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ΊΙ «προσωποποιϊα» ζυτη Άγ. 1'ρηγορίου τοΰ 
ΙΙαλαμζ θεωρείται κατά γενικήν όγολογίαν έν έκ 
τών άριστουργημάτων τής χριστιανικής γραμ
ματείας, Υποδεικνύει δέ τόν συγγραφέα αύ· 
τής κράτιστον τρίίωνα τοΰ ελληνο; λόγου καθ’ 
άπάσας αύτοΰ τά; λεπτότατα; πτυχώσει; καί 
διαπρέποντα έν τοΐς φιλοσοφοΰσί τε καί θεολο- 
γοΰσι πατράσι τής Εκκλησία; κατά τόν ιδ' 
αιώνα. Έν αύτή ό συγγρζφεύς κατ’ ιδιότροπου 
λογοτεχνικόν τρόπον παρέστησε τήν ψυχήν καί 
το σώμα κατ’ άντιμωλίαν δικαζόμενα πρό δι
καστών—αναχώρησών, τή; μέν πρώτης ένα- 
γούσης, τοΰ δέ δευτέρου απολογούμενου. Τό 
σώμα τή; κατηγορίας αποτελεί τό ζήτημα τής 
εύθύνη; τών παρεκτροπών τοΰ ανθρώπου· ή έ- 
νάγουσα ψυχή κατηγορεί τοΰ σώματος, ίτι τοΰ- 
το παρασύρει αυτήν εις τά ύλικά καί χαμαί- 
ζηλα, τό δέ σώμα άπολογούμενον, προσπαθεί ν’ 
άποδείξγ τό εναντίον.

Ή πραγματεία διαιρείται είς τέσσαρα μέρη: 
α) Προοίμιον β) τό κατά τοΰ σώματος κατηγο
ρητήριου τής ψυχής γ) ΊΙ απολογία τοΰ σώμα
τος καί δ Ή «άπόφασις τών δικαστών».

Έν τή «Ιίροθεωρίζ» ό Παλαμζς, συντόμω; 
ζναφέεων τάς τών προφιλοσοφησάντων γνώμας 
περί τή; διαφοράς, ήν έχει τό λογικόν τή; ψυ
χής μέρος «πρός τό άλογόν τε καί παθαινόμε- 
νονη, καταλήγει εί; την περί τοΰ αύτοΰ ,ητη- 
μζτος γνώμην τοΰ ζποστ. ΙΙαύλου, ον θεωρεί 
«εναργέστερου» καί όστι; διγρεσε τδ λογικόν α
πό τοΰ αλόγου, διότι ατό μέν πνεύμα κζλεΐ 
καί έσω άνθρωπον, τό δέ σάρκα καί έξω άνθρω 
πον».

Ερχόμενος είτα εΐ; τό κατά τοΰ σώματος 
κατηγορητήριων τής ψυχής, λέγει, ότι, αυτή 
κατ’ άρχάς έξέφρασε τήν χαράν αυτή;, ότι οί 
όικασταί (άναχωρηταί) είνε «ζσκηταί συμπα
θής αρετής», εις ήν κζτήντησαν διά τής πρός 

