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Η ΜΕΤΑΡΡΪΘΜ1ΣΙΣ Λ110 ΓΗΣ 
ΕΝΑΥΓΟΥΣ'ΓΗι ΔΙΑΪΤΗΣ ΜΕΧΡΙ 

ΤΗΣ ΕΝ ΒΕΤΣΦΑΑΙΑι 
ΕΙΡΗΝΗΣ.

(Συνέχεια).

Ό αύτοκράτωρ, στεφθεΐ; έν Βονωνία, 
μετέβη τώ 1 530 εί; Γερμανίαν χαί είσήλ- 
θεν εί; Αύγούστην κατά τήν παραμονήν τής 
εορτή; τού Σώματος τοΰ Κυρίου, τή 15η 
Ιουνίου. Πρώτιστον δ’ έργον αύτοΰ ήτο νά 
προσκαλέση τού; ηγεμόνα; είς πανηγυρικήν 
λειτα.είαν' άλλ’ ούτε ή σεβαστή πολυτέλεια 
τή; εισόδου αύ-.οϋ, οϋτε ή γοητευτική ίλα- 
ρότη; τοΰ ίδιου προσόιπου ϊσχυσαν νά πεί 
σωσιν εί; τοΰτο τού; Προιιστάπαν, δυσα- 
ρεστηθέντας μάλιστα, δτι έζήτει παγιδεΰ* 
σαι αύτού;, προτιμώντας τδν θάνατον, ώ; 
ελεγον, ή τήν συμμετοχήν εί; τοιοΰτο εί' 
δωλολατρικδν δράμα.

(ΟΜ11ΡΟΣ ΦΙΛ. ΣΤ'.)

Συγκροτηθείση; δΟεν τή; Συνόδου ήρζαν- 
το αί θρησκευτικά! συνδιαλέξεις. Οί Δια- 
μαρτυρόμενοι ήτήσαντο άναγνώναι σύγ
γραμμά τι, τήν τοΰ ΜελάγχΟωνο; προτε- 
σταντικήν δμολογία·., συ·ησταμένην f'x δύο 
μερών, ών τδ μέν, ώ; έπί τδ πλιίστον 
σύμφωνον τή Ρωμαϊκή ομολογία, ήρνεϊτο 
μόνον τήν άνάγκην τής εξομολογήσει·»;, 
βασιζόμενου είς τοΰτο, δτι δηλαδή ή ’Εκ
κλησία συνίσταται άπδ μόνον τών ε
κλεκτών, τδ δέ, έναντιούμενον πρδς τήν 
'Ρωμαϊκήν διδασκαλίαν, ήθέτει τήν γονυ- 
κλησίαν, τήν εύχήν τών μοναχών, τήν αύ- 
Οεντείαν τών επισκόπων, τήν επισκοπικήν 
ίερατείαν, τήν παράδοσιν κτλ.— έλπίζοντε; 
όια τών μέσων τούτων νά προσελκύσωσι 
τδν αύτοκρατορα· Τδ σύγγραμμα τοΰτο, δ
περ έγένετο έξάκουστον ύπδ τδ όνομα Αύ· 
γονσιαία Όμο.Ιαγΐα, παρέϊωκεν ό αύτο
κράτωρ Κάρολος ό Πέμπτο; καθολικοί; τισι 
θεολόγοι; πρδς ανασκευήν' ή ανασκευή δ’ 
έγένετο τοσοΰτον άθλια καί αδύνατος, ώσ
τε άπέρριύεν αύτήν καί αύτό; ό Κάρολος'
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συνετάχθη 5βεν δευτέρα, ήης άνεγνώσθη 
τοίς Διαμαρτυρομένοις" άλλ’ ουτοι διαμέ- 
νόυσιν Ακλόνητοι εις τήν ιδίαν αύτών δμο- 
>ογ(αν’ δ βύτΟΧρά-Τωρ δέν υποχωρεί, και 
οί Διαμαρτυρόμενοι ήγεμόνε; φεύγουσι μίνεα 
πνέοντες κατά τής Συνόδου. Έν τή Διαίτη 
σκότη Αναθεματίζεται ή αίρεσις τού Αου- 
ΰήρου καί αύστηρώς Απαγορεύεται ή περαι
τέρω αύτής διάδοσις. TotoOToi ήσαν οί καρ 
ποί τής Διαίτης ταύτης, Επί τέσσαρα; ό
λους μίνας διαρκεσάσης, Εξ ής Αμφότερα τά 
μέρη ήλπιζον τήν Ivuetv* εντεύθεν δε προέ- 
κυψβ παντελής χωρισμός καί πάσα Ελπίς 
ενώσεως Εςίλιπε.

Τήν Αύγουσταίαν σκόταν 'Ομολογίαν 
οί τών Εν Τυβίγγη Προΐεσταϊτ&κ θεολό
γοι Απέστειλαν πρδς Ιερεμίαν τδν Κων
σταντινουπόλεως Πατριάρχην, άνδρα επ’ α
ρετή καί παιδεία περικλεέστατον. Ουτος 
αυτήν κομισάμενος καί ακριβώς άνακρίνας, 
καί ευρών αυτήν πολύ τής αλήθειας Απέ- 
χουσαν, καί τάς άποστολικάς παραδόσεις 
δτέ μέν άθετοϋσαν, δτέ δέ παρερμηνεύουσαν 
καί παρεξηγοΰσαν, πατοικώς παρήνεσεν αυ
τούς, "να τδ κακόδοξον αυτών φρόνημα ά- 
ποπτυσαντες, εις ευθείαν δδδν Επιστρέψω- 
σιν. Ούτοι δέ μή πεισθέντες, άνταπέστειλαν 
πρδς τδν αοίδιμον σοφιστικώς διίσχυριζό- 
μενοι όρθώς καί εύβεβοφρόνως πιστεύειν. 
Τούτο πολλάκις γέγονε, τού Πατριάρχου 
άόκνως καί Ακαμάτω; λύσιν τών ζητημά
των πρδς αύτούς ποιουμένου· Τήν Αύγου
σταίαν Όμολογίαν σπουδή καί δαπάνη ι
δία Εξέδωκε Γεδεών τις άγιοταφίτης εν Λει
ψία; τής Σαξωνίας τδ έτος 4 758 υπό τδ 
όνομα «Κριτής τής άληθείας.»

Οί Εκ τού συμβουλίου αναχωρήσαντες 
δυσηρεστημένοι Διαμαρτυρόμενοε βεβαιω- 
θέντες τήν μέλλουσαν του αύτοκράτορος 
παραβίασιν, καί καλόν καί δίκαιον συνάμα 
^νόμισαν άντιστήναι πρδς άπάσας αύτοΰ 
τάς άντενεργείας. Δώ καί συγκαλοΰσι κατά 
τήν 22 Δεκεμβρίου τού 4 530 Δίαιταν εις 
Σμαλκάλδην (Schmalkalden), όπως συ- 
σκεφθώσι τίνι τρόπω Εδύναντο διαφυγεΐν 
τον Επικείμενον κίνδυνον" επειδή δέ οΰδέν 

λόγου άξιόν Απεφασίαθη κατά τδ έτος Ε
κείνο έν τή Διαίτη, άνεχώρησαν μέ τήν υ- 
πόσχεσιν νά συνίλθωσιν εί; δευτέρα» σύνο
δον κατά τδ επόμενον έτος. ’Εν τούτω τώ 
μεταξύ συνετάχθη σύγγραμμα Απολογητι
κόν άφ' όλης τής Άναμορφώσεω; πρδς τού; 
ηγεμόνας ζητούσης τήν συνδρομήν αυτών 
καί Επικουρία'.

’Ο αύτοκράτωρ φοβούμενος άπδ τής ου- 
τω συγκροτηθείσης κατ’ ίύτού φάλαγγος, 
πρό; δέ καί άπδ επικειμένου Εξωτερικού 
Εχθρού, ήναγκάσθη ενδοϋναι κατά tt, καί 
άνίδειξε πληρεξουσίους τής συμβάβεως δύο ’Εκλέκτορας, τδν τής Μογοντίας καί τδν 
τβΰ Παλατινάτου, οϊτινες πρύσέφερον «ΰτώ 
τήν Ιδίαν αυτών μεσολάβησι». Οί μεσάζον
τες ούτοι Επίτρεψαν τοϊς Διαμαρτυρομένοις 
Εξάσκν,σι» έλευθέραν τής Ιδίας αύτών δο
ξασίας, Επί συμφωνία τού μή παραλαβεϊν 
άλλου; Εν τή αύτών αίρέσει" ούτως δθεν ύ- 
πεγράφη ή έν Νυρεμβέργη θρησκευτική ει
ρήνη, τούς εξής περιέχουσσ όρους, «ά. Οΰδε- 
νί συγκεχώρηται ή έλευθέρα θρησκευτική 
συζήτησις έκτδς του συμβουλίου" καί β'. 
τά κράτη τής Γερμανία; δφείλουσι συνελ- 
θεϊν καί κανονίσαι τά τής θρησκείας.» Ού
τως δ Κάρολος δι’ άξιολόγου τών Λιαμαρ- 
Tvpouir<i>r βοήθειας αποφυγών τδν Εξωτε
ρικόν κίνδυνον, έλαβε καιρόν νά μεταβή κα
τά 7βριον τού 4 532 εις Ιταλίαν, ’να τήν 
υπόσχεσιν αυτού Εκτελέση.

Κλήμης δ έβδομος (Πάπας) καί τοι tip- 
γίσθη κατ’ άοχάς και ύψωσε τήν φωνήν καί 
άπεδυσπέτει, κατένευσεν επί τέλους, Επί τώ 
δρω, δτι οί Διαμαρτυρόμενοι υποχωρήσουσιν 
Εν τώ μέλλοντι συμβουλίορ καί ότι οί κα
θολικοί ήγεμόνες ύπεοασπίσουσι τήν αγίαν 
έδραν κατά τών μή Ενδιδόντων. Οί Δια- 
μαρτυρόμενοι, φυσικώ τώ λόγω, Εμάνησαν 
κατά τής τοιαύτης αδίκου συνθήκης, καί 
βεβαίως τά πράγματα Ελάμβανον φάσιν έ- 
τέραν, εϊ μή κατά Σεπτέμβριον τού 1534 
Απέθνησκεν δ Κλήμης, 8ν διεδέξατο δ Καρ
δινάλιος ’Αλέξανδρος Φαρνέσιος, δ γνωστός 
ύπδ τδ όνομα Παύλος δ γ'., αύτδ; Εκείνος, 8ς 
εκύρωσε τδ τών ’Ιησουιτών τάγμα, τδ δει- 

νδν φόβητρον τών diapapropo/iifar, τήν 
πραιτοριανήν αυτήν τής ποντιφικής έδρας 
στρατιάν, τήν ρομφαίαν αυτήν, ή; ή λαβίς 
μέν Εστίν έν ’Ρώμη, ή δ’ αιχμή πανταχοϋ 
τής γής ! ! Ό νέος Ποντίφηξ συνεκάλεσεν 
εις Μάντουαν συνέδρων, δπερ όμως Απηγό- 
ρευσεν δ ήγεμών τής πόλεως Εκείνης, καί 
δι’ αϋτδ Εκλήθη έν Τριδέντω, διά συγκα- 
ταθέσεως Καρόλου του πέμπτου. Ό αύτο
κράτωρ βουλόμενος Εξασφαλίσαι τδ κράτος 
άπδ τού έπικρεμαμένου Εξωτερικού κινδύ
νου, ήτήσατο τήν Επικουρίαν καί βοήθειαν 
τών Προτεσταντών, άλλ’ ούτοι τάς συνή
θεις αύτών φωνάς ύψωσα», μηδέν δεχόμε
νοι, εΐυή θρησκευτική έγίγνετο συνθήκη, α
νεξάρτητο; όλως τής έν Τριδέντω ΣυνόΟου. 
Ή ανάγκη έπεισε τδν αΰτοκράτοοα να ε- 
πιδοκιμάση τδν συμβιβασμόν τή; μεγάλη; 
ταύτης διαφορά; διά συνόδου τίνος συγκρο- 
τηθτ,σομένη; κατά τδ επόμενον έτος έν 'Ρα- 
βένη" έπελθούση; τή; προθεσμίας καί άρξα- 
μένων τών θρησκευτικών συζητήσεων, δ Ε- 
κλέκτωρ τού Παλατίνου, δογματίζει τήν 
κοινωνίαν τού Λουθήρου, τάς δημοσίους 
προσευχάς εις γλώσσαν δημώδη, τδ έγγα
μο» τών ιερέων. Ό Κάρολος διά τά δόγμα
τα ταύτα, πρδς δέ καί διά τή» Απουσίαν 
πολλών Διαμαρτυρουμένων ηγεμόνων, ήν 
ώς Ανταρσίαν εξέλαβεν, εκήρυξε πόλεμον, 
άλλου; τε πολλούς προ;κτησάμενο; συμμά
χους, μάλιστα δέ τδν τής 'Ρώμης Ποντίφι- 
κα τδν πωλοΰντα τότε τδν ουρανόν πρδς 
κατοχήν τής γής.

’Αναζητώ» τήν Αρχήν τή; Ποντιφικής 
ταύτης κοσμική; Εξουσία;, ή; ή υπαρξις υ
πήρξε καθ’ όλου; τούς αιώνας τερατώδη; 
Ανωμαλία, βλέπει έμφανιζομένην τήν κο
σμικήν εξουσίαν τών Παπών, ήτι; μεγεθύ
νεται καί αυξάνει έξασθενίζουσα καί παρα- 
μορφοΰσα τήν πνευματικήν Εξουσίαν έως 
ού, τέλος, η ψευδής καί ματαία άυτη κα
τοχή βασιλείου Εν τώ κόσμω τούτιρ κατα 
στρέψη τήν ουράνιον κληρονομιάν, ήν δήθεν 
δ Χριστό; παρέδωκε τώ Πέτρω καί τοίς δι
άδοχοι; του. Έπί τρεις αιώνας, δ Πέτρος 
καί οί Επί τή; έδρας τής άληθείας άκολου- 

θήσαντες αύτδ», τεθαμμένοε ζώντες εις τάς 
σκοτεινάς κατοικία; καί τάς κατακόμβα; 
τής'Ρώμης καί τής Άλεξανδρίας, δέν έφαί- 
νοντο εϊς τά δμματα τού κόσμου, ειμή δ- 
σάκις υφίσταντο σκληρά; βασάνου; ! Ναι, 
οί πρώτοι Επίσκοποι, οί χριστιανοί Εν γένει 
εκείνοι, οί Αποστολικοί ποιμένες δέν Εξήρ- 
χοντο τών υπογείων,τών κρυπτήρων αύτών, 
ειμή δσάκι; επρόκειτο νά σπεύσωσιν εί; 
τήν διάδοσιν τής ούρανοπέμπ του θρησκεί
ας, καί εις τδ μαρτύριον! Έκ τών πρώτων, 
57 ποιμένων τής Εκκλησίας τή; Ρώμης οί 
32 {μαρτύρησαν, οί δέ 10 Απέθανον υπέρ 
τής πίστεως" ούτε στρατοκράτωρ Πάπας υ
πήρχε τότε Εν τή καθόλου καί ηνωμένη 
μία αγία καθολική καί Άποστολική Εκ
κλησία, ούτε Καρδινάλιοι, ούτε Πρίγκιπες 
τή; Εκκλησίας, ούτε υπουργοί, ούτε αυλή 
Ποντιφικη, ούτε Βατικανικαί δωδεκακισχί- 
λιαι μεγαλοπρεπείς κατοικίαι ! Είπομεν δέ 
ότι αί κατακόμβαι, τά ύπόγεια καί οί κρύ
φιοι τόποι έκρυπτον άπδ τά βλέμματα τών 
δημίων τήν θρησκείαν καί τήν εις ούρανού; 
Ανυψουμένην προσευχήν τών χριστιανών τής 
Εποχή; Εκείνης.

Πλέον ή τρεις αιώνες παρήλθον ούτω, 
κατά δέ τού; επομένου; άνέτειλαν διά τήν 
’Εκκλησίαν ήμέραι λαμπραΐ, αΐτινες Εμετρί- 
αζον καί παρηγόρουν τά παθήματα του θυ
σιαστηρίου. Ή χριστιανική θρησκεία Εγένε- 
το ή του βασιλείου κράτους θρησκεία, άνή- 
γειραν τότε καί καθηγίασαν ναού; μεγαλο
πρεπείς, τδ δέ θυμίαμα, δπερ οί χριστιανοί 
έκρυπτον ή άπέφευγον, ώς υπό τή; είδω- 
λολατρεία; διωκόμενον, είσήχθη εις τάς Εκ
κλησίας.

'Η 'Ρώμη, εις ήν διατείνονται οί Εν τώ 
Βατικανό» ότι ήλθεν δ Πέτρος τδ 40ν έτο; 
Μ. X., η πόλις ένθα έθανατώθη κατά δια
ταγήν τοϋ στυγερού Νέρωνος, τού πρώτου 
διώκτου τών χριστιανών, έθεωρήθη έκτοτε 
ώς τδ ιερόν κέντοον τής τών χριστιανών έ- 
νότητος Τά έθνη πανταχόθεν προσήρχοντο 
τότε εί; τήν νέα» θρησκείαν, οί δέ λαοί, ϊνα 
συντελέσωσι» εις τή» μεγαλοπρέπειαν τής
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έκκλησίας, μετεκόμιζον έκεί τού; θησαυρούς 
αύτών.

'll φιλαργυρία, κατέλαβε τότε τον επί
σκοπον τής 'Ρώμης" έλησμόνησε πάραυτα 
τήν απλοϊκότητα τής πρώτης Έκκλησίας, 
ή; όλα τά έθνη έξετίμων τάς άρετάς, τήν 
γενναιότητα καί τήν πτωχείαν" θαμβωθείσα 
ή ποντιφική ιεραρχία ύπό τοΰ πλούτου, βν 
περ 4 κόσμος κατέθετεν ύπό τού; πόδας 
τοΰ Ποντίφηζος, ήθέλησεν εις τού; θησαυ
ρούς τούτους νά ποοσθέση καί τήν εςουσίαν, 
λησμοιών ότι ό θείος διδάσκαλος, έδηγη- 
θείς ύπό τοΰ Σατανά έπί τοΰ ύψηλοΰ ό
ρους, δθεν έφαίνοντο δλα τά βασίλεια, δέν 
ήθέλησεν ούδέ καν νά προσέξτ,, άλλ’ εϊπε 
τώ ύποσχομένφ «ΰ.ταγε οπίσω μου Σα 
τανά »

Ή επιθυμία τής εγκοσμίου εξουσίας ε 
πείσε τούς Πάπας νά έπινοήσωσι τό ψευδές 
καί άνυπόστατον δωρητήριον τοΰ αύτοκρά
τορος Μεγάλου Κωνσταντίνου, 8ς παρεχώ- 
ρει δήθεν τήν πόλιν τής 'Ρώμης εις τόν 
ΙΙάπαν Σίλβεστρον, έπί σκοπώ τοΰ νά χοη- 
σιμεύσρ τή Ρωμαϊκή έκκλησία ώ; πατρι- 
μόνιον ή κληροδότημα είς απαντας τού; ε- 
πελευσομένους επισκόπους τής Ρώμη;" εινε 
παντελώς άγνωστος ή ακριβής χρονολογία 
τής παραχωρήσει»; ταύτης, 4 δέ εύσυνείδη- 
τος Καρδινάλιος Βαρόνιος εϊς τά χρονικά 
αύτοΰ δέν διστάζει νά θεώρηση αύτήν ώς 
επινόημα τής άγ. "Εδρας.

Κατά τό 329 Μ. X. μετέφερεν 5 Μ. Κων
σταντίνος άπό Ρώμη; εις Βυζάντιον τήν έ
δραν τοΰ βασιλείου, ή δέ 'Ρώμη ήλλαξε κύ 
ριον άμέσως, χωρίς δ Πάπα; νά καταλάβρ 
αύτήν διά στρατών, ώ* έστερεϊτο τότε" εν
τούτοις άπό τής έποχής έκείνης φαίνεται ή 
έπιρροή τής Παπικής έδρας έφ’ δλης τής 
χριστιανοσύνης, ήτις μέχρι τοΰ πέμπτου 
αιώνος ώφειλε τήν εκούσιον ποοτίμησιν αύ
τής είς τούς άλλους έπισκόπους καί αρχη
γούς τών άνατολικών εκκλησιών, οϊτινες έ- 
τίμων καί έσέβοντο μόνον τιμητικώς τάς 
αδελφικά; άποφάσει; της.

Οπόταν οί έπίσκοποι τή; 'Ρώμης ήθέ- 
λησαν νά καταστήσωσι δούλου; τά ποίμνια 

αύτών, όπόταν τήν ούρα··ίαν αποστολήν 
αύτών ήρχισαν νά μεταχειρίζωνται εί; γήϊ- 
να συμφέροντα, όπόταν άν-ιί νά σπεύδωσιν 
είς τήν σωτηρίαν τών ψυχών έζήτουν νά 
ύποδουλώσωσι τά πνεύματα τών λαών, τό
τε αι έκκλησία·. τής ’Ανατολής μετά πολ- 
λοΰ τοΰ θάρρους καί τής άποστολικής αύ- 
ταπαρνήσεως ηλεγξαν αύτούς —’Αλλ* ούτοι 
άόιαφορήσαντες καί, δυστυχώς, έπι τέλους 
άποσχίσαντες εαυτού; τής καθόλου ’Εκκλη
σίας διεφιλονείκησαν βήμα πρδ; βήμα «τώ 
Καίσαρι τά τοΰ Καίσαρος ! !» "Οτι δέν ή- 
δυνήθη ή 'Ρωμαϊκή έδρα νά δια πράξη έκ 
τοΰ φανερού καί μετά παρρησίας, τδ έζή- 
τησε καί τό κατώρθωσεν έπιτυχώ; διά τής 
απανταχού διεσπαρμένης ιερά; αύτής στρα
τιάς τών Ιησουιτών, ήν, ώς εϊπομεν, Παύ
λος 4 γ' έκύρωσεν. Ή βασιλεία τού κό
σμου, ?,ν ό Χριστός καθαρώς καί ρητώ; έμ- 
πόύισεν, υπήρξεν ό μόνος έπίμονος καί άδι- 
άλειπτος σκοπδς τών ευχών καί τών προσ
παθειών τών Ποντιφίκων τής αιώνιας Πό
λεως.

Έάν ποτέ ή ιστορία έν τή μεγίστη 
μομφή ήν δλοι οί αιώνες προσήψαν τή 'Ρώ
μη, απόδειξη άριδήλως διά τών έργων, 
δτι, ϊνα άνεγείρη καί αύξήσς τήν κοσμικήν 
εξουσίαν, τδ άντικείμενον δλης αύτής τής 
μερίμνης, ίθυσίασε τήν διά τών παθημάτων 
καί δεινών τών πρώτων ποιμένων είς τάς 
χεΐρας τη; άνατεθεϊσαν πνευματικήν έξου
σίαν, θά ύπαρξη άρά γέ τις τότε, έκπλητ- 
τόμενος έπί τή αγανακτήσει, ήν έμπνέει τδ 
ίεοόσυλον τούτο τή; άγιας έδρα; έγκλημα ; 
Ο τίτλο; Πάπας, απέναντι τοΰ οποίου έ
κλιναν γόνυ καί κεφαλήν άπασαι αί έστεμ- 
μέναε κεφαλαί τοΰ κόσμου, αϊπερ έπί γονά
των μακρόθεν προσήρχοντο ϊν’ άσπασθώσι 
τδν έπί τών παπικών ποδών ίεροσύλως φε- 
ρόμενον Σταυρόν, δέν διαφέρει ποσώς τού 
ξενικού τίτλου «παπάς» δν περ φέρουσιν οί 
ήμέτεροι ιερείς, είμή ώς τίτλος ύπεροχής ! 
II μυστηριώδης σημασία τής λέξεως Καρ- 
dirdJioi,o’t ζώντε; ούτοι στροφείς τής Πον- 
τιφική; άρχή;, οϊ,περ άξιοΰσιν, δτι εινε καί 

αύτοΰ τοΰ ούρανοϋ οί επίτροποι, οί έξαρ- 
χοι, δλα τά εξαιρετικά ταΰτα ονόματα, τά 
συμβούλια τοΰ Κράτους, ονομαζόμενα σύνο
δοι, ή περιβόητο; 'Ρότα, καί ή απορροφη
τική έκείνη άβυσσος ήν JaTtpior έπικα- 
λοΰσι, δέν προσέλαβον τά παράδοξα ταΰτα 
ονόματα, είμή, ϊ»α έκπλήττωσι καί έπισύ 
ρωσι τά βλέμματα.

Γνωστόν ότι δ Χριστός είπε τοί; Άπο- 
στόλοις «ΙΙορενθέντες μαθητεύσατε πάντα 
τά έθνη βαπτίζοντες αύτούς είς τό · . . . . 
και έγώ είμί μεθ’ ύμών έως τή; συντέλειας 
τών αιώνων'» «ό λαμβάνων έάν τινα πέμ- 
ψω έμέ λαμβάνει, δ δέ έμέ λαμβάνων, λαμ
βάνει τόν πέμψαντά με.» Ό Ιησούς είπε 
τώ Πέτρω’Δίδωμι ύμΐν τάς κλείδας τή; βα
σιλείας τών ούρανών, καί δσα αν λύσητε 
έπί τή; γής έσται λελυμένα έν τώ ούρα · 
νώ » Έπί τών χωρίων τούτων τής νέας Δι
αθήκης βασιζόμενοι διαπρεπείς καί θεοφό- 
ροι τινές Ποιμένες, οϊ περ δικαίως θεωρούν
ται ώς φωστήρες τή; Εκκλησίας, καθιέρω
σαν καί έθεμελίωσαν τήν διαδοχικήν υπαρ- 
ξιν τών λειτουργών, τών ποιμένων καί τών 
άλλων χρησίμων ταγμάτων έν τή καθόλου 
έκκλησία. Τήν άμεσο/ διαδοχήν τών Ποι
μένων, τών διαδεχομένων δήθεν τούς ’Απο
στόλους,ώς ούτοι διεδέχθησαν τδν Χριστόν, 
καί τήν δύναμιν, ήν ό Χριστός έδωκε τοΐς 
διαδόχοις αύτοΰ τοΰ «λύειν καί δεσμεΐν 
τιμωρείν καί άφιέναι αμαρτίας», ταΰτα οί 
αναμάρτητοι Ποντίφικες άντικατέστησαν 
διά τών λέξεων «ποιεϊν καί καταστρέφειν,» 
άντιποιούμενοι τό δικαίωμα τοΰ ανεγείρει» 
καί άνατρέπειν τού; θρόνους καί τούς βασι
λείς. ’Η αρχή τής θεοδότου διδασκαλίας 
τοΰ ούρανοπέμπτου εύαγγελίου εινε θεία 
ώς τδ φώς" άλλ’ ή παράνομος έξουσία καί 
δύναμις αϊτινες άπεπειράθησαν νά ύποδου- 
Χώσωσι τδ πνεύμα καί τδν νοΰν είτε έν τή 
Δύσει είτε έν τή ’Ανατολή είνε έφευρέσεως 
καί άρχής άνθρωπίνης.

’Επανερχόμενοι είς τά τής Τριδεντινής 
Συνόδου προσθέτομεν δτι, μετά τάς άπο- 
φάσεις έκείνας, άνεχώοησαν οί ηγεμόνες 
ώργισμένοι, ήρχισαν δέ νά όπλίζο-νται τά

χιστα καί διέταξαν τού; ϊεροκήουκα; νά 
παροτρύνωσι τού; λαούς άπδ τοΰ *Αμβο- 
νο; δπως 0/σιάζωσι τά πάντα ύπέρ τής 
εύαγγελικής θρησκείας.

Κατα τήν έποχήν ταύτην άπέθανε καί δ 
Λούθηρο; μή ίδών τήν άπδ πολλοΰ ίπαπει- 
λουμένην καταστροφήν, καθ’ ήν έξερδάγη- 
σαν δημόσια; φλόγες άπδ τοϋ έκ τεσσάρων 
καί είκοσιν ένιαυτών έναποιρυπτομένου 
σπινθήρο;.

