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Δ Ω Ρ Ε Α ΠΛΟΥΤΟΥ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ 

1ον). "Οσα έπισκεπτήρια εξοδευει κατ' έτος έκαστος σ υ ν δ ρ ο μ η τ η ς θα εκ-
τυπώνται παρ' ήμών δωρεάν (πλην χάρτου). 

2ον}. Θά λαμβάνη δωρεάν ήμερολόγιον εκάστου έτους. 
3ον . "Εκαστος συνδρομητας θά εχη τό δικαίωμα νά καταχωριζη δωρεαν μιαν ειδο-

ποιησιν έν τω έξωφύλλω, ειτε προς σύστασιν του καταστήματος του, ειτε προς 
σύστασιν τοΰ επαγγέλματος του. 

4ον). Είκοσι λαχεία των άρχαιοτητων θα τίθενται εις την διάθεσιν των συνδρομητων, 
και ευνοούσες της τΰχης το κέρδος θά διανέμηται ές ίσου εις ολους του; συνδρομητας. Οι 
αριθμοί δε τών αγορασθέντων λαχείων θα δημοσιεύονται προηγουμένως. 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΤΥΠΟΙΣ Κ. Π. ΑΔΑΜΑΝΤΪΔΟΥ 

1895 



Π A Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε I Ο Ν 

I . Δ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ 
Ε Ν Κ Ο Ρ Ω Π Η 

Έν τω άνωτέρω καταστήματι του κ.Ι. Δ. Οικονόμου ευρίσκονται πάντα τά ειδη 
τών άποικιακών ώς και ριτινίται οίνοι άπαντα άριστης ποιότητος. Πώλησις χον-

δρικώς και λιανικώς. 
Όσοι Θέλετε να προμηθευθητε τά άνωτέρω είδη εκλεκτής ποιοτητος τ ρ έ ξ α τ ι 

είς τοϋ κ Οικονόμου. 

Έπισκέφθητε, κύριοι τό ξενοδοχειον ΤΑ ΧΑΥΤΕΙΑ τοϋ κ. Α . I . Σκοτίδα ; 
έν εδώ Πατησίων υπ' άριθ. 5 ;—"Οσοι ιό επισκέπτεσθε σας συγχαίρομεν διά τήν έκλογήν σας 
Όσοι δέ δέν τό επεσκέφθητε τρέξατε διατί εκεί θά ευρητε έκτακτον περιποίησιν καί θα δειπνα-
ται λαμπρά καΐ μεταξύ εκλεκτού κόσμου. 

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ 

Κ . Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Υ Δ Α Κ Η 

'Εν Πειραιει όδός Μιαούλη άρ. 7 
εντός του χρυσοχοείου Καλογρίδου 
"Οσοι θέλετε νά άγοράσητε εκλεκτά καϊ στε-

ρεώτατα ωρολόγια. "Οσοι θέλετε νά επισκευά-
σατε απαξ διά παντός τά ωρολόγια σας 
Τ ρ έ ξ α τ ε 
εις τό ώρολογοποιεϊον τοϋ κ. Στεφανουδάκη 

ΕΦΑΠΛΟΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ 

ΒΑΣ. ΧΡΥΣΑΚΗ 

Έν Πειραιει—οδός Φίλωνος 4 4 . 
Έν τω άνωτέρω έφαπλοματοποιείω πωλούν-

ται παντος είδους έφαπλώματα καί στρώματα 
είς τιμάς λίαν συγκαταβατικάς. 'Επισκευάζον-

ται παλαιά τοιαύτα. Εκτελείται πάσα παραγ-
γελία. Τ ι μ α ι έκτος συναγωνισμοί. 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑΣ 
Μ . Β . Π Α Λ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ο Υ 

218—όδός Αιόλου —218 
κάτωθεν του παραρτήματος 
του ξενοδοχείου Γαλλίας 

όδός Αιόλου πλησίον Χαυτείων 206 
Εις τά άνωτέρω υποδηματοποιεΐα τοϋ κ. Μ. 

Παλαιολόγου κατασκευάζονται υποδήματα αν-
δρών γυναικών καϊ παίδων έκ δερμάτων ευρω-
παϊκών κομψότατα καί ευθηνότατα. Πλήν τής 
πεφημισμένης στιρεότητός των, τό αυτό κατά-
στημα άναλαμβάνει καί τήν κατ άποκοπήν επί 
εν ετος κατασκευήν υποδημάτων διά παν άτο-

μον υπό ορους ευνοϊκωτάτους. 

΄ΠΛ. Δ. ΜΑΚΡΗΣ 
Πτυχιουχος όδοντοϊατρός 

Δέχεται τους πάσχονταςτά ουλα τούς ο-
δόντας και τους έχοντας άνάγκην τεχνη-
τών οδόντων κατά τά νεώτατα συστή-
ματα έν τη οικία του όδός Εύριπίδου καϊ 
.'Αθηνάς άριθ. 29. Παρ' αύτω ευρίσκεται 
τό μοναδικόν ΠΑΥΣΙΠΟΝΟΝ, παΰον αυ-
τοστιγμεί και τους δρυμιτέρους πόνους 
τώνόδόντων, ώς επίσης παί άλάνθαστον 
έλιξήριον. 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 
Κυριων και Κυρ ιών 

ΠΑΝ. "Χ. ΦΩΦΩΛΗ 
1 4 - Στοά Μελα— 1 4 

Έν τω κομμωτηρίω εκ τελούνται παντός είδους 
κτενίσματα δια χορϋς, γάμους, έσπερίδας κτλ. 

Προσέτι κατασκευάζονται περοΰκαι του· 
παι, φρέζουρε καί εικόνες διά τριχών 
κεφαλής. 'Ωσαύτως κείρεταί τις η και ξυρίζε-
ται δεκάκις προπληρώνων δρ. 4 . 

Ίδιαιτέρα αίθουσα δια τήν κόμμωσιν τών 
κυριών και βαφήν της κόμης 

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ 
T O P N E Υ T H P I O N 
Γ· Τ Ζ Ω Ρ Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 

Έ ν Άθήναις — Πλατεία Μητροπ. 
Έν τω άνωτέρω έργοστασίω κατασκευάζονται 
λεπται έργασίαι παντός είδους ήτοι· 
Κηγλίδες παντοειδείς. Βάσεις δια-
φόρων ειδών. Διάφοροι φόρμαι 

προς κατασκευήν παντός ειδους 
λεπτής εργασίας. Τ ιμα ι συγκαταβατ 

ΑΣΤΡΑΠΗ 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ 

Ετος Β'. ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ τη 1 Άπριλίου 1895. . 

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ 

ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

•Ο γινόμενος συνήθως 
είς τήν πόλιν τής 'Ιερουσαλήμ. 
Προ πολλών ήδη έτών συνήθεια έπικράτησεν 

εν την Εκκλησία ημών' νά έκτελήται ένιαχοϋ ή 
τελετή τοϋ Νιπττρος κατά την Μ Πέμπτην 
οθεν και έν ταΐς έκδόσεσι τών έν τη ήμετέρα 
εκκλησία άναγινωσκομένων ιερών Ευαγγελίων 
ωρίσθησαν καϊ δύο Ευαγγέλια, πρώτον καί δεύ-
τερον εις την τελετήν τοϋ Νιπτήρος, ή τελετή 
αυτη τελείται έν τη 'Αγία πόλει Ιερουσαλήμ 

υπό τοϋ Πατριάρχου κατ' έτος. Επειδή δέ 
δυστυχώς πολλοί τών 'Ορθοδόξων μή εϋτυχή-
σαντες" νά μεταβώσιν έκεΐσε, άγνοοϋσι τόν τρό-
πον της τελετής ταύτης, έδόθη ήμϊν αφορμή 

οπως δημοσιεύσωμεν αυτήν λεπτομερώς. 

Δώδεκα ίερεϊς, εις τόπον τών δώδεκα α-
ποστόλων, προπαρασκευάζονται πρό ήμερων ά-
ποστηθίζοντες τάς αποκρίσεις, ας, εδιδον εις 
τάς συνδιαλέξεις μετά τοϋ διδασκάλου αυτον· 
I. Χριστοϋ οί δώδεκα απόστολοι κατα τάς πα 
ραμονάς τοϋ σωτηρίου πάθους. 

"Εκαστος τών ιερέων τούτων λαμβάνει το 
ονομα ένός τών 'Αποστόλων, ήτοι ο μεν το 

Πέτοου, ο δέ τοϋ Παύλου και ου τω καθεξης 
ως οί έν τοις δράμασιν υποκριτάί. Κατά την 
Μ. Τετάρτην παρασκευάζεται έν τη Αγία Αυ-
λή εξέδρα υψηλή άπεικονίζουσ'α τό άνώγιον εν 

ω 'ό Χριστός έποιησατο τό δεΐπνον μετα το 
αυτών' μαθητών καί έγερθείς- έκ τοϋ δειπνου 
άπένιψε τους πόδας αύτών. Έπι τής εξεδρας 
τίθενται εκατέρωθεν ανά εξ θρονία μικρά, ω-
ρισμένα διά τοίς 12 ίερεΐς, καί πρός τό. δυτι-
κόν μέσος θρόνος διά τόν Πατριάρχην Εν τω 

μέσω τής έξέδρας τοποθετείται τράπεζα· περιξ 
δέ αύτής 12 κηρία καί έν τω μέσω μεγαλη 
λαμπάς μετά έριούχου δεδιπλωμένου μεταξω-

τοϋ· κάτωθεν τής τραπέζης τοποθετειται-
κάνη μετά ϋδροχόης. 'Εννοείται δε δτι ή εξέδρα 
εκείνη διακοσμείται καί διά διαφόρων ιερών 

Αντικειμένων, οίον μεγάλου Σταύρου, έξαπτε-
ρύγων καί άλλων. 

Τήν ήμέραν δέ τής αγίας καί Μ. Πέμπτης 
ο Πατριάρχης έπιτελεϊ τήν θείαν Μυσταγωγίαν 

έν τή έκκλησία τοϋ Αγ. 'Ιακώβου, προς το 
δυτικόν μέρος τής 'Αγ. Αυλής, μετά τήν ιεραν 
λειτουργίαν οί ώρισμένοι 12 ίερεϊς δια τον 
Νιπτήρα συνοδεύουσι τόν πατριάχηί εις την 
«Αγ. Αϋλήν διά τής παραπλεύρου μικρας πυ -
λης, καί εξελθόντες πορεύονται κατ' αρχας εμ-
προσθεν τής μεγάλης εξόδου τοϋ Ναοϋ τής 
'Αναστάσεως. , 

Ό Ίεροδιάκο ος, είς τών μεγαλόφωνων κατ 
εκλογών, αναβαίνει επί ωρισμένου άμβωνος, κα-
τασκευασμένου εις ΰψηλόν μέρος ίπϊ τοϋ τοίχου 
τοϋ Μοναστηρίου 'Αβραάμ, όπως πανταχόθεν 
όράται, καί άρχεται τής αναγνώσεως των περί 
τοϋ Νιπτήρος Ευαγγελίου. 

Ο ίέοοδιάκων άναγινώσκει, μόνον τα διηγη-
ματικά μέρη μεγαλοφωνως τά δέ μέρη τοϋ δια-
λόγον τοϋ Ίησοϋ Χριστοϋ μετά τών αυτου μα-
θητών εκφωνεί ό Πατριάρχης, φέρων τό πρόσω-

πον τοϋ Χριστοϋ μετά τών 12 Ιερέων, κατα 
τό πρόσωπον τών, Αποστόλων, ον έκαστος 

'Σημειωτέον ότι πέριξ τής Άγ. Αυλής καθ' 
όλα 'τά μέρη, επί τών δωμάτων τών δια-
φΐρων οικιών, χιλιάδες πολλαί ανθρώπων δια-
φοων θρησκευμάτων καί εθνικοτήτων θεώνται 
κατ' έκείνην τήν ώραν τήν έξέδραν επι της ο-
ποίας ο Πατριάρχης μετά τών δώδεκα ιερεων 
άποτελοϋν τόν ιερόν Νιπτήρα. · 

Μετά ταϋτα λαμβάνει χώραν μικρά τελετή, 
έν ή ό Πατριάρχης άναγινώσκει ωρισμένας ευ-

χας πράς τόν Κύριον ημών Ι. Χριστόν, ταπει-
νωθέντα ίνα νιψη τους πόδας τών μαθητών αυ-
' τοϋ, παραδοϋς ούτω τοις πιστεύουσιν εις αυτόν 

τήν έξοχον εικόνα τής ταπεινώσεως.. 
Μετά τάς εύχάς ό μέν Πατριάρχης κάθηται 

επί τοϋ ώρισμένου θρόνου, οί δέ ίερέΐς καθηνται 
έκαστος εις 'τά ωρισμένα αΰτοΐς θρανία, οτε ο 

. διάκονος αρχεται άπό τοϋ αμβωνος της ανα-
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γνώσεως του δευτέρου Ευαγγελίου τοΰ Νιπτή-
ρος. «Τώ καιρώ έκείνω ειδώς ο Ίησοΰς, ότι πάν-

τα δέδωκιν αΰτώ κλπ»,ό Πατριάρχης έν τω 
μεταξΰ εγείρεται άπό τοΰ ωρισμένου Θρόνου και 
άποκδύεται τά αρχιερατικά άμφια, ητο τήν 
μίτραν, τά εγκόλπια, τόν σάκκον και τό έπιγο-
νχτιον, μένων περιβεβλημένος μόνον τό στοιχα-
ριον, την ζώνην και τά έπιμάνικα· λαβών δε 
το λέντιον περιζώννυται αυτό. Είτα λαμβά-
vεi τήν λεκκάνην εν τή αριστερά χειρί και την 
ΰδροχόην διά τη; δεξιάς, και έπιχέει ύδωρ εις 
τήν λεκκάνην· ακολούθως άρχεται νίπτων τους 
πόδας τών 12 Ιερέων. "Αρχεται δέ έκ τοΰ δε-
ξιού μέρους τοΰ θρόνου αΰτοΰ, ήτοι έκ της 
πρώτης θέσεως έν η εις σημεϊον ταπεινώσεως 
κάθηται ο τελευταϊος τών ιερέων. Ό Πατριάρ-
χης νίπτει τόν ενα μόνον τών ποδών, και μετά 
τήν νίψην άποσπογγίζει αϋτόν διά τοΰ λεντίου. 