τό σώμζ πάλης, «οπερ καί υμείς άπιδόμενοι 
καί παθεϊν φυλαξζμενοι (δηλ. τήν έπιβουλήν 
τών μελών τοΰ σώματος), έγνωτε έξ άνθρωπων 
άφανισθήναι λόχμας κατειληφότες θηροτρόφους 
καί άντρα αύτόροφα καί γής ανήλιους μυχούς 
άποδύντες, καί δι’ έρημης άοικήτου πλαζόμε- 
vot αίθριοι, ϊνα ταΐς πονηραίς είσοδοι; τών σω
ματικών έπεζυγωμένων αισθήσεων τό μέν τής 
άλογου ψυχής άποθηριούμενον άτρεμή άτροφοΰν, 
τό δέ νοερόν τής λογικής ψυχής σχολάζον τών 
περί τά αισθητά τυρβασμών, άσχολον προσανέ- 
χ·/) τοϊς περί τά νοητά θηρεύμασιν». πρός 
είδότας άρα λαλοΰσα δέν αισθάνεται τήν ανάγ
κην νά διατρίψη λεπτομερώς περί τά; βλάόας, 
ά; τή παρέχει «ή σύνοικο; ήδε συμφορά» (τό σώ
μα). Ταΰτα προοιμιασαμένη ή ψυχή καί άρχο- 
μένη τής κατά τοΰ σώματος κατηγορίας, έπαι
νε1. πρώτον τήν καταγωγήν αυτής· «θεϊόν είμι 
—λέγει—γένος καί τής άνω εύγενείας απορ
ροή... καί είκών αρχική καί βασιλις τών χαμαί 
έρχομένων πάντων.,.»· ούχ ήττον ό Θεός «ούκ 
οίδ’ οίς τισι λόγοι;» ένέκλεισεν αύτήν έν τώ 
σώματι, ίσως ΐνα μή μεγαλοφρονή. Λυγμοί ό
μως διακόπτουσι τής ψυχής τόν λόγον, διότι 
ενθυμείται πόσον ηύτελήσθη ύπό τοΰ σώματος 
απ’ αύτών έτι τών πρώτον ημερών τή; μετ’αύτοΰ 
συζυγία;, καί εξιστορεί ίσα πάσχει καί πρό τής 
γεννήσεως. έν τή μήτρα τοΰ σώματος, καί κα
τά τήν γέννησιν καί μετ’ αύτήν. Κατά τήν 
Τρίτην ταύτην περίοδον τή; ζωή; τό σώμα διά 
τών εισφερόμενων τροφών κτώμενον δυνάμεις 
έναντίας τή ψυχή, έκμυζζ αύτήν διά τοΰ επι
θυμητικού καί θυμοειδούς, τής γαστριμαργίας, 
τή; πορνεία; καί τή; φιλοχρηματίας, καί εξοκέλ
λει δι’ αύτών εί; τά; ακρότητα; τή; δουλείας 
τή τε κοιλία καί τοις ύπ’ αύτήν. Τοιουτοτρό
πως τό σώμα τόν φυσικόν νόμον τής θρέψεως 
καί τή; πρό; έπιγονήν τάσεω; μετεχειοίσθη ώς
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κάλυκα τής παρζχρήσεώς re κζί κατάχρή- 
σεως, αίτινες συνεπάγουσιν ορμαθόν άλλων έκ
τροπων, έν οίς μάτην ή ψυχή προσπαθεί ν ’ 
άναλάβή την ηγεμονίαν «ταυτόν τε πάσχουσα, 
ώς εΐ τις παϊς εύγενης ορφανική περιλειφθή, 
κυρία μέν ούσζ θεραπαινίδων πολλών, ούπω δέ 
άρχειν εϊδυΐα πεοιφρονεϊται μέν, η και συνα- 
θύρειν διδάσκεται, όψε δ’ έπιγνοΰσχ τις ούσζ 
οιαις συμφθείρεται, έπιβάλλει μέν οίκοδεσπο- 
τεϊν, κάκείνας είς δουλικήν τάζιν έπιστρέφειν 
καί σωφρονίζειν' αί δέ, πάλαι αύτονο'μου καϊ 
αύτοδεσποτου άσελγείας άναπλησθεΐσαι. άνζι- 
σχυντοΰσι καί έπανίστανται, ώς καί τινες δού
λοι λέγονται τών δεσποτών οίχομένων καί μελ- 
λησάντων, αύτοί τών μέν οικιών δεσπόται, 
τών δέ γυναικών άνδρες άντικαταστήνζΓ ειτα 
και τοΐς δεσπόταις έπανιοΰσιν άντεπεξιέναι καί 
ζπλοις κρίνεσθαι». Ουτω δέ έν τώ ματαίω 
τούτω άγώνι ή ψυχή πάσχει τό τών παροιμιών 
«λίθον έψουσα, αέρα τύπτουσζ, αίθιοπα λευ- 
καΐνουσα,φλόγα ξαίνουσα, καθ' ύγρών γράφουσα 
έξ άμμου σχοινίον πλέκουσα», διότι τό σώμα 
ού μόνον δέν υπακούει είς τάς συστάσεις αυτής, 
άλλα καί έπιτίθεται κατ’ αύτής μετά πάντων 
τών οργάνων αύτοΰ, βοις αλλόκοτοι καί 
άλογοι δυνάμεις ώς ό’φεις παντοδαποί τοΐς 
Οηρώδεσι χηραμοΐς τής Λιβύης έμπεφωλεύ- 
κασι». Λανθάνει λοιπόν ή ψυχή κρύπτουσα 
ύπό κόλπον θηρίον πονηρόν καί άκάθαρτον 
αδάκνον ώς οφις καί λάξ καθαλλόμενον, άτιμά- 
ζον άταοθάλως καί ούκέτι καθεκτώς εχον, ού 
πειθοΰς ποππυσμοϊς ύποσκινόμενον, ού 'ϋχ /χ- 
λινουμενον, ού τών έπί καλοκαγαθία μόχθων έ- 
φαπτόμενον», καί έγκυλινδοΰν τό τής ψυχής 
κάλλος έν τω βορβόρω ώς ή παρά τω Σωλομώντι 
υς τό έν ρινί χρυσούν ένώτιον.

Έν τούτοις τό σώμα ήδύνατο ν’ άντείπγ, 
οτι τής μέν φύσεως αύτοΰ δουλικής θύτης, τής 
δε τής ψυχής ηγεμονικής, αύτη ώφειλε βία νά 
ύπωπιαζη αύτό κατά τό «δνω χόρτος καί ράβ
δος, δούλω άρτος καί μάστιγες». Καί όμως 
κατά τίνα ηλικίαν θά ήδυνάμην νά σέ δουλω- 
σω—αποτείνεται ή ψυχή πρός τό σώμα—άφοΰ 
κατά μέν τήν παιδικήν καί μειρακιώδη ΰπ ’ ά
νοιας άφρζίνεις, έν δέ τή νεανική καί τή άν · 
δρική παντα χαλινόν άποπτύεις, μάλιστα κατ’ 
αυτήν, διότι, παιδοτοιβηθέν έν αύτονομία καί 
γαυρισμώ προσαιταιριζόμενον ατό έπ' όσφύος 
και επ όμφαλοΰ γαστρός ίσχύον τηνικαΰτα 
πάθος» ού μόνον άντιστρατεύεσαι, άλλα συναιχ- 
μα/ωτίζεις με τώ νόμω τής αμαρτίας καί 
αναγκάζεις καί έμέ αύτήν είς σύμπραξιν; α Έν 
τεΰθεν μεντοι συνήνεγκεν άν, ώ φίλοι Θεοΰ, μή 
ροπαλοις κόπτειν όνηλατικώς τό γαυρουμενον 
ουτω παρα φυσιν καί σκιρτών ακάθεκτα καί 
μηκέτι κτη ωδώς όγκώμενον, αλλά θηριωδώς 
βρηχωμενον, ούτε μάστιξι καί πυγμαΐς δεσπο- 
τικαϊς ύπωπιζζειν τό έπχνιστάμενον καί τνραν- 

