
ΠΕΡΙ THS 0EOTHTOS TOE ΣΩΤΗΓΟΪ 
ΗΜΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΕΟΜΕΝΗΪ ΕΚ ΤΩΝ 
ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ At*ΓΟΕ.

Ό βίος τοϋ ’Ιησού Χριστοϋ δεν είναι 
συμβάν τι έν τή Εστορ’α τοϋ κόσμου, άλλ’ 
έχει τάς ρίζας αύτού είς τχ έγκατα τοϋ πα
ρελθόντος. Ό Ιησούς Χριστός, ό Λυτρωτής 
τοϋ κόσμου, υπήρξεν δ επιθυμητός και ο 
προσδοκώμενος τών έθνών. Αί έλπίδες τή; 
άνθρωπότητος κα’ι αί προχγόρεΰσεις τών 
προφητών μαρτυροΰσιν ύπέρ αύτού’ πλήν 
άνταπεκρίθη είς τήν γε.ικήν ταύτην προσ
δοκίαν τού κόσμου ; είναι πράγματι δ Μη
νυτής ούτος τής θείας άληθείας, ή; οι 
άνθρωποι έχουσιν ανάγκην ; κατέχει τιρόντι 
τήν δύναμιν έκείνην τού νά ζαταπραΰνη 
τά; τεθλιμμένα; συνειδήσεις καί νά διαχέη 
τήν ειρήνην εις τάς καρδία; τών ανθρώπων ; 
Τοιάϋται είναι αί σοβαρα1. σκέψεις άς οφεί
λομε? νά προβάλλωμεν εί; τόν εαυτόν μας.

(ΟΜ1ΙΡΟΣ ΦΤΑ. Ζ’.)

’’Οπως λύσωμεν αύτάς άς άποτοθώμεν πρός 
αύτόν τόν ίδιον Ιησού?, καί Οέλομεν ακο
λούθως έζχκριβώσει έάν ή διδασκαλία αυ
τού; δ ηθικό; αύτοΰ βίος, το έργον αύτού 
έν τώ κόσμω, δικαιολογούσε τάς διαβεβαι
ώσεις αύτού.

II πορεία αΰτη δύναται κατ’ άρχάς νά 
σάς προζενήση θαυμασαόν’ έντούτοις είναι 
φυσική καί καθ’ έκάστην άκολουθοϋμεν αύ
τήν. Οπόταν χημικό; τ.ς θέλει νά έζετάση 
τήν φύσιν σώματός τίνος, χωρίζει αύτδ έζ. 
τών έζ ών σύγκειταΓ στοιχείων’ καί δταν 

j δ.ά τή; άνκλύσεως ταύτη; μελετήση και έ- 
ξετάσή άύτά, προσδιορίζει τήν ουσίαν, τάς 

' ιδιότητά; καί τοϋ; νόμους. Έπίσης δπως 
γνωρίσωμεν πρόσωπον τι τό οποίον ουδέ
ποτε εϊδομεν, έρωτώμεν αύτδ τί επιθυμεί 
καί πόθεν έρχεται. ΊΙ συνδιάλεξις μετ’ ά- 
γ.ώστου τινδς έίνε τδ μόνον άσφαλε; μέσον 
δπω; γνωρίσωμεν τδν χαρακτήρα αύτού. 
Διά τδν αύτόν λόγον πάσα απουσία τοΰ 
άντ.δίκόυ άύτοδικαίω; αναθεωρείται όπόταν 

j δ κατηγορούμενος παραδίδεται πρδς φυλκ- 
35
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χισιν. Ή Ιερουσαλήμ είχε συγκινηθή ές 
αιτίας Ίωάννου τοϋ Βαπτιστοΰ,ή εύγλωττος 
διδασκαλία τοϋ οποίου είχε σύρει τδ πλή
θος κα! έκράτει αύτδ τρόπον τινα αιχμά
λωτον είς τήν έρημον τοϋ Ένών. ’λναμφι- 
βόλως, αί μάλλον αντιφατικοί γνώμαι έ- 
κυχλοφόρουν έν δνόματι αύτοϋ. Εινε φανα- 
τιχύς, εΐνε άφρων, Οά έλεγον οί αντίπαλοι 
αύτοϋ’ εΐνε ό ΉΜας, είναι ό Μιααίας Οά 
έλεγον οί δπαδοί αΰτοΰ. Τδ άνώτατον δι
καστήριο» τών Εβραίων έδωκε δείγματα 
ευθυκρισίας πέμψαν πρδς αΰτδν ίεροθύτας δ
πως τδν έρωτήσωσι «Τίς ήτο». Ιωά/νης δ 
Βαπτιστής ήχολούθησεν έκ μέρους του ττ,ν 
αΰττ.ν πορείαν σχετικώς πρδς τδν Ίησοϋν 
Χριστόν. Αιχμάλωτος διατελών έν τή φυ
λακή τοϋ Μαχαιροϋντος καί ευρισκόμενος 
μόνος, ήσθάνθη πρδς στιγμήν τδν κλονισμόν 
έκεινον έν τή πίστει, τοϋ δποίου ούδεμία 
ανθρώπινος καρδία εινε δυστυχώς άμοιρος 
έν τώ κόσμω τούτφ. Όπως έξέλθη έκ τής 
αβεβαιότητάς ταύτης άπέτεινε πρδς τόν 
Ίησοϋν διά τών ιδίων αύτοϋ μαθητών ττ,ν 
επίσημον ταύτην έρώτησιν. «Σύ εΐ δ έρχό- 
μενος, η έτερον προσδοκώμεν ;»—Βλέπετε 
λοιπόν δτι ή πορεία ήν θέλομεν ακολουθή
σει δικαιολογείται ύπδ τής πείρας καί έ- 
πικυροϋται ύπ’ αύτής τής φύσεως τών πραγ
μάτων.

Ές άλλου, αί προκαταρκτικά! αύται έ- 
ρωτήσεις άς δφείλω τρόπον τινά ν’ αποτεί
νω πρδς τδν Ίησοϋν Χριστόν εινε άναγκαϊ- 
αι δπως μή ύπάρχη παρεξήγησις μεταξύ 
ήμών· Τωόντι, θέλω σάς οδηγήσει πρδς 
τδν άληθινδν Χριστόν κα! ούχί πρδς τούς 
ψευδείς έκείνους χριστούς οΐτινες άνεφάνη - 
σαν είς τδ πνεΰμα κα! είς τήν φαντασίαν 
τοσούτων άνθρώποιν. Ό Χριστός τδν δποΐον 
κηρύττομεν δέν εΐνε άπλοΰς τις κοινω
νικός μεταρρυθμιστής, ηθικολόγος, ψιλός 
τις άνθρωπος, ώς τινες βαθύνοες διϊσχυ- 
ρίζονται, οοφός τις τοΰ δποίου ή προτομή 
εΐνε άξία νά διαπρέπη μεταξύ τών μεγά - 
λων άνδρών τής άρχαιότητος ή φαντασιο
κόπων τινών τών νεωτέρων χρόνων. Ο 
Χριστός τόν δποΐον κηρύττομεν εΐνε δ υίδς 

τοΰ Θεοΰ, δ Χριστός τνϋ Εύαγγελίου. Άνοί- 
ξωμεν λοιπόν τό Εύαγγέλιον καί έρωτήσω- 
μεν τδν Ίησοϋν τί σκέπτεται περί τοΰ έαυ
τοΰ του. Αί άπαντήσεις αύτοϋ είνε οριστι
κά! καϊ σαφείς, έκτδς καί άν τις, προκα
τειλημμένος ών, δέν θέλει νά πεισθή ώς 
πρδς τήν έννοιαν κα! τήν σημασίαν αύτών

Κα! κατ’ άρχάς, δ Ίησοΰς έφήρμοσεν έν 
έαυτώ τήν μεσσιανικήν έκείνην προφητείαν, 
περ! ής άλλοτε ώμιλήσαμεν. Έπιμόνως έδή- 
λωσεν ότι εΐνε «δ Χριστός,δ Χρις·δς Κυρίου, 
δ Μεσαίας.» Ημέραν τινά είς τάς άρχάς τής 
δημοσίας αύτοΰ διάκο»ίας, εισέρχεται εί; 
τήν συναγωγήν τής πόλεως ένθα διήλθε τήν 
νεαράν αύτοΰ ηλικίαν συμμερ-.ζόμε.ος τήν 
ταπεινήν έργασίαν τοΰ τέκτονος Ιωσήφ 
κα! ζών έν τή βαθυτέρι? άφανία. ’Εγείρε
ται όπως άναγνώση τδ έπιδοθέν αύτώ βι- 
βλίον τοΰ προφήτου Ήσαΐου κα! άναπτύ- 
ξας αύτό λέγει ύψηλοφώνως τάς λέξεις 
ταύτας «Πνεΰμα Κυρίου έπ’έμέ ού ένεκεν 
έχρισέ με’ εύαγγελίζεσθε πτωχοΐς άπέ- 
σταλκέ με, ίάσααθιι τούς συντετριμμένου; 
τήν καρδίαν, κηρύξαι αιχμαλώτου; άφεσιν 
κα! τυφλοί; άνάβλεψιν, άποστεΐλαι τεθραυ- 
σμένους έν άφέσει, κηρύξαι ενιαυτόν Κυρίου 
δεκτόν.» Κα! έ>ώ άνεγίνωσκεν οί όφθαλμο! 
πάντων τσαν άτενίζοντες τώ Ίησοΰ, επει
δή τοιαΰται ύποσχέσεις συνεκίνουν πάντο
τε τάς καρδίας τών ’Ισραηλιτών, οΐτινες 
έν ταΐς σαρκικαϊς αύτών ίδέαι; έπί τή; βα
σιλεία; τοϋ Μεσσίου, έπερίμενόν παρ’ αύτοΰ 
έγκόσμιον έλευθερωτήν, καί οΐτινες στε- 
νάζοντες ύπδ τδν βαρύν ζυγόν τών Ρωμαί
ων έπερίμενόν τήν ήμέραν τή; άπολυτρώ- 
σεως, καθώς τδ πτηνδν έπιποθεΐ τήν έλευ
θερίαν του, δπόταν σκληρόν τι παιδίον πιέ- 
ζη αύτδ έντδς τών χειρών του. Τί μέλλει 
άρά γε ν’ άπαντήση δ άνθρωπος ούτος τοϋ 
λαοΰ, δ τεχνίτης ούτος δ έξελθών μόλις έκ 
τή; άφανίας αύτοϋ, θά έλεγον άναμεταξύ 
των χαμηλή ττ, φωνή ; θά μά; λαλήση 
περί τών θλίψεων ά; συμμερίζεται μεθ’ ή - 
μών ; θά δώσρ τδ σημεϊον τής ανταρσίας 
άναγγέλων ήμΐν οτι δ Σαβαώθ ένθυμούμε- 
νος τδν δεδουλωμένον αΰτοΰ λαόν θέλει ά- (1) Λουκ. /I7. 4 G—— 30.

νεγείρει μετ’ ού πολύ νέον τινα Μωυσήν ή 
δεύτερον Κϋρον ; .... δ Ίησοΰ; κλίσας τδ 
βιβλίον ήρξατο λέγει» πρδς αύτούςάταράχως. 
« Οτι σήμερον πεπλήρο>-αι ή γραφή αΰτη 
έν τοΐ; ώσιν ύμών» (I).

Πλήν άς άναλύσωμεν τήν μεσσιανικήν ι
δέαν έξετάζοντες αύτήν ύπδ τά τρία αύτής 
στοιχεία. Ό προαγγελθείς Μεσσίας ύπδ τοΰ 
Ισραήλ καί έπιποθούμενος ύπδ τών έθνών, 
δέον νά προτίθεται τήν σωτηρίαν τοΰ κό- I 
σμον.Ό Μεσσίας δέν χρεωστεϊ νά κυβερνήση 
ένα λαόν, πλήν όλους τούς λαούς. Ο Μεσ
σίας, μεσίτης μεταξύ θεοϋ καί άνΟρώπων, 
δέον νά κατάγηται έκ τοϋ ’λδάμ, συγχρό
νως δμω; νσ ήναι δ Ύ*Ρς τοϋ Θεοϋ, δ Έμ- 
μανουή.Ι, θεδς μεθ’ ημών" έν άλλαις λέξε- 
σι, δέον νά έχη θέλησίν, ίσχύν κα! θείαν 
φύσιν. Ίησοΰς δ Ναζωραίο; έλαβε τήν άξί- 
ωσιν νά προσφέρη τήν θαυμάσιον συνένωσιν 
όλων τών χαρακτήρων τούτων ; ιδού τδ ζή
τημα.

Όπως λύσωμεν αύτδ, υπερπηδώ διά τής 
διανοίας καί τούς χρόνους καί τούς τόπους, 
καί καθώς δ Σαούλ, έπί τής δδοΰ τής Δα
μασκού ίοτάσενος έ'ώπιον τοϋ Ίησοΰ, ερω
τώ αύτόν. «Τίς ει, Κύριε ; — Ό Υίδς τοϋ 
άνθρώπου», αποκρίνεται κατ’άρχάς. Τωόν
τι, βλέπω αύτδν διεοχόμενον μετ’ έμοΰ 
τήν τεθλιμμένη» κοιλάδα, πάσχοντα έκεϊνο 
τδ όποιον πάσχω και άναμιγνύοντα τά δά
κρυα αύτοϋ μετά τών δακρύων μου. Πεινά, 
διψά’ άνθρωπος τής θλίψεως, γνωρίζει τί 
έστί άδυναμία’ έ» τή ψυχική αύτοΰ θλίψει, 
ύψώνει πρδς τδν ούρανδν Ικετευτικήν φω
νήν' τρέμει ένώπιον τοϋ πικρού ποτηρίου 
δπερ οφείλει νά γευθή' αισθάνεται έπικειμέ- 
νην έπί τοϋ μετώπου αύτοϋ τήν ψυχοάν 
χεΐρα τοϋ βασιΜως των χατα.-τ.Ιή&ων, οί 
έφθαλμοί αύτοΰ κλείονται είς τδ φώς, κα! 
έκ τοΰ άφώνου αύτοΰ στόματος έξέρχεται 
ή τελευταία άναπνοή' τίθεται έντδς μνη
μείου καί είνε πρδς στιγμήν δ αιχμάλωτος 
τοΰ θανάτου. Ναί, δ Ίησοΰς έλαβε μίαν 
κοιτίδα καί Ιια τάφον, δ Ίησοΰς ύπέφερε,

δ Ίησοΰς ίκλαυσεν' δ Ίησοΰς εΐνε φίλος κα! 
αδελφός μου ! Είς τδν σύντροφον λοιπόν 
τοΰτον τής ταλαιπωρίας δστις βαδίζει μετ’ 
έμοΰ τήν τεθλιμμένη» όδδν τής ζωής, έρω
τώ, ποία ή άρχή αύτοΰ, καί μο! αποκρίνε
ται. «Πρίν Αβραάμ γενέσθαι έγώ είμί (1) . 
...» Έγώ fljil ! ’Αλλά τοΰτο δέν εινε τδ 
δνομα τοΰ ίδίου θεοΰ . δστις θέλων ν’ άπο- 
καλυφθή είς τδ» Μωΰσήν είπεν είς αΰτδν δ- 
νομάζομαι Ό ών ; ’Ερωτώ, τδν Ίησοϋν τί 
ήλθε νά κάμη έπ! τής πτωχής ταύτης γής, 
κα! μο! άποκρίνεται «ήλθε γάρ δ υίδς τοϋ 
άνθρώπου σώσαι τδ άπολωλός (2)............»
Νά σώση τδ άπολωλός ! νά μέ άπαλλάξη 
δηλαδή έκ τής καταδίκης, νά σώση έμέ, 
τδν άχάριστον καί άποστάτην ! Πλήν τοΰτο 
δέν εινε έργον ένδς θεοΰ ; Καί δ Σαβαώθ 
δέν είπε πρδς τδν λαόν τοϋ Ισραήλ. «Έγώ 
είμί δ θεός σου, δ Άγιος τοϋ Ισραήλ δ 
Σωτήρ σου ; (3)» Τδν έρωτώ είσέτι μέχρις 
ού έκτείνεται ή ισχύς αύτοΰ, καί μοί απο
κρίνεται. «Ού δύναται δ υίδς ποιεϊν άφ’ί- 
αυτοΰ ούδέν, έάν μή τι βλέπη τδν πατέρα 
ποιοΰντα’ ά γάρ άν έκεΐνος ποιή ταΰτα 
κα! δ υίδς δμοίως ποιεί. Έδόθημοι πάσα έ- 
ξουσία έν οΰρανώ κα! έπ! γής (4).» ’Αλλά 
τίς λοιπό» δύναται νά δνομασθή δ βασιλεύς 
τοϋ κόσμου, είμή μόνον δ άόρατος άρχιτέ- 
κτων δστις έκ τοΰ μηδενδς καί διά μόνου 
τοΰ λόγου του έδημιούργησεν αύτόν ; . . . 
Τρέμω» είσέτι μήπως συγχύσω τδ κτίσμα 
μετά τοΰ Δημιουργού, έρωτώ τδν Ίησοΰ» 
ποία λοιπδν ή φύσις αύτοΰ κα! μετά τοϋ 
Φιλίππου λέγω. «Κύριε δεΐξον ήμΐν τδν 
πατέρα, καί άρκεϊ ήμΐν,» κα'ι αύτδς μοί ά- 
ποκρίνεται. «Τοσοΰτον χρόνον μεθ’ ύμών 
είμί καί ούκ εγνωκάς με, Φίλιππε! δ έωρα- 
κώς έμέ, έώρακε τδν πατέρα. (5)»

θαυμάσιοι λόγοι ! ’Αλλ’ επειδή δέ» φθά
νουν είς ήμάς είμή διά μέσου δεκαοκτώ αί-

(1) Ίωαν. I III, 58.
(2) Ματθ. XVIII. II.
(3) Ήσαίας. Χ1ΙΙΙ. /.
(4) Ίωαν. Γ. 20. Ματ. XXVI11. 18.
(5) Ίωαν. XIV. 8. 9.
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ώνων βφείλομεν δπως έννοήσωμεν τήν 
πραγματικήν έννοιαν νά γνωρ-'σωμεν έπίσης 
τήν έντύπωσιν ήν «προξένησαν είς εκείνους 
οϊτινες ήκουσαν αύτούς έζ τοΰ στόματος 
τοΰ Σωτήρος ’ίσως νομίζετε οτι αί διαβε- I 
βαιώσει; οΰται δεν ήσαν είμί εικόνες, και 
δτι οί 'Απόστολοι, έ»εκεν σεβασμού προς 
τδν Διδάσκαλον, έμιγαλοποίησαν τήν έκ- 
τασιν των διακηρήξεων αύτοΰ. Ό Ί/.σοϋς 
έθεωρείτο ώς ό μονογενή; Υίδς τοΰ θεού, 
έν τή αυστηρά ε’ννοία τής λέξεως ταύτης ; 
Αύτδς τέκνον τοΰ ’Αδάιο, Αύτός ό υιός τής 
Μαρίας, Αύτδς δστις δέν είχε ποΰ τήν κεφαλήν κλϊναι, έπίστευεν αληθώς δτι ή έ · 
ξουσία έτέθη έπί τδν ώμον αύτοΰ, κα: δτι 
έπρεπε νά τδν ονομάσουν «θεόν ισχυρόν, 
Πατέρα τοΰ μέλλοντος αίώνος, Εμμανουήλ 
Θεδς μεθ’ ήμών ;(!)» Είς αϊτούς τούς εχ
θρούς τοΰ Σωτήρος όέλομεν άποταθή δπως 
λύσοιοι τήν απορίαν ταύτην. Δέν θέλομεν 
έκλέςει αύτούς μεταςύ τοΰ σνρφετοΰ όχλου 
δστις, όπόταν ό Ίησοΰς έχήρυττεν δτι έχει 
τήν δύναμιν νά ίωση τήν ζο.ήν αύτοΰ καί 
νά τήν άναλάβτ,, έκραύγαζε. «Δσιμόνιον έ
χει, εινε έξω φρένων» καί δστις, όπόταν έ- 
λεγεν. «Έγώ καί ό Πατήρ μου Sv έσμέν», 
έλάμβανε λίθους δπως τον λιθοβολήσωσι, 
άλλά Οέλομεν εκλέξει αύτούς μεταξύ τών 
νουνεχών τής έποχής του, τών νομοδιδα
σκάλου, τών αρχιερέων, τών ηγεμόνων, κα'ι 
Οέλομεν διεκπεραιώσει έκ νέου τήν εγκλη
ματικήν δίκην ήτις έγένετο κατά τοΰ Ίη- 
σοΰ υπδ τοΰ συνεδρίου. 'Π κοινή γνώμη τδν 
είχε καταδικάσει διότι * άϊΟρω.-ζος ώκ έ~ 
ΛΟίει ίαυτύτ θίόΐ.» ’Εμφανίζεται ένώπιον 
τών θρησκευτικών άντιπροσόπων τοΰ’Ισραήλ. 
’Οφείλει νά ϊο’ιση λόγον τών λόγων του καί 
τών πράξεων του ένώπιον περιφανοΰς δικα
στηρίου, συγκειμένου έκ τών λογάδων τοΰ 
έθνους" αί κατηγορίαι εινε αόριστοι, αί μαρ- 
τυρίαι καταστρέφονται, καί ό Ίησοΰς δέν 
αντιτείνει είμή τήν σιωπήν. Ό Καϊάφας έ- 
γείρεται καί έπικαλεϊται τήν ειλικρίνειαν 
τοΰ κατηγορουμένου καί τδ σέβας δπερ

(1) ’Πσαίας, IX, 5, VII, U.

χρεωστεϊ νά έχη διά τόν Ύπέρτατον Θε
όν ο Εξορκίζω σε.λέγει, κατά τοΰ Θεοΰ τοϋ 
ζώντος, ϊνα ήμϊν είπης εί σύ εί ό Χριστός, 
δ υίδς τοΰ θεοΰ.» ΊΙ έρώτησις ήτο έπίση- 
μος" ή ζωή, τοΰ κατηγορουμένου έξηρτάτο 
έκ τή; άπαντήσεως. Τί αποκρίνεται ό Ίη
σοΰς ; «Σύ είπα;" άπ’ άρτι όψεσθε τόν 
υίόν τοΰ άνθρώπου καθήμενον έκ δεξιών 
τής δυνάμεως, καί ερχόμενον έπί τών νεφε
λών τοΰ ούιανοΰ ... * Τότε ό Καϊάφας 
διαρηγνύει τά ίμάτια αύτοΰ λέγων, έβλα- 
σφήμνσε’ τί έτι χρείαν έχομε» μαρτύρων ; 
Και αποτεινόμενος εϊς του; δικαστές λέγει. 
«Τί ύμΐν δοκεΐ;» Ίεροθύται καί πρεσβό- 
τεροι τοΰ λαού, Φαρισαίοι καί Σαδδουκαϊοι, 
αποκρίνονται όμοφώνως. « Ενοχος θανάτου 
έστί.» Μετά τινας στιγμάς, ή άπόφασις έ- 
πεκυρώθη υπδ τής πολιτικής εξουσίας κα’. ό 
Ίησοΰς έξέπνεεν έπί τοΰ σταυροΰ. ’Επικα
λούμαι τώρα τήν φωνήν τής συνειδήσεως 
σας" δ Ίησοΰς, βεβαίονων δτι ήτο ό μονο
γενής Υιός τοΰ Πατρδς, και προσφέρων τήν 
ζωήν του εις υποστήριξιν τής έπισήμου 
ταύτης διακηρύξεως, ήθέλησε νά εϊπη δτι 
ήτο απλού» πλάσμα καθώς ήμεϊς ; Α ! έάν 
οί απόστολοι,έάν ή έκκλησία,καί έάν πάντες 
ήμεϊς έπέσαμεν εις τήν άποπλάνησιν ταύ
την προσφέροντες λατρείαν καί προσκύνη- 
σιν είς τδ πλάσμα αντί τοΰ Δημιουργού, 
τδ λάθος εινε μόνον είς τόν Ιησοΰν Χριστόν. 
Δέν έφερε τήν παρηγορίαν καί τδ φώς αλ
λά την απάτην καί τδ σκότος" δέν είνε 
οί απόστολοι οϊτινες είχον δίκαιον νά όμο- 
λογήσωσι τδ όνομά του καί ν’ άποθάνωσιν 
ύπέρ αύτοΰ" οί άληθεϊς σοφοί ών έφείλομεν 
νά έπαινέσωμεν τήν διάγνωοιν καί τήν 
σταθερότητα εινε ό Ηρώδης δ μυκττρίσας 
τόν Ίησοΰν ώς μωρόν, είνε δ Καϊάφας δ 

1 καταδικάσα; αύτόν ώς ένοχον. ’Αποφανθήτε 
μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ συνεδρίου, μεταςύ 
τοΰ Ίησοΰ καί τών δημίων αυτού" έκλέξατε. 
Έάν δέν ήναι δ ενσαρκωθεί; αιώνιος Λόγος, 
ό Λυτρωτής τοΰ κόσμου, δ Βασιλεύς τοΰ 
ούρανοϋ καί τή; γής, είνε τότε ή οϊησις 
καί ή ένσαρκος μο>ρία.

Ίίδυνάμην νά περιορισθώ ένταΰθα καί νά

Έκεϊνο τό όποϊον εκπλήττει κατ’ άρχάς 
ως πρός τδν λόγον τοΰ Ίησοΰ είνε, δτι είνε 
γε-ικδ;, καί τ.ΰτο υπδ διττήν έποψιν" α
ποτείνεται εις όλου; τούς ανθρώπους καί 
εί; ολόκληρον τόν άνθρωπον. Ώ; έκ τής βα· 
θύτητο; καί απλότητας αυτού, εινε ή τρο
φή τών φιλοσόφων χαί τών αμαθών, τών 
παίδων καί τών γερόντων. Εί-,ε ώς ό επι
ούσιο; άρτο; τδν όποϊον εύρίσκει τις έπί
σης έπι τή; τραπέζης τοΰ πλουσίου καθώς 
καί τού πτωχοΰ Ενώ ό ρήτωρ, οφείλω/ 
νά λαλήση ένώπιον δημοσίου συγκειμένου 
έκ διαφόρων ανθρώπων, δοκιμάζει μεγίστην 
δυσκολίαν δπως καταστήση τδν λόγον αύ
τοΰ καταληπτόν είς δλα; τάς διανοίας 5; 
κατορθώνει σπανίως νά ικανοποίηση, δ Ί
ησοΰ; δστις έμελλε νά έχη δι’ άκροατάς 
τού; άνθρόιπου; τής έποχή; του καί έκεί- 
νου; τών έπερχομένων αιώνων, ήδυνήθη νά 
λαλήση γενικήν γλώσσαν, προσιτήν είς δλα 
τά πνεύματα καί φωτεινήν είς δλας τάς δι
άνοιας. Τδ Εΰαγγέλιον δύναται νά ύπάρχη 
είς τά; χεΐρας τοΰ γεωργού καθώς καί τοΰ 
μεγαλητέρον φιλοσόφου. Τίς δύναται νά εϊ
πη τό αύτδ διά τούς διαλόγου; τοΰ Πλά
τωνος ή διά τά συγγράμματα έξοχου τινδς 
ήθίκολόγου ; Ούδείς δύναται νά μείνη αναί
σθητο; εί; τάς συγκινητικά; παράβολά ς 
τοΰ Ίησοΰ, προπάντων εί; έκείνην τοΰ ασώ
του υίοΰ. 'Οποία βαθύτη; συλλογισμών ! ο
ποία ά-λότης έκφράσεων ! Ό νέος δ αι
σθανόμενος τήν συνείδησιν β’βαρυμένην έκ 
τινο; αμαρτίας δέν δύναται 'ά άκούση τήν 
παραβολήν ταύτην άνευ συγκινήσεω; καί 
ευλογεί τον Ίησοΰν ότι τόν έδίδαξε νά εύρη 
είς τδν Θεόν πατέρα τού δποίου αί άγκά- 
λαι εινε πάντοτε άνοικταί δπως δεχθή τόν 
άσωτον αύτοΰ υίόν! Όχι" ούδέποτε δ άν
θρωπος έλάλησεν ώς τόν Ίησοΰν, διότι δ 
Ίησοΰς λαλεϊ είς τάς καρδίας δλων τών αν
θρώπων.

Έάν ή διδασκαλία τού Σωτήρος απευθύ
νεται είς δλας τάς καρδίας, αποτείνεται ώ- 
σαύτως καί είς δλόκληρον τόν άνθρωπον. 
Τςρόντι, αΰτη φωτίζει τό πνεΰμα, συγκινεϊ 
τήν καρδίαν, επιβάλλεται είς τήν συνείδη-

εύχαριστηθώ εις τήν φωνήν ταύτην τής αν
θρωπίνου συνειδήσεως, ήτις διαμαρτι ρομένη 
έναντίον τής καταδίκη; τοΰ Ίτσοΰ,έθεσε τδν 
σταυρόν τοΰ Κρανίου έπί στηλοβάτου, έξ ου 
ούδείς δύναται νά τδν απόσπαση καί έστη- 
λίτευσε ένώπιον τής κοινής γνώμης τόν Καί 
άφα,τόν Ήρώδην καί τόν Π λά-.ον άζυρώσα- 
σα οΰτω τήν κρίσιν τοΰ συνεδρίου καί συγχέ- 
ουσα διά τή; ιδίας Αποδοκιμασία; τού; χλευ
αστή; καί τού; φθονερού;,τούς δικαστά; καί 
τού; δημίους.’Αλλά δέν θέλω νά σάς επιτε
θώ έξ έφόδου,προτιμώ μάλλον νά έρευνήση- 
τε μετ’ έαοΰ, έάν ή διδασκαλία τολ Ίησοΰ 
καί ό ήθ.κδ; αύτοΰ βίο; άνταποκρίνονται εί; 
τά; διαβεβαιώσεις αύτοΰ ώ; πρδ; τδ άτομό» 
του, τήν θέλησιν καί τήν δύναμιν του.