ο φέρεί τών ωμων και κλίνας τήν κεφαλήν 
κατασπάζεται τοΰς πόδας εκείνου. 

Ταυτα έξ ακολουθεί ό πατριάρχης ποιών εις 
ενα εκαστον τών ιερέων κατά σειράν, τοΰ δια-
κόνου έκφωνοΰντος κατ' επανάληψιν τά κατω-
τέρω εδάφια τοΰ Ευαγγελίου· ό δέ Πατριάρ-
χης νίπτει άπαντας τοΰς πόδας τών ιερέων. 

Ένταϋθα λαμβάνει πέρας ό διάλογος τοΰ 
Ίησου Χριστοΰ προς τους δώδεκα αποστόλους 
άντιπροσωπευομένου τοΰ I. Χριστόΰ υπό του 
Πατριάρχου καΐ τών 'Αποστόλων υπό τών δώ-
δεκα Ιερέων. Ό Πατριάρχης μετά τόν διάλο-
γων άναγινώσκει μίαν εύχήν πρός τόν Κύριον 
ημών I. Χριστόν, έν η παρακαλεί τόν Σωτήρα 
ηνα όπως συγκατέβη να φάγη έν τώ δείπνω 

μετά τών μαθητών καΐ νίψη τους πόδας αυτών, 
εις υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης και αγάπης της 

είς άλλήλους οΰτω άπονίψη και έκκαθάρη άπό 
των ψυχών ήμών πάσαν φθοροποιόν κηλίδα, 

ϊνα καταστώμεν κληρονόμοι της αιωνίου ζωής. 
Μετά τήν ευχήν ταύτην λαμβάνει πέρας ή 

τελετή τοΰ Νιπτήρος, καϊ καταβαίνει έκ τής 
έξέδρας αυτοΰ ο Πατριάρχης μετά τών ιερέων, 
καΐ περιβεβλημένος τά ιερά άμφια πορεύονται 
άπαντες τήν όδόν έκ τής Άγ. Αυλής πρό; τά 
Πατριαρχεία, διαβαίνοντες καϊ μέρος τής άγο-

Ή Ιερά δέ αυτη πομπή συνοδεύεται καΐ 
νπό πάντων τών έν Ίεροσολημοις κληρικών, 
Αρχιερέων, Ιερέων καΐ ιεροδιακόνων, έτι δέ και 
ΰπο τών ψαλτών ψαλλόντων καθ' δδόν κατα-
νυχτικώτατα. Χιλιάδες δέ λαοΰ, άκολουθοΰσιν 
όπισθεν τής ιεράς συνοδίας μέχρι τών Πα-
τριαρχειων. 

Είς τά Πατριαρχεία άναβαίνουσι πάντες οί 
κληρικοί, ο Πατριάρχης και οί 12 ίερεΐς και 
σύμπάς ο λοιπός κλήρος. Έν δέ τη μεγάλη 

αιθουση Τών Πατριαρχείων γίνεται η άπόλυσεις 

τής τελετής, ότε έπεκδύονται τάς ίερας στολάς 
και παρακάθηνται λαμβάνοντες παρά τών ϋπη-
ρετών τάς περιποιήσεις, άφοΰ ψαλή μεγαλο-
πρεπέστατα ο πολυχρονισμός τοΰ Πατριαρχου. 

Π Ε Ρ Ι Υ Γ Ι Ε Ι Α Σ 

Τό ζήτημα περί τής διατηρήσεως τής υγιείας 
τοΰ ανθρώπου εϊνε ζήτημα ενδιαφέρον πάντα 
άνθρωπον διότι άνευ αυτής ουδέν ωφελεί ήμην 
εν τω κόσμω. Διά τινας άνθρωπους ή υγεια 
εϊνε τό μοναδικόν κεφάλαιον και έως οτου εΐνε 
υγιείς δύνανται νά πορίζωνται τόν επιούσιο» 
άρτον. Δι' άλλους ή υγεία εϊνε τό άκρον άωτον 
τής ευδαιμονίας διότι έχοντες άπάσας τάς α-
ναπαύσεις και τάς ήδονάς τάς όποίας δύναται' 
νά έπιδαψιλεύση αυτοίς ό πλοΰτος και ή θέσις 
των έν τή κοινωνία δεν δύνανται νά εΰφοαίνων-
ταιδι'αΰτών έάν ςερώνται τής υγείας.Εινε ίσως 
γνωςόν ότι πρό τίνος χρόνου ό ήγεμών Βίσμαρκ 
εΐπεν εις τινα φίλον του «ότι συγκατένευε νά 
παραχωρήση όλα του τά παράσημα, μόνον ό-
πως ή όρεξίς του έπανέλθη.» Ή ευτυχία ημών 
εξαρτάται έκ τής υγιείας διότι αυτή η υγιεία 
είνε ευτυχία, οΰδείς δέ δύναται έν πλήρη ση-
μασία τής λέξεως νά καλείται ευτυχής μή ών 
υγιής. Ή επιτυχία ημών έν τώ βίω κατά πολυ 
έξαρτάται έκ τής καλής υγιείας. Έάν έχωμιν 
ΰγιείαν θά δυνηθώμεν νά έκτελέσωμεν ανελλι-
πώς τά καθήκοντα ήμών, έκ δέ τής άμέμπτου 
εκτελέσεως αυτών εξαρτάται ή ημετέρα ευτυ-
χία. "Οντες υγιεΐς διαυγώς διανοούμεθα, έξε-
τάζομεν σοβαρώς τά διάφορα ζητήματα τοΰ 
βίου και έκτελοΰμεν αυτά. Άπεναντίας όταν 
είμεθα άσθενεΐς οΰ μόνον αι διανοητικαΐ ημών 
δυνάμεις εϊνε ανίκανοι πρός πάσαν σοβαράν 
πνεύματικήν έργασίαν άλλά και διά τοΰ σώ-
ματος δέν δυνάμεθα νά έκτελέσωμεν τήν έργα-
σίαν ημών· ένεκα δέ τούτου άποτυγχάνομεν. 
Επειδή ή υγεία είνε άπολύτως αναγκαία εις 
πάντας, διεγείρεται τό ζήτημα πώς δυνάμεθα 
νά διαφυλάξωμεν αυτήν η πώς νά έπανακτή-
σωμεν αυτήν ; Ή υγιεία είνε η κανονική κατά-
στασις πάντων τών έν τή γή ζώων. "Οπως δια-
τηρήσωμεν τήν ΰγιείαν πρέπει νά φυλάττωμεν 
ορισμένους τινάς κανόνας ώς πρός τήν τροφήν, 
τήν γυμναστικήν, τήν καθαριώτητα και τήν 
άναπνοήν. Ή παρατήρησις και ή πείρα κατέ-
δειξαν ήμϊν τινας κανόνας συμφώνως πρός τούς 
οποίους ζώντες θά είμεθα ΰγιεΐς. παραβαίνον-

τες δέ αύτοΰς θά ΰποπίπτωμεν εις διαφόρους 
ασθενείας και θά έπισπεύσωμεν τήν ήμέραν τοΰ 
θανάτου ημών. 

Τ ρ ο φ ή. Πάσα έν ταί βίω ενέργεια ημών 

Εξαρτάται έκ τής τροφής, διό αυτη πρέπει νά 
ειναι καλή τήν ποιότητα και αρκετή κατά τό 
ποσόν. Έάν κατά προσδιωρισμένον χρόνον μετα-

λαμβάνωμεν τοιαύτης τροφής ή ζωή ημών ήρέ-
ρις θά έξακολουθήση μέχρι τοΰ φυσικοΰ τέλους. 
Ή ακατάλληλος τροφή, τό ΰπέρμετρον ποτόν 

και τό παρακαίρως έσθίειν, εϊνε αίτια τών τριών 
τετάρτων τών άσθενειών αΐτινες μαστίζουσι τήν 

ανθρωπότητα. Άναφορικώς τοΰ ποσοΰ τής καθ' 
εκάστην λαμβανομένης τροφής, παρατηροΰμεν 

οτι τούτο δέον νά κανονίζηται συμφώνως πρός 
τήν κατάστασιν τοΰ σώματος καϊ τής σωματι-
κής εξασκήσεως. 'Υγιής εργάτης έχει άνάγ-
την μείζονος ποσοΰ τροφής η ό αδύνατος και ο 
ακατάλληλος δι' έργασίαν οργανισμός τοΰ αν-
θρώπου. Ή πείρα διδάσκει ημάς ότι άρκετόν 
εΐνε εις τους ανθρώπους τοΰ παροντος πεπολι-
τισμένου αιώνος τό τρίς τής ημέρας μεταλαμ-
βάνειν τροφής καϊ ότι δέον νά μεσολαβώσι με-
ταξύ της πρώτης και τής ΰστέρας λήψεως της 
τροφης πέντε τουλάχιστον ώραι, όπως ό στό-
μαχος λάβη καιρόν νά άναπανθη, τό δε σώμα 
δαπανήση ή έκβάλη τάς άχρηστουςδι' αύτόν 
υλας. Δέον νά έσθίωμεν ουχί ταχέως και νά 

μασώμεν καλώς τήν τροφήν όπως 'εΰκολύνωμεν 
την πέψιν. Εύθϋς δέ άμα αίσθανθώμεν κόρεσιν 

πρέπει νά παύσωμεν άπό τοΰ νά τρώγωμεν. 
Τό αίσθημα τής κορέσεως μεταβάλλεται κατά 
τάς ώρας τοΰ έτους· τόν χειμώνα περισσότερον 
θέλομεν νά τρώγωμεν η άλλοτε. Αι, τροφαί 
δεov νά λαμβάνωνται χλιαραί ή ολίγον θερμαί-

I διότι αϊ υπέρ τό δέον θερμά', τροφαί. και τά 
θερμά ποτά βλάπτουσι τοΰς οδόντας, άπαμ-
ολίνουσι τήν γεΰσιν, έπιβραδύνουσι τήν πέψιν 
καί έξασθενοΰσι τόν στόμαχον. Προτιμώτερον 

εϊνε νά πίνωμεν ό'τι μας έδωκεν ό Θεός μετά τό 
χέρας τοΰ γεύματος ή δείπνου παρά συγχρόνως 

μετά της τροφής, διότι τά ποτά μετά τής τρο-
φής λαμβανόμενα ουδόλως βοηθοΰσιν εις τήν τε-

λειαv μάσσησιν αυτής, ή δέ άτελώς μασσηθεΐ-
τροφή δυσχεραίνει τόν στόμαχον. Δέν πρέπει 

να κατακλινώμεθα αμέσως μετά τό δεΐπνον 
διότι ο καταβεβαρυμένος στόμαχος επιφέρει 
αυπνίαν, θορυβώδη ύπνον, απαίσια όνειρα και 

άματον κατά τήν έκ τοΰ υπνου έξέγερσιν. Tα 
κατ' άπλοΰν τρόπον παρασκευαζόμενα έδέσμα 

τα εϊνε πάντοτε τά ώφελιμώτατα. Έφ' όσον 
τρώγωμεν τροφάς ήττον ήδυσμένας επί τοσοΰ 
τoν είμεθα υγιέστεροι. Άπλοΰν ώπτόν κρέα 
εινε ώφελιμώτερον παντός διά πολλών καρυ-
κυμάτων άρτυσθέντος φαγητοΰ. 
Ό καθαρός αήρ εΐνε ό σπουδαιότατος παρά 
γων τής υγείας ημών. Έν τούτοι; ολίγοι κα-
τανοοΰσι τήν απόλυτον ανάγκην αϋτοΰ. Δυνά-

μεθα έπΐ πέντε ημέρας νά ζήσωμεν άνευ τροφής 

καί ποτοΰ, επί 10—20 ημέρας μόνον πίνον-
τες υδωρ, άλλά έπΐ δέκα μόνον λεπτά 
στερηθώμεν τοΰ άέρος άποθνήσκωμεν. 'Ανα-
πνέομεν έξηκοντάκις άνά πάν δευτερόλεπτος 

και έάν ο άήρ τόν όποιον άναπνέωμιν περιέχει 
τήν έλαχίστην άκαθαρσίαν, έντός μικροΰ χρό-
νου μολύνομεν τό αίμα ήμών. Έκ τοΰ μεμο-
λυσμένου άέρος προέρχονται πάντ' τά είδη 
τής άσθενείας τών πεευστικών όργάνων, η εν-
φλουέντζα, ό φλογισμός τοΰ λάρυγγος, ο βΰξ, 
ό βρογχίτης καϊ ή φθίσις Όπου καϊ άν ευ-
ρισκόμεθα δέον νά φροντίζωμεν οπως εί δυνατόν 
τά παράθυρα ώσιν ανοικτά και νά άποφεύγω-
γεν τας ατελώς άεριζομένας κατοικίας-. Δέον 
νά άναπνέωμεν διά τής ρινός διότι δι' αυτής 
άναπνέοντες καθαρίζομεν τόν άναπνεόμενον αέ-
ρα, θερμαίνομενον αυτόν και καθιστώμεν αυτόν 
κατάλληλον διά τό λευκόν ήπαρ. Οί εθισέντες 
νά άναπνέωσι διά της ρινός δύνανται νά έπω-
φελώνται έκ τε τοΰ θερμοΰ και τοΰ ψυχροΰ χει-
μερινού άέρος. Πολλοί νομίζουσιν ότι ο άήρ της 
νυκτός είνε έπιβλαβής άλλά σφάλλουσιν. Έν 
καιρώ τής νυκτός δέν υπάρχει ετερον ρεΰμα 
άέρος έκτός τοΰ νυκτερινού και ή άνάλυσις αΰ-
τοΰ κατέδειξεν ότι δέν υπάρχει διαφορά μετα-
ξΰ τοΰ ήμερινοΰ και τοΰ νυκτερινοΰ αέρος. Ό 
άήρ τής νυκτός είνε ψυχρότερος τοΰ τής ημέρας, 
άλλ' άναπνέεται διά τής ρινός και ούδεμίαν βλά-
βην επιφέρει εις τό λευκόν ηπαρ. Επειδή τό 
πλείστον τών ανθρώπων εν τω παρόντι αιώνι 
διάγει τόν καιρόν του ΰπό στέγην ενίοτε μόνον 
έξερχόμενον εις περίπατον, διά τοΰτο εϊνε από-
λυτος άνάγκη νά ΰπάρχη καθαρός άήρ έν τοις 
οίκήμασι. Τοΰτο δέ κατορθοΰται, έάν εν παρά-
θυρον τουλάχιστον τοΰ δωματίου δεαμένιρ πάν-
τοτε άνοικτόν κατά τάς λοιπάς ώρας τοΰ έ-
τους, κατά δέ τόν χειμώνα άνοίγηται έπϊ δύο 
δάκτυλα μόνον. 