Οί Διαμαρτυρύμενοι δθεν προσηκόντως 
παρεσκευάσθησαν, στρατόν πολυάριθμον 
συναθροίσαντες, δστις καλώς διοικούμε»ος, 
ήδύνατο έν άκαρεί καθυποτάξαι τήν Γερ
μανίαν απασαν (τοΰ Αύτοκράτορος μή δν- 
τος ώς εδει παρεσκευααμένου), είαή αί δει
σιδαιμονία; καί αί πρδς άλλήλους διαιρέ
σεις ήμπόδ-.ζον αύτού;. Τδ επόμενον έτος οι 
Διαμαρτυρόμενο; έξησθένησαν, 4 δέ ε'κλέ- 
κτωο τής Σαξωνίας έρρίφθη είς τά δεσμά. 
Όηγεμών τής "Εσση; έπιθυμών ειρήνην,προσ 
ήλθε παρά τώ αύτοκράτορι καί έπεκα- 
λέσθη τδ ελεος αύτοΰ. 'Ο αύτοκράτωρ ών 
ηδη άφροντις άπδ τών έξωτερικών περι
σπασμών, πρδς δέ άποθανόντος Φραγκί
σκου τοΰ Α' (ώ; καί Ερρίκου τοΰ Π βασι- 
λέως τής Αγγλίας), έπιθυμών δέ νά περιο- 
ρίση καί τάς διαφόρους Προτεσταντικάς 
δοξασίας, δσον ήτο δυνατόν, συνεκάλεσε 
Δίαιταν, ή Σύνοδον, κατά τδ έτος 1547 
καί άπήτησεν ϊνα ύποταχθώσιν οί Προτε- 
στάνται τή έν Τριδέντω Σονόδω ήτις, ώς 
γνωστόν, ηρξατο τών εργασιών αύτή; 
έν τή Τυρολική έκείνη πόλε; τδ 1545 (τή 
13η 1 Οβριού) καί μετά πολλά; άναβολάς 
καί διακοπά; έτελείωσε τάς έργασίας αύτή; 
τή 4η 10βρίου 1563. Τδν έναρκτήριον λό
γον τής Συνόδου ταύτης έξεφώνησεν 4 επί
σκοπος τοΰ Βιτόντου προοιμιασθείς ως ε
ξής. «Πολλαί Σύνοδοι, ιίπεν, έζεθρόνισαν 
βασιλείς καί αύτοκράτορας καί άναγινώ · 
σκεται έν τή Αίνειάδι δτι 4 Ζεύς συνεκά
λεσε τδ συαβούλιον τών θεών (ύπονοών ώς 
Δία τδν Πάπαν καίώς θεούς τούς άποτελοΰν- 
τας τήν σύνοδον κληρικούς αύτοΰ). Προ- 
βαίνων δε προσθέτει δτι «εί; τήν στιγμήν 
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ττ,ς πλάσεως τοΰ ανθρώπου και τή; κατα
στροφή; τή; ΙΙυργοποι'ίας δ θ&δς έσκέφθη 
<■>; εί; συμβούλιον καί δτι όλοι οί ίεράρχαι 
ώφειλον νά παρευρεθώσιν έν Τριδέντω ώ; 
£ί; τδν δούρειον Ιππο* τής Τρωάδος. Τέ
λος προσέθετεν δτι ή Ούρα τής Συνό
δου καί ή τοΰ Παραδείσου ήν ?ν καί τδ 
αυτό πράγμα. Κατ' αύτόν, τδ ύδωρ τής 
ζωή; έρρεεν έξ αύτής, καί έξ αύτοΰ οί Πα
τέρες ώφειλον νά ποτίζωσι τάς καρδίας αύ
τών ώ; γαίας ξηράς- άντί δέ τούτου, τδ ά
γιον πνεύμα ήθελεν ανοίξει αύτοί; ττ,ν 
γλώσσαν ώς τοΰ Βαλαάμ καί τοΰ Καϊάφα.» 
Ο επίσκοπος ούτος ητο έκ Μιλάνου καί ώ- 
νομάζετο Φςιιϊ-Κβρΐή,Ιιος Μοΰσος. Έν 
τή Συνόδω ταύτη ύπήρχον πολλοί θεολόγοι 
καί ολίγοι ίεράρχαι. Ολοι δέ οί διδάσκαλοι 
ησαν έκ τοΰ τάγματος τού άγιου Φραγκί
σκου ή τοΰ άγ. Δομίνικου. Έν τή Συνόδω 
παρήσαν ό σοφδς Πέτρος Δανέ;, πρεσβευ- 
τής τή; Γαλλίας, καί ό Νικόλαο; Ί’ώμ, 
8ς κα· αφερόμενος μεθ’ ορμής κατά τών κα · 
ταχοήσεω» τή; ποντιφική; αυλής, ηκουσε 
παρά τοΰ Ιταλού επισκόπου τοΰ Όρβ.έτου 
τδ «Gallus Ganlalo — ό αλέκτωρ φωνάζει 
Ο Δανές δμως εΰφυώ; καί εύγενώς λίαν 

άπεκρίθη «Είθε εί; τήν φωνήν ταύτην τοΰ 
αλεκτορος νά μετανοητή ό Πέτρο; »

Έκ τή; ιστορία; καταφαίνεται,δτι ή 'Ρώ
μη έπνιξεν έπί αιώνας ύπδ την πορφύραν τοΰ 
ποντιφικάτου τάς παραδόσεις τοΰ άποστο- 
λικοΰ βίου αυτής. 'Εν τινι διατάξει Νικο
λάου τοΰ Γ ευρισκόμενη έν τή 92 παραγρά
φω τοΰ εκκλησιαστικού δικαίου λέγεται : 
«Πασίδηλον, ότι ούδείς δύναται νά κρίνη 
τδν 'Ρωμαϊον Ποντίφ-.κα, διότι εινε θεό;.» 
Κατά τήν αύτήν έποχήν έν τινι θεσπίσματι 
Γρηγορίου τού 9ου , όπερ κατεχωρισιεένον ύ 
παρχει έν ταΐς παπικαϊς έπιστολαί;, έν τώ 
περί πρωτείων κεφαλαίο) άναγινώσκονται 
τά επόμενα. “Ό θεδς έποίησε δύο μεγά 
λους φωστήρας διά τδ στερέωμα τή; καθο
λικής έκκλησία;,’ήτοι καθίδρυσε δύο εξου
σίας, τήν ποντιφικήν καί τήν βασιλικήν- 
άλλ’ή τά πνευματικά διέπουσα έστί μεγα- 
λειτέρα, ή δέ τών ύλικών πραγμάτων αρ

γούσα έστί μικροτέρα- διά τοΰτο πρέπει νά 
γνωρίζωμεν δτι μεταξύ τών Ποντιφίκων 
καί τών βασιλέων υπάρχει τόση διαφορά. 
Οση μεταξύ ήλίου καί σελήνη;- έννοοΰμεν 
(προσθέτει) ότι πάν ανθρώπινον πλάσμα 
υποτάσσεται τώ ύπερτάτω Ποντίφικι, καί. 
δτι δύναται (κατά τήν επιστολήν Ίννοκεν
τίου τοΰ Γ' έν τώ περί τών εκκλησιαστικών 
εισοδημάτων κεφαλαίιρ) δυνάμει τή; πλη
ρεξουσιότητες καί ύπερτάτης αΰτοΰ εξου
σία; νά διάθεσή δπω; βούλεται τδ φυσικόν 
καί θεϊον δίκαιον.

Τής Τριδεντινής Συνόδου ματαιωθείσης, 
έπεχείρησεν ό αϋτοκράτωρ δι* άλλου μέσου 
είρηνεΰσαι τήν Γερμανίαν- όθεν έζελέχθησαν 
δύο καθολικοί ίερεϊς καί διαμαρτυρόμενός 
τις ίεροκήρυξ Ιωάννης Αγρίκολας, οϊτινες 
συνέταξαν βιβλίον, άμφοτέρας τάς μερίδας 
δυσαρεστήσαν- τού; μέν Διαμαρτυρομένους 
άτε δεχόμενον πάντα τά τής Λατινικής έκ
κλησίας, τούς δέ Παπιστάς ώς άπορρίπτον 
πολλά τών δογμάτων. Ή συλλογή αΰτη, 
ήτις ώνομάσθη inletn, διαμέσου ή διάμεσον, 
άπεκρούσθη ύπδ τών πλείστων πόλεων, τδ 
δέ Μαγδεβούργον καί πόλεμον έκήρυξεν δσ- 
τι; μετά τρία έτη κατέκαυσε τά τρό
παια τοϋ Αΰτοκράτορος.

Δέν είνε έργον τής παρούση; συντόμου 
σφηγήσεως, ϊνα άριθμήσωμεν λεπτομερώς 
δσα κακά διά Μαυρίκιου τοΰ τή; Σαξωνίας 
έκλέκτορος ένεποίησαν τώ Καρόλω οί Προ- 
τισίάνται, έξ ών συναισθανθείς τέλος ού
τος, δτι τών αδυνάτων ήν άντιστήναι κατά 
πάντων τούτων, έλευθεροϊ τδν δοΰκα τή; 
Σαξωνία;, καί τδν ήγεαόνα τή; 'Εσσης- ει
ρηνεύει έν Ποσένω τδ έτος 4 552 καί μετά 
τρία έτη γίνεται ή έν Αύγούστη θρησκευτι
κή ειρήνη, ής τά κυριώτερα κεφάλαια είσί 
τά έφεξή; « Αί πόλεις αί δεχθεΐσαι τήν 
Αύγουσταίαν ομολογίαν, πρδς δέ καί αί μεί- 
νασαι έν τή παλαιά άπολαμβάνουσιν ϊσην 
έλευθερίαν, έξαιρουμένων τών έχουσών ου
δέτερον θρήσκευμα, β Οί Προτεστάνται 
θέλουσι νέμεσθαι τά εισοδήματα τών δημευ- 
θέντων ιερατικών κτημάτων- γ έκαστος 
θά πιστεύη δ,τι δοξάζει.»

Ό; ό πόντος μετά σφοδρότατου κλύδω- 
να είσέτι ίαανον χρόνον ύστερον κυματίζει, 
ουτω; ουδέ αί καρδίαι τών διαφερομένων, 
έπί πολύ ταραχθεϊσαι, ήδύναντο είσάπαξ 
καθησυχάσαι- μίσος άσπονδον καί έχθρα 
■θηριώδη; ένυπήρχον είς τάς θρησκευτικά; 
ταύτας φατρίας, δθεν καί αμοιβαίος φόβος 
κατεϊχεν αύτάς. Πάς ταχυδρόμος καί πάσα 
στρατολογία ήπείλει αύτού; διά νέας συνω
μοσίας καί συμμαχίας- δπου συνέζων Κα
θολικοί καί Διαμαοτυρόμενοι ήσαν πρδς άλ
λου; είς έχθίστην διχόνοιαν- ή ισχυρά μερίς 
κατεδίωκε πάντοτε καί πανταχοϋ τήν ά- 
σθενεστέραν- δθεν νέαι μεμψιμοιρίαι καί νέα 
•συμβούλια.

Πάπας Πίος ό Δ' ήναγκάσθη νά καλεση 
πάλιν έν Τριδέ ντο» τήν πρδ μικρού ένεκα 
τοΰ πρό; τόν Κάρολον πολέμου τοΰ Μαυ
ρίκιου διαλυθεϊσαν Σύνοδον- αί συζητήσεις 
ταύτης ήρξαντο τδν ’Ιανουάριον τοΰ 4 502 
καί έπερατώθησαν τδν Δεκέμβριον τοΰ 
4 518. Τδ άποτέλεσμα δέ τής συνόδου ταύ
της, έπί 4 6 δλα έτη διαρκεσάσ-ης, ύπήρξεν 
δλω; άσύμφωνα πρδ; ά; έλπίδας είχον 
άμφότερα τά μέρη, καθότι οί Πάπαι τδ 
πάν έθυσίαζον διά τήν ακεραιότητα καί σω
τηρίαν τή; ιδία; εαυτών δυνάμεώς- χάρις 
είς έπιδεξιότητα δολίαν ή τής 'Ρώαης 
δμολογία ούδεμίαν έπαθεν άλλαίωσιν καί ό 
κλήρος αύτή; έξωλέστερος άπέβη μή εΐσα- 
κουσθείση; τή; εύχής τού σοφού Γαλάτου, 
νά έξυπνήση δηλ. “ό Πέτρος είς τήν φωνήν 
τοΰ άλέκτορος.» Ή σύνοδος δθεν αΰτη, άντί 
νά σύναψη τά διεστώτα, έμεγάλυνε τδ με
ταξύ αύτών χάσμα δι’ άνηκούστων άφορι- 
σμών κρατύνασα έπί μάλλον τήν Ποντιφι- 
κήν άρχήν.

Τδν Φερδινάνδον άποθανόντα ευθύ; μετά 
τήν έν Τριδέντω Σύνοδον, διεδέξα to ό ά- 
δελφδς αύτοΰ Μαξιμιλιανδς ό Β', δστις διά 
πολλάς αιτίας τοσαύτην έδειξε συγκατά- 
βασιν είς τούς εΰαγγελικούς, ώστε έσυγχώ- 
ρησεν εΐς τούς εύγενεΐς τής Αύστρίας, ϊνα 
είσαγάγωσιν εΐς τά υποστατικά αύτών τήν 
Μεταρρύθμισιν- άλλ’ ό διαδεξάμενο; αύτδν 
'Ροδόλφος κατέπαυσε τήν μεταρρύθμισες 

άπηγόρευσε τήν έν Biirrfl διδασκαλίαν αύ
τής, έδίωξεν άπαντα; τού; εύαγγελικού; 
ιεροκήρυκας καί έστέρησε τού; Λουτήρα.* 
rot>c τών πολιτικών αξιωμάτων- το δ ά
ποτέλεσμα τή; σκληρά; ταύτη; καταπιέ- 
σεω; βεβαίως ήτο η στάσις. Μεγάλα; οθεν 
ταραχάς προκαλέσαντες έν ' Ακυϊσγράνω 
(1581) καί Δαναβέργηι φοβούμενοι δε μή 
υπδ τών παπιστών γένηταί τις αύτοϊς πα- 
ραβίασις, έκριναν άναγκαϊον, ϊνα σύνδεσαν - 
τε; καί συμμαχίαν κατά τήν προηγηθεϊσαν 
έκείνην Σμαλκαλδικήν άντιστώσι πρδς τάς 
πανουργία; καί έξευρέσει; τών άντιπάλων. 
Τής συμμαχίας ταύτης, τής υπδ το όνομα 
εύαγγελικής ένώσεως εγνωσμένης, αρχηγοί 
έγένοντο 5 έκλέκτωρ τού Παλατινάτου καί 
τής Ούϊ τεμβέργης, μέλη δέ ήσαν πολλοί 
τών κομητών καί μαρκεσίων. Κατά τδ 
4 608 είσβαλόντες ούτοι είς τήν Αλσατίαν 
έδήουν τήν χώραν καί λεηλατήσαντβς διά 
παλαιάν φιλεκδικίαν πολλάς παροικίας τών 
’Αρχιεπισκόπων έστρατοπέδευσαν έν ’Ιου
λία τδ 4 64 0. Όλίγον ύστερον έπί τής βα
σιλείας τοΰ Μστθίου κατά τδ έτος 4 617 
οί παπισταί έκ ραδιουργίας τών ’Ιησουιτών 
κατεδάφισαν έν Βοημία έκκλησίας τινάς 
τών Διαμαρτυρομένων, οϊτινες άντεκδικού- 
μενοι κινουσι στάσιν έν τή χώρα ταύτη, 
ρίπτουσιν έκ τών παραθύρων τρεϊ; ηγεμόνας 
τής Πράγας καί ζητοΰσι βοήθειαν άπδ τών 
άδελφών αύτών Προτεσταντών. Έκ τών 
Βοημικών τούτων παραβιάσεων έξερράγη 
άπδ τδ έτος 1618 έως 1648 τριακονταε
τής πόλεμος, δστις παρ' όλίγον έστέρει 
τούς Διαμαρτυρομένους Γερμανούς τής άνε
ξαρτησίας αύτών, είμή Γουσταΰος 'λδόλφος, 
βασιλεύς τή; Σουηδίας, άνήρ τολμητίας καί 
έμπειροπόλεμος, άνθίστατο. Ό πόλεμος 
ουτος έπί 30 δλα έτη διαρκέσας έτελέ- 
σθη διά θρησκευτικής ειρήνης, καθ ήν 
οί Λουθηρανοί καί οί Καλβινισταί έπέτυ- 
χον έλευθέραν καί πλήρη έξάσκησιν τής ι
δίας αύτών θρησκεία;, τήν ειρήνην δέ παρ- 
εδέξατο απασα ή Εύρώπη έκτδς τύύ Πάπα 
Ίννοκεντίου τού f διά βούλλας ή έγκυκλί- 
ου άνακηρύξαντος τάς συνθήκας ταύτας ά-
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νισχύρου;, άκύρους, θεοκατάρατου;, αδί
κους, υπαγορεύσεις τοΰ Σατανά ! καί τών 
αγγέλων αύτοΰ κακών πνευμάτων.

Ούτως ή πυρίπιστος αυτή καί έξάκου 
οτος γενομένη θρησκευτική ειρήνη κατέ- 
παυσε καί κατεπράϋνε μετ’ βλίγον τού; 
θρησκευτικούς διωγμούς, τήν Ορρσκευτι 
κήν ή άντιδοξαστικήν αντιπάθειαν. Έκτοτε 
δε παύει καί ή υπεροχή ή μάλλον το στά- 
διον τής εκκλησιαστική; μεταρρυθμίσεως, 
καί τοι τά αποτελέσματα αύτής έξακολου- 
θοΰσιν.

4. Xapix.lfc.

ΠΕΡΙ OPASEQS

KAI ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΥΤΗΣ ΠΑΡ ΑΝ
ΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΖΩΟΙΣ.

(Συνέχεια .

’Επειδή σκοπός ήμών είναι νά έκθέσωμεν 
δσον ένεστι συντομώτερον τήν κατασκευήν 
τοΰ βργάνου τής δράσεω; παρ’ άπάσαις έν 
γένει ταϊς τάζεσι τών ζώων, ό δέ ήμέτερος 
Οφθαλμός ώς γνωστότερος έπρεπε νά χρη- 
σιμεύση απλώς ώς υπόδειγμα, διά τοΰτο έν 
τή περιγραφή αύτοΰ παρελείψαμεν πολλά 
ούσιώδη, ατινα θά ήσαν βεβαίως απαραίτη
τα, άν έπρόκειτο νά έπιχειρήσωμεν εντελή 
τοΰ βργάνου τούτου έκθεσίν παρ’ άνθρώπω. 
’Αλλως τε παρεμείναμεν μακοότερον Ισως 
τοΰ δέοντος εις τήν έξήγησιν τοΰ σχηματι
σμού τής εικόνος έν τώ οφΟαλμώ καί τής 
διευΟετήσεως αύτοΰ' τοΰτο δμως έγένετο, 
διότι, ώς Οέλομεν ίδεϊ καί κατωτέρω, τά 
δύο ταΰτα δέν είναι αποκλειστικά προνόμια 
τοΰ ανθρωπίνου όφθαλμοΰ, άλλ εύρίσκον- 
ται καί παρ’ άλλοι; ζώοις, πολλάκις μά 
λίστα εντελέστερα ή παρ’ άνθρώπω. Τού- 
ναντίον αί κατώτεροι τάξεις τών ζώων έ- 
χουσιν οφθαλμούς παρ' οίς όχι μόνον ίχνος 
τρόπου τίνος διευΟετήσεως δέν υπάρχει, 
άλλά καί παρ’ οίς δ σχηματισμός εικόνος 

έν τώ βφθαλμώ κατά τούς γνωστού; τού- 
λάχιστον νόμους τή; οπτικής αποβαίνει έκ 
τών προτέρων αδύνατος.

Γα; αναρίθμητους τάξεις τοΰ απέραντου 
βασιλείου τών ζώων, ών τού; οφθαλμού; 
πρόκειται νά εζετασωμεν, διαιροΰσιν οί νε
ότεροι Ζωολόγοι εί; έπτα μεγαλας ζ/ιαιρέ- 
σιν (Divisions), ή Τμήαατα. Έκ τούτων ή 
πρώτη, ή καί κατώτερα, περιλαμβάνει τά 
Πρωτόζωα, ή δευτέρα τά Κυι,Ιιττίρατα 
(ή ζωόφυτα), ή τρίτη τά ’£jiro4ipy«irO., 
ή τέταρτη τού; Σχύ.Ιηχαζ, ή πέμπτη τά 
ΆρθρύχοΛα, ή έκτη τά Μαίάχια, ή έβδο
μη τά Σπονόι/.ΙωτΛ.

Έκαστη τών διαιρέσεων τούτων υποδιαι
ρείται εϊς δ αφόρους πλάσεις, τάξεις, οϊκο- 
γενείτς, γένη καί είδη ώς διδάσκει ή Ζωο
λογία.

Έφ’δσον κατερχόμεθα εις τάς κατώτε
ρα; τάξεις τών ζώων ή μυστηριώδης έκείνη 
δύναμις ήν βνομάζομεν Ζωή? έξουδετεροΰ- 
ται. Ένώ λ. χ. παρ’ άνθρώπω καί τοΐς έν- 
τελεστέροις ζώοις αυτή έξαρτάται έκ τής 
ύπάρξεώς καί καλής καταστάσεως Οργάνων 
τινών, άτινα διά τήν μεγίστην αύτών ση
μασίαν βνομάζομεν εύγενή, ώς λ. γ. τοΰ 
εγκεφάλου, τών πνευμόνων ή τή; καρδίας, 
παρά τοΐς άτελέσι ζώοις ούδέν τούτων πα- 
ρατηοείται. Τά πρωτόζωα δύναται τις νά 
διαίρεση είς δτα θέλει τμήματα, τούτο 
πράττων ούδέν άλλο κατορθοϊ ή νά διαιρέ- 
ση τό έν άτομον είς δύο ή πλειότερα. Γνω
στή έπίσης είναι ή έλαστικότη; τής ζωής 
τών σκωλήκων. Ό άριστος Γενευός Ζωολό
γος Claparede δστις μετά μεγίστης υπο
μονής έπεχείρησε νά κόπτη άλληλοδιαδό- 
χως σκώληκας είς δύο, τέσσαρα κλπ. μέρη, 
έπί τέλους έβαρύνθη, διότι ε'ιδεν δτι διά του 
τρόπου τούτου δέν έπραττεν άλλο, είμή νά 
πληθύνη τό μισαρόν τών σκωλήκων γένος. 
Έκ τούτου έξάγ-ομεν δτι παρά τοΐς κατω- 
τάτοις ζώοις τά όργανα είσί μεμιγμένα έν 
τώ σώματι, αδιακρίτως ούτως, ώστε καθ’ Sv 
μόριον αύτοΰ είναι αύτδ καθ’ εαυτό έπιδε- 
κτικδ ι ζωής. Τοΰτο καθίσταται έτι πιθανώ- 
τερον δταν σκεφθώμεν δτι τά πρωτόζωα δύ- 

ναντιι κατ’ αρέσκειαν νά μεταχειρισθώσ.ν 
δλα τά ι/.έρη τή; έπιφανείας τοΰ έλαστικοΰ 
αύτών σώματος ί>ς όργανα κινήσεως,δίδοντα 
αύτοίς σχήματα έπιμήκη άτινα χρησιμεύου- 
σιν ώς πόδες,ή μάλλον είπεΐν ώ; πλόκαμοι, 
καί δτι οί πλόκαμοι ούτοι (όπως καί άπα 
σα τού σώματος ή επιφάνεια) δύνανται νά 
χρησιμεύσωσι ταύτοχρόνω; ώ; όργανα χ.υ- 
νεύσεως. Δικαίως δθεν καί ό διάσημος ζωο
λόγο; 11. G. Bronn άποκαλεΐ τήν διαίρε- 
σιν ταύτην τών ζώων «'.4 ρορφύζωα,1» είτε 
διότι ταΰτα δέν έχουσι σταθερόν τι σχήμα, 
είτε διότι ή ζωή αύτών δέ έμορφώθη είσέτι 
Ένώ λοιπόν παρά τοΐς άνωτέροις 'ζώοις τό 
σώμα διαιρείται είς όργανα, έκαστον τών 
οποίων έχει ιδιαίτερον καί αποκλειστικόν 
σχεδόν έργον, καί ένώ ή ζωή αύτών έξαρ
τάται έκ τής τακτικής ένεργείας έκάστου 
τών βργάνων τούτων τό σώμα τών άτελε- 
στάτων ζώων είναι ούδέτερον. Τόν κανόνα 
τοΰτον άκολουθοϋσι καί αί αισθήσεις.

Παρά τοϊς άτελέσι ζώοις αί αισθήσεις,ιδί
ως δέ αί άνώτεραι λεγόμεναι ώς λ ,χ. ή α
κοή καί μάλιστα ή δρασις, ή δέν ύπάρχουσι 
παντελώς, ή είναι έσπαρμέναι αδιακρίτως 
άναφακόμεναι είς διάφορα μέρη τοΰ σώμα
τος καί μηδόλως συγκεντρωμένα! εί; απο
κλειστικόν τι μέρος αύτοΰ.

Καί παρ’ άνθρώπφ μέν καί τοϊς έντελε 
στέροις ζώοις τά όργανα τών έντελεστέρων 
αισθήσεων φθάνουσι τόν μέγιστον βαθμόν 
τή; τελειότητάς των, τά δε τών δευτερευ- 
ουσών είναι άσθενέστερα. Παρά τοϊς άτελε- 
στέροις δμω; ζώοις συμβαίνει δλω; τό ε
ναντίον' διότι αί μέν κατώτεραι αισθήσεις 
είναι οξύτεραι καί συγκεντροΰνται πολλά
κις είς ιδιαίτερον όργανον, αί δέ άνώτεραι 
είσίν ασταθείς καί ανίσχυροι ή έλλείπουσι 
παντάπασιν. Οΰτω λ. χ. πολλά ζώα τής 
4ns, 5r>5 καί 6Γ': διαιρέσεως, εί καί ατελές 
έχοντα τό τής όράσεως όργανον, έχουσιν δ
μω; αισθητικά; προβοσκίδας εί; τό έπακρον 
εύαισθήτους οΰτως, ώστε τά ζώα ταΰτα καί 
τυφλά όντα οδηγούνται κάλλιστα ύπό τών 
οργάνων αυτών τή; άφή;, ών ό άνθρωπος 
στερείται παντελώς. Εκτός τούτου παρά

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ, ΣΤ’.)

τισι ζωοις παρατηρούνται όργανα ατινα εί
ναι άδηλον άν χρησιμεύωσι πρός δρασιν ή 
πρός άλλην τινά αϊσθησιν ή είς δύο καί πε
ρισσότερα; συγχρόνως. Οΰτω παρά τισι Με· 
ύούσαιν ύπάρχουσι μικροταται φυσαλίδες, 
αϊτινες ύπό τινων μέν εκλαμβάνονται ώ; β* 
φθαλμοί, ύπ’ άλλων δέ ώ; ώτα. ’Αλλού

ατινα έκ μέν τή; θέσεως αύτών φαίνον- 
5ντα προορισμένα δι’ όφθαλμούς, έκ δέ 
σχηματισμού αύτών όμοιάζουσι μάλ- 

πρό; όργανα τής γεύσεως. Ουδόλως δ- 
άπίθανον παρά τοϊς κατωτάτοις ζώοις 
καί το αύτδ δργανον νά χρησιμεύη είς 

ταύτοχρόνω; εργασίας, άφοΰ μάλιστα 
παρ άνθρώπω άκόμη έκ τών πέντε αί- 

θήσεων αί δύο μόνον,αί καί τελειότεροι, ή

πάλιν άπαντώμεν λίαν αινιγματώδη όργ 

ται 
τοΰ 
λον 
θεν
Sv 
δύο 
καί 
σ* 
ακοή δηλ. καί ή δρασις, κέκτηνται αποκλει
στικά όργανα. Η £ίς λ. χ. καί τό στόμα η
μών ύέν είναι αποκλειστικά όργανα τή; β- 
σφρήσεω; καί τής γεύσεως, άλλά χρησιμεύ- 
ουσι καί εί; άλλα; φυσικά; άνάγκας, ή δέ 
άφή είναι αϊσθησι; κατά τό μάλλον ή ήτ
τον ίσπαρμένη έφ’ δλης τή; έπιφανεία; τοϋ 
σώματός μας- διότι δυνάμεθα νά ψαύσωμεν 
καί διά τή; προσάψεω; νά έννοήσωμεν τά 
αντικείμενα τόσον διά τών χειρών, δσον 
καί διά τών ποδών- γνωρίζομεν δέ ότι υπό 
τήν μασχάλην καί τόν πόδα ή αϊσθησις τής 
άφή; είναι μάλλον ανεπτυγμένη, ή είς τήν 
παλάμην καί τά άκρα τών δακτύλων. Δέν 
έχει δμως οΰτως ώ; πρό; τά ώτα καί τούς 
οφθαλμούς. ’Αλλ’ αύτό τό δτι αί δυνάμει; 
τή; όράσεως καί τής άκοή; είσί παρά τοϊς 
έντελεστέροις ζώοις συγκεντρωμένοι είς ιδι
αίτερα όργανα ώ; αποκλειστικόν αύτών έρ
γον έχοντα τό δράν καί τό άκούειν, είναι 
τεκμήριον τής τελειότητο; καί σχετική; αύ
τών όξύτητος. Καί τώ όντΓ παραβάλλοντε; 
τάς αισθήσεις πρό; άλλήλας, βλέπομεν δτι 
ή άφή μή έχουσα, παρ’ άνθρώπω αάλιστα, 
ίδιον δργανον είναι ασθενέστατη* διότι ϊνα 
έννοήση τις έν τώ σκότει τήν παρουσίαν 
αντικειμένου τι«ό;, διά τής αφής μόνον εί
ναι ανάγκη νά φέρη αύτδ εί; άμεσον συνά
φειαν μετά τού σώματος, δηλ. νά πλησιά-

31 
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βη καί έγγίση αύτό’ και ή γεϋσις δέ και ή 
όσφρησις, μή ουσαι συγκεντρωμένοι είς ά- 
ποκλειστικά όργανα, άπαιτοΰσι κατά τδ 
μάλλον χ ήττον άμεσον προσέγγισιν τών 
αντικειμένων, δπως έκτελέσωσι τδ έργον 
αύτών. Τδ ού; δμως, ιδίως δέ ό έφθαλμδς 
τών τάς αισθήσεις ταύτας σώας έχόντων 
αισθάνονται καί τά απώτατα αντικείμενα 
ήχοΰντα καί λάμποντα. Διότι δτι δήποτε 
καί Sv παραθεχθώμεν περί ούσίας τοϋ φω
τδς, αν τδ δπτικδν ήμών νεϋρον δέν ήτο 
αρκούντως εύαίσθητον δέν θά ήτο δυνατδν 
τελειοποιοϋντες τδν δφθαλμόν μας δι’ δπτι- 
κών τινών εργαλείων λ. χ. τοΰ τηλεσκοπί- 
ου νά καταστήσωμεν αύτδν κοινωνδν τοϋ 
φωτδς τοϋ έκ τών άπωτάτων ούρανίων ά
στέρων προερχόμενου.