Φιλόσοφός τις δ I. Ρουσώ είπε. «Τδ 
Εΰαγγέλιον μόνον, ώς πρό; τήν ηθικήν αύ
τοΰ, είνε πάντοτε βέβαιον, πάντοτε αλη
θές, πάντοτε ένιαϊον καί πάντοτε δμοιον 
έν -εαυτώ. Ό δρθδς λόγος μάς υπαγορεύει 
ότι συμφέρει είς τούς άνθεώπους ν’ ακο
λουθούν τά παραγγέλματα αύτοΰ, άλλ’ ότι 
ήτον ύπεράνω τών δυνάμεων των νά τά 
έφεύρωσιν.» Ή μαρτυρία αΰτη τοΰ φιλοσό
φου τής Γενεύης είνε πολύτιμος, πλήν εινε 
ανεπαρκής. "Ολαι αί γινομέναι άπόπειραι 
όπως άποχωρήσωσι τήν ηθικήν διδασκα
λίαν τοΰ Ιησοΰ Χριστού έκ τή; δογματι
κή; αύτοΰ διδασκαλίας, υπήρξαν μάταιοι 
καί άνευ άποτελέσματος- Καθώς ιδέα τις 
άπλή δέν δύναται νά χωρισθή,έπίσης αί δύο 
αυται διδασκαλία', σχηματίζουσι σύνολόν τι 
άδιαρρήκτως ήνωμένον. Δέν δύναται τις νά 
τάς χωρίση καθώς δέν δύναταί τις νά χω
ρίση τδ ρυάκιον έκ τή; πηγής, τάς Ακτίνας 
τοΰ ήλίου έκ τοΰ ήλιου. Ή περιοριστική 
αΰτη μαρτυρία τοΰ Ρουσό) δέον νά γενικευ- 
Οή, καί νά έφίρμοσθή έφ’ όλου τοΰ Εύαγ- 
γελίου. Έκεϊνο τδ όποιον λ.έγει διά τά πα
ραγγέλματα είνε έπίσης αληθές διά τάς υ
ποσχέσεις" έκεϊνο τδ όποϊον διαβεβαιόνει 
περί τής ήθικής τδ διαβεβαιόνει έπίσης 
καί διά τήν διδασκαλίαν. Μελετήσωμεν 
λοιπόν έν τω συνόλω αύτής τήν διδασκαλί
αν τοΰ Σωτήρος.
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σιν. 'Υπίοχει είς τδν "λόγον τοΰ Διδασκά
λου μίγμα τι τρυφερότατος καί ίξουσίας ή- 
τις τόν θέτει ύπεράνω πάσας ανθρώπινα; 
γλώσσας. 'Η φωνή αύτοΰ είνε ήχο» τοϋ ού- 
ρανοΰ. ’Ακούω* τις αύτήν δέν αποπειράται 
νά είπα ώς τούς Ίσραηλίτας ηνωμένους εις 
τούς πόδας τοΰ Σινά «ί Θεό; ας μή λαλή- 
σα είς ήμδς διά νά μάν άποθάνωμεν ! (I)» 
Αλλ’ αύθορμήτως λέγει τις μετά τών μα 

θητών. «Κύσιε, πρδ; ιίνα άπελευσόμεθα ; 
ρήματα ζωής αιωνίου ίχεις.» Παραδείγμα
τα μόνον δύνανται νά δικαιολογήσωσι τήν 
έετίμασιν ταύτα*.

Μεταξύ τοσούτου πλούτου δέν δυσκολεύ 
ομαι είμή ώς πρό; τήν εκλογήν. 'Εκαστο; 
λόγος τοΰ Σωτήρος είνε ή ίκφρασις βαθύ
τατης καί άληθούς ιδέας, άφατου τρυφερό
τατος καί απολύτου άγιωσύνης. Καί ποίαν 
έννοιαν νά καταστήσο» ίπιφανεστέραν ·, τό 
πλάτος τοΰ διαλογισμού ή τήν αφελή ά 
πλότητα τά; έκφράσεως ; τό μεγαλείο* τοϋ 
συνόλου ή τήν τελειότατα τών καθεκά- 
στων ; Τί πρώτον ν άναφέρω ; τούς ένεο- 
γητικούς καί βραχείς εκείνους λόγου; τούς δ- 
μοιάζοντας τόν κεραυνόν, ή τού; γλυκείς 
καί τρυφερούς εκείνους λόγους τούς δμοιά- 
ζοντας τή* δρόσον τή; πρωία; ; Παντού ή 
παγή ε’νε έπίσης δσοσερά, καθαρά, βαθεΐα 
καί ανεξάντλητος. Πώς νά εκλέξω, δπόταν 
τό πά* εί*ε τέλειον ; Έ* τώ Εΰαγγελίω ό 
μεγαλοπρεπής χαρακτήρ είνε άδιάλειπτος, 
συνεχής. Έδόθη εις έξοχα τινά πνεύματα 
νά φανώσιν υψηλά δίς ή τρις εις τόν βίο» 
των" δ ’Ιησούς όμως υπήρξε τοιοϋτος πάν
τοτε καί εάν ή έξι; δέν -ήθελε* έξασθενήσει 
τήν ήθικήν ήμών ευαισθησίαν, ήθελαν α
ποδείξει τό «υνεχές τοΰτο ύψος εί; έκάστην 
λέξιν τοΰ Σωτήρος. Πλήν δυστυχώς δμοιά- 
ζομεν τούς άνθρώπου; εκείνου; οίτινες, γεν- 
νηθέντες είς μίαν τών χωρών εκείνων ένθα 
ή φύσις έπεδαψίλευσε πάντα τά θαυμάσια 
της,δέν τά θαυμάζουσιν αρκούντως διότι τά 
βλέπουσε συνεχώς.

(1) Έξοδ. ΎΎ 49.

"λ ’Ιησού; είνε βέβαιο; περί τή; διδα
σκαλίας αύτοΰ. Διδάσκων δέν διστάζει, δέν 
άμφ-.βάλλεΓ σπανίως λαμβάνει τόν κόπον 
ν’ άνασκευάση τάς αντιρρήσεις’ έπιβ’βαιοί 
τά; υψηλοτέρα; θρησκευτικά; καί ήθικά; 
άληθείας μετά τή; αύτή; βεβαιότητος ί,ν 
θέτομε* έκφράζοντες μαθηματικό* τι αξίω
μα. Ή αφετηρία τή; θαυμάσιου ταύτη; πε- 
ποιθήσεω; συνίσταται εί; τήν βεβαιότητα 
ταύτην. ‘Εγω tl/tl ή ί.Ιήθιια· Όταν δ ’Ι
ησού; διαφωνή πρό; τά; προσυνειλημαένας 
γνώυ,ας κάί έπιβάλλη σιωπή» είς τά ζωη
ρότερα πάθη, τότε συνοδεύει τά; μάλλον 
παραδόξου; διαβεβαιώσεις έξ έ»ό; απλού 
αιτίου καί τάς δυσκολοτέρα; διαταγάς πρός 
έκπλήρωσιν έξ απλής ύποσχίσεως. «Μακά
ριοι οί πενθοϋντε; ότι αύτοί παρακληθήσον- 
ται. Έάν μή τις γεννηθή έξ ΰδατος καί 
Πνεύματος οΰ δύναται είσελθεϊν είς τήν 
βασιλείαν τοΰ θεού Τό γεγεννημένο* έκ 
τής σαρκός σάρξ έστί" καί τό γεγεννηαένον 
έκ τού Πνεύματος πνεΰμά εστι.» ’II βεβαιό- 
τη; αΰτη τής κατοχή; τή; άληθείας ήν έχει 
δ ’Ιησούς, τή* διατηρεί ώς πρός τήν κατα
στρεπτική* έκείνην ένέργειαν ήν δ καιρό; έ- 
ξασκεί έφ’ όλων τών δημιουργηθέντων 
πραγμάτων. «*Ο ούρανό; καί ή γή παρε- 
λεύσονται,οί δε λόγοι μου ού μή παρέλθω- 
σιν.» Ό ’Ιησού;, άποκοούων κατά μέτωπον 
τάς προλήψεις τού αίώ*ο; αύτοΰ καί δλω* 
τών αιώνων, έπιβάλλων σιωπή* εί; τί* 
στασιασμό» τού λόγου καί τή; καρδίας, ά- 
ναπτύσει τή» αύτήν έξουσίαν ήν έθετε* δ
πόταν έπέπληττε τήν έξαγριωθεΐσαν θάλασ
σα» λέγω* πρό; αύτήν «Σιώπα·» 'Οποία δ- 
ξύνοια, δποία διορατικότη; εί; σάς άπαντή- 
σεις αύτοΰ! Πώς ήξεύρει νά διαφεύγη έκείνου; 
οίτινε; θέλουν νά τόν έξαπατήσου* διά τών 
λέξεων, νά τόν θέσουν είς άντίφασιν μετά 
τού εαυτού του, ή νά τοΰ άποσπάσουν δι- 
αδήλωσιν τινά αντίθετον εί; τήν άκαμπτο* 
αύτού δικαιοσύνην ή είς τήν συμπαθή αύτού 
εύσπλαγχνίαν. Η μοιχαλίς σύρεται ένώπιόν 
του υπό τών Φαρισαίων, οίτινε; ήσαν μάλ
λον έχθροί τή; αγιότατος αύτού, ήτις τούς 
καταδικάζει, ή ζηλότυποι τών δικαιωμάτων (I) Ίωαν. VIII 4,12.

τή; περιυβρισθείσης ήθική,. θέλουν νά τόν 
καταστήσουν νά ήναι ή άκαμπτος δικα
στής ή 5 συνεργός τού εγκλήματος. «Δι
δάσκαλε, αΰτη ή γυνή κατελήφθη έπ’ αύτο- 
φώρφ μοιχευομένη’ έν δέ τώ νόμω Μωσής 
ήμϊν ένετείλατο τά; τοιαύτας λιθοβολεϊ- 
σθαΓ σύ ού» τί λέγεις ;» — Τί μέλλει ν’ 
άποκριθή δ Ιησού; ; Θέλει διατάξει τήν 
τρομεράν ταύτα» ποινήν ή; ό ίδιο; λαό; 
μέλλει νά ή»αι ό εκτελεστή; ; Ή, κατα
πατώ* τόν ιερόν θεσμόν τού γάμου, θέλει 
ανοίξει τήν βασιλείαν τών ούρανών είς τήν 
ακαθαρσίαν; «Ό δέ Σωτήρ κάτω κύψας 
τφ δακτύλω έγραφεν είς τήν γή»’ ώς δέ 
έπέμενον έρωτώντες αύτόν, άνακύψας λέγει 
πρός του; κατηγόρους » Ο αναμάρτητος 
υμών πρώτο; τόν λίθον έπ’ αύτ$ βαλέτω. 
«Καί πάντες, άκούσαντες τούς λόγου; τού
τους, καί υπό τή; συνειδήσεω; έλεγχόμε - 
νοι, άπήρχοντο » Ό ’Ιησούς έμεινε μόνος 
έ» τώ ναώ μετά τής γυναικός ήτις έπερί- 
μενεν έκ τού Δικαίου τήν άπόφασιν ήν ά- | 
μαρτωλοί δεν έτόλμησαν νά προφέρωσιν — | 
Ούδείς σέ κατέκρινεν, είπε πρός αύτήν. — 
Ούδείς, Κύριε. — Ούδέ έγώ σέ κατακρίνω’ 
πορεύου καί μηκέτι άμάρτανε. Τοιουτοτρό
πως, χωρίς νά προσβάλη τήν αγιότητα τή; 
ηθικής καί τά δικαιώματα τού εβραϊκού 
λαού, έμεινε πιστός είς τήν θείαν αύτού α
ποστολήν’ έξήγε-.ρε τά; συνειδήσεις έσυγ- 
χώρησεν. 'Ο υιός τοΰ ανθρώπου δέν ήλθεν 
όπως ζητήσ; καί σώση τό απολωλός, (I)

Πλήν οί έκ κακής πίστεως αντίπαλοι δέν 
όμολογοϋσι τήν ήτταν αυτών άλλ’ έπανέρ- 
χονται μετά περισσότερα; λύσσης εναντίον 
αύτοΰ. Ο: έχθροί τού Σωτήρος όμοιάζουσιν 
ώς τά κύματα τής Τιβεριάδος, άτινα πρός 
στιγμήν κατευνασθέντα εγείρονται έκ νέου 
άγριώτερα Ύπήρχον τότε παρά τοϊς Εβραί
οι; δύο πολιτικά κόμματα αντίπαλα άνά- 
μεσόν των, διότι ώρμώντο έκ δύο αντιθέ
των άρχών" ούτοι ησαν οί Φαρισαίοι καί οί 
’Ιίρωδιανοί· Οί μέν πρώτοι έπεθύμουν τή» έ- 
Ονικήν αυτών άνεςαρτησίαν καί έμίσουν τόν

βαρύν ζυγόν τών Ρωμαίων' οί δπαδοί τού 
ΊΙρώδου, απεναντίας, λασμυνούντες δτι ή
σαν ό λαό; τοΰ Θεού, έδέχθησαν αίσχοώς 
τήν ξένη» κυριαρχίαν καί ήσπάζοντο δου- 
λικώς τήν χεϊρά ήτις τού; κατέθλιβε. Διαλ- 
λαχθέντε; πρό; στιγμήν ένεκι* τού κοινού 
μίσους ό έτρεφον πρός τόν Σωτήρα, έρχον
ται μαζύ δπως τώ προτείνωσιν απέναντι 
τοΰ λαού τήν επίβουλο» έρώτησιν τοΰ φό
ρου. * Διδάσκαλε, λέγουσιν, οϊδαμεν δτι 
αληθής εί, καί τήν οδόν τού θεού έν άλη- 
θείιγ διδάσκεις, καί ού μέλει σοι περί ούδε- 
νός, ού γάρ Βλέπεις είς πρόσωπο* ανθρώ
πων" είπέ ού* ήμί». Τί σοί δοκεί ; έξεστι 
δούναι κήνσον Καίσαοι, ή οΰ;» Ή παγίς, ώς 
βλέπετε, ήτο τεχνική, διότι έάν δ ’Ιησούς 
Χριστός σιωπήστ. έπί τοϋ ακανθώδους τού
του ζητήματος, ή φήμη τή; σοφίας του 
κλονίζεται, έάν άποφανθή βεβαιωτικό»; γί
νεται ύποπτο; είς λαόν δυστυχή, χάνει τόν 
ίσραηλιτικόν αύτοΰ χαρακτήρα καί κατα
τάσσεται μεταζύ τών ανθρώπων έκείνων 
ο’ίτινε; προσπίπτουσιν ενώπιον τή; πρώτης 
κατακτητικής έςουσίας’ έάν απαντήσει άρ- 
νητικώς πίπτει υπό τόν καταδιωγμόν τή; 
ρωμαϊκής κυβερνήσεως καί τών δειλών αύ
τής οπαδών’ δέν είνε πλέον είμή δημοκό- 
πος σπειρών τήν διχόνοιαν καί τήν ταραχήν. 
Τί θέλει πράξει λοιπό» ό ’Ιησούς ; «Τί μοι 
πειράζετε, υποκριταί, λέγει αύτοϊς, έπιδεί- 
ξατέ μοι τό νόμισμα τοΰ κήνσου. Οί δέ 
προσήνεγκον αύτώ δηνάριο» καί λέγει. Τίνος 

, ή είκών αΰτη καί ή έπιγραφή. Λέγουσιν αύ
τώ Καίσαρος. Τότε λέγει αύτοϊς’ ’λπόδοτε 
ού» τά Καίσαρος Καίσαρι καί τά τού θεού 
τώ θεώ » Τουτέστι πληρώσατε τόν φόρο», 
άλλ’έσθέ πάντοτε Ίσραηλϊ·αι, καθυποβλη- 
Οήτε πλήν εντός τών ορίων τά όποια χα
ριστεί ή θρησκευτική συνείδησις’ δεχθήτε 
τά καθεστώτα, πλήν αφήσατε εί; τό» Θε
όν τήν κυριαρχίαν τών ψυχών υμών. 'Οποία 
υψηλή σοφία ! καί πόσον ή γλώσσα αΰτη 
αρμόζει καλώ; εις τό στόμα εκείνου δστις 
είπεν.α'Π βασιλεία μου δεν είνε έκ τού κό
σμου τούτου !»

| Έκεϊνο τό όποιον μάς προξενεί είσέτι
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θαυμασμόν εί-ε ή αρρενωπή ενέργεια ήν 
βλέπομεν -εί; τού; λόγου; τοΰ Ίησοΰ Γνω
ρίζει έπίσης νά στιγματιζη τήν κακία/ 
καθώ; νά καθιστά προσφιλή τήν αρετή/. 
Ί ό πρόβατον έγίνωσκε να βρυχάται ω; ί 
λέω*, ή τρυφερά περιστερά νά κεραυνοβολή 
ώ; ό αετό; ’Εκείνο; δστις ήτο πράος καί 
ταπεινός τη καρδία ώμίλησε μετά περισ 
σοτέρας δυνάμεώς ή ό σύστηρότερο; προφή
της τή; ερήμου. Πώ; ήξεύρει ν' σφαιρή τήν 
προσωπίδα εΐ; τού; ανθρώπου; εκείνους οϊ
τινες, καλύπτοντες διά λαμπρού πέπλου 
τήν άποτρόπαιον αυτών δυσμορφίαν, -'κα- 
πηλεύοντο τά ίερα πράγματα, κατεβρό- 
χθιζον τάς οικίας τών χηρών καί κατέστρε 
φον τδν νόμον δια τών ανόητων καί περιτ
τών αύτών προλήψεων καί παραδόσεων. 
«Ούαί ύμΐν, γραμματείς κα'ι Φαρισαίοι, ύ- 
ποκριταί, ότι παρόαοιάζετε τάφοι; κεκο- 
νιμμένοι;, οϊτινες έξωθεν μέν φαίνονται ω
ραίοι, έσωθεν δέ γέμουσιν όστέων νεκρών 
καί πάσης ακαθαρσίας. Οψεις, γεννήματα 
έχιδνών, πώς φύγητε άπδ τής κρίσεως τής 
γεέννης ;» Βεβαίως ή θέα τής υποκρισίας 
διήγειρε πολλάκις είς τούς ανθρώπους τήν 
μεγαλητέραν αποστροφήν καί αποδοκιμα
σίαν' πλήν ή έπίπλτ,ξις τοϋ Ίησοΰ όμοια

περισσότερον εί; τό πΰρ τοϋ ούρανοϋ 
καταναλίσκον τά Σόδομα καί τά Γόμορα 
παρά ή κατάρα τοϋ Μωϋσέως έπί τοϋ όρους 
Έβαλ.

Πόσον δ λόγος τοϋ Ίησοΰ είναι έπίσης 
τρυφερός καί φιλόστοργος ! πόσον συγκινεί 
τήν καρδίαν! «Έγώ είμί δ ποιμήν δ καλός' 
ό ποιμήν ό καλός τήν ψυχήν αύτοϋ τίθησιν 
ύπέρ τών προβάτων. (I) Έάν τι; διψά έρ- 
χέσθω πρός με καί πινέτω ! Ό πιστεύων είς 
έμέ ποταμοί έκ τή; κοιλίας αύτοΰ ρεύσου 
σιν ΰδατος ζώντος. (2) Δεύτε, πρδς έμέ, 
πάντες οί κοπιώντε; καί πεφορτισμένοι, κά- 
γώ αναπαύσω υμάς. 'Αρατε τδν ζυγόν μου 
έφ’ ύμάς, καί μάθετε άπ’ έμοΰ, ότι πράος 
είμί καί ταπεινό; τή καρδία" καί εδράσετε 

άνάπαυσιν ταϊ; ψυχαί; ύμών, ό γάρ ζυγός 
μου χρηστός, καί τό φορτίον μου έλαφρσν 
έστί “

Τί δέ νά είπω περί τ?; άγιότητος τών 
παραγγελμάτων τοΰ Σωτη,ρο; ; ’Αναγινώ- 
σκοντε, ή άκούοντες αύτά λέγομεν συχνά- 
κι;" ιδού πώς έπρεπε νά πράττωμεν Οπως 
γίνωμεν ευτυχείς,καί έν τούτοις ολίγοι δυσ
τυχώ; άκολουθοΰσιν αύτά. Ό Ιησού; δι
δάσκων τήν πραγματικήν ταπεινοφροσύνην 
λέγει' «πάς δ υψών εαυτόν ταπεινωθήσε- 
ται' καί δ ταπεινών εαυτόν δψωθήσεται.» 
Ό Ιησούς διδάσκει τήν εσωτερικήν καθα
ριότητα, τήν αγιότητα τής ψυχής. «ΙΙάς ό 
βλέπων γυναίκα ποδς τό έπιθυμήσαι αύτή 
ήδη έμοίχευσεν αύτήν έν τή καρδία αύτοΰ.» 
Ό Ίησοΰς διδάσκει τήν αύταπάρντ,σιν. 
«Είτι; θέλει 5 πίσω μου έλθει·/, άπαρνν,σά- 
σθω εαυτόν, καί άράτω τδν σταυρόν αύτοΰ, 
καί ακολουθείτο μοι.» Ό Ιησούς διδάσκει 
τήν έμπιστοσύνην είς τδν Θεό/. «Μή ούν 
μεοιμνήσητε εί; τήν αΰριον ή γάρ αΰριον 
μεριμνήσει τά έαυτής.» Ό Ίητοϋς διδάσκει 
τήν αληθινήν υποταγήν «Γενηθήτιο τό Οέ— 
λ/ι_ιά σου » Είς τήν άρίθμηβιν ταύτη* δυ
νάμεθα νά λησμ.ονήσωμεν τδν ούράνιον έκεΤ- 
νον νόμον τή; αγάπης; Λόγο; τερόντι θείος 
δστις μόνος ήθελεν αποδείξει δτι δ Ίησοΰ; 
κατέβη έκ τοϋ ούρανοϋ καί δτι εΐνε δ αγα
πητός Υίδς τοΰ Θεοΰ' «Αγαπάτε τού; έχ- 
Ορου; υμών, εύλογεΐτε τούς καπαρωμένους 
ύμάς, καλώς ποιείτε τούς μισούντο; ύμάς, 
καί προσεύχεσθε ύπέρ τών έπηρεαζόντων 
ύμάς καί διωκόντων υμάς' δπως γένη,σθε 
υ'.οί τοϋ πατρός υμών τού έν ούρανοις δτι 
τόν ήλιον αύτοϋ ανατέλλει έπί πονηρού; 
καί άγαθούς καί βρέχει έπί δικαίου; καί 
άδικου;—έσεσθε ούν ύμεϊς τέλειοι, ώσπερ 
δ πατήρ ύμών δ έν τοϊ; ούρανοις τέλειός 
έστι.» (I)

Τέλος, Sv χαρακτηριστικόν τό δποΐον δι- 
απρέπει είς τού; λόγου; τοΰ Σωτήρος, εΐνε 
τδ άμεσον καί ζωηρόν αίσθημα τών θείων 
πραγμάτων τών δποίων εΐνε πάντοτε ή έκ-

φοασις. Ό Ιησούς λαλεϊ περί τοϋ ούρανοϋ 
ώς κάτοικο; αύτού, καί ή γλώσσα του δ- 
μοιάζει έκείνην τού έξορίστου περιγράφοντος 

--1 διαλογιζομένου εί; 
ιτρική; οικίας. Τδ

(I) Ίωαν. Ά. 41. 
(?) Ίων. Γ/. 37.

καϊ Οια λογισμένου ιι; 
τής πατρική; οικίας. Τδ 

1 τής σκιάς καί 
, υπενθυμίζει είς τόν Ιησοϋν 
όσμον καί τάς αιωνίους πραγ- 

. Εκαστον αντικείμενο» τής 
έκαστον περιστατικών τοΰ ά»θρω·

(I) Ματ. Γ. 44. 4S. (1) Ίωαν. XIV. 1,3.(ΟΜΒΡΟΣ ΦΤΛ. Ζ'.)

τήν πατρίδα του 
τάς απολαύσεις 
πάν, έν τή κοιλάδι ταύτη 
τοΰ θανάτου, " 'ν 
τδν αόρατον κόσ| 
ματικότητας. 
φύσεως, ε-------
πίνου βίου χορηγεί αύτώ άφορμήν δπως ύ
ψωση τά πνεύματα ήυ-ών έκ τών αισθητών 
πραγμάτων είς τά πνευματικά πράγματα. 
H αΰξησις τοϋ σίτου τώ υπενθυμίζει τήν 
άνάπτυξιν ήν οφείλει νά έχη δ θρησκευτι
κό; βίος είς τά; ψυχά; ήμών' ή στερεόττ.ς 
τοϋ ορούς τώ υπενθυμίζει τήν ίσχύν τής 
πίστεως ήτις δύναται νά τδ μεταφέρη άπδ 
έν μέρος είς άλλο' ή πηγή ή ρέουσα είς 
τους πόδας αύτοϋ, τδν κάμνει νά συλλογι- 
σθή εί; τδ άναβρύον ύδωρ τής αιωνίου ζω
ής, καί δ άρτος δ τρέφων τδ σώμα εί; ε
κείνον δστις τρέφει τήν ψυχήν' ή αίτη,σις 
ίνδ; παιδιού τώ χρησιμεύει δπω; απόδειξη 
τήν δύναμιν τή; προσευχής, καί ή στοργή 
ίνδ; πατρδ; δπως περιγράψη τήν άγάπη* 
τοϋ θεού. Καί δπόταν δμιλή άνευ μεταφο
ράς, δπόταν υψώνη τήν γήν μέχρις ούρανοϋ, 
τότε ήξεύρει νά δείξη είς τούς μαθητάς αύ
τοϋ τδ μέρος τής γενικής συνεντεύξεως α
νοίγω·/ είς τά βλέμματα τής ψυχής αύτών 
τάς ατελεύτητους αποστάσεις τή; αιωνίου 
ζωής! -«Μή ταρασσέσθω ύμών η καρδία' 
πιστεύετε είς τδν θεόν, καί εί; έμέ πιστεύ
ετε' έν τή οικία τού πατρός μου μοναί 
πολλαί εισίν' ε! δέ μή, είπον άν ύμΐν' πο
ρεύομαι ετοιμάσαι τόπον ύμ.ϊν' καί έάν πο- 
ρευθώ καί ετοιμάσω ύμΐν τόπον, πάλιν έρ
χομαι καί παραλήψομαι ύμάς πρδς έμαυ- 
τόν ϊνα δπου είμί έγώ, καί ύμεϊς ί,τε. (1)» 

Ό Ίησοΰς έδήλωσεν δτι είνε ή Υίός τοϋ 
άνθρώπου κα1. δ Υίδς τοΰ Θεοΰ, ό Λυτρω
τή; τού κόσμου, ό Βασιλεύς τοΰ ούρανοϋ 
καί τή; γής'τδ κύρος δέ τών λόγων του, τό

τής άν- ύπήρξεν θείος ώς δ λόγο;
έρώτησιν

ΰψος τή; διδασκαλία; του, έπιβεβαιοΰσι τήν 
αλήθειαν τών αποφάνσεων αύτοϋ. Ιδού τδ 
συμπέρασμα τών δσων μέχρι τοΰδε έρρέθη- 
σαν. ΙΙλήν είς τδ κύρος τών παραγγελμάτων 
έποόσθεσε τό έτι μάλλον σεμνοπρεπές κύρος 
τού παραδείγματος ; ’Αληθής εις τούς λό
γου; αύτοϋ ύπήρξε τοιοΰτος καί εις τά έρ
γα αύτοΰ ; Ό βίος αύτού ύπήρξε πάντοτε 
ή ίκφρασι; τών υψηλών έκείνων αρχών, ή 
πραγματοποίησις τή; καθαρωτάτης έκεί
νη; ήθικής, ήτις επιβάλλεται είς τήν συνεί- 
δησιν ήμών, έπικυρουμένη; ύπδ τή; καρδίας 

■κιί τού πνεύματος ήμών ; Έν ένί λόγω, ό 
Βίο; τοϋ Ιησού έν τώ κόλπω 
θρωπότητος 
αύτού ;

Οπως άπαντήσωαεν εί; τήν 
| ταύτην δέον κατ’ άρχάς νά έρευνήσωμεν έ

άν δ ’Ιησούς Χριστός καθυπόταξε τήν φύ- 
σιν είς τήν θέλησίν αύτού, καί έάν διά τής 
δυνάμεω; αύτοϋ ένίκησε τόν θάνατον. "Ο
πως άποδείξωμεν τούτο ας συντρέξωμεν 
εί; παραδείγματά τινα έξ ών τρανώς ά- 
ποδεικνύεται ή παντοδυναμία καί ή θεότης 
αύτού.

Ήμέραν τινά, παραλυτικός τις, κατακε- 
κλιμένο; έπί τού κοαββάτου αύτοϋ, μετα
κομίζεται είς τού; πόδας Εκείνου ού είχεν 
ακούσει νά έπαινοΰν τήν δύναμ,ιν καί τήν 
φιλανθρωπίαν. Ό Ιησούς δστις άναγινώσκει 
εί; τήν καρδίαν του τόν ύποδέχεται διά 
τών ακολούθων λέξεων αΐτινε; έμφαίνουσι 
τδ ούν/ίθε; ΰψο; τών διαλογισμών τοϋ Σω
τήρος καί τδ βαθύ αίσθημα όπερ είχεν ύπέρ 
τών άναγκών τή; ήθική; ήμών φύσεω;· 
«Τέκνον μου, άφέονταί σοι αί άμαρτίαι » 
Ί2; πρό; ύμάς ευρίσκετε ίσως δτι δ Σωτήρ 
ι'όφειλε νάίατρεόση πρώτον τδ σώμα τού δυσ
τυχούς έκείνου, πρίν ή σκεφθή είς τήν "α- 
σιν τής ψυχής του. Πλήν οί γραμματείς ά- 
κούοντε; τήν έκδήλωσιν τού Σωτήρος δι· 
ελογίζοντο δτι δ άνθρωπο; ουτος έλάλει 
βλασφημίας.» Τίς δύναται άφιέναι αμαρ
τία; είμή εί; δ Θεός ; «Ό Ιησούς γνωρίσας 
τού; διαλογισμούς αύτών, λέγει πρός αύ
τού;. «Διατί διαλογϊζεσθε ταΰτα είς τάς 
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καρδίας σας;» Τί είνε ιύκολώτερον ί) νά 
ιίπω αί άμαρτίαι σου είνε συγχωρημέναι, 
ή νά είπω,σηκώΟητι καί επαρε τδν κράββα- 
τόν σου καί πιριπάτει; Άλλ’ ϊνα γνωρί
σατε δτι δ Υίδς τοϋ ανθρώπου εχει τήν έ- 
ξουσίαν να συγχωρή αμαρτίας’ «'Εγειρε, 
λέγει, εϊς τδν παραλυτικόν, τδν κράββατόν 
σου καί ύπαγε είς τδν οϊκόν σου.» Καί πα
ρευθύς ουτος ήγέρθη καί έξήλθεν δγιής έ
νώπιον δλων. Οί γραμματείς έμειναν συγ
κεχυμένοι άλλ’ ούχί πεπεισμένοι, διότε ή 
απιστία αύτών ήτον μάλλον έλάττωμα τής 
καρδίας παρά έλάττωμα τοϋ πνεύματος 
Τοιουτοτρόπως δ Ίησοΰς έθεράπευσε τδ 
σώμα, καθώς είχε θεραπεύσει καί τήν ψυ
χήν’ άπεστόμωσε συγχρόνως τήν άπιστίαν 
κα'ι άπέδειξε τήν άλήθειαν* ίδωσεν ίν δείγ
μα τής εξουσίας του έπί τής ψυχής κα'ι έ
θεσε τήν δύναμίν του είς τήν υπηρεσίαν τής 
αγάπης του.

"Ολα τά θαύματα τοϋ Ίησοΰ Χριστοϋ 
προσφέρουσι τδ παράδειγμα τοΰτο" πάντα 
άποδεικνύουσιν έν αύτώ δν τι δπεράνθρωπον, 
πεπροικισμένον διά θείας δυνάμεως, άνατρέ- 
χων πάντοτε είς τήν πηγήν τοϋ κακοϋ, μή 
καταστρέφων τάς σονεπείας τής αμαρτίας 
είμή δπως θεραπεύση τήν ιδίαν αμαρτίαν’ 
πάντα έχουσιν έφαρμογήν βαΟέως πνευμα
τικήν.