Τό σώμα ήμών περιέχει πλέον τών τετρα-
κοσίων μυώνων οϊτινες δέον νά γυμνάζωνται 
κατά τό μάλλον και ήττον καθ' έκάστην. Ή 
γυμναστική καταστρέφει τάς άχρήστους τώ 
σώματι ύλας, αυξάνει τήν κυκλοφορίαν τοΰ αί-
ματος, διεγείρει θερμότητα, ενισχύει τάς δια-
νοητικάς δυνάμεις και επιφέρει έλαφρόν καϊ 
άνευ ονείρων υπνον. Έάν έπιθυμώμεν νά είμεθα 
υγιείς πρέπει νά γυμναζώμεθα καθ' έκάστην 
τουλάχιστον έπϊ δύο ώρας. Ή γύμνασις δέν 
είνε άνάγκη νά γίνηται διά μιας. Αΰτη δέον 
νά έκτελήται εκτός τής ήμερας και κατά δια-
φόρους τρόπους, δι' ιππασίας, παιγνιδιού διά 

. σφαίρας, περιπάτου κτλ. Ή γύμνασις εϊνε τό 
, καταλληλότατον μέσον πρός ένίσχυσιν τών 

άσθενικών καϊ άδυνάτων. 
Ή λοΰσις λίαν ωφελεί εις τήν ΰγείαν. Ή 
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έπιδερμις του άνθρωπου έχει κατά μυριάδας πό-
ρους, οϊτινες αδιαλείπτως άποβάλλουσι τάς ά-
χρηστους τω σώματι ημών υλας. Έάν ούτοι 
διαμένωσι κλειστοί, αί άχρηστοι τώ σώματι ΰ-

λαι δεν δύνανται νά έξέλθωσι καί διαμένουσαι 
έν τώ σώματι. άποτελοϋσι τά διάφορα σπέρμα-
τα τών ασθενειών. Οί υγιείς δέον καθ' έκά-
στην· έγειρόμενοι τοϋ ΰπνου νά πλύνωσι διά 
σπόγγου έμβαπτομένου εντός χλιαρού ύδατος 
τό σώμα των, είτα δέ διά ξηρού υφάσματος νά 
έκμάσωσι καί τρίβωσιν .επιμελώς τά βραχέντα 
μέλη των. Δις τοϋ μηνός δέον νά λούωνται έν 
θερμώ λουτρώ. 

Τό ένδυμα πρέπει νά ν, αρκούντως ελεύθερον 
έν τω σώματι, τεχνιέντως κατασκευασμένον καί 
ευκόλως άεριζόν ενον. Τά πολλά καί τά βαρέα 
ενδύματα έξασθενθοϋσι καί κουράζουσι τό σώμα. 
Οί βαρέα ενδύματα φέροντες ευκόλως ίδρώνουσι 
και ταχέως κρυολογοϋσι. Πρέπει νά μή μετα-
χειριζώμεθα στενά περιλαίμια στηθοδέσμους 
στενά υποδήματα μετά υψηλών τρκουνίων ώς 
επιβλαβών την υγεία. Τό έν βαθεία νυκτί κατα-
κλινεσθαι, ο μεμολυσμένος αήρ καί ό έκτακτος 
ερεθισμός τοϋ νευρικοϋ συστήματος είνε επιβλα-
βείς εις τήν υγείαν. Η χρήσις δυνατοϋ τείου, 
πολλού καφέ, μυρωδικών έν τή τροφή δέν εΐνε 
ωφέλιμος. "Οπως διαφυλάξωμεν τήν υγείαν 
ημών. ζήσωμεν, μακράν καί εΰδαίμονα βίον, 
δέον νά χειραγωγώμεθα έκ τών ακολούθων· νά 
τρώγωμεν όσον τό δυνατόν άπλουοτάτην τρο-
φήν και τα υ τη ν έν μετρίω ποσώ, νά γυμνάζω 
μεθα τακτικώς, νά άνα πνέωμεν καθαρόν αέρα, 
νά διατηρώμεν τό σώμα ημών καθαρόν νά άπο-
φεύγωμεν πάσας τάς επιβλαβείς, καί δυσπέ-
πτους τροφάς, καί νά άποβάλλωμεν τάς κα-
κάς έξεις. 

ΤΑ ΠΤHΝΑ ΑΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 

Έν τοις πρό τίνος χρόνου έν Βιεννη έκδο-
θείσιν άπομνημονεύμασι τοϋ Άρχιδουκός 'Ιω-
σήφ αρχηγού τών Ουγγρικών Νονβεδών συνην-
τήσαμεν υπό τόν άνωθι τίτλον εν περίεργον ά-
νέκδοτον διηγηθεν ΰπ' αυτού τοϋ άρχιδουκός 
εν τινι συμποσίω καί έθεωρήσαμεν καλόν νά 
κοινοποιήσωμεν τοις άναγνώσταις τής «Αστρα-
πής». Τό άνέκδοτον τοϋτο είνε εν επεισόδιον 
έκ τοϋ πολέμου τοϋ 1866. ((Μίαν ήμέραν, διη-
γείται ο 'Aρχιδούξ, οπισθοχωροϋντες πρό πρώσ-
σικοϋ στρατού, έσκηνώσαμεν παρά τινι χωρίον 

Βοημικόν τοϋ οποίου τό όνομα διαφεύγει τήν 
μνήμην του. Άφοϋ ένύκτωσε τά υπό τήν αρ-
χηγίαν μου στρατεύματα κατεκλίθησαν πρός 

άνάπαυσιν άτε κατά πολύ άπηυόηκότα. 'Ενώ 

δε εκλέξας ως στρατηγείον χωρικην τινα οικίαν 
διέμενον έφ' όλη ν τήν νύκτα άγρυπνος καί ότε 
έτοιμαζόμην νά συντάξω έκθεσίν τινα ήκουσα 
τήν φυγήν τοϋ υπαξιωματικού τοϋ επιφορ-
τισμένου τήν περιφρούρησίν μου «Στήθι τίς εΐς 
Τήν ιδίαν στιγμήν ό υπασπιστής μου άνήγγει-
λέ μοι ό'τι αθίγγανος τις έλθών ζητεί ανυπερ-
θέτως νά συνδιαλεχθή μετ' έμοϋ περί σπου-
δαίας ύποθέτεως. Διέταξα όπως τώ έπιτρέψωσι 
τήν είσοδον. Τί είνε, φίλε, ήρώτησα τόν Άθίγ-
γανον, τί σας παρεκίνησε νά έλθητε παρ' έμοίς 

τοϋτο με παρεκίνησεν άπήντησεν ο αθίγγανος 
ότι ο εχθρός πλησιάζει καί θά καταλάβη υμάς 
άπαρασκεύος:.—Ή εμπροσθοφυλακή τώ είπον, 
ουδέν υποπτον ή άνησυχιτικάν παρετήρησεν. 
— Ουδέν εϊδεν ή εμπροσθοφυλακή διότι ο 
εχθρός είνε ακόμη μακράν, αλλά δέν θά παρέλ-

θη πολύς χρόνος καί ο εχθρός θά έμφανισθη 
καί τότε άλοίαονον εις υμάς. 

— Τίς είδοποίησεν υμάς περί τούτου ; τώ 
είπον. —Πλησιάσατε εις τό παράθυρον, Υψη-
λότατε, μοί άπήντησεν ί 'Αθίγγανος, καί άκού 
σατε καί ταχέως θά έννοήσητε. 'Ιδού, ιδέτε 
έκεΐ υψηλά βλέπετε τήν άγέλην έκείνην τών 
πτοηθέντων πτηνών, άτινα έρχονται έκ τοϋ 
δάσους καί ϊστανται πρός νότον ; —Ναι, βλέ 
πω αυτά, τώ είπον αλλά τι έκ τούτου ; 

— Τί ; δέν γνωρίζετε, Υψηλότατε, ότι καί 
τά πτηνά κοιμώνται την νύκτα, ώς οί άνθρω-
ποι ; Έστέ βέβαιοι, ότι ταύτα δέν θά άφινον 
τό μέρος των έάν εύρισκον ταύτην τήν νύκτα 
έκεΐ ήσυχίαν ώς πάντοτε. Έάν είνε ανήσυχα 
καί φεύγωσι σημαίνει, ότι ό εχθρός εισήλθεν ει'ς 
τό δάσος καί παρήγαγεν κρότον όστις ανησυ-
χεί αυτά.—Καλά, πολύ καλά, παλληκάρι μου, 
σέ ευχαριστώ, τώ είπον καί γενναίως έφιλοδίό-
ρησα αυτόν. 'Αμέσως διέταξα, νά ένισχύσωσι 
τήν έμπροσθοφυλακήν καί νά σαλπίσωσι πρός 
κίνδυνον έν τώ στρατοπέδω. Μετά μίαν ώραν 
ό έχθρός ήδη έφαίνετο καί ή έμπροσθοφυκακή 
ήρξατο νά πυροβολή. Κατ' αυτόν τόν τρόπον τά 
στρατόπεδον ημών διεφυλάχθη από μιάς 
άπροσδοκήτου προσβολής έ'νεκα τών προσεκτι-
κών παρατηρήσεων ενός 'Αθιγγάνου καί τή; 
ανησυχίας τών πτηνών. 

ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ! ΡΏΣΣΩΝ 
Έν Ρωσσία, ώς έν παντι τόπω, υπάρχουσι 

δεισιδαιμονίαι παρά τώ Ρωσσικώ λαώ επί πολύ 
δε ακόμη χρόνον θά κυριαρχώσιν έπί τών άπλών, ; 
άφοϋ έν τή εκκλησία υπάρχουσι εισέτι εϋχαι 
βασκανίας καί έξορκισμοϋ κατά τών δαιμόνων! 

-Εκάστη λοιπόν οικία καί έν τή Ρωσσία εχει . 
τόν ΰφαίστιον δαιμονά της, ήτοι τό στοιχειό. 
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Ρώσσος αξιωματικός καταλυσας εν μια ίσπα 
διηγείται τά έξης. 
Ό οικοδεσπότης μου ήν κατενθουσιασμένος, 

διότι ιδία δαπάνη είχον κάμει έπισκευάς Tινας 
εν τώ οίκίσκω τόν όποιον μέ ειχε παραχωρήσει 
δυστυχώς ή αρμονική αΰτη συμβίωσις δέν διήρ· 
κεσεν έπί πολύ, ήμέραν τινά παρετήρησα οτι δι-
εκειτο πρός έμέ σοβαρώς. Ό μετ' έμοϋ στρα-
τιώτης δεν ήθελε κατ' άρχάς νά μοι είπη τήν 

αληθή αΐτίαν, ήναγκάσθην όμως νά κάμω χρησιν 
τής υπεροχής μου έκεινος δέ ήναγκάσθη ν' άπο-
κριθή ξέων τήν κεφαλήν. 

—Ξέρω κ' εγώ . . . λέγει ό'τι τόν έφερες Δό-
μο βό η. 

—Πώς εγώ τόν έφερα Δομοβόη; Καί τί ση-
μαίνει Δ ο μ ο β ό η; 

Έξηγήσας τότε ο στρατιώτης τί σημαίνει 
Δομοβόη ως φαίνεται προσέθηκε ό πατέρας 
αυτοϋ τοϋ χωρικού ήτο κακός άνθρωπος καί άμα 
απέθανε, ό Δομοβόη έπήρε τήν ψυχήν του καί 
έ'φυγε. άφ' ότου όμως ηλθεν ή γενναιότης σου, 
έπανήλθε καί ό γενναίος Δομοβόη. 

Αυτή είνε ή αιτία ποϋ τά κρέμασε ο οικο-
κύρης μας, μέ ειπε μάλισα νά σέ πληροφορήσω 
ότι μετά χαράς θά μας έβλεπε ν' άδιάζωμε τήν 
γωνιά! 

—Καί πώς ηννόησεν ό'τι έπανήλθεν ό Δο-
μοβόη; 

—"Οσον δι' αυτό ουδεμία υπάρχει άμφιβολία 
άφοϋ τόν είδα καί έγώ. 

—Πώς καί σύ είδες αυτό τό φάντασμα. 
Βέβαια, άφοϋ βλέπομεν κάθε βράδυ νά φέγγη 

ό σταϋλος, χωρίς νά ευρίσκεται έντός αύτοΰ φώς 
"Αν καί σύ δέν πιστεύϊ]ς τότε λάβε τόν κόπον 
νά έπισκευθής τόν σταϋλον. 

Τότε έκ περιεργείας κατέρχομαι τής κλίνης 
μου καί άκολουθώ τόν στρατιώτην μου εις τόν 
σταϋλον..' Πράγματι εις τόν σταϋλον ουδείς 
υπήρχε δέν υπήρχε δέ καί λυχνία τις. έν τούτοις 
έφεγγεν δ σταϋλος. Κατ'άρχάς μή δυνάμενος νά 
εξηγήσω τό φαινόμενον καί αυτός έθαύμαζον, μετ' 
έμβρυθεστέραν όμως παρατήρησιν άνεκάλυψα τήν 
έξήγησιν τοϋ φαινομένου. 

Τό φώς τοϋ κοιτώνός μου διά τίνος ρωγμής 
τοϋ τοίχου τοϋ σταύλου ει'σήρχετο έντός αυτής 
Τό φαινόμενον δέ τοϋτο ηρχισενάφ' ότου κα-
τωκησα έν τώ οικήματι τούτω εις τό όποιον ου-
δείς πρότερον κατώκει. 