Παρ’ άπάσαις ταΐς τάξεσι τών ζώων πα- 
ρατηρεϊται τοσαύτη ποικιλία έν τή κατα
σκευή τών διαφόρων δργάνωνς ώστε θχυμά- 
ζει τις έπί τή έλευθεοία μεθ’ ής εργάζεται 
ή φύσις έπινοοΰσα καί πλάττουσα άπειρον 
πληθύν μέσων πρδς έκτέλεσιν ένδς καί τοΰ 
αύτοϋ σκοποϋ. Τδ δργανον μόνον τής όρά
σεως παρίσταται έν τή ζώση φύσει ύπδ 
μ,ορφάς τοσοΰτον άπ’ άλλήλων διαφερούσας, 
ώστε άμφιβάλλομεν πολλάκις αν οί οφθαλ
μοί πολλών ζώων χρησιμεύωσιν άληθώς 
πρδς δρασιν. Καί όντως έκ τών έπτά διαι
ρέσεων είς άς ύπηγάγομεν τδ τών ζώων βα- 
σίλειον είς τάς 6 μόνον τελευταίας παρα
τηρείται ύπαρξςς δφθαλμών. ’Αλλ’ είς τάς 
κατωτέρας τάξεις καί τών 6 τούτων τδ 
δργανον τής όράσεως εΐναι τόσον άτελές 
καί προβληματικόν, ώστε καθίσταται πολ
λάκις άδύνατον νά φχντασθώμεν κατά πό
σον τοΰτο έκτελεΐ τδν προωρισμδν αύτοϋ. 
Διότι ούδόλως εΐναι δυνατδν οί οφθαλμοί ε
κείνοι, οϊτινες δέν σύγκεινται πολλάκις είμή 
έκ λεπτοΰ νεύρου είς τδ άκρον τοϋ δποίου 
εύρίσκεται μικρά κηλΐς έκ πυκτοϋ, νά βχη* 
ματίζωσιν εικόνας τών απέναντι αύτών άν- 
τικειμένων,καί'νά μεταδίδωσιν αύτάς είς τδ 
φέρον αύτούς άτομον.Πρέπει λοιπόν νά ύπο- 
θέσωμεν δτι οί οφθαλμοί τών ζώων τούτων 
«ίναι φωτοσχοχιχοί δηλ. χρη,σιμεύουσιν ά

πλώς πρδς συναίσθηαιν τοϋ φωτεινού καί 
ούδέν περιπλέον, ένώ οί ήμ έτεροι καί έν ένί 
λόγω πάντες έκεΐνοι οΐτινες έχουσι μέσα 
πρός Ολασιν τοϋ φωτδς και σχηματ.σμδν εί- 
κόνο; είσί καί ονομάζονται Ιόιοσχοπιχοί.

Έξ δσων ήδη έρρέθησαν είναι φανερόν ο
τι παρά τή ηρύτρ καί κατωτάτη διαιρέ
σει ήμών, παρα · Ι7ρα>τοζύθΐί» το δργανον 
τής όράσεως έλλείπει παντελώς Καί ή άφή 
ή άτελεστάτη τών αισθήσεων φαίνεται έπί
σης μή ύπάρχουσα παρ’ αύτοίς, μόνη δέ ή 
έλευθέρα κίνησις τών μικροσκοπικών τού
των ζώων διακρίνει αύτά έπαισθητώς τών 
φυτών. Άλλ’ ή απουσία αύτη αισθητικών 
όργάνων προκύπτει έκ τής παντελούς έλ- 
λείψεως νευρικοΰ συστήματος καί έγκεφά
λου.

Έν τή όίυτΐρα διαιρέσει, ανάγονται 
πλήθος γνωστών ήμΐν θαλασσίων όντων, 
άτινα ώς έπί τδ πλεΐστον ζώσι συγκεντρω
μένα κατ’άποικία:, ώς λ. χ. οί «Σπόγγοι» 
καί τά «Κοράλλια». Ταΰτα δέν εΐναι άλλο 
είμή πλήθος μικροτάτων ζωυφίων ουνελθόν- 
των έπί τδ αυτό, καί σχηματισάντων κοι
νόν σώμα τρεφόμενον ύπδ κοινών σωλήνων, 
μεταβιβαζόντων τήν τροφήν είς άπαντα έν 
γένει τά άτομα τής άποικίας. Τά ζώα ταϋ· 
τα μένουσι πάντοτε έν μι£ καί τή αύτή θέ
σει. Άλλ’είς τήν διαίρεσιν τών « Koi.hr- 
repiirar» η Ζωο/ρύτωχ άνάγονται καί ζώα 
κινούμενα έλευθέρως ώς λ. χ. αί «Μέδου- 
σαι», έν αΐς τά κοινώς λεγάμενα «μάτια 
τής θαλάσσης» ήμών ών βρύθει ό κόλπος ή
μών κατά τινας έποχάς τοΰ έτους.Παρά Κο- 
ραλλίοις καί Σπόγγοις δέν παρετηρήθη είσέτι 
ούδέν ίχνος ύπάρξεως νευρικού συστήματος, 
είναι λοιπδν επόμενον δτι καί τά αισθητικά 
όργανα έλλείπουσι παρ’ αύτοίς. Έξ έναντί- 
τίας παρά Μεδούσαι; παρετηρήθη καθαρώς 
ύπαρξις νεύρων, ώς έκ τούτου εύρίσκονται 
καί ίχνη τινά μέσων πρδς θλάσιν τών ά
κτίνων τοΰ φωτδς, καί τοι τδ σχήμα αύ
τών καθίσταται αινιγματώδες. Το περιερ- 
γότατον δμως είναι δτι παρά τισι τών ζώ
ων τούτων άναφαίνεται εϊδός τι κρυσταλ- 
λοειδοΰς φακού, Ολώντος ίσχυρώ; τδ φώς, 

ούτινος στερούνται όχι μόνον πλήθος τά
ξεων ζώων άνωτέρας περιωπής, άλλά καί 
ζώα αναγόμενα είς τήν τών Σπονδυλωτών 
διαιρέσεων. Έπειδή δμως τδ νευρικόν σύ
στημα τών Μεδουσών εΐναι τόσον άδύνατον 
καί στερείται κέντρου τινός, διά τούτο ά
δηλον είναι αν τδ τή; όράσεως δργανον 
χρησιμεύή πρδ; διάκρισιν τών λαμπόντων 
αντικειμένων καί δ-.αβιβασιν αύτών εί; τήν 
συναίσθησιν τοϋ άτόμου-

Είς τήν διαίρεσιν τών «Έχιχοάιρμά- 
rar» ανάγονται ώ; έπί τδ πλεΐστον ζώα 
ών τδ σώμα είναι κανονικότατο* καί ομοι
άζει εξωτερικά»; πρδς τδ τών φυτών μάλ
λον. Τήν επιφάνειαν αύτοΰ καλύπτει μεμ
βράνα στερεά, κεντρώδτ,ς καί ανώμαλος, 
ώ; είναι ήμΐν γνωστόν έκ τών διαφόρων 
θαλασσίων άστέρων n ’^atipoeid&r καί 
τών 'Eytroetdur (άχινιών) Μόνον παρά 
τοΐ; πρώτοις ευρίσκει τις του; οφθαλμού; 
κάπως ανεπτυγμένου;, ένώ παρά τοϊ; άλ
λοι; ούτοι είσί προβληματικοί συγκείμενοι 
μόνον έκ κηλίδων τινών πυκτοΰ,ών ή χρήσις 
μένει άγνωστος. Οί οφθαλμοί τών θαλασ
σίων άστέρων κεΐνται έπί τών άκρων τών 
άκτίνων ή ποδών ή πλοκάμων τοϋ ζώου 
οϊτινες κάμπτουσι πάντοτε πρδς τά άνω δ- 
θεν έρχεται τδ φώ;. Ο αριθμός αύτών είναι 
κάποτε ύπέρογκος, φθάνων άπδ 80 μέχρι 
200. Οί δφθαλμοί ούτοι είναι συσσωρευμέ- 
νοι εί; έν μέρος τού πλοκάμου, έχουσι σχή
μα κανονικόν, καί κεΐνται ύπδ εϊδός τι κοι
νού κερατοειδοϋ; χιτώνος Τά λεπτά ταΰτα 
όργανα κεΐνται έπί μίσχου ή ποδός κάτω
θεν τοϋ οποίου εύρίσκεται τδ έξωγκωμένον 
άκρον νεύρου.

Τήν τετάρτην διαίρεσιν τής ταξινομία; 
ήμών αποτελοϋσι», ως γνωστόν, οί «Σχώ- 
-Ιηχις». Ό Κ°ί £. Rurtwneyer λέγει δτι τό 
τμήμα τοΰτο τών σκωλήκων πρέπει νά Οε- 
ωρήσωμεν ώ; κοινόν δοχεϊον, εί; τό όποιον 
οί ζωολόγοι ρίπτουσι τά; τάξει; έκείνας 
τών ζώων ά; δέν δύνανται νά κατατάξωσιν 
είς ούδέν άλλο μέρος. Ούδόλω; δθεν παρά
δοξον δτι σκώληκας εύρίσκομεν δπου καί I 
Sv στρέύωμε» τήν προσοχήν μας’ έπί τής 

έπιφανείας τής γής, έντδ; αύτής, είς σπή
λαια, έν τή θαλάσση, παρά τούς πόλους 
καί ύπδ τδν Ισημερινόν. Μ' δλον τδ αηδές 
αύτών όνομα τά ζωύφια ταΰτα εϊναι άλη
θής πηγή πολυτίμων γνώσεων διά τούς φυ- 
σιοδίφα;. Αί κατώτερα» πρδ πάντων τάξεις 
σκοτίζουσι πολύ τούς περί τήν φυσιολογίαν 
άσχολουμένουι, διότι μολονότι, καθ’ ίν τών 
ζώων τούτων φαίνεται αποτελούν 8ν άτό- 
μον κινούμενο» έλευθέρως, αν δμως τάμω- 
μεν τοιοΰτον τινα σκώλτ.κα είς δύο μέρη, 
έκ τού ένδς ατόμου θέλουσι σχτ,ματιστή 
δύο, άναπληρουμένων βαθμηδόν τών έλλει- 
πόντων μερών. Φαίνεται λοιπόν δτι καί πα
ρά τοΐ; σκώληξιν ή άτομικότης δέν άνε- 
πτύχθη είσέτι, άλλ’ δτι αί είδικαί δυνάμεις 
τών όργάνων είσί μεμιγμέναι αδιακρίτως έν 
τώ σώματι ούτως, ώστε ή άπώλεια μέρους 
τινδς τοϋ σώματος δύναται νά άναπληρωθή 
κατά μικρόν ύπδ τοϋ ύπολειπομένου. Τού
του τεθέντος τδ νευρικόν σύστημα δέν εί
ναι δυνατδν νά έχη Sv μόνον κέντρον, διότι 
τότε δέν Οά ησαν καί τά δύο τμήματα τοΰ 
ζώου έπιδεκτικά ζωής, άλλ' έκεϊνο μόνον 
τδ μέρος δπερ θά περιείχε τδ νευρικόν κέν
τρον. Καί τώ δντι’παρά τοΐς σκώλν,ξι παρε
τηρήθη δτι ύπάρχουσι πολλά κέντρα τοΰ 
νευρικού συς-ήματος,έκ τούτου δέ έξηγεϊται 
διατί τά διάφορα μέρη τοΰ σώματος αύ
τών εϊναι έπιδεκτικά ζωής καί μετά τήν ά- 
ποτομήν αύτών. Καί μ’ δλα ταΰτα οί σκώ- 
λχκες έχουσι κεφαλήν, ήτις ώς έπί τό πλεϊ- 
στον φέρει τούς Οφθαλμούς εϊναι δέ μυστή
ριο» πί>; αύτη μετά τών οργάνων τή; όρά
σεως άναπτύσσεται καί άναπλτ,ροϋται εί; 
τά μέρη δπου έλλείπει δταν τδ οώμα δι- 
αιρεθή εί; δύο ή περισσότερα τμήματα.

Τούς σκώληκας διαιροϋσιν οί ζωολόγοι 
είς δύο μεγάλας κατηγορίας δηλ. είς σκώλη
κας άνευ τμημάτων καί εί; σκώληκας ών τδ 
σώμα φαίνεται έξωτερικώς διηρημένον εί; 
πολλά τμήματα. Πιθανώς παρά τοΐς τελευ
ταίοι; έκαστον τμήμα αναλογεί προς Sv ά- 
τομον" δέν εναπόκειται Ομως εί; ήμάς νά 
έξετάσωμεν τά καθέκαστα τοϋ όργανισμοΰ 
τών θαυμάσιων τούτων ζώων καί νά άπο”
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φανθώμεν περί τή; φυσιολογικής αξίας έκά- 
στου τών τμ.7ΐρ.ατ<ον αύτών. Έχ,εΙνο δπεο 
ενδιαφέρει ήμάς ιδίως ένταΰθα είναι οτι 
■παρά τοϊς σκώληξι παρατηρούνται διάφοροι 
βαθμοί άναπτύξεώς τοΰ οργάνου τίς δρά
σεως. Οί σκώληκε; άνευ τμημάτων έχουσιν 
έν γένει όφθαλμούς όλιγώτερον ανεπτυγμέ
νους τών άλλον. Δέν δυνάμεθα όμως νά 
κατατα,ωμεν τά ζώα ταΰτα εϊς διαφόρους 
•τάξεις άναλόγως τίς άναπτύξεώς τών ο
φθαλμών’ διότι τό όργανον τοΰτο είναι τό
σον ασταθές καί παρουσιάζεται υπό τοσαύ- 
•την ποικιλίαν μορφών, ώστε καί ό φλεγμα- 
τικωτερος φυσιοδίφης δύναται νά ταραχθή. 
Ούτως, ένώ τό ζώον έχει πολλάκις οφθαλ
μούς κατά τά πρώτα στάδια τίς ζωίς του, 
χάνει αυτούς μετά ταΰτα άναπτυσσόμενον. 
Ες άλλου ύπάρχουσ'.ν οίκογένειαί τινες σκω

λήκων είς τήν αύτήν αναγόμενοι τάξιν, 
καί έχουσαι μεγίστην μέν κα τά άλλα πρός 
αλλήλας σχέσιν, μέγιστα; όμως διαφοράς 
ως πρός τούς οφθαλμούς.

Εις τήν τάξιν τών Λ'ηγ(ερτι<Τέω>·, λ. χ. 
τών λεπτών έκείνων καί μικρότατων σκω
λήκων, έχομεν ές ενός μέν ζώα τυφλά, έξ 
άλλ,ου δέ τοιαΰτα μέ δύο, τέσσαρας, πέντε 
καί περισσοτέρους οφθαλμούς. Καί άλλοι 
μέν έξ αύτών φέρουσιν είς τό μέτωπον δύο 
σειράς όφθαλμών, άλλοι δέ πλίθος οφθαλ
μών εις ημικύκλιον τεταγμένων, ώς ή 
«Ημικύκλια» κλπ. Καί αί Βόέ.Ι.Ιαι τήν 
αύτήν αστάθειαν έχουσιν ώς πρός τόν αριθ
μόν τών οφθαλμών των’ ώς έπί τό πλεϊ
στον δμως ούτοι κεϊνται καμπυλοειδών είς 
τό άκρον τίς κεφαλής αύτών ή είναι τε- 
ταγμένοι είς διπλήν σειράν εϊς τό μέσον 
αύτής. Μεταξύ τοΰ πυκτοΰ εύρίσκεται παρ’ 
έκάστω όφθαλμώ έν ύελοειδές σώμα έχον 
σχήμα κυλίνδρου ή κώνου. ’Αλλαι πάλιν μ’ 
δλον τόν πλούτον τών όφθαλμών τής φυλής 
είς ήν ανάγονται είναι τυφλαί.

Γενικώς παρά τοϊς κατωτάτοις σκώλη- 
ξιν ύπάρχουσι μόνον μικραί κηλίδες πυκτοΰ 
συμμετρικώς τοποθετημένα', πλησίον ή έπί 
τοΰ έγκεφάλου. Τάς κηλίδας ταύτας δυνά
μεθα νά έκλάβωμεν ώς έπεχαύσας τόπον 

οφθαλμών, διότι κεϊνται είς θέσιν ένθα 
παρ άλλαις ύψηλοτέραι; τάξεσι σκωλϊ’κον 
ύπάοχουσιν όφθαλμοί δπωσουν καλώς ανε
πτυγμένοι. Ζήτημα είναι όμως άν αί κηλί
δες δύνανται νά διακρίνωσι τό φώς. Τοΰτο 
συμβαίνει πιθανώς παρά τοΐς σκωληξιν έ~ 
κείνοις, παρ’ οίς αί έκ πυκτοΰ κηλίδες φαί
νονται άποτελοΰσαι τό περικάλυμμα μόνον 
μικρότατων όργάνων δυναμένων νά Ολώσι 
τας ακτίνας τοΰ φωτός και εί; άμεσον συ
νάφειαν μετά νεύρων όντων. Παρά τ>σιν ύ
πάρχουσι διπλαϊ κηλίδες πυκτοΰ, έξ ών έ
καστη κέκτηται λεπτότατόν τι καί μικοο- 
σκοπικόν κρυστάλλινου ραβδίον ή κάρφος. 
Παρ’ άλλοις οί δύο οφθαλμοί συνενοΰνται 
είς ένα ένώ άλλος έχουσιν όφθαλμούς δι
πλούς καί συνθέτους, συγκειμένους έκ πολ
λών κρυσταλλοειδών καρφιών άκτινοειδώς 
έπί τής άκρα; τοΰ όπτικυΰ νεύρου τοποθε
τημένων. Σκώλτκέ; τινες έχουσι πλήθος ό
φθαλμών συμμετρικώ; έπί τής κεφαλής ώς 
έπί τό πλεϊστον κειμένους, άλλοι έχουσιν 
αυτού; κεκρυμμένους ύπό τό δέρμα καί διά 
τοΰτο ολίγον ανεπτυγμένους, άλλοι δέ έπι 
τής έπιφανείας τοΰ σώματος, δτε κέκτην- 
ται καί βαθμόν τινα άναπτύςεως. Πλεϊστοι 
σκώληκε; ζώντε; έν τώ σκότει στερούνται, 
ώς ητο επόμενον, όφθαλμών. Μεταξύ τών 
σκωλήκων καί τών δύο κατηγοριών γνωρί
ζομεν πλήθος μέγα ζών παρασιτικώς έντδς 
τοΰ σώματος πολλών ζώων ώς καί αύτοΰ 
τοΰ ανθρώπου. Ουτοι στερούνται έπίσης ό
φθαλμών. ’Αλλα γένη ζώσι παρασιτικώς 
μέν άλλ έπί τής έπιφανείας τοΰ σώματος 
τών ζώων καί ταΰτα ώ; έν τώ φωτί εύρι- 
σκόμενα έχουσι πολλάκις οφθαλμού; κατά 
τό μάλλον ή ήττον ανεπτυγμένους.

Οί εντελέστεροι σκώληκε; πρό πάντων 
τά .Ταιτό.τοδα δηλ. οί φέροντες είς τήν κε
φαλήν αάλιστα ολόκληρον χαίτην έκ μα · 
κρών καί λεπτότατων πλοκάμων ή ποδών, 
έχουσιν όφθαλμούς συμμετοικώς ώς έπί τό 
πλεϊστον έπί τού τμήματος τή; κεφαλή; 
τεταγμένους. Ούτοι σύγκεινται ιδίως έ< 
τοΰ όπτικοΰ νεύρου, έκ πυκτοΰ καί είδους 
τινό; κρυσταλλοειδοΰ; φακού, έχοντος άλ

λοτε μέν σχήμα σφαιρικόν, άλλο ιε δέ ωοει
δές Πολλ άκι; έν τώ αύτώ όφθαλμώ εύρί 
σκονται έντδς τοΰ πυκτοΰ δύο ή τρεις φα 
κοί. ’Εντελέστεροι είναι οί όφθαλμοί τής 
«Άλκιόπης » Καί είς τά Χαιτόπεδα δμω; 
ή θέσις τών όφθαλμών άλλάσσει ευκόλως. 
ΊΙ «Άμφικορία» αντί νά έχη, αύτού; εί; 
τήν κεφαλήν, τού; έχει εις τό έσχατον τοΰ 
σώματος τμήμα. Οί «Πολυόφθαλμοι» πά 
λιν, ώ; ή oM/Jxicola parasitaa, έχουσι 
δύο όφθαλμούς έμπροσθεν καί τέσσαρας ό 
πισθεν καί άνά δύο είς τά πλάγια τών τεσ
σαράκοντα τμημάτων τοΰ σώματός των. 
Ό δέ «Άργος» έχει 12—14 όφθαλμούς 
έμπροσθεν καί 10 όπισθεν’ μή άρκουμένος 
δμως είς τούτους έχει καί αύτδς άνά δύο 
εί; τά πλάγια τών πολλών τμημάτων αύ
τοΰ παρέχων ούτως ήμϊν ζώσαν εικόνα τοΰ 
πανόπτου Αργού τής μυθολογίας. 'Π » Σα- 
βέλλα» έχει πλήθος οφθαλμών εί; τά άκρα 
καί τάς διακλαδ ώσεις τών βράγχιων δι’ ών 
αναπνέει. Καί τίς δύναται νά έκθεση διά 
λόγων τάς ιδιοτροπία; άπασών τών τάξεων 
τή; διαιρέσεω; ταύτη; τών σκωλήκων, και 
τήν ποικιλίαν ήτις έπικρατεϊ έν τί κατα
σκευή, τή θέσει καί τώ αριθμώ τών οπτι
κών οργάνων ; Δυνάμεθα νά τού; παραβά- 
λωμεν ίσως μέ οίκοκυραίου;, έξ ών οί μέν 
άνοίγουσιν είς τήν πρόσοψιν τή; οικίας των 
4, άλλοι 5, 10, 15, κλπ. παράθυρα, οί δέ 
άνοίγουσι τοιαΰτα καί εϊς τά οπίσθια, τι- 
νέ; δέ μή άρκούμενοι είς ταΰτα κατασκευά- 
ζουσι θυρίδα; καθ’ δλην τήν σειράν τών 
πλευρών τή; οικίας των. Έξ έναντία; άλ 
λοι αντιθέτους περί φωτός εχοντες ιδέα; 
εύχαριστοΰνται μέ έν ή δύο παράθυρα, ή 
καί άποφεύγουσι καθ ολοκληρίαν τδ φώς, 
ένώ άλλοι κατά μέν τήν νεότητά των έ
χουσι παράθυρα πρός τό φώς, γηράσκοντε; 
δμω; κλεϊουσιν αύτά βυθιζόμενοι μέχρι τέ
λους τή; ζωής των εις απόλυτον σκότος.

Εί; τήν μεγίστην καί πολλής προσοχή; 
αξίαν Λιαίρεσιχ τών «’^ράροπάδω»"” άνα- 
γονται πλήθος γνωστών ήμϊν ζώων. Τδ σώ
μα αύτών σύγκειται έκ περιωρισμένου α
ριθμού τμημάτων, ατινα κατά τδ μάλλον 

ή ήττ,ν διαφέρουσιν άπ’ άλλήλων. ’Οργανά 
τινα, τά όποϊα παρά σκώληςιν αναφαίνον
ται έφ’ έκάστου τμήματος τοΰ σώματος, 
παρ’ άρθροπόδοις συγιεντροΰνται εί; κοινόν 
αύτοΰ μέρος. Μολονότι δέ πολλά τμήματα 
φαίνονται έξωτερικώ; μεγίστην πρός άλλη
λα ομοιότητα έχοντα, διαφέρουσιν δμως 
πολύ άπ’ άλλήλων ώ; πρός τήν εσωτερικήν 
ή ανατομικήν αύτών κατασκευήν. Παρά 
τοϊ; ζώοις λοιπόν τή; διαιρέσεω; ταύτης 
ύπάρχει ήδη μεγάλη τάσι; πρός συγκίν- 
τρωτίν καί παύει πλέον τό αυθαίρετον έ
κεϊνο και άχαλ'νωτον καί αύτοκέφαλον τών 
διαφόρων τοΰ σώματος μερών, δπερ παρα- 
τηρεϊται παρά τοΐς σκώληξι, παρ’ οί;, ώς 
γνωστόν, έκαστον τμήμα αποτελεί οΰτως 
είπεΐν ιδιαίτερον καί αύτοτελέ; άτομον, ι
κανόν άφ’ έαυτοΰ νά ζήση. Ένώ δέ παρά 
τοϊς τελευταίοις τούτοι; ή έν λόγω άνα>- 
χία, ήν πιστώς συμμερίζεται καί τδ τής ό
ράσεως ό;γανον, τοσαύτην δεικνυον αστά
θειαν, ούδόλως έπέτρεπεν ήμϊν νά κατατά- 
ξωμεν τά είς τού; σκώληκας αναγόμενα 
ζώα, κατά τδν σχηματισμόν τών όφθαλ
μών αύτών παρ’ Άρθροπόδοις ή κατάταξις 
αΰτη καθίσταται όπωσοΰν δυνατή.

Γενικώς οί όφθαλμοί τών ζώων τής δι- 
αιρέσεως ταύτη; είτε όμοιάζουσι πρός τούς 
τών σκωλήκων είτε είναι έτι εντελέστεροι. 
Καί κεϊνται μέν ώς έπί τό πλεϊστον έπι 
τή; κεφαλής, αναφαίνονται δμως ως καί 
παρά σκώληξι καί είς άλλα τοΰ σώματος 
μέρη.

'Ο Gxgenbaw διαιρεί τούς οφθαλμούς 
τών « ζ/ράροπόδω>·» ώς εξής.

Α. ’Οφθαλμοί &χευ χεραιοειδούς'-χιτώ- 
roc.

1) ’Οφθαλμοί Λ.ι.Ιοΐ.
2) ’Οφθαλμοί σύχύετοι.

Β. ’Οφθαλμοί μετά χερατοειάοΰο χιτ&~ 
ΧΟς·.

1) ’Οφθαλμοί ίχ.Ιοΐ.
2) ’Οφθαλμοί σύνθετοι·

α) μετ’ άπλοΰ κερατ. χιτώνος. 
β) μετά συνθέτου κερατ. χιτώνος.

’Οφθαλμοί ix.lol άχευ χεραχοειόοίς χιτύ~ 
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roc αναφαίνονται Ιδίως εΐς τά πρώτα στά
δια τίς άναπτύξεως τώ» Έ^τομοοτράχωκ. 
Παρ’ αύτοϊς έκαστο; οφθαλμός σύγκειται 
έκ μόνον ενός κρυστάλλινου λεπτού ραβδίου 
ή καρφους κειμένου έντός πυκτοΰ. Οί δύο 
οφθαλμοί εύρίσκονται πλησιέστατα άλλή
λων ένούμενοι ύπό τοΰ πυκτοΰ είς Sv δργα- 
νον’ χαΐ άλλοτε μέν κεΐνται άμέσως έπί 
τοϋ έγκεφάλου, άλλοτε δέ μακρύτερον άπ’ 
αύτοΰ, δτε νεϋρόν τι έκτελεΐ ττ,ν μεταξύ 
αυτών συγκοινωνίαν. Τά ’E.lixdttoda (Ctr- 
ripedta), ούτως καλούμενα διότι ε/ουσι 
πολλούς πόδας παρεμφερείς πρός τούς έλι
κας τοΰ κισσού, και τά ’Pi£oxtg>aJa τίς 
φυλής τών Μαλακοστράτων έχουσι κατ’ άρ
χάς μέν τοιούτους οφθαλμούς, όταν δέ άνα 
πτυχθώσι, χάνουσιν αύτούς. Επίσης καί τά 
/'ω.τή.τοάα, έν οίς «Κύκλωψ ό Τετρακέρα- 
τος» {Cyclops (/uadricornis). Τό όνομα 
τοΰ ζώου τούτου προέρχεται έ< τοΰ δτι έ
χει έν τώ μέσω τοΰ μετώπου ένα μόνον ε
ρυθρόν οφθαλμόν ώς ό Κύκλωψ τοΰ ’Ομή
ρου. Τά 'Οστρακοειδή, είς ά άνάγονται οι 
ψϋλοι τοϋ υδατος, έκτός τοΰ μεγάλου αυ
τών συνθέτου οφθαλμού, περί ου γίνεται 
λόγος κατωτέρω, έχουσι πρό αύτοϋ και ένα 
μικρόν άπλούν οφθαλμόν, δστις εύρίσκεται 
καί παρά Βραγχιπόδοις.