Μικρόν τι σκάφος, φέρον τδν Ίησοΰν καί 
τούς μαθητάς αύτοΰ, κλυδωνίζεται υπδ τών 
ανέμων επί τής Τιβεριάδος, καί ένώ τά κύ
ματα έπαπειλοϋν νά τούς καταβυθίσουν, δ 
Διδάσκαλος κοιμάται. "Εντρομοι, οί μαθη- 
ταί έγείρουσι τδν Ίησοΰν λέγοντες. «Έπι- 
στάτα, έκστάτα, άπολλύμεθα.»—α'Ολι
γόπιστοι, πού έστιν ή πίστις ύμών ! λέγει 
πρδς αύτούς δ Ίησοΰς, καί έπιτιμήσας τώ 
άνέμιρ καί τώ κλύδωνι τοΰ υδατος,ή τρικυ
μία παρευθύς έπαυσε καί έγένετο γαλήνη.» 
Καθησυχάζει ού μόνον τά έξαγριωθέντα κύ
ματα, άλλ’ έπίσης καί τήν ψυχήν τών ά- 
ποστόλων καί τδ θαύμα τούτο δπερ έπι- 
βεβαιοί τήν δύναμιν τού Υίοΰ τοϋ άνθρώ

που, θέλει είνε διά παντός διδασκαλία σω- 
τηριώδης διά τούς μαθητάς αύτοΰ (I)

Τίς δέν αναγνωρίζει έν τώ κλυδωνιζομέ- 
ν<ρ τούτω σκάφέι τήν εικόνα τών παθών 
καί τών τρικυμιών τής ζωής ; Ποιον είνε τδ 
τέκνον τοΰ θεού τδ δποϊον, καί τοι λυπού- 
μενον διά τήν αδυναμίαν τής πίστεως του, 
δεν έμαθε, διά τοϋ γεγονότος τούτου νά 
λέγτΓ «Ό θείος Κυβερνήτης εινε μετ’ έμοΰ’ 
δποίαι καί άν ήναι αί δοκιμασίαι τής ζωής 
ή οί πειρασμοί τού κόσμου τούτου, ή ταρα
χή τού πνεύματός μου ή ή θλίψις τή; καρ
δίας μου, δ Σωτήρ μου δέν θέλει μέ έγκα- 
ταλείψει, καί τδ τελευταΐον κύμα θέλει μέ 
δδηγήσει είς ασφαλή λιμένα.»

’Αλλ’ ιδού καί έτερον παράδειγμα τής 
ζωογόνου ισχύος τοΰ Ιησοΰ Χριστοϋ. Φο
βούμενος μήπως άλλοιώσο» τήν εΰγλωττον 
απλότητα τής διηγήσεως ταύτης αφηγού
μενος αυτήν, θέλω σας τήν άναγνώσω δπως 
ύπάρχη έν τώ Εύαγγελίφ’ «καί πολλοί έκ 
τών Ιουδαίων έληλύθειάαν πρδς τάς περί 
Μάρθαν καί Μαρίαν, ϊνα παραμυθήσωνται 
αύτάς περί τοϋ αδελφού αύτών. ΊΙ ουν 
Μάρθα ώς ήκουσεν δτι δ Ίησοΰς έρχεται, 
υπήντησεν αύτώ. Μαρία δέ έν τώ οΤκω έ- 
καθέζετο, εϊπεν ουν ή Μάρθα πρδς τδν Ίη
σοΰν, Κύριε» εί ής ώδε, δ αδελφός μου ούκ 
άν έτεθνήκει’ άλλά καί νΰν όίδά δτι δσα 
άν αίτηση τδν θεδν, δώσει σοι δ θεός’ λέ
γει αύτή δ Ιησούς’ ’Αναστήσεται δ άδελ- 
φός σου’ λέγει αύτώ Μάρθα’ Οίδα δτι άνά- 
στήσεται, έν τή άναστάσει έν τή έσχατη 
ήμέρα’ εϊπεν αύτή ό Ίήσοΰς. Έγώ είμι ή 
άνάστάσις καί ή ζωή, δ πιστεύων είς έμέ, 
κάν άποθάνη ζήσεται’ καί πας ό ζών καί 
πιστεύων είς εμέ οό μή άποθάνη είς τδν 
αιώνα’ πισεύεις τοΰτο ; λέγει αύτώ, Ναι, 
κύριε’ έγώ πεπίστευκα, δτι σύ ε’ι δ Χρι
στός, δ υίδς τοΰ θεοΰ, δ εϊς τδν κόσμον έρ- 
χόμενος. Καί ταΰτα είπόΰσα άπήλθε, καί 
έφώνησε Μαρίαν τήν αδελφήν αύτής λάθρα, 
είποΰσα- Ό διδάσκαλος πάρεστι καί φωνεϊ 
σε, έκείνη ώς ήκουσεν, εγείρεται ταχύ καί

έρχεται πρδς αύτόν. Οΰπω δέ έληλύθει δ 
Ίησοΰς είς τήν κώμην, άλλ’ ήν ίν τώ τό
πο» δπου υπήντησεν αύτώ ή Μάρθα. Ο: ουν 
’Ιουδαίοι οί δντες μετ’ αύτής έν τή οίκίςρ 
καί παραμυθούμενοι αύτήν, ίδόντες τήν 
Μαρίαν δτι ταχέως άνέστη καί έξήλθεν, ή 
κολούθησαν αύτή λέγοντες δτι υπάγει είς 
τδ μντ.μεϊον, ϊνα κλαύση εκεί’ ή ουν Μαρία 
ώς ήλθεν δπου ήν ό Ίησοΰς, ίδοΰσα αύτδν, 
έπεσεν είς τούς πόδας αυτού, , λέγουσα αύ
τώ, Κύριε, εί ής ώδε, ούκ άν άπέθανέ μου 
ό αδελφός’ Ίησοΰς ουν ώς είδεν αυτήν κλαί- 
ουσαν, καί τού; συνελθόντας αύτή Ιουδαί
ους κλαίοντας, ένεβριμήσατο τω πνεύματι, 
καί έτάραξεν εαυτόν, καί είπε’ Πού τεθεί— 
κατε αυτόν ; λέγουσιν αύτώ, Κύριε, έρχου 
καί ίδε’ έδάκρυσεν ό Ίησοΰς, έλεγον ουν οί 
Ιουδαίοι’ Ίδε πώς έφίλει αυτόν’ τινές δέ 
έξ αύτών εΐπον’ Ούκ ήδύνατο ουτος, δ ά
νοιξα; τούς όφθαλμούς τοΰ τυφλού, ποιήσαι 
ϊνα καί οΰτος μή άποθάνη ; Ίησοΰς ουν, 
πάλιν έμβριμώμενο; έν έαυτώ, έρχεται είς 
τδ μνημείον* ήν δέ σπήλαιον καί λίθος έ- 
πέκειτο επ’αύτψ’ λέγει δ Ίησοΰς’ ’Αρατε 
τδν λίθον, λέγει αύτώ ή άδελφή τοϋ τε- 
θνηκότο; Μάρθα’ Κύριε, ηδη όζει’ τεταρ
ταίος γάρ έστι’ λέγει αύτη δ Ίησοΰς, Ούκ 
ε'πόν σοι, δτι εάν πιστεύσης, όψει τήν δό
ξαν τοΰ θεοΰ ; ήραν ουν τδν λίθον, οΰ ήν δ 
τεθνηκώ; κείμενος. Ό δέ Ιησούς ήρε τούς 
όφθαλμούς άνω, καί είπε, Πάτερ, εύχαρι- 
στώ σοι δτι ήκουσάς μου, έγώ δέ γ,δειν δτι 
πάντοτέ μου ακούει,* άλλά διά τδν όχλον 
τδν περιεστώτα είπον, ϊνα πι.στεύσωσιν δτι 
σύ μέ ,άπέστειλας, καί ταΰτα είπών, φωνή 
μεγάλη έκραύγασε, Λαζαρε, δεΰρο έξω’ καί 
έξήλθεν δ τεθνηκώ;, δεδεμένος τούς πόδα; 
καί τάς χεΐρας κειρίαις, καί ή όψις αύτοΰ 
σουδαρίω πέριε^έδοτο λέγει αύτοίς δ Ίη
σοΰς. Δύσατε αύτόν, καί άφετε ύπάγειν. (I)

Όποιος αμίμητος χαρακτήρ άληθείας έν 
τώ διηγήματι τούτφ ! Πόσον ε’νε φυσικοί 
κα1. άληθεΐς οί λόγοι ούτοι τών αδελφών 
τού Λαζάρου. «Κύριε, εί ής ώδε, ί αδελφός

(1) Λουκ. VIII. 24. (I) Ίωαν. XI. 19.

μου ούκ άν έτεθνήκει!» Καί πόσον ή τρυ
φερά αύτών μοφμή, ή θλιβερά αύτών λύπη 
συμφωνοΰσι μέ τάς διαθέσεις έκείνων οϊτι
νες διατελοΰν έν τώ πένθει ! Όποιοι λε
πτοί χρωματισμοί μεταξύ τών χαρακτήρων 
τής Μάρθας, τής Μαρίας καί τών παρευρι- 
σκομένων ! Ίΐ Μάρθα έσαεί μεριμνώσα, 
ή Μαρία έσαεί εύπειθής, τδ πλήθος έσαεί 
άχάριστον καί μή άναφέρον τάς άρχαίας 
εύεργεσίας τοϋ Ιησού είμή δπως τδν κα- 
κίση διότι δέν παρέχει νέας ?

Δέν ήξεύρω τί όφείλω νά σημειώσω είς 
τήν διήγησιν ταύτην, τήν τρυφερότητα τού 
Ιησού ή τήν παντοδυναμίαν αύτού, τήν α
πλότητα ή τδ μεγαλεΐον τών λόγων του. 
’Οφείλω νά σάς λαλήσω περί τών αγίων 
αύτοΰ δακρύων, άτινα μοί αποκαλύπτουν 
αδελφόν, δστις μάς δίδει τδ δικαίωμα νά 
κλαίωμεν χωρίς νά παραλείψωμεν τήν πί- 
στιν καί τήν έλπίδα ; ‘Οφείλω νά σάς ειπω, 
άκούων τδν λόγον τοΰτον. «Έγώ είμί ή ά- 
νάστασις καί ή ζωή’ S πιστεύων είς έμέ, 
κάν άποθάνη, ζήσεται» δτι φύδέποτε άν
θρωπος έλάλησεν ώς τδν Ίησοΰν, καί δτι τδ 
μόνον συμπέρασμα τδ δποϊον δύναμαι νά 
εξάξω εινε νά έπαναλάβω μετά τής Μάρ
θας «Σύ ει δ Χριστός, δ υίδς τοΰ θεού » 
Τί δύναται ν’ άντιτείντι δ άπιστος ένώπιον 
τού τεμαχίου τούτου τού Εύαγγελίου ; Δεν 
είνε ευκολώτερον νά πιστεύσρ τις είς τδ 
θαύμα τούτο τής έγέρσεως τοΰ Λαζάρου 
παρά ν’ άμφιβάλ-ij περί τής καλής πίστε- 
ω; τού αύτόπτου μάρτυρος δστις διηγείται 
αύτό ; Οΰτως έφευρίσκει τις, καί δέν εινε 
εϋκολον νά διακρίνοιμε* τδ αληθές έκ τοΰ 
ψευδούς ; θέλετε παραδεχθή συνωμοσίαν 
είς τήν δποίαν έλαβον μέρος ή Μάρθα, ή 
Μαρία, δ Λάζαρος καί προπάντων δ Ίη
σοΰς Χριστό; ; ή προστρέχων είς γελοίας 
διασαφήσεις, θέλετε εϊπει δτι δ Λάζαρος δέν 
ήτο άποθαμμένος, καί δτι ,δ άήρ εισερχόμε
νος έν τώ σπηλαίο», τδν άπήλλαξεν έκ τής 
ληθαργία; περί τή; οποίας δ Ίησοΰ; ήτο ήδη 
πληροφοργ.μένρ;;

Βλέπετε λοιπόν δτι ό Ίησοΰς. κατείχε 
πλήρη έξουσίαν έπί τής φύσεως’ ίκαμψ,εν
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αύτήν εις τάς απαιτήσεις τοϋ ηθικού αυτοϋ 
μεγαλείου, χαθώ; ή τρικυμία κάμπτει τον 
κάλαμον’ μετεχειρίσθη αύτήν ώς ό ίππεύς 
μεταχειρίζεται τδν χαλινόν τοϋ ίππου, ό 
πλοίαρχος τδ πηδάλιον πρδς οδηγίαν τοϋ 
πλοίου. Άφοϋ ήδυνήθη νά είπτ, εις τους α
πεσταλμένους Ίωάννου τοϋ Βαπτιστοϋ' 
«Πορευθέντε; απαγγείλατε ’Ιωάννη ά εϊδετε 
καί ήκούσατε δτι τυφλοί άναβλέπουσι, 
χωλοί περιπατοϋσι, λεπροί καθαρίζονται, 
κωφοί άκούουσι, νεκροί /γείρονται, π-ωχο'ι 
εύαγγελίζονται», άγγελος ήδυνήθη επίσης 
νά είπγ έκ περιτροπής πρδς την Μαρίαν 
Μαγδαληνήν κλαίουσαν πλησίον τοϋ μνη
μείου’ «Τί ζητείτε τδν ζώντα μετά τών νε
κρών ; ούκ έστιν φδε άλλ’ ήγέρθη. » Αδελ
φοί μου, άγγελος ανήγγειλε τήν χαροποιόν 
ταύτην εϊδησιν καί ό κόσμος τδ έπίστευσε, 
καί ήμεϊς τδ πιστεύομεν επίσης* άνευ τού
του, δέν θά ώνομαζόμεΟα χριστιανοί, ή δέ 
προσδοκία ημών περί μελλούσης άναστάσεως 
Οά ητο άβάσιστος καί περιττή.

Άλλά πριν ή δώσω πέρας είς τήν άγό- 
ρευσιν ταύτην, έπιτρέψατέ μοι, νά λαβω 
έπιθετικήν θέσιν ώς πρδς τούς απίστου; ε
κείνου; τών όποιων καταπολεμώ τάς αρ
νητικός δοξασίας’ άφήσατέ με ν’ αποκρού
σω τήν κατηγορίαν τή; εύπιστίας ήν έζα- 
κοντίζουσιν εναντίον εκείνων οΐτινες, ύπο- 
τεταγμίνοι είς τδ Ευαγγέλιο», δέν παραι
τούνται διά τοΰτο τών δικαιωμάτων τοϋ 
ορθοΰ καί τοϋ δικαίου. Έπί πολύν καιρόν δ 
χριστιανισμός έπερισρίσΟη αμυνόμενος, σή
μερον χρεωστεί νά ποοσβάλη. Αρκούντως 
απέδειξε τήν δύναμιν του, οί δέ άντίπαλοι 
αύτοΰ τήν αδυναμίαν των, όπως έχη τδ 
δικαίωμα, οΰ μόνον ν’ άπωθήση τήν ΰβριν 
καί τήν χλεύην, άλλά ν’ άποκαλύψρ τήν 
μωρίαν καί τήν κακήν πίστιν τών εχθρών 
αύτοΰ. 'Εάν ή πίστις ήναι άσπί; δι’ εκεί
νους οΐτινες τήν κατέχουσιν, αύτη θέτει έ- 
πίση; είς τάς χεϊρά; των τδ ξίφος τοϋ 
Πνεύματος, δπερ δέν χρεωστεϊ νά κοιμάται 
διηνεκώς έντδς τή; θήκη;. Πιστεύομεν δτι 
δ ’Ιησούς άποθανών έπανήλθεν είς τήν ζω
ήν, καί λέγομεν μάλιστα δτι δέν ήδύνατο 

νά γίνη άλλως, δτι άφοϋ δπέφερεν, ιίσήλ- 
θεν είς τήν δόξαν αύτοΰ, δτι οί δεσμοί τοΰ 
θανάτου δέν ήδύναντο νά δεσμεύσωσι τδν 
Κύριον τής ζωής καί δτι τδ γεγονός τοΰτο 
είνε δυνατόν, πραγματικόν καί εύλογον, έ- 
πειδή ό θεδς είνε Κύριος άπολυτος, δίκαι
ος καί φιλάνθρωπος. Έπικροτοΰντες εις 
τδν λόγον τοϋ Πασχάλ « πιστεύω είς μάρ
τυρας οΐτινες ήξεύρουν ν’ άποθάνουν» δε- 
χόμεθα τήν μαρτυρίαν τών Αποστόλων καί 
/κείνην τής ιστορίας. Άλλ’ υπάρχει τί πε
ρισσότερον’ αίσθανόμεθα ότι ζή έν τή ψυ
χή ήμών αΰτδς ό Ίησοϋ; τοϋ οποίου ού μό
νον λατρεύομεν τήν μνήμην άλλ’ άγαπώ- 
μεν καί τδ πρόσωπον. Σείς δέ οΐτινες άρ- 
νείσθε, τί λέγετε ; τί πιστεύετε ; τί πράτ
τετε ; Είς τούς πρώτου; αιώνα; εϊπετε «5- 
τι οί μαθηταί τοϋ Ίησοϋ έκλεψαν τδ σώμα 
αύτοΰ» καί έδιεφθείρετε τούς φύλακας τοΰ 
τάφου δπως διαδώσητε τήν έκτακτον ταύτην 
είδησιν σύροντες είς τά δικαστήρια τού; μα- 
θητάς τούς κηρύττοντας ενώπιον τοϋ κό
σμου καί ένώπιον τών φονέων τυϋ Σωτήρος 
δτι ό Ιησούς άνεστήθη ! Έμαστιγώσατε αυ
τούς καί τούς άπηγορεύσετε νά διαφτ.μίσωσι 
τήν αλήθειαν ταύτην ! Βραδύτερον είπατε, 
διά τής γραφίδος τοϋ Κέλσου,τοϋ Πορφυρίου, 
τοϋ Ίουλιανοϋ τοΰ Παραβάτου, δτι ό Ιησούς 
ητο μάγος καί /θανατώσατε τούς πιστεύον
τας εί; τδ δνομά του ! Βραδύτερον άκόμη, 
άποφεύγοντε; τά μισητά μέσα δπως μετα- 
χειρισθήτε τά γελοία, ήρνήθητε τήν ιστο
ρίαν καί άποκατεστήσατε τήν άνθρωπότη- 
τα, ήτις λησμονεί τήν έπαύριον έκείνο δπερ 
ϊπραξε τήν προτεραίαν, άναίσθητον ναι μω· 
ράν! Είσθε άνθρωποι κακής πίστεω; καί 
άποκρούομεν τήν κατηγορίαν τής ύποκρισίας 
ήν άδιαλείπτω; έξακοντίζετε έναντίον ει
λικρινών άνθρώπων, τών όποιων δ ηθικός 
βίος ταπεινώνει τήν αλαζονείαν σας καί 
καταδικάζει τήν άνηθικότητά σας ! Ναι, 
εισθε ΰποκριταί, διότι λαμβάνετε είσέτι tv 
όνομα τδ δποϊον ώφειλε νά σάς κάμη νά 
έρυθριάτε,καί διότι είς δλαςτάς πράξεις τοϋ 
βίου σας ομολογείτε μίαν θρησκείαν τής 
όποια; άρνεϊσθε τήν αλήθειαν .... Πλήν

λον ό Θεδς θέλει σάς χορηγήσει τδ πνεύ
μα του, δπως διαχέη είς τάς ψυχάς υ
μών τήν γλυκεϊαν εκείνην χαράν ήτις μάς 
επιτρέπει νά περιμένωμεν τήν αιώνιον μα
καριότητα. Αμήν. (*)

Α. Κουρνιάχτ-ηζ.

μοί φαίνεται ν-’.άχ^ύω φωνάς έσωτερικά; 
νά διαμαρτύρονται έναντίον τών λόγων 
μου καί νά λέγωσι. Δέν άρνούμεθα ούτε 
τήν ιστορίαν, ούτε τδ Εΰαγγέλιον, ούτε τήν 
πραγματικότητα τοϋ Ίησοϋ Χριστού, ούτε 
τήν είλικρίνειάν σας, πλήν μόνον αμφι
βάλλομε» ! — Πλήν περί τίνος αμφιβάλ
λετε; "Οτι δέν υπάρχει άποτέλεσμα ά- 
νευ αιτία; ; Άλλ’ είνε άναγκη τοϋ πνεύ 
ματό; σας νά πιστεύητε είς τδ αξίωμα 
τοΰτο. ’Ερωτώ λοιπδν, ή χριστιανική έκ- 
κλησία,ήγουν τδ ιστορικόν γεγονός τδ μάλ
λον σπουδαϊον τών χρονικών τής άνθρω
πότητος, δέν χάνει τήν ποιητικήν αύτής 
άρχήν, χάνων τδ θαύμα τής άναστάσεως 
τοϋ Ίησοϋ Χριστού; Αμφιβάλλετε περί τής 
δυνάμεω; τοϋ Θεοϋ δστις ένήργησε τδ Οαϋ- 
μα τοΰτο ; Πλήν ή δύναμις αΰτη έκδηλοΰ- 
ται είς τούς οφθαλμούς ήμών είς τά θαύ
ματα τή; δημιουργία;. ’Αμφιβάλλετε περί 
τή; αγάπης αύτοΰ, δστις σάς έπεφύλαξε τδ 
θαύμα τοΰτο δπως εισχώρηση είς τήν ψυ
χήν υμών ή έλπίς μελλούσης αθανασίας ; 
Άλλά, ταλαίπωροι δούλοι τής θλίψεως καί 
τής αμαρτίας, τί Οά είαθε άνευ τής έλπί- 
δος ταύτης, καί πώς ήθέλετε δυνηθή άνευ 
αύτή; νά ύπομείνητε τδ βαρύ φορτίον τής 
ζωής ; Δέν έννοεϊτε; Έάν άόρατο; χειρ 
δέν ήρχετο δπως κυλίση τδν λίθον τού μνη
μείου ένθα άνεπαύετο τδ σώμα τοϋ Έπι- 
ΰνμητοΰ των iOr&r, θά είσθε τδ παίγνιον 
αδυσώπητου ειμαρμένης καί δέν ήθελε» υ
πάρχει πλέον έν τώ θεώ ούτε δικαιοσύνη, 
ούτε άγάπη. *Αχ! έάν θέλετε είλικρινώς 
νά πιστεύσητε, μή ζητήτε νά διαφύγητε 
τήν πίστιν διά τής λήθη; τοϋ έαυτοϋ σας 
καί τών πραγματικών άναγκών τής διάνοι
ας σας καί τής καρδίας σας ! Μή Οοουβή- 
σθε ένεκεν τών βιωτικών μερίμνων καί τοϋ 
ματαίου θορύβου τοϋ κόσμου. Ζητείτε τήν 
άλήθειαν, καί προπάντων παρακαλεϊτε τδν 
θεόν τοϋ όποιου δέν δύνασθε ν’ άρνηθήτε 
ούτε τήν δύναμιν ούτε τήν άγαθότητα. Εί
νε δ κοινός πατήρ τών άνθρώπων, καί έάν 
υμείς οΐτινες είσθε πονηροί, ήξεύρετε νά δί
δετε άρτον είς τά τέκνα σας, πολλώ μάλ

ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΩΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡ ΕΛΛΗΣΙΝ ΑΡΧΩΝ ΤΙΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ύπό ΑΙΜΙΜΟΥ ΕΓΓΕΡΟΥ.

(Συνέχεια καί τέλος).

Ούχί έλάσσονα θέσιν έν τή συλλογή τοϋ 
Καλλιμάχου κατεϊχον τά πεζά συγγράμμα
τα. Διονύσιος δ Άλικαρνασσεύς συχνάκις ά- 
ναφέρεται είς αύτήν έν τή συντάξει τοΰ 
καταλόγου τοϋ Δεινάρχου καί Δημοσθένους 
καί Ίσαίου,δ Άρποκρατίων άναφέρει αύτήν 
προκειμένου περί λόγου τινδς άποδιδομένου 
είς τδν Δημοσθένην καί 8ν Διονύσιος δ Λ- 
λικαρνασσεύς υπωπτεύετο ώς ψευδεπίγρα
φαν 1) δ δέ Φώτιος έν τώ αριθμώ 265 τής 
ΒιβΛίοβήχης αυτού μέμφεται τδν Καλλίμα
χον ώς μή ίκα,όν κριτήν δντα είς τάς τοι- 
αύτας άπονομάς. Πρδς τούτοις βλέπομεν έκ 
χωρίου τινδς τοΰ ’Αθηναίου δτι δ Καλλίμα- 

‘ χο; ούδέ τή; έσχάτη; τάξεως τούς ρήτορα; 
παρεϊδεν, έπειδή άναφέρει λόγον τινά τοΰ 
Διονυσίου, τοϋ έπικαλουμένου Κάλχου. 2) 
Άλλά καί ένταϋθα έπί άμαρτήμασι κατη- 
γοοεϊτο ένίοτε ώ; π. χ. προκειμένου περί 
τοϋ περιφήμου Προδίκου, 8ν μέμφονται ότι 
κατέλεξεν έν τοϊς ^ήτορσι μάλλον δντα yt- 
Αδσορον 3).

*) Ίί ανωτέρω πραγματεία έρανισθεϊσα 
έκ τών απολογητικών συνδιαλέξεων τοϋ Κ. 
Menard St. Marlin έξεφωνήθη έν τώ Φιλ. 
Συλλόγω «δ ’’Ομηρος.»

1) Έν τή λέξει ΈνιπΙσχημ/ια.
2) ΙΕ, 669.
3) Σχόλιον είς τάς ’’Ορνιθας τοΰ Άριστο- 

φάνου; στίχο, 693.
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II φιλοσοφία, είς ήν ή μνεία τής διαφω

νίας ταύτης άγει ήμάς,κατείχε βεβαίως εύ- 
ρείαν Οέσιν έν τοϊς ΙΙίναξιν. Ό Σουίδας έν 
τρ λέςει Καλλίμαχος άποδίδωσιν αύτώ κα
τάλογον συγγραομά-.ων τοϋ Δημοκρίτου,ό
περ άδύνατον ν’ άπετέλει ίδιον σύγγραμμα. 
Ετερα χωρία δεικνύουσιν ότι οί φιλόσοφοι 

ησαν διατεταγμένοι κατά φιλοσοφικά συ
στήματα, οπερ βεβαίως Οά παρεϊχεν εις αύ 
τδν αμηχανίαν τινά ώ; πρδς εκείνους,έάν τά 
δόγματα δέν συνεδέοντο καία.ώς πρδς τά 
τών μεγάλων αρχηγών τών φιλοσοφικών 
σχολών, καί ώς πρδς εκείνους, ών ή φιλο- 
πραγμοσύνη διεμερίζετο είς διαφόρους μεζέ' 
τας. Παραδείγματος χάριν, Διογένης ό Λα- 
έρτιος μαρτυρεί δτι ό φιλόσοφος Εΰδοξος έ- 
μαθήτευσε παρά τω Αρχύτα διά τήν γεω
μετρίαν καί παρά Φιλιστίονι τώ Συρακον- 
σίω διά τήν ιατρικήν 4). * *Αλλη  άμηχανία, 
ό Χϊ,ος ποιητής Ίων έγραψε καί φιλόσοφόν 
τι σύγγραμμα έπιγραφόμενον Τριαγμόο καί 
διά τούτου έδικαιοϋτο νά συγκαταριθμήται 
μετά τών συγχρόνων αύτώ φιλοσόφων’ άλλ' 
ό Καλλίμαχος ψευδή θεωρών τήν είς αύτδν 
απονομήν τοϋ συγγράμματος παρε$έχετο 
αύτό μάλλον ώς /Επιγόνους τινός 2). ’Εν
τεύθεν βλέπει τις ότι ό συντάκτης τών κα
ταλόγων, ολίγον έάν έφρόντιζε διά τήν ά- 
κ.ίβειαν, ήγετό είς αληθείς κριτικός ερεύνα;' 
εννοείται ώσαύτως δτι διά ν’ άποφύγη πά
σαν παρεξήγησιν έπί τών αμφισβητούμενων 
συγγραμμάτων ώφειλεν δπως άνογράψη ρύ 
μονον τήν έπιγραφήν, άλλά καί τους πρώ
τους στίχους, τής συνήθειας δέ ταύτης πλεϊ 
στα ίχνη διαμίνουσιν 3).

4) Bibliolheque sacree grecque. latine a. 
4 68. Τδ λάθος τών άρχαιοτέρων βιβλιογρά- 
φων είχεν ήδη έξελεγχθή ύπό τοϋ 7 tile* 
mont έν ταΐς Afe'moires pour serotr ά ί' 
hisloire ecclesiaslique αύτοϋ τόμο; Ε’. βελ.
*68.

Δύο ή τρία έπιγράμματα τρϋ Καλλιμά 
χου σωζόμενα έν τή Άνθολογί? (Sv π. χ. 
είς τδν 'Ομηρικόν ποιητήν Κρεόφιλον,έτερον 
δε είς τδν 'Ησίοδον καί ’’Αρατον) φαίνονται 
πραωρισμένα ϊνα χρησιμεύσωσιν ώς έπιγρα
φή έν κεφαλίδι τών χειρογράφων τών συγ-

1) Βίοι τών φιλοσόφων Η, 86. Πρβλ. Θ, 
22 περί Έμπεδοκλέους.

2) Άρποκρατίων, έν τή λέξει *Ιων.
3) Άθήναιος ΣΤ'., 2*4.  ΙΓ, 585. 

γραφέων τούτων. Νά πιστεύσωμεν άρα δτι 
ό Καλλίμαχος προσήλωσε τοιαΰτά τινα είς 
έκαστον τών συγγραφέων, ών τάς βίβλους 
κατέγραφεν ; ’Αλλά τδ τοιοΰτο Οά ητο 
παιδαριώδης λίαν χρήσις τής ίκανότητος 
και φιλοπραγμοσύνης αύτοϋ. ’Αληθές δτι 
οί άρχαΐοι άποδίδουσιν αύτώ άπαράμιλλον 
γονιμότητα πνεύματος, διότι κατά τήν ση- 
μείωσιν τοΰ Σουίδα παρήγαγεν ίκπα,κοσί- 
ouc τόμου<, άλλά βεβαίως κυλίνδρους οΐ
τινες, ώς οί τρεϊς χιλιάδες πεντακόσιοι Δι
δύμου τοϋ έπικαλουμένου Χαλκεντέρου, πε
ριείχαν πολλώ έλασσον ΰλη; τών νϋν μέ
τριου μεγέθους τόμων. Κα| άλλως εις τδν 
άριθμδν τοΰτον περιέχονται άναμφιλόγως 
οί τους Πίνακας άποτελοϋντες εκατόν είκοσι 
τόμοι, -οϊτινες ήδύναντο κάλλιστα νά ηναι 
πλήρεις, δίχως νά ύποθέσωμεν αύτούς κε- 
κοσμημένους έν έκάστη σελίδι διά τών ά- 
νωφελών τούτων ένστίχων τερπνοτήτων 
(amenUes). ’Αρκεί νά παραδεχθώμεν δτι ε
νιαχού μόνον καί κατ’ έξαίρεσιν διά τινας 
περιφήμους συγγραφείς ένησχολήθη ό Καλ
λίμαχος είς τά παίγνια ταΰτα τοϋ πνεύμα
τος, άπερ λίαν συμφωνοϋσι πρδς τδ πνεύμα 
τών πολυμαθών ποιητών τής ’Αλεξανδρινής 
σχολής.