νίδι προδήλως επιτιθέμενον, άλλα σιδήρω μετι- 
έναι, ο φασι, καί πυρί, καί λαμπράν καθάπαξ 
άρασθαι μάχην καί όμόσε χωρήσασαν τω πόλε 
μίω ή ζήν εύκλεώς παραστησαμένην αύτό, ή 
τοΰ γενναίου Σαμψών δράσαί τε καί παθεΐν 
καί σπάσαι λέγω τό ύβρίζον καί πίπτοντι έπκ- 
νιέναι χαίρουσαν». Ούτε μάστιγες λοιπόν, ούτε 
πυγμαί, ούτε σίδηρος, ουδέ πυρ δύνανται νά οέ 
σωφρονίσωσιν άλλως τε πώς θά προβώ είς μέ
τρα τοιαΰτα, ά©οΰ είσαι όμόδουλον καίσυν- 
εργόν καί έταϊρον καί ήλιξ καί φείδομαι σου 
καί σέ έλεώ. Θά ύπελάμβζνέ τις όμως, ότι, 
όταν γηράσγς, θά ήσαι εύάγωγον άλλ’ όμως 
«πόθεν; ο γε τών τόνων καί συνδέσμων (|πάρει 
μένων καί τοΰ εμφύτου άπεσβυκότος θερμοΰ, 
άκινησία μαρασμώδει πεπέδηται καί t γέραν - 
δρύω άνανθέντι προσέοικεν». Κατά τήν ηλικί
αν ταύτην τό σώμα, έστερημένον δυνάμεων, 
γερονταγωγεΐται καί, ληροϋν καί, παραπαΐον 
και ληθαργοδν, είς έμέ αύτήν προσάπτει τάς 
έαυτοϋ κήρας ταύτας, διότι νηπιάσαςζ ό Τιθω- 
νός καί αμβλύτερος τήν ακοήν καθίσταται καί 
χρονίως τούς οφθαλμούς λημα, ώστε καί έγω, 
στερούμενη τών τής μαθήσεως καί μνήμης μέ
σων, γίνομαι νηπίαχος καί έξ ίσου «τό φρονεΐν 
περικόπτομαι», άφοΰ «οτε μέν τό σώμα τό παι 
δικόν ύπό βρεχμω πλαδαρω υδαρή φορεΐ τόν 
έγκέφαλον, ώς νήπιον άξύνετον φρονώ· οτε δέ 
τό πρεσβυτικόν ύπανέχει κρανίον, μηδέν άστα- 
φίδος, τό τής παροιμίας, άπεοικός, ώς νήπιον 
αύθις λογίζομαι».

"Ωστε, ώς βλέπετε—λέγει ή ψυχή, τελευ- 
τώσα τόν λόγον, πρός τούς δικαστάς,—καίτοι 
τό σώμα από τής δουλικής του θέσεώς τε καί 
φύσεως πρεπει νά άγηται ύπ’ έμοΰ, μάλλον 
έγώ αναγκάζομαι ύπ" αύτοΰ νά συνασχημονώ. 
«'Ίνα γοΰν μηκέτι αίσχρώς ούτως ή εΐκών του 
Θεοΰ άτιμάζοιτο τή πηλίνή συζυγία καί κυρία 
παρά τοΰ ύπό χεΐρζ τυραννόϊτο, ύμέτερόν έστι 
και λοιπόν τήν ψήφον έπενεγκεΐν καί τήν άρ- 
μόττουσαν έπιθεϊναι τώ ύβρίζοντι δίκην καί 
μ.ή έφεΐναι άδικίΐν με είσέπειτα». "Αν δέ τό 
σώμα προτείν/ι πρός ίκετηρίαν τό μογερόν καί 
οϊκτρόν τής εαυτού φύσεως, έζουσιοδοτησατέ με 
ΐνα έγώ σωφρονίσω αύτό· α.,έμοί δούναι χρήσθζί 
οί ο,τι καί βούλομαι, στρεβλοΰν, μαστιγούν, 
λιμαγχονεΐν, πάσν) μηχανή βασανίζει·/ και μη 
εύθυνεσθαι ε'ίπερ πηρώσω καί παράπαν κατερ- 
γάσομαι ή κατά ζήλον άποστολικόν παρζδοΰ 
ναι τω κοινώ παλαμναιω καί δημίω δήμω, τώ 
Σζτζνα». Τοιουτοτρόπως τοΰ λοιπού θά ζήσω- 
μεν έν σύμπνοια. Οεραπευοντες τόν μνηστεύ- 
σαντα ήμζς καί μνηστεύοντες τήν έπηγγελμέ- 
νην μακαριότητα.