Είς πολλά έλευθέρως ζώντα Κωπήποδα 
απαντά τις τόν οφθαλμόν κεχωρισμένον 
κατά τό μάλλον ή ήττον σαφώς είς δύο 
μέρη. Παρά τισιν εύρίσκονται πολλά κρυ- 
σταλλοειδή κάρφη, καί ούτως ό όφθαλμός 
καθίσταται πολλαπλούς, ώς εϊναι ό σύνθε
τος οφθαλμός των Όστραχοειδώ)'. Ουτος 
«ύγίΜται έκ τοϋ νεύρου, τοϋ πυκτοΰ καί 
πλήθους κρυσταλλοειδών κώνων, οΐτινες 
πρός τά έξω καλύπτονται ύπό κοινής τίνος 
διαφανούς μεμβράνης, ήν δυνάμεθα νά πα- 
ραλληλήσωμεν πρός τόν κερατοειδή χιτώ
να. ’Ενταύθα λοιπόν έχομεν οφθαλμούς ά- 
rev κυρίως χερατ. χιτωχης άλλά συχ0ε 
rove ώ; καί παρά τισι σκώληξι. Τό αύ
τό άπαντώμεν καί είς άλλας κατωτέρας 
τάζεις Μαλακοστράκων, ώς λ. χ· παρ”Ζσο- 
rtJJotc, ένθα αναφαίνονται δύο Οφθαλμοί 

σύνθετοι, ένώ πολλά ζώα τής τάξεως τακ
τή; εισι τυφλά.

Άπ-lovr όφθαλμόν χ/έ ά.τ.έοΰχ χερατ.· 
yiriira εχει 5 «Κορυκαϊος γεομανός» (Co- 
rycaeus germanus'] παρ’ ώ ούτος είναι υ
περμεγέθης, ό δέ κρυστάλλινος κώνος δύ
ναται νά φθάση τό μήκος τοΰ ήμίσεος τοΰ 
δλου σώματος. Ή πρός τά έξω πρό τοΰ 
κρυσταλλοειδοϋς κώνου κειμένη μεμβράνα 
λαμβάνει σχήμα φακού καί χρησιμεύει ά
ληθώς ώς βοηθητική τής όράσεως

Συνθέτους οφθαλμούς μετ’ άτ^οΰ ze- 
ρατ. χιτώχος έχουσι πολλάκις τά Άρα- 
χχοΐιδΐ] Πολλά κρυσταλλοειδή ραβδία συ»· 
ένοΰνται ένταΰθα είς Sv δργανον καλυπτό- 
μενον έξωτερικώς ύπό κοινού κερατ. χιτώ
νος δστις κυρτούται ώς φακός, τόσον έξω
τερικώς δσον καί έσωτερ,κώς. Τό μεταξύ 
τών διαφόρων ^αβδίων διάστημα πληροί 
πρός τά έσω μαλιστα τό πυκτόν δπερ προ
χωρεί γύρω τού οφθαλμού πρός τά εμπρός, 
και φθάνει μέχρι τοϋ γύρου τοϋ φακού,σχη· 
ματίζον πέριξ αύτοΰ δακτυλοειδή κύκλον 
δμοιον πρός ίριδα. Έντός αύτού ύ πάρχουσι 
κυκλοτερείς ινες, αϊτινες συστελλόμενοι 
στενεύουσι τό έκ πυπτοϋ δακτύλιον. ’Εν
ταύθα λοιπόν άναφαίνεται κατά πρώτον 
ίρις καί ή πρώτη ύπαρξις τρόπου τινός δι- 
ευθετήσεως τοΰ οφθαλμού. Είς πολλάς άρά
χνας παρατηρεί τις είς τό έσωτερικόν τοΰ 
Οφθαλμού ζωηράν μεταλλικήν λάμψιν, ή- 
τις προέρχεται έκ στρώματος λεπτών κόκ
κων κειμένων είς τό βάθος τού οφθαλμού 
έφ ών θλάται τό φώς.

Σνχΰετους οφθαλμούς μετά συχθέτον 
κερατ. χιτώνος έχουσι τέλος τά Μα.Ιαχό" 
στραχα και τά “Εχτοιια. Έδώ έξογκοΰται 
τό άκρον τού οπτικού νεύρου, πέριξ δέ τής 
ημισφαιρικής αύτοΰ έξογκώσεως κεΐνται ά- 
κτινοειδώς τοποθετημένα πλήθος κρυσταλ- 
λοειδών κάρφων ή έπιμήκων πυραμίδων 
σχηματιζουσών δφθαλμόν, οΰ ή έπιφάνεια 
είναι κυρτή καί φαίνεται έζωθεν συγκείμε
νη έκ λεπτότατου ψηφιδωτού. Ή έπιφάνεια 
αΰτη καλύπτεται ύπό διαφανούς μεμβράνης, 
ήτις σχηματίζει δι’ έκαστον στοιχεΐον τοΰ 

■ψηφιδωτού μικρόν φακόν έσωτερικώ; κυρ
τόν θλώντα τό φώς. Ή διαίρεσις τής μεμ
βράνης τής καλυπτούσης τό δργανον είς μι
κρότατα τμήματα άναλόγως τοΰ αριθμού 
τών κρυσταλλοειδών πυραμίδων τών σχη- 
ματιζουσών τόν σύνθετον δφθαλμόν, άλλο
τε μέν είναι εσωτερική, ώ; παρά μαλακό- 
στράκοις, καί τότε ή επιφάνεια τού ίφθαλ- 
μού φαίνεται έξωτερικώς λεία, άλλοτε δέ 
είναι ταυτοχρόνως καί έξωτερική, καί τότε 
δ οφθαλμός φαίνεται συγκείμενος καί έξω
τερικώς έκ λεπτοτάτου ψηφιδωτού.

Παρά τοϊς συνθέτοις τούτοις όφθαλμοΐ; 
έκάστη τών κουσταλλοειδών πυραμίδων ά
ναλογεϊ πρός έ-α άπλούν οφθαλμόν. Τό 
αύτό δέον νά παραδεχθώμεν και διά τού; 
Οφθαλμού; έκείνου; οΰς ώνομάσαμεν συν
θέτους καί άνευ κερατοειδοΰς χιτώνος, καί 
οΰς άπηντήσαμεν παρά τιοι σκώληξιν, 
παρ’ όστρακοειδέσι καί παρ’ ίσοπόδοις. 
Οί σύνθετοι λοιπόν οφθαλμοί πρέπει νά θε- 
ωρηθώσιν ώς άθροίσματα άπλών. Ό αριθ
μός τών κρυστάλλινων πυραμίδων τών συν- 
ερχομένων πρός σχηματισμόν ενός συνθέ
του δφθαλμοΰ είναι διάφορος, ώστε παρά 
τισι μέν άπαντώνται δύο μόνον, παρ’ άλ
λοι; δέ πολλαί χιλιάδες ! Είς δλους τούς 
συνθέτους Οφθαλμούς ή άκρα τού όπτικοΰ 
νεύρου έξογκοΰται, αί δέ κορυφαί τών κρυ- 
σταλλοειδών πυραμίδων συνενοΰνται τόσον 
στενώ; μετ’ αύτής, ώστε νομίζει τις δτι έ- 
νεπήχθησαν έντός τή; έξογκώσεως ταύτης 
τού όπτικοΰ νεύρου.

Έπειδή καί παρ’ άρθροπόδοις άλλοΰ μέν 
εύρίσκεται Sv είδος οφθαλμών, άλλοΰ δέ 
πάλιν άλλο, άλλοΰ τέλος δύο ταυτοχρόνως, 
διά τούτο καί πάρ’ αύτοίς έπικρατεΐ μεγί
στη ποικιλία δυσκολεΰουσα μεγάλως τήν 
συστηματικήν αύτών κατάταξιν. Ή ποι
κιλία αΰτη αύξάνεται διά τοΰ δτι πολλάκι; 
είς τά πρώτα στάδια τή; άναπτύξεως τοΰ 
ζώου ύπάρχουσιν δφθαλμοί, ου; άναπτυσ- 
σόμενον χάνει, λαυ-βάνον άντ’ αύτών τε 
λειοτέρους ή καί τ’ άνάπαλιν. Διά τοΰτο 
άναγκαζόμεθα νά έξετάσωμεν κατά σειράν 

τάς διαφόρους τάξεις τής διαιρέσεως ταύτης 
καί τάς ιδιοτροπίας αύτών.

"Απαντα σχεδόν τά ΜαΑαχόστραχα 
(Crtisiacea) κέκτη-ται οφθαλμούς, άλλά τά 
παρασιτικώς ζώντα χάνουσιν αύτούς όταν 
άναπτυχθώσιν. Οί οφθαλμοί τών ζώων τού
των είσί διάφοροι. Οι άπλοι σύγκεινται έκ 
κρυσταλλοειδοϋς τίνος ’κάρφους περιστοιχι- 
ζομένου ύπό πυκτοΰ, κάτωθεν τυΰ όποιοι» 
κεΐται τό όστικόν νεύρον. Τό δργανον κα · 
λύπτεται έξωτερικώς ύπό κυρτού κερατ. 
χιτώνος ή άπλής τίνος διαφανούς μεμβρά
νης. Καί οί σύνθετοι οφθαλμοί καλύπτον
ται είτε ύπό άπλοΰ είτε ύπό συνθέτου κε- 
ρατοειδοΰς χιτώνος, διαιρουμένου είς διά
φορα κανονικά πλευρία ώς ή έπιφάνεια τοΰ 
άδάμαντος. Τά πλευρία ταύτα είναι ή τε
τράγωνα ή ρομβοειδή, ή έξάγωνα. Κάθε 
πλευρίον άποτελεί τήν βάσιν πυραμίδος εΐς 
τήν κορυφήν τής οποίας εισέρχεται μία δι- 
ακλάδωσις τού οπτικού νεύρου. Έφ’ έκά
στου νευρικού κυλίνδρου κεΐται κρυσταλλο- 
ειδές τι σώμα κωνικού ή πολυγώνου σχή
ματος. Μαλακόστρακά τινα έχουσιν άπλοΰς 
ταύτοχρόνω; δέ καί συνθέτους ύφθαλμούς.

Ούτοι κεΐνται άλλοτε μέν άμέσως έπί 
τής κεφαλή- τού ζώου καί τότε τά ζώα ο
νομάζονται «■'Εδρόφθα.Ιμα*, άλλοτε δέ έ
πί ιδιαιτέρων πρό; τούτο μίσχων ή ποδών 
καί τότε φέρουσι τό δνομα «ΙΤοδόιρθα.Ι- 
μα.η Δευτερεύοντες οφθαλμοί αναφαίνονται 
κατ’ έξαίρεσιν καί είς μέρη μακράν τής κε
φαλής κείμενα, λ. χ. είς τό άκρον τών 
σιαγόνων ή μεταξύ τών ποδών τού έσχατου 
τμήματος τής κοιλίας.

"Εν είδος Φυ.ΙΑοπόδωχ^ ίλ μικροσκοπι- 
κά «Κλαδοκέρατα», εχουσιν ένα μέγαν 
σύνθετον οφθαλμόν, πρό αύτού δέ πολλάκις 
ένα μικρότερον. Ό σύνθετος ύφθαλμός συν- 
ίσταται πολλάκις έκ πλήθους μεγάλων 
κρυσταλλοειδών σωμάτων, πέριξ τής έκ πυ- 
κτού κηλίδος τοΰ οφθαλμού κειμένων, δταν 
δέ τό φώς διέρχηται δι’ αύτών, φαίνονται 
ώ; περιδέρραιον ή στέφανος έξ άδαμάντων 
(βοήθεια βεβαίως τού μικροσκοπίου καί τής 
φαντασίας). Εν άλλο είδος Φυλλοπόδων έ
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χει Οφθαλμού; λίαν ευκινήτου; έπί τή; ά
κρα; ποδό; τινο; τοποθετημένου;. Αί “11α- 
λαιάδαι* ή έχουσι δύο συνθέτου; οφθαλ
μού; ί είναι τυφλαί. Οί σύνθετοι οφθαλμοί 
τών «Ξιφουρών» κεΧνται μακράν άλλήλων, 
εί; τδ αέσον δέ τ?,; κεφαλή; των έχουσι 
δύο απλούς.

Τά Ίσόποθα έχουσι δύο οφθαλμού; συσ 
σωρευμένου; ή συνθέτου; άνευ δμω; ποδών, 
ή δέ «τυφλή Μονολίστοα» (Alonolistra coe 
ca) κατοικεί εί; τά υδατα σπηλαίου τινός. 
Οί Οφθαλμοί τών Άμιριπόθων έχουσι πολ
λά πλευρία. Αί Άχαρίύες ή θαλάσσια·, α
κρίδες (εΐ; ά; καί αί ήμέτεραι Καρίδε;) έ
χουσι τά όργανα τή; όράσεως καί κατά τή; 
άφή; εί; ιδιαίτερα τμήματα έξέχοντα τοΰ 
λοιπού σώματος. Τά τμήματα ταϋτα είσί 
παρά τισι μακρά καί εί; τδ έπακρον ευκί
νητα Πολλαί άκαρίδε; δέν έχουσιν είμή 
δύο οφθαλμού; ενώ άλλαι παρασιτιζ.ώ; 
ζώσαι είσί τυφλαί. Καί οί κυρίω; Αστακοί 
έχουσι τούς Οφθαλμού; αυτών κατά τδ 
μάλλον ή ήττον έπί μακρών ποδών. "Εν 
είδος ζών εί; τά ΰδατα τών σπηλαίων τού 
Μαμμούθ έν Κεντούκΐ) τή; Β. ’Αμερική; έ
χει Οφθαλμούς έφθαρμένους ώς έκ τού σκό
τους έν φ είναι ήναγκασμένος νά κατοική. 
Οί οφθαλμοί τών αστακών καί πολλών 
άκαρίδων έχουσι πολλά πλευρία, δηλ. είσί 
σύνθετοι ώ; δύναταί τι; εύκόλω; νά παρα- 
ττ,ρήσ») δι' απλού μικροσκοπίου, δτε ή επι
φάνεια τοΰ οφθαλμού φαίνεται ώ; λεπτό
τατου ύφασμα ή δίκτυον ουτινος αί Οπαΐ 
είσί κανονικότατα τετράγωνα.

Αί Άράχναι έκτδς τών παρασιτικών κέ- 
κτηνται πάντοτε Οφθαλμού;. Ούτοι είσίν 
άλλοτε μέν άπλοΧ,άλλοτε δέ έξωτερικώς ά
πλοι, έσωτερικώ; δμω; σύνθετοι. Καί ή τά- 
ξις καί Οέσι; αύτών άλλάσσει πολλάκις. *0 
αριθμό; των δύναται ν’ αύξήση άπδ 2 μέχρι 
42, ώ; έπί τδ πλεΧστον δμω; έχομεν 8 
σπανιώτερον δέ 6, εί; τδ έμπροσθεν μέρος 
τού κεφαλικού Οώρακο; τοποθετημένους. 
Αί Οσι.Ιιονειθεΐς άράχναι (αί μακρού; καί 
λεπτούς πόδας έχουσαι) φέρουσι λ. χ. εί; 
τήν αύτήν θέσιν 3 ή 4 μόνον οφθαλμούς, 

έξ ών οί δύο οί καί μεγαλείτεροι ίστανται 
έπί ιδιαιτέρου έξογκώματο;. Εν είδες 
ΓΊίΓΤο.τ-όωι' έχει τέσσαρα; οφθαλμού;, ό 
δέ Νώψ μόνον δύο. Οί όφθαλαοί τών κυ
νηγετικών αραχνών είσί καλώ; ανεπτυγ
μένοι ΙΙααά τισ-.ν ευρίσκονται ουτοι επ: ι
διαιτέρων ποδών. Οί δύο μεγάλοι οφθαλ
μοί τών σκορπιών κεΧνται πλτσιέστατα 
άλλήλων, εί; τά πλάγια δέ αύτών υπάρ
χουσι πρδ; τούτοι; άνά 2—5 δευτερεύον- 
τε;. Τδ έξαλειφθέν γένος τών χνχ.Ιο<ρθ'Μ~ 
[ΐωχ σκοοπίων είχε < 2 οφθαλμού; εί; ημι
κύκλιον τεταγμένου;·

Παοά τοίς Μ υρια.τόθοιτ υπάρχουσι 4, 
6, ή 8 οφθαλμοί έπί τών δύο πλευρών τή; 
κεφαλή; αυτών κείμενοι, καί εί; μίαν J, δύο 
σειρά; τεταγμένοι. Τά υπογείω; ζώντα μυ- 
ριάποδα είσί τυφλά, ενώ οί οφθαλμοί τών 
Κερρατιοειύωτ λεγομένων μυριαπόδων έ
χουσι πολλά πλευρία.

Οί τών ’Εντόμων είσίν ώς έπί τδ πλεΧ
στον μεγάλοι καί μέ επιφάνειαν πρδ; δί
κτυον παρεμφερή. Έν τώ σχηματισμώ αυ
τών παρατηρούνται πολλάκις διαφοραί τι- 
νες. Περίεργος είναι ή λάμψις παρατηρεί 
τις έπί τών οφθαλμών πολλών έντόμων, 
ιδίως δέ τών νυκτερινών ψυχών (πεταλού
δων) ήτις είναι πιθανώς απόρροια κόκκων 
τινών κειμένων έντδς τού χοροειδοΰς χιτώ
νος, ή τού δτι οί κρυσταλλοειδεΧ; κώνοι οί 
άποτελούντες τδν Οφθαλμόν σύγκεινται έκ 
πολλών φύλλων θλώντων διαφοροτρόπω; τδ 
φώς. Τδ δέ δτι πολλάκις οί οφθαλμοί τών 
έντόμων άλλάσσουσι ταχέως χρώματα δυ
νάμεθα νά έξηγήσωμεν έκ τού διαφόρου 
χρωματισμού τών διαφόρων στρωμάτων 
τού χοροειδοΰς χιτώνος. Μόνον παρά τοίς 
έντόμοις έκείνοις άτινα ζώσιν είς θέσεις σκο- 
τεινάς έλλείπει τδ όργανον τής όράσεως. 
Απλού; δφθαλμοϋ; ευρίσκομεν συχνά είς 
τά πρώτα στάδια τής ζωής ή εί; ζώα έχον- 
τα ταυτοχρόνως καί συνθέτους. Παρ’ αύτοΧς 
όποθέτουσί τινες δτι οί μέν άπλοΧ χρησιμεύ- 
ουσι διά νά βλέπωσι τά πλησίον,οί δέ σύν
θετοι τά μακράν κείμενα πράγματα.Οί σύν
θετοι οφθαλμοί τών έντόμων είσίν άναμφι- 

βόλως οί περιέργότεροι καί έντελέστεροι 
πάντων τών μέχρι τούδε έξετασθέντων, 
καί διά τούτο χρήζουσιν ιδιαιτέρας έξετά-
σεως·

Πάντες γνωρίζομεν έξ ίδιας πείρας δτι 
αί μυΐαι, ό κώνωψ καί πολλά άλλα νυκτο 
φιλή ζωύφια άτινα ταράττουσι τδν νυκτε
ρινόν ήμών ύπνον έχουσι τόσον καλώ; ά*ε- 
πτυγμένην τήν δρασιν, ώστε καί εί; σκό
τος δπου ημείς »«ί τδν δάκτυλόν μας άδυ- 
νατοΰμεν νά ίδωμεν τά αίαοβορώτατα ταύ- 
τα τών ζώων μετά δεξιότητος αξία; τοΰ 
καλλιτέρου χειρούργου έπικάθηνται έπί τού 
καταλληλοτέρου μέρους τοϋ προσώπου καί 
τών χειρών μας, δπως έξ αυτού μυζάνωσιν 
ανηλεώς τδ αίμα ήμών. Πώς συμβαίνει τού · 
το δέν είναι παντάπασι δύσκολον νά φαν- 
τασθώμεν. Γνωρίζομεν ήδη τήν έν γένει κα
τασκευήν τών συνθέτων Οφθαλμών τών 
πολλαπλούν κερατοειδή χιτώνα έχόντων. 
"θτ*ν παρατηρήσωμεν έξωθεν τού; Οφθαλ

ΕΙΚΩΝ Γ.

Σύνθετος ό^θα.Ιμός

α. πλευρία τού κερατ. χιτώνος, ούτινος 
έκαστον πλευρίον κυρτούμενον έσωτερικώ; 
φαίνεται ώς αύτοτελής φακός·

6. κρυσταλλοειδεΧ; πυραμίδες έξερχόμε- 
ναι έκ τή; έξογκώσεως τού Οπτικού νεύ
ρου.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ. ST.)

μού; κοινή; μυίας, ή κώνωπσς, ευθύ; θά ί
δωμεν δτι ούτοι άναλόγως τού σώματος 
τών ζώων τούτων είναι υπιρμεγέθεις, κεί
μενοι έφ' έκατέρων τών μερών τής κεφα
λής αύτών, καί καλύπτοντες άπασαν σχε
δόν τήν έπιφάνειαν αύτή;- Τδ χρώμα των 
είναι κανελλοειδές' καί διά γυμνού δέ Ο
φθαλμού είναι δυνατόν -νά διακρίνωμεν δτε 
ή έπιφάνεια αύτών δέν είναι λεία- Ύπδ τό 
μικροσκόπιον ή έπιφάνεια τού Οφθαλμού 
τή; μυίας φαίνεται συγκειμένη έκ πληθύος 
τακτικών έξαγώνων μετά γεωμετρικής α- 
κριβεία; πλησίον άλλήλων τεταγμένων, ών 
δ αριθμό; δύναται νά φθάοφ τάς 40000. 
Έπί τή; κυρτής έπιφανεία; τών έξαγώνων 
τούτων σχηματίζεται άνά μία μικρά εί
κών τοΰ απέναντι αντικειμένου. "Εκαστον 
τών έξαγώνων τούτων άποτελεΧ, ώ; έρρέθη, 
τήν βάσιν έξαγώνου πυραμίδας (ίδε εικό
να Γ).

τών Άρθροπϋόων.

γ. Γάγγλιον ή ήμισφαιρική έξόγκωσις 

τοΰ Οπτικού νεύρου.

<!. Οπτικόν νεϋρον.
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Έκαστη πυραμίς δύναται νά θεωρηθή ώς 
τέλειος οφθαλμός, διότι καί κερατοειδή χί 
τβνα έχει, καί είδό; τι ©αχού (δηλ. τδ 
κάλυμμα έκάστης πυραμίδος δπερ είναι ή 
άμφίκυρτον ή έξωθεν μέν λεϊον, έσωθεν δέ 
κυρτόν), καί ύελοειδές σώμα (διότι ή ούσία 
«ς ής συνίσταται ή πυραμίς είναι ύελοει- 
δός), καί οπτικόν νεβρόν (διότι αί χορυφαί 
δλων τών πυραμίδων εφαρμόζονται έπί λε· 
πτοτάτων ραβδίων, ατινα εΐσϊ προεκβολαί 
τοβ όπτικοΰ νεύρου). Αί χορυφαί λοιπόν ί- 
■κιηΐ'. συμπίπτουσιν έπί τοΰ οπτικού νεύ- 
pw, καί διαβιβάζουσιν αύτώ τάς εικόνας 
"τών έ'ωτερικών αντικειμένων. 05τω τδ ο
πτικόν νεΰρον δι ίν καί τδ αϋτδ άντικείμε- 
νον λαμβάνει πλήθος εικόνων £; ή δύναμις 
πού εγκεφάλου δύναται άναμφιβόλως νά 
συνταυτίζει ούτως, ώστε έχ τών πολλών 
αύτών νά μεταδίδεται εις τήν φαντασίαν 
πού ζώου μία μόνον κατά τδν αύτδν τρό
πον, καθ’ 8ν αί δύο εικόνες αί έντδς τών 
δυο όφθαλμών τού άνθρώπου σχηματιζόμε- 
ναι συνταυτίζονται καί μεταβιβάζονται εις 
ττ.ν φαντασίαν μας ώς μία ζωηροτέρα. ’Α
φού λοιπόν διά τής συνταυτίσεως τών δύο 
εικόνων τών υπό τών δύο όφθαλμών ήμών 
σχηματιζομένων τά πράγματα καθίσταν
ται σαφέστερα καί λαμπρότερα, δυνάμεθα 
να φαντασθώμεν πόσον ζωηραί έκτυποΰν- 
ται αι εικόνες τών αντικειμένων έν τή φαν
τασία τών εντόμων, δπου πολλοί χιλιάδες 
εικόνων ένδς καί τοϋ αυτού αντικειμένου 
συνταυτίζονται εϊς μίαν. Έπειδή δέ καί 
κατά τάς σκοτεινοτέρας νύκτα; τδ ηλιακόν 
φώς δέν εκλείπει όλοτελώς, άλλ’ είναι μό
νον πολύ ανίσχυρου, παρ’ έντόμοις δσον ά- 
•μυδρδν καί άν ύποτεθή τούτο αί πολλαΐ 
βμυδραί εικόνες συμπίπτουσαι έπί τού ο
πτικού νεύρου καί συνταυτιζόμεναι άποτε- 
λοϋσι μίαν ζωηροτάτην. Καί αληθώς διά 
τής προσθέσεως πολλών μηδενικών δέν ά- 
ποτελεΰμε? είμή μηδέν, διά τής προσθέ- 
σεως ομο>ς πολλών χιλιάδων μικροτάτων 
πραγμάτων δυνάμεθα νά άποτελέσωμεν 
μέγα τι καί ισχυρόν. Ιδού διατί ό κώνωψ 

είναι τόσον άκριβ/,ς εις τδ έργον του καί 
δέν πτοείται ύπό τού σκότους.

(έπεται τό τέλος).

Μ. Ίαηγόηις.

ΕΠΙΓΡΑΦΗ.

Ση/αιύσιις t.-ri rcrnc 'Eyfrrtftrijr s.ri- 
γρογήΐ, thiiHiatsi Ηιϊσψ; if τ,;, ο Discore. 
7s77 EpheSU*' 6:1 J- 1 U'oud· Londu'1 

J.?1 7‘; άνεζοεν
x. Wood έν τώ Μεγάλω θεάτρω, άναφέ ό 
ριι έν σελ. ι 3 ώς εξής"
«.·... ’Αλλά διά μεγαλητέρας επιτυχίας 
εστέφθησαν αι άνακαλύψΐι; μου. Είχα έξε- 
τάσει τά έπί τού θεάτρου μάςααοα αετζ- 
φερων αύτά έκ τού βορείου μέσους ποδς τδ 
νότιον όπότε δ’ έκ«θάβισα τή, πρόςλύτον 
είσοδον ευρον τδ δλον τού ανατολικού τοί
χου τής εισόδου ταύτη; κεκαλυμμένον έκ 
σειράς ψηφισμάτων, μνεία, κυρίως ποιού
μενων άριθμοΰ τίνος χρυσών καί ά0γυ5ώ, 
εικόνων, έλκουσών 3 μέχρι; 7 λιτοών βά · 
ρους προσφοράν πλουσίου ^ωμαίου, ’ όνόμά
τι C. I ifa? ,να/ι,ίαπμε.ώ; άφ.έ;,.)αα πού; 
την Αρτεμιδα, μέ εντολήν όπως ώσι, αύ- 
ται κατατεθειμένα; έντδς τού ν,ού αύτή- 
Ομοίως προ,ηνέχΟη πασά τού ίδιου ποσόν 
τι χρημάτων, ώ; προικοδότησις. δπω; δια- 
τηρώνται αύται έν τάξε; καί καθ,σιότητι. 
Εν ωρισμένη δ' ήαέρα συνελεύσεις έ. τώ 

θεατρορ, ήτοι τήν 25η. Μ,ίου, ήαεοαν τών 
γενεθλίων τή; θεοΰ, αί εικόνες αύτα. έπ.ε- 
πε να μεταφέρωνται ύπό τών ιερέων έν πα
ρατάξει έκ τοΰ ναού εί; τό θέατρον, Ουνο- 
δευόμεναι ύφ’ ένό; σκηπτούχου καί φυλά
κων, παρα τά; Μαγνήτιδας δέ πύλα; νά 
συναντώντας ύπδ τών έφήβων τής πόλεως, 
οιτινες εντεύθεν έλάμβανον μέρος έ, τή τε
λετή καί συνήργουν είς τήν μεταφοράν τών 
εικόνων είς τδ θέατρον. Μετά δέ τό πέρας

τή; συνελεύσεως τά άγαλμάτια ή αί εικό
νες αύται έπανεφέροντο έν τώ ναώ καθ’ήν 
ταξιν καί κατά τήν τελετήν, προηγουμένων 
τών εφήβων και διά τή; Κορησσική; πύ
λης. Μεταζύ τών άναφερομένών αγαλμά
των έν τή έπιγραφή είσί τά τή; Άρτέμιδος 
μετά δύο έλάφ'ων καί μιά; εικόνος, πιθανόν 
θν.ζείας, παριστανούση; τήν πόλιν τή; ’Ε
φέσου Εν τινι τών ψηφισμάτων τή; αύτή; 
ε’πιγρα-οής σναφέρονται καί οί ύπατοι τού 
έτους 4 ι) ί Μ. X., έν έτέρω δέ μνημονεύε
ται ζα ό αύτοκράτωρ Τραϊανός ως βασι
λεύων. Η έποχή λοιπυν τή; δλη; επιγρα
φής δεν είναι πιθανώς μεταγενεστέρα τού 
4 04 Μ. X.»