Ό ιδιοκτήτης τοϋ οίκήματος έπείσθη περί 
τής αιτίας τοϋ θαύματοςχωρίς ποσώςνά μιταβά-
λη τήν περί υπάρξεως Δομοβόη πεποίθησίν του 

—Είμεθα έλεγε τυχεροί άνθρωποι έκ τών 
είκοσι οικιών τοϋ χωρίου μας αί δεκαεννέα έχoυv,. 
ημείς όμως δέν έχομεν Δομοβόη! 

Περί τοϋ στσιχειοϋ αυτού οί ρώσσοι χωρικοί πι-
στεύοτσιν, ότι συγκατοικεί μετ' αυτών, ότι είνε 
υπεράνθρωπόν τι, τό οποίον παρακάθηται εις τήν 

τράπεζάν των άόρατον αναπνέει τόν αέρα τοϋ 
δωματίου, καί συντόμως ειπείν είναι άύλος ίδιο-

κτήτης εκάστης οικίας απολαύων τών αυτών 
προς τόν πραγατικόν ιδιοκτήτην δικαιωμάτων. 
Τά φάντασμα τούτο άποκαλοϋσι Δ ο ρ. ο β ό η , 
όπερ ώς έπί τό πλείστον άρέσκεται νά διαμένη 
έν τη φάτνη από πάσαν δέ έτέραν διάχυσιν προ-
τιμά ώς λέγουσιν τήν . . . ίππασίαν. 

Ό Δομοβόη, όταν ή ατμόσφαιρα είναι καθαρά 
καί διαυγής, ό δέ ουρανός άνέφελος καί ή σε-
λήνη πλησιφαής,φωτίζει τάς πεδιάδας έξέρχεται 
εύθυμος τής οικίας του, πλέξας δέ τούς βοστρί-
χους,τήν κυματίζουσαν χαίτην τοϋ ίππου πηδα 
άπ' αΰτοϋ καί καλπάζων φεύγει πρός τούς 
αγρούς καί εις τήν έξοχήν έν γένει. 

Είνε εΰκολώτατον νά γνωρίσωμεν τόν Δομο-
βόη έν τνί εξοχή· είδετε βεβαίως ϊππον άνευ 
ιππέων, υπερπηδώντα τάφρους καί φράκτας,άνα-
τρέποντα άνθοώπους καί κύνας φυσώντα διά τών 
μυκτήρων καί αφρίζοντα είνε ό Δομοβόη· ϊσως 

έναγνωρίσητε ότι ό ϊππος ανήκει εις τόν πατέρα 
εις υμάς άλλά πρός θεού μή πειραθήτε νά τόν 

άναχαιτίσητε,διότι κάθητε έπ'αΰτοϋ ό Δομοβόη! 
Ή ιπποδρομία αίΐτη διαρκεί καθ' όλην τήν 

νύκτα· όταν δέ τήν πρω'ίαν ό χωρικός είσελθών 
έν τή φάτνη του ευρη καταβεβλημένον τινά ιππον 

σοβαρόν, αμέσως εννοεί ότι τούτον είχεν 
εκλέξει ό Δομοβόη διά τήν νυκτερινήν έκδρομήν. 

Ό Δομοβόη εΐνε ήπιου χαρακτήρος, αν και 
Ενίοτε κάμνη, παρεκβάσεις μετακινεί τά έπιπλα 
καί συμπλέκει τά νήμα τής ήλακάτης. 'Αλλ' 
έάν ή οικοδέσποινα δέν προσφέρη τακτικά τήν 
ταγήν η έάν ό οικοδεσπότης προφέρη κατ' αΰτοϋ 
βλασφημίαν ή έν γένει έάν συμβη τι προσβάλον 
τόν Δομοβόη, άλλοίμονον τότε! Ό Δομοβόη ει'-
'έρχεται άκροποδητεί έν τή οικία τού προσβο-
λές; έν φ ούτος διατελεί παραδεδομένος εις τάς 
άγκάλας τοϋ Μορφέως, καί κατ' αρχάς μεν διά 
γαργαλισμών αναγκάζει τόν κοιμώμενον νά 
στραφη ΰπτιος έπειτα δέ υπό παντοίας άπαισία 
μορφάς τόν άπειλεΐ ή κάθηται έπί τοϋ στήθους 

πιέζει αυτό τρομερά, σφίγγει τόν λαιμόν του. 
δυναται μάλιστα νά τόν πνίξτ, διά τών σιδηρών 

χειρών του, δέν προχωρεί ό'μως έως έκεΐ, διότι 
παρεμβαίνει ό θεός. 
Ή κατοικία τών χωρικών τής μέσης Ρωσσίας 

ισπα καλουμένη, σύγκειται έκ δύο τμημάτων, 
ξυλίνων οίκίσκων εις άπόστκσιν 50-60 βη-

μάτων άπ' αλλήλων ώκοδομημένων καί συνα-
πτομένων διά πλαισίου χρησιμεύοντος ώς 

σταύλος· τά έν τμήμα ώς θερινάν ένδιαίτημά 
νου χωρικου τό δ' έτερον ώς χειμερινόν. 
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ας έτοιμασθώσι νά δοκιμάσωσι τήν τύχην των. Εϊκοσι αριθμοί λαχείων 
τής Αρχαιολογικής «Εταιρίας ήγοράσθησαν ήδη κατά τήν ύπόσχεσίν μας 
και αναμένουσι τήν κλήρωαίν των, γενησομένην τήν 28 Μαΐου έ. ε. 

Είνε δέ οί εξής: 3 8 1 5 5, 38156,38157,38158 381589 

3 8 1 6 0 , 3 8 1 6 1 , 3 8 1 6 2 , 3 8 1 6 3 , 3 8 1 6 4 , 3 8 1 6 8 , 

3 8 1 6 6 , 3 8 1 6 7 , 3 8 1 6 8 , 3 8 1 6 8 , 3 8 1 70, 3 8 1 7 1, 

3 8 1 7 2 , 3 8 1 7 3 , 3 8 1 7 4 

Τ Ο Μ Υ Σ Τ Ι Κ Ο Ν Τ Ο Υ Ι Ε Ρ Ε Ω Σ ΙΒΑΝΩΦ 

Δ ι ή γ η μ α έκ του Ρωσσ ικοΰ . 

'Ο ιερεύς πόπ Καμένσκης ένεκα της άγαθό-
τητος του και τών αρετών του έτιμάτο παρά 

τάντων τών κατοίκων της ρωσσικής πόλεως 
ούφης, όπου ην Ιερεύς και διδάσκαλος τών ιε-

ών μαθημάτων έν τώ γυμνασίω. Ούτος ην 
πεπροικισμένος διά ταπεινοφροσύνης και πολλών 
προτερημάτων άτινα είνε απαραίτητα είς πάντα 
ερέα τοΰ ' Υψίστου και είς τόν ποιμένα τών 
λογικών προβάτων. Έν τή ανατροφή του έν τή 
κοίνωνια ην πράος και άμνησίκακος, έν δέ τή 
εκτελέσει τών θρησκευτικών του καθηκόντων 

ενθερμος ζηλωτής. Ούτος διακαώς ήγάπη τήν 
εκκλησίαν έν ή εφημέρευε και διακαώς έσπού-
δαζε περί τού στολισμού της. Η σύζυγος τοΰ 
Ιερέως Πόπ Καμένσκη, ην επίσης αγαθή και 
εντιμος, ήγάπα τήν τάξιν και καθαριότητα έν 
τή οικία της. Επιστρέφοντος τοΰ συζύγου της 
εκ 'τής εκκλησίας ή εκ τοΰ σχολείο υ αύτη μετά 

των δύω της τέκνών εξηρχετό πρός ποοϋπάντη-
τiv του καϊ έζητει επι των" τέκνων' της τήν ευ-
λογίαν του. 

Έφ' ικανον χρόνον τό φώς τοΰ ελέους τοΰ 
θεού έλαμπε ν έπΐ' τοϋ ιερέως. Το βλέμμα τών 

κυανών του οφθαλμών ήν εύθυμον καϊ' εΰπροσή-
πoροv. Διά μιας τό φως τοΰτο έσβυσε και .ό 
Ιερεύς ήρχισε νά πάσχη και νά ταλαιπωρήται. 
Κατα τίνα χειμερινήν νύκτα διεδόθη'έν τή 
πόλει. η φοβερά έιδησις περί τοΰ φόβου ιερέως 

τινος. ,ζώντος έ'ν τινι άποκέντρο μερει τής' πό-
λεω , ενθα εΰρίσκοντο μόνον παλαιαί τίνες, χα-

μηλαϊ μέ εΰρυχώρους αϋλάς καϊ κήπους οικιαι 

Έν τοιαύτη τινι οικία έζη ο ιερεύς Πόπ Κα-
μένσκης έχων ενα γέροντα υπηρέτην. Ό υπη-
ρέτης τού Πόπ Καμένσκη ολως ήμέλει έν ταις 
εργασίαις τής οικίας καϊ οτε ό κύριος του τόν 
επεπληττεν και τόν συνείβούλευε νά η προσεκτι-
κός καϊ επιμελής, ούτος άπήντα ν ι τ σ ε β ό 
(δέν πειράζει) καϊ ούτω θά διέλθωμεν. Έάν 
δε συνέβαινέ τις άταξία έκ τής αμελείας τοΰ 
ύπηρέτου καϊ ό Καμένσκης έπέπληττεν αυτόν, 
ούτος άπήντα «τι νά κάμω δέν δύναμαι περισ-
σότερον». Ούτος έσπέραν τινά χωρίς νά έρωιή-
ση, τόν κύριόν του έξήλθεν έκ τής οικίας όπως 
διασκεδάση μετά τών φίλων του σκεπτόμενος 

οτι ό κύριος του καϊ άνευ αυτού δύναται νά 
διέλθη τήν έσπέραν. 'Αλλ' επιστρέφων μετά 
τό μεσονύκτιου ήν έτοιμος νά συζήτη συγγνώ-
μων παρά τού κυρίου του έάν ούτος τόν' έπιπλήξη 
καϊ κατ' ευθείαν εισήλθεν εις τό δωμάτιον αυ-
τού. 'Αλλά τί είδεν ! Ό ιερεύς κείται έκτά-
δην επί τοΰ εδάφους αίμόφηρτος. Αίαν έτα-

ράχθη και έλθών ει'ς εαυτόν απήλθε ταχέως 
όπως αναγγείλη τόν φόνον τοΰ κυρίου του ε:ς 
τήν αστυνομίαν. Μετ' ολίγον έφθασεν ό άστυ-
νομος, παρετήρησεν τό σώμα τοΰ φονευθέντος 
και τάς κηλίδας τοΰ αίματος. "Ηρχισαν νά 
έρωτωσι και εμαθον ότι μετά τήν άναχώρησιν 
τοΰ ύπηρέτου είς τήν οικίαν τοΰ ιερέως Ποπ 
Καμένσκη ΰπήγεν ; καθ' όλην τήν πόλιν γνω-
στός ιερεύς Ίβάνωφ. 

Ό αστυνόμος ταχέως ΰπήγεν εις τήν οικίαν 
τοΰ ιερέως Ίβάνωφ οστις εκεί πλησίον κατώκει. 
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Χωρίς νά ιδη τις τον αστυνομον ούτος εισήλθεν ' 
εις τό δωμάτιον τής υποδοχής καϊ εύρεν άντι-
κείμενα τινα άτινα άναμφιβόλως άπεδείκνυον 
ότι ό ιερεύς Ίβάνωφ έφόνευσε τόν ιερέα Κα-
μένσκη. Ό άστυνόμος είδε τήν μηλωτήν τοΰ 
ιερέως έν τω θυλακίω τής όποιας εύρε μάχαιραν 
αίματωμένην, καϊ παρετήρησεν οτι εϊχέ τις 
σπογγίσει τάς αίμοφύρτους χείρας του εις ταύ-
την τήν μηλωτήν. "Ολον τοΰτο ό άστυνόμος 
παρετήρησε διά τίνος μικρού φανοΰ τόν όποιον 
έφερε μεθ' εαυτού. Μετά τοΰτο εΊσήλθεν είς 
τήν αίθουσαν και συνήτησε τόν 'Ιερέα Ίβάνωφ 
ό'στις έφαίνετο ανήσυχος και τεταραγμένος. 
Ότε ό άστυνόμος ήρώτησε τόν ιερέα Ίβάνωφ, 
άν ΰπήγεν έκείνην τήν έσπέραν είς τήν οίκίαν 
τοΰ πόπ Καμένσκη,' ούτος έταράχθη καϊ άπήν-
τησε χιορίς νά δείλιάσνί οτι ΰπήγε. 

— Γινώσκετε τί συνέβη είς τόν πόπ Κα-
μένσκη μετά τήν άναχώρησίν σας ; τόν ήρήτη-
σεν ό άστυνόμος. 

Ό ιερεύς θορυβοθεί; δέν έγίνωσκε τίνά ά-
παντήση· έν τω φόβω του ούτος είπεν. 

— Ναί . . . "Οχι . . . δέν γνωρίζω. 
Μετά τούτο ό άστυνόμος είπε 
— πίστευσον, αίδεσιμώτατε, εγώ λίαν εκ-

τιμώ τάς άρετάς σας, αϊτινες εϊνε γνωσται εις 
πάντας, άλλά τό καθήκον μου επιβάλλει μοι 
νά σας εξετάσω, ελπίζω ότι ή άπάντησίς σας 
θά άποδιώξη πάσαν άμφιβολίαν. 

— 'Εκπληρώσατε τό καθήκον σας, είπεν ό 
Ιερεύς Ίβάνωφ δι' ήρεμου φωνής. 

— Ζητώ νά σας ερωτήσω, είπεν ο αστυνο-
υμος, τίνος είνε τό ράσον τό όποιον κοέμαται 
έξω ; Εννοείται ι'δικόν σας. Έάν εΐνε ίδικόν 
σας, πόθεν εΰρέθησαν έπ' αϋτοΰ ας κηλίδες τοΰ 
αίματος ; Διατί έν τώ θυλακίω του εΰρέθη μά-
χαιρα καθημαγμένη; 

— Πώς ; μετά φόβου έφώνησεν ό ιερεύς, 
τοΰτο δέν εΐνε δυνατόν. 