Μετά το πέρας τής άγορεύσεως τής ψυχής 
άρχεται τής απολογίας τό σώμα: «Όσην μέν 
υβριν καί λοιδορίαν καί ήλίκα τά σκώμματα 
ξυμφορήσζσα κατέχεέ μου ή σεμνή ψυχή, αύ- 

τής ώσπερ έν θεάτρω κωμωδούσης, ούκ έν δι- 
κκστηρίω κζτηγορούσης, ήκούσατε δήπου, θει- 
ότατοι δικασταί». ’Απέναντι τής τόσον αφέ
του γλώσσης τής ψυχής, τό σώμα δηλοΐ ότι 
δέν θά είπρ τι φλαύρον, άλλά θά προσπζθήσγ) 
νά διαλύση τά έκείνης έγκλήματα. Καί τολμώ 
νά αναιρέσω τήν ψυχήν καί έξ ίσου ν’ άντιπζ- 
ραταχθώ πρός αύτήν, διότι δέν δύνατα·. βεβζί- 
νά άρνηθή, ότι καί ή έμή καταγωγή ε'νε εύ- 
γενής, άφοΰ καθ’ ολως έξαιρετικόν τρόπον ύπό 
τού θεού έπλάσθην- «ού γάρ τετρασκελές καί 
πρηνές, γαστέρα καί κεφαλήν πρός γήν διατα- 
νυιθέν καί κυπτάζον αεί, άλλ' ορθιον καί όλον 
μετέωρον, μικροις μέν καί ίχνεσι πελμάτων 
δυοΐν έπιψαΰον τής γης. ύψοΰ δέ τήν κεφαλήν 
άνέχον καί άναπνέον αίθρια, καί ούρζνοΰ κάλλη 
καταθεώμενον κζί γυμνόν μέν συμφυών περι
βλημάτων καί προβλημάτων ψιλόν, χεϊρας μέν- 
τοι προβεβλημένον, οίκεΐον λογική ψυχή καί 
παντουργόν ώς τελεουργόν δργανον· είς μάτην 
άρχ ή ψυχή καυχαται έπί τή έξαιρετική αυτής 
εύγενεία.

Ή κατηγορία τή; ψυχής—εξακολουθεί τό 
σώμα—οτι χρώμαι σιτίοις καί ποτοΐς, πίπτει 
άφ’ έαυτής, διότι ούδείς έμίσησε τήν σάρκα 
αύτοΰ, κατά τόν ’Απόστολον, ή δέ ψυχή βε- 
βιασμένως άποκαλεΐ τρυφήν τήν τροφήν μου, 
ύμεΐς δέ αύτοί, ώ δικασταί, περί τών ύμετέρων 
μεριμνώντες σωμάτων, δέν αρμόζει βεβαίως νά 
κατηγορηθήτε, οτι διά τούτου κατήλθετε είς 
τάξιν μαγείρων ή τρζπεζοποιών. Ώς πρός τάς 
λοιπάς κατηγορίας περί καταχρήσεων, είς ας 
δήθεν συμπαρασύρω καί τήν ψυχήν, περίεργον 
φαίνεται, τή άληθείοι, πώς έγώ μέν κύριον γί
νομαι, αύτή δέ άνδράποδον, έ·ώ έαυτήν ονο
μάζει «εικόνα θείαν» καί «βασιλίδα»! Έάν 
Οντως ή ψυχή άρχή, έγώ δ ’ άρχωμαι, την εύ 
θύνην τών έκτραχηλισμών υπέχει αύτη, εγκαλώ 
λοιπόν τήν φιλεγκλήμονα ταύτην ψυχήν, ότι 
δεν έκτληροΐ πιστώς τό ύπό τού Θεού άνατεθεν 
αύτή λειτούργημα, ώς φρόνιμος οικονόμος.

Έν τούτοις ή ψυχή δέν συναρπάζεται ύπ’ 
έμοΰ—έξακολουθεϊ ζντικρούον τό σώμα, φέρει 
δ’ έφεξή; τά; αποδείξεις, ώς κζί τά επιχειρή
ματα τοϋ άναλήθους τοϋ δι'ίσχυρισμοΰ τής ψυ
χής, ότι εξαναγκάζεται ύπό τοΰ σώματος είς 
συνηδυπάθειαν, κζί προφαίνει αύτήν μάλλον έ- 
Οελοδούλως συνεξανδραποδιζομένην, διότι γε
λοία πά-.τως ήθελεν ε’σθζι ή κεφαλή, έάν έμέμ- 
φετο τή ούρά, ήτινι έπί στιγμήν παρεχωρησε τήν 
ήγεμονειαν καί ήτι; κατά κρημνών καί πετρών 
ήγαγεν οί βλέποντες προηγούνται τών τυφλών 
καί τίϋ παιδί ού δίδεται μάχζιρα. Καί δμως ή 
ψυχή πάντων τούτων έπιλαθομενη μέ πλύνει δι’ 
ύβρεων και «τί μέν ού διατωθαζει μοι, τί δ' 
ούκ έπισκώπτει, καί σήμα δεσμόν καλοΰσα καί 
ιλύν βυθού, καί κατά τόν χαλδαϊκόν λήρον, ύ
λης σκύβαλον καί πίθον τετρημέ/ον καί σκό- 