Καί έν σελ. 85 προσθέτει περί τή; αύ
τή; έπιγ.αφής.
“ . . . "Εν μέρος τή; μεγάλη; Σαλουταρίου 
επιγραφής ήτο έπί ογκωδέστατου λίθου, δ· 
στις έζύγιζεν ίσως περί τού; 4 τόνου;' μό
λις δε τον άπεσπάσαμεν τοΰ τοίχου καί δι-

’Επιγραφή 1) ύπ άριθ. ί.—Σιή.Ιη /.

Έπί πρυτάνεως
Τιβ. Κλ Αντιπάτρου Ίουλιανοϋ, μηνδς 

Ποσιδεώνος, φ ίσταμένου.

"Εδοξε τή βουλή καί τώ πωκόρω δημω 2) φιλοσεβάστω, 
περί ών ένεφάνισαν Τιβ. Κλ. Τιβ. Κλ. Αλεξάνδρου υίδ; Κυρ(slra 
Ίουλιανδς, φιλόπατρι; καί φιλοσέβαστος, αγνός, εύσοβής, 
γραμματεύ; τοΰ δήμου τδ β', καί οί στρατηγοί τής πόλεως φιλοσέ- 
βαστοι, ώ<? πμός φιλοτείμους άνδρας περί τήν πόλιν καί κατά 
πάντα (ϊε/ξαζΤσκ στοργήν γνησίων πολειτών άμοιβαί 
άποιίίάωζ-ειιι πρός τό άπολαύειν μέν τούς ΕΙ . . ΧΑΝ 
.........................................·.............βοοΛόμεκοι, σπιύδιίΐ δ’ 
όμοια άιιοιβι'ι καί τονς -Ύίριεσπουδακότας τήν μεγίστην θε
δν "Αρτεμιν, ή; βου.Ιήσει ά>·θρόιποις γίνεται πάσιν τά κάλλιστα'

KaOtxir δη ύ
4) Αί διορθώσει; καί συμπληρώσει; σημειοόνται διά κυρτών ψηφίων.
2j Περίεργον πώ; τό · Νεωκόρψ Δήμψ. μετεφράσθη 'Αγγλιστί e Public assembly of the Ne· 

OCOri» ή··01 Δημοσία συνέλευσις τών νεω.ιόρων, κιί έν υποσημειώσει umeetilllj of the Tem- 
ple-Keepersa Σύνοδος τών Νεωκόρων.
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εσπάσθη είς δύο τεμάχια, τδ μεγαλήτερον 
τού όποιου πάρ’ ολίγον νά συντρίψη τήν 
φορτηγίδα, δι’ ή; μετεφέροντο τά μάρμαρα 
εί; τδν σταθμό, τού σιδηροδρόμου.

Μέγας αριθμό; (ύποΑίτω -τ.Ζί'οζ· εώχ δι- 
αζοσιωκ) τεμαχίων τής έπιγραφή; ταύτη; 
έπεσον χαμαί, ατινα ήδυνήθημεν νά συλλέ- 
ξωμεν μετά τήν μετακόμισιν τών χωμά
των, θρυμμάτων καί τών ογκωδών μαρ
μάρων άτινα κατεπλήρουν τδν χώρον αύ
τόν.

Οί έν τώ Βρεττανικώ Μουσείω έργάται 
απέδειξαν μεγάλην εύχέρειαν προσαρμόζον- 
τε; τά τεμάχια ταΰτα έν τή οικεία αύτών 
θέσει, καί τοι έτύγχανον αδαείς τής ελλη
νική; γλώσσης. Ιίαρετήρησα πολλάκις αύ
τούς δοκιμάζοντας άνω, κάτω, πάντοθεν, 
μέχρις δτου, έπί τέλους, κατώρθουν νά 
εύρωσι τδ οίκεϊον έκάστου τεμαχίου μέ
ρος.”
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«αρ4 τί πόλει χα.Ιός χάγαθός τε Ούίβιος Σαλουτάριος ά- 
yp Ιππικής τάξιος, γένει καί άξ/α διάσημος, στρατείαις τε καί 
επιτροπαϊς υπδ τοΰ κυρίου ήμών αΰτοκράτορος «κοσμημένος, 
•ολείτης κραε«ρό<· καί τοδ βουλευτικού συνεδρίου πρδς πά- 

r ά;Λ^ χρύμιχος Λιαθίσιι, θς καί τάς άπδ τίς τύχης ίπιχοίας 
χα,Ι προκοπάς χοαμιΐ τή τών ήθών σεμνότητι, εύσεβώ» Μ ir φιλοτει- 
ρβις τήν Αρχηγίτιν’ Καί ταΐς μέν έπινοίαις έσπούδακεν περί τήν θρησκ- 
·ιβ*» μεγαλόψυχος J’ ίχ καθιερώσεσιν, τήν πόλιν χατά παχ tv ιθη- 
Μ* π^αχοιχτνχώχ είς τήν έκκλησίαν ύπέσχετο δέ ά- 
πεικονίσματα τώ ταώ, 8ν μέν χρύσεον, έν ζ> καί άρχιά τιχα 
•πιχρυσα, Λε ά« άκεικονίσματα δκτώ επίχρυσα.

Στή.ΐη 4. ί)

Στίχ. 4 4 ... ΜΙ.ΟΤΣ γραμμα-
» 40 . . . ι“ tic οϊωδήτινι τρόπω κακουργηθήναι έπι-

τρίψιι ύπόΛογος ίστω ιεροσυλία καί άσιϋιία καί ουδέ»
» 43 • . . έ/οντος τή» περί τούτων έκδικίαν έπ* άτάτ-

χη τοΰ ■ . .
» 50 διδομένου έκάστω τών παρόντων δηναρίου ένδς,

μη ίχοχτος εξουσίαν, τοΰ έπί τής διανομής, άπόντι δαΰναι 
. ΕΙ άποτεισα

.... ν.Ιή ύ-Ktp έκάστου δνόματος τοΰ μή παραγενομένου καί 
λαβόντος.

Στή^η 2. Jr-M 5.

™1· Ί

» π
» 20

» 25

» 33

• . . κομιζομένων τών έκάστου πρόο τούτο 
προϊσταμένων,περί ών απάντων διάταξιν είσηγήσα- 
το, ήχ ωρισιχ έπικυρωθήναι καί διά ψηφισμάτων ....

. . . άνήρ καί εύεργέεης ΆχουίΙ-Ιιος

... εις δέ θυσίας φιΛότιιμοχ, tt- 
τείμημΐχοτ μεγίσταις τιμαϊς, πρόθυμόχ τε αναστάσε
ων ΐρχίωχ ίι τώ ίερώ τίς Άρτέμιδος . . . 
Τήν δέ παράταζιχ άπάχτωχ τών προγεγραμμένων ίε- 
ρωμάζωχ καί τήν συχπροπομπήγ έκ τοΰ ίεροΰ είς τδ θέα
τρου καί τήν έκ τοΰ θεάτρου είς . . .

• · · καί περί τίς διανομής τώ(γ) καθι- 
ιρωμιχωχ άρτιρωμάτων . . .

Στίχ. 8
» 40
» 19

» 29

Στίχ. 46

ΣτήΛη 5.

» 2

» 6
» <5
» 48
• 2{

. . . κατά τδ γεγονός ψήφισμα ύπδ rr/c τώτ 
Έφεσίων βου.ίής . . .

τή Έφεσέωχ ndJlt καί . . .
. . . χιοχορώνται παρά 
. . · ώρίσατο ύ' αύ-
• . · καί τά Λοιβάσια 4).

. . . καί τοΐς ίξ φυ- 
... τη φυλή; είς όνόματα δι-

. . · ’Ομοίως δώσει άπδ τοΰ προγεγραμμί- 
νον τόκου τώ άρχιερεϊ έν Έφέσω ναοΰ κοινού 
άπάσης Άσίας^ δπως έτ εί/κατ’ ένιαυτδν έκασ
τη γενεσίω τίς θεοΰ ήμερα έπιτελεϊ 
κλήρον . . .

.... 'Ομοίως δώσει άπδ τοΰ προγεγραμ- 
μένου τόκου κατ’ έκκλησίαν δυσίν νεοποι- 
οϊς τοΰ ίεροΰ πρός τό μιταφέρισθαι έκ τοΰ προνάου 
τής Άρτέμιδος τά άπεικονίοματα τής θεοΰ καί τάς εικόνας καί 
τά άλλα ίέ< τό θΐατροχ χαί έκ τοΰ θεάτρου είς τδν πρόναον αύθή· 
μερον . . .

. . . δίδοσθαι καθ’ έκαστον ένι
αυτδν Ιχ τύχ άψΐΐρωμάταχ τά προγεγραμμένα δη-χίλια 
όχταχόσια ?..................... ΤΙ διάταξιν είσενενκεϊν μηδέν
Μασσομίχου τοΰ τόχου άλλά προασφαλιζομένου.
’Εάν δέ.......................μη θυτηθή δέ άπαδοΰναι τάχειον τά τής
χαθιερύσιως, ώς προγίγραπται, Ιξέσται αύτώ έπ* άνάνκη ληψομέ- 
νω τεϊσαι τώ γραμματεϊ τής βουλής τά γεινόμενα ύπέρ τών 
καθιερωμένων άντί τοΰ άρχαίου δη- πεντακισχίλια- 
'Ομοίως καί ίχ τώχ άφιτρωμάτων τής γερουσίας τά γεινόμενα 
ύπέρ τών καθιερωμένων τή γερουσία δη- τετοακισχί-

4) ή Aoi6«ta.

4) Έντεΰθεν καί ίφεςΤ,ς ή έργαοία προέδη καί ίπΐ τή βάαει χάρτινων ίχτοπωμάτων τ&ν 
έπιγραο&ν τούτων, άποσταλίντων τφ τής Σμύρνης Μουαείφ παρά τοΟ όεινοϋ αρχαιολόγου κ. 
C. Τ. Newton, διευθυντοϋ τοϋ τμήματος τ&» ίν τ& Βρεττανιχφ Μουσείφ 'Ελληνικών καί 'Ρω
μαϊκών αρχαιοτήτων.
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68 ... $ διατά'Εσθαι . . .
82 Ό δέ πειράσα; ποιήσαί τι ύπενάντίον . . .
87 ΊΙ δέ ποογεγοαμαένη διάταζι; έστω κυρία εί; τόν άπαντα χρό

νον ώ': Ά/rcvt.l.lmc Ούέττιο; Ιϊρόκλος . . .

Σζή.ΐη 6.

Στίχ. 11
» 43

ν 48

» 21

» 35
” 36

Στίχ. 66
« 68
» 81
» 84
» 86
» 88

ρων iffnuffr.ir Ara.fai/itlrur άφιερω.......................φιλοτειμου-
μένους ΛποιΜόχαι

. . . εί ούτος φαινομένης κατά τήν
αξίαν αμοιβή; τυνχάνοι’ έπειδάν . . ,
τειμώ και στέργω, παρ’ ύμεϊν δρώην μαρτυρίας καί τβιμής 
ά'ιούμενον—Περί μέν τοι γε τής τών χρημάτων διατά- 
θαι προοτιί/ιου . . ·

τω Λί rrjc 
γΐ(.ηνσΙα( fpn/iiiatfT άλλα δη-μύρια πεντακισχίλια 
χαΰ’ H'dxovt.i.hoe Ούίττιος IJpdx.lac ανθύπατος 
χαί εύεργΖηκ.............................. di επιστολής
ϊγχωστο.-τοίησεχ ήμΐχ
........... υπό Οΰειβίου Σαλουταρίου ytyaartd ~t τώτοχ 
Δεδόχθαι έχειν ίαυτο~ΐ τόν τόπον . . .

. . . καί τή φιλοσεβάστω...............Έφεσίοιν βουλή
πόλεως, ώ<· καί τοίς Γώχ Έφεσίων παισΐ . . . 
άκροβάταις τής θεού, ύμοΰ σύ>· τοίς δικαίοις . . .
■ . . αργυρίων δύο frri χρύσωχ, win αύτάς . . .

Στή.Ιη 7.

Στίχ. ’» τάς Ουσίας μή θύΣωσιν4 4 ... ώστε λαΝβάνειν
4 8 έκμάσσεσΟαι )·/? άργυρωματική
27 ... ώστε αρξΑσθαι.

Φ.

Π ΒΟΓΛ14 ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.

(Συνέχεια).

Είπομεν κατά πόσον συμφέρει εί; τόν 
βουλόμενον άγορεΰοαι ra .τι'ι/η ιί.τό τό 
ό;ιαα roC .τςιοϊόρου, καί ώ; προ; τοΰτο οί 
τας πρώτα; έδρα; κατέχοντε; χαίρουσιν α
ληθές προνομίαν’ έχουσι δε και έτερον ούχ 
ήττον πολύτιμον, ήτοι τήν τράπεζαν πρό 
αύτών, ώστε δύνανται, όσακι; άγοοεύωσι, 
νά θέτωσι τάς σημειώσει; των καί τα βι
βλία, εί; ά παραπέμπουσι, καί να βτη.ί- 
,ζωσιν, άν θέλωσι, τά; χείρας Ταύτα είναι 
τωόντι πλεονεκτήματα, ών ή έλλειψ-.ς γί
νεται έπαισθητή είς τού; λοιπού; βυυλευ 
τάς, ο'ίτ νες αναγκάζονται να στρέφωσιν είς 
τού; δακτύλου; τά; σημειώσεις των καί συ
νεχώς νά κύπτωσιν 1/α λάοωσι τα έ» τώ έ 
δάφει πεσόντα βιβλία των. Τό τελευταίου 
κατά τό φαινόμενον είναι ασήμαντου, πλήν 

,ένίοτε ολέθρια έχει αποτελέσματα, διότι 
«,έρει είς αμηχανίαν τόν ρήτορα, δστις συ 
νεχώς χάνει τό νήμα τών ιδεών του.

Είς τού; ρήτορας τής Βουλή; δεν έπι 
τρέπεται ν άναγινωσκωσι τούς λόγου; των' 
διηγούνται δέ δτι νοαομαϋής έκ τών έξο
χων είχε γράψει τόν λόγον, δυ έμελλε ν’ 
απαγγείλή, καί εθηκευ αυτόν εντός τοΰ πί 
λου του, δν διαρεώς εΐχεν ύπ’ όψιν ένώ ή 
γόρευεν' άλλ’ ή συμπεριφορά του τόσον δ 
ποπτο; έφάνη, ώστε φωναί ήκούσθησαν : 
’/ίχαγιχά,σχει, Λχαγιχώσχιι ! (Read, re- 
.ad !) Ό ρήτωρ, δστι; δέν ήν τόσον φιλαλή 
Λη;, διεμαρτυρήθη, βεβαίωσα; δτι δεν ανα- 
γινώοκει, ή δέ Βουλή, ήτις δεν ήθελε νά 
φανή αύσττ.ρά, προσεποιήθη δτι τόν έπί- 
στευσε,καί ό ρήτωρ έξηκολούθησε τόν λόγον 
του έχων προσηλωμένου τό όμμα εί; τό μυ 
-βτηριώδε; κάλυμμα τή; κεφαλής.

Οί έν τή Βουλή απαγγελλόμενοι λόγοι 
συνεχώς διαστρέφονται δταν δημοσιεύονται 
-διά τών εφημερίδων, καί ότε μεν άποβαλ- 
λουσι τήν αξίαν των, όσέ δέ φαίνονται σπου

δαιότεροι. Τινέ; τών λόγων τούτων δημο
σιεύονται διορθωμένοι, διότι πολλοί ρήτο
ρες δεν διαπρέπουσιν έπί γραμματική α
κριβείς. Οί συντάκται τοϋ «Χρονου» δια- 
κρίνονται έπ" ακρίβεια κατα την αντιγρα
φήν τών ά.ταγγελλομένων λόγων, ι\ώ οί 
άλλοι συνήθως τούς κολοβοΰσι καί οΰτω; οί 
λόγοι ώς έπι τό πλ,Ιιτον είς τας περιλή
ψεις των είσίν ελλείπεις

Ο άναμιμνησκόωενος τού; θορυβώδεις ε
κείνους χρόνου; καθ’οΰ; συ-.εζητείτο τό περί 
υεταρρυθυ,ίσεω; νομοσχέδιον και έχων ύκ* 
όψιν το παράφορου ύφος τών ρητόρων, την 
δριμύτητα τοΰ Όκώνελ, τού; σαρκασμού; 
τοΰ Στανλε καί τας σφοδοα; αποστροφής 
τοΰ Μακώλε, άπορεϊ διά τήν διαφοράν ήν 
νΰν βλέπει. Σήμερον οί λόγοι είναι μάλλον 
άζιοποεπείς, όμολογητέον όμως δτι και ή 
ανία είναι μεγαλητέρα. Σπανίως αί συζητή
σεις είσί τόσον ζωηραί, ώστε νά παρέχωσιν 
άληθές ενδιαφέρον, εκτός νΰν, δ :ε συζητιούν
ται ζητήματα σπουδαιότατα, ενδιαφέροντα 
τόν κόσμον δλον, οΰτω; είπείν. Οί σπου
δαιότεροι ρήτορες, οί δεινότεροι πολιτικοί 
άσχολοΰνται έν άμφοτέραις ταϊς ΒουλαΙ; 
τή; ’Αγγλία; περί τοΰ ’.dratoJixoO Ζ/μή· 
μαχος, δπερ αμέσως ενδιαφέρει τήν ’Αγ
γλίαν’ πάντες δε άναπτύσιουσι τήν ευφρά
δειάν των’ άχρι τοΰδε όμως υπερίσχυσήν ή 
κυβέρνησες.
. Εν τοϊ; άπαγγελλομένοι; λόγοις σπανί
ω; άναφέρουσκ ήδη εδάφια κλασσικών συγ
γραφέων, ένώ άλλοτε τούτο ήΕ0 κοι.ότα- 
τον άπρφεϋγουσι δέ καί τά προσωπικά και 
πασαν δβριν ή προσβολήν. ’Επί τών ημερών 
ημών τό Κοινοβουλίου ήκουσε τό» Κύριον 
Γλαδστωνα πολλάκις ν άναφέρη μετ’ ά
κρα; επιτυχία; κλασσικού; ρήτορας, "Ελ
ληνας καί Λατίνους, ΐνα δώση είς τούς λό
γου; του έμφασιν’ ταύτα δε ή Βουλή ή- 
κουεν ευχαρίστως, διότι μετά πολλής τής 
χάριτος έξετίθεντο υπο τοΰ δεινού άγορη- 
τοϋ.

"Εκαστο; βουλευτής έχει ίδιους τινά; 
τρόπου; έν ώ απαγγέλλει τόν λόγον του’ 
είναι δέ άξιου περιέργειας τωόντι να σημει-
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ώσωμεν όλίγα τινά. "Εν τών μάλλον δια- 
κεκριμένων μελών τοΰ Κοινοβουλίου φαίνε
ται, έν ώ όμιλεΐ, δτι άπονίπτιι τάς χεΐρας* 
έτερον κινεί τού: βραχίονας ώς εί άνελίζ.νι- 
ζε βρέφος’ άλλο θωπεύει τδν πώγωνα καί 
άνορθοΐ δσάκις έκφέρη λογοπαίγνιων τι ή 
φοάσιν έκ τών συ<ήθων αύτώ’ τέταρτον βυ
θίζει τάς χεΐρας είς τά θυλάκια ώς εί έφο’ 
βεΐτο μ ή καταπατηθώ ύπδ τών γειτόνων 
του’ άλλο πάλιν ρίπτει περιοδκώ; τήν δι
όπτραν τοο μεθ’ έκάστην φράσιν καί Ιπε-.τα 
θέτει είς τούς οφθαλμούς. Συνελόντι είπεΐν, 
άζιον παραττ,ρύσεως είναι πόσον όλίγον 
φροντίζουοιν οί ‘Αγγλοι περί τδ άγορεύειν 
έπιχαρϊτω; καί πόσον άπέχουσι τών αρ
χαίων της Ελλάδος καί τής Ρώμης ρητό" 
ρων.

Ούδεαία υπάρχει άνθρώπων συνέλευσις — 
έκτδς ίσως τής εκκλησίας—επιδεκτική νά 
προκαλέση φαιδρότητα έχ μηδαμινή; αιτίας 
όσον ή Βουλή τών Κοινοτήτων. Ό λόγος 
κατ άμφοτέρα; τάς περιστάσεις είναι δ 
αύτός. Ό γέλως έν γένει προέρχεται έχ τή; 
έκπλήζεως χαί έκ τή; άτόπου συμπεριφο
ράς· διά δέ άνδρας σπουδαίους πάν χωμιχδν 
περιστατιχδν φέρει εύθύς είς άντίθεσιν τού; 
χαρακτήρας καί αυτή έξ άνάγκης προχαλεί 
διάχυσιν. Διδ ό έλάχιστος χαριεντισμός 
φαιδρύνει βεβαίως συνέλευσιν άνδρών σπου
δαίων. Περιστατιχά τινα ένίοτε διχαιολο- 
γοϋβι τήν φαιδρότητα ταύτην, μάλιστα τδ 
έξής συμβάν κατά τήν προτελευταίαν βου
λευτικήν σύνοδον. ’Εν φ χρόνω ήγόρευεν ό 
έπί τών στρατιωτικών υπουργός, αίφνης 
έπεφά»η αίλουρος πηδών άπδ μιάς θέσεως 
είς άλλην καί τέλο; έγένετο άφανής υπδ τάς 
έδρας’ περιττόν δέ νά είπωμεν πόσον πάν
τε; έγέλασαν. Καί άλλοτε τετράπουν είσήλ · 
θεν είς τήν βουλήν* ιδού δέ τί δ I'obetl α
ναφέρει έν τί) ΚοίΐοβουΛ/ντιχι) Ισζορία 
του.

«Ένώ ό λόρδος Νδρθ ήγόρευε, κύων είσ- 
ελθών είς τήν αίθουσαν ήρχισε νά ΰλακτή, 
όπερ φυσικώ τώ λόγω προεκάλεσε σφοδρόν 
γέλωτα, ού μετέσχε καί ό ρήτωρ Οτε ή 
τάξις έπανήλθεν, έχδιωχθέντος τού κυνδς, 

δ λόρδος Νδοθ, άποταθτί; πρός ιόν πρόε
δρον, κατά τήν συνήθειαν, είπε: «Κύριε, νέ
ου είδους £ήτωρ μέ διέκοψε. Μή δ αξιό
τιμο; ούτος βουλευτής άντιπροσωπεύη τήν 
Κυηκομητιϊα?(Barkshire).
άλλ’ επειδή έτελείωσε τδν λόγον του, επα
ναλαμβάνω τδν έμόν.»

Είπομεν δτι κατά τάς άγορεύσιι; δέν I- 
πιτρέπονται αί προσωπικότητες, δπερ άλη
θώς είναι δριστο» μέτρον’ ή δ’ άπαγόίευσι; 
καταντά μέχρι τοιούτου βαθμοΰ, ώστε δ ά
γορεύων δέν δύναται ν’ άναφέρη ονομαστί 
βουλευτήν τινα, άλλ όφείλει νά εΐπη περι- 
φραστικώ; « δ αξιότιμος βουλευτής τής 
δείνα ή δείνα έπαρχίας. ” Κατά τοΰτο τδ 
αγγλικόν Κοινοβούλιον παρέχει μοναδικόν 
παράδειγμα είς τδν κόσμον. Έάν έν τ^ 
ζέσει τή; συζητήσεω; μέλος τής βουλής τών 
Κοινοτήτων παραβή τούς νόμους τής φιλο
φροσύνης, άμέσως καί έντόνω; προσκαλεί
ται εί; τήν τάξιν ύφ’ άπάσης τή; συνελεύ- 
σεως, καί άδύνατον νά μήν άνακαλέση τούς 
λόγους του, έκφράζον συνάμα καί τήν λύ
πην του. Τοιαΰτα έθιμα διδάσκουσι τήν 
μετριοφροσύνην καί προλαμβάνουσι τάς 
προσωπικά; έριδας. 'Η Βουλή τών Κοινοτή
των εμφορείται ύπό πνεύματος φιλελευθέρου 
εί; τδν ύπατον βαθμόν. Έάν βουλευτής ίχη 
νά κάμη παράπονα, νά παράσχη ιδίαν τινά 
έξήγησιν, δύναται νά έλπίζη έπί τήν έπι- 
είκειαν τής Βουλής, επιείκειαν ήν συνεχώς 
ώθεΧ μέχρι; υπερβολής. Τδ μόνον όπερ δέν 
ά>έχεται είναι ό κόρος' διό είναι απηνής πρδς 
τούς προκαλοΰντας τοιοΰτον.

"Οταν ή Βουλή βαρυνθή έκ παρατεταμέ- 
vr,; συζητήσεω;, έχει διαφόρους τρόπου; 
πρδς έκδήλωσιν τή; δυσαρέσκειας τη;. Φω- 
ναί « Ή ψηφοφορία ! ή ψηφοφορία ! Τδ ζή
τημα ! τδ ζήτημα ! » έκπέμπονται έζ έκα- 
τοντάδος λαρύγκων, ένώ συναυλία άνάρθρων 
φωνών καί τονθορυσμών πνίγει τδν δυστυ
χή ρήτορα, δστις φαίνεται θέλων νά διαιώ
νιση τήν συζήτησιν. Τέλο; ου το; κάθηται, 
ούδείς δε τολμά: νά περιφρονήση τήν παν
ταχόθεν έγειρομένην θύελλαν. Τότε ό πρόε
δρο; συμβουλεύεται τήν Βουλήν. Έάν πρό-

κηται περί δευτέρας άναγνώσεως νομοσχεδί
ου όπερ προέτειναν νά άναβληθή έπί ?ξ μή
νας, λέγει : « Τδ έν τή Βουλή ύποβληθέν 
ζήτημα είναι οτι τδ δείνα νομοσχέδιον νά 
άναγνωσθή ήδη εί; δευτέραν άνάγνωσιν’ 
πλήν ύπεβλήθη τροποποίησις πρδς τδν σκο
πδν τοΰ νά έζοβελισθή η λέξις «ήδη» καί 
ν’ άντικατασταθή διά τής «άπδ σήμερον εί; 
ίξ μήνας.» Τδ ζήτημα δπερ υποβάλλω είς 
τήν Βουλήν είναι ή λέξις ής ό εξοβελισμός 
προτείνεται.......... Οί οΰτω φρονοόντε; θά
εϊπωσι Ναί, οί λοιποί *Ογι.»

Οί θέλοντες νά τελείωση ή δευτέρα άνά· 
γνώσις φυσικώ τώ λόγω έπιθυμοΰσι την 
δ-.ατήρησιν τής λέζεως «ήδη», καί έντεΰθεν 
αί φωναΐ Ναί, ral”, ένώ οί τοΰ αντιθέτου 
φρονήματος βοώσιν Οχι ! Ό πρόεδρος, 
κρίνων έκ τής ύπεροχής τών φωνών, λέγει 
τότε : Φρονώ ότι τά Ναί ύπερισχύουσιν. » 
Είρήσθω δ’ έν παρόδορ 0Tt σχεδδν δέν υ
πάρχει παράδειγμα ότι δ πρόεδρος ήπατήθη 
έν τή έκτιμήσει του.

Εντούτοις πιθανόν νά άντιλέξωσι πολλοί 
βουλευταί, οϊτινες βεβαιοϋσ.ν απολύτως τδ 
έναντίον τοΰ ύπδ τοΰ προέδρου λεχθέντος. 
Έάν οί διαμαρτυρόμενοι ήναι όλίγοι, ό πρό
εδρος έπαναλαμβάνει τήν πρώτην του έκτί- 
μησιν* άλλ’ άν καϊ άλλη φωνή έγερθή κα
τά, μία καί μόνη ύπάρχει δυνατή λύσις.