Ειπών ταύτα ό ιερεύς έπορεύθη διά νά ί'δη 
τό ράσον άλλ' ό αστυνόμος τόν έκράτησεν έλα-
βε' τό κηρίον έκ τής τραπέζης και έμπροσθά 
έπορεύθη. ' Έδειξεν εις τόν ιερέα πάν ό'τι πρό-
τερον ειχε παρατηρήσει και τόν ήρώτησε πώς 
δύναται νά έξηγηθή τοΰτο. Τότε ό ιερεύς έτι 
ίσχυρώτερον έταράχθη. Εις τήν έρώτησιν τοΰ 
αστυνόμου, πόθεν εΰρέθη αύτη ή μάχαιρα και 
τί σημαίνουσιν αί τοΰ αίματος κηλίδες, ο ιε-
ρεύς 'τίποτε δέν είπεν. Ούτος καθ' έαυτόν άνε-
γίνωσκε προσευχήν. Ό άστυνόμος έσημείωσε 
πάν οτι εύρε παρά τώ ίερεΐ και ο,τι ήκουσε 
παρ' αϋτοΰ καϊ άνεχώρησε. 

Τήν έπιούσαν καθ' δλην τήν πόλιν διεδόθη 
ότι ό ιερεύς Ίβάνωφ κατηγορείται έπϊ τω φόνω 
τοΰ ιερέως Πόττ Καμένσκη. Οί πλησιέστατοι 

του συγγενείς και οι φίλοι του δεν επιστευον. 
Ο λαός έδίσταζε καϊ έλεγε πώς εϊνε δυνατόν 
τοιούτον κακούργημα νά γεννηθή έν τή άγνή 
*αι έναρέτω ψυχή τού ιερέως Ίβάνωφ, ή πώς ό 
Ίβάνωφ ήδύνατο νά καλύψη υπό τήν πραότητά 
του καϊ εϋλάβειαν τοιούτους πονηρούς σκοπούς; 

Ό ιερεύς Ίβάνωφ διελθών όλην τήν νύκτα 
έν προσευχή, κατά τήν αυγήν βαθέως έκοιμήθη 
και έξύπνησε τότε μόνον ότε ήρξαντο νά κρούω-
σιν ίσ/υρώς τήν θύραν του. Άναστάς καϊ άνοί-
ξας τήν θύραν είδε τήν σύζυγόν του τεταραγμέ-
νην και κλαίουσαν. Αύτη ήρξατο νά τόν παρα-
καλή ό'πω; τή εϊπνι τί συνέβη εις αυτόν τήν 
παρελθούσαν έσπέραν. 

Ό ιερεύς Ίβάνωφ διά κινήματος τής χει-
ρός του άπεμάκρυνε τήν σύζυγόν του, 

— Μή μέ έρωτας, μή μέ έρωτα;, είπεν είς 
τήν σύζυγόν του, μή τολμήσης νά μέ ερώτη-
σης περί τούτου. 

— Πώς, άπήντησεν ή σύζυγος του, νά μή σέ 
ερωτήσω περϊ τούτου. Έγω έπϊ τοσαύτα έτη 
εϊμην ήπροσφιλής σου σύζυγος καϊέθεώρουν έμαυ 
τήν ευτυχή έπϊ τφ ότι ΰπανδρεύθην μετά σού. 
Τώρα δε νά άκούω όλην τήν πόλιν κατήγορου-
σάν σε έπϊ φονω! Ειπούσα ταύτα, αυτη εκ-
λαυσε. 

Πώς είνε δυνατόν νά μή γινώσκω άν είσαι 
ένοχος ή ούς έξηκολούθει ή πρεσβυτέρα. Έγω εί-
μαι' μήτηρ δύο τέκνων. "Οταν ταύτα μεγαλώ-
σωσι και μέ έρωτησωσι, κακούργος ήν ό πατήρ 
των ή οΰ ; τί νά τοις απαντήσω ; 

Μετά τούτους τούς λόγους αύτη έκ νέου εκ-
λαυσεν. 

Ενθυμηθείς τά τέκνα του ό ιερεύς Ίβάνωφ 
έκλαυσεν άλλ' έπειτα έλθών εις έαυτόν, ήρξατο 
νά κτυπά τό στήθος τιυ και νά λέγη· 

Όταν μεγαλώσωσι τά τέκνα μας είπε 
αυτοίς, ό'τι ό πατήρ των ήν τίμιος και οτι ου-
δέποτε οΰ μόνον δι' άνθρωπίνου αίματος άλλ' 
οίδεδι' αδίκως κτηθείσης περιουσίας ήμαύρω-
σεν εαυτόν. 

Θέλεις νά ε'πής ότι δύνασαι νά άθωωθής 
έκ τών κατηγοριών τάς όποιας σοι προσά-
π του σι ; δύνασαι νά έκθέσης λεπτομερώς τά 
περιστατικά άτινα διεγείρουσιν ΰπόνοιαν ; έλε-
γεν ή σύζυγος τοΰ ιερέως είς τόν Ίβάνωφ, ένθυ-
μηθεϊσα τό καθημαγμένον ράσον και τήν μάχαι-
ραν άτινα εΰρέθησαν έν τή οικία. 

Δέν δύναμαι, δι' άσθενοΰς φωνής και 
κεκλιμμένης κεφαλής, είπεν ό ιερεύς Ίβάνωφ· 
δέν πρέπει νά άπολογηθώ, δέν δύναμαι νά α-
θωωθώ. Ό Θεός είς τόν όποιον δουλεύω έσφρά-
γισε τό στόμά μου, εμποδίζει νά λαλήση ή 
γλωσσά μου και αυτός μέ έλέγχει. Δύναμαι 
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εγώ νά τώ εναντιωθώ, τολμώ εγώ νά στερηθώ 
τής εσχάτης ελπίδος τής δικαιώσεως; 

Τήν ιδίαν ήμέραν άπηγορεύθη ε'ς τόν ιερέα 
Ίβάνωφ νά έξέρχηται τής πόλεως ώς εΰρισκό-
μενον έτι υπό άνάκρισιν. 

Ή άπαραμύθητος θλίψις τής συζύγου του, 
οί όδυρμοί τών μικρών του τέκνων λίαν έπί-
κραινον τόν ίερέα Ίβάνωφ. 

Τήν τρίτην ήμέραν μετά τήν ατυχή έκείνην 
έσπέραν ούτος καλέσας τήν σύζυγόν του είπεν 
αΰτη,· 

— Ταχέως άπελθε εις τήν πόλιν παρά τώ 
μητροπολίτη καί ζήτησον έλεος υπέρ τών τέκνων 
μας. Δός ταύτην τήν έπιστολήν άνυπεοθέτως 
είς τάς χεΐράς του. Οΰδενί έτέοω ειπε περί 
τούτου διότι τό πράγμα εΐνε μυστικόν, όπερ δύ-
ναμαι μόνον νά κοινοποιήσω τω Μητροπολίτη. 
Έξορκίζωσε εις τό όνομα τοΰ Θεού νά μή απο-
σφράγισης έκ περιεργείας τήν έπιστολήν καί ώς 
ταύτην τήν έπιστολήν ουτω καί τήν άπάντησιν 
νά φυλάττ/,ς άνέπαφα. 

Μετά δύο ημέρας ή πρεσβυτέρα του ίερέως 
Ίβάνωφ άφίκετο εις τήν πόλιν καί παρουσιάσθη 
ενώπιον τού Άρχιερέως. Ούτος άνέγνω τήν έπι-
στολήν, καί ήκουσε τάς παρακλήσεις τής πρεσβυ 
τέρας. Τό ίλαρόν βλέμμα τοΰ Μητροπολίτου 
έήολώθη καί οί οφθαλμοί του έπληρώθησαν δα-
κρύων. Ούτος ΰπήγεν εις έτερον δωμάτιον όπως 
γράψη τήν άπάντησιν εις τόν ιερέα Ίβάνωφ 
μετά τινας δέ στιγμάς εΐσελθών εις τό δωμά-
τιον έδωκεν εις τήν σύζυγον τοϋ ίερέως τήν ά-
κόλουθον νουθεσίαν Έν τοις πειρασμοΐς έσω 
γενναία καί άπόδειξον ό'τι είσαι αξία νά καλεί-
σαι σύζυγος τοϋ ίερέως Ίβάνωφ. 

"Οταν ό ιερεύς Ίβάνωφ έλαβε τήν έπιστο-
λήν ήν τώ έκόμιτε ή σύζυγός του παρά τοϋ Άρ-
χιερέως καί τήν ήνέωξεν, εύρε τήν ιδίαν του έπι-
στολήν μετά τής άκολούθου σημειώσεως τοϋ 
Άρχιερέως 

Πο θ η τ έ μο ι Ιε ρ εϋ Ί β ά ν ω φ ! 
«Μή σέ ταράττει ή τύχη τής οικογενείας σου' 

Καί τό τελευταϊον λεπτόν μου θά διαμοι-
ρασθώ μετ' αυτής. Ει'ς σέ δέ παρά τοϋ θείου 
Άρχιποιμένος παρέχεται μαρτυρικός στέφανος 
υπέρ τοϋ θείου έργου. Δέχθητι τό δώρον τοϋτο 
μετά χαράς ώς έχέγγυον τής αιωνίου δόξης. 
Χαίρω ότι ό Κύριος σοι έδωκεν οΰ μόνον ίσχυ-
ράν πίστιν εις αυτόν, όλλά καί σέ ήξίωσε νά 
πάθης κατά τό παράδειγμά του όπως άξιωθής 
στεφάνου.;) 

'Η άπάντησις αύτη τοϋ Άρχιερέως δέν όπε-
δείκνυε βελτίωσίν τινα έν τή υποθέσει τοϋ ίε-
έως Ίβάνωφ, αλλά μόνον έστήριζεν αυτόν έν 
τή πίστει καί τνί άφοσιώσει πρός τόν Θεόν. 
Μετα τήν άνάγνωσιν τών ολίγων τούτων σειρών 

ό ιερεύς Ίβάν μετά καρτερίας έπήνεγκεν άπαν 
τα τά παθήματα. 

Μετά βραχύ χρόνον πρό τής θύρας τής οικία; 
τοϋ ιερέως Ίβάνωφ έσταμάτισεν άμαξα έξ ή 
κατήλθον δύο άστυνομικοί φύλακες έντεταλμέ 
νοι νά συνοδεύσωσιν αυτόν μέχρι τής κεντρική: 
φυλακής έν τνί πόλει τοϋ κυβερνείου. 

Ό ιερεύς Ίβάνωφ ενισχυθείς διά τής προσευ-
χής καί τής εις τόν θεόν πίστεως, ένεδύ'θη τά 
λαμπρότερά του ενδύματα, έβαλε τρεις έδα-
φιαίας μετανοίας πρό τοΰ εικονοστασίου του, 
ηύλόγησε και ήσπάσθη τά τέκνα του καί έπλη-
σίασεν όπως άποχαιθετισθή τήν σύζυγόν του. 
Ούτος έπροτίθετο νά τήν ευχαρίστηση έπί τώ 
ιτι αύτη διετέλεσε πιστή σύντροφος του καί ήν 

κυρία αιτία τής οικογενειακής του ευδαιμο-
νίας. Ούτος ήθελε νά τνί εί'πη ό'τι ουδέποτε θά 
Γήν λησμονήση καί θά τήν φέρη, πάντοτε έν τή 
ιαρδία του. Άλλ' αυτη έπεσεν είς τάς χεΐράς 
:ου καί διά τοϋ θρήνου της κατέστησε τούς 
λόγους του άκατανοήτους.Αΰτηπαρεκάλει αυτόν 
ίπως μή τήν εγκαταλείψω νά τή είπην τά μυςι-
κόν ό'περ προΰξένησεν αυτόν τοιαύτην συμφοράν. 
— Δέν είνε δυνατόν νά εΐπω αυτό, θαρρα-

έλως καί μετ' αΰστηρότητος άπήντησεν ό ίε-
εύς. Τό έργον τοϋτο δέν είνε εις τάς χειράς 
ας. Έντκύθα ό Θεός διατάττει, ήμεΐς πρέπει 
ά ΰποτασσώμεθα. 
Ειπών ταϋτα άφήκε τήν σύζυγόν του καί 

;ήλθεν είς τήν όδόν όπου άνέμενον αυτόν οί ά-
τυνομικοί φύλακες. Ούτος παρεκάλεσεν αυτούς 

να σταματίσιοσιν έπ' ολίγον ένοίπιον τής έκ-
λησίας έν ·η ούτος έπί τοσαϋτχ έτη έλειτούρ-
ει. Ούτοι δέ μετά προθυμίας έξετέλεσαν τήν 
αράκλησίν του. Έπί τινας στιγμάς ό ιερεύς 
σελθών είς τήν έκκλησίαν, ήτις ένεκα τών 
διαλείπτων του φροντίδων ην έν άρίστη κατα· 
Γάσει, έ'ρριψε τό βλέμμα του έπί τοΰ κεχρυσω-
ένου εικονοστασίου καί" έπροσήλωσεν αυτό έπί 
ής εικόνος τών'Αγίων Μαρτύρων. «Ιδού ού-
τοί εισιν οι υπερ τής χριστιανικής πίστεως ά-

ονισθέντες,» είπεν ούτος. Έπ' αυτών μέ έκ-
ταμένας τάς χείρας καί μεθ' ήλων έν ταΐς 
ιλάμαις ϊσταται ό Σωτήο ήμών Ίησοΰς Χρι-
άς, ό δι' ήμάς ΰπομείνας ύβρεις καί σταυρι-

θάνατον. Σύ δέ, ανάξιε υπηρέτα τοΰ θυσια-
ρίου, δέν ήγωνίσθης καί δέν έπαθες. "Απελ-
μετά χαράς όπως υπομείνης τά παθήματα 
να σέ άναμένουσι. Ει'πών ταΰτά καθ' έαυτόν, 
ερεύς ήσθάνθη ότι προσεπορίσατο νέας δυνά-
ς καί άκμαιότητα. Ήσπάσθη τήν άγίαν Τρά-
πεζαν, έβαλεν έδαφιαίαν μετάνοιαν πρό τών ει 

κανων καί έξελθών ειπεν είς τούς φύλακας. 
— Τώρα οδηγήσατέ μοι όπως σας διετάχθη. 