λοπα», ένώ διά μέν τής άκοής έμζθεν άριθμη- 
τικήν καί αρμονίαν, διά δέ τής δψεως αριθμών 
άναλογίας καί γεωμετρίαν καί άστρολογίαν, ή 
δ’ άπτική κζί ή γευστική προσεπόρισεν αύτή 
τήν σφυγμικήν καί ιατρικήν, άνευ τών όποιων 
ήθελεν εΐσθαι χαμαιπετής καί χαμζίσυρτος οίόν 
τι ζωόφυτου ή άσπάλαξ. Έάν έγώ δέν ώμμζ- 
τουν αύτήν διά τήν τών θαυμάτων τής φύσεως 
θεωρίαν, ούίεμίαν περί Θεοΰ ιδέαν ήθελεν έχει, 
έν γένει δέ «ήλίκα άν καί όσα αίσχη προσμά- 
ζαιτο, διά τών έμών ιδρώτων άποσμήχεται 
ταΰτα καί καταλαμπρύνεται χιόνος λευκότε
ρου. ., ώς δ' έγώ φημι, κρηνών διειδών δζκρυον, 
ή άσιτία, ή δυσκολόκοιτος χαμευνία, ή γονυ- 
πέτεια, ή έν προσευχαΐ; άρρέμβαστος άναστή- 
λωσις, ή έπιπίπτουσα τώ στήθει στερ/οτυπια, 
ό έκπίπτων τού στήθνυς βζρύστονος καπνός, τοΰ 
εντός εμπρησμού σημχντήριον, τζλλα δι’ ών 
τό πολυδύναμον τής μετάνοιας κιρνάται φάρ
μακου». Μάτην λοιπόν κατηγορεί μου ή ψυχή 
καί άμηχανεϊ περί τήν ευρεσιν τής προσφορωτέ- 
ρας έκείνης ηλικίας, καθ' ή' Οζ ήτο δυνατόν νά 
ήμαι εύχείρωτον, διότι είτε εϋστροφον καί λε
πτόν, είτε βάναυσον έμφζνισθώ, πάντοτε είμαι 
κατήκοον «φιλόλογον έλαχον ψυχήν κζί φιλό- 
καλον ; έπομαι παιδαγωγοί;, διδασκάλοις πεί
θομαι, προσεδρεύω διατριβαΐς. Και τί τών έλευ- 
θέρων καί μαθημάτων τυπούμενον ούκ έκμάτ- 
τομαι; ΙΙάλιν βάναυσον κεκλήρωμαι ; διδά
σκομαι αύθις τεκτονεύειν, ή λιθοδομεί', ή χαλ- 
κεύειν έπ ’ άκμοσι βζρυκτύποις έσκηκός· ή τοΐς 
περί γήν ίδρώσιν έλλιμνάζεσθαΓ ή πρός άνεμους 
αγρίους καί μαινόμενα. κύματα παραβάλλεσθαι. 
’Ενίοτε καί είς βυθόν κάτω κάρα νηχόμενον φέ
ρομαι καί στρατιωτικώς βαλλόμενον καί έρεικό- 
μενον πάσγσι βολήσιν άντεχω· ΐνα μή λέγω 
όπόσα ματαιοτεχνείν βιαζόμενον παιδοτριβοΰ · 
μαι, οτε κζτζράτοις θχυματοποιοϊς ύποκειτο- 
μαι, και διδάσκομαι έπί σχοίνου μετεώρου άκρο- 
βατεΐν, καί κατά ξιφών όρχεΐσθζι, καί κυβιστάν 
καί λιθίδια καταβροχθίζειν καί σιδήρια’ καί τι 
τών ουτω δεινών καί σχετλίων, καί άλλως δυ- 
σέργων, έκ παιδαρίου γυμνζζόμενον έπιδείκνυ- 
μαι- πζρακμζζον δό ούδέν ήττον έκποιώ τή 
πείοζ οωννύαενον...». Κζί αντί νά χΐσθάνηται 
εύγνωμοσύνην διά τζΰτα, αύτη καί δικας μά
λιστα απαιτεί κζί τού; δικαστάς παρακαλεΐ 
νά έπιτρέψωσιν αύτή νά με πζρζδωσγ κχί εΐ; 
όλεθρόν έτι τώ σζτανζ, ένω έγω είμαι τό ύφι- 
στάμενον τάς συνεπεία; πάσης πολυτρόπου ψυ
χής, διότι «ή βζναυσώδειψυχή, συνέζευγμζι καί 
κατζτείνομζι μόχθοις νύκτωρ καί μεθ’ ημέραν, έπί 
τροφή έφημέρω κζί γλίσχρω κζί τρίβωνι έξω- 
μίδι φαύλή, ή άμφιμασχάλω εύμολίνω· ή ζπο ■ 
λαυστικήν υβριν άσπζζομένγ) καί πολλω χεί- 
ροσι κακοί; έπιτρίβομαι όσώραι άπλήστως γα- 
στριζόμενον, καί δι’ άμετρων σιτίων καί πο
τών κζί αφροδισίων ύποτεινόμενον κχί ρηγνύμε- 
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νον. ΚάντεΟΟεν, Soot; προσπαλαίω νοσ-ςιχάτων 
έθνεσιν ! "Η γάρ παρεΐααι χ'λινοπετέ;, ή άπό- 
πληχτον έρείπιον, ή πυρετω τιηγχνίζομχι, ή 
στρεβλοϋμαι πόδα; χαί Xe‘?K$ άρΟρίτισιν· είτχ 
και δ«αίοι; έμμισθοι; ιατροί; έκδίδομχι φαρ