Οί ιστορικοί άκαμ^ι.Ιύγως κατιΐχοκ ό~ 
μοίως ίδιον κεφάλαιον έν τή συμπιλήσει 
τοΰ σοφοϋ Έπιμελητοϋ τής βιβλιοθήκης" 
διότι ό ’Αθηναίος 4) έπιφέρει κρίσιν έπί έρ
γου τινδς φέροντος κοινώς τδ όνομα Έκα- 
ταίου τοϋ Μιλησίου, δπερ δμως ό Καλλί
μαχος άπέδιδεν είς τδν πολλφ έλάσσονος 
φήμης συγγραφέα Νησιώτην.

Τδ ποικιλώτερον τών κεφαλαίω*  ήτο βε
βαίως τδ περί παντοίων συγγραμμάτων 
πραγμ.ατευόμενον' ό Καλλίμαχος έξήλεγχεν 
έν αύτώ τά συγγράμματα πολλών συγγρα
φέων, ώς, φέρ’ είπεΐν, τών Αΐγιμίαυ, Ίίγη- 
σίππου, Μητροβίου, Φαιστού, οϊτινες έγρα
ψαν περί πλακουντοποιΐας, έν τώ αύτώ έ- 
ξήλεγχε τά δ.νόματα πάντων, όσοι συνέ
ταξαν Συμπόσια, οΐον τδ περίφημου Μά-

4) Β'. 76. 

τρωνος τοϋ Έφεσίου 4) συμπόσιον καί υπδ 
διαφόρους έπιγραφάς συγγραμμάτια περί 
γαστρονομίας καί οψοποιίας’ έντεΰθεν δ’ ά 
γόμενος έποιεΐτο μνείαν όνομαστών τινων 
παρασίτοιν, ώς, φέρ είπεΐν, τοϋ Λυσιμάχου, 
του είς τήν αύλήν τοϋ βασιλέως ’Αττάλου 
προσκολληθέντος. Είς τδ αύτδ συνεδέοντο 
καί τόμοι συσσιτικοί, οίος ό υπδ τής εταί
ρας Γναθαίνης συντεθείς κατά ζϋ.Ιον το>κ τά 
τοιαΰτα συκταΖαμίκωκ ^tJoei'yur·, οΰ καί 
τήν άρχήν παρέθετο δ Καλλίμαχος έν τώ 
τρίτω πίνακι τών νόμων, περιέχοντος, καθ’ 
ά λέγ εται, στίχους τριακοσίους είκοσι 
τρεις. 2)

ΊΙ κατά στίχους αΰτη άπαρίθμησις πα
ρέχει ήμΐν ευκαιρίαν δπως παρατηρήσο,μεν 
δτι οί αρχαίοι κριτικοί καί βιβλιογράφοι δι- 
ατιμώσι σχεδόν πάντοτε διά στίχων καί 
ούχί διά σελίδων τό μήκος συγγραμμάτων 
ή καί μερών αύτών, ών τήν έκτασιν νά κα- 
ταμετρήσωσι θέλουσι*.  'θ Κ. Hilshl έν Προ- 
σαρτήματί τινι τής ιστορίας αύτοϋ περί 
τών βιβλιοθηκών τής ’Αλεξανδρείας πεφρον- 
τισμένως συνέλεξε πάντα τά μέχρι τοϋ νϋν 
γνωστά παραδείγμ,ατα τοϋ είδους τούτου 
τοϋ υπολογισμού, ού τά ίχνη άνευρίσκομεν 
ού μόνον έν τη φιλολογική ίστορίςι, άλλά 
καί έν πολλοΐς τών χειρογράφων ιερών ή 
καί έθνικών συγγραφέων καί ιδία έν τοϊς 
παπύροις τοϋ Ηρακλείου. 3)

Ό τρόπος δέ ούτος τοΰ μετρφν δέν ήτο 
κατά βάθος άπατηλότερος τοϋ ήμετέρου 
διά σελίδων υπολογισμού. Υπάρχει διαφο
ρά μεταξύ στίχων, άλλά καί διαφορά έπί
σης υπάρχει μεταξύ σελίδων’ άν δέ είς τά 
τοιαΰτα έπεθύμουν απόλυτον ακρίβειαν, έ
πρεπε διά τών γραμμάτων τοΰ αλφαβήτου

4) Άθήναιος, Β'. 62. Δ'. 4 3*.  ΙΔ'. 656. 
Είδος κωμικής φιλολογίας διάφορον 
Συμποσίων έκείνων τοΰ Πλάτωνος καί 
Ξενοφώντος.

2) ’Αθηναίος ΣΤ'. 252.
3) Άθήναιος ΙΓ'. 586.
*) Opuscula Philologiea. 4 σ. 4 71 

τών 
τοϋ

και

νά γίνεται ή άρίθμησις. Μεϊζον ατόπημα 
τής στιχομιτρ/ας είναι δει, επειδή ή λέ
ξις στίχος 'Ελληνιστί καί ή άντιστοιχοϋσα 
πρδς αύτήν Λατινική rere«J σημαίνουσιν 
άμφότεραι στίχον πεζού συγγράμματος ε
πίσης δέ καί στίχον ποιήματος, τινές τών 
νεωτέρων βιβλιογραφίαν έξέλαβον πεζόν τε 
σύγγραμμα ώς ποίημα’ τδ άστεΐον δέ τού
το ατύχημα συνέβη είς τδν εύφυέστερον 
τών Γάλλων βιβλίο γράφων Κάρολον Νοδά
ρον προκειμένου περί τοϋ Συμποσίου τώτ 
ύίκα παρύίκωτ τοΰ άγιου Μεθοδίου. 4)

Αί περί τή; γνησιότητος καί τής απονο
μής μυριάδων συγγραμμάτων κατεταγμί- 
νων είς τους καταλόγους τοϋ Καλλίμαχου 
καί τών συναδέλφων αύτοϋ αμφισβητήσεις 
περιεπλέκοντο συνήθως ένεκα τής ομωνυμί
ας’ έντεΰθεν παρήχθη βεβαίως ή έπιτυχε- 
στάτη επίνοια έργου τινδς όντος φυσικόν 
συμπλήρωμα τών καταλόγων τούτων, δή· 
λα δή τής Π epi Όμοτύμωκ πραγματείας 
τοϋ Δημητρίου Μάγνητος, ήτις περιελάμβα- 
νε τά όνόματα άνδρών καί τά ονόματα πό
λεων" Sv είσέτι βιβλίο*,  ού ή άπώλεια εί
ναι πολλής λύπης άξία καί ού απόσπασμά· 
τια θά κατεχωρίζοντο έπαξίω; έν τή συλ· 
λογή τοϋ κ. C. Μ tiller.

Διατηρούνται άρά γε νύν αλλαχού ή πα
ρά τοϊς συγγραφεϋσιν, ών τάς μαρτυρία; 
ίξηλέγξαμεν, άποσπασμάτια τών ωφελί
μων τούτων συμπληρώσεων τών συνταχθει- 
σών υπδ τών πολυμαθών τής Αλεξάνδρει
άς καί τής Περγάμου ; Βεβαίως δυνάμεθα 
νά πιστεύσοιμεν δτι άποτελούσιν αύται τήν· 
βάσιν τών βιβλιογραφικών σημειώσεων, άς 
άπαντώμεν τοσούτον πολυαρίθμους παρά 
Διογένει τώ Λαερτίφ καί έν ταΐς άλλαχοϋ 
διεσπαρμένοι; βιογραφίαις τών περίφημων 
συγγραφέων τής Ελλάδος, έν αϊς δμως οί
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ΙΙίνακες δέν Αναφέρονται ρητώς. "ίσως δέ 
χαί τινα αποσπάσματα σώζονται είσέτι 
ύπδ τά λείψανα τής ΙΙτολεμοϊκης Αίγύ- 
πτου. Τεμάχιόν τι 'Ελληνικού παπύρου, ου 
τδ απείκασμα έδημοσιεύθη χατά τδ 1864 
εν τώ καταλέγω τών χειρογράφων τής αύ- 
τοκρατορικής έν Πετρουπόλει βιβλιοθήκης, 
οπερ έξεδόθη είς συνοπτικούς χαρακτήρας 
ύπδ τού Κ. Zundel It τώ Rhetnisches Mu
seum τού 1 866 περιέχει προφανώς στίχους 
τινάς καταλόγου βιβλιοθήκης" διότι εΰρπν- 
ται έν αύτώ άναφερόμενα τδ έν κατόπιν 
τοΰ άλλου ουγγοαμμάτιόν τι τοΰ Ποσει- 
δωνίου /7ερί 'Οργής, έτερον τοΰ θεοφρά- 
στου Περί ΈγχρατεΙας, δύο βιβλία τοΰ 
μεγάλου συγγράμματος τοΰ Άριστοτέλους 
Περί Πο.Ιιτιιώχ' όσον μικρά καί άν ηναι 
τοιαύτη τις Ανακάλυψις έπεγείρει όμως 
πολλάς ελπίδας. *0 ύπδ τοΰ υίού τοΰ Πλου 
τάρχου Ααμπρία κατάλογος τών συγγραμ
μάτων τοΰ πατρδς αύτοΰ είναι έν παρά
δειγμα τής όλης ήν δ ιερός ζήλος οικογέ
νειας τινδς ήδύνατο νά έγχειρίση είς τούς 
έξ έπαγγελματος βιβλιογράφους. Τά αύτά 
λεκτέον περί τοΰ πονηματίου τοΰ Γαληνού 
«Έπί τής τάξεως τών συγγραμμάτων εαυ
τού.» 1)

Τά μάρμαρα τής αρχαίας 'Ελλάδος πα- 
ρέχουσιν έπίσης παραδείγματα τινα μερι
κής βιβλιογραφίας δυνάμενα νά έκθίσωσιν 
ήμϊν έν περιλήψει τί ήσαν αίτε διδασκα- 
λίαι τοΰ ’Αριστοτέλους καί τοΰ Καλλιμά
χου, και αί μετέπειτα συνταχΟεϊσαι Βι- 
βλιογραφίαι κατά μίμησιν τοΰ περίφημου 
σοφού ύπδ βιβλιογράφων ήττον ονομαστώ», 
έν οίς συγκαταλέγεται καί δ Άρτέμων, 
συντάξας 'Α καγραφήχ τών έπιστολών τοΰ 
Άριστοτέλους. 2) ’Επιγραφή νεωστί άνα-

1) Νέα παραβολή τοΰ συγγραμματίου 
τούτου μετά τού πρωτοτύπου {recension) 
έδημοσιεύθη ού πρδ πολλοΰ έν προγράμ- 
ματι τοΰ πανεπιστημίου τής Erlangen 
(1874 ύπδ τοΰ κ. lwan Muller).

2) Δημητρίου Περί 'Ερμηνείας § 223. 

καλυφθεϊσα έν Άθήναις 1) περιλαμβάνει 
στίχους τινάς βιβλιογραφίας άξιολόγου. 
Γνωστός δέ είναι πρό πολλοΰ δ κατάλογος 
τών τραγωδιών τοΰ Εύριπίδου περισωθείς 
μέχρις ήμών, οΐμοι ! Ατελής έπί μνηαείου 
τινδς τοΰ Μουσείου τοϋ Λούβρου’ 2) δ κα
τάλογος τών συγγραμμάτων τοΰ αγίου Ιπ
πολύτου άναγινωσχόμενος έπί τής βάσεως 
άνδριάντος τοΰ σοφού τούτου κληρικού έν 
τώ Μουσείω τοϋ Βατικανού. 3/ Τό πρδ πολ- 
λοϋ δημοσιευΟέν έπιτάφιον Σμυρναίου ία- 
τροΰ παρουσιάζει τδν κατάλογον τών δια
φόρων αύτού πονημάτων. 4) Πλίνιος δέ δ 
περιφανής ιστορικός καί πολύγραφος έπε- 
δείκνυ» προσοχήν άζιοσημείωτον τεθείς έν 
κεφαλίδι τής μεγάλης αύτού Φυσικής ιστο
ρίας κατάλογον τών 'Ελλήνων, τών Λατί
νων καί αύτών τών Καρχηδονίων συγγρα
φέων, άφ’ ών ήρύσατο1 2 3 4 * 1 λυπηρόν δμως δτι 
δ κατάλογος ούτος, ώς έπί τό πλεϊστον πε
ριέχει απλώς όνόματα συγγραφέων άνευ έν- 
δείςεως τής ίποχής καί τών έργων αύτών. 
Μεσούντος ήδη τοΰ Μεσαιώνος, ή BiG.lio- 
θήχη τού Φωτίου διατελεϊ πολύτιμον μνη- 
μείον τών φιλολογικών πλούτων, οΰς κα- 
τεϊχον έτι οί "Ελληνες έρασταί έπίσης τής 
αρχαίας ώς καί τής έκκλησιαστικής αύτών 
φιλολογίας’ έν δέ μόνον παράδειγμα τού
του φέρω, ή Χρηστομάθεια δήλα δή τοΰ 
Πρόκλου, ίν έν χερσίν είχε, περιεϊχεν Ανά- 

1) *)δε τδ Αον τεύχος τού ’Αθηναίου,πε
ριοδικού συγγράμματος έκδιδομένου ύπδ 
τών Κ. Κ. Κουμανούδη καί Καστόρχη.

2) Αρ. 121 τοΰ καταλόγου τοΰ Froh- 
ner. λρ. 6047 τού Corp. insc. grace.

3) Αρ. 8613 τού Corpus inscr. graeca- 
rum.

4) Ap. 3311 έν t& Corpus inscr grace. 
ένθα παρατηρητέον μεταξύ τών Αναφερομέ- 
νων έπιγραφών σύγγραμμά τι έπιγραφόμε- 
νον «Πίναξ Ρωμαίων καί Σμυρναίων διαδο
χή κατά χρόνους. Πρβλ. Αρ. 4315α, ένθα 
βλέπομεν, είς Ροδιόπολιν λόγιόν τινα ια
τρόν διανέμοντα έλευθερίως είς διαφόρους 
πόλεις αντίγραφα τών έργων αύτοΰ.

1) Κατά τδ 1864 δ κατάλογος τών δη- 
μοσιευθέντων συγγραμμάτων ύπό τού άλ- 
λοκότου τούτου άνδρδς, μανιακού ίσως 
μάλλον ή κακού, άνήρχετο είς πλείονα τών 
τεσσαράκοντα ('ΐδε τδ όπισθεν τής σελίδος 
τής έπιγραφής τού Περίπλου τού Άννωνος). 
Λίαν ύποπτον είναι μη κατεχώρισεν έν 
τώ χειρογράφςρ τοϋ fiora^oo ΑιοτυσΙου 
περί τής ίχχΑησιαστιχής ζωγραφικής τυ- 
πωθέντι τώ 1853 έν Άθήναις Sv κεφάλαι- 
ον περί φωτογραφίας, δι’ ού θά Ανέρχεται

I είς τδν ΙΕον αιώνα ή ωραία αΰτη Ανακάλυ- 
ψις τοΰ Δαγέρρη καί τοΰ Νίψη. Ό Γάλλος 
μεταφραστής τοΰ συγγράμματος κ. Διδρώ», 
ού ή μετάφρασις έφάνη τώ 1’845 ούδέν 
τοιοΰτον εϊχεν άναγνώσει έν αύτώ.

Χυσι» τών ποιημάτων τών μετά τής Ίλιά- 
δος καί Όδυσσείας άποτελούντων τδν λε
γόμενον Έπιχότ χύχ-tor. Χειρόγοαφόν τι 
τοϋ ΙΓου αίώνος, διατηρούμενων έν τή λχυ- 
ρεντιανή τής Φλωρεντίας βιβλιοθήκη, παρέ
χει ήμϊν έκτος τού καταλόγου τεσσαράκοντα 
πέντε λόγων τού Δημοσθένους, οΐτινες σώ
ζονται είσέτι, τόν κατάλογον δεκατεσσάρων 
αγορεύσεων άποδιδομένων είς τδ Δημάδτ,ν 
καί ούσών απαντήσεων, κατά τδ μάλλον καί 
ήττον Αμέσων, είς άλλους τόσους λόγους 
τοϋ αντιπάλου αύτού. 1) Τέλος δέ τά πο- 
νηιιάτια τοΰ Πλατωνίου καί ανωνύμων τι- 
νών γραμματικών παρατιθεΐσιν έπίτομον ά- 
πογραφήν, τών κωμικών ποιητών τών Α
θηνών καί τών δραμάτων αύτών Αρυσθεϊ- 
σαν, ώς φαίνεται, έκ τών πηγών τής ’Αλε
ξανδρινής πολυμαθείας.

Άρκοΰσι τα περί τούτων λεχθέντα δπως 
καταδειχθή δτι ή επιστημονική βιβλιογρα
φία κατέλαβεν ένωρίς παρά τοϊς "Ελλησι 
καί διεφύλαξεν έπί πολύ παρ’ αύτοϊς,. ώς 
καί παρά ταϊς Ρωμαίοις, εύρεΐαν θέσιν έν 
τή ίστορίφ τής, φιλολογίας, Άλλά πώς νά 
μή λυπώμεθα δτι ούδέν άκέραιον αυτής 
μνημείου σώζεται νΰν ; Πρό τινων ετών ήγ- 
γέλλετα ή Αναιίάλυψις καταλόγου τινδς 
τής έν Αλεξάνδρειά Βιβλιοθήκης. Άλλ’ δ 
Αγγέλλων τούτο ήν, άν δέν άπατώμεθα ύ
πό τής μνήμης, δ "Ελλην Κωνσταντίνος 
Σιμωνίδης, περιβόητος διά πολλάς. κιβδή'-

1) Τά κείμενα έδημοσιεύθησαν παρά τού 
Κ. R. Schoell έν τώ 'Ερρή (τόμος 11 σ. 275-282). 

λους έκδόσεις, ών μία ήτο καί δ ψευδής 
Περί.τ2οος τοΰ "Αννωνος. Φοβος μή δ τότε 
αγγελλόμενος κατάλογος ήιο καρπός δμοί“ 
ου τινδς δόλου, δν δ ψευδογράφος άπο- 
καλυφθείς πλέον δέ» έτόλμησε νά δημο- 
σιεύσΐ).

Άς στέργωμεν τό δλίγον έπί Αντικειμέ
νου τοσοΰτον ένδιαφέροντος φοβούμενοι μή 
έπεγείρωμεν δι’ απερισκέπτου περιεργείας 
τόν ζήλον τών ψευδσγράφων, ώ» τδ ελάχι
στου αμάρτημα είναι ή απώλεια τοσούτου 
χρόνου, ού ή κριτική δύναται νά ποιήσρ 
χαλλιτέραν χρήσιν άλλαχόσε ή άνακαλύ- 
πτουσα καί έξελέγχουσα τά ψεύδη αύ
τών. 1)

Μετάφρασις έκ τοΰ Γαλλικού
ύπδ Στεφ. I. ΙΤαπαριχά.Ιη.
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ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΥΤΗΣ ΠΑΡ ΑΝ- 

ΟΤΩΠΩ ΚΑΙ ΖΩΟΙΣ.

(Συνέχεια καί τίλο;)-

Ύπολείπεται ήδη να έξετάσωμεν τδν i~ 
φθαλμδν εν ταϊ; -δυσί τελευταίαις Διαίρεσε- 
σι παρά Μαλακίοις δηλ. καί Σπονδηλω- 
τοϊς.

Ή Αιαίρεσις ·τ&ν MaJaxior περιλαμ
βάνει νΰν τά; τάξεις έκείνας τών ζώων, άς 
ό ’Αριστοτέλη; περιγράφει ύπδ τδ δνομα 
« Μαλακοδέρματα» καί «'Όστρακοδέρμα- 
τα.» Οί νεότεροι Ζωολόγοι ύποδιαιροΰσι τά 
Μαλάκια εις i.'AxicpaJa'1» > ΚεφαΛοφόρα,* 
καί «KsipaJdxoda.» Τδ κυριώτερον χαρα
κτηριστικόν τών Μαλακίων είναι δτι τδ 
σώμα αυτών δέν συνίσταται ώς παρ’ Άρ- 
θοοπόδοι; καί μάλιστα παρά σκώληξιν έκ 
τμημάτων δυναμένων νά θεωρηθώσιν ώς 
πολλαπλασιασμό; αύτοΰ. Τά αισθητικά όρ
γανά αύτών είναι ώ; έπί τδ πλεϊστον συγ
κεντρωμένα εις τδ πρόσθιον μέρος τοϋ σώ
ματος, δπερ αναφαίνεται καθαρώς ώς κε
φαλή καί χωρίζεται τοιουτοτρόπως τοϋ 
λοιπού κορμοϋ. Η αποκλειστική αυτή συγ- 
κέντρωσις τών αισθητικών οργάνων εις τήν 
κεφαλήν, δπου αΰτη υπάρχει, άποδεικνύει 
δτι ή άτομικότης άνεπτύχθη μεγάλως πα
ρά Μαλακίοις, τδ δέ τελευταϊον αποτελεί 
τήν υπεροχήν τής διαιρέσεω; ταύτης πρδς 
τάς προηγουμένας παραβαλλομένης. ’Επει
δή δέ ή τόιαύτης φύσεως συγκέντρωσι; ώς 
καί άλλοτε έσχομεν αφορμήν νά παρατη
ρήσωμεν elvat λίαν βοηθητική εϊς τήν ά- 
νάπτυξιν τών αισθητικών οργάνων καί μά
λιστα τοϋ οφθαλμού, δικαιούμεθα έκ τών 
προτέρων νά έλπίσωμεν δτι Οά ίδωμεν τδ 
δργανον τοΰτο λαμβάνον ένταΰθα βαθμόν 
τινα τελειότητος άγνωστον έτι ήμϊν έκ τής 
έπιθεωρήσεως τοϋ οφθαλμού παρά ταϊς λοι- 
παϊς τάξεσι τών ζώων. Άλλα παρά μα
λακίοις ύπάρχουσι ζώα, ών ή έν γένει ά- 

νάπτυξις τοϋ σώματος είναι πολύ διάφο
ρος. Τά; κατώτερα; τάξεις αύτών δυσκό- 
λως δύναται τις νά διακρίνρ τών ζωοφύ- 
των, ένώ αι άνώτεραι ύπεοτεροϋσιν ώς πρός 
τδν όργανισμδν πολλών σπονδυλωτών. Οΰ
τω λοιπόν καί τδ όργανον τής όράσεως πα
ρά μέν τοϊς πρώτοις έλλείπει ή είναι τόσον 
άτελές δσον καί παρά τισι σκώληξι, παρά 
δέ τοϊς άλλοις πλησιάζει πολλάκις τδ ΰψο; 
καί τήν τελειότητα πολλών σπονδυλωτών 
ζώων.

Είς τά ι'Αχίφα.Ια MaJaxia* ύπάγον- 
ται ζώα ακίνητα μεγίστην εξωτερικήν ο
μοιότητα πρδς τά άνθόζωα ή τά κοράλ
λια έχοντα καί διά τούτο Βρνόζωα έπο- 
νομασΟέντα. Ό Cuvier άπατηθεΐς έκ τοϋ 
έξωτερικοϋ ανάγει τά ζώα ταΰτα εί; τά 
Άνθόζωα, δ Milne Edwards δμως άνε- 
γνώρισε πρώτος δτι τά Βρυόζωα μετέχουσι 
τή; φύσεως τών Μαλακίων καί έπωνόμασεν 
αύτά πρδς διάκρισιν τών λοιπών Μαλακο- 
ειδή. Τδ νευρικόν σύστημα αύτών είναι λί
αν ατελές. Ούδόλως δθεν παράξενου δτι 
παρά τοϊς ζώοις τούτοις μέχρι τοΰδε δεν 
άνευρέθησαν ίχνη αισθητικών οργάνων. Μό
νον τά έλευθέρω; κινούμενα φαίνονται έ
χοντα όργανά τινα χοησιμεύοντα πιθανώς 
πρδς διάκρισιν τού φωτός. Τά Μα>όυογόρα 
Ακέφαλα (Ί unicala) ών τδ σώμα καλύ
πτεται ύπδ μεμβρανώδους περικαλύμματος, 
ώ; έπί τδ πλεϊστον φαίνονται στερούμενα 
οφθαλμών. Τά εί; ταΰτα δμως αναγόμενα 
«Πυροσώματα» έχουσιν άναμφιβόλω; έλα 
οφθαλμόν κρεμάμενον άπδ τοϋ νευρικού 
Γαγγλίου. Σύγκειται δέ ούτος έκ πεταλλο- 
ειδοΰς κηλίδος πηκτού περιεχούσης πλήθος 
κρυσταλλοειδών ραβδίων. Τά ζωύφια ταΰτα 
κινούνται μέν έλευθέρως, άλλ’ είναι συμπε- 
πυκνωμένα είς άποικία; πέριξ κοινού τινο; 
σο»λήνος τεταγμένα. Τδ όνομα αύτών προ
έρχεται έκ τοϋ δτι εύρισκόμενα έπί τής έ
πιφανείας τή; θαλάσσης λάμποοσι τήν νύ
κτα ως φώσφορος. Τά Βραχιόποδα στε
ρούνται οφθαλμών. Τά Αίθυρα τοϋ Άριστα- 
τέλους ή τά νϋν ΦυΛ.Ιοβράγχια (l.amcl- 
libranchiata') είσί τά Ακέφαλα έκεΐνα εί; 

<2 ανάγονται τά *Οστρεα καί τά τούτοι; 
δλΟΐα (πίνναι, σοολή ες, κτένια κλπ). Παρ’ 
αύτοίς παρατηρείται μεγάλη διαφορά ώ; 
πρός τήν άνάπτυξιν τοϋ όργάνου τής δρά
σεως. Τά κτένια έχουσι τους οφθαλμούς 
καλώς ανεπτυγμένους, ένώ οί τών δστρέ- 
ων είσί μικροί Οί οφθαλμοί τών Φυλλ.ο- 
βραγχίω* κεϊνται πάντοτε έπί τής άκρα; 
τοΰ περιθωρίου τοϋ μανδύου αύτών καί δύ- 
ναταί τις νά τούς διακρίνη εύκόλο»; ώ; έκ 
τή; σμαραγδοπρασίνου αύτών λάμψεως, 
προερχομένη; έκ τοϋ είς τδ βάθος τοϋ δ- 
φθαλμοϋ κειμένου «τάπητο;·» Μολονότι οί 
όφθαλμοί τών ζώων τούτων έχουσι πολλά 
ίδιάζοντα χαρακτηριστικά, πρδ πάντων δέ 
τδ δτι δέν εύρίσκονται πλησίον ή έπί τοϋ 
εγκεφάλου, άλλ’ είς τά άκρα τοϋ μανδύου, 
δπερ ενθυμίζει ήμϊν τήν άστάθειαν κα'ι τδν 
πλάνησα βίον τού οργάνου τούτου παρα 
σκώληξιν, δμως έν τώ έν γένει σχηματι
σμοί αύτών είσίν όμοιοι πρός τού; τών λοι
πών μαλακίων, έκτελυϋσι δέ κατά τδν αύ
τδν τρόπον τδ αύτδ έργον δπερ καί οί έπί 
τή; κεφαλής κείμενοι οφθαλμοί τών κεφα
λήν έχόντων. Τινά τών Φυλλοβραγχίων έ
χουσι δύο ειδών οφθαλμούς. "Οπως δ άν
θρωπο; βρέφος ών έχει όδόντας, τούς δποί
ου; άναπτυτσόμενος μεταλλάσσει δι’ άλλων 
έντελεστέρων καί στερεωτέρων, ουτω καί 
τά ζώα ταΰτα κατά τήν αρχήν τή; ύπάρ- 
ξεώ; των έχουσιν οφθαλμού; άτελεϊς, οϊτι- 
νε; αντικαθίστανται μετά ταΰτα ύπδ άλ
λων τελειότερων, δτε καί τδ σώμα αρχίζει 
νά βαδίζη πρό; τήν τελείαν αύτοΰ άνάπτυ- 
ξιν. Παρά τισ-.ν οί οφθαλμοί κεϊνται είς τδ 
άνοιγμα τοΰ σίφωνος τών βράγχιων αυτών, 
ένώ παρ’ αύτοΐ; εύρίσκονται ούτοι εί; τδ ά- 
κρον τής εξόδου τοΰ εντέρου, θ', όφθαλμοί 
οί κείμενοι έπί ιδιαιτέρων ποδών δύνανται 
συστελλόμενων τούτων νά κρυβώσιν έντδς 
αύτών. Έπί τοΰ οφθαλμού δέ δ.ακρίνομεν 
τδ όπτικδν νεΰρον, καί κίτρινα, πορφυρά ή 
φαιά στρώματα πηκτού, έπέχΟντα τόπον 
χοροειδοϋ; χιτώνος. Τά τδ φώς θλώντα 
μέρη είσίν ή κερατοειδή; μεμβράνα, ή κα- 
λύπτουσα έξωτερικώς τδν δφθαλμόν, είδος 

τι φακού και τδ ύελοειδές σώμα. Πολλά
κις απαντάται προς τούτοις καί ίρις φέ- 
ρουσα εί; τδ όπισθεν αύτή; μέρος λεπτότα
τους κροσσού;.