(ακολουθεί) 
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Π ε ρ ί Άσμάτων (Τραγωδιών) 
Ό διάφορος ήχος τής φωνής τοϋτε ανθρώ-

που, καί των ζώων παριστά πάντοτε πολλά 
ψυχικά πάθη, οίον τήν χαράν, τήν εϋθαμίάν, 
τήν λύπην, τήν άγανάκτησιν, τήν δυσαρέσκιαν, 
τόν θυμόν καί λοιπά· καί πάντοτε σχεδόν ό 
κατά τήν διάθεσιν ταύτην ήχος έξακολουθών, 
έπαυξάνει τάς ψυχικάς ταύτας διαθέσεις· διά 
τούτο καί άρχαιόθεν έμελετήθησαν καλώς ταύ-
τα, καί έξητάσθη ή ωφέλεια καί ή βλάβη, 
τήν οποίαν έπιφέρουσιν εις τήν ΰγείαν τοϋ αν-
θρώπου. 

Ενταύθα, προτιθέμενοι νά διαλάβωμεν μό-
νον πεοί άσυ.άτων παραλείπομεν τά περι εκ-
φωνήσεως εν γένει, και περιοριζόμεθα μόνον ώς 
πράς τήν φωνήν έκείνην,- ήτις εκφράζει τήν χα-
ράν εύθυμίαν καί τήν λύπην, δηλαδή τά 
"Ασματα. 

•Τά άσματα υπήρξαν βεβαίως άμα καί ό 
άνθρωπος ΰπήρξεν. 'Αλλ' ό πολιτισμός τών κοι-
νωνιών έβελτίωσε καί έκανόνησε ταϋτχ. Έν πολ-
λοίς τών άοχαίων εθνών τά άσματα εθεωρούντο 
ώς ανήκοντα μόνον πράς τάς τάξεις τοϋ λαού, 
καί ή έθιμοταξία άπηγόρευε ταϋτα έκ τών Με-
γιστάνων, ούτω π. χ. οί Πέρσαι, οί Ασσύριοι 
καί άλλα πανάρχαια έθνη έθεώρουν τά άσματα 
ώς αποεπεΐ εις τούς έπιστήμους, καί είς τάς δια-
σκεδάσεις των άνέθετον είς άνδρας καί γυναίκας, 
έργον τοϋτο ίδίως έχοντας (α). Τοιαύτην έθιμο-
ταξίαν ειχον καί οί επίσημοι τών Ρωμαίων, 
οίτινες ούτε έτραγώδουν ούτε έχόρευον (β). 
Τοιαύτην συνήθειαν διατηρούν καί οί Τούρκοι. 
Οί Βασιλείς δέ τών Περσών ηδουν τά ποιήματα 
τοϋ' Ομήρου (γ). Οί αρχαίοι όμως "Ελληνες, οί 
διερευνήσαντες άκριβώς τήν φύσιν τοϋ άνθρώπου, 
έθεώρουν τά άσματα ώς άνήκοντα πρός πάντα 
εντελή άνθρωπον, καί άπετέλουν ταύτα έν τών 
συστατικών τοϋ ευγενούς άνδρός. "Οθεν καί 
έτραγώδουν, καί έχόρευον πάντοτε έλευθέοως· 
διό καί μεγάλως έτελειοποίησαν ταΰτα. Τούτο 
ΰπήρχεν καί έπί Όμηρου καί πάντε; οί τότε 
Έλληνες έτραγώδουν καί ΰμνουν. 

«οί δέ πονημέριοι μολπή θεόν ίλάσκοντο, 
«καλόν άείδοντες παιήονα, κοΰροι 'Αχαιών, 
<<μέλποντες έκάεργονόδέ φρένα τίρπετ' άκούων. 

Ό Άχιλεύς έτραγώδει 'Ηρωικά άσματα 
τών προγόνων του ίνα κατευνάση τόν θυμόν του· 
τοϋτ'αύτά έποίουν καί οί Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι 
καί πάντες σχεδόν οί Έλληνες τά άσματα εί-
χον ώς προτερήματα. 

(α) Ν. Δαμασκηνός. 
(β) Corn Neh, 
(γ) Δίλ. IB'. 48 

Άφοϋ οί προπάτορες ήμών υπήρξαν διδάασκα-
λοι τών Ρωμαίων καί πάντουν τών μετά ταύτα 

έθνών, έδίδαξαν καί τάς ωφελείας έκ τών ασμά-
των, καί έκτοτε καί οί Ρωμαίοι καϊ πάντες Βα-
σιλεϊς καί Μεγιστάνες παρεδέχθησαν τήν γύμ-
γασιν τών ασμάτων. Ό Νέρων Αυτοκράτωρ τής 
Ρώμης ών φύσει κακόφωνος, πιστεύων δέ έκ 
φιλαυτίας ότι έτραγωδοϋσεν καλώς, παρέστη εις 

τούς 'Ολυμπιακούς αγώνας καί έτραγούδησε, 
ίνα έπαινεθη, υπο τών Ελλήνων, και επειδή 
έγνώριζενότι δέν θά έπαραδέχοντο τούτο, ήνάγ-
κασε τού; θεκτάς νά τόν χειροκροτησωσι διά τής 
λόγχης. 

Οί Έλληνες παρεδέχθησαν τά άσματα ώς 
συστατικά τοϋ καλώς άνατεθραμμένου άνδρός 
όχι δι' απλούν λόγον. άλλά διότι έρευνήσαντε; 
τά έπί τοϋ σώματος αποτελέσματα τών ασμά-
των εύρον ότι μεγάλως συντελοϋσιν έπί τής 
ΰγιείας, καί εΰεξίας καί έπέχουσι σημαντικόν 

μέρος εϊς τά γυμνάσια τοϋ σώματος, περί ών καί 
πολλά άλλα έγραψαν, (δ). 

Ύπό τήν έποψιν ταύτην καί ήμεΐς θεωροΰν 
τες τά άσματα. θέλομεν ήδη καταδείξει έν 

περιλήψει τάς έκ τών ασμάτων ωφελείας επί 
τής ΰγείας καί ευεξίας τοϋ άνθρωπου. 

Επειδή' τ' άσματα επαυξάνουν τά τερπνά 
πάθη τή; ψυχη, και ανακουφίζουν τά ίηδή, 
καί επειδή τά ψυχικά πάθη επηρεάζουν καί 
τά; εγκεφαλικά; δυνάμέις, έπεται ότι τά 
άσματα διασκεδάζουν τάς συγχύσεις τοϋ νοός 
καί ζωογονοϋν τούτον αναλόγως τής ευδιαθεσίας 
τής ψυχής. 'Αλλ' ή μεγαλειτέρα ωφέλεια τών 
ασμάτων έπιγίγνεται έπί τοϋ σώματος. 

Αί γυμνάσεις τοϋ σωματος εΐνε τό πολυτι-
μώτερον ϊατρικόν πρός τήν ΰγείαν τοΰ ανθρώ-
που. Τά άσματα άποτελοΰν σημαντικόν μέρος 
τών γυμνάσεων, έπομένω; συντελούν μεγάλως 
πρός τήν ΰγείαν- εισιν δέ ό μέσος ορος τής φωνη-
τικής άναγνώσεως καί τών φωνασκιών. 'Οταν 
τις τραγουδη ό πνεύμων αΰτοϋ λαμβάνει δια-
φόρους άναπνοάς διαστέλλεται και συστέλλε-
ται διαφόροις βαθμοίς, οί μυώνες τού θώρακος 
κινούνται ποτε μεν ταχέως ποτέ δέ βραδιως, 
καί άναλόγως εκτείνεται καί συστέλλεται καί 
ό θώραξ αΰτός· έν γένει δέ διά νά φωνήση τις 
πρέπει νά έπενεργήσουν οί πνεύμονες, ό λάρυγξ 
καί τά άλλα φωνητικά όργανα, πράς δέ οί μϋς 
τοϋ θώρακος, τό διάφραγμα, ό στόμαχο; καί τό 
νευρικάν καί ηθικόν μέρος τοϋ ανθρώπου. 

Διά τών κινήσεων τούτων, όταν γίνωνται 
μετά μετριότητος, ο πνεύμων ένδυναμοϋται 
καί όγκον μεγαλείτερον αποκτά, ο δε θω-

(δ) Όριβ. Σ'. 10 



Α Σ Τ Ρ A Π Η 12 
ρας εκτείνεται και ενισχύεται, καϊ ό άνήρ 
καί ή γυνή άποκτώσιν ευρύ και καλόν στή-
θος (α). Όθεν τά μετά μέτρου άσματα ώφε-
λοΰσι μεγάλως εις τους νέους, οί'τινες εχουσι 
καχεκτικόν στήθος, πρός άνάπτυ;ιν καϊ ένίσχυ-
σιν τούτου. 

Τά άσματα έν ώρα τραπέζης καί συμπο-
σίου, καϊ μάλιστα μετά τό φαγητόν, ευκολύ-
νουν τήν χώνευσιν (β), εκκενώνουν τά υγρά 
τοΰ σώματος διά της εξατμίσεως έκ τών πνευ-
μόνων και άραιόνουν τήν σάρκα (γ), προσέτι δέ 
καταπραΰνουν καϊ τήν μέθην (δ) διά ταύτα οί 
πρόγονοι ήμών έσυνείθιζον νά τραγουδώσιν, 
ώς καϊ ημείς ήδη πράττομεν έν ωρα τού συμπο-
σίου καί μετά τό φαγητόν τοιαύτη συνήθεια 
υπήρχε καί έπϊ 'Ομήρου· (μολπή, όρχη-
στύς τε, τά γαρ τ' αναθήματα δαι-

τός». Οί Κρήτες μαλιστα ύπεχρέωναν διά 
νόμου νά τραγουδώσιν οί παίδες πάντοτε τούς 
νόμους, τούς πρός τόν Θεόν ύμνους καί τά η-
ρωικά άσματα (ε). 

Έξ αρχαιότατης εποχής επικρατεί ή συνή-
θεια τού νά τραγουδώσιν οί τεχνϊται, όσοι διά-
γουσι καθεστηκυΐαν ζωήν· οί τούτο πράττοντες 
εκτελούν, δίχως νά τό γνωρίζουν, σημαντικήν 
γύμνασιν εις τόν θώρακα καί τούς πνεύμονας, 
οϊτινες άλλως διατηρούνται ώς έκ τοΰ είδους 
της τέχνης ακίνητοι, καί κατ' ολίγον υπο-
κείμενο·. είς βλάβην· διά τόν αυτόν λόγον καϊ 
οί γεωργόι οι κηπουροί, οί έργάται, οί ποιμέ-
νες, οί στρατιώται συνειθίζουν νά τραγουδώ-
σιν ωσαύτως καί αι γυναίκες είς τά τής οικίας 
εργα έργαζόμεναι τραγωδοΰσαι, μεγάλως ωφε-

λούνται, ένισχύουσαι ούτω τό στήθος των. Έν-
ταύθα ανάγκη νά ποιήσωμεν τήν παρατήρησιν 
ότι όσοι εχουσι τό στήθίς αδύνατον, νά προσέ-
χωσιν είς τήν συνεχή καί έκτεταμένην καί ίσχυ-
ράν φωνήν διότι άντί νά ώφελωνται άδοντες, 

(α) «θώρακος δέ καί πνεύμονος αί μέγισται 
τών αναπνοών οίκεϊα γυμνάσια, καθ' άτερ καϊ 
αί μέγιστα-, φωναί . . · . άπαντων τών φωνη-
τικών οργάνων». (Γαλην. Λογ. ύγίειν δ'.; 

(β) Ό Κέλσος λέγει ότι ή μετά φωνής ανά-
γνωσις μετά τό φαγητόν ευκολύνει τήν χώνευσιν. 

(γ) «Καί άπό δείπνου δέ ο τής φωνής πό-
νος μάλα επιτήδειος, κένωσιν γερ τοΰ υγρού 
ποιούμενος, άραιοί τήν σάρκα. (Ίπποκρ. περί 
διαίτης Γ .) 

(δ) Πλουτ. π. Μουσικ. 

(ε) Αίλ. Β. 36. 

βλάπτονται μεγάλως (α)· καί έτι μεγαλείτερον 
εαν μαλιστα μεταχειρίζωνται καϊ πνευστικά 
όργανα μουσικά· άλλά καί οί καλώς έχοντες 
εαν όυνατά τραγουδώσιν υποφέρουσιν μετά 
ταύτα υπό ερεθισμού τοΰ φάρυγγος, τού λά-
ρυγγος καϊ τών βρόγχων, καί τότε ή φωνή 
σκληρύνεται. 

Γνωστόν έστω ότι ή μέν νηστεία άδυνατεϊ 
τήν φωνην, ή δέ πολυφαγία, καϊ μάλιστα είς 
τους πολυσάρκους, έκτεινομένου τοΰ στομάχου, 
εμποδι ει τήν φωνήν, ήτις είνε τότι άδύνατος' 
επειδή δια νά έξέλθη καλώς ή φωνή π ρ ο ύ 
μόνον ο θωραξ ανεμποδιστως νά κινήται, άλλά 
καί τό διάφραγμα, ίνα ούτω ό πνεύμων κα-

λώς εκτείνεται. Όταν λοιπόν φάγη τις πο-
λυ ο στόμαχος εξογκοΰται καί εμποδίζει τήν 
ανεβοκαταβασιν τοΰ διαφράγματος και ενίοτε 
επαπειλεΐται εκ συμφορήσεως αίματος καϊ έ 
εγκέφαλος. Όθεν άνάγκη εϊνε καί τό φαγητόν 
νά ήνε μέτριον, και ό θώραξ νά μή καλύπτεται 
με στενά φορέματα, ό λαιμός αύτός, καϊ ίδίως 
ο στόμαχος, νά μή πιέζηται υπό ζώνης. Διά 
τούτο οι δικηγόροι καϊ οί ψάλται πρέπει πρό 
των εργασιών των όλίγον νά τρώγωσιν. Ώσαύ-
τως τα ξυνά τρωγόμενα σκληρύνουν τήν φω-
νην, διότι ερεθίζουν τήν βλενομεμβράνην τοΰ 
φαρυγγος. 