ΤΑ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΙ
ΚΑΙ Η Δ Γ ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

(Συνέχεια ΐδε προηγ. φϋλλον)

Είς όλα τά μέρη τής Ελλάδος καί τοΰ τότε 
γνωστοί*  κόσμον ήσαν διαδεδομένα τά λαμ
πρά ταΰτα Ιδρύματα, ώς καί ή θαυματουργός 
ιδιότης αυτών' τοσοΰτον δέ έξετιμώντο καί έφη 
μίζοντο, ώστε χιλιάδες Ικετών ί) πασχόντων 
προσήρχοντο κατ' έτος εν τοΐς ίεροΐς τούτοις 
ίδρύμασιν, δπως ζητήσωσι τήν ΐασιν ποικίλων 
νοσημάτων.

Τά θεραπευτικά μέσα,ατινα οί ιερείς έξήοκουν 
επί τώτ· άρρωστων ήσαν πολλαπλά, ψυχαγωγικά, 
φαρμακευτικά, χειρουργικά, Ασκητικά. γυμνά 
στικά κτλ. και έφηρμόζοντο υπό ειδικών Ιερέων 
καί προσώπων. \1λλά τό περίεργον είναι, δτι 
μετεχειρίζοντο καί ζώα διάφορα, άτινα ούτως 
είπεΐν, άπετέλονν επίσης Αναπόσπαστου μέρος 
τής ιατρικής ταύτης δμάδος. Δηλαδή δφεις, 
Αλέκτορας. κΰνας,κτλ-

Τό Ιερατικόν προσωπικόν Απετελεΐτο έκ το*'  
μεγάλου ίερέως ή πρωθιερέως, δστις καί διηύ- 
θυνεν ίεραρχικώς τον Ναόν, έκ τοΰ λεγομένου 
Πυροφόρου, δστις έξετέλει χρέη διακόνου καί 
βοηθού εις τάς Ιατρικός εργασίας, έκ πολλών 
ίερομνημόνων καί Αρκετών θεραπόντων. Με
ταξύ τών τελευταίων κατελέγοντο καί οί νοσο
κόμοι ’Υπήρχαν δέ καί ΐέρειαι καί παρθένοι, 
αίτινες, ώς είκός, θά Ιχρησίμευον είς τό> υπνω
τισμόν καί τάς έγκοιμήσεις, ώς θά είδομεν πα 
ρακατιόντες.

Τήν ιατρικήν των βοήθειαν οί τών ’Ασκλη
πιείων τούτων θεράποντες παρείχαν τοΐς προσ- 
ερχομένοις ίκέταις διά μυστικών τρόπων ιδίως, 
δι' Αμέσου διά συνταγών θεραπείας καί άλλων 
προχείρων μέσων, σννφδά τώ εΐδει τής νόσου 
καί ταΐς γνώοεοιν αυτών έκ προγενεστέρων 
όμοιων θεραπειών 'Οσάκις δέ τοΐς παρουσιάζετο 
περίπτωσις νόσου δυσχερούς, Αγνώστου αντοΐς 
ή καί Αμφιβόλου, μετεχειρίζοντο τάς Ιγκοιμή 
σεις, υπνωτισμόν τήν σήμερον καλούμενου τήν 
υποβολήν, αυθυποβολήν κτλ. , δηλαδή τ'ην με ■ 
οολάβησιν τών θεών, παρ' ών έλάμβανον καιη 
γορηματικήν συνταγήν τής θεραπείας οίασ- 
δήποτε νόσου, ην ίφαρμόζοντες, έπετύγχανον 
ιήν θεραπείαν. Τοσαύτην δέ πΐστιν καί πεποί- 

μακεύει καί χρεουργεΐν· εοθ’ δτε χαί βασανι- 
σταϊ; μισάνθρωποι; δαίμοσι».

Οί δικχστχί, άκούσαντε; χαί τ-Ζς απολογία; 
τοΰ σώμχτο;, κατεδίκχσαν τήν ψυχή» ώ; μχ- 
νιχαίζουσχν. Φάρος Άλ.

θησιν είχον είς τάς τοιαύτας Ανακοινώσεις τών 
θεών, ώστε και θεράποντες καί θεραπευόμενοι 
ποσώς δέν Αμφέβαλλαν περί τής θεραπείας τών 
προκειμέιων νόσων, πάνυ δέ ευχαρίστως καί 
Αγογγύστως υπεβάλλοντο είς οίαώήποτε Ασκή
σεις μακράς ί) οδυνηρός ή καί τρομερός καί φο
βερός πολλάκις, οπτασίας καί άγώνας, Αφού θά 
Απηλλάσοντο ταχέως τών κατατρυχόντων αΰτοΰς 
δεινών.