Τά *Κεφα.Ιοφόρα» ώς καί τά «Κεφα- 
λόποδα Μα.Ιάχια» έχουσι μέ σπανίας εξαι
ρέσεις δύο οφθαλμούς κειμένους πάντοτε έπί 
τής κεφαλής, ώστε μόνον τά είς ταΰτα α
ναγόμενα ζώα δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώ; 
ύπερέχοντα κατά τδν όργανισμδν αύτών 
τών εντόμων καί τών σκωλήκων. Άλλά 
τά IJcepdtodu. καί τοι Κεφαλοφόρα στε
ρούνται οφθαλμών ή έχουσιν αύτού; έ- 
φθαρμένους. Παρά τισι μάλιστα εύρίσκον- 
ται πολλαί κηλίδέ; έκ πηκτού καί σώμά τι 
έφ’ ού θλάται τδ φώς έπί μίσχου, κειμένου 
έπί τοΰ αύχένος τοΰ ζώου. Ή «Ύαλία» έ
χει τοιαύτα; κηλίδας πηκτού είς τδν σάκ- 
κον τδν περιέχοντα τά έντόαθια. Τά /’«- 
στρύποδα ("Ελικες κλπ). έχουσιν έπί τής 
κεφαλής αύτών μικρά κωνοειδή έξογκώμα- 
τα ή λεπτάς προβοσκίδα; κατά τδ μάλλον 
ή ήττον μακράς, αϊτινες δύνανται δι’ επί 
τούτω μυώνων νά συστέλλωνται κατά 
βούλησιν. ’Εκ τούτων αί δύο μεγαλείτερτ. 
φέρουσιν έπί τοΰ άκρου αύτών τού; όφθαλ- 
μού; καί διά τήν αιτίαν ταύτην καλούνται 
• όμματοφόροι.» Οί οφθαλμοί τών ζώων 
τούτων είσίν ώ; έπί τδ πλεϊστον διπλοί, 
έχοντε; σχήμα σφαιρικόν ή ώσΐιδές, σπα- 
νιώ.τερον δε κωνικόν, καί καλύπτονται ύπδ 
τής έπιδερμίδος, ήτις κυρτουμένη ύπεράνω 
αύτών σχηαατίζει έν είδος κερατυειδοΰς 
χιτώνος. *Οπισθεν ή μεμβράνα λαμβάνει 
τήν ιδιότητα σκληρού χιτώνος, δστις καλύ
πτεται εσωτερικό; ύπό στρώματος κυψελ- 
λίδων έκ πυκτοΰ, δυναμένου νά θιωρηθή 
ώς χοροειδής χι ιών. Τό στρώμα τοΰτο 
προχωρούν πρδ; τά εμπρός περιβάλλει τό 
εσωτερικόν τοΰ γύρου τού κερατοειδούς χι
τώνος ώς δακτύλιον μελανόν, αναλογούν 
πρός τήν ίριδα, ήτις δύναται νά φέρη ζω
ηρότητα χρώματα. Τήν εσωτερικήν έπιφά- 
νειαν τοΰ χαροειδού; χιτώνος καλύπτει δ 
αμφιβληστροειδής, δστις πολλάκις συνί
σταται ίκ δύο νευρικών στρωμάτων. Ό 
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ψΛκός δεν έλλείπει ποτέ, έκτδς δέ τούτου 
πολλάκις αναφαίνεται κα'ι υελοειδές σώμα. 
Τά οπτικά νεύρα έρχονται έκ τού άνω 
γαγγλίου τή; κεφαλής, καί είναι μέχρι τι- ί 
νδ; συνενωμένα, πλησιάζοντα δμως τούς 
βολβούς, χωρίζονται άπ’ άλλήλων. Κατ’ 
έξαίρεσιν οί οφθαλμοί άντί νά κήνται είς . 
τά άκρα, δύνανται νά άναφαιώσιν είς τήν 
βάσιν τών αισθητικών προβοσκίδων τοΰ 
ζώου, η έπί ιδιαιτέρων μίσχων. Τά 'Erapd' 
παύ.α» Κεφαλοφόρα είς 5 άνήκουσίν οί κυ“ 
φίώς “Κοχλίαι»,έχουσι λίαν ευκίνητους τούς 
•Οφθαλμούς. Κεΐνται δέ ούτοι είς τδ άνώτα- 
τον τίς κεφαλής μέρος πλησίον τών αι
σθητικών προβοσκίδων έπί ιδιαιτέρων όμ- ■ 
ματοφόρων μίσχων. Είναι μεγάλοι καί φαι- 
οΐ καί δια τοΰτο ευδιάκριτοι. "Οπερ δμως 
χαρακτηρίζει αύτούς ιδίως είναι δτι εύρί
σκονται κεκλεισμένοι έντδς ιδιαιτέρων θη- ι 
xfiv, αϊτινες πρδς τά όπισθεν έχουσι συγ
κοινωνίαν μετά τού λοιπού σώματος διά 
λεπτού σωλήνος περιέχοντος τδ έπνικδν 
νεύρον. Ώς εύκόλως δύναταί τις νά παρα- 
τηρήση, πλησίον τώυ έπί τής κεφαλή; τού 
κοχλίου εύδιακρίτων καί γνωστών ήμΐν 
κερατίων αύτοΰ, ατινα είσιν αίσθητικαί 
προβοσκίδες, χρησιμεύουσαι πρδς άφήν, u- 
πάρχουσι καί δύο λεπτοί μίσχοι, ούτοι δέ 
είναι οί σωλήνες οί περιέχοντες τδ οπτικόν 
νεύρον. Έφ’ έκάστη; άκρας τών σωλήνων 
τούτων είναι προσηλο-μένη θήκη σχετικώς 
εύρύχωρος, έντδς τή; όποία; εύρίσκεται ό 
βολβός τοϋ οφθαλμού. Τήν θήκην ταύτην 
δυναμεθα να παραλληλίσωμεν πρδς τήν 
κόγχην, έν ή κεΐται ό οφθαλμός τοΰ ανθρώ
που. Διάφοροι λεπτοί μϋς,ένοΰντες τδν βολ
βόν μετά τοϋ έσωτερικοΰ τή; θήκης, συγ- 
χωροΰσιν αύτώ νά λαμβάνη διαφόρους θέσεις 
κατά τάς διαφόρους άνάγκας καί άρεσκείας 
τοΰ ζώου. Τδ σχήμα τοΰ βολβοΰ είναι 
σφαιρικόν ή ωοειδές. Έπ’ αύτοΰ δυνάμεθα 
νά διακοίνωμεν τδν λεπτόν σκληρόν χιτώ
να, τδν περιβάλλοντα αύτόν. Ούτος πρδς 
τά ΐπίσω γίνεται εύρυχωρότερος, ένώ πρδς 
τά Εμπρός καθίσταται διαφανής, κυρτοΰται 
ήμισφαιρικώς καί έκτελεΐ χρέη κερατοειδοΰς 

χιτώνος. Εί; τδ όπισθεν μέρος εύρίσκεται 
° χοροειδή; χιτών δστις συνίσταται έκ πο
λυγώνων κυψελλίδων, έντδς τών οποίων 
κεΐνται κόκκοι φαιού πηκτού. Έξωτερικώς 
τής έκ πηκτού μεμβράνης ταύτης έξογκοΰ- 
ται τδ οπτικόν νεύρον καί' αποτελεί 8ν 
γάγγλιον όπερ έσωθεν τής μεμβράνης σχη
ματίζει στρώμα έκ νεΟρικών ραβδίων. Τδν 
μεταξύ τοΰ κερατοειδοΰς καί τοΰ αμφιβλη
στροειδούς χιτώνο; τόπον πληροί δ φακδς 
τοΰ ζώου τούτου, δστις παρ’ αύτώ δέν είναι 
πεπλατυμέ-νος, ώ; παρ’ άνθρώπω, άλλά 
σφαιρικός καί περιστοιχίζεται όπισθεν ύ
πδ στρώματος ύελοειδοΰ; ΰλη;.

Εί; τά <■ λ'ιγα.ίύποόα Να.ίάχια» άνά
γονται οί ΝαυτΐΑοι, οί έξαλειφθέντες Μχ*- 
/ιωχϊΓαι, αί Τιτθίδες, αί Σηπία» οί 'θ- 
χτάποδες καί δ ποιητικός ’Αργοναύτης' 
πάντα ταΰτα είσί θαλάσσια ζώα. 'Π κεφα
λή αύτών είναι μάλλον εύδιάκριτο; ή παρά 
τοΐς άλλοι; μαλακίοις καί φέρει εκατέρωθεν 
τού; δύο μεγάλους ώς έπί τδ πολύ οφθαλ
μού;, οΐτινες κεΐνται έντδ; έπί τούτω άν
τρων τοΰ κρανίου, άναλογοόντων πρός τάς 
κόγχας τών άνθρωπίνων οφθαλμών. Τδ 5- 
πισθεν-μέρος τών κογχών σχηματίζεται ύ
πδ τοΰ χόνδρου τοΰ άποτελοΰντος καί τδ 
έπίλοιπον τοΰ ζώου κρανίον. Ό σκληρός 
χιτών συνενοΰται στενώ; μετά τοΰ χόν
δρου τούτου, δστι; είς τάς «μυωπικά;» λε- 
γομένα; σηπίας περιβάλλει τδν δλον βολ
βόν, λεπτυνόμενος δέ πρδς τά έμπρδς σχη
ματίζει είδος τι κερατ. χιτώνος. Παρά τι- 
σι τών τελευταίων τούτων ό οΰτω σχημα- 
τιζόμενος κερατοειδής χιτών έχει είς τδ 
μέσον μικράν όπήν. Αί «Οίγοψίδαι» σηπίαι 
δέν έχουσι παντελώς κερατ. χιτώνα, ώστε 
ό πρόσθιος τοΰ δφθαλμοΰ θάλαμος είναι α
νοικτός, τδ δέ έμπροσθεν μέρο; τοϋ φακού 
έξέχει καί μένει δλως ασκεπές, 'θ Hensen 
νομίζει δτι οί ΝαντΐΑοι στερούνται τών 
μερών έκείνων τοΰ δφθαλμοΰ άτινα θλώσι 
τδ φώς. Παρ’ αύτοϊς όπισθεν τοΰ βολβοΰ 
σχηματίζεται ύπδ τοΰ χόνδρου είδός τι όμ- 
ματοφόρου μίσχου. Τά Όκτάπούα έχουσι 
μικρούς οφθαλμούς, ύπεράνω δ’ αυτών προ-

χωρεΐ·τδ έζωτερικδν δέρμα σχηματίζον πέ
ριξ αύτών είδος σφιγκτήρος. Γενικώ; παρά 
Σηπίακ τδ ένδον μέρος τοΰ οφθαλμού τδ 
πεοιοριζόμενον ύπδ τοΰ άμφιβληστροειδούς 
χιτώνο; είναι μικρότερον τοϋ έξωτερικού 
βολβοΰ. Ώ'τελευταίος σύγκειται έκ πολ 
λών καί διαφόρων στρωμάτων. Τή» βάσιν 
αύτοϋ άποτελεί άσκός τι; έκ χόνδρου, Ιαα>· 
Ttpixbc χ-tSnipoC Ονομαζόμενος, δστις προ- 
χωρών πρδς τά έμπρδς καί περιβάλλων τήν 
κόρην σχηματίζει πέριξ αύτής είδος τι ίρι

ΕΙΚΩΝ Δ’.

Φαπαστιχη τορη τοΰ ύγθαΑμοΰ ric Σηπίας (χατά Hensen).

Κ. γ. (κάτω) Κεφαλικδ; χόνδρος
χ. χ·. (άνω) κερατοειδής χιτών.
Φ. φακός.
α. σ. ακτινοειδές σώμα.
ε. «ι. έσωτερικόν στρώμα τοΰ άμφιβλη- 

στροειδοΰς χιτώνος.
έξ. α. έζωτερικδν στρώμα τοΰ αύτοΰ.
Χ· °·- χοροειδές στρώμα.

δας. Τδ όπισθεν μέρος τοΰ έκ χόνδρου ά- 
σκοΰ είναι κατάτρητο* ώς τρυπητόν. Οπι
σθεν τοΰ περικαλύμματος τούτου εύρίσκε
ται τδ μέγα γάγγλιο» δπερ σχηματίζεται 
διά τή; έξογκώσεως του οπτικού νεύρου. 
Έκ τούτου δέματα νευρικών ·νών διέρχον
ται διά τώ» δπών τοΰ χόνδρου καί ένοΰν
ται μετά τοϋ χιτώνος, δστις πλατυ»όμβ· 
νο; ώ; κύπελλο» καλύπτει τήν έσωτερικήν 
επιφάνειαν τοΰ ασκού (ϊδε Εικόνα Δ ). Κύ
κλω τοΰ γαγγλίου κεΐται σώμά τι λευκοΰ

ο. ν. έπτικδν .νεύρον.
ο.
Χ· 
I.

Γ. δπτικδν Γάγγλιον.
ό έκ χόνδρου άσκός τοΰ βολβού, 
χόνδρος τής ’'ϊριδος.

.ί. σ. λευκδν σώμα.
όρ. α. άργυρόχρουν στρώμα. 
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χρώματος. 'Εξωθεν τοΰ εκ χόνδρου άσκού 
κεϊται στρώμα έκ σαρκώδους ουσίας, καί 
τέλος ιιεμβράνα άργυρόχρους περιβάλλουσα 
τόν βολβόν μέχρι τοΰ περιθωρίου τής κό
ρης. 'Ο εσωτερικός χόνδρος έξογκοϋται πρός 
τά εμπρός καί σχηματίζει ουτω πέριξ τοΰ 
οφθαλμού δακτύλιον η ζώνην έκ χόνδρου. 
Εκ τοΰ προσθίου μέρους τοΰ γύρου τής ζώ

νης ταύτης όρμώμενος προχω.εϊ πρός τά 
εμπρός μΰς τις, δστις πλησιάζων τόν ψα 
κόν καί ένούμενος μετ’ άλλων ουσιών γί
νεται παχύτερος, καί σχηματίζει ακτινοει
δές σώμα έκ διαφόρων συγκείμενον φύλ
λων. Πολλά τών φύλλων τούτων είσχωρού- 
σιν εντός τοΰ φακοΰ καί χωρίζουσιν αυτόν 
εις δύο άιίσα τμήματα, έξ ών τό πρόσθιον 
είναι μικρότερον. Πρό τοΰ σώματος τούτου 
κεϊται ή ίρις. Ό αμφιβληστροειδής χιτών 
σύγκειται έκ δύο στρωμάτων, ώς καί παρά 
κεφαλοφόροις. Τό εσωτερικόν στρώαα χω- I 
ρίζεται από τοΰ εξωτερικού διά στρώματος 
έκ πηκτού. Ό περί ου ό λόγος χιτών προ- 
χωρών πρός τά έμπρός παύει πλησίον τοΰ 
Ακτινοειδούς σώματος τού συγκρατούντος 
τόν φακόν. Τό σχήμα τού φακού είναι μάλ
λον ελλειψοειδές ή στρογγυλόν, τούτο δέ 
διότι αί άραιαί ακτίνες τοΰ φωτός έν τώ 
ΰόατι δπως συγκεντρωθώσιν Αρκετά είναι 
ανάγκη νά Ολασθώσιν ΐσχυρώς. Τόν μεταξύ 
φακού καί άμφιβλ. χιτώνος χώρον πληροί 
τό ύελοειδές υγρόν. Παρά σηπίαις λοιπόν 
παρατηρούνται άπαντα σχεδόν εκείνα τά 
μέρη τοΰ οφθαλμού άτινα είσίν ήμϊν γνω
στά έκ τής περιγραφής τού οργάνου τούτου 
παο άνθρώπω, καί τοι ταύτα δέν ύπάρ- 
χουσιν έν τή αρμονία εκείνη και τάξει καί 
λεπτότητι, ήτις χαρακτηρίζει τόν ανθρώ
πινον δφθαλμόν.

Μεταβαίνομεν νΰν εις τήν έβδόμην και 
τελευταίαν και άνωτάτην ήμών διχίοεσιν, 
τήν τών «-Σπογδυ.ΙωτώΓ.»

Περιττόν νά εϊπωμεν δτι είς τήν διαίρε- 
βιν ταύτην ανάγονται οί Ιχθύς, τά Αμφί
βια τά Ερπετά, τά ΠιηχΛ καί τά Μα- 
<rto<p6pa ή θη.Ιασζικά. Παρά τοίς ζώοις 
τούτοις δ οφθαλμός φθάνει τό δψιστον ση-. 

μεϊον τής άναπτύξεως αυτού. Καί μ’δλα 
ταύτα έν τή κατωτάτη τάξει τών ΊχθύωΓ 
παρά τώ Άμφιοξεί (Atnpliioxus) έχομεν 
όφθχλμούς κατ’ ούδέν διαφέροντας από 
τούς τών άτελεστέρων σκωλήκων. Έπί τού 
άπλουστάτου έγκεφάλου τοΰ μικρότατου 
τούτου ιχθύος, δστις δύναται σχεδόν νά θε- 
ωρηθή ώς άκέφχλος, παρατηρούνται δύο μι- 
κραί κηλίδες πηκτού, άς μόνον κατ’ ανα
λογίαν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ως έπε- 
χούσας τόπον δφθαλμών. ’Επειδή δμως αί 
κηλίδες αϋταί κρύπτονται βαθέως υπό τό 
δέρμα, διά τοΰτο ουδεμία υπάρχει Αμφιβο
λία δτι δέν επιτρέπεται αύτοϊς νά έκτελώσι 
τόν εώγενή αυτών προορισμόν. ’Εκτός τοΰ 
Άμφιοξέως υπάρχουσι καί άλλα τινά είδη 
ιχθύων άτινα είσί πιθανώς τυφλά, ώς λ. χ. 
ή Μυξίνη, ής τά άπλούστατα όμματα κρύ
πτονται έπίσης ύπό τό δέρμα καί δ Αμβλύ· 
όπτης τών σπηλαίων, δστις έχει μέν δφθαλ- 
μούς καλώς κατεσκευασμένους, έπειδή δ
μως ζή είς τάς εντός τών μεγάλων σπη
λαίων τής Κεντούκη; λίμνας περιστοιχιζό- 
μενος αίωνίας ύπό σκότους διά τοΰτο οί δ- 
φθαλμοί αύτού ύποπέσαντες είς Αχρηστίαν 
έκαλύφθησαν ύπό Αδιαφανούς δέρματος.

Γενικώς όμως παρατηρούμεν δτι οί δ- 
φθαλμοί τών ιχθύων έκεΐνων τών τά βα- 
θέα ΰδατα κατοικούντων είναι μεγάλοι, ε
νώ τά ζώα άτινα ζώσιν πλησιέστερον τής 
έπιφανείας τής θαλάσσης, καί ζητούσι τήν 
τροφήν αυτών είς ολίγον βάθος, έχουσι μι
κρούς οφθαλμούς. Έξ όσων άλλοτε περί 
συστολής καί διαστολής τής κόρης είπο
μεν τό πράγμα αποβαίνει εύνόητον. Είς τά 
ίβαθή ΰδ ατα καί παρά τήν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης τό φώς είναι ζωηρότατου καί αί 
ακτίνες αυτού πυκνόταται, δθεν καί μικρά 
οπή Αρκεί δπως δι’ αύτής είσέλθ») τοσαύτη 
ποσότης άκτίνων δυναμένη νά έρεθίση τό 
οπτικόν νεϋρον, ένώ έξ εναντίας είς τά βα- 
Οέα ύδατα δπου τό φώς είναι άμυδρότερον 
καί αί άκτϊνες άραιότεραι χρειάζεται όσον 
τδ δυνατόν πλατυτέρα οπή. δπως δι’ αύτής 
είσχωρήσωσιν, οσον ένεστι, περισαότεραι ά
κτϊνες. Έπειϊή δέ οί πλεϊιτοι ιχθύς ζώσιν 

έν τή θαλάσση κατά τό μάλλον ή ήττον 
μακράν τής έπιφανείας, δια τοΰτο καί οί 
οφθαλμοί αύτών είναι ώς επί τό πλεϊστον 
μεγάλοι. Οί τά γλυκέα δμως δδιίτα κατοι* 
κούντες έχουσι μικρούς οφθαλμούς, διότι 
τά γλυκέα ΰδατα είσίν ώς έπί τό πλεϊστον 
άβαθή

Παρ’ ίχθόσιν ό κεοατοειδής χιτών είναι 
αναλόγως τού σκληρού πολύ έκτεταμένος, 
επίπεδος καί παχύτατος πρό πάντων είς 
τόν γύρον αύτοΰ Ό σκληρός χιτών συνί- 
πταται έκ διαφόρων στρωμάτων ΊΙ ουσία 
αύτοΰ είναι διάφορος’ διότι άλλο-· μεν εί
ναι μεμβρανώδης, άλλοτε δέ συνίσταται 
έκ μεμβράνη; άμα καί χόνδρου, καί άλλο
τε έκ μεμβράνης καί τεμαχίων σκληρού δ
οτού. 'Ο χοοοειδής χιτών συνίσταται καί 
αδτός ώς καί παρά τοϊς λοιποί; Σπονδυλω- 
τοϊς έκ δινφόρων στρωμάτων,ό>ν τά κυριω- 
τιρα είσί δύο, τό έκ πυκνού δικτύου τριχο
ειδών Αγγείων διαπερώμενον καί τό έκ πη
κτού συγκείμενον. Ταύτα σχηματίζουσι 
παρά τόν γύρον τού φακού τό Ακτινοειδές 
σώμα καί έπ τούτου έςακολουΟοϋσι προς 
τά εμπρός σχη.ματίζοντα τήν ίριδα. Αΰτη 
είναι ώς έπί τό πολύ στρογγυλή καί ζο>η- 
ρώς κεχρωματισμένης’ χωρίζει δέ τό εσω
τερικόν τού βολβού είς δύο τμήματα ών 
τό πρόσθιον μικρότατον. Τό δπτικόν νεύ- 
ρον έξαπλούται ώς κύπελλον έπί τής εσω
τερικής έπιφανείας τοϋ χοροειδοΰς χιτώνος 
καί σχηματίζει τόν Αμφιβληστροειδή, εν
τός τοΰ οποίου κείται τό ήμισφαιρικον υε- 
λοειδές σώμα. Έπί τής έμπροσθίου έπιφα
νείας τού σώματος τούτου κεϊται εντός α- 
ναλόγου κοιλότητος δ σφαιροειδής και μέ
γας φακός, δστις παρ’ ίχθόσιν οπού το τον 
φακόν καλύπτον μέρος τοΰ κερατοειδοΰς 
χιτώνος είναι λεπτόν καί ολίγον κυρτόν, 
θλ? αύτός μόνος τάς Ακτίνας τοΰ φωτός· 
(*1δε είκοΐα Ε').

Όφθα.1μύς Ιχθύος.

χ. κερατ. χιτών.
σ. σκληρό; χιτών έξ δστέος.
ιΐ. α. δρεπανοειδής Απόφυσις. 
ο. >·. δπτικόν νεύρον.

Τόν βολβόν τού ιχθύος δυνάμεθα >1" δια;· 
ρέσωμεν καί έξωτεοικώς είς δύο τμήματα. 
Τό πρόσθιον καλύπτεται ύπό τού κερατ. 
χιτώνος, είναι δέ πεπλατυμένον’ τό Οπί
σθιον καλύπτεται υπό τού σκληρού χιτώ
νος, έχον σχήμα ήμισφαιρίου. Μέρος τοΰ 
χοροειδοΰς χιτώνος εκπέμπει Ακτίνας κυα- 
νοπρασίνους, αϊτινες δίδουσιν είς τόν οφθαλ
μόν τήν ίδιάζουσαν εκείνην χροιάν, ήν πα- 
ρατηρούμεν παρ’ άπασι τοϊς ίχθύσε. Τό 
μέρος τούτο δνομάζεται ώς γνωστόν «τά- 
πης.» Συνίσταται δέ ούτος έκ στρώματος 
κυψελλίόων, μεταζύ τών οποίων ύπάρχουσι 
κρύσταλλα επιμήκη έφ’ ών αντανακλάται 
καί θλάται διαφοροτρόπως τό φώς. Έκτος 
τούτου ό Αμφιβληστροειδής χιτών τών ι
χθύων έχει μηνοειδές τι σχίσμα, έξ ού εξέ
χει δ χοροειδής χιτών. Ή έξοχή αΰτη δια- 
περά τό ύελοειδές σώμα καί φθάνει μέχρι 
τού φακού, δνομάζεται δέ ΑρεπαΓοεκΙής· ά- 
πόγυσις (processus faleiformis). Τό ά- 
κρον αύτής έξογκούται πολλάκις καί φέρει 
τό όνομα χωύωτϊσχος (campanella). Βλέ
φαρα άπαντώνται παρ’ ίχθύσι σπανιώτα- 
τα, άλλ’ δ Καρχαρίας έκτός τού δτι έχει 
άνω καί κάτω βλέφαρα κέκτηται καί τρί
τον, δπερ έκ τής έμπρβσθίας τού οφθαλμού 
γωνίας όρμώμενον δύναται νά συοθή πρό
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τοΰ βολβοΰ. Τδ άξιολογώτατον δμως πάν
των είναι δτι οί ίχθΰ; άπαντες στερούνται 
άδικων έκκρινόντων τά δάκρυα- Είναι δ
μως τοΰτο σημεϊον δτι τά ζώα ταΰτα στε
ρούνται αισθήματος καί καρδία; ; *Οχι βε
βαίως. Άλλ’ επειδή ώς χαΐ άλλοτε είπομεν 
κύριος σκοπδς τών δακρύων είναι νά ύγραί— 
νωσι τήν έπιφάνειαν τοΰ βολβοΰ, καί δια- 
τηρώσιν αύτήν καθαράν καί λείαν, καί έπει- 
δή οί ΐ/θΰς κατοικοΰντες έντδς τοΰ δδατος 
έχουσιν αύτή« πάντοτε ύγράν, διά τοΰτο 
τά δάκρυα καθίστανται περιττά. Πρδς ά- 
πόδειξιν τούτου σημειοΰμεν δτι τά Κήτη 
(Celtaccd) άτινα δεν είναι ίχΟΰς, άλλά θα
λάσσια Μαστοφόρα, στερούνται έπίσης ά- 
δένων κχτασκευαζόντων τά δάκρυα.

Έξ δσων είδομεν οί όφθαλμοί αναπτύσ
σονται μέν έν τώ φωτί, έν τώ σκότει δέ 
καί υπάρχοντες καταστρέφοντχε. Άλλ* ού
δέν μέχρι τοΰδε παράδειγμα άποντήσαμεν 
άποδεικνύον ήμϊν ότι οί όφθαλμοί απαράλ
λακτα ώς τά φυτά ζητοΰσι τδ φώς καί 
προσπαθοΰσι νά έξίλθωσιν εί δυνατόν πρδς 
αύτδ. Παρ’ ίχθύσιν υπάρχει παράδειγμά τι 
άποδεικνύον τοΰτο σαφέστατα. Πας τις 
γνωρίζει τάς κοινώς λβγομένας «γλώσσας.» 
Αυται ανάγονται είς τήν οικογένειαν τών 
ΠΑευρονηντών. Τά ζώα ταΰτα γεννώμενα 
εχουσι κπτ* άρχάς του; οφθαλμού; τοπο
θετημένους ώς καί οί λοιποί ίχθΰ; δηλ. ένα 
έξ έκάστου μέρους τής κεφαλής αύτών. 'Ο
μως έπειδή, ώς καί τδ όνομά των έκφρά- 
ζει, νήχονται πάντοτε έπί τίς μιας πλευ
ράς, διά τοΰτο μόνον ό άνω οφθαλμός είναι 
έστραμμένος πρδς τδ φώς, ό δέ άλλος μέ
νει δλως άχρηστος, διευθυνόμενος πάντοτε 
πρδς τδ βάθος τίς θαλάσσης. Ό πρδς τδ 
σκότος έστραμμένος ούτος οφθαλμός διά 
τίς Αχρηστίας δέν καταστρέφεται, άλλά 
συναισθανόμενος ώς φαίνεται τδν εύγενή 
προοιρισμδν αύτοΰ, βλέπων δέ ότι ή θέσις 
«ς ή» η τύχη τδν έθεσε δέν είναι παττά- 
πασι κατάλληλος πρδς έκτέλεσιν αύτοΰ, Α
ποφασίζει νά οδοιπορήσω» πρδς άνεύρεσιν 
τοΰ φωτός τί; ήμέρας. Οΰτω λοιπδν άνα- 
πτυσβομένου τοΰ ζώου βλέπομεν καί τδν 

ένα οφθαλμόν έγκαταλείποντα τήν προτέ- 
ραν θέσιν, στρεφόμενου πρδς τά έσω καί δι
α τρυπών τα βαθμηδόν τδ κοανίον πρδς ά- 
νεύρεσιν καταλληλοτέρας θίσεως. Άλλ’ δ 
δρόμο; ούτος 8ν διέρχεται δέν είναι τόσον 
όμαλδς καί εύκολος, έπειδή έχει νά διαπε- 
ράση πολλά όστέϊνα προχώματα. Δι’ αύτδ 
λοιπδν χρειάζεται καιρόν τινα δπως έκτε- 
λέση αύτδν, καθ’ δλον δέ τδ χρονικόν αύ
τδ διάστημα τδ ζώον μένει μονόφθαλμου. 
Έν τή διαβάσει του πολλά όστά τίς κε
φαλής διατρυπώνται, παραμερίζονται καί 
χάνουσι τήν συμμετρίαν των' άλλ’ σ οφθαλ
μός δέν καταστρέφεται ούτε πτοεϊταν προ
χωρεί βραδέως μέν άλλ’ άεννάως,καί τέλος 
τδ δυσχερές έργον κατορθοΰται, ό οφθαλμός 
σώος εξέρχεται είς τδ γλυκύ φώς τής ήμέ
ρας, λαμβάνων θέσιν οΰ μακράν τοΰ άλλου 
οφθαλμού τοΰ έπί τής πρδς τδ φώς έστραμ- 
μένης πλευράς. Ουτω λοιπδν οί δύο Οφθαλ
μοί τών Πλευρονηκτών έν τή τελεία τών 
ζώων τούτων Αναπτύξει κεϊνται έπί μιάς 
καί τής αύτίς πλευράς τής κεφαλής, ώς έπί 
ιχνογραφιών μικρών παίδων δπου οί δύο ό- 
φθαλμοι κεϊνται πάντοτε πλησίον άλλήλων 
άκόμη καί δταν ή μία μόνον πλευρά τοΰ 
προσώπου ζωγραφεϊται. Ταΰτα περί ι
χθύων.

Τά Αμφίβια όλίγας διαφοράς έχουσιν 
είς τήν κατασκευήν τών όφθαλμών των ά
πδ τούς ίχθΰς, τά βλέφαρα δμως αυτών 
είσί καλώ; Ανεπτυγμένα. Παρά βατραχίοις 
μάλιστα υπάρχει μεμβράνα τις ήτις πλα
γίω; έρχομένη δύναται νά καλύψρ τδν ό- 
φθαλμδν ώ; τρίτον βλέφαρου. Έκτδς τού
του έν τή κλάσει ταύτη τών ζώων δπισθεν 
τοΰ βολβοΰ εύρίσκεται μΰς τις δστις συ
στελλόμενος δύνατάι νά σύρη καί κρύψη 
τδν βολβόν βαθέως έντδς τί; κοιλότητος 
έν γ, κεΐται. Εϊ; τινας τάξεις είναι δ βολ
βός πεπλατυμένος πρδς τά έρίπρός. Καί 
μεταξύ τών ’Αμφιβίων παρατηρούνται ζώα 
κατοικοΰντα υπδ τήν γήν μέ όφθαλμούς 
καλυπτομένους υπδ τοΰ δέρματος. Τοιοΰτος 
είναι λ. χ. δ Πρωτεύς ή δ Ύπόχθων, δ κα- 
τοικών εί; τά βαθύτατα καί σκοτεινότατα 

μέρη τών σπηλαίων έντδς λιμναζόντκν ύδά
των. Τδ ζώον τοΰτο έθεωρήθη πολλάκις ό>; 
τυφλόν, νΰν δμω; γνωρίζομεν μετά βεβαιό- 
τητος δτι έχει όφθαλμούς καλώ; κατε- 
σκευασμένους, διότι άλλως δέν Οά έδύνατο 
νά καταδιώκη τήν λείαν του καί εί; φω
τεινότερα μέρη τών σπηλαίων. Δευτέρα ά· 
πόδειξις τοΰ δτι δ Πιωτεύ; δέν στερείται 
τής δυνάμεως τοΰ δράν είναι δτι πολλάκις 
δταν πλημμύρας άποσύρωσ-.ν αυτόν έκ τών 
εγκάτων τών σπηλαίων καί φέρωσιν είς τδν 
έξω κόσμον, δύναται εύκόλως νά εύρη τήν 
προτέραν του κατοικίαν. Καί αληθώς άπαν
τα τά είδη τών Πρωτέων έχουσι μικρότα
τους μέν άλλά καλώς κατεσκευασμένους 
δφθαλμούς. Έπί τοΰ βολβοΰ διακρίνονται 
δ τε διαφανή; κερατοειδής χιτών καί τά 
λοιπά διαφανή αύτοΰ μέρη τά τδ φώς 
θλώντα. Ό άμφιβλ. χιτών σχηματίζει τήν 
έξακολούθησιν τοΰ καλώ; Ανεπτυγμένου ό 
πτικοΰ νεύρου, εϊναι δέ λίαν εύαίσθητος. 
Έπειδή δμως οί όφθαλμοί ούτοι καλύπτον
ται υπδ λεπτού διαφανούς δέρματος διά 
τοΰτο ζωολόγοι τινές έξέλαβον τδν Ποω- 
τέα ώς τυφλόν.