Τά καρύδια, φουντούκια (β) καί άμύγδαλα 
καϊ παν ελαιον έχον, τά οινοπνεύματα ώς καϊ 
ρουμι ροσεόλι, τά αλμυρά φαγητά, τά καρυ-
κευμένα κλπ. πάντα ταύτα άντίκειντα. είς 
την φωνήν προσέτ, δέ ό θερμός καί υγρός 
αήρ, η καταχρησις τών θερμών λουτρών, ο πο-
λύς ίδρως, η συχνή διάρροια, αί αιμορραγία,, 
η μεγάλη φλεβοτομία, ό θυμός, ό φόβος, ή χα-
ρά, η λυπη ό έρως, καϊ μάλιστα ή κατάχρησις 
των αφροσιδιακών ηδονών βλάπτουν τήν φωνήν 
Αποκαθιστούν δέ ταύτην ευάρεστον, τά μή 

πολυ ψυχρά ποτά, τά γλισχρά καί γλυκά, τό 
γάλα, τό λεύκωμα τών ωών κλπ. 

Ή ψύχρα καϊ ή θερμότης τής άτμοσφαίρας 
έπηρεαζουσιν επί τής φωνής· είνε ώραία καί με-
λωδική κατά τάς θερμάς έποχας· δύσηχος καϊ 
τραχεία τόν χειμώνα· οί κάτο'.κοι τών μεσημ-

βρινών μερών έχουν φωνήν ύψηλήν καϊ γυκεΐαν 
οι δε τών βορείων τραχεϊαν, εκ τούτου έπέρχε-

(α) Έν μέν γάρ τοις διά τής φωνής γινομέ-
νοις γυμνασίοις, ό κακώς παρασκευασμένος θώ-
ραξ, έν δέ τοϊ; διά τών περιπάτων τά σκέλη 
βλάπτονται» Γαλην. Λογ. ΰγιειν. δ'.) 

(β) Λεπτοκάρυα ή κάρυα ποντικά, η δέ λέ-
ξις φουντούκια γίνεται έκ τοΰ ποντίκια κάρυα 
καί κατά διάλεκτον φουντίκια. 
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ται ή διαφορά τής μουσική; τών διαφόρων 
εθνών. 

Αί πολύ ύψηλαϊ φωναϊ καί αί ταπειναϊ καί 
όλαι αί μετά κόπου καί δυσκολίας έκφωνούμε-
ναι ενίοτε γίνονται αίτια μεγάλων κακών επι-
φέρουσιν αίμόπτυσιν, άποπληξίαν, άσθμα, καϊ 
άλλα τινά, ένεκα τής συσσωρεύσεως τοΰ αίμα-
τος είς τούς πνεύμονας, είς τήν καρδίαν, είς τάς 
μεγάλας αρτηρίας καί είς τάς σφαγίτιδας φλέ-
βας. 

Αν καί τά άσματα αδομενα μετρίως 
λίαν ωφέλιμα πρός πάντας καί πάσας, καϊ 
καλόν εϊνε νά γυμνάζηταί τις έκ νεαράς ηλι-
κίας- είσϊν όμως έπιβλαβή εί; τήν ήθικήν, όταν 
οί άδομένοι στίχοι εμπεριέχουσιν εννοίας ανή-
θικους' έπάναγκες λοιπόν εΐνε ν' άποσκορακί-
ζωνται τά άπρεπή καί άσεμνα τραγούδια, καϊ 
νά προτιμώνται πάντοτε τά εκφράζοντα ήθΐκάς 
ιδέας. 

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α . Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 

Νέον όπλον Ζέρβα Καθ' ον χρό-
νον πάντα τά έθνη άμιλλώνται, όπως έξεύρωσι 
τελειοτέρους μηχανισμούς όπλων πρός υπερασπι-
σιν τών δικαίων των, θά ητο άδικον άν καϊ τό 
ήμέτερον έθνος δέν κατήρχετο είς τόν άγώνα 
τούτον. Καϊ πράγματι δέν ΰστέρησεν έν τώ 
ζητήματι τούτω, διότι ό έκ παλαιοπογονια-
νής τής 'Ηπείρου κ. Ίω. Ζέρβας εφεύρε όπλον, 
στεριωτάτου, άπλουστάτου καϊ τελειοτάτου 
άμα μηχανισμού κατά πολύ ΰπερέχον τών ο-
πλών Μαρτίνη καί Γκρα καϊ βάλλον διά δύο 
μόνον κινήσεων , άντϊ τεσσάρων δι' ων βάλλου-
σι τά άλλα όπλα. Τό όπλον τοΰτο έξουδετη-
ροϊ σχεδόν τά πλεονεκτήματα τών έπαναλη-
πτικών όπλων, διότι ήσκημένος στρατιώτης 
δύναται δι' αύτοΰ νά ρίψιρ 20—30 σφαίρας 
κατά λεπτόν άνευ μετακινήσεως έκ τής θέσεώς 
του η έκθέσεως τοΰ σώματος του είς τάς σφαί-
ρας τοΰ έχθροΰ. Εγκριθέν υπό ειδικής επιτρο-
πής, παρέχει τό έξης μέγιστον πλεονέκτημα 
ότι πάντα τά όπλα Γκρα καί Σασεπώ δύναν-
ται ευχερώς δι' ολίγων δαπανών νά μεταποιη-
θώσιν είς όπλα τής έφευρέσεως τοΰ Ήπειρώτου 
έφευρέτου. 

Γ ί γ α ς π α ι ς. Έν Γερμανία έπϊ τού πα 
ρόντος ευρίσκεται έΐς παις ονομαζόμενος Κάρο 
λος Ούλριχ. Ουδέποτε έφάνη παρόμοιος γίγα 
παΐς. Ούτος έν τή 14ιετή ήλικία του έχει ύψο-
τοιών πήχεων περίπου. 4 Ως άναφαίρουσιν ο 
α'ύτόπται," ό παις ούτος φαίνεται κανονικώ 
άνεπτυγμένος, έχων ασύνηθες μέγα σώμα. Ού 
τος εχει βάρος 280 γερμ, φούντ. (περίπου 180 
οκάδων). Τό πλάτος τής δρακός του ην 14 
ύφεκατομέτρων, ό δέ μεσαίος δάκτυλος τής 
χειρός του ήν τόσον μέγας ώστε διά του 
δακτυλίου φερομένου έπϊ τούτου τοΰ δάκτυλοι 
ήδύνατο νά διέλθη τάληρον. 

Νήσο ι έ π ι π λ έ ο υ σ α ι. Όνομάζουσιν 
ούτω άληθείς νήσους είς τάς οποίας τό είδι-
κόν βάρος επιτρέπει νά έπιπλέωσιν ει; τήν 
έπιφάνειαν τών υδάτων άλλοτε έθεώρουν αυτάς 
ώς θαύματα τής φύσεως, σήμερον όμως έκ της 
φύσεως τών γαιών το'ιτων βέβαιου ται ότι αύ-
ται άπαρτίζονται έκ συμπλέγματος καλάμων 
καί ριζών δένδρων, καί αίτινες καταλαμβάνουτι 
μετ' άσθενοΰ βάρυυς μεγάλην έκτασιν. Λίμνη 
τις γείτων τού Σαιντ-Όμέρ καλύπτεται μέ 
παρόμοια νησύδρια. Τά τενάγη τοΰ Κομάκιο 
παρουσιάζουσι μέγαν άριθμόν, ή Ιρλανδία και η 
Σκωτία και ιδίως τό Σακ-Λόμονδ περιεχουσί 
τινα τοιαύτα. Τά μέγιστα εξ ότων γνωρίζο μεν 
είνε τά τής λίμνης τοΰ Γκερδώ είς τήν Πρω σίαν 
καί τά τής λίμνης Κόλκ. Αί έπιπλέουσαι νήσοι 
δύνανται νά άποληξωσιν είς τήν στερέωσίν των. 
Εΐνε γνωστόν οτι αί νήσοι τής λίμνης Βολσένης 
τού Βρασανέλου καί άλλαι, αϊτινες έπί τών χ ρ ό-
νων τοΰ Σενέκα (50 μ Χ.) ησαν ακομη έπιπλέ-

ουσα, ήδη έστερεοποιήθησαν. 

' Ο π ύ σ ο ν καταπληκτική εϊνε ή γονιμότης 
Τών ίχθνων καταδείκνυται έκ τών έξης παρα-
δειγμάτω·. Ή πέρκη γεννα 11,000 ώά, ή 
ρέγκα 36,000· 'ο κυπρίνος 342,000· ή γλώσσα 
1,000 000,000 καί ί ερυθρϊνος 3,000,000,000. 

Η δέ μουρούνα γεννά ύπερ τά 9,000,000,000 
ώών ! 

Τό όμβριον ύδωρ προτιμάται διά τήν πλύ-
σιν, διότι διαλύει εύκολώτερον τόν σάπωνα καϊ 
τόν ρύπον τών ένδυμάτων. Όφελιμώτατον ό-
μως εϊνε προς πότισμα τών φυτών. 
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ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΊΑΝΙΚΟΝ ΑΙΜΑ 
Πλησίστιοι βαίνομεν πρός το "Αγιον ήμώ 

Πάσχα καί οσονούπω έορτασθήσεται καί τι 
Πασεχ των εβραίων. Εις τοιαύτην περίστασι· 

οΰκ άπο σκοποΰ κρίνομεν νά εκθεσωαεν δι' ο-
λίγον εις τούς άναγνώστας τής «'Αστραπής >> 
τό περιμάχητον ζήτημα τών χριστιανοθυσιών 
τών εβραίων. Εινε αληθή τά περί άνθρωποθυ 
σιών κυκλοφορούντα ; καί ποίος ό λόγος τών 
μιαιοφόνων τούτων Ουσιών ; 'Ιδού τά δύο θε-
ματα, άτινα δι' ολίγων θά άναπτύξωμεν. 

Ώς πρός τό πρώτον θέμα, άν δηλονότι εΐνε 
αληθή τά περί χριστιανοθυσιών κυκλοφορούντα, 
τούς μέν δυσπιστούντας παρκπέμπομεν εις τά 
άπειρα παραδείγματα έπ'' αυτοφώρω συλλή-
ψεων, άτινα συχνά κι ς ισχυρούς πα ρήγα γον 
παροξυσμούς καί ει'ς τά έναυλα έτι διατηρούμε-
να εις τήν μνήμην ήμών θλιβερά συμβάντα 
τής Κερκύρας, είς τούς δε διατεινομένους ότι 
κατά τήν αρχαιότητα δεν υφίστανται αί άν-
Οροπωθυσίαι επομένως ούτε σήμερον υφίστανται 
παρατηροΰμεν ότι εκουσίως μυωποϋσιν, διότι 
αί χριστιανοθυσίαι είνε κατά πολύ νεώτερον 
έθιμον και ώς έκ τών λόγων του μή δυνάμενον 
νά ύπάρξη προ Χριστού,' ώς πρός τά δεύτερον 
δέ θέμα,δηλαδή ποίοι οί λόγοι τού εθίμου ΐού-
του, ανάγκη νά διαλάβωμεν έκτενέστεοον. 

Οι λόγοι τής άπανθρώπου όσον καί' παραδό-
ξου ταύτης τελετής δέν ητο εύκολον ή μάλλον 
δυνατόν νά εύρεθώσι, ασαφείς δέ περί αυτών 
έκυκλοφόρουν θεωρίαι. 'Αλλ' ουδέν κρυπτόν ο 
μή φανερόν γενήσεται, καί ιδού άρχιερεύς τις 
Ραββι Σαμουήλ, άποκηρύξας τήν πλάνην τών 
πατέρων του, καί είσελθών εις τούς κόλπους 
τοϋ χριστιανισμού, λεπτομερώς αποκαλύπτει 
τούς λόγους καί τά απόρρητα τής τελετής, 0 
πρώτος λόγος τών φόνων ε ι ν ε τό 
κυνικάν μίσος τά οποίον τρέφουσι κατά τών 
χριστιανών. Έκαστος εβραίος εΐνε όπόχρεως 
νά φονεύση ινα χριστιανόν, διότι ούτω σωθή-
σεται, λέγει ό Ραββί Σολομών, καί τοϋτο δέν 
έδίστασεν ό μιαράς νά διδάξη ώς πόρισμα δή-
θεν ε'κ της 'Αγίας Γραφής ' έξαχθέν. 'Εκτός 
τούτου οί έβραϊοι έχουσιν ανάγκην χριστιανικού 
αίματος διά τάς δεισιδαιμονίας αυτών. Πι-
στεύουσι, διδασκόμενοι υπό τών ραββίνων, ό'τι 
όπως άπαλλαγώσιν άπό τών πληγών, δι' ών 
επροίκισεν αυτούς ή φύσις, πρέπει νά άλείφων-
ται μέ χριστιανικών αίμα. παραδοξωτέρα όμως 
είνε άλλη δεισιδαιμονία αυτών· κατά τάς τέσ-
ταρας έποχάς τοΰ έτους καί καθ' ώρισμένας 
στιγμάς πιστεύουσιν ότι είς τά νωπά φαγητά 
αυτών πίπτει αίμά τι έκ τοϋ αέρος τό οποίον 
καλοϋσι τ ε κ ή φ α. Έάν έβραΐός τις φάγη 