Τινές ισχυρίζονται, δτι ή μεγάλη πίστις καί 
εύλάβεια συντείνει πολλάκις είς τήν Απομάκρυν ■ 
οιν νόσου ή κακού τίνος. Δέν Αρνούμεθα, δτι 
καί τούτο πιθανώς δύναται νά αυντελέση ώς 
πολλάκις καί μία αιφνίδια χαρά ή λύπη δύναν- 
ται ν' Απομακρύνωσιν ή προκαλέσαισιν ευχάρι
στου ή δυσάρεστου συνέπειαν ή γεγονός, Αλλά 
ταΰτα ούδεμίαν σχέσιν Ιχι,υσι πρός ΰπόδιιξιν 
('ορισμένης θεραπείας νόσου παρά θεού ή πνεύ
ματος, ώς λέγομεν τήν σήμερον,δστις έκδηλού- 
ται έμφαιώς καί ώρισμένως έν προκαλουμέναις 
περιστάσεων έν όνείροις καί εν ύπνωτισ/ιώ, έν 
αέτφ τώ πάσχοντι καί ύποβαλλομένω ή έν τή 
μεσαζούοη παρθένοι ίιρεία, ών παραδείγματα 
Έχομεν άπειρα έν τή Αρχαιότητι έν τοϊς Λναφ·ε- 
ρο/ιένοις τούτοις ναοΐς, Άσκληπιείης καί 
Μαντείοις.

Τούτο δέν είναι μύθος, ούτε Απάτη, Αλλ. ’ 
ούτε καί πλάνη. Αφού ή ίστορϊα αυθεντικώς 
τό Αναφέρει, οί δέ σπουδαιότεροι Ιστορικοί καί 
κοινωνιολόγοι ού μόνον έπίοτευον εις τήν μεσο- 
λάβηοιν τών θεών έπί τών Ανθρωπίνων πραγ
μάτων Αλλά καί αυτοί οΰτοι εθελουσίως καί 
έδοκίμασαν τάς τοιαύτας έπικοινωνίας και πολ
λοί τούτων ΰπεβλήθηοαν είς ΰλας τάς έξασκου- 
μένας τότε θείας δοκιμασίας.

Την τοιαύτην θεϊκήν μεοολάβηαιν πιστοποιοΰ- 
οιν έμπράκτως σήμερον .τίντες οί καταγινόμενοι 
και νΰν πειραματιζόμενοι είς τον πνευματισμόν, 
έξ ών άριθμούνται πλεΐστοι σπουδαίοι καθηγη- 
ταί, ιατροί, φυσιολόγοι κτλ., "Αγγλοι, 'Αμερι
κανοί, Γάλλοι, Ι’ώσσοι. Γερμανοί καί ’Ιταλοί 
κτλ. καί προσπαθούοιν ήδη ν' Αναγάγωσι τήν 
άγνωστον αυτούς ταύτην πραγματικότητα είς 
θετικήν Αλήθειαν.

Ό Λαβύρινθος τάς Έπιδαύρον ώς όίιιιιρον εχτι·

'Ο πνευματισμός ijdi) ποιεί προόδους καί δέν 
Απέχομεν ετι πολύ τής ήμέρας, καθ’ ί)ν Ιπισή- 
μως πλέον ή σύγχρονος έπιστήμη Οά ειπη ώρι- 
ομένως τήν γνώμην της, πιστοποιούσα καί τά 
παλαιό καί τά σύγχρονα ταΰτα φαινόμενα.

Τό Απόρρητον τοΰ τρόπου τής έξασκήσεως 
τής Ιατρικής έν τοϊς ΆσκληπιεΙοις έπεβάλλετο 
καί έτηρεατο αυστηρότατα ύπό τών Αρμοδίων, 
βαρύτατος δέ δρκος έφηρμόζετο τοΐς μεμυημέ- 
νοις. Κατά δέ τον Λουκιανόν δ Ακόλουθος δρ
κος ώρίζετο. Μύστης με σιγάν δρκος, ούκ 
έ& φρασαι καί λοίσθια θνήσκοντος έντολή 
ηατρός>.

.1/όΐΌΐ’ δέ οί πρεσβύτεροι αίιτών ήσαν μεμυη- 
μένοι καί κατείχαν τάς Απορρήτους διδασκαλίας 
Είς δέ τους νεωτέρους ί) δοκίμους έξ αυτών 
και τους βέβηλους έν γένει τής Ιατρικής, Απη 
γορεύετο αυστηρώς καί νά έρωτώσι καν περί 
τούτου, διότι κατά τον 'Ιπποκράτην, «τά ιερά 
έόντα πράγματα Ιεροΐσιν άνθρώποιαι δεί- 
κνυται' βεβήλοισι δέ ού θέμις πριν ή τελε- 
σθώσιν όργίοισιν έπιστήμης >.