Ό,τι περί τοΰ δφθαλμοΰ τών αμφιβίων 
είπομεν δυνάμεθα νά εϊπωμεν ώς έγγιστα 
καί περί τοΰ τών 'Ερπετών. Ταΰτα δμω; 
χαρακτηρίζει γενικώς μεγαλειτέρα κυρτό- 
τη; τοΰ κερατοειδοΰς χιτώνος, καί τοι αί 
διάφοραι τάξει; αύτών έχουσι τού; όφθαλ
μούς διαφόρως κατεσκευασμένους. Τδ έμ
προσθεν μέρος τοΰ σκληρού χιτώνος τών 
«Σαυρών» καί τών «Χελωνών» τδ πρδ; 
τδν κερατ. χιτώνα συνορεύον υποστηρίζεται 
ύπδ στεφάνου λείων καί έν εϊδει κεράμων 
τής στέγη; ύπεράνω άλλήλων κειμένων ο
στέινων δακτυλίων άτινα παρατηρούνται 
καί παρά πτηνοϊς, περί ών θέλομεν γράψει 
έν άλλο» τόπω έκτενέστερον. Ή δρεπανοει
δή; άπόφυσις καί δ κωδωνίσκος εύρίσκονται 
καί παρ* ερπετοϊ; άλλά διαφοροτρόπω; 
κατεσκευασμένα ή παρ’ ίχθύσιν. Ό φακό; 
είναι κατά τδ μάλλον ή ήττον πεπλατύ- 
μένος. Τά ερπετά έχουσιν άνω καί κάτω 
βλέφαρα, πρδς δέ τούτοις καί τδ πλάγζον 

ςΟΜΗΡΟΣ ΦΤΛ Ζ.) 

βλέφαρον τών βατραχίων. Σαΰραι δμως τι- 
νές καί όφεις αντί τών τριών τούτων βλε
φάρων έχουσι δακτυλοειδή μεμβράναν, ή- 
τις πολλάκι; καλύπτει τό τε πρόσθιον μέ
ρος τοΰ σκληρού χιτώνος καί άπαντα τδν 
διαφανή κερατοειδή χιτώνα, άφίνουσα μό
νον εις τδ κέντρον μικράν τινα όπήν διά 
τήν κόρην. Τοιοΰτο κυκλοτερές βλέφαρον 
έχουσιν ώ; γνωστόν οί Χαμαιλέοντες ΙΙαρ 
αύτοϊς ένούμενον τοΰτο μετά τής έπιφα
νείας τοΰ βολβού, μεταδίδει αύτώ Απερί- 
γραπτόν εύκινησίαν. Παρ’ ερπετοϊ; παρα
τηρούνται κατά πρώτον Μίνες διά τά δά
κρυα, οί οφεις μάλιστα καί αί χελώναι έ- 
χουσιν αύτούς καλώς κατεσκευασμένους. 
Διά τδ ές αύτών έκκρινόμενον υγρόν υπάρ
χει δλόκληρον σύστημα σωλήνων κλπ., ώς 
γνωρίζομεν έκ τοϋ Ανθρώπου.

Άλλ’ εί; ούδεμίαν άλλην κλάσιν ζώων 
εύρίσκεται ή αίσθησι; τής όράσεως τόσον 
καλώ; Ανεπτυγμένη καί φθάνει εις τόσον μέ- 
γαν βαθμόν όξύτητος, δσον είς τήν τών 
Πτηνών. Καί τώ ίντι' τί; δεν γνωρίζει δτε 
άρπακτικά πτηνά δύνανται ίξ ΰψους πολ
λών χιλιάδων ποδών νά κατασκοπεύσωσι 
τδ θύμά των, καί δτι τδ στρουθίον καί ές 
άποστάσεως 50 βημάτων διακρίνει μικρό- 
τατον κόκκον σίτου ! 'Η μοναδική αΰτη 
τελειότης τοΰ όργάνου τής δράσεως παρά 
πτηνοϊς έκτυποΰτα·. σαφώς έφ* δλων τών 
μερών αύτοΰ. Τδ σχήμα τοΰ δλου βολβού, 
τδ τοΰ φακοΰ καί τδ τοΰ ύελοειδοΰς σώ
ματος φαίνονται δτι είναι σκοπιμοιτερον 
κατεσκευασμένα ή τά ανάλογα μέρη παρ’ 
άνθρώπω, καί συμβάλλουσιν άναμφιβόλω; 
μεγάλως είς τήν υπεροχήν τοϋ οφθαλμού 
τών πτηνών. Είς τά πλεϊστα πτηνά ό βολ
βό; χωρίζεται εί; έν πρόσθιον καί είς έν 
οπίσθιον τμήμα, ές ών τδ πρώτον φέρει 
τόν κυρτότατον κερατ. χιτώνα, καί χωρί
ζεται καθαρώς άπδ τοΰ δευτέρου (ίδε εικό
να ΣΤ').
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to?

ΕΙΚΩΝ ΣΤ'.

’Οφβα.ΐμός τοΰ Xρνσαιτοΰ.

Κ. Κερατοειδής χιτών.
/. 'Ιρις.
ν. οχληρός χιτών έζ δστεϊνων δακτυ

λίων.
J. α. δρεπανοειδής άπόφυσις. 
σ. χ. σκληρός χιτών έκ μεμβράνης. 
ο. r· δπτικδν νεύρον.

Τδ περίεργον τούτο σχήμα τού έφθαλτ 
μού άπανταται μάλιστα παρά τοϊ; άρπα- 
κτικοϊς δρνέοις, ένφ τά νηχόμενα πτηνά 
καϊ τά είς ίλη κατοικούντα Εχουσιν άντιθέ- 
τους χαρακτήρας, ιδίως δέ κερατ. χιτώνα 
λίαν πεπλατυμένον. Βλέποντες βολβόν α
ετού, ευθύς Οέλομεν παρατηρήσει δτι τδ 
Εμπροσθεν τμήμα αύτού είναι γενικώς έξωγ- 
κωμένον, ένώ τδ όπισθεν εχει σχήμα ήμι- 
σφαιρικόν. Ό κώνος αύτδς, ούτινος τδ μέν 
εύρύχωρον μέρος εϊναι έστραμμένον πρδς τά 
Εσω, τδ δέ στενώτερον συνορεύει μετά τού 
κερατοειδούς χιτώνος, είναι μέρος τού 
σκληρού χιτώνος, συνίσταται δμως ώς καί 
παρά Ttoiv έρπετοϊς έκ δακτυλίων όστεΐ 
νων, ατινα κείμενα ίν έπί τού άλλου καϊ 
παρά τδ άλλο, δύνανται νά σύρωνται δι’ 
έπϊ τούτω μυώνων άλλοτε μέν πρδς τά έμ
πρδς, άλλοτε δέ πρδς τά δπίσω. Τά πρδς 
τά έμπρδς κείμενα δακτύλια άναλόγως τού 
κωνικού σχήματος τοΰ προσθίου τμήματος 
τού βολβού εϊναι μιχρόϊερα (στενότερα) 
τών δπισθίων’ συρόμενα δθεν πρδς τά δπί- 

σω πιέζουσι τδν βολβόν καί δίδουσιν αύτώ 
σχήμα έπίμηκες· Ουτω καί τδ μεταξύ φα
κοϋ καϊ δπτικοϋ νεύρου διάστημα καθίστα
ται μεγαλείτερον’ ένώ συρομένων τών δα
κτυλίων πρδς τά έμπρδς δ βολβός άφίνε- 
ται έλεύθερος καί γίνεται πλατύτερος, τδ 
δέ μεταξύ φακού καϊ τού είρημένου νεύρου 
διάστημα σμικρύνεται. Έκ τούτου δυνάμε
θα νά έξηγήσωμεν τήν οξύτητα του βλέμ
ματος τών πτηνών' διότι ενώ παρ’ άνθρώ
πω μόνον δ φακδς δύναται νά άλλάσση 
σχήμα, παρ’ αύτοϊς δ δλος βολβός δύνα
ται νά έκτείνηται ή νά βραχύνηται κατά 
βούλησιν ή μάλλον είπεΐν άναλόγως τής 
άποστάσεως τών αντικειμένων. 'Π δύναμις 
δθεν τής «διιυθετήσεως» ήν παρ’ άνθρωπο, 
εΰρομεν περιοριζομένην εΐς τινα μόνον μέρη 
τοΰ δφθαλμού παρά πτηνοϊς γενικεύεται, 
τού δλου βολβού δυναμένου νά συμπράξη 
έν αύτή. Καί είς τά πτηνά δ χοροειδής χι- 
τών διαπερά τδν αμφιβληστροειδή, καί 
φθάνει μέχρι τής δπισθίας έπιφανείας τού 
φακού. "Ενεκα τού σχήματός της ή προέ* 
κτασις αύτη ή πτυχή έπωνομάσθη «κτένι- 
ον» (pecten). ’Αληθώς είπεΐν δέν γνωρίζο
μεν είσέτι μετά βεβαιότητος τδν σκοπόν 
τοϋ μέρους τούτου τοΰ δφθαλμοΰ, φαίνεται 
δμως πιθανόν δτι τό τε «κτένιον» καί δ 
«τάπης», δστις αναφαίνεται μόνον παρά 
στρουθοκαμήλοις, χρησιμεύουσι πρδς εύχε- 
ρεστέραν διευθέτησαν τού οφθαλμού. U 
ίρις είναι λίαν εύκίνητος, τούτο δέ βοηθεϊ 
μεγάλως τήν έν γένει οικονομίαν τού ο
φθαλμού, έλαττούσα ή αύξάνουσα τδν α
ριθμόν τών έπι τού φακού καταπιπτουσών 
άκτίνων τού φωτός. Είναι δέ ή ίρις πλα
τύτατη παρά τοϊς πτηνοϊς έκείνοις, άτινα 
ζητούσι τήν τροφήν αύτών τδ εσπέρας ή 
περί τδ λυκαυγές (γλαύκες κλπ). Βλέφαρα 
ύπάρχουσι παρά πτηνοϊς δύο, ίν άνω καί 
ίν κάτω. Είς ταΰτα προσθετέου καί τρίτον 
συγκείμενον έκ λεπτής κα'ι λευκής μεμ
βράνης, ήτις διά θαυμάσιου μηχανισμού 
δύναται νά σύρηται πρδ τού οφθαλμού ώς 
παραπέτασμα έρχόμενον έκ τής γωνίας τών 
δύο άλλων βλεφάρων τής πρδς τδ μέρος τής 

βινδς κειμένης, περί ού εΐπομέν τινα παρά 
βατραχίοις καί έρπετοϊς. Γενικώς οί βολβοί 
τών πτηνών δέν είναι εύκίνητοι, αίτιον δέ 
τούτου είναι ή βραχύτής τών σχετικών μυ
ώνων' άλλ’ ή μεγίστη εύκινησία τής ύλης 
κεφαλής άναπληροΐ έντελώς τδ μοναδικόν 
αύτδ λάθος τών οφθαλμών τής κλάσεως 
ταύτης τών ζο,ων. Τυφλά πτηνά δέν υπάρ- 
χουσι. Μόνον δ άπτεουξ τής Αύστραλίας 
και ή γνωστή ήμΐν χήνα έχουσι μικρού; ό- 
φθαλμούς.

Έπειδή άλλοτε περιεγράψαμεν σχετι- 
κώ; ίν έκτάσέι τόν οφθαλμόν τού άνθρώ
που, έπειδή δέ ό άνθρωπο; ώ; γνωστόν 
σωματικώς ανάγεται εί; τά A/aatojufpa 
ζώα δ ιά τούτο προκειμένου περϊ τή; πλά
σεως ταύτη; δλίγα μόνον έχομεν νά προσ
θέσωμεν. Οί όφθαλμοϊ τών Μαστοφόρων 
ή θηλαστικών είσϊν έν συνόλω υποδεέστε
ροι τών τών Πτηνών, στερούνται δέ τοϋ 
μέρους έκείνου τού σκληρού χιτώνος τού 
έζ δστεϊνων δακτυλίων συγκειμένου καϊ τοϋ 
«κτενιού.» *0 σκληρός χιτών συνίσταται 
παρ’ αύτοϊς σχεδδν άνευ έξαιρέσεως έκ 
μεμβρανόιδου; μόνον ούσίας. Τδ πάχος αύ
τοϋ είναι διάφορον' ώς έπϊ τδ πλεΐστον δ
μως είναι παχύτερος εΐς τδ μέρο; δπου συν
ορεύει μετά τού κερατ. χιτώνος. Εξ έ
ναντίας τά έν τώ ύδατι ζώντα θηλαστικά 
(φάλαιναι, δελφίνε; κλπ). έχουσι τδν 
σκληρόν χιτώνα παχύτερον μεν πρδς τά δ- 
πίσω, λεπτότερου δέ πρδ; τά έμπρδς, συμ- 
μορφούμενα ούτω μετά τών ιχθύων έν τώ 
στοιχίω τών οποίων ζώσι. Τδ σχήμα τή; 
κόρης τών Μαστοφόρων είναι διάφορον. 
Παρ’ άνθρώπω γνωρίζομεν δτι αύτη Εχει 
σχήμα στρογγύλον Εί; τά « Μυρηκάζοντα » 
(lluininaillia), τά τήν τροφήν αύτών ά- 
ναμασσώντα, καϊ εί; τά Μονοπέταλλα αυτή 
εκτείνεται πλαγίως καϊ φέρει πέριξ κροσ
σού; ώς παραπέτασμα (αίγες, κάμηλόι). 
Παρά «Σαρκοφάγοι;» ή κόρη είναι έγκαρ- 
σίως επιμήκη;, καϊ είς μέν τδ ζωηρόν φώς 
αΰτη παρίσταται ώς λεπτότατον σχίσμα 
τής ϊριδος’ είς τδ άμυδρότερον δμως δύ
ναται νά διασταλή και λάβη σχήμα στρογ

γύλον. Οί δφθαλμοϊ τών σαρκοφάγων καί 
άρπακτικών μαστοφόρων εισίν έν συνόλω i- 
ξύτατοι, διακρίνονται δέ έκ τής λάμψεως, 
ήν Εκπέμπει τδ γνωστόν ήμΐν μέρος έκεϊνο 
τοϋ χοροειδοϋς χιτώνος δπερ πολλάκιςίπην- 
τήσαμεν καϊ περιεγράψαμεν υπδ τδ δνομα 
«τάπης.» Έπ’ αύτοΰ αντανακλώνται αί 
ακτίνες τοΰ φωτδς ούτως, ώστε έν τώ σκό- 
τέι όί οφθαλμοί τών σαρκοφάγων λάμ- 
πουσι. Τάπητα Εχουσιν δμως πρδς τοϊς 
άλλοις καϊ οί Δελφϊνες, τά Πεταλλοφόρα 
καί τινα Μαρσυποφόρα ζώα.—

Φθάσαντες είς τδ τέρμα τής έπιθεωρή- 
σεως ήμών κρίνομεν άναγκαιον νά ρίψωμεν 
Εν βλέμμα πρός τά δπίσω καϊ, ώς δδοιπό- 
ροι μακρδν διανύσαντες διάστημα, χαρώμεν 
έπϊ τή γενική άπόψει τοΰ μακροΰ σταδίου 
όπερ διήλθομεν. Δι’ ήμάς τδ τοιοΰτον θέλει 
συντείνει οΰχϊ μόνον πρδς τέρψιν άλλά κυ
ρίως πρδς άναπλήοωσιν τών έν τή διαβάσει 
ήμών γενομένων άπροσεζιών, άφοΰ μάλι
στα ή ταχύτης μεθ’ ής διήλθομεν τάς ά- 
ναρίθμήτους τάζεις τών ζώων σπανίως έ- 
πέτρεψεν ήμΐν νά είσέλθωμεν είς λεπτομέ
ρειας καί έκφέρωμεν σκέψεις έπϊ τών δια
φόρων περιέργων ατινα άαθ' όδδν άπηντή- 
σαμεν.

Είδομεν δτι αί κατώτεραι τάξεις κα’. 
τών 7 μεγάλων διαιρέσεων τοΰ βασιλείου 
τών ζώων είτε στερούνται παντελώς τού 
οργάνου τής όράσεως είΐέ Εχουσιν αύτδ λί
αν άπλούν, συγκείμενον έκ λεπτού νεύρου, 
ού ή άκρα φέρει κηλίδα πήιττοϋ. Ολόκλη
ρος τών Πρωτόζωων ή διαίρεσις κάϊ τδ μέ- 
γιστον μέρος τής τών Ζωοφύτων ή Κοιλεν- 
τεράτων ήν τυφλή. Άλλ' ί,δή έν τή δευ
τέρα ταύτη διαιρέσει παρά Ηέδόύσαις εΰ- 
ρομεν ζώα παρ’ οί; πρδς τδ νεύρον καϊ τδ 
πνκτδν απαντάται καϊ κρυσταλλοειδής <ρα- 
»ό<· σφαιρικού σχήματός. Είς ιού; θαλασ
σίου; άστέρα; οΰ; κατετάξαμεν είς τήν 
τρίτην διαίρεσιν βλέπομεν τόν δφθαλμδν 
πολλαπλασιαζόμενον' άλλ’ ούτε παρ’ αύ- 
τοΐς ούτε παρά τή τέταρτη διαιρέσει τή 
τών Σκωλήκων δ πολλαπλούς όφθαλμδς 
κέκτηται τήν τάξιν ίκλίνην καϊ κανονικό- 
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ττ,τβ, παρετηρήσαμεν παρά τοίς σννθί· 
τοις ύφθα.1μοϊς τών Άρθροπόδων. καί μ.ά- 
>ιατα τών έν αύτοϊς αναγόμενων εντόμων. 
Εν τή πέμπτη ταύτη διαιρέσει έκτος τοΰ 

ότι τό όργανον τής όράσεως κείται πολλά- 
κις επί ιδιαιτέρων μίσχων ή ποδών, οΐτινες 
δίδουσιν αύτφ μεγίστων ευκινησίαν, εϊδομεν 
έπίσης αυτό φθόνον μέγαν. βαθμόν όξύτη 
τος. Ενταύθα παρετηρήσαμεν προσέτι κα- 
τα πρώτον ΐριύα, καί τρόπον τινά Λ«ν- 
θετήσεως τοΰ οφθαλμού, χοροειάη χιτώνα 
καί τά.τητα. ’Εν τή έκτη διαιρέσει ό ο
φθαλμός στρέφεται έξαφνα πρός άλλην ού
τως ειπεϊν διεύθυνσιν. Δέν έχομεν πλέον 
συνθέτους αλλ’ ΰτιΑοΰς οφθαλμούς ώς καί 
παρ’ άνθρώπω, έν αύτοϊς δέ παρατηρεϊται 
πρός τοίς άλλοις και άληθής άμριβ.Ιηστρο· 
ειθής χιτών. Έν τή έβδομη τέλος καί α
νώτατη διαιρέσει ούδέν μέν νέον έν τώ 
βολβώ παρετηρήσαμεν, τά διάφορα δμως 
μέρη αύτοΰ εύρίσκονται έν μεγίστη άρμονίιφ 
καί λεπτότητι, ό δέ Οφθαλμός πλουτίζε
ται διά τής προσκτήσεως εξωτερικών ή 
βοηθητικών μερών διά βλεφάρων, αδένων 
έκκοινόντων δάκρυα κλπ-, δπερ δέ σπου- 
δαιότατον, ή δύναμις τής ΰιειΑετήσεως τε
λειοποιείται θαυμάσιοι;.

Είπομεν ότι τά Μαλάκια άκολουθοΰσιν 
άλλον δρόμον έν τή αναπτύξει τοΰ όργάνου 
τής όράσεως, ή αί πρό αύτών διαιρέσεις. 
Καί τώ Ιντι είς τήν 3ην, 4ην και 5ην δι- 
αίρεσιν ο οφθαλμός δύναται νά όνομασθή 
κατά τό μάλλον ή ήττον σύνθετος, και ώς 
σύνθετος φθάνει παρ’ Έντόμοις τδν ΰψιστον 
βαθμόν τής τελειότητάς του. Είς τήν αμέ
σως έπομένην 6ην διαίρεσιν ό οφθαλμός 
αρχίζει νά συμμορφοΰται έν τε τώ εξωτε
ρική αυτού σχήματι καί έν τώ έσωτερικώ 
αύτοΰ όργανισμώ πρδς τδν τών ανθρώπων, 
καί ώς άπΛοΰς φθάνει παρά Πτηνοϊς τδν 
ΰψιστον βαθμόν τής άναπτύξεώς του. Πα- 
ραβάλλοντες νΰν τούς έντελεστάτους συν
θέτους οφθαλμούς τών ’Εντόμων πρδς τούς 
έντελεστάτους άπλοΰς Οφθαλμούς τών Πτη
νών καί θηλαστικών, βλέπομεν δτι ή δια
φορά αύτών συνίσταται κυρίως εις τδ δτι 

οί μέν πρώτοι είναι έ£ωτί{ΐι<ώ<: σύνθετοι, 
δηλ. αί κρυσταλλοειδεϊ; πυραμίδες τοΰ ό- 
φθαλμού διευθύνονται πρδς τά έξω, έ»ώ οί 
όφθαλμοί τών δευτέρων είναι ίσωτεριχώς 
σύνθετοι έπειδή παρ’ αύτοϊς τά κρυσταλ- 
λοειδή ραβδία τά τδν αμφιβληστροειδή χι
τώνα άποτελούντα (άτινα άναλογούσι βε
βαίως πρδς τάς κρυσταλλ. πυραμίδας τών 
συνθέτων οφθαλμών) διευθύνονται πρός τά 
έσω.

Ό άριθμός τών οφθαλμών έντδς τών ο
ρίων τών Μαλακίων κανονικώ; πεοιορΐζεται 
είς ύύο, παρά δέ Σπονδυλωτοί; δέν άπαν- 
τώμεν είμή δύο όφθαλμούς' είς τάς λοιπάς 
δμως διαιρέσεις δέν υπάρχει τακτικός κα
νών. ’Αλλά καί τά Άρθρόποδα δύο ώ; έπί 
τδ πλεϊστον ίχουσιν οφθαλμούς μέ τήν δι
αφοράν δτι έκαστος είναι αυτός καθ' εαυτόν 
σύνθετος. Έπειδή λοιπόν ώς βλέπομεν πα
ρά τοϊς έντελεστάτοις ζωοις ό οφθαλμός 
ευρίσκεται πάντοτε διπλούς, διά τούτο δέν 
φαίνεται ήμϊν άσκοπον νά εϊπωμέν τινα 
περί τής χρήσεως καί τής φυσιολογικής α
ξίας τής διπλής υπάρξεως τού όργάνου τής 
όράσεως, λαμβάνοντες ώς υπόδειγμα τδν 
γνωστότερον ήμϊν όφθαλμδν, τδν τού ανθρώ
που.

Μολονότι έκαστος τών δύο οφθαλμών ή
μών σχηματίζει έν έαυτώ τήν εικόνα τού 
απέναντι άντικειμένου, σπανίως δμω; βλέ
πομεν τά πράγματα διπλά. Άναμφισβήτη- 
τον είναι οθεν δτι έν ύμϊν υπάρχει δύναμίς 
τις πνευματική δι* ίς?αί δύο εικόνες συν
ταυτίζονται είς μίαν. ΊΙ δύναμις δμω; αυ
τή δέν είναι απόλυτος άλλ’ ακολουθεί φυ
σικούς κανόνας, οδ; αδύνατον νά παραβή’ 
διότι μόνον τάς δύο έκείνας εικόνας δυνά- 
μεθα νά συνταυτίσωμεν αΐτινες εύρίσκονται 
έν αρμονία πρός άλλήλας’ ή δέ αρμονία 
αΰτη τότε μόνον δύναται νά ύπαρξη, δταν 
άμφότεραι πίπτουσιν επί άναλόγων σημεί
ων τοΰ αμφιβληστροειδούς χιτώνος. Τής 
αρμονίας ταραττομένης, αί εικόνες παρί- 
στανται ήμϊν διπλαϊ. Οΰιω λ· χ. δταν ψί- 
ψωμεν τό βλέμμα έπί τίνος αντικειμένου 
καί διά τού δακτύλου μας πιέσωμεν τδν 

ενα οφθαλμόν έκ τοΰ κάτω βλεφάρου πρδ; 
τά άνω, θέλομεν αμέσως παρατηρήσει δτι 
ή πριν μία εικων τοΰ αντικειμένου αναλύε
ται βαθμηδόν είς δύο, πάντα δέ τά πέριξ 
αύτοΰ άντικείμενα παρίστανται ήμϊν έπί- 
ση; διπλά. Διά τή; πιέσεως ήλλαξεν δλί- 
γον ή Οέσις τοΰ έ-δς τών οφθαλμών, ώστε 
αί δύο εικόνες δέν δύνανται πλέον νά πέ- 
σωσιν έπί άναλόγων σημείων τοΰ άαφιβλ. 
χιτώνος. Οΰτω; ή μεταξύ τών δύο όφθαλ 
μών αρμονία έταράχθη, καί διά τούτο δέν 
δύνανται πλέον νά συνεργασθώσιν, άλλά 
f ωρίζουσι τάς δυνάμεις των καί καθείς έ- 
νεργεϊ δι’ εαυτόν, ήμεϊς δέ βλέπομεν τά 
πάντα διπλά Τδ αύτό συμβαίνει καί δταν 
στρέψαντες τδ βλέμμα ήμών είς μακράν τι 
κείμενον άντικείμενον θέσωμεν έπειτα τδν 
δάκτυλόν μας ολίγον τι πρδ τών δφθαλμών 
μας. Έπειδή κατά τήν περίστασιν ταύτην 
οί οπτικοί άξωνες τών δύο οφθαλμών ήμών 
είναι έστραμμένοι πρδς τδ μακράν κείμε
νον πράγμα, αί δύο εικόνες τοΰ δακτύλου 
μας μή δυνάμεναι νά προσβάλωσιν άνάλογα 
σημεία τοΰ άμφ. χιτώνος δέν συνταυτίζον
ται, οθεν δ δάκτυλός μας φαίνεται διπλούς. 
Διά τής συνταυτίσεως δμως τών δύο εικό
νων τά πράγματα καθίστανται καθαρώτε 
ρα. ’Αλλά τδ διπλούν τών οφθαλμών δέν 
χρησιμεύει μόνον είς τούτο. Δι’ αύτών ά- 
νοίγεται προσέτι είς τά βλέμματα ήμών 
εύρύτερον στάδιον καί πλατύτερος όρίζων’ 
δυνάμεθα δέ νά παρατηρώμ^ν πολύ περισ
σότερα πράγματα κύκλω ήμών κείμενα, ή 
δταν βλέπωμεν διά τοΰ ένδς μόνον όφθαλ 
μοΰ Τό κυριώτερον δμως κατόρθωμα τής 
συνταυτίσεως τών δύο εικόνων είναι δτι δι’ 
αύτής τά πράγματα παρίστανται έν τή 
σκέψει ήμών ώς στερεά (ώς όγκοι), ήτοι 
ώς έν τώ διαστήματι ύπάρχοντα, καί δυ
νάμεθα οΰτω νά κρίνοιμεν περί τής σχετι
κής αυτών άποστάσεοις. α Ο μονόφθαλ
μος, λέγει περίφημός τις φυσιολόγος, βλέ
πει σκηνογραφικήν εικόνα τοΰ κόσμου όχι 
δμω; τδν κόσμον αύτδν,» βλέπει τά πράγ
ματα ύπάρχοντα δέν δύναται δμω; νά κρί- 
νη περί τής μεταξύ αύτών καί τή-, άπδ τοΰ 

μέρους ϊνθα ΐστανται άποστάσεω;’ ΐνα κα
τορθωτή τοΰτο πρέπει νά άλλάξη άλληλο- 
διαδόχως τήν θέσιν τοΰ δφθαλμοϋ του, κι- 
νών δεξιά καί αριστερά τήν κεφαλήν του. 
Έπειδή έν τή κινήσει ταύτη τά μέν πλη
σίον αντικείμενα φαίνονται άλλάσσοντα πο
λύ τήν θέσιν των, τά δέ μακρύτεοα όλι- 
γώτερον, διά τούτο δύναται νά έννοήση 
ποϊα κεϊνται πλησιέστερον, καί ποϊα άπω- 
τέρω. Οί άμφοτέρους τούς όφθαλμούς σώ
ου; έχοντε; δύνανται νά κρίνσοσι περί τού
του άνευ αλλαγής τή; θέσεώ; των καί ά
νευ κινήσεως τής κεφαλής. Διότι οί δύο ή
μών οφθαλμοί μεταδίδουσιν ήμϊν δύο δια
φόρου; σκηνογραφικάς εικόνας τών αντι
κειμένων έκ δύο διαφόρων θέσεων ληφθεί- 
σας. "Οταν θέσωμεν λ. χ. τήν χεϊρά μας 
ήμισυν πήχυν μακράν τών δφθαλμών μας, 
καί παρατηρήσωμεν αύτήν άλληλοδιαδόχως 
διά τού δεξιού μόνον καί είτα διά τού α
ριστερού μόνον δφθαλμοϋ, θέλομεν παρα
τηρήσει δτι έκαστος αυτών μεταδίδει ή
μϊν διάφορον θέσιν αύτής. Διά τοΰ πρώτου 
βλέπομεν περισσότερον μέρος τής δεξιάς 
διά τοΰ δευτέρου τής άριστερά; αύτής 
πλευράς’ δι’ άμφοτέρων τών δφθαλμών, 
συνταντιζομένων τών δύο εικόνων, βλέπο
μεν αύτήν ώς όγκον, ώς στερεά/. Όσον 
λοιπόν πλησιέστερον κεϊνται τά αντικείμε
να τόσον μεγαλειτέρα είναι ή διαφορά 
τών δύο εικόνων καί τόσον καθαρώτερον 
παρίστανται ταύτα έν τή σκέψει ήμών ώς 
έν τώ διαστήματι ύπάρχοντα. Έπί τή; ά
ληθείας ταύτη; βασιζόμενο; ό 'Αγγλος φυ
σικός Wheatstone κατεσκεύασε τό ύπό τό 
όνομα Στερεοσκόπιον γνωστόν εκείνο ίργα- 
λεϊον, δπερ νΰν κατέστη άντικείμενον γε
νική; διασκεδάσεως καί, τό σπουδαιότερον, 
μέσον πρός βαθείας επιστημονικά; μελέ
τα;. Τό έργαλεϊον τοΰτο είναι οΰτω κατο- 
σκευασμένον ώστε οί δύο όφθαλμοί δύναν
ται νά παρατηρήσωσι δι’ δπών πρό τών 
όποιων ύπάρχουσι κρυστάλλινοι φακοί ή 
μάλλον πρίσματα άμφίκυρτα μεγενθύνον- 
τα τά πράγματα. Όπισθεν τών φακών έν- 
τός τοΰ στερεοσκοπίου Οέτομεν δύο φωτο- 
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γραφικάς εικόνας £νδς καί τοϋ αύτοΰ αντι
κειμένου, άλλ' έκ δύο διαφόρων θέσεων 
ληφθείσα; χατά μίμησιν τών εικόνων άς 
έκαστος βφθαλμός έχ τής οικίας θέσεως 
αύτοΰ μεταδίδει ήμϊν. Αί δύο εικόνες συν- 
ταυτιζόμεναι χαί μεγενθυνόμεναι τή βοη- 
θείφ τών φακών, παρ’ίστανται ήμϊν ώς στε- 
ρεαί, δηλ. τά όπ’ αύτών παριστανόμενα αν
τικείμενα φαίνονται ώς εν τώ διαστήματι 
υπάρχοντα. Διά τοΰ στερεοσκοπίου οί β 
φθαλμοί ήμών άπατώνται καί νομίζουσι/ 
δτι βλέπουσι τά πράγματα ίν τή φυσική 
αύτών θέσει. Αύτδ είναι ίν συντόμω τδ μέ- 
γιστον προνόμιον τής συνέργειας τών δύο 
όφθαλμών καί αύτη ή κυριωτέρα αιτία τής 
διπλής ύπάρξεω; τοΰ βργάνου τή; όράσεως 
παρά τοϊς έντελεστέροις ζώοις.