« Τδ δημόσιον άποσυρθήτω », άναβοά δ 
πρόεδρος, δπερ άγγέλλει ψηφοφορίαν’ διορί
ζει δέ άνά δύο έλεγκτάς δι’ έκαστον μέρος. 
Ευθύς θέτει έπί τής τραπέζης κλεψύδραν, 
ήτις ένεργεϊ έπί δύο λεπτά, δηλ τόσον χρό 
νον όσος αρκεί ΐνα προσέλθωσιν όλοι οί βου
λευταί.

Οί ήλεκτρικοί κωδωνίσκοι σημαίνουσιν 
είς δλας τάς γωνίας τοΰ Βουλευτηρίου, οί 
αστυνομικοί ύπάλληλοι παρουσιάζονται είς 
τάς θύρας της βιβλιοθήκης, είς τδ αναγνω
στήριου, είς τδ μέρος δπου καπνίζουσι, παν- 
ταχοΰ τέλος πάντων, κράζοντες: « Ψηφο
φορία ! » Οί βουλευταί σπεύδοισι φύρδην 
μίγδην’ ούδέν δέ διασκεδαστικώτερον ή ν’ 
άκούη τις αύτούς, ένώ τρέχουσι νά έρωτώ- 
σιν άλλήλους : « Ύπέρ τίνος εΐμεθα ; ύπέρ

(ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΛ. ΣΤ'.) 

τοΰ ναί ή τοΰ όχι »’ διότι οί πλεΐστοι όλί
γον ή ούδόλως ήκουσαν ή προσέσχον κα,τά 
τήν συζήτησιν.

"Αμα η κλεψύδρα δείζη δτι έληξαν τά 
δύο λεπτά, κλείονται αί θύραι τής Βουλής 
καί δ πρόδρος διατυπόνει έκ νέου τδ ζήτη
μα είς τά παρόντα μέλη, δπως είχε πρά- 
ξει προηγουμένως. Συμβαίνει ένίοτε οί άν- 
τειπόντες εί; τήν πρώτην έκτίμησίν του νά 
μεταβάλωσι φρόνημα καί νά μή έπιμέίνω- 
σιν είς τήν πρώ την δήλωσίν τού. Έν τή πε- 
ριστάσει δέ ταύτη δ πρόεδρος, βλέπων δτι 
τούς λόγου; του διαδέχεται σιγή, επανα
λαμβάνει αύτού; δίχως νά συνοδεύσρ διά 
τοϋ άμφιβόλου τύπου. Λέγει εύθαρσώς. «Τά 
Ναί (ή τά Όχι) ύπερισχύουσι, » καί ου
τω λύεται όριστικώς τδ περί δευτέρας άνα
γνώσεως ζήτημα’ έάν δμως έκ νέου άντεί- 
πωσιν, εκφωνεί :

« Τά Ναί δεξιά καί τά Όχι αριστερά.»
Τότε άρχεται ή ψηφοφορία.
Καί δή οί θέλοντες νά ψηφίσωσιν ύπέρ, 

δηλ. ναί, διέρχονται πρδ ττ,ς καθέδρας τοΰ 
προέδρου καί συνέρχονται είς τήν δεξιάν δί
οδον, ένώ οί θέλοντες νά ψηφίσωσιν όχι δι
ευθύνονται πρδς τήν άριστεράν δίοδον. Έν 
έκάστη τών διόδων τούτων, είς τήν άκραν, 
εύρίσκεται γραφεΐον κεκαλυμμένον έκ πρα
σίνου μεταξωτού, έν έκάστη δέ τού γραφεί
ου πλευρά ύπάρχει στενός πόρος δι’ ου οί 
βουλευταί όφείλουσι νά διαβώσι. Δύο ύπάλ- 
ληλοι ΐστανται έν έκάστω γραφείο; καί έ
καστος σηαειοΐ έπί έντύπου καταλόγου τά 
όνόματα τών διαβαινόντων βουλευτών’ δύο 
δέ ύπάρχουσι πόροι, όίστε ή διάβασι; να 
γίνηται ταχέως. Οί έν έκάστη διαύλω βου
λευταί βαίνουσι κατά σειράν, ήτοι κατά 
τά αρχικά τοΰ όνόματός των γράμματα, 
άπδ τοΰ Α καί έφεζής, καί τρέπονται είς 
τοΰτον ή έκεινον τδν πόρον’ έξέρχονται δέ 
διά τής είς τά άκρα τής διαύλου ύπαρχού- 
σης Ούρας, έν ή ύπάρχουσι δύο έλεγκταί 
είς ύπέρ τοΰ ναί καί έτερος ύπέρ τοΰ όχι. 
Άμα βουλευτής παρέλθη πρδ αύτών, άφαιτ 
ρεϊ τόν πΐλόν του, οί δέ έλεγκταί άριθμοΰσι

33 
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τούς βουλιυτάς μεγαλοφώνως" κατά τήν 
έξέλεγξιν δέ ούδέν λάθος συμβαίνει.

Αμα τοΰ έργου τελεσθέντος είς άμφο- 
τέρας τάς διαύλους, οί τέσσαρε; έλεγκταί 
εισέρχονται είς τήν αίθουσαν καί παρατάσ
σονται είς τήν τράπεζαν" οί τής ύπεοισχυ- 
σάσης μερίδας κατ’ έθνος ϊστανται είς τά 
δεξιά καί κηρύττουσι τήν πλειονοψηφίαν.

"Οταν ή ψηφοφορία γίνηται νύκτα, τούς 
δέ άντιπροσώπου; ούδέν άλλο άπασχολή 
σπουδαΐον ζήτημα, μεγάλη παρατηριϊται 
σπουδή πρδς εΰρεσιν αμαξών. 'Π είς τήν 
κλίμακα άγουσα θύρα τής αιθούσης μένει 
κλειστή έως ου κηρυχθή τό αποτέλεσμα 
τής ψηφοφορίας" έως ού δέ ή θύρα άνοιχθή, 
οί τοΰ έθνους αντιπρόσωποι προσπαθοΰσι νά 
πλησιάσωσιν είς αύτήν, ώστε ταχέως νά έ- 
ζέλθωσι καί δυνηθώσι νά εΰρωσιν άμαξαν. 
Εννοείται δτι δστις προέλαβε τδν Κύριον 

οιδε" διότι αί άμαξαι σχετικώς είναι όλίγι- 
σται.

ΕΙπομεν δτι οί βουλόμενοι άγορεΰσαι 
ίφείλουσι νά έγείρωνται κα’ι νά ϊστανται 
όρθιοι" πλήν ύπάρχουσι καί εξαιρέσεις. "Ο
ταν διατάσσηται ψηφοφορία, όφείλει ό άγο- 
ρεύων νά κάθηται. "Αγνωστον πόθεν τδ έ
θιμον τοΰτο, φαίνεται δμως δτι, επειδή κα
τά τήν ψηφοφορίαν οί βουλευταί ίφείλουσι 
νά ϊστανται όρθιοι, δ άγορεύων πρέπει νά 
κάθηται ϊνα διακρίνηται τών λοιπών.

Ούδείς βουλευτής δύναται νά δμιλήση 
δίς έπί τοΰ αύτοΰ ζητήματος" έάν υποστή
ριξε διά λόγου τήν δευτέραν άνάγνωσιν νο
μοσχεδίου τινδς δέν έχει τδ δικαίωμα ν’ 
άπαντήσρ, τδ δικαίωμα δέ τοΰτο κέκτηται 
μόνον έάν υπέβαλε πρότασιν. Δύναται πρδς 
τούτοις ν’ άγορεύση καί άν προέτεινε τρο- 
ποποίησιν κατά τήν δευτέραν τοΰ νομοσχε
δίου άνάγνωσιν, διότι ή τροπολογία θεωρεί
ται ώς ζήτημα νέον" δταν δέ ή Βουλή σχη- 
ματισθή είς έπιτροπήν δύναται νά έμιλή δ
σον θέλει.

Πότε καί. πώς ή Βουλή σχηματίζεται 
είς επιτροπήν ; (α)

(α ι Μόνον ίν ’Αγγλία ύπάρχει τό έθιμον τοΰ- 
το. Ήν Έλλάδι ή Βουλή άποτελεΤ τμήματα.

Ό προϋπολογισμός τών έσόδων συζητεί- 
ται πάντοτε καί ψηφίζεται τής Βουλής 
σχηματιζομένης είς έπιτροπήν. "Αμα νομο
σχέδιου γίνη δεκτόν είς δευτέοαν άνάγνω- 
σιν, τά άρθρα αύτοΰ έπίσης συζητούνται είς 
έπιτροπήν. Έν τή περιστάσίι δέ ταύτη αί 
συζητήσεις λαμβάνουσιν ΰφος οικογενειακής 
συνδιαλέξεως. "Οταν ή ήμερησία ό’ιάταξι; 
διατάσσγ, τήν έν επιτροπή συζήτησιν νομο
σχεδίου τινδς ό πρώτος γοαμματεύ; τής 
Βουλής άναγινώσκει τδν τίτλον προσθέτων 
«επιτροπή.» Ό πρόεδρος καταλείπει τότε 
τήν καθέδραν του, συγχρόνως δέ ό κλητήρ 
προχωρεί πρδ; τήν τράπεζαν καί αέρων τό 
έπ’ αύτής σύμβολον τή; έξουσίας τοΰ προ
έδρου θέτει αύτδ έπί δύο υποβάθρων υπαρ
χόντων έκεί που. Ή έλλειψις τοΰ σεβαστού 
τούτου συμβόλου έκ τής έπιφανείας τής 
τραπέζης άποδεικνύει δτι ή Βουλή συνεδρι
άζει ώς έπιτροπή.Τότε ό ιδιαίτερος πρόεδρος 
τής έπιτροπής εμφανίζεται δπισθεν τής κα- 
θέδρας τοΰ προέδρου καί καταλαμβάνει πρδ 
τής τραπέζης τήν θέσιν τοΰ πρώτου γραμ- 
ματέως.

Ή καθέδρα άρα είναι κενή" τδ παράδο
ξον δμως δτι ό τυχών δύναται νά καταλα- 
βη αύτήν καί νά θεώρηση εαυτόν πρόεδρον 
τής Βουλής, καί τοι ούδέ σκιάν εξουσίας δύ · 
ναται νά έχη, διότι ένόσορ ή Βουλή συνε
δριάζει ώς έπιτοοπή ή καθέδρα αΰτη θεωρεί
ται κενή. "Αμα ή ώς έπιτροπή σχηματι- 
σθεϊσα Βουλή τελείωση τδ έργον της 5 
πρόεδρος αύτής αγγέλλει τδ πράγμα καί 
καταλείπει τήν καθέδραν, τότε δέ έμφα<1· 
ζεται καί αύθις δ πρόεδρος ώς έκ θαύματος. 
Ό κλητήρ θέτει έπί τής τραπέζης τδ σύμ
βολον καί ή Βουλή θεωρείται ώς συνελ- 
θοΰσα.

Αί κυρίαι δύνανται νά είσέρχωνται είς 
τάς στοάς τής Βουλής, διότι έκαστος τοΰ 
έθνους άντιπρόσωπος δικαιούται νά προσκα- 
λέση είς μίαν συνεδρίασιν δύο κυοίας, άλλ’ 
έπειδή όλίγαι ύπάρχουσι θέσεις, διά κλήρου 
ορίζεται τίνες βουλευταί θά προσκαλέσω- 
σιν. Εύθύς μετά τήν προσευχήν ό κλητήρ 
εγγράφει τά ονόματα τών αίτούτων προσ

κλητήρια καί κατόπιν γίνεται ή κλήρω- 
σις.

’Αφοΰ περιεγράψαμεν τδ έσωτερικδν τής 
Βουλή; θά ητο ασύγγνωστου άν παρελείπο 
μεν τήν αίθουσαν έν η, καπνίζουσι, τό ίερδν 
τοΰτο τή; διαχύσεω; καί τή; αδελφική; 
σύμπνοιας. Είπον 6τ·. ή Βουλή ήν ή πρώτη 
τοΰ Λονδίνου λέσχη" ό όρισμδς δμως ούτος 
δύναται νά έφαρμοσθή μάλλον είς τήν εύ· 
ρεΐαν αίθουσαν έν ή καπνίζουσι καί έν γ, τά 
πάθη παύουσι καί οί κομματικοί διαπλη- 
κτισμοί έκλείπουσι- Δύναται τις νά αίσθά- 
νητσι έν τή Βουλή απέχθειαν κατά τοΰ Ιρ
λανδού, έν τή αιθούση δμως τοΰ καπνίσμα
τος θεωρεί αύτόν αδελφόν, οι πάντες δέ ό- 
ρέγουσι οιλικώς τήν χείρα, άδολεσχοΰσι καί 
αστειεύονται.

Έν τούτοις ά; μή ύποθέση τις δτι ό*Αγ- 
γλος βουλευτή; διάγει αργός. ’Απ’ εναντίας 
τδ έργον του είναι έπίπονον, μάλιστα διά 
τόν έννοοΰντα τήν αποστολήν του. ’Οφείλει 
νά έργαζηται είς τάς έπιτροπάς, νά παρευ- 
ρίσκηται εί; τάς συνεδριάσει;, ν’ άπαγγέλλη 
λόγου;, νά ύποβάλη προτάσεις καί ζητή
ματα, νά διέρ/ηται πολλάς νύκτας άΰ- 
πνο; έν τή Βουλή, νά διατηρή πρό; τού; 
εκλογείς εκτενή αλληλογραφίαν, κτλ.

11. Ο. Υ.

ΑΙ ΕΝ ΙΣΙ1ΑΜΛ ΦΥΛΑΚΑΙ (α).

Έν προηγούμενοι άρθοω άνεφέραμεν πε
ρί τών έν 'Ισπανία κοινών φυλακών, έν αί; 
κοατοΰνται οί υπόδικοι ή οί έλαφροποινίται" 
σήμερον δε θα όαιλήσωμεν περί τών δεσμω 
τηρίων, έν οί; είσί καθειργμένοι οί εί; πολύ 
χρόνια ή ισόβια δεσμά καταδεδικασμένοι-

Αί μεγαλήτεραι τοΰ είδους τούτου φυλά 
καί είναι αί τής Καρθαγένης καί τή; Σιβίλ- 
λης, είς ά; κατά τήν τελευταίαν έπίσκεψίν

(α Τήν πραγματείαν ταύτην, ώ; καί όμοίχν 
προηγηθεΐσαν, μεταφίρομεν κατ’ έπιτομήν έκ 
τή; Β ρ ε τ τ α ν ι κ ή ; ΈπιΟεωρήαεω;, 
ήΤι; ήρανίαΟη εκ τοΟ άγγλικοΟ Χρόνου, 

μου ύπήρχον έν μέν τή πρώτη 941 δεσμώ
ται, έν δέ τή δευτέρα 4 050. Ένταΰθα πε- 
ριγράφομεν δι’ ολίγων τδ δεσμωτήριον τής 
Καρθαγένη;.

Τό δεσμωτήριον είναι λίθινον καί σύγκει- 
Tat άπό δύο ή τρεις τετραγώνου; οικοδομάς. 
Ο προσερχόμενος ακούει τδν κρότον τών 
συγκρουομένων αλύσεων' καί τδ έρρυθμον 
βήμα τών καταδίκων. "Εξ δεσμώται, δε
δομένοι δι’ άλύσεων άνά δύο καί συνοδευ- 
όμενοι ύπδ δύο φυλάκων, διέρχονται πρδ 
τοΰ ξένου" φέρουσι δέ ένδυμμ έκ φαιού καί 
χονδρού έριούχου καί διά μέν τής μιας 
χειρός κρατοΰσι τήν άλυσιν, διά δέ τής 
άλλη; σάρωθρον, δι’ ού σαρώνουσι τήν 
οδόν. Ούτοι είσί φονεί; καταδικασθέντες εις 
ισόβια δεσμά" δι’ έκαστον δέ παράπτωμα 
προστίθενται αύτοίς 4 4 λίτραι άλύσεως, 
ώστε μετά μεγίστης δυσκολίας δύνανται να 
βαδίζωσι καί νά έργαζωνται.

Τήν θύραν φυλάσσει απόσπασμα στρα
τιωτών τής γραμμής" άμα δέ διαβή; τήν 
θύραν απαντάς τό γραφεϊον τοΰ διευθυντοΰ, 
παρ’ ού ζητείς τήν άδειαν νά διέλθης μίαν 
ήμέραν μετά τών δεσμωτών, δπερ προθύ- 
μως παραχωρείται, φύλαξ δέ φέρων σπάθην 
σέ συνοδεύει.

Νεάν.δες, φέρουσαι τήν ποικίλην τής ε
παρχίας των ενδυμασίαν, ϊσταντο πλησίον 
τής εξωτερική; Ούρας, συμφωνούσα; μετά 
τών δεσαωτών περί τή; τιμή; τών σύκων 
τή; Βερβερία;, άτινα, ώς έκ τή; έφθηνίας 
των, κατά τό θέρο; είναι προσφιλή; δι αύ- 
τυύ; οπώοα, δπω; αί bellotas de la sierra 
(ίρειναί φηγοί) κατά τά Χριστούγενα. «Ιρδς 
τό έτερον τή; κιγκλίδο; μέρος ύπήρχον πε
ρί τά ϊ 50 άτομα, έξηπλωμένα έπί μικρών 
ψιάθων, κοιμώμενα ή καπνίζοντα, σπανίως 
όμιλοΰντα, έχοντα βλακώδε; καί βάνουσο» 
ΰφος,χωρικοί καθ’ όλα τά φαινόμενα,οι πλεί- 
στοι όακενδύται καί άκτένιστοΓπολλοί ησαν 
καταδεδικασμένοι είς φυλάκισιν δύο έτών 
διά κλοπήν.Τριάκοντα περίπου έπλεκον πε
ριπόδια καί έννέα ή δέκα καλάθου;. Οί άν
θρωποι ούτοι μοί έφάνησαν άνήκοντε; εις 
τήν κατωτάτην καί άμαθεστάτην τή; κοι-
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γωνίας τάζιν έζ δσων έχρισα έκ τών επο
μένων απαντήσεων των : « "Εχω δύο ναπο- 
λεόνια, δύο ήμισυ τάλληρα. » Ή κατωτάτη 
έν Ισπανία τάξις μετρά τήν ηλικίαν διά ρε- 
αλίων (νομίσματος τής χώρας), ώστε δύο 
ναπολεόνια παριστώσι 38 ρεάλια ή τριά
κοντα δκτώ έτη, δύο καί ήαισυ τάλληρα 
πεντήκοντα έτη. Ό τρόπος ούτος τοΰ άριθ- 
μείν, δστις Οά έφιρεν είς αμηχανίαν τούς 
άγνοοϋντας τά έθιμα τών πτωχών τά- 
ζεων, είναι χαρακτηριστικώτατον σημείον 
τής υπερβολικής αύτών πρός τά χρήματα 
Αγάπης.

Πέριξ τής αυλής ύπίρχουσιν εύρέα λιθό
στρωτα δωμάτια, σκοτεινά μέν καί ψυχρά 
τόν χειμώνα, πλήν καθαρά, έν οίς εργάζον
ται υποδηματοποιοί, ράπται, σιδηρουργοί, 
κοφινοποιοί, ξυλουργοί, κτλ. Είσήλθομεν 
είς τό δωμάτιον τώ» κατασκευαζόντων πέ
διλα διά τόν στρατόν, εύθύς δέ περιεκύ- 
κλωσεν ήμάς δωδεκάς δεσμωτών παοακα- 
λούντων ν’ άγοράσωμέν τι. Πεντήκοντα ε
πτά άνθρωποι ήσχολούντο είς τήν ύποδη- 
ματοποΐαν κατασκευάζοντες πέδιλα (έκ 
καννάβεως).

Τά εργαστήρια ταΰτσ, έν ώ οί δεσμώται 
είργάζοντο είς διάφορα έργα, παρείχον έν- 
διαφέρον θέαμα. Οί πεφυλακισμένοι έφαί- 
νοντο ηύχαριστημένοε, έν γένει δέ τά έργα 
των ήσαν τέλεια. Ιδίως έξεπλάγην ίδών έρ- 
γαστήριον διαφόρω? ίργασιΔν, πλήρες αν
θρώπων κατασκευαζόντων διάφορα πράγμα
τα. Είς τούτων, παραχαράκτης καταδεδι- 
κασμένος είς εξηκονταετή δεσμά, είκόνιζε 
πρότυπα λιβογραφημένων χαρτών προωρι- 
σμένα νά πωληθώσιν είς τούς χαράσσοντας 
γεωγραφικούς χάρτας’ ήσαν δέ θαυμάσια. 
Μοί έζήτησε φάκελλον (envellope) καί έπι- 
στολήν γεγραμμένην διά χειρός μου καί ά- 
πεμιμήθη τήν γραφήν εντελέστατα.

Οί κοιτώνες, κείμενοι είς τήν άνω οροφήν, 
ν οίς έκοιμώντο άνά τετρακόσιοι δεσμώται, 
καί τοι σκοτεινοί καί λιθόστρωτοι, δέν ήσαν 
ρυπαροί. Έκαστος πεφυλακισμένος έχει 
στρώμα καί χονδροειδές εφάπλωμα, οί δέ 
κατάδικοι κοιμώνται τήν έγδόην καί ήμί- 

σειαν ώραν κιί τήν έννάτην ώραν οί έπιτη- 
ρηταί ή κλητήρες (δεσμώται έπ'.σης) έπι- 
βάλλουσιν αύτοίς σιγήν. Άνά διετίαν ή, έν 
Ανάγκη, καί συχνότερον, έκαστος λαμβάνει 
χονδροειδή τινα άσπρόρρουχα’ οί πλεϊστοι 
δμως ήσαν έλεεινώς ένδεδυμένοι.

Οί δεσμώται έξεγείρονται τοΰ υπνου τό 
μέν θέρος τήν έκτην ώραν, τόν δέ χειμώνα 
τήν έβδομη·/’ προγευματίζουσι δέ τήν ένδε- 
κατην ώοαν καί δειπνοϋσι τήν έκτην καί ή- 
μίσειαν (μόνον δίς τής ήμέρας έσθίουσι). Τό 
γεΰμά των συνίσταται είς μίαν ή μίαν καί 
ήμίσειαν λίτραν μέλανος άρτου καί είς ζω
μόν έχοντα μικρά τεμάχια λίπους ή έν έλ- 
λείψει έλαιον.

Δεκαοκταετής κακούργος μοί διηγήθη έν 
τώ νοσηλευτηοωί γελών δτι έφόνευσε διά 
μαχαίρας άνθρωπόν τινα. Ούδέποτε είδον 
τόσον Ορασύν κακούργον έν τοιαύτη ηλικία’ 
ήν δέ καταδικασμένος είς πενταετή ή εξα
ετή ειρκτήν. Εικόνες έκόσμουν τού νοση
λευτηρίου τούς τοίχους, οϊτινες έφερον αξι
ώματα, οίον τό «Επόμενε άγογγύστως τήν 
ποινήν σου καί δ Θεός θά σοι γίνη ϊλεως. »

Ή έπισώρευσις ανθρώπων τοιούτου φυ
ράματος, άνευ άλλης πειθαρχίας ή τής ύπα- 
γορευομένης ύπό τού τραχέος περί τιμής 
κώδικάς των, μ* έξέπληζε καθό συντελούσα 
είς τό ν’ Ανάδειξη αύτοός φοβερωτέρους κα
κούργους’ έρίζουσι δέ καί κτυπώνται διαρ
κώς, οί δέ ισχυρότεροι κακοποιούσι τούς ά" 
σθενεστέρους.

Ότε έπεσκέφθην 2ν τών μεγάλων τού
των σωφρονιστηρίων δύο πράγματα μοί έ- 
ποίησαν κακίστην έντύπωσιν. Πολλά1, τών 
δεσμοιτών κλίναι έκειντο άνω τών αποπά
των, ή δέ ναυτιώδης ατμόσφαιρα, έν ή δώ
δεκα περίπου τών δυστυχών τούτων ώφει- 
λον νά διέλθωσι τήν νύκτα, ήρκει ϊνα έπι- 
φέρη σηπεδόνα. 'II άλλη κατάχρησις ήν ή 
ακαθαρσία μιας τών αιθουσών, έν ή ένε- 
κλείσθησαν προσωρινώς οί κατάδικοι’ή δυσ
ωδία ήν φρικτή καί τό δάπεδον ήν πλήρες 
άηδών άκαθαρσιών. Τό χείοιστον δμως εί
ναι ή κατ’ αποκοπήν τής κυβερνήσεως συμ
φωνία μετά τού τροφοδότου τών φυλακών.

ως χάρις είς τούς καταδικασθέντας είς θά
νατον, μεταβαλλόμενης τής ποινής είς ισό
βια δεσμά’ώς δέ καί προλαβόντως είπομεν, 
σπανίως καταδικάζεται τις έν Ισπανία είς 
θάνατον.

Έκαστος κατάδικος είναι έλεύθερος νά 
έξασκήση τό ίδιον έπάγγελμα έν τή φυ
λακή, άλλ’ οί είς ισόβια ή μακροχρόνια δε
σμά καταδεδικασμένοι οφείλουσι νά έργα- 
σθώσιν έπί τενα χρόνον είς κατασκευήν δ- 
δών, είς τόν ναύσταθμον καί είς άλλα 
καταναγκαστικά έργα’ ώστε έκαστος δε
σμώτης διατηρείται, ούτως ειπείν, διά 
τής έργασίας του. Ό έργάτης πρώτης 
τάξεως πληρόνει τή κυβερνήσει 60 ρεάλια 
τόν μήνα, δ δευτέρας τάξεως 20·, δ τρίτης 
16. Τό υπόλοιπον κέρδος τού μηνός διανέ
μεται ώς εξής’ τό έν τρίτον τίθεται είς πί- 
στιν του είς τό ταμιευτήριον τής φυλακής 
καί τό περιπλέον τώ δίδεται τοίς μετρη- 
τοίς ϊν’ άγοράση τρόφιμά, ένδύματα, κα
πνόν, κτλ., έξαιρουμένου τοΰ οίνου.

Ιδού σημείωσες τών έρωτήσεων καί Απαν
τήσεων άς άντήλλαξα μετά τών ύπαλλή- 
λων τής φυλακής.

— Πότε οί συγγενείς τών πεφυλαχισμέ- 
νων έχουσι τό δικαίωμα νά ϊδωσι τού
τους ; — Τάς Κυριακάς καί λοιπάς έορτάς’ 
άλλ’ αί γυναίκες τών κυριωτέρων καταδί
κων έρχονται καθ’ έκάστην, τήν έννάτην 
έωθινήν ώραν, κομίζουσαι τό άναγκαίον διά 
τήν έργασίαντων ύλικόν καί λαμβάνουσαι τά 
έργα ατινα παραγγέλθησαν έκ τής πόλεως.

— Δύναται δ δεσμώτης ν’ άνακτήση τήν 
έλευθερίαν του πρίν λήξή δ χρόνος τής ποι
νής του ; — Όχι.

— Άποθνήσκουσι πολλοί είς τάς φυ- 
λακάς ; — Όλίγιστοι’ σχεδόν 6 ή 7 τοίς 
χιλίοις κατ’ έτος (φοβούμαι δτι ή έκθεσις 
αυτή είναι έσφαλμένη).

— Οί πεφυλακισμένοι άποκτώσι χρή
ματα ; — Οί εργαζόμενοι, μάλιστα.

— Παίζουσι μεταξύ των μέ χρήματα;— 
Τοΰτο δέν πιτρέπεται καί υποτίθεται δτι 
δέν ύφίσταται.

— ’Επαναστατούσε συνεχώς καί έρίζου-

Ούτος είς τούς δυστυχείς δεσμώτας παρέχει 
κυάαους ή θερμόν ύδωρ αντί ελαίου ή λί
πους. Ένεκεν δέ τής διαίτης ταύτης έκα- 
τοντάδες άποθνήσκουσιν ή γίνονται ηλίθιοι. 
Έν Ισπανία τό σώμα δέν υπομένει τήν στέ- 
ρησιν παχέων τροφών.

ΓΗ σχολή τού δεσμωτηρίου τής Καρθα- 
γένης διευθύνεται άριστα, δ δέ διδάσκαλος 
μοί έφάνη καί καλός καί νοήμων. Εντός δε- 
καοκτώ μηνών 180 εμαθον άνάγνωσιν’ 
εκτός δμως τών διδακτικών βιβλίων καί 
τών έφημερίδων άς δύνανται ν’ άγοράζωσιν, 
ούδέν άλλο σύγγραμμα τίθεται είς τήν διά- I 
θεσίν των, ή δέ έλλειψις τερπνής καί δη
μώδους φιλολογίας άποδεικνύεται λίαν έπι- 
βλαβής είς τήν ήθικήν άνάπτυξιν τών πτω
χών τάξεων έν 'Ισπανία.