Ο'ΰτω λοιπόν καί εις τήν Επίδαυρον, οί μέν 
Ανώτεροι ιερείς ήσαν κάτοχοι καί γνώοται τής 
θεραπείας τών νόσων καί ουεοι μόνον μόνοι 
έφήρμοζον ταύτην, Ινώ οί άλλοι ιερείς έξήσκουν 
τάς άπλας θρησκευτικός Ιεροτελεστίας. Τοΰν- 
τεΰθεν πυκνότατος πέπλος έκάλυπτε καί τότε 
τήν μυστηριώδη ένέργειαν τής θεραπείας τών 
νόσων, δπως ουνέβαινε καί εν τοΐς Έλευσι- 
νίοις μυστηρίοις, ένθα ούδείς άλλος έκτος τών 
μεμυημένων έγίνωσκέ τι και πώς διενηργοΰντο 

τά μυστήρια ταΰτα. Φαίνεται δέ, δτι υπήρχε 
σχέσις καί συνάφεια πρός ταΰτα, καθόσον οί 
Ιερείς τών διαφόρων Ασκληπιείων ουνεκοινώ- 
νουν πρός άλλήλους καί είς Αλληλογραφίαν εύ- 
ρίσκοντο. Αποκρύπτοντες έπιμελώς τήν μετάδο- 
σιν τών μυστηρίων είς τρίτους.

Παράδειγμα διαφωτιστικόν έν πολλοϊς έχομε»· 
τό ύπό τοΰ Θεσσαλοϋ Αναφερόμενον, κατά τό 
όποιον οί Άμφικτύονες πολιορκοΰντες ματαίως 
τήν έν τή Φωκίδι πόλιν Κίρραν καί έπί μακρόν 
ταλαιπωρηθέντες, επεμψαν πρεσβείαν εις Δελ 
φούς επικαλούμενοι τήν βοήθειαν τού θεού, ή 
δέ Πυθία έχυησμοδότησεν, δτι τότε μόνον θά 
έκυριεϋετο ή πόλις, δταν μετεκαλ.εΐτο έκ τοΰ 
'.ίσκληπιείου τής Κώ δ πρωθιερεύς αύτοΰ Νέ- 
βρος μετά τοΰ υίοΰ του Χρυσόν.

Ίίτο δέ ό Νέβρος πρόγονος τον Ίπποκρά 
τους Ό δέ υίός του Χρύσης ήτο έπίσης Αρ 
χαΐος ιατρός Τό δέ Άσκληπιεΐον τής Κώ, ώς 
γνωστόν, προεξείχε κατά τήν ιατρικήν, οί δέ Ιε
ρείς αύτοΰ έθεωροϋντο μεγαλείτεροι διδάσκαλοι, 
ώς τοιοΰτος δέ έφημίζετο καί ό άνω μνη 
οθείς Νέβρος' όλα δέ τά Ασκληπιεία έθεώρουν 
ώς μεγαλείτερον 'Ιερόν τό τής Κώ

'Εκ τής Ιστορίας, δηλαδή έξ όσων μάς με- 
τέδωκεν αΰτη. ώς έκ τών προκυη’άντων μέχρι 
τοΰδε τεκμηρίων έκ τών Ανασκαφών, μανθάνο- 
μεν, δτι οί ιερείς τών ’Ασκληπιείων ήσαν καί 
ιατροί. Άσκληπιάδαι λεγόμενοι οΐτινεςδπό γενεάς 
είς γενεάν μετέδ.δον οίκογενειακώς τά μυστήρια 
τής τέχνης των. καί δτι ή μυοτικότης και ή υ- 
περφνσική έδέστοζον τής Αμέμπτου λειτουρ-
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γίας τών ιδρυμάτων τούτων "Οτι δέ ταΰτα ήσαν 
πολυτελή καί διετηροΰντο έκ τών πλουσίων 
δώρων τών προσερχομένων και ιωμένων Αρρτδ- 
ατων καί δτι υπήρχε πολυπληθές προσωπικόν 
υπηρετικόν ώ; και δτι κατά χιλιάδα; προσήρχοντο 
έτησίως εν αυτούς πρός θεραπείαν.

'Υπολείπεται ήδη να έξετάσωμεν. άν τά Αρ 
χαύα ταΰτα ’Ασκληπιεία ώμσίαζον πρός τά σύγ
χρονα ήμϊν σενατόρια και κλινικά;, πρός τάς 
Ιαματικός καί θαυματουργού; πηγάς, ώς ή πε
φημισμένη τής Παναγίας τή; Λούρδης, έν Γαλ
λία ή πρός το; νΰν ύπαρχούοα; έν ’Αμερική 
ιδίως, ’Ιταλία, Γαλλίφ. Ρωσσία κτλ. πνευματι 
στικά: και ΰπνωτιστικάς έταιρείας.

Έκ τής έξετάσεως τών διαφόρων διασωθεί 
σών περιγραφών πληροφορούμεθα.δτι έφηρμό- 
ζετο πρώτον ή κυρίως θεραπεία τών νομιζομέ 
νων λεγομένων.καί είτα οί άρρωστοι μετεφέροντο 
εις τήν Θόλον πρός έγκοίμησιν δτι άλλοι μεν 
ήσαν ίκανοί πρός έγκοίμησιν καί άλλοι δεν ήσαν 
επιδεκτικοί έτεροι δέ υπεβάλλοντο εις Ασκήσεις, 
βαθμηδόν γινόμενοι επιδεκτικοί έγκοιμήσεως Ac' 
όσους δέ ή θεραπεία έθεωρεΐτο έκ τών προτέ- 
ρων Ασφαλής