Ή φυσιολογική αΰτη άξία τοΰ διπλού 
τών οφθαλμών άποδεικνύει ίναργέστατα 
8τι ή δύναμις τής όράσεως είναι στενότα
τα συνδεδεμένη μετά τής σκέψεως ήμών. 
Είναι δέ άπορίας άξιον πώς ό'βφθαλμός ίν 
τή αναπτύξει αύτοΰ δέν άκολουθεϊ τήν ά- 
νάπτυξιν τού ίγκεφάλου, ή μάλλον είπεΐν 
πώς ή βξύτης τής δράσεως δέν συμβαδίζει 
μετά τής βξύτητος τοΰ πνεύματος οΰτως, 
ώστε τά πνευματικό; ύπερέχοντα ζώα νά 
δχωσι καί τούς έντελεστάτου; όφθαλμούς. 
Όλίγιστα πτηνά δύνανται βεβαίως νά καυ 
χηθώσιν έπί βξύ<οία, άπαντα δμως έξέ- 
χουσιν έπί έξυδερκεία και ΰπερτεροϋσι κατά 
πολύ τού άνθρώπου έν τή ίδιότητι ταύτη. 
Τούναντίον δ εγκέφαλος τού άνθρώπου εί
ναι άσυγκρίτω τώ λόγφ τελειότερος τοΰ 
τών πτηνών, αί δέ διανοητικοί του πρώ
του δυνάμεις είναι ώς γνωστόν τδ μόνον 
όπλον δπερ παρέχει αύτώ βεβαίαν νίκην έν 
τώ τοΰ βίου άγώνι καί υψοί αύτδν ύπεράνω 
πάντων τών έπί γής χτισμάτων. Ατοπον 
θά ήτο άν τδ φαινόμενον αύτδ προσεπαθοΰ- 
μεν νά ίξηγήτωμεν διά τοΰ δ τι ή φύσις 
άναπληροϊ διά τοΰ ένδς βργάνου τάς ελ
λείψεις τοΰ έτέρου. ’'Ισως τοΰτο έδικαιού- 
μεθα νά εΐπωμεν άν έπρόκειτο περί δύο αι
σθήσεων’ άλλ’ ή δρασις είναι ή πνευματι- 
χωτέρα τών αισθήσεων, είναι μέρος τής 

σκέψεως, άν επιτρέπεται ήμίν ή φράσις αΰ
τη, έκ δέ τής ιστορίας τής άναπτύξεώς 
τού εγκεφάλου καταφαίνεται δτι τά νεύρα 
τής δράσεως είσί τμήμα τοΰ ίγκεφάλου ή 
μάλλον έξάρτημα αύτού, φυσικώτατον δ
θεν θά ήτο έκεί δπου τδ πνεΰμα είναι λίαν 
άνεπτυγμένο* καί ή δρασις νά φθάνη μέγι- 
στον βαθμόν βξύτητος. ’Κκ τοΰ διλήμμα
τος τούτου τότε μόνον δυνάμεθα νά έςέλ- 
θωμεν δταν παραδε/θώμεν δτι εό Πηΰμα 
καί τοι ιιιγά,Ιηκ Λγοχ Λκάγκηκ τΰκ Al- 
σθήσιωκ .τρός ταχ·υτέρα>· αύτοΰ &κάητν 
(ir tier tirai όμως καί ireeJ&c ύποκιί- 
ulror ιϊς αύτάς, οΰιι ϊζαρτάται ΐιμίσως 
ά.τ’ αύτώκ. Νομίζομεν δέ δτι εκ τής μέχρι 
τοΰδε έπιθεωρήσεως τοΰ οφθαλμού δικαι
ούμεθα πληρέστατα νά έλθωμεν είς τδ συμ
πέρασμα τούτο.—

Περαιτέρω παρετηρήσαμεν δτι τά αίμο- 
βόρα ζώα, τήν ονομασίαν δέ αυτήν δέν 
άποδίδομεν μόνον είς τούς λέοντας, τάς 
τίγρεις, τά όρνεα κλπ. άλλά καί είς τούς 
κώνωπας καί τά λοιπά γνωστά ζωύφια 
άτινα δύνανται πολλάκις νά άπορροφή- 
σωσιν αίμα ζυγίζον 5—10 φοράς περισ
σότερον ή δλον αυτών τδ σώμα, ζητοϋ- 
σιν ώς έπί τδ πολύ τήν τροφήν αύτών 
τήν νύκτα, έχουσι δέ τήν δρασιν βξυτάτην. 
Τδν φακόν είδομεν άλλάσσοντα σχήμα κα
τά τδ στοιχεϊον έν ώ τά ζώα εύρί σκόν
τα·.’ καί παρά μέν τοϊς ένύδροις είναι 
κατά τδ μάλλον ή ήττον σφαιρικός, παρά 
δέ τοΐς έν τώ άεοι ζώσι μάλλον πέπλα- 
τυμένος.

Τδ άξιολογώτερον δμως τών περιέργων 
άτινα έν τή περιγραφή τού βργάνου τής ό
ράσεως έν τώ βισιλείιρ τών ζώων άπηντή- 
σαμεν ητο άναμφιβόλως ή τύφίάσις τών 
ζώων έν τώ σκότει. Εις δλας τάς διαιρέσεις 
ήμών εΰρομεν ζώα τυφλά· Ταΰτα δέ δυνά
μεθα νά διαιρέσωμεν είς έκ γενετής τυφλά 
καί είς δι’ άδιακόπου αχρηστίας τών οφθαλ
μών τυφλωθέντα· Είς τήν δευτέραν κατη
γορίαν ανάγονται πάλιν έξ ένδς μέν ζώα 
ύπδ τής τύχης έντδς σκοτεινών σπηλαίων 
περιορισθέντα, ώς λ. χ. οί έντδς τών λι

μνών τών σπηλαίων κατοικοϋντες ίχθΰς, έξ 
άλλου δέ ζώα άτινα έκ προθέσεως άποφεύ- 
γουσι τδ φώς. Τίς θά έπίστευεν δτι είναι 
δυνατόν νά ύπάρχωοι τοιαΰτα όντα, καί 
τίς δέν αγανακτεί έπί τή έκουσία ταύτη 
τυφλώσει ; Άλλ’ ή φύσις δέν άφίνει άτι
μοι ρητόν τδ βαρύτατον τοΰτο έγκλημα. Οί 
οφθαλμοί τών ζώων τούτων καταστρέφον
ται ώς επί τδ πολύ ή κρύπτονται βαθέως 
ύπδ τδ δέρμα, άποδεικνύοντες ήμϊν δτι ό 
θεληματικώς άποστερών εαυτόν τοΰ ευγε- 
νεστάτου καί έντελεστάτου τών έπί γής 
δώρων, τοΰ φωτός, χάνει καί τήν χρήσιν 
τοΰ εΰγενεστάτου καί τελειότατου τών ορ
γάνων του. Οΰτω καί ό θεληματικώς κλεί- 
ων τούς όφθαλμούς τοΰ πνεύματός του πρδ 
τοΰ φωτός τής άληθείας χάνει βαθμηδόν 
καί τήν δύναμιν αυτήν τοΰ κατανοεϊν τήν 
αλήθειαν.

Τοιοΰτος εν συντόμω ό οφθαλμός παρά 
τε άνθρώπω καί παρά ζώοις, τοιοΰτο δέ 
τδ όργανον, δι’ ού τδ ίν τώ ήμετέρω σώμα- 
τι δέσμιον κρατούμενον πνεΰμα ίκ τής είρ 
κτής αύτοΰ ώς διά θυρίδων τδ μέν έξέρχε- 
ται είς τδν έξω υλικόν κόσμον, δέχεται τδ 
φώς τής πλάσεως καί άρύεται τάς πραγ- 
ματικωτέρας τών έντυπώσεών του, τδ δε 
εποπτεύει μέρος τής γηίνου καί ούρανίρυ 
σφαίρας. Περιττόν νά εϊπωμεν δποίαν ση» 
μασίαν κέκτηται τοΰτο πρδ πάντων διά 
τδν άνθρωπον δστις ύπ’ αύτςΰ βοηθούμε- 
νος όχι μόνον φροντίζει περί τής σωματι
κής αύτοΰ ύπάρξεώς, οχι μόνον συνδέεται 
μετά τών όμοιων του διά δεσμών φιλίας 
καί άγάπης, άλλ’ ύποτάσσει μέγα μέρος 
τής κτίσεως, άναπτύσσει τάς έμφύτους 
πνευματικά; αύτοΰ δυνάμεις, και προσπα
θεί διά τής θέας τών χτισμάτων νά κατα
νόηση τδ 'Υπέρτατο* 'Or καί τήν Αιτίαν 
τοΰ Παντός·. Πάντες έκπληττόμεθα έπί τώ 
Οαύματι τούτω τών θαυμάτων, οπερ ρήτορες 
έξεθείασαν καί ποιηταί έψαλλον, ούδέν δ - 
μως δύναται νά παραστήση ήμϊν εναργέ
στερου τα μέγεθος τής σημασίας αύτοΰ εν 
τή ζωή, καθ’ ά λέγει τδ αγλάισμα τών 
βφθαλμολόγων, ό Κος foil Graeff, δσον ό 

κρύφιος στεναγμός έκείνων οϊτινες άλλοτε 
μέν κατεϊχον αύτδ, μετά ταΰτα δέ τδ ά
πώλεσαν διά παντός. Άλλ’ ή Εκκλησία,έκ 
τοΰ κόλπου τής όποίας άναβρύει πηγή ανε
ξάντλητος παρηγοριάς καί διά τούς δυστυ- 
χεστάτους, πληρούσα αύτούς έλπίδος αί- 
σιωτέρου μέλλοντος, διά στόματος τοΰ με- 
γαλειτέρου καί ύψηλρτέρου τών προφητών 
αύτής προλέγει τήν ήμέραν καθ’ ?,ν «άκού- 
σονται κωφοί λόγους βιβλίου καί οί ίν τώ 
σκότει καί οί ίν τή βμίχλη οφθαλμοί τυ
φλών βλέψονται.» *Ανευ βργάνου τής όρά
σεως, τότε τδ πνεΰμα ίκ τοΰ καταστρα- 
φέντος δεσμωτηρίου αύτοΰ ίλεύθερον άφε· 
θέν θα δύναται νά διακρίνη έντελέστερον τδ 
σκότος άπδ τοΰ φωτός, τδ ψεΰδος άπδ τής 
άληθείας.

Μ. Α. ’έαηγόνης.

ΑΡΧΙΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ.

’Εάν θέλωμεν νά εΰρωμεν τήν αρχήν τών 
κυρίων βνομάτων, δέον ν’ άνατρέξωμεν εί; 
τήν προκατακλυσμιαίαν έποχήν. Τιρόντι, 
είς τάς άρχάς τίς Ι’ενέσεως βλέπομεν, ότι 
ό πρώτος άνθρωπος ώνομάζετο Άόάμ, ή δέ 
πρώτη γυνή Εΰα. Παρά τοϊς 'Εβραίοι; δλα 
τά ονόματα είχον σημασίαν τινά’ οΰτως ή 
λέξις Άδάμ έσήμαινε ταύτοχρόνω; άνθρω
πος καί γή, καί έξέφραζε σχέσιν τινά με
ταξύ τοΰ άνθρώπου καί τοΰ πηλοΰ εξ ου 
έπλάσθη. Αί λατινικαί λέξεις humus καί 
homo, αϊτινες έκφράζαυσι τάς λέξεις γή καί 
άκ^ρωποζ·, έκφράζουσιν ωσαύτως καί τήν 
σχέσιν ταύτην ώς έκ τής δμοιότητος αύ
τών. 'Η λέξις Εΰα έσήμαινε μήτηρ τών 
ζώντων, ή δέ λέξις Λίωΰοής δ έκ τών ύ
δάτων σωθείς. Τά βνόματα έμεταβάλλοντο 
περί πλέον άπδ πατρδς είς υίόν, αρκεί ν' 
άναφέρωμεν τδν Νώε καί τού; υιούς αύτοΰ, 
τδν Σήμ, τδν Χάμ καί τδν Ίάφεθ, τδν 
Αβραάμ καί τδν 'Ισαάκ, τδν Δαβίδ καί τδν 
Σολομώντα.

Ct "Ελληνες γενικώς δέν είχον είμή ίν
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δνομα' οίον Σοφοκλής, Ευριπίδης, Περικλής, 
Σωκράτης. Οί ήρωες τού Όμηρου παρι- 
στάνονται διά τοΰ δνόματος αύτών, επομέ
νου ώς έπί τδ πλεΐστον καί τοΰ ονόματος 
τού πατρδς αύτών. Εκτωρος δ υίδς τοϋ Πρι
άμου, Άχιλλεύς ό υίδς τοϋ Πηλέως,Διομήδης 
ό υίδς τοΰ Τυδίως.Πλήν τδ όνομα τοϋ παπ
πού δέν μετέβαινεν ουδέποτε εΐς τόν εγγο- 
νον, καί έκεϊνο δπερ καλοΰμεν σήμερον οι
κογενειακόν όνομα, δέν ύπήρχε τότε. Ούτως 
ό ΙΙύρρος ή Νεοπτόλεμος ό υίός τοΰ Ά- 
χιλλέως, δέν έχει ούδένα χαρακτηρισμόν 
δστις νά ύπενθυμίζη τόν πάππον αύτοΰ 
Πηλέα. 'Γά περιληπτικά όνόματα, καθώς 
αί Άτλαντίδες, αί Δαναΐδες, παριστάνουσι 
τδ σύνολον τών θυγατέρων τοΰ "Ατλαντος 
καί τόΰ Δαναού, πλήν δέν παριστάνουσι 
πολλάς γενεαλογίας καταγομένας έκ τοΰ 
αύτοΰ στελέχους.

Παρά τοϊς Ρωμαίοις, απεναντίας, έμνη- 
μονεύετο τδ όνομα τής οικογένειας ή gens. 
'Η οικογένεια Ί ullia, ή οικογένεια Corne
lia, συμπεριελάμβανε τδ σύνολον τών ατό
μων τών άνηκόντων έν τή οικογένεια τών 
Τουλλίων, τών Κορνηλίων. "Εκαστος Ρω
μαίος είχεν ώς έπί τδ πλεΐστον τρία χα
ρακτηριστικά. Ιο τδ προωνύμιον proeno- 
men, δπερ σήμερον βζπτιστικδν καλοΰμεν, 
καί τδ δποΐον έψανέρωνε τδ άτομον (Μάρ
κος, Πούβλιος, Κάίος)· 2ο τδ δνομα nomen 
προσδιορίζον τήν οικογένειαν έν ή τδ άτο
μον τοΰτο ανήκε (’Ιούλιος, Κορνήλιος, Τούλ- 
λιος)· 3ο τδ έπώνυμον cognomen, ληφθέν 
έζ ελαττώματος τίνος φυσικού ή ηθικού' 
τοιουτοτρόπως έν τή οικογένεια Κλαυδία 
ύπήρχον Κλαύδιος Coecus (τυφλός), Κλαύ
διος Pulcher (εύειδής). Ό ενδοξότερος τών 
Ρωμαίων ρητόρων, δ Μάρκος Τούλιος, έ
πωνομάσθη Cicero έκ τής λέξεως cicer, I- 
ρέβινθος, διότι είχεν έπί τής ρινδς παρα- 
σάρκωμά τι δπερ ώμοίαζε πρδς ερέβινθον. 
Ο λατϊνος ποιητής ’Οβίδιος έπωνομάσθη 

$«S0, διότι ή ρΐς αύτού ήτο άρκετά μεγά
λη. Καί σήμερον άκόμη nasone παρ’ ίτα- 
λοϊς σημμίνει τδ αύτδ πράγμα. Τέλος, τδ 
agnomen προσωνυμία, έδίδετο ώς διακρι

τικόν σημεϊον είς άνάμνησιν νίκης ή στρα
τιωτικού κατορθώματος. Τοιουτοτρόπως αί 
λέξεις ’Αφρικανός, Γερμανικός, Βρετανικός, 
’Ασιατικός προσθετόμεναι είς τδ τέλος δ- 
νόματός τίνος, ύπενθύμιζον είς έκεινον 6- 
στις έλάμβανε τήν προσωνυμίαν ταύτην, 
εκστρατείαν τινά έν Αφρική, Γερμανία, 
Β,εττκνία ή έν Άσία. Ό Πούβλιος Κορνήλιος 
Σκηπίων,δ νικήσας τδν ’Αννίβαν έν Ζάμα, έ
λαβε τήν προσωνυμίαν Ά gipixarbc, δ α
δελφός αύτού Λούκιος Κορνήλιος Σκηπίων,δ 
νικήσας Άντίοχον τδν Μέγαν έν Μαγνησίά, 
έπωνομάσθη ’Αιηαϋΐκύς είς άνάμνησιν τής 
νίκης ταύτης. Εις άντίθεσιν δμως, δ πάπ- 
πος τών δύο τούτων τελευταίων, δ Λούκιος 
Κορνήλιος Σκηπίων,έπωνομάσθη JsHta διό
τι συνελήφθη μετά 17 πλοίων ύπδ τού 
καρχηδονικού στόλου.

Αί 'Ρωμαϊαι δέν έφερον είμή τδ όνομα 
τής οικογένειας είς τήν όποίαν άνήκον ύπδ 
τδν θηλυκόν αύτού τύπον (Σεμπρόνια, ’Ιου
λία, Τούλια). Ή μήτηρ τών Γράκχων ώνο- 
μάζετο Κορνη.Ιία. ’Εάν ύπήρχον δύο κόρόη 
έν τή αύτή οικία, ή μέν μεγαλητέρα έπω- 
νομάζετο major, ή δέ μικροτέρα minor. 
Έάν δέ ύπήρχον περισσότεροι, ή πρεσβυτέ
ρα ώνομαζετο Κορνηλία πρώτη (παρά τή 
οικογένεια τών Κορνηλίων) ή δευτέρα Κορ
νηλία δευτέρα, ή τρίτη Κορνηλία τρίτη καί 
ούτω καθεξής.

Οί πρώτοι χριστιανοί δέν άνηγορεύοντο 
είμή μόνον ϊιά βαπτιστικού ονόματος (Πέ
τρος, Άνδρέας, Ιάκωβος, Σίμων). Άλλ’ ε
πειδή πολλά άτομα έφερον τδ αύτδ όνομα, 
έκριναν άναγκαιον νά προσθέσωσι, έπίθετόν 
τι. Τά έπίθετα ταύτα έφανέρωναν κατ’ άρ
χάς τήν γενεαλογίαν,Πέτρος υίδς τοΰ Ίωάν
νου, τδν τόπον τής γεννήσεως, Γρηγόριος δ 
Ναζιανζηνδς, ή φυσικόν τι προτέρημα, ’Ιωάν
νης δ Χρυσόστομος, έξ αιτίας τής μεγάλης 
αύτού εύφραδείας.

Παρά τοϊς Φράγκοις, τά όνόματα είχον 
σημασίαν τινά, ή λέξις π. χ. Κλοδίων έσή- 
μαινεν εκάοξος' Μεροβαΐος έξοχος noJeui- 
στής' Σιλδερΐκος γεχχαϊος' Κλόβις εχόοξος 
πο.Ιευιστής· Γοντράνδος, ι'σγιφός ε> xo.li· 

^ω' Δχγοβέρτος, .Ιαηπρός ώς rA y<S< τθς 
ήμίρας.

'Η χρήσις τών επωνύμων είσήχθη είς τήν 
αυλήν τής Γαλλίας ύπδ Καρόλου τοΰ Μεγά
λου. Ό μέγας ούτος αύτοχράτωρ, δστις ήτο 
ένθερμος θιασώτης τής άρχαιότητος, έπρο
τίμα τ’ άρχαΐα όνόματα ή έκεϊνα τής έπο
χής του' αύτδς δ ίδιος ώνομάζετο Δαβίδ, ο 
δέ διδάσκαλος αύτού Άλκουΐνος δστις τώ 
έδίδαξε τήν ρητορικήν, τήν διαλεκτικήν 
καί τήν αστρονομίαν, έπωνομάσθη Αλβί- 
νος.

Κατά τδν μέσον αιώνα οί χωροδεσπόται 
έλάμβανον τά όνόματα τών γαιών αύτών. 
'Ως έκ τούτου βλέπομεν τοσαΰτα ονόματα 
πόλεων, γαιών,ελών ή δασών συνημμένα είς 
τά βαπτιστικά όνόματα τών βαρώνων καί 
τών τιμαριούχων ιπποτών. Οί βασιλείς ύ- 
πεγράφοντο μόνον δια τοΰ βαπτιστικού 
αυτών δνόματος, καθώς Λουδουοϊκος, Κά
ρολος, Φίλιππος, έλέιρ θεοΰ, βασιλεύς τής 
Γαλλίας. Οί έπίσκοποι ύπεγράφοντο έπί
σης διά τοΰ βαπτιστικού αύτών ονόματος, 
επομένου έκείνου τής επισκοπής αύτών. 
• Παύλος έπίσκοπος Τολώζης.» Μέχρι τοΰ 
47ου αίώνος, αί γυναίκες δέν ύπεγράφοντο 
είμή διά τοΰ βαπτιστικού αύτών ονόματος, 
είς τδ δποΐον έπρόσθετον τδ τού πατρός ή 
τοΰ συζύγου αύτών. ΜατθΙΜη κόρη 'Ρα ■ 
βίριου τοΰ "Edovct ΚΛοτί.Ιό>ι σύζυγος 
'H paxJelou όε ΠοΛιπάχ.

Τά ένόματα ctor apsrur δέν έλαβον υ- 
παρξιν είμή έκ τής έποχής καθ’ ήν δ Φραγ
κίσκος λ', διά διατάγματος βασιλικού ύπε- 
χρέωσεν δλους τούς εφημερίους τού κράτους 
νά καταγράφωσιν άκριβώς τήν έποχήν τής 
γεννήσεως τών πιστών τούς δποίους ήθελον 
βαπτίσει. ’Επειδή οί αγενείς δέν εϊχον ώς 
τούς χωροδεσπότας κτήματα, έλάμβανον 
τδ όνομά των έκ τινων φυσικών ή ηθικών 
περιστάσεων, ώς λ. χ. έκ τοϋ επαγγέλμα
τος, έκ τού τόπου τής γεννήσεως, έκ τής 
ήλικίας,έπ τοΰ χαρακτήρος,έκ τών προτερη
μάτων, ή φυσικών έλλείψεων. Ιδού δ κατά
λογος ονομάτων τινών τά όποια έλήφθησα» 
έκ τού επαγγέλματος.

(ΟΜΗΡΟΣ ΦΥΛ. Ζ )

ΛΙ archand έμπορος, Barbier κουρεύς, 
Fabre σιδηρουργός, Charpentier ξυλουργός, 
Μαςοιι κτίστης, Berger π»μήν, καθώς καί 
παρ’ ήμΐν τά ονόματα Ψαράς, Ζωγράφος, 
Ιατρός, Νομικός κτλ.

’Ονόματα ληφθέντα έκ τοϋ χαρακτήρος 
Ban καλός, DoUX γλυκύς, Mauvais %Λ- 
κδς, L'ami φίλος, Lef.ranc ελευθέριος κτλ.

Όνόματα ληφθέντα έκ τοΰ τόπου τής 
γεννήσεως. Lcbrelon,Lenormand—Catalan 
—Lemousiu—Ροΐ^υΐη,χ,^ως και παρ’ ή- 
μΐν τά όνόματα Βούλγαρης, ’Αθηναίος, Κε- 
φαλονίτης, "Ελληνας, Κρητικός κτλ.

Όνόματα ληφθέντα έκ τινων φυσικών 
ποιοτήτων. Le Beau ωραίος, I ilain χσγγη- 
μος, Grand μέγας, Petit μικρός, Leblanc 
λευκός, Lenoir μαύρος, Brun φαιδς, Lerou- 
ge έρυθρδς, ώς καί παρ’ ήμΐν τά όνόματα 
Μαυρομμάτης, Μαυρογένης,. Κόκκινος, Ά- 
σπρέας, Χρυσομάλλης, Κεφαλάς κτλ.

Πολλά όνόματα παρά Γάλλοις παράγον
ται έκ τής φύσεως καθώς Labruyere—La- 
fontainc—Racine—Rossignol. Άλλα δέ 
έξ αντικειμένων κατασκευασθέντων ύπ’ αύ
τού τοΰ ανθρώπου, καθώς Hlaison, La 
Porte, Larue, Soulier,, καθώς καί τά παρ’ 
ήμΐν Κλαδάς, Κρασάς, Λαδάς κτλ.

Διάταγμα δημοσιευθέν.ύπό Ερρίκου τού 
Β'. είς Άμβοάσην τδ 1555 άπηγόρευσεν 
είς τούς ύπηκόους αύτού νά μεταβάλλοισι 
τά όνόματα άνευ βασιλικής άδειας.Βραδύτε- 
ρον δμως έπί τής γαλλικής έπαναστάσεως 
διάφοροι μεταβολαί έγένοντο έπί τών βασι
λικών τούτων διαταγμάτων.

Ιδού τί λέγει δ Λα,βρουυέρος περί τής 
άλλοκότ.ου ταύτης συνήθειας τού νά μ.ετα- 
βάλλωσιν οί άνθρωποι τά όνόματά των. 
“Άνθρωποί τινες φέρουσι τρία ονόματα, 
φοβούμενοι μήπως εύρεθώσιν έλλειπεϊς' έ" 
χουσι διά τήν εξοχήν καί διά τήν πόλιν, 
διά τά μέρη τής ύπηρεοίας αύτών ή ένθα 
έξασκοΰν τδ έπάγγελμά των. "Αλλοι έχουσι 
δισύλλαβόν τι δνομα τδ δποΐον έξευγενί- 
ζουσι διά μορίων, μόλις ή τύχη αύτών 
φανή ευνοϊκή ώστε διά τής έξαλείψεως συλ
λαβής τίνος καθιστώσι τό άλλοτε άσήμαν* 
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πόν έσπαρμένον έξ αύτών, άφινομένων τεσ
σάρων τετραγωνικών πεδών γί; είς έκα
στον φυτόν, ήθελεν απαιτεί 4,826,706 λί
τρων χατά τους τέσσαρας θερινού; μίνα;’ 
έν δέ πλέθρο» κράμβών πλείονας τών δ, 
000,001) καί ίν όμοιον έκ βρυωνίας (AftJiS) 
7,000,000 λιτρών. Ί1 χατά μέσον όρον έν 
Αγγλία καταπίπτουσα τδ θέρος, έπί ένδς 

πλέθρου, ποσότης βροχής δέν υπερβαίνει 
κατά πολύ τά 2,000,000 λιτρών καί ίκ 
Ταύτ»ς ϊοως ή βλάστησι; δέν απολαμβάνει 
τ.δ τέταρτον, Ηδη δέ κατανοοΰμεν πώς 
ή φυσική ίδιότχ; γη; τίνος, ϊν’ άπορροφα 
τούς υδατώδεις ατμούς, είνε ίν τών σπου
δαιότατων χαρακτηριστικών αύτίς.