Μέγα κακόν είναι ή φοβερά έζουσία ήν 
άνέθηκαν τςοίς κλητήρσιν. Ούτοι, οντες έ- 
πίσνς δεσμώται, κεχτημένοι μεγάλην φυσι
κήν δύναμιν καί ώς έκ τής καλής διαγωγής 
των ύπερέχοντες τών λοιπών πεφυλακισμέ- 
νων, έπιττ.ρούσι τήν έργασίαν τούτων καί ά- 
πολαύουσιν απεριορίστου έξουσίας’ φέροντες 
δέ χονδρόν ρόπαλον πατάσσαυσιν ανηλεώς 
τούς δμοίους των τερπομενοι μάλιστα διά 
τάς πληγάς άς καταφέρουσιν. Είς τά πλεϊ- 
στα τών σωφρονηστηρίων τής 'Ισπανίας οί 
πεφυλακισμένοι ραβδίζονται. Πρό εϊκοσιν ή 
τριάκοντα ετών είς Βαλαδολίδ έπί 3000 
πεφυλακισμένων 1 000 άπεβίωσαν εντός 1 8 
μηνών ένεκεν έλλείψεως τροφής, καταναγ 
καστικής έργασίας καί μαστιγώσεων! Οί 
πλεΐστοι είργάζοντο είς τά μεταλλεία.

'Π υπηρεσία έν ταΐς φυλακαΐς γίνεται ώς 
έπί τό πλεϊστον ύπό τών πεφυλακισμένων. 
’Εν φυλακή περιεχούσγ, 800 άτομα, π.χ., ό 
αριθμός τών έμμισθων υπαλλήλων Ανέρχε
ται σχεδόν είς 16, μή περιλαμβανομένων 
τού διευθυν-.ού, δύο ιατρών καί δύο ιερέων.

Κατά τάς έορτάς μουσικοί, δντες δεσμώ- 
ται, μεταβαίνουσίν είς τήν εσωτερικήν αύ- 
λήν καί παιανίζουσι* συνέρχονται δέ παν- 
ταχόθεν οί πεφυλακισμένοι καί διασκεδάζου- 
σιν’ ουτω δέ παρέχεται αύτοϊς άναψυχή τις.

Συνεχώς παραχωρείται ύπό τού βασιλέ-
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— Δεν δύναμαι νά πράξω τι, άπή,ντησεν 
ό επιστάτης' ό εργολάβο; είναι ελεύθερος 
νά πράξη δπως θέλει.

"Εφιππος επιθεωρητής διήλθεν έχείθεν, 
εϊς δ'ε τδν δυστυχών, σχεδδν θνή,σκων τής 
πείνης, έπλησίασεν έρπων ϊνα έπικαλεσθή 
έλεος. Ό επιθεωρητής, άπαλλάξας τδν δε
ξιόν πόδα ΐχ. τοϋ άναβολέως, κατέφεοεν εϊς 
τοϋ δεσμώτου τδ στήθος τόσον σφοδρόν 
λαύτισμα, ώστε έκ τοϋ στόματος τούτου 
έξήλθε αίμα χαΐ ό δύσμορος έπεσεν άπνους.

«'Η αποτρόπαιος καί σχανδαλώδης αύτη 
σκηνή, μ* ε’πεν □ φίλος μου, τόση* μοί έ- 
νεποίησεν έντύπωσιν, ώστε όσάκις έμελλον 
νά διέλθω πρδ τών φυλακών έκέντων τδν 
Τππον μου χαΐ έφευγον δρομαίος-®

Έν τώ νεχροταφείω τοϋ Σάν Δουχάρ 
κεϊνται 500 έκ τών 1000 εκείνων, άπεβί- 
ωσαν δε έκ τοϋ ψύχους, τών στερήσεων καί 
τών μαστιγώσεων.

θά παρατηρήση τις δτι τόσον διεφθαρ
μένοι είσίν οί άνθρωποι ούτοι, ώστε κίλλί- 
τερον νά άποθάνωσι. Δυνατόν τό πράγμα νά 
έχη ούτως, άλλά δικαιούνται, έπί τή προ- 
φάσει δτι θά παράσχωσιν αύτοίς τα πρδς 
τδ ζήν καί εργασίαν, νά θανατώσωσι καί 
υποδουλώσουν. Ήξεύρω τωόντι οτι είναι 
λίαν διεφθαρμένοι. Φίλος μου συνείθιζε νά 
δίδη αύτοίς τέταρτα τοϋ ταλλήρου ϊν’ άγο- 
ράζωσιν άρτον δτε έζήτουν οί κατάδικοι, 
πλήν εϊς τών επιθεωρητών, δστις είναι φι
λάνθρωπος, τώ είπε"

«Μάτην δίδεις τά χρήματα, διότι δέν 0’ 
αγοράσωσιν άρτον, αλλά θά παίξωσι καί 
θά χάσωστ καί αύτά τά περιβάλλοντα αύ
τούς ράκη·®

Ό επίλογος τής Ολιβεράς ταύτης ιστο
ρίας εϊναι διδακτικώτατος. Ό άνηλεής έρ- 
γολάβος άπεβίωσεν έλεεινώς" ολίγα δέ τινα 
έτη πριν έδικάσθη έπί φόνω, πλήν ήθωώθη, 
καί τοι τών δικαστών τις εϊπε"

«θά άνατρέψω τά πάντα έως ού δ άν- 
Οροιπος ούτος- σταλή εις τδ κάτεργον.»

Άνέφερα τήν αύθεντικωτάτην ταύτην 
ιστορίαν ινα παρασκευάσω τους άναγνώ- 
στας μου εϊς τάς σκηνάς τής διαφθοράς

καί τών ο’,μοτήτων, ών θέατρον υποδεικνύ
ονται σήμερον τά έν τή ’Αφρικανή παραλίεε 
σωφρονιστήρια.

Έπιβάς έξ ’Αλγεσίρας έπί τοϋ άτμοπλόου 
δπερ άπέπλεε διά Κέουταν ήρώτησα τδν 
θερμαστήν άν ύπήρχον έπί του άτμοπλόου 
δεσμώται.

— ’Ελπίζω όχι, άπήντησεν. Άπδ ικα
νών έτών μετεφέραμεν πολλούς.

Πλήν μετ’ ού πολύ προσήχθησαν 4 δε- 
σμώται — δολοφόνοι, στυγνοί καί άποτρό- 
παιοι. συνοδευόμενοι ύπδ ενόπλων φυλάκων" 
μετέβησαν δέ είς τήν πρώραν καί σιω
πηλοί έκάπνιζον η, έκοιμώντο κατά τδν 
πλοΰν.

Ό λιμήν τής Κέουτας εϊναι σχεδδν έρη
μος" ολίγα ύπάρχουσι πλοία καί τινες λέμ
βοι.

Κατά τήν άπόβασιν βλέπει τις άριστε- 
ρόθεν άπόκρημνον βράχον, έφ’ ού ύπάρχουσι 
σκοπιά καί σειράί δχυρωμάτων καί στρα
τώνων" εκεί δέ εύρηται τδ Itacho, δπου είσί 
καθειργμένοι τινες τών φοβερωτέρων κα
κούργων, ή αληθής άκρόπολις τοϋ φρουρίου. 
Δεξιόθεν ύψοϋνται βαθμηδόν υψηλοί καί κα
τωφερείς λόφοι διή,κοντες μέχρι τής παρα
λίας" έφ’ έκάστου δέ αύτών ύπάρχει σκο
πιά. ’Απέναντι εγείρεται ή Κέουτα, ήτις 
εϊναι ένταυτώ τδ Γιβραλτάρ, τδ Βοτάνυ βαίη 
καί ό στρατών τής άφρικανής Ισπανίας. Αί 
οδοί είσί στεναΐ καί βορβορώδεις, ή δέ πόλις 
άριθμεϊ 1 8000 κατοίκους, μή περιλαμβα
νόμενων 4000 στρατιωτών καί 3000 κα- 
καδίκων.

Άμ’ άποβάς δφείλεις νά παραδώσης είς 
τήν άστυνομίαν τδ διαβατήριόν σου καί νά 
δώση,ς πληροφορίας τινάς περί τών ύποθέ- 
σεών σου καί τού σκοπού δι’ 8ν ήλθες" μεθ’ 
8 μεταβαίνεις είς τδ ξενοδοχείον.

Οί στρατώνες έβριθον στρατιωτών, διό 
τδ ξενοδοχείον ήν πλήρες αξιωματικών* 
πλήν εύρον κλίνην.

Έν τώ δεσμωτήριο? τής Κέουτας ύπάρ- 
χουσιν 800 ή 900 κατάδικοι, έξώλεις καί 
προώλεις, οί πλείστοι τών όποιων είσί κα

ί ταβεβλημένοι έκ τών στερήσεων καί τών 

ασθενειών, άνίκανοι πρδ; εργασίαν, £ακεν- 
δύται, οίκοΰντες εί; άθλια παραπήγματα, 
καταβοοχθίζοντες καίδιαφιλονεικοϋντες πρδ; 
άλλή,λους ώ; ΰαιναι τδ λιτώτατον καί ανε
παρκές γεύμά των καί κρυφίως προμηθευό- 
μενοι μαχαίρας, δι’ ών φονεύουσιν οί μέν 
τούς δέ ώ; θηρία. Έν έκάστω παραπήγμα- 
τι, δντι ρυπαρωτάτω καί δυσωδέστατο,, οί- 
κούσιν εκατόν ή διακόσιοι δεσμώται. Ή 
τροφοδότη,σις εϊναι ελεεινή, οί πλεΐστοι δέ 
θντ,σκουσι δι’ έλλειψιν επαρκούς καί καλής 
τροφής. Οί κακούργοι ούτοι άνήκουσιν είς 
τή,ν κατωτάτην τής κοινωνίας τάξιν" είσί 
δέ δολοφόνοι, κλέπται, λη,σταί, κτλ. πρδς 
τούτοις ύπήρχον καί τινες έπαναστάται τή; 
Κούβας. Ενίοτε κατορθοϊ τις ν’ άποδράση" 
άλλ’ οί Μαύροι, οί άπ αιώνων μισούντες 
τού; Ισπανούς, συλλαμβάνουσιν αύτούς καί 
παραδίδουσιν δπως πορισθώσι τήν ύπδ τών 
άρχών τής Κέουτας προκηρυσσομένην έκ 5 
ταλλήρων άμοιβή,ν δι’ έκαστον φυγάδα.

Είς δλίγους τών έν Κεούτα πεφυλακισμέ- 
νων,μόνον είς τούς διά της καλή; διαγωγής 
των άξιωθέντας τής χάριτος, επιτρέπεται 
νά εργάζονται" πλέκουσι περιπόδια καί κα- 
τασκευάζουσι πέδιλα, έκ τής πωλτ,σεως τών 
οποίων πορίζονται χρήματά τινα καί οΰτως 
άγοράζουοι τρόφιμα. Έν γένει δέ άπανθρω- 
πότεραι φύλακα! ούδαμού ύπάρχουσιν.

A. Κ. 

ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

ΓΕΝΝΗΣΙΣ, ΠΕΡΙΤΟΜΙΙ, ΓΑΜΟΣ 
καί ΘΑΝΙΙ.

Α'. Πννησις.

*Αμα έπέλθωσιν αί έδύναι τοΰ τοκετού 
προσκαλείται άμέσως ή Μαία (Ντάία) κα'ι 
δ ίερεύς (Φούκα), δστις δέεται πρδ τής Ού- 
ρας τού δωματίου τώ Προφήτη (Νέββυ) ύ
πέρ τής ταχείας καί άνωδύνου γεννή,σεως, 
έν φ ή Μαία περιποιείται τή,ν λεχώ, δπως

(ΌΜΗΡΟΣ ΦΤΑ. ΣΤ'.)

καί πάσαι αί τού αυτού επαγγέλματος. Ή 
λεχώ γεννγ. καθημένη κατά γής καί ούχί 
καθώς αί παρ’ ήμϊν γυναίκες είς τδν έπί 
τοΰτο σκίμποδα, ή έπί άνακλίντρω προετοι
μασμένο? παρά τή κλίνη, έφ ή μετά ταΰτα 
τίθεται ή τεκοΰσχ.

Τήν έβδόμην ήμέραν ή Μαία δίδει τδ δ
νομα τώ νεογεννήτω, άναλαμβάνουσα αύτδ 
είς χεΐρας, παρόντων τών γονέων καί συγ
γενών" τδ επονομάζει δέ ύψοϋσα αυτό. Τδ 
όνομα τοΰτο διατηρείται ώς κύριον καθ’ δ
λον αύτοΰ τδν βίον. Κατά τήν περίστασιν 
ταύτην ή Μαία λαμβάνει γενναία δώρα παρ’ 
δλων τών παοευρεθέντων, ώς συνήθεια δέ 
άπαράβατος έπεκράτησεν εϊς τών υιών νά 
φέρη τδ όνομα τού πατρδς του, καθώς καί 
παρ’ ήμίν πολλάκις είς τών έγγόνων φέρει 
τδ τού πάππου, διότι Θεωροΰμεν τδν πάπ- 
πον άναγεννώμενον έν τώ εαυτού έγγόνω.

β . Περιτομή.

Τήν περιτομήν κατά θρησκευτικήν διά— 
ταξιν έκτελούσιν έπί τών άρρένων καί θη- 
λέων" καί είς μέν τά άρρενα άπδ τδ τρίτον 
έτος μέχρι τοΰ όγδόου, είς δέ τά θήλεα ά 
πδ τού εβδόμου μέχρι τού δεκάσου" έπειδή 
δέ οί πτωχοί δέν δύνανται νά ύποστώσι τάς 
δαπάνας τής τελετής τών άρρένων τέκνων 
των, γίνεται οικονομία πρδς τοΰτο, ώστε 
πάντες οί εύκατάστατοι θεωροΰσιν ώς θρη
σκευτικόν καί φιλάνθρωπον έργον κατά τή,ν 
περιτομήν τοΰ υίοΰ των νά γίνεται συγχρό
νως ή περιτομή καί άλλων παιδίο,ν πτωχών 
Ομοθρήσκων των.

Τήν περιτομήν τών άρρένων έκτελεΐ ό 
ίερεύς έν τή οικία τού τελοΰντος, έν οικογε
νειακή τελετή, παιανιζούσης τής μουσικής 
(άλατία) καί θορυβούντων αύλών καί τυμ
πάνων διαφόρων ίνα άπασχολήται δ νους 
τών περιτεμνομένων. Μετά τήν περιτομήν 
περιφέρουν τά παιδία πολυτελώς ένδεδυμέ- 
να έφ’ αμαξών ή έφ’ ίππων χρυσοστόλιστων 
εις τάς κυριωτέρας οδούς, προ πορεύαμε νης 
τής μουσικής καί τών τυμπανιστών, όρχου- 
μένων δέ διαφόρων χορευτών ήμιγύμνων, 

3ί
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κρατουντών καί παλλόντων ξίφη γυμνά, 
άλλων δέ ζαί ρόπαλα, δι' ών ποιούσι δια
φόρους ασκήσει;. Συνήθως δέ προπορεύεται 
κωμικός τις έπί όνου συνήθως *) καί πεζός, 
χάμνων διαφόρους άσελγεί; κινήσεις καί κι- 
νών είς γέλωτα τούς θεωμένους. Μετά τήν 
δημοτελή ταύτην περιδιάβασιν καί επιστρο
φήν είς τήν οικίαν, ετοιμάζεται καί παρα
τίθεται γεύμα έ« ώ παρακάθηνται οί προσ- 
ελθόντες συγγενείς καί οί προσκληθέντες 
φίλοι, έχοντες εν τώ μέσιρ δλα τά περιτμη- 
θέντα παιδία.

Τήν δέ περιτομήν τών θηλέων έκτελεΐ 
κατ’ ιδίαν ή επί τοΰτο έπαγγελλομένη γυ
νή, παρόντων μόνον τών πλησιεστάτων 
συγγενών γυναικών αί δποΐαι μετά τήν πε
ριτομήν, ή μάλλον ορθότερον αποκοπήν, 
χάμ.νουν τόν συνήθη αύταϊς γρυλισμόν.

ΐ'. Γάμος·

Καί παρά τοίς Μωαμεθανοί; (Μουσλιμήν) 
ύφίσταται ό άρραβών (Χαττίπ). Παρ’ αύ- 
τοϊς οί μελλόνυμφοι, άφ’ ού προηγουμένως 
συμφωνηθή καί άριθμηθή ή προίξ μεταξύ 
γαμβρού καί πατρός τής νύμφης, παρόντων 
χαί τών μαρτύρων (διότι παρ’ αύτοΐς προί
κα δίδει ό άνήρ τή γυναικί, ούχί δέ ή γυνή 
τώ άνδρί), παρουσιάζονται είς τόν Καδή, 
τόν θρησκευτικόν τών Μωαμεθανών δικα
στήν, καί έρωτώνται παρ’ αύτοΰ, έάν, έν ό- 
νόματι τοΰ Προφήτου, ήναι ό αρραβών αύ
τών μέ τό θέλημα άμφοτέρων' τοϋ τοιούτου 
δέ όμολογηθέντος,δίδοται γραπτή ή τοΰ γά
μου άδεια.

Μετά τήν ετοιμασίαν τών τοϋ γάμου 
προσδιορίζεται ή ημέρα τής τελέσεως παρά 
τών γονέων καί συγγενών άμφοτέρων τών 
μερών, οπότε προσκαλούνται οί ιερείς των 
(Φ ούκα) καί άναγινώσκουν τό Κοράνιο» 
(Κουράν)' πολλάκις δέ άναγινώσκουν αύτό 
έπί δύο καί τρεις ημέρας. Τήν δέ ώρισμέ- 
νην ήμέοαν προσκαλούνται οί μουσικοί, αί 
τραγορδίστριαι (γαβάζοι) καί οί προσκεκλη
μένοι' τότε τελείται ό γάμος. Καί τήν μέν 
ήμέραν, μετά μεσημβρίαν, συνήθως κατά

τήν τετάρτην ώραν, αί συγγενείς κοί φ;λαι, 
γρυλίζουσαι κατά τό ’Αραβικό» έθιμο*, πε
ριφέρουν τήν νύμφην εντός φορητής σκη
νής, ής τό έμπροσθεν μέρος ε’.*α, μόνον α
νοικτόν' κρατούν δέ αύτήν δύο νεάνιδες 
συγγενείς αύτής, διότι τό πρόσωπόν της 
είναι κεκαλυμμένον διά έρυθράς καλύπτρας, 
έχούσης έπ αυτής έροαμμένα διάφορα χρυ
σά νομίσματα Μετά τήν διάβασιν εις τάς 
διαφόρους κεντρικωτέρας οδούς τήν φέρουν 
είς τήν οικίαν τοΰ γαμβρού καί εκεί προσ
φέρουν διάφορα αναψυκτικά είς τά; παρευ- 
ρισκομένσς. Τήν νύμφην όδηγοΰσιν εις τόν 
κοιτώ.α αί συγγενείς αύτής γυναίκες, ούτη 
δέ Μαθημένη άπλόνει τήν ποδιάν αύτή; (χύ
τρα αρουσα), έφ’ ής ό άνήρ προσευχόμενος 
προσεύχεται, επικαλούμενος τόν προφήτην 
ϊνα παρέχζ, αύτή σωφροσύνην, πίστιν και 
άφοσίωσιν καθ’ δλον τόν μετ' αύτού βίον 
της· Τήν δέ εσπέραν περί τήν όγδόην ώραν 
περιφέρουν τό» γαμβρόν προπορευομένων 
ροπαλοφόρων, ποιούντων διαφόρους ασκή
σεις έν μέσω τών φερόντων δγ.δας άνημμέ- 
νας, επονται δέ διάφοροι συνομίληκες τοΰ 
γαμβρού πυροβολούντε;' τό σύστημα τών 
πυροβολισμών έξέλειπεν όλοτελώ; είς τάς 
μεγάλας πόλεις, ΰφίσταται δέ είς πολλά 
χωρία καί κωμοπόλεις' μετ’ αύτούς δέ καί 
έμπροσθεν τού γαμορού πορεύονται ύπη.έ- 
ται φέροντες θυμιαματα καί λαμπάδας, τόν 
δέ γαμβρόν κρατούσιν εκατέρωθεν δύο συγ
γενείς του νέοι κατά τήν ηλικίαν. Οί τούς 
μελλονύμφους συνοδεύοντες νεανίσκοι καί 
νεάνιδες έκλέγονται μεταξύ τώ* συγγενών 
νά ώσιν άγαμοι είσέτι. 'Οσάκις δέ ή συνο- 
δία διαβαίνει έκ συγγενικών ή φιλικών οι
κιών σπεύδουν οί ένο-.κούντες καί προσφέ
ρουν τώ γαμβρώ αναψυκτικά (σερπέτια) δι
άφορα, ή δέ μουσική κλείει πάντοτε τήν 
συνοδίαν· Μετά τήν άφιξιν πάντες παρακά- 
θηνται είς γεύμα έξωθεν τής οικίας είς τό 
έπί τοΰτο προητοιμασμένον μέρος, τά δέ ε
δέσματα φέρουν οί προσελθόντες έκ τών οι
κιών των. Είς τήν οικίαν αναμένουν τήν ά- 
φιξιν τού γαμβρού αί γυναίκες καί οί γέρον 
τότεροι άκροώμενοι τά άσματα τών τρα-

τρίς τό «Τάλλαφίλ τελλάτα.» ΓΙολλά- 
μαλιστα λέγει «Τάλ- 

γάττα ουσακ γιά μάρ- 
Αμα έκφωνηθή τό ρητόν τούτο τήν 

ή γυνή καλύπτεται αμέσως 
----ον ξένου, καί απέρχονται δμού 
τόν Καδή, δστις μετά βραχεία» έξέ- 

διάλυσιν κανονίζων τό 
»' ταύτα δέ άφίενται συ- 
χορηγοΰντος τοϋ άνδρός 

κατά μήνα χρηματικόν ποσό»

έν Ορηνωδία ν’ αναφέρουν τάς άρετάς τοΰ 
θανόντος ή τής θανούση; καί τήν συμφοράν 
τής οικογένειας ένεκα τού θανάτου του. Ίέ 
θρηνωδία τελείται κειμένου του μέν νεκρού 
κατά τήν είσοδον τή; οικίας μετά τήν Ού- 
ραν πρός τήν δδδν, τών δέ θρηνουσών γυ
ναικών πέριξ τού νεκρού, κρατουσών μαν- 
δηλια μελανά είς τάς χεϊρά;, κινουσών αύ
τά κυκλικώς καί άδιαλείπτως, καί κεκλι
μένων καί κανονικώς σκιρτουσών έν τώ 
κροτήυ,ατι τής χειρός περί τόν νεκρόν. Αί 
θρηνωδίαι εξακολουθούν μέχρι τής άφίξεως 
τοϋ αρμοδίου ανθρώπου, δστις είναι έπιτε- 
τραμμένος είς τήν πλΰσιν τών νεκρών' δι
ότι συνήθως έκαστον τζαμίον έχει καί ένα 
τοιούτον είδικώς δπηρετούντα. Τά πτώμα
τα πλύνονται δι’ ύδατος καί σάπωνος, τά 
σαβανώνουν δέ μετά τόν καθαρισμόν, Οέ- 
τοντες καί νόμισμα είς τή» δεξιάν -χειρ» 
ινα τοίς χρησιμεύση ώς φιλοδώρημα (απα ■ 
ξίς) τώ θυρωρώ (Βοάπη) τού Μωαμεθανικού 
Παραδείσου. Μετά ταύτα προσκαλούνται οί 
ιερείς καί κάμνουν τήν νεκρικήν ύμνωδί ■ 
αν (Ζήκοι), άναφωνούντες τό « Χάλλα, 
χάλλ. » , .

Τό φορείον φέρεται έπ ώμων πολλών 
ανθρώπων κατά τήν κοινωνικήν θέσιν τοϋ 
θανόντος (μάγετ), σπευδόντων πάντων τών 
συγγενών καί φίλων καί γνωρίμων τού ά- 
ποθανόντο; να φέρωσι καί έπ’ ολίγον τόν 
κράββατον έκ συγγενικού ή φιλικού σεβα
σμού καί άφοσιώσεως, μάλλον δέ καί θρη
σκευτικού καθήκοντος- Καθ’ όδόν οί ιερείς 
προπορευόμενοι ψάλλουν τήν νεκρολογίαν 
«Λά ’Αλλα, ί ’Αλλά, Μωάμεθ ^ουσούλ 
’Αλλά (ό θεός είναι εί; καί ό Μωάμεθ εϊ»αι 
ό ’Απόστολος αύτού)

Μετά τόν ένταφιασμο* έπαναλαμβάνεται 
ή υμνωδία τοΰ Προφήτου (Ζήκρα), παρά δέ 
τόν τάφον (τούρββε) έγείρουσι σκηνήν, ένθα 
περικάθηνται οί συγγενείς τού ένταφιασθέν- 
τος' προσφέρεται δέ αΰτοϊ; καφέ; (γκά~ 
χουα), καθώς καί πρός δλου; τοΰ; πσρευρι- 
σκομένου; Τήν σκηνήν δ,ατηροΰσι» έπί 
τρεις ήυ,έρας' έ» αύτή δέ διαιτώνται ούτοι 
καθ’ δλον τό τριήμερον τούτο χρονικόν δι-

γωδιστριών, όπόταν δέ έπανέλθη ό γ«μ* 
βρός, αί συγγενείς αύτού έμβαίνουν είς τόν 
κοιτώ α, ένθα τά; αναμένουν ή νύμφη με
τά τών συγγενών της, η δέ έξ επαγγέλ
ματος γυ·ή προσεοχονμέη διαρρηγνύει έπί 
παρουσία δλων τών παρουσών γυναικών τόν 
παρθενικόν υμένα δ·.α λευκού μανδηλίου, 
τό όποιον κατόπιν θέτουσα έπ’ ώμων έξέρ- 

I Ζ6"αι 6^» τα; δδυύς συνοδευμένη παρά τών 
πλησιεστέρων συγγενών γυναικών τή; νύμ
φη;, άδυυσαι τά κατάλληλα άσματα καί 
γρυλίζουσαι κατ’ έπανάληψιν είς έκάστην 
έπωδήν. Ί| τού γάμου ευωχία διαρκεί πολ
λάκις έπί οκτώ ήμέρας κατά τήν κοινωνι
κήν καταστασιν καί περιουσίαν τού πατρό; 
τού γαμβρού.

Ή τού γάμου διάλυσις εύκόλω; έκτε- 
λείται άμα ό άνήρ έκφωνήση κατά διάφορά 
-χρονικά διαστήματα ή καί κατ’ έπανάλη- 
ψ·.ν τ 
κις έν καιρώ θυυ,ού 
λα φίλ τελλάτα, 
ρα.» “ΐ .

| τρίτην φορά»,
ώς ένώ 
πρδ: 
τάσι» επιτρέπει τήν 
ζήτημα τώ» τέκνων 
νηθω; τή γυναικί, ; 
άσήααντο» > 
πρός διατροφήν. ’Εάν δμως μετά τινα; ή · 
μέρας έπέλθη μετάνοια καί διάθεσις νά έ“ 
πανέλθουν είς τά πρώην καί συζήσουν άρ- 
μονικώτερον, δέν δύναται δ άνήρ νά προσ- 
λάβη ώ; νόμιμον τήν γυναίκα αύτού, κατά 
θρησκευτικήν διάτα ξιν απαράβατο», έάν 
δέν παραχωρήση έτερω τινί δαοθρήσκω 
αύτού ταύτην έπί χρηματική αμοιβή έπί 
τινα χρόνον.

J'. θιΐζή.

Έκπνεύσαντος τού ασθενούς συναθροί- 
ζονται πάσαι αί τε συγγενείς καί γνώριμοι 
γυναίκες τής οικογένειας, καθώς καί αί μοι- 
ρολογίστριαι, άρχίζουσαι πέριξ τοΰ νεκρού
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άστημα. ’Εάν ό άποθανών ηναι βύκατάστα- 
•τος, πηγνυουσ·. καί έτέραν σκηνήν ιδιαιτέ
ραν διά τάς γυναίκας, άλλως αί γυναίκες 
απέρχονται είς τά ίδια μετά τήν ταφήν, 
μενόντων τών άνδρών.

Τά πένθος εϊναι ενιαύσιον, αί δε πενθοΰ- 
σαι οίκογένειαι δεν δέχονται επισκέψεις 
κατ’ οίκον καθ' δλον τά πένθιμον έτος. 
Έάν δέ ές ανάγκης προσέλθη συγγενής τις 
71 φίλη, συνομιλούν έξω τής οικίας έ» τή 
όδώ. ,

'Η ημέρα τής εβδομάδας Πέμπτη εϊναι ή 
καθιερωμένη διά τάς ψυχάς τών νεκρών' 
κατά τήν ήμέραν ταύτην α: γυναίκες απέρ
χονται εις τά νεκροταφεία (μαγάρα), δπου 
καί μένουν το πλεϊστον τής ήμέρας, θρη
νούσα; τούς προσφιλείς αύτών άποθανόντας 
συγγενείς.

(Έκ τής άνεκδότου συγγραφής περί Αί
γυπτου ύπά Λ/εΛισσεως ’.•/στίριου).

ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΩΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡ ΕΑΛΗΣΙΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (I)

ύπά ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΕΓΓΕΡΟϊ.

Πότε τά πρώτον παρ’ "Ελλησιν έσκέφθη- 
σαν νά συντάξωσι καταλόγους βιβλίων ; 
ΙΙροφανώς δτε υπήρξαν βιβλιοθήκαι κατά 
τήν κυρίαν σημασίαν τής λέξεω; καί άναγ- | 
καία έγένετο ή κατάταζις τών φιλολογι
κών πλούτων είτε καθ’ ύλην, είτε κατά 
χρονολογικήν τάξιν. Άλλά καί ή αρχή τών 
κατατάςεων τούτων φαίνεται αναγόμενη 
πορ^ωτέρω τής συστάσεως τών πρώτοιν δη-

(ΐ) Το θέμα, περί ού θά πραγματευθώ- 
μεν, παρημελήθη λίαν ύπό τών ιστορικών 
τής έλληνικής φιλολογίας. Γίνεται δμως καί 
περί αυτού λόγος έν τινι προσφάτω πραγ
ματεία τοΰ Uppenkramp ide Origine con- 
scribendae liisloriae literarum apud Gre
cos » (Munster s. d. . in 80).

μοσίων ή καί ιδιωτικών βιβλιοθηκών (I)' 
πολλαί θρησκευτικά! καί πολιτικοί τελεταί 
ήνοίγοντο είς άληθείς φιλολογικού; διαγω
νισμούς. (2) Πρό πάντων δε ή ποίησις είχε 
τού; λυρικού; καί δραματικού; αυτή; άγώ- 
νας, οί νικώντες δέ κατ’ αύτού; έκαστον 
έτος κατεγράφοντο είς έπισήμου; καταλό
γους μετά τή; ήμέρας, καθ’ ήν ένίκησαν' 
άλλ’ άλλως τε καί αυτοί έφρόντιζο» δπως 
διαιωνίσωσι τήν μνήμην τή; νίκη; ταύτης 
διά τινο; μνημείου έξ έκείνων, άπερ οί άρ- 
χαιολόγοι καλοΰσι χορηγικά καί άγωκισπ- 
χά. (3) Ω; προ; τού; δραματικού; δ’ άγώ- 
να; οί πίνακες οί περιέχοντες τά ονόματα 
τών ποιητών καί ενίοτε τών υποκριτών, 
τήν ονομασίαν τών δραμάτων καί τήν ση- 
μείωσιν τής έορτής, καθ’ ήν παοεστάθησαν, 
εκαλούντο ύιύασχαΑίαι' διότι ό ποιητής

(1) ΙΙαρατηρήσεω; άξιον δτι ή λέξις βι- 
6.1ιοφυ.1άχιθΐ συνώνυμον τοΰ βιβ,Ιιοθήχη 
δέν φαίνεται έν τοί; Ελληνικοί; έγγράφοις 
καί έν τή σημασία έτι τών ipyeiwr πρό 
τού 'Αλεξανδρινού μεταφραστού τής βίβλου 
τοΰ “Εσδρα (1, 0, § ΪΟ) καί δτι ή λέξις 
βιβλιοφύλαξ, έξ ή; παρήχθη βιβλιοφυλάκι - 
ον,άπαντά τό πρώτον έν τώ Ελληνικώ πα- 
πύρω ύπ’ άριθ· 4 I τοΰ Μουσείου τοΰ Βε
ρολίνου (Δελτίον τοΰ ’Ινστιτούτου τή; αρ
χαιολογική; αλληλογραφία; τομ. Β'. 448). 
Λείπει έκ τοΰ θησαυρού τοΰ Έρ. Στεφάνου 
έκδ. Διδότου καί έκ πάντων τών κλασι
κών ήμών λεξικών, Έπί τή ευκαιρία ταύ
τη θέλω υποβάλει μνείας τινάς βιβλιοθη
κών έν ταϊ; έπιγραφαΐς τή; αρχαίας ’Ελ
λάδος Le Has Voyage archeol. II, άριθμ. 
Κ4δ' V, άριθμ. 4 018, Corpus inscr gr. 
άριθμ. 6186. ’Αρχαιολογική Έφημερίς ’Α
θηνών άριθμ. 4641.

(2) Βλ. μεταξύ άλλων παραδειγμάτων 
τήν μαρτυρίαν τοΰ Πλουτάρχου έπί τών ύ
πό τοΰ ΙΙερικλέους διοργα/ισθέντων άγώνων 
μουσικής. Πλουτ. Περικλής Κεφ. 4 3.

(3) Corpus inscr. gr. άριθμ. 224,222, 
3089,3090 κτλ. καί τόν περί χορευτού 
λόγον τοΰ Άντιφώντος §§ 1 4.

πλε’.σται μαρτυρίαι βεβαιοΰσιν (4), δτι ό 
Αριστοτέλης αύτός συνέταξεν ή ύπό τήν 
έπίβλεψίν του άλλοι (δπερ κατά βάθος εϊ
ναι τό αυτό) καταλόγους 'Ο.Ιορ.ιιοηχύκ 
καί II utiiorix&r ώς καί J iPucxa.hwr, ή- 
νεώχθη οΰτως ή όδός εί; τήν χρονολογίαν 
καί τήν ιστορίαν τής φιλολογίας, δύο επι
στημών, αϊτινες άνεπτ’ύχθήσαν μάλιστα έν 
Αλεξάνδρειά είς περιστάσεις καί δι’ εργα

σιών, έν αί; δυσχερέ; νά παραγ/ωρίσωμεν 
τής ενέργειαν τή; μεγαλοφυΐας τοΰ Άρι- 
στοτέλους, ενέργειαν έπιβιβαιουμένην, ύπε- 
ρηυξημενην ίσως ύπό τού γεωγράφου Στρά
βωνος έν τώ τέλει τού ΙΓ'. βιβλίου αύτοΰ.

Δημήτριος ό Φαληρεύς, δ πρώτος επι
στάτης τή; έν τή πολει ταύτη ύπό τών 
Πτολεμαίων ίδρυθείση; βιβλιοθήκης, συνδέει 
άμέσως τόν έξοχον πολυμαθή καί φιλόσο
φον μετά τών ποιητών καί σοφών, οϊτινες 
διωργάνωσαν τήν πλουσίαν ταύτην αποθή
κην καί οϊτινες διηύθυναν τά; κτήσεις τάς 
προωρισμένας πρό; μείζονα αυτή; πλουτι
σμόν. “Εγγραφον άνακαλυφθέν πρό τεσσα
ράκοντα περίπου έτών, δημοσιευθέν καί 
πεφροντισμένως σχολιασθέν ύπό τού επιτη
δείου φιλολόγου Hllsclil (2), διδάσκει ήμίν 
δτι δύο ποιτ.ταί, Αλέξανδρος ό Αίτωλός καί 

| Λυκόφρων ί Χαλκιδεΰς, παρηγγέλθησαν ύ
πό Ιΐτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου, δπως κα- 
ταγράψωσιν ό μέν τάς τραγωδίας, ό δέ τά; 
κωμωδία;- δτι ύπήρχον έν τή πρωτευούσρ 
τών (Ιτολεμαίων δύο βιβλιοθήκαι, ών ή

(I) Ευρηνται συνειλεγμέναι έν τώ Β'. 
τόμω τών Fragmenta hisloricorum gre- 
Corun τού C. Miiller, καί έν τή Συλ
λογή τών αποσπασμάτων τοΰ Άριστοτέλου; 
εί; τήν συνέχειαν τής έκδόσεως τού Βερο
λίνου, καί τής έκδόσεως τής άποτελούσης 
μέρος τής Βιβλιοθήκη; τοΰ Φιρμίνου Διδό- 
του-

(2) Τά τελευταία έξαγόμενα τών έπί τοΰ 
αντικειμένου τούτου έργων αύτοΰ εύρίσκον- 
ται έν τω Α'. τόμω καί Α'. τεύχει τών. 
Opuscula philologica αύτοΰ. (Λειψίφ-, 
1866).

αύτός διδάσκων καί γυμνάζων τού; ύπο - 
κριτάς εκαλείτο ιίιόάσχα^Οζ. Άλλ οί φι
λολογικοί άγώνε; δέν παρήγαγον μόνοι θέ
ματα άξια μνείας έν τή ιστορία τής φιλο
λογίας' δταν δήλον δτι βασιλεύς τών Συ
ρακουσών ή τής Κυρήνης άγωνισθείς δι άρ
ματος έν Όλυμπία. ή έν Δελφοί;, δταν α
πλούς πολίτη;, έπιτήδειος δρομεύς ή πα
λαιστής, έλάμβανε τήν δάφνην είς τάς πα- 
νηγύρεις ταύτας (I), συνήθως έζήτει παρά 
ποιητοΰ έν φήμη, τότε όντος ωδήν, ήν έ
ψαλλαν κατά τήν τράπεζαν καί κατά τον 
έπί τή τιμή τή; νίκη; χΰροκ. Οΰτω δέ τό 
όνομα τοΰ ΙΙινδάρου, Σιμωνί^ου (2) καί άλ
λων εύρίσκετο επίσημο»; συ>δεδεμένον έν τώ 
καταλόγω τών μεγάλων τούτων εορτών 
τοΰ Πανελληνίου· Αί αυθεντικοί λοιπόν αύ- 
ται μνεΐαι άπετέλουν τά πρώτα σημεία 
φιλολογικής τίνος ιστορίας, έξησφάλιζον 
τουλάχιστον τήν χρονολογίαν τών κυ- 
ριωτέρων προϊόντων τοΰ ποιητικού πνεύμα
τος καί τήν γνησιότητα τής απονομής αύ | 
τών είς τοΰτον ή έκεΐνον τόν ποιητήν. Άν 
δ’ είσέτι δέν ύπήρχον βιβλιογράφοι, δμως 
πλείστη δλη ήν παρασκευασμένη διά τήν 
βιβλιογραφίαν. Άλλαμήν πρώτος σογγρα- 
φεύς δστις φαίνεται έ «ασχοληθείς περί τήν 
συλλογήν τής υλη.ς ταύτης ήν ό Αριστοτέ
λης, τοΰ οποίου ή μεθοδική περιέργεια πε
ριέλαβε πάσαν τήν χώραν τών ανθρωπίνων 
γνώσεων καί τοΰ όποιου τό συνετόν πνεύμα 
έθετο πάντοτε τήν ιστορικήν άναζήτησιν 
πρό τί; απλής θεωρίας. * Αν άληθεύη, ώ;

(I) Έπί τή πατριωτική ιδέα, ήτις ύπήρ- 
ζεν άφετηρία, οΰτως είπεΐν, πρός σύστασιν ι 
τών πανηγύρεων τούτων, πρόσφορου νομί- 
ζομεν νά ύπομνήσωμεν άνθηρότατόν τι χω- 
ρίον τοΰ Ίσοκράτους, Πακηγυριχός Κεφ. 
4 2 §§43 καί κατωτέρω.

(2) Διά τόν Πίνδαρον πλεϊστα παραδείγ
ματα εχομεν έν τή πρώτη σελίδι των σχο
λίων έφ’ έκάστου τών ΕπινιχΙων. Διά τόν 
Σιμωνίδην ίδε Πλουτάρχου Δημοσθένην Κεφ· 
4. Πρβλ. Άμμιανόν Μαοκελλϊνον, ΙΔ'. 

§§ 7.
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μέν έκειτο εκτός τών άνακτόρων περιέ/ου- 
σα τετρακόσια; εϊκοσιν οκτώ χιλιάδάς τό
μων, η δε έντό; περιελαμβάνυυσα τετοακο- 
σία; χιλιάδα;, πρός τούτοι; δέ ένενήκοντα 
χιλιάδας κυλίνδρων, ών έκαστο; Sv μόνον 
σύγγραμμα περιεϊχεν. Ο συγγραφεύς τοϋ 
εγγράφου τούτου προστίθησιν ότι είς Καλ
λίμαχον τόν ποιητήν άνετέθη δπως έπιγοά- 
ψη (I) έκαστον και συντάξτ, τόν κατάλο
γον Τοσοΰτον ακριβείς ειδήσεις βεβαίως έκ 
γνήσιας μόνον πηγή; προέρχονται, καί τοι 
δέ έν τώ περί ού 5 λόγος κειμένω συμπα- 
ρομαοτοϋσι μύθοι τινες ή τουλάχιστον δι
ηγήσεις ύποπτου ακρίβειας, δμω; έγένοντο 
αποδεκτοί μετά δικαίας πεποιθήσεως’ άλ
λως τε έπιβεβαιοΰνται διά πολυπληθών
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μαρτυριών έκ τών Πινάκων τοΰ Καλλίμα
χου, οΐτινε< φαίνονται μεγάλου κόρου; ά· 
πολαύοντε; παρά τοϊ; αρχαίοι;. ’Εκπλήτ
τεται τι; ολίγον δτι τά έκ τοΰ τοσοΰτον 
σπουδαίου τούτου έργου σωζόμενα τεμάχια 
δέ* περιέχοντοι ύπό τοΰ Λ. C. Miillcr έν 
τή λαμπρά αύτοΰ συλλογή τών τεμαχίων 
τών 'Ελλήνων ιστορικών, τή άποτελούση 
μέρο; τής Έλληνο ■ λατινικής Βιβλιοθήκη; 
τοΰ Φιρμίνου Διδοτου. Πράγματι πρό πολ- 
λοΰ συνελέχθησαν καί πολλά; καταλαμβά- 
νουσι σελίδας έν ταϊς έκδόσεσι τοΰ Καλλι- 
μάχου καί δνομαστί έν τή τοΰ Blonifield 
έκδοΟείση έν Λονδίνω κατα τό 1818, ό δέ 
Il achsmutli συνεπλήοωσε τήν συλλογήν έν 
τώ Philologus τοΰ I860.

Τό σύγγραμμα τοΰ Καλλιμάχου έπεγρά- 
φετο «Πίνακες τών έν πάση παιδείμ δια- 
λαμψάντων καί ών συνέγραψαν.» ’Απετέλει 
δέ είκοσι καί εκατόν βιβλία, διηρημένα κα
τά πάσαν πιθανότητα, εί; τοσαϋτα κύρια. 

τμήματα, δσα η φιλολογία παρουσιάζει θέ
ματα διάφορα είτε πεζά, είτε έμμετρα. Μέ
ρη τινά τή; μεγάλης ταύτη; συναγωγής 
συχνακι; ώνομάσθησαν ώ; διακεκριμένα 
δλως συγγράμματα- άλλ’ ευχερές νά συνδέ- 
σωμεν αΰτά πού; τό αρχικόν σχέδιο», ει
κασία δε άπλώ; είναι, άλλ’ εικασία λίαν 
απίθανο;, τό δτι ένομίσθη συντεθειμένη, εί
τε όλη, είτε είς μέρη κατ’ αλφαβητικήν 
τάζιν (I). Έτερον σύγγραμμα, άπωλεσθέν 
επίσης, τοΰ Καλλιαάχου καί έπιγραφόμε- 
νον «’Αγώνες» φαίνεται αποτελούν εισα
γωγήν τών πινάκων τούτων’ διότι έπραγ- 
ματεύετο άναμφιλόγω; περί τών Ελληνι
κών πανηγύρεων, έ<θα συνηγωνίζοντο ποι- 
ηταί, καλλιτέ/ναι, ωσαύτως δέ άθληταί 
καί επιτήδειοι ηνίοχοι- άλλ’ οί μεταξύ τών 
αγώνων τούτων έπισημότεροί εισιν οί κατά 
τά έν Άθήναι; Διονύσ.α τελούμενοι, ών οί 
δημόσιοι κατάλογοι ύπό τό όνομα dula- 
σχα.Ιίαι σημειοΰντες τήν ημέραν έκάστης 
παραστάσεως άνέφερον τό όνομα τοΰ επω
νύμου άρχοντας, τό τή; νικώσης φυλής, τό 
τοΰ ποιητοΰ καί μουσικού, ώ» τό έργον ήςι- 
ώθη στεφάνου. Οι κατάλογοι ούτοι άπετέ- 
λουν άναμφιλόγω; τήν βάσιν τού βιβλίου 
τοΰ Καλλιμάχου, δπερ δ Σουΐδα; αναφέρει 
ώ; ιδιαίτερον σύγγραμμα θέρον έπιγραφην 
«ΙΙίναξ καί αναγραφή τών κατά χρόνους 
καί άπ’ αρχή; γενομένων διδασκάλων.» 
Ουτος τοΰλάχισπον έξ ανάγκη; ήτο συντε
θειμένο; κατά χρονολογικήν καί ούχί κατ’ 
αλφαβητικήν τάξιν.

Τό κύρος τών διδασκαλιών ήτον άξιόλο- 
γον έν τή φιλολογική ιστορία’ ό ’Αθηναίος 
λέγει προκειμένου κωμωδίας τινδς τοΰ ποι- 
ητοΰ ’Αλεξίου «Πλείονα τής μέση; καλου- 
μένη; κωμορδία; άναγνού; δράματα τών

Οκτακόσιων καί τούτων έκλογάς ποιησάμε- 
νος ού περιίιυχον τώ Άσωτοδιδασκάλω, 
άλλ’ οΰδ’ αναγραφής άξιωθέντα σύνοιδα- 
ούτε γάρ Καλλίμαχος ούτε ’Αριστοφάνης 
αύτό άνέγραψαν, άλλ’ ούδ- οί τά; έν ΙΙερ- 
γάμω άναγραφά; ποιησάμενοι» (1). Οπερ, 
έν πάροδοι είρήσθω, άποδεικνύει «τι ή με
γάλη τή; Περγάμου βιβλιοθήκη είχε κατα
λόγους τοιούτου; ώς καί η τής ’Αλεξανδρεί
α; (2). ’Αλλαχού ό αύτό; ’Αθηναίος (3) βέ
βαιοί, έπιφέρων τήν μαρτυρίαν τοΰ Καλλί
μαχου, δτι ύπό δύο διαφόρου; έπιγραφάς έ- 
ξέδωκεν ό ποιητή; Δίφιλος δί; τήν αύτήν 
κωμωδίαν. ΙΙροκειμένου δέ περί τών A/ys- 
.έώκ τοΰ Άριστοφάνους ό σχολιαστή; (4) 
τοΰ ποιητοΰ τούτου παραδίδει δτι ό Καλλί
μαχος έν τοϊ; Πίναξιν αύτοΰ έσημείου άδι
κο»; είτε δικαίως λάθη τινά τών δημοσίων 
διδασκαλιών’ άλλ’ δ ’Ερατοσθένη; άπαντών 
είς τόν Καλλίμαχον παοετήρει δτι ή δευτέ- 
ρχ έκδοαις τών Νεφελών δέν έσημειούτο έν 
ταϊς Διδασκαλίαις- διότι δέν παρεστάθη, καί 
δ:ι αί Διδασκαλίας άνέφερον μόνον τά πα- 
ρασταθέντα δράματα. Έν τή τάξει τών λυ
ρικών ποιημάτων, ό σχολιαστή; τοΰ Πινδά
ρου μαρτυρεί δτι, κατά τόν Καλλίμαχον, ή 
ωδή ή έπιγραφομένη νΰν Λευτίρα Πυθιχη

ως, ένθα κατηγορεί εξίσου έπ1 * II 1 2. ανακριβείς I 
τού; Πίνακας τή; Περγάμου καί τούς τοΰ 
Καλλιμάχου.

(1) Singulis voluminibus tilulos ins· 
cripsil, λέγει ή Λατινική σύνταξις τοΰ έγ
γραφου" τό Ελληνικόν λέγει «Ών τούς πί
νακας ύστερον Καλλίμαχος έπεγράψατο, 
(Πρβλ. Άθήναιον, 1Α'. 496 Ε) 'Ο Καλλί
μαχο; έκτό; τούτου παρίσταται ύπό τοΰ 
Λατινικού έγγραφου ώ; εγγυητής τών ανω
τέρω άριθμών.

(I) Βλέπε Wachsmnlh G55 καί GG1.
II μερική αλφαβητική κατάταξις κακώς 

δικαιολογείται ύπό τοΰ ’Αθηναίου ΙΔ . 643 
Ε. ένθα τέσσαρα ονόματα έξαχθέντα έκ τοΰ 
Καλλιμάχου εΰρίσκονται, ίσως έκ τύχης, 
διατεταγμένα κατά τήν τάξιν τοΰ αλφα
βήτου.

(1) ’Αθηναίος Η, 336 (ενταύθα διορθοΰ- 
μεν τήν παραπομπήν τοΰ κειμένου, δπερ 
φέρει 436).

(2) Όμοια συμπαραβολή έν τώ περί Δει- 
νάρχου ελέγχω Διονυσίου τοΰ 'Αλικαρνασσέ

(3) ΙΑ'. 496 Ε, ένθα ή λέξις 
ά,αφέρεται είς τήν έπιγραφην τού δράμα
τος. Πρβλ. τόν σχολιαστήν τοΰ Εΰριπίδου,
Ανδρομάχη F. 446, ένθα άναφέρεται είς 
τό όνομα τοΰ συγγραφέως.

(4) Στίχος 552, μαρτυρία ·?,ν ιδιαιτέρως 
έξήτασα εί; τινα Σημείωσιν έπί τής δευτέ- 
ρας έκδόσεως τών Νεφελών τοΰ ’Αριστοφά- 
νους» (Essai sur Γ Aisioire de la critique 
σελ. 494—593).

απετέλει μέοος τών Νεμεών. Αί διά ταύτην 
ή έκείνην τήν κωμορδίαν αμφισβητήσεις κ·1 
αί διά τήν διαφοράν διαφόρων έκδόσεων καί 
τήν απονομήν ώδή; τινο; εί; ταύτην ή ε
κείνην τήν εορτήν ύποδηλοΰσιν δτι οί Πίνα- 
κε; τοΰ Καλλιμάχου δέν περιεϊχον άπλο,ς 
έπιγραφάς συγγραμμάτων άλλά, ένίοτε 
τούλάχιστον, καί βραχείας άναλύσεις. τού
το δέ εξηγεί ήμϊν σημεί.ωσίν τινα, άλλως τε 
ολίγον άσαφή, τιΰ Μεγάλου Ετυμολογικού, 
ήτις φαίνεται μαρτυρούσα δτι γραμματικός 
ήρύσατο έξ αύτών, δπως ποίηση τάς ύπο- 
θέσεις τών δραμάτων (I), άναμφιλόγω; υ
ποθέσει; όμοια; έκείναις, άς τά χειρόγραφα 
έν τή προμετωπίδι τών Ελληνικών δρα
μάτων φέρουσιν.

(έπεται τό τέλος).
Στεφ. I. Πα^αιιι^ά.ΙηΓ.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

’Ρωσσική έφημερί; δημοσιεύει τόν επό-
μενον πίνακα νεανίδων διακουσασών ίατρι-

πανεπιστημίωκήν καί χειρουργίαν έν τώ 
τή; Πετρουπόλεως.

Εύγενεΐ;
Θυγατέρες

»
»

’Ανήκουσαι είς δια
φόρους κοινωνικά; τάζεις

Τό δλον
Ή είρημένη έφημερί; 

καθηγηταί είσί λίαν εύχαρισ 
επιδόσεων καί τή; 
νίδων.
κτα παρά

έμπορων 
αστών 
κληρικών

402
47
44
42

24

469 
προσθέτει δτι οί 
ριστημένοι έκ τών 

έπιμελεΐα; τών δεσποι- 
Πολλαί τούτων διέρχονται τήν νύ- 
;ά τή κλίνη τών ασθενών -ίν* άκο-

(4) Οί; έντυχών δ γραμματικό; (άναμ- 
φιλέκτως ’Αριστοφάνης ό Βυζάντιος) έποιή- 
σατο τά; ύποθέσει; τών δραμάτων. ’Ολό
κληρος ή σημείωσις παρέσχεν αφορμήν είς 
πολλά; εικασία; τών κριτικών, ά; δυνατόν 
ίδείν έν τώ Η achsmulh σελ. 638, 659.
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λουθήσωσι τήν πορείαν τής νότου, οπερ 
aitivltui πράττουσιν οί άρρενες φοιτηταί. 

η Βουλή τών Κοινοτήτων διά ψήφων 222 
χατά 83.

( Ή Σύγκλητος τοϋ πανεπιστημίου τοϋ 
Λονδίνου προσφάτω; άπεφάσισε νά «πωφε- 
ληθή νομοσχέδιό» τι τοϋ Κοινοβουλίου, 
καθ' 8 έπετρέπετσ εί; τά άγγλιχά πα
νεπιστήμια νά παραδέχωνται τά; κυρίας 
εΐ; ιατρικά; έζετάσεις, δπως έν επιτυχία 
άπονέμονται αΰταΐ; βαθιζοί. Οί αντίπαλοι 
τοϋ φιλελευθέρου μέτρου κατ’ αυτά; με 
γάλα; καταβάλλουσι προσπαθεί»; ϊνα ή 
Σύγκλητος άνακαλέση τήν άπόφασιν της. 
Γπέρ τοϋ; 200 πτυχιούχους υπέγραψαν α

ναφοράν πατά τήν έννοιαν ταύτην και θά 
ένεργήσωσιν δλαι; δυνάμεσιν ΐνα ή αναφο
ρά των έγκριθή υπό συνελεύσεω; δημοσίως. 
Άγνοοΰμεν πώς Οά τελειώσρ ή ύπόθεσι; 
αύτη’ άλλ' ίσως ή δυσμένεια αυτή τών άρ- 
ρένων φοιτητών τή; Ιατρικής χατά τών θη- 
λειών σχετίζεται πρό; τά; διαδηλώσεις κατά 
τής ζωοτομία; ή ανατομίας ζώντων ζώων 
εΐς άς αί γυναίκες λαμβάνουσιν ενεργόν μέ
ρος. Τό άπελθόν έτος τό αγγλικόν Κοινο- 
βούλιον διά νομοσχεδίου έκανόνιζε τά περί 
ζωοτομίας,ώστε οί εί; ταύτην προβαίνοντε; 
νά μή μεταχειρίζωνται σκληρώς τά ζώα' 
έςηροδντο ιιάλιστα τή; ανατομίας ζώά τι- 
να υποτιθέμενα εύγενή, ήτοι ό πύων, ό ίπ
πος, χτλ. Ή υπέρ τής προστασίας τών ζώ
ων Εταιρεία δεν ήρκέσθη είς τοΰτο’ άλλ’ 
άπήτησεν ϊνα δ νόμο; απαγόρευσή άπάσας 
τά; έπωδύνου; εγχειρίσεις αϊτινες δεν προ- 
τίθενται τήν θεραπεία? ή hraxoiyiatr έχ 
τών δεινών, ϋφ' ών τό ζώον κατατρύχεται. 
Ό κυριώτερο; ρήτωρ τής Εταιρεία;, ή δε
σποινίς (μις) Κόμπε, έν άντιζωοτομική συν- 
ελεύσει, συγκροτηθείση τόν Απρίλιον είς 
Βρίστολ, απήγγειλε περί τοΰ ζητήματο; 
δεινόν φιλιππικόν καί κατ’ αύτάς ετερον 
σφοδρότερον έν συνελεύσει συγκροτηθείστ. 
εις Ούεστμίνστερ. Ούχ ήττον τό νέον νο- 
μοσχίδιον κατά τής ζωοτομ.ίας άπέρριψεν

Έν Γαλλία γεννώνται χαθ’ Σκαστόν έαρ 
(κατά τήν /’ίωργίΑ-ήν Εφημερίδα) 2500 
λυχιδείς, φονεύονται δέ σχεδόν δισχίλιοι
νέοι χαι γέροντες λύκοι. "Εκαστος τέλειος 
λύκο; καταστρέφει έτησίως κατοικίδα ζώα 
άζίας χιλίων χαΐ επέκεινα φράγκων, ώστε 
ή δλική ζημία ανέρχεται εί; δύο εκατομμύ
ρια φράγκων.

• ·

ΙΙρόκειται νά συστηθή έν Βελγική μεγά
λη «Εταιρεία δημοσίου ιατρική; τοϋ βα
σιλείου τής Βελγικής,» σκοπούσα νά σρίαη 
Ιον τά αίτια τής θνησιμότητος καί 2ον τά; 
περιπτώσεις αϊτινες προδηλότερον έπενερ- 
γοϋσιν έπί τής γενικής ύγείας.

"Ηδη ώργανίσθη προσωρινή έπιτροπή, 
ήτι; έντολήν έχει νά συντάξ’ρ πίνακα; πε
ριέχοντας άπάσα; τά; ιατρικά; καί μετεω
ρολογικά; παρατηρήσει; καί νά προσκαλέση 
τούς ιατρού; καί λοιπού; αρμοδίου; ϊνα έγ
γραφώσιν εί; τήν 'Εταιρείαν.

Γεωργική Εταιρεία τή; Γαλλίας ώρισε 
βραβεϊον πεντακοσίων φράγκων ύπέρ τοϋ ά- 
νακαλύψοντο; δραστήριου φάρμακον κατά 
τής άσθενεία; τών γαιομήλων, ήτις ού μι- 
κράν προξενεί θραϋσιν.

*Εν τινι καθολική τής Πρωσσία; έκκλη
σία έπεσε κεραυνός έν φ έτελεΐτο ή θεία 
λειτουργία, προσεβλήθησαν δέ 80 άτομα ών 
6 εύθύς άπεβίωσαν καί τ’ άλλα έπληγώθη- 
σαν κατά τό μάλλον ή ήττον βαρέως.

Ε.