εκ τοϋ φαγητού τούτου άποθνήσκη παραδόξως 
όμως οί χριστιανοί τρώγοντες έξ αΰτοϋ δεν ά-
ποθνήσκουσιν. Οί Ραββινοι καί ενταύθα ώς άν-
τιδραστήριον συνέστησαν τήν χρήτιν χριστιανέ 
κοϋ αίματος, διδάξαντες ό'τι δύνανται' νά άπο-
φύγωσι τήν μόλυνσίν των θέτοντες έπ' αΰτών 
πηρούνιον έμβαφέν είς αίμα χριστιανού. Τρίτον 
γίνεται χρήσις τοϋ αίματος κατά τόύς γάμους, 
οπότε ό ραββΐνος δίδωσι τοις μελονύμφοίς νά 
φάγωσιν ώόν, έπί τοϋ όποιου αντί άλατος έπι-
πάσσουσι στάκτην πανίου, όπερ πρίν καή ένε· 
βάφη εις χριστιανικόν αίμα. Καί τοϋτο διά νά 
είμπορέσωσι νά τρώγωσι - άπό τόν ίδρωτα τών 
χριστιανών, καθότι δέν δύνανται πάντοτε νά 
φονεύωσι τοιούτους. Τρίτος καί σπουδαιότερος 
λόγος τής χρήσεως τοϋ αίματος εΐνε διότι άμ-
φιβάλλουσιν οί ραββινοι μή ό Χριστά; ήν ό αλη-
θής Μεσσίας καί έπομένως ραντιζόμενοι με το 
ρηθέν αίμα σωθήσονται. Διά τοϋτο όταν περι-
τέμνουσι τά βρέφη ό ραββίνος Θέτει δις εις 'τό 
στόμα αΰτών διά τοϋ δακτύλου οΐνον περιέχον-
τα μίαν σταγόνα χρ. αίματος. Κατά τήν 9ην 
'Ιουλίου, κάμνοντες τόν θρήνον τής 'Ιερουσαλήμ, 
καί καθήμενοι έπί τήν γήν αλείφονται είς τά 
μέτωπον διά τής άνωτέρω ρηθείσης στάκτης καί 
τρώγουσιν ώόν έπιπασσόμενον διά τής αΰτής 
στάκτης. Κατά τήν 14 Άδαρ, ήτοι Φεβρουα-
ρίου έορταζομένης τής εορτής Φουρήμ εις ανά -
μνησιν τής άπό τοΰ 'Αμάν λυτρώτεώς· των, έ-
καστος έβραίος πρέπει νά φονεύση αντί τοΰ 
'Αμάν ένα χριστιανόν. Ό ραββΐνος' κατά τήν 
έορτήν ταύτην κατασκευάζει τριγώνους άοτους 
περιέχοντας αίμα καί στέλλει είς όλους ' τούς 
έβραίους. Επίσης κατά τήν έορτήν ταύτην 
κλέπτουσι παιδία χριστιανικά διά τά Πάσχα, 
οπότε αντί τοΰ Χριστού βασανίζουσιν αΰτά, 
συλλαμβάνουσι δέ παιδία, διότι ό Χριστός έφύ-
λαςε παρθενίαν. Τά αίμα τών παιδιών τούτων 
τίθεται ε'ς τά άζυμα, έξ ών έκαστος έβραΐος 
οφείλει νά φάγη τεμάχιον. 

'Ιδού ποϋ ήγαγε τόν Έβραϊκόν λαόν κλήοος 
μοχθηρός καί στρεβλό; καί φανατικός. 

Άθανασιος Στρακαλης. 

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Ν 

Κατα τον Απρίλιον έξακολουθοϋσι οί σ ΐ τ ι 
τοϋ χειμώνος νά αύξάνωσι τάς ρίζας καί κάμνω-
σι παραφυάδας. Τά λαχανικά, ή βουνιάς, εΐνε 
πλήρη ανθέων, ή δέ σίκαλις αΰξάνει τόν κάλα-
μόν της. Αί χελιδόνες έπέςρεψαν είς όλα τά μέρη. 
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ΓΕΩΡΓΙΑ. 
Εξακολουθεί ό γεωργός νά έπιτηρή τήν σπο-

ιάν, την έμφύτευσιν καί έπιμελεϊται τά διά 
τήν βλάστησιν φυτά. Μετά τήν περαίωσιν τής 
σποράς έξακολουθοϋσι τήν προπαοασκευήν διά 
τήν σποράν τοϋ άραβοσίτου, καλαμβοκίου, λι-
ναρίου, βάμκακος καί μποστανιών. 

ΟΙΚΙΑΚΑ ΖΩΑ 
Άρχίζουσι νά τρέφωσι τοϋς 'ίππους τας ίπ-

πους καί τοϋς πώλους με χλοεραν τροφών ως 
έτρεφον τάς 'ίππους κατά τόν τοκετον, 

Μελ ι σσ ο τ ροφία. Έξακολουθοϋσι ν' 
άφαιρώσι μέρη τινά τών μελοπητων έάν εχωσι 
μέλι. Έπιτηροΰσι καί καθαρίζουσι τα μελίσ-
σια άπό καιρόν είς καιρόν, καθαρίζουσι τήν γην 
έν η, εύρίσκοντα αί κυψέλαι, καί τάς μελοπή-
τας, έάν έχωσι μοϋχλαν. 

Ο Σ Ο Ι Μ Ε Τ Α Β Α Ι Ν Ε Τ Ε ΕΙΣ Α Ι Γ Ι Ν Α Ν 
Δύνασθε νά δειπνήσητε έκλεκτά παρά τώ 

καθαρωτάτω ξενοδοχειω τοϋ κ. Γ . Α . Χ α · 
τζηαντωνιου. Μόνοι οί τρόποι καί ή συμπεριφορά του 

ίδιοκτήτου άρκούν διά νά σας φέρωσιν όρεξιν. — ΠΑΡΆ τω κ. 
Παναγιώτη Δημακη ράπτη δύνασθε νά ένδυθήτε κομψότατα 

καί έφθηνότατα.' - Ό Νικόλαος Χατζόγλους, κουρευς περι-
ποιητεκώτατος καί άριςος τεχνίτης.-Τό ξ υ λ ε μ π ο ρ ι κ ό ν 

κατάστημα τού κυρίου I . Άνδρέου Μπήτρου τελειότατον 
καί πλούσιον είς παντός είδους ξυλικήν.—Είς τό οινο-

πωλεϊον τοΰ κ. Λ . Δημ. Ληνοΰ θά εύρητε 
έκτατον περιποίησιν καί γευστικωτάτους 

οίνους.— Είς τά κουρεία τών 
κ.κ. Αντωνίου Κανελα 

και Ί . Τσαγκαρακη 
δύνασθε νά κουρευθήτε τε-

χνικώτατα.——Οί κυ-
νηγοί καί οπλο-
φόροι διά τοΰ 
Δ. Ήριώτη 

οπλοποιού δύνασθε νά 
έπιδιορθώνητε τελειό-

τατα τά όπλα σας. Καί διά τοϋ 
Γ . Π ε τ ρ έ τ η τά έπιπλά σας. 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Η KAΛΥΔΩΝ Αθ. ΜΑΝΤΑ 
Έν Μεσολογγιω-όδός «Ηρώων παρα τη ανω αγορα 

Παρά τώ εΐρημένω 'ξενοδοχείω υπάρχει εκτός τής έκλεκτής μαγειρικής, 
καθαριότητος καί περιποιήσεως, καί φαγητά πολυειδή καί 

καθημερινώς αρνί τής σούβλας άριστον—Άρκεϊ είς τόν μή γνωρίζοντα _ 
τό ξενοδοχεϊον μας μία άπλή έπίσκεψις. ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς Α . Μαντας 

Ρ Α Π Τ Ι Κ Ο Ν Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α I. ΚΑΡΑΓΊΑΝΝΗ έν Πειραιεϊ 
Ό γνωστός έν 'Αθήναις ράπτης κ. I. Καραγιάννης συνέστησεν εν Πειραιει ραπτι-
κόν κατάστημα, κείμενον άντικρύ τοϋ γραφείου τής «Σφαίρας». Εν αυτω ευρισκου-
σιν οί επιθυμούντες νά κατασκευάσωσι χέιμερινάς ένδυμασί*ς παντα τα Μίγμα-
τα τών υφασμάτων τών έκλεκτοτέρων έν 'Αθήναις ύφασματεμπορικων καταστη-
μάτων. Ή εγνωσμένη ικανότης τοΰ κ. Καραγιάννη παρέχει πάσαν έγγυησιν. 

Έν τή όδώ Πατησίων και ύπ' άρ. 15 καταστήματι τοϋ κ. Λ . Μυλωνά ευρίσκον-
ται οίνοι μέλανες, λευκοί, μοσχάτοι άρίστης ποιότητος. Πωλούνται λιανικώς και χον-

δρικως. Τΐμαι συγκαταβαταί, "Ή κατ οινομεταφορα δωρεάν τρεξατε 



Μ . Τ Ϊ Ι Χ Τ Ι Μ Ο Ι Ι Ο ν Λ Ο Ϊ 

Γ 0 V Ν 0 Π 0 I 0 Σ 

Έ ν Α θ ή ν α ι ς — ο δ ό ς Ι Ι α ν δ ρ ό β ο υ - ' ι . 

"Οσοι θέλετε νά προαυλάςητε κατά τό 
θέρος τά γουνώματά σας από καταστρο-
φής άπευΟυνΟητε εις τον ανωτέρω γου-
νοποιόν. 
IMi—iMiilll—Mlinillllll Ιί I ΙΊ II I I I II I .VTMM̂ HW 

Ε Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Τ Ο 11Ω Λ Ε ΙΟ \ 

Χ Ρ Ι Ι Ϊ Ί Ό ν Χ Π ν Ρ Λ Ι ί Ι Ι 

Έ ν Μ α ρ κ ο π ο ύ λ ω - · 14. ρ ω τ ι ί ν ς 
Τό ά/ανές κατάβτψ,α τον κ. Χ. Σπυράκν, ίέν 
Λυναται νά βυσταθνί άλλως παρά μόνον ί ιά τ/ς 
ό'ψειΛς του. Είνε τοιούτον, οία ί^σχόλως καί ε'; 
[/.εγαλουπόλεις άπαντωσι. 'Λ/ανϊς, πλοόιιον, 
τελειότατον, ποικιλώτατον. Ί'ϊοΰ τά προιόντα 
του. Μία ιχόνη ίπίτκεψις άρκεΐ 'ϊιά νά πειαβνίτε. 

Λ Ο Υ Κ Α Σ Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ι Ο Υ 

Ι Ι α ν τ ο π ώ λ η ς — ε ν Κ ο ρ ω π ί 

Τά έχλεκτότερα άποικιακά είδη και ρί 
γευστικώτατοι καί άφρωδέστεροι οΐνοι 
χαΟιστώσι τό ανωτέρω κατάστημα γνως-άν. 

- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ 

Χ . ρ υ σ ο χ ό ο ς " = έ ν Κ ο ρ ω π ί 
'Αριστος τεχνίτης και τιμιώτατος. Δύ-
ναται δια της λεπτότητος της τέχνης του 
νά ικανοποίηση και τον μάλλον ίδιότρο-
πον πελάτην. 

Γ Ε Π Ρ Γ . Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Σ Τ Α Μ Ο Υ 

Κ α φ ε π ώ λ ε ς — έ ν Κ ο ρ ω π ί 

Άναπαυστικώτατα δύνασθε νά διέλΟητε 
τάς ώρας σας και νά πίητε αρωματικών 
καφφέν εις τό άνωτέρω καφφενεΐον. 

ΣΓΙΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗΣ 

' Έ μ π ο ρ ο ς —έν Κ ο ρ ω π ί 

Λαμπρότατον κατάστημα καί πλουσιώ-
τατον εις πάντα τά είδη των εμπορευμάτων 

'ΝΕΟΝ ΡΛΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
· Ι » Α Ϊ ¥ Ε Λ . 4 Ϊ Τ * κ α ί , Κ Α Λ Τ Χ Ω Μ 

Μ ι χ α ή λ Μ π ο υ ρ ν ι α —έν Α θ ή ν α ι ς 
Έου.οϋ άρ.17ι9. άπένχντι κατας·. Καρυοφύλ. 

Ό επί 13ίτν, ycY.uaivca; lzv\\-r7kr; ώ; και 
ιι-ο^ιενΟυν-.Ϋ£ ε:; τό κα*.άστν.ι/Λ τον /.. Κάρυο-
φύλλ·/; ήνέωςε ΐ'ίον κα τάττ/ρ.α. Κι'ί τό κατ.ά-
οτνίι/α τοjτο ευρίσκει ι ; : φανέλλα;, έσώβρακα, 
κάλτζας, γελέκα, έσωφοΰσταν , πετσέτα; κλπ. 

* 

HiTpElii™ 
0ΠΛ0Π0Ι0Σ 
Έ ν ML opto π ι 

Κατασκευάζονται και επισκευάζονται παν-
τός είδους όπλα. Εργασία ακριβής. T r 
μαί συγκαταβατικόταται τά μόνα πλεο-
νεκτήματα του καταστήματος. 

ΕΜΜΑΝ· ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ Λ Υ Ν Ο Σ 
Ε υ λ ο υ ρ γ ό ς έ ν Κ ο ρ ω π ί 

I Ιλτ,σίον σταΟΐλοϋ σιιϊτ,ροίρόυ.ου. 

Τον άνωτέρω τεχνίτην διακρίνειάσυνήΟης 
λεπτότης τέχνης, ποικιλώτατα δέ καί τε-
λειότατα ξυλουργήματα δ ύ ν α σ θ ε νά 
προμηΟευΟητε έξ αύτοΰ. 

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ ΣΙΔΕΡΙΑ Α ΚΟΣ 
έ μ π ο ρ ο ς —έν Κ ο ρ ω π ί 

Έν τω καταστήματι τούτω ευρίσκετε 
εκλεκτότατα είδη παντοπωλείου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΕΔΑΚΗΣ 
υ π ο δ η μ α τ ο π ο ι ό ς —έν Κ ο ρ ω π ί 

Τά στερεώτατα, κομψότατα καίέφΟηνό-
τατα υποδήματα Οά ευοητε μόνον παρά 
τω κ. Δ. Μικεδάκη. » « 

Ε Ι ' Ϊ Τ . H E X Ι » Ο Ι Ι Ο Ι ' Λ Ο £ 

Χ ρ υ σ ο χ ό ο ς —έν Κ ο ρ ω π ί 

Λεπτότης απαράμιλλος καί τ ιμιότηςώς 
προς τάς κατεργαζομένας ύλας είνε τά 
κύρια προσόντα του εργαστηρίου τούτου. 
"Οτι θέλει νά κατασκευάση τις άς τρέξε[ 
εις τον κ. Εύστ. Πετρόπουλον. 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΑΠΩΝΩΥ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΑΤ ΚΗΡΙΩΝ I Ε Τ Τ Α Ξ I 0 Π 0 Υ Λ 0 Υ ~ 
3 » - ο δ ό ς Ε ΰ ρ η π ί δ ο υ Ι ν α ν τ ι ο ι κ ί α ς Κ α τ σ α ν δ ρ ή —.5 2» 
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