Είς τδ πνεΰμα άρα τοΰ αναγνώστου δέν 
παρίσταται ώς άτακτόν τι τδ οτι τδ ελώ
δες έδαφος δπερ έχει αφθονίαν καί φυτικίς 
άμα γίς καί ύδατος, παράγει μόνον τά ά 
χρηστότατα χαΐ δυσειδέ.στατα τών φυτών ; 
ήτοι βούτομα, σχοίνους (βρύλλα) χαί χον
δροειδή χλόην, είς ·?,ν ό αγρονόμος δίδει τδ 
ρβριστικόν όνομα όξύνη; νομής ; 'Π τοΰ 
φαινομένου τούτου έξήγησις παροτρύνει η
μάς, ίνα λάβωμεν ύπ’ δψει, τί η γί, ώς ε
πίσης τί ό άήρ καί τδ ύδωρ χορν.γοΰσι πρδς 
τροφήν τών φυτών. 'Όταν χαταναλωθη τι 
ύπδ τοϋ πυρδς, τά όργανικά αύταί συστα
τικά έπανακάμπτουσιν είς την ατμόσφαι
ραν, άφ’ ής τδ πρώτον ειχον άρυσθή. Ή 
υποστάθμη δ’ αύτοΰ, ή τέφρα, είσί τά α
νόργανα συσταστικά — έκεΐνα άπερ παρέ- 
σχεν ή μήτηρ Γί. Ή καυσις διαχέει την έ- 
νωσιν αύτών καί χορηγεί τδ πρδς άνάλυσιν 
αύτών μέσον τώ χημικφ. '11 τών φυτών 
τέφρα συνίσταται έκ τιτάνου, φοισφόρου, 
μαγνησίας, πυρίτου (silex) καί αλκαλικών 
αλάτων κατά διαφόρους αναλογίας. Ταΰτα 
διοχετεύονται διά τοΰ παρ’ αύτοΰ άπορ- 
ροφωμένου ύδατος εϊς τάς μικράς κυψελί
δας τοΰ ζώντος φυτοΰ. Έναποτιθέντα δ’ έν 
τοίς περιφράγμασι τών κυψελίδων παρά- 
γουσιν απείρους τροποποιήσεις κατά τήν 
σκληρότητα, ψαθυορότητα,λεπτότητα, κτλ. 
Ό λεπτοφυής καυλδς τοΰ σίτου δέν θά 
ήδύνατο νά ύψωθί ίνα ώρεμάση τούς κόκ

κους αύτοΰ είς τάς ακτίνας τοΰ ήλιου, αν ή 
γί δέν έ προμήθευε» αύτδν διά πυρίτου, δι' 
ού αί κυ ψελίδες αύτοΰ άποκτώσι τήν στερ- 
ρότητα έκείνην, ήτις έστίν αναγκαία, ίνα 
παράσχη αύτώ την δύναμιν νά ϊσταται όρ
θιος.» Τδ τίς ελώδους γίς έλάττωμα προέρ
χεται έκ τής ύπερπερισσείας τοΰ ύδατος, 
ή οποία διαλύει καί άφαιρεϊ τάς άνεκτιμή- 
του; ταυτας γαίας καί άλατα, ένώ άφ’ 
έτέρου άρχονται νά φρονώσιν, δτι αί κνριώ- 
τεραι τών ύαδ τής καλλιέργειας κατορθου- 
μένων αναπτύξεων καί μεταμορφώσεων, — 
ποικιλιών, αϊτινες διά ττ,ς παρελεύσεως 
τοΰ χρόνου γινόμεναι μόνιμοι, βαθμηδόν 
μεταποιούνται είς ύποδιαιρεσεις φυτών — 
οφείλονται τοϊς άνοργάνοις τούτοις στοιχεί- 
οις. Όπου δήποτε έδαφός τι έχει αφθονίαν 
τών ιδιαιτέρων αλάτων, ή γαιών τών πλε- 
Λναζουβών έν ταϊς τέφραις οίουδήποτέ τί
νος φυτοΰ, τδ φυτδν έκεϊνο θέλει βαθμηδόν 
άλλοιωθή κατά τήν φυσικήν αύτοΰ ιδιότη
τα καί μορφήν. Τδ μικρόν, ξηρόν καί ξυλώ
δες στέλεχος τοΰ αγρίου δαύκου θέλει με- 
ταβλτ,θή είς γλυκύ τι εύχυμον χορταρικού 
ζυγίζον πέντε, ή £ξ λίτρας. Τδ μέ πρασί
νους πικρούς τήν γεΰσιν κάλυκας άραιόκλα- 
δον ανθηρόν στέλεχος τίς άγριας ανθοκράμ
βης γίνεται τδ μαλακόν, εύχυλον, χιονό- 
λευκον σφαίρωμα, δπερ εμφανίζεται έπί τίς 
τραπέζης ήμών. '11 ξηρά πετρώδης φυσική 
ίδιότης τοΰ έδάφους, ή κατά τό φαινόμε
νου κατάλληλος μόνον πρδς επισκευήν τών 
οδών — ή παράγουσα τήν ώραίαν Βουρ- 
γουνϊική,ν σταφυλήν, εινε τρανόν παράδειγ
μα τής παραγωγικής δυνάμεως, ?,ν γαϊαί 
τινες κέκτηνται.

Ή βοτανική γενναίως συνεισφέρει τό έ- 
πιβάλλον αύτή μέρος είς τά θαυμάσια τής 
έπιστήμης μυθοπλάσματα (fainy-tales) — 
αληθή “διηγήματα», άπερ κάμνουσιν, ώσ
τε τά φανταστικώτατα ή λίαν άλλόκοτα 
τής φαντασίας δημιουργήματα νά φαίνονται 
άτολμα καί τετριμμένα.

Ό περιηγούμενος έν τή Νοτίω ’Αμερική 
άνά πάν βήμα παρενοχλεϊται, δτέ μέν ύπό 
τούτου, ότέ ύπ’ έχείνου έκ τών τετρακοσί- 

ων ειδών τοΰ γένους τών κάκτων. Καθιστά- I 
μενοι αίτιοι γέλωτος ένεκα τής ασχήμιας 
των, τέρποντες διά τίς «λλοκοτάτης ποι- 
κιλίας αύτών διηνεκώς έφελκύουσι τήν προ
σοχήν τοΰ περιγητοϋ διά τή; ολοσχερούς 
άνομοιότητός των πρδς πάσας τάς άλλας 
μορφάς τών φυτών. Ανευ φύλλων, ώς έπί 
το πλεϊστον δέ καί άνευ κλάδων,τά αμαυρά 
αύτών πράσινα,τά δίκην ύδρωπικών φδε μέν 
συνεγαλμένα, έκείσε δ' έζωγ'.ωμένα,άλλ’ ό
μως ύπδ λαμπρών άνθέων κεκοσμημένα ς&- 
λέχη αύτών συχνάκις εγείρονται είς ύψος 
τριάκοντα, ή τεσσαράκοντα ποδών Καί <ρ δε 
μέν εύρίσκεται ό έχινοειδής κάκτος,μικρά τις 
βτρογγύλη ακανθώδης σφαίρα, καί ό γηραι
ός μέ θυσσάνους έκ σεβάσμιας τήν όψιν πα
λιά; κόμης κάκτος, έκεί δέ, δ λεπτός μα- 
στιγόμορφος δφιόκακτος, παοάσιτον φυ-όν, 
άπδ κλωνδς εί; κλώνα άναρριχώμβνος, καί 
ό λαμπαδοσκόλυμος κάκτος (ή κάκτος τής 
Περουβίας) έν σχήυατι στρογγύλτ.ς στήλης 
ύψούμενος, ώς έπί τδ πλεϊστον άνευ κλάδων, 
άλλ’ ένίοτε είς άλλοκότατον τρόπον δια- 
κλαδούμενος καί έπακριβώς όμοιάζων πρδς 
χονδροειδή γιγαντιαίαν λυχνίαν,τεσσαράκον
τα ποδών τδ ύψος. ’Ενίοτε δέ τά γηραιά ά* 
ποξηοαθέντα στελέχη ϊσ-ανται όρθια λευκά 
καί φασματώδη, μεταξύ τών άκμαζόντων 
^ελεχών, άφοΰ ό χλωρό; σαρκώδη; φλοιός 
αύτών μαρανθή. Ό ύπδ τής νυκτδς κατα
ληφθείς δδοιπόρος μετ’ εύγνωμοσύνης αίσθή 
ματο; επωφελείται έξ αύτών έν τή πενι- 
χρώς έφωδιασμένη ύπό δασών έκείνη χώρφ, 
όπως άνάπτη πνρ,ίι καίη αύτάς ώ; λαμπάδας 
—έξ ου καί τδ όνομα—κατά τά; ζοφερά; 
τροπικά; νύκτα;. Ιίκεϊ είσίν οί πεπονόμοο- 
φοι κάκτοι, οί όποιοι πόρρωθεν όμοιάζουσι 
πρό; άναπαυομένου; Ινδιάνου;, άλλά βλέ- 
πο>ν τις αύτούς έκ τοΰ σύνεγγυς ευρίσκει, 
δτι είσί χθαμαλοί άμορφοι σωροί κάκτου τί
νος έφωδιασμένοο διά πυκνών ύπόχρων ά 
κανθών. Εί καί φυόμενοι ώ; έπί τδ πλεϊ
στον ύπδ τάς φλογέράς τοΰ κατά κάθετον 
ήλίου ακτίνα; έπί ξηρά; άμμου άπες-ερημέ- 
νη; πάση; φυτική; γί; καί ύπ’ ούρανόν ού
δεμίαν ψεκάδα βροχής έπί τρία τοΰ έτους 

τέταρτα χορηγοΰντα αύτούς, ούχ’ ήττον 
ούτοι είσίν έζογκ<ομέ«οι έξ ύδατώδους τί
νος όξύνου όπου ανεκτίμητου άξια; διά τδν 
ύπδ τής θερμότητος καταφλεγόμενον όδοι- 
πόοον. Καί δ όναγρο; αύτδς άποσπών μετά 
προφυλάξεω; διά τής όπλή,ς του τά; επι
κινδύνου; άκάνθας γινώσκει πώς διαβαίνων 
διά τών κατερημωμένων στενωπών νά ποιεί
ται χοίσιν ήδέο; τινδς ποτού. Καί οι έν ’Α
μερική ιατροί κατά διαφόρους τρόπου; με
ταχειρίζονται αύτόν. Ή παχεία δερματώ
δης έπιδερμίς, δι’ ής οι κάκτοι περικαλύ
πτονται, κωλύει τη,ν έξάτμισιν καί παοέχετ 
αύτοίς τδ μ-έσο* νά συσωρεΰ-ισι τήν φει- 
δωλώς προμηθευομένην αύτοΐ; υγρασίαν’ έτι 
δέ βοηθοΰνται είς τοΰτο ύπδ τί; ίλλείψε- 
ω; φύλλων, ήτις σχεδδν χαρακτηρίζει άπαν
τα τά είδη, καθότι διά τών φύλλων κυρίως 
έςατμίζουσι τά φυτά τή* πλεονάζουσαν 
έν αύτοίς υγρασίαν. 'Ετέρα δέ ίδιότης αυ
τών έστι καί ή άφθονία ωραίων μικρών 
κρυστάλλων όξαλικοΰ τιτάνου έναποθηκευ- 
μένου έν ταϊ; κυψελίσιν απάντων τών κοι- 
κτοευδών. Είδη δέ τινα περιέχαυσιν ούχί 6- 
λαττον τών 85 τού; έκατδν έξ αύτοΰ καί 
σχεδδν άπαντα παράγουσι μικρού; μέν άλλ’ 
εύαρέστου; τή* γεΰσιν καρπούς—-είδη τρο
πικών ριβησίω* καί κοινών φραγκοστάφυλών 
(cuuanls). Τδ ξύλον τοΰ λαμπαδοσκολύμου 
λ άκανθώδου; κάκτου (torc/ι ί/ustie), &ί καί 
έλαφοόν, είνε τοσοΰτον στερεόν, ώστε χρη
σιμεύει αντί δοκών καί πασσάλων καί, έάν 
προσθέσωμεν, ότι τδ άνεκτίμητον μικρόν 
■νδόκοκκον (cochineal) έντομο» κατοικεί 
καί τρέφεται μόνον έπί τοΰ κάκτου καί 
ότι αί άκανθαι άλλου τινδς εισόδου είσί το
σοΰτον επικίνδυνοι, ώστε καί οί βούβαλοι 
αύτοΐ φονεύονται ύπδ τής φλογώσεως, ήτις 
έπεται τί έκ μιά; μόνης τών άκανθών τού
των προξενουμένφ πληγή, θέλομεν απαριθ
μήσει πάντα όσα είσί τά μάλιστα ενδια
φέροντα έκ τών άφορώντων αύτού;.

Ύπάοχει μικρόν τι φυτδν μεθ’ ol> πά; 
είς τά διδασκαλεία φοιτώ» έστίν εξοικειω
μένος, ήτοι τδ εύφόοβιον, ή λυκόγαλα 
(wolfs milk) είς τή* ένέργειαν τοΰ γαλα-



«Ν ΒΛΕΜΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΤΤΩΝ ΕΝ ΒΛΕΜΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΦΤΤΩΝ. 315
κτώδους έπου τοϋ δποίου, πρδς θεραπείαν 
τών άκροχορδόνων έχει μεγάλην πεποίθη- 
σιν. Ό Οπό; ουτος, ή γνλακτιύδη; ίκμάς, 
όπως καλεϊταί, εύρίβκετα·. είς πολλά; δια
φόρου; οικογένεια; (families) φυτών, το- 
βοότω μάλλον αύξανόντιυν κατά τον αριθ
μόν δσω προσεγγίζομε» είς τούς τροπικού;. 
At ιδιότητες δ' αύτών διαφέρουσι τοσοΰτον 
όσον τά μέν είσί χρησιμότατα καί θρεπτι- 
κώτατα, τά δέ θανασιμώτατα δηλητήρια. 
Παντί δέ τά έχοντα τό» χυμόν τούτον φυ
τά διακρίνοντα·. διά τίνος ΐδιαζούσης αύ- 
τοίς ανατομικής κατασκευής. Έν τώ φλοιώ 
καί τη εντεριώνη ύπάρχουσι μκροί, καμ
πύλοι καί κλαδωτοί σωλήνες ούχί ανόμοιοι 
πμό; τά; φλέβας τών ζώων περιέχοντας τόν 
πυκνόν έκεινον όπόν, ό όποιος γενικώς εί' 
ναι λευκός, ώς τό γάλα, άλλ’ ύπάρχουσι 
και κίτρινοι, ερυθροί καί κυάνεοι προσέτι 
γαλακτώδεις χυμοί. Συνίσταται δέ ώς τό 
γάλα τών ζώων έκ λευκωματώδου; τίνος 
(ιευστοΰ μετά μακρών σφαιριδίων επιπλεόν
των έν αύτώ. "Απαντες δ’ οί γαλακτώδεις 
χυμοί περιέχουσι κατά τό μάλλον ή ήττον 
ελαστικόν κόμμι (caoutchouc), άλλά μόνον 
ύπό τόν τροπικόν ήλιον τελειοποιούνται αί 
ιδιότητες έκεϊναι αί καθιστώσαι αύτούς το- 
σοΰτον τώ άνθρώπω άνεκτιμήτους. ’Ενταύ
θα (I) δέ και έν τοϊς κυριοιτέροι; αύτοίς ό- 
μοιάζουσι μάλλον πρός τήν ιξόκολλαν, ήν 
έςάγομεν έκ τών ήμεροτέρων ίξοδένδρων.
Εάν άφήσωμεν τόν χυμόν νά μένη ήρεμος 

τά σφαιρίδια τοΰ ελαστικού κόμμεος ά»α- 
βαίνουσιν έπί τής έπιφανείας καί συνενούν- 
ται επακριβώς καθ’ 8ν τρόπον τά σφαιρίδια 
τού βουτύρου, ή πύατος (cream) έν τώ γά- 
λακτι. Ο κατάλογο; τών τε ο’ιφελίμων κα'ι 
τών επιβλαβών γαλακτωδών χυλών είναι 
σχοινοτενής αμα καί πολύ παρέχων τό δια- 
φέρον. Τό γαλακτόδενδρον (3) (cow-irei) 
παρέχει τώ Κιγκαλησίορ (Cingalese) γλυκύ-

(1) Δηλ. έν Άγγλίιε. Σ. Μ)
(2) Γαλακτόδενδρον (arbre ά la.it ou ά 

la vache) Brostmum ή γαλακτόδρενδρον 
χρήσιμον, παρέχει χυλόν τινα γαλακτώδη 

τι καί εύάρεστον ποτόν, δπερ αύτός μετα
χειρίζεται, ώσπερ ήμεϊς τό γάλα. Έν δέ τή 
Βρασιλίμ υπάρχει εΰφόρβίόν τι, ού τό γάλα 
έκρίον έκ τού στελέχους κατά τάς ζοφεράς 
καί θερμά; τού θέρου; νύκτας εκπέμπει 
λαμπρόν τι φωσφορικόν φώ;. Ή ρίζα δέ τής 
’Γούκκας (?wcca) (* *)  ή μανδιόκου (man- 
dioce) συγχέει έν φ-ίνή συνενώσει τήν υγ-.ει- 
νοτάτην τρυφήν καί τό δραστικώτατον άμα 
δηλητήριον,καί ή πρό; διάλυσιν τή; ένώσε- 
ως ταύτης μέθοδος καί τή; μεταποιήσεω; 
έκάστου συστατικού πρός τήν ίδιάζουσαν 
αύτού χρήσιν εί.ε λίαν περίεργος. Ό Ινδός 
διά ξύλινης ράβδου κοπανίζει τάς ρί
ζας έν τώ κοιλωθέντι κορμώ δένδρου, μέχρις 
ού άποτελέσωσι πυκνόν τινα πολτόν, δενει 
αύτόν εις σφικτήν τινα δέσμην μέ λίθον 
προσκεκολλημένον έν τώ πυθμένι καί άναρ- 
τά αύτήν εις τρόπον ώστε τό βάρος τοΰ λί
θου έκθλίβει τόν γαλακτώδη χυλόν’ δ δέ 
πολτός αποχωρίζεται έτι μάλλον τού έν 
αύτώ περιεχομένου πτητικού δηλητηρίου 
έκτιθέμενος, ίνα θερμανθή, ειτα μεταβάλ
λεται εί; κόνιν ποοστριβόμενος μεταςύ δύο 
λίθων. Καί τοΰτό έστι τό περίφημον κασ- 
σάβειον (ή ίοτρόφον) άλευρον, τό τοσοΰτον 
σπουδαίο» έμπορεύσιμον είδος πρός διαιτη
τικήν τροφήν έν τή Ν’οτίορ 'Αμερική. Α
φού δ’ ό Ινδός δηλπτηοιάση τά βέλη αυ
τού έν τώ ουτω; έκθλιβέντι χυμώ, άφίνει 
αύτόν νά μένη ήρεμος έπί πολύν χρόνον 
καί ή ύπ’ αύτού έναποτιθεμένη λευκή κόνις 
είνε ή ταπιόκα (1). Ή στρυχνίνη καί βρυ- 
κείνη (brucetne) (2), δύο τών δραστηριωτά- 

γλυκύτατον έξ ού τρέφονται οί κάτοικοι 
τών έν Βενεζουέλη Κορδιλλιέρω».

(Σημ. Μ. έκ τοϋ Λεξ. Bouillel).
(*) Ύού,κκα γένος έκ τής οικογένειας (fa- 

mille) τών κρινοειδών, παρομοιάζον τήν α
λόην καί φέρον θύσσανον έκ λαμπρών λευ
κών άνθέων. (Σ Μ ).

(ί) θρεπτικόν άλευρον έκ τής ρίζη; τοΰ 
Μανιόκου. (Σ. Μ. αύτόθε»).

(2) Έκ τού δνόματος τού περιωνύμου 
περιηγητού ’Ιακώβου ftruce-γεννηθέντος τώ

των φυτικών δηλητηρίων εύρίσκονται έν άλ
λοι; γαλακτώδεσι χυμοί;’ καί υπάρχει δέν- 
δρον τι—τό ίππομανές— (l/re manclitnes), 
δπερ δι» τοϋ δηλητηρίου του μολύνει καί 
αύτάς τά; ύπεράνω τών φύλλων αύτοΰ δι- 
περάσα; σταγόνας τής βροχής είς τηλικοϋ- 
τον βαθμόν, ώστε ό καταφεύγων υπ’ αύτδ 
ατελής οδοιπόρος τάχιστα αίσθανεται εαυ
τόν κεκαλυμμένον υπό φλυκταινών καί ελ
κών. Άποφεύγουσι δ’ αύτό οί έγχώριοι με
τά τοσούτου δεισιδαίαονος φόβου, ώς ητο 
τό μυθολογούμενο» φαρμακόδενδρον (upas- 
tree) (I) τής Ιάβα;’ καί έπειδή συνέπεσε 
λόγος περί τοΰ δένδρου τούτου, τού γερα- 
ροΰ εκείνου διηγήματος τού συγχέοντος τρία 
πραγματικά, άλλά διακεχωρισμένα πράγ
ματα εις έ» δλον πλαστόν καί άνυπόστα- 
τον, αρμόζει ήμϊν, ϊνα έξηγήσωμεν αύτό 
ένταΰθα, διότι έν τών τριών όμού συγκε- 
χυμένως άναμιχθέντων πραγμάτων είνε ή 
ΰπαρζις δένδρου τινδς έκ τοΰ γαλακτώδους 
όπου τών ριζών του δποίου τό upas radia 
η ύπέρτατον τών δηλητηρίων κατεργάζε
ται’ έλάχιστό» τι βέλο; βαφέν έν αύτώ 
καί δι’ έκφυσήσεως έκτοξευθέν διά μέσου 
κοίλου τινδς καλάμου κάμνει τήν τίγριΜ

4 730 έν Κινναίρδη τής Σκωτίας, άποθανόν»- 
τος δέ τώ 1794, ώνομάσθη καί τό φυτδν 
brucea, μεταφερθέν ύπ’ αύτοΰ έκ τής Ά- 
βυσινίας. 'll δέ βρυκειίνη έστίν Οργανικόν 
άλκαλι άνευρεθέν έν τώ φλοιώ τή; Faigre 
Anguiluro, Fausse anguslure (ψευδούς άγ- 
χιστύρου) 8ν φλοιόν έ νόμιζαν προερχόμενον 
έκ τοΰ Βρυκείου, καί δπερ περιέχετα: (δηλ. 
τό μνησθέν άλκαλι) καί έν άλλαις φυτικαΐ; 
ούσίαις. (Σ. Μ.)

(1) Anliaris Tixicaria. —(έκ τή; Ία- 
βανική; λέξεω; anlgar, δι’ ής ονομάζεται 
τό φυτόν, δπερ έστίν έκ τής οικογένειας τών 
κνιδοειδών, ιδίως δ*  εΰρηται έν τή νήσορ Ιά
βα. Τδ δ’ είδο; τοΰτο boun-upas καί υπό 
τών Βοτανικών Anliars toxicaria καλβύ- 
μενον, παράγει δραστηριώτατον δηλητήριο», 
ώ οί Ίαβανοί χρώνται πρός δηλητηρίασιν 
τών βελών των. (S. Μ.) 

νά τρέμη, νά μέ·η έπί στιγμάς τινας ακί
νητος, ειτα δέ νά πίπτη ώς καταληφθεϊσα 
ύπδ σκοτοδινιάσεως καί ν’ άποθνήσκη μετά 
βραχέων άλλά βιαίων σπασμών. Έν τή ω
ραία, εύφόρφ καί φρικώδει έκείνη νήσω 
θάλλουσι λαμπρα άνθη ών αί διαστάσεις 
καταμετριόνται καθ’ ολοκλήρου; πόδας, 
αντί κλασμάτων δακτυλικών—σία αί κλη- 
ματίτιδες (Lianes), τά Παυλίνεια (1) καί 
Ραφφλεσιανά (2) κρίνα. Άληθτ άρχέγονα 
δάση διανοίγονται 8ιά μεγαλοπρεπών πλα
γίων σηκών (aisles) καί τά γεγυμνωμένα, 
έκατόμποδα τό αήκος στελέχη τών κλήμα- 
τιτίδων (Italics) συσπειρούμενα άπό δέν
δρου είς δένδρον έξαπλοΰνται ώς τά όπλί- 
σματα (έξάρτυσίς) W0S τίνος. Ό Άντιάρ 
με ύψηλόν, λεϊον καί λεπτοφυές στέλεχος 
εξήκοντα, ή όγδοήκοντα ποδών τδ ύψος, έ' 
πεστεμμένος δ’ ύπό στεφάνης στιλπνών 
φύλλων έκχέει έκ τοϋ εύκόλως τιτρωσκομέ- 
νου φλοιού του, ώς κάί τδ ίππομανές (ΐηα- 
ncliinees) χυμόν (ίαρ) τινα προξενοΰντα τώ 
άπερισκέπτω; άπτομένοι αύτοΰ φλύκταινας 
καί έλκη. Πίθηκε; φλυαροΰσι μεταξύ τών 
κλώνων καί λιθοβολοΰσι τδν όδοιπόρον μέ 
καρπούς. Ό μελαγχολικός Ούράγκ-Ουτάγ- 
κο; σοβαρώ; περίπλανάται στηρ-.ζόμενος έ
πί τή; βακτηρίας του Τά φοβερά όρη έκ- 
χέουσιν έζ άναλελυμένων μετάλλων πύρινον 
ποταμόν καί κάτωθι χαμηλότερο» βορβο- 
ρώδη ήφαίζ-εια έκρηγνύμενα αίφνης άνευ πυ
ράς ή φλογός καταβροχθίζουσιν έν τή £υπα- 
ρότητι αύτών εύφόρου; κοιλάδας μεθ’ απάν
των τών έπ' αύτών ανθρώπων καί κτηνών. 
Ύπάρχουσι. δ’ έκεϊ καί ρύακες άπολιθούντες 
τά πλησίον δένδρα, πηγαί λευκοί έκ θείου, 
μικροί έκ γύψου κώνοι άναβλύζοντες άεν- 
νάως ψυχρόν ή θερμόν ύδωρ, καί ώς έπίμε-

(2) Παυλίνεια (Paullinia) γένος έκ τής 
οικογένειας τών σαπωνοειδών (Sapinda- 
cees) άφιερωθέν τή μνήμη τού ιατρού Σίμ. 
Paulli, περιέχει δενδρύλια τή; ύπό τους 
Τροπικού; ’Αμερικής. (Σ. Μ.)

(3) Έκ τοΰ όνόματο; τοΰ Sir Slamfr^d 
Raffles, διοικητού τής Σουμάτρας. (? Μ )
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tpov δλων hxipfii στενή τις επίπεδος κοι- 
λάς γεγυμνωμένη σχεδόν πάσης βλαστήσε
ως, έν ή τό έδαφος live έπεστρωμένον ύπό 
τών σκελετών παντός είδους ζώων’ ή τί- 
γρες καί ί θήοα αυτής κεΐνται παρ’ άλ- 
λήλοις καταληφθεϊσαι ύπό τού κοινοϋ αύτών 
εχθρού τοϋ θανάτου καί ό πρός άναζήτησιν 
θνησιμαίου γυψ μεταβληθείς καί αύτός ου
τος εις θνησιμαϊον" τεθνεώτες κάνθαροι, τε- 
θνεώτίς μύρμηκες κατάκεινται σωρηδόν. 
'Ο άνθρωπος μόνον δύναται νά διαβή άβλα
βός τό’ κοιλάδα ταύτην τής σκιάς τοϋ θα
νάτου, καθότι η όρθια αύτοϋ στάσις υψοϊ 
αύτόν ύπεράνω τών έζ άνθρακικοΰ όξέος αε
ρίου όλεθρίων άναθυμιάσεων, αϊτινες ούσαι 
βαρεϊαι διασκεδάννυνται βραδέως καϊ έπιφέ
ρουσι θάνατον εις πάντα τά έγγύς τίς έπι 
φανείας τοϋ έδάφους. Εινε δέ Τής αύτής φύ
σεως μέ τό έν τώ περίφημο» σπηλαίο» τίς 
Νεαπόλεως Grotlo del cane καϊ μέ τό 
έν τοϊς άτμώδεσιν τοϋ Πρυμόντου (Pty· 
mont) άντροις άέριον. Καϊ ήδη έξεθέσαμεν 
τά τρία τρομερά φαινόμενα, άτινα άγουσιν 
είς τόν περϊ δένδρου τινός πίστιν, ου καϊ 
αύτό ή σκιά ην θανατηφόρος, καϊ δτι άπό 
τών κλώνων τοϋ όποιου τά έπ’ αύτών έπι- 
καθήμενα πτηνά έπιπτο* κατά γίς νεκρά. 
Ούδόλως δέ θαυμαστόν, ει οί ιθαγενείς καϊ 
οί έζ ίσου εόπισ-τοι, εί καϊ γενναίοι καϊ 
τολμηροί περιηγηταί τίς ΙΖης έκατονταε- 
•ιηρίδος , άπέδωκαν είς δένδρον τι παράγον 
τοσοΰτον μιασματικόν δηλητήριον—ώς-ε τό 
ελάχιστου μόριον αύτοϋ είσαχθέν δι’ άπλίς 
τίνος άμιχής έν τφ α'ίματι έπέφερε θάνα
τον—την καταστρεπτικήν ενέργειαν τοϋ ά- 
Οίκτου καί έκ τής γίς έκπεμπομένου καί δ
λως αύτοϊς άκαταλήπτου άνθρακικοΰ όξέος 
άερίου. Ούδόλως θαυμαστόν, εί έξέλαβον 
αύτό ώς ατμόν άναδιδόμενον έκ τοϋ θανα
τηφόρου φαρμακοδένδρου, καί δτι πρός συμ- 
πλήρωσιν τοϋ θαυμαστού καί φρικώδους τοϋ 
διηγήματός των περιεκόσμησαν προσέτι αύ
τό καί μέ τόν βλαβερόν γαλακτώδη οπόν τίς 
υψηλής καί λεπτοφυούς άντιαρίδος (antiar).

’Αλλά δέν έχομεν άνάγκην νά περιηγώμε- 
θα τοσούτον τη; πατρώας γίς μακράν, ϊνα 

εΰρωμεν παραδείγματα φυτών παραγόντων 
γαλακτώδη όπόν μέ βλαβεράν ιδιότητα- καί 
αύτό η ήμετέρα κνίδη εΐνε μέ τοσούτον 
θαυαάσιον μικρόν βλαβερόν σύστημα οργά
νων εφοδιασμένη, δσον καί οί όδόντες τού 
δφεως, καί τοσούτον τόν κατασκευήν δμοι- 
ον ώστε σχεδόν δύναται νά κληθή δ φυτι
κός όφις- δ όφις έν τώ έμπροσθίο» μέρει της 
γνάθου αύτού έχει δύο μάκρους λεπτούς καί 
κυρτού; όδόντας, κινητούς δέ, ώς τους όνυ
χας τής γαλής καϊ κατά μήκος διατετρυ- 
μίνους ύπό μικροτάτου άγωγοϋ άποληγον- 
τος είς όπήν τινα κατά την άκραν αύτών 
καί είς μικρόν έν τή ^(ζη αδένα περιέχοντα 
δηλητήριον. Οταν τό ζώον δάκνν), ή τοΰ 
δακνομένου πράγματος άντίστασις απωθεί 
πρός τά όπίσω τόν όδόντα είς τρόπον ώστε 
ούτος συμπιέζεται έντός τού ά δένος καί έκ- 
πιέζει τό δηλητηριώδες ρευστόν, δπερ διά 
τοΰ μικρού σωλήνος εισρέει εντός τής πλη
γής. Αί δέ έπί τών φύλλων τής κνίδης τρί
χες εισίν οί όδόντες αύτής, έκάστη δέ Ορίξ 
συνίσταται έκ μιάς μόνης κυψελίδος μέ μι
κρόν τι κατά τό άκρον έςώγκωμα εκτεινό
μενου πρός τό έτερον άκρον είς τι θυλάκιον 
περιέχον τόν έρεθιστικόν γαλακτώδη όπόν. 
Ή έλαφροτάτη πρόσαυψις διαρρηγνύει τό εύ
θραυστον έξόγκωμα καί, ώς συμβαίνει είς 
τους όδόντας τού δφεως, η πίεσις τού κυψε
λώδους άγωγοϋ, δταν κεντφ τήν άπερισκέ- 
πτως άψαμένην αύτώ χεΐρα, εξωθεί βιαίως 
τόν όπόν τού θυλακίου πρός τά έξω καί έκ- 
χέει αύτόν έντός τίς μικροτάτης πληγής. 
Ή έκ τών ήμετέρων κνιδών βλάβη εινε μι
κρά, άλλ’ δ φλογερός τών τροπικών ήλιος δ 
ώριμάζων τό δηλητήριον τοϋ οφεως καί κα- 
θιστών αύτό θανατηφόρου δπλον ωριμάζει 
έπίσης καί τόν δηλητηριώδη όπόν τής κνί
δης. Τό έκ τής έλαφροτάτης προσψαύσεως 
μι2ς μόνης έζ αύτών προζενούμενον άλγος 
διαρκεϊ πολλάς έβδομάδας, έπιφέρον έξοίδη- 
σιν είς τόν βραχίονα" υπάρχει δέ καί ίν εί
δος, ύφ’ ού πόνος όζυς έπί πολλά έτη διαρ
κών προξενεϊται, καί αύτού τόν θάνατον 
δύναταί τις πολλάκις νά έκφύγη μόνον διά 
τής έκτομής τού παθόντος μέλους. Ε. Α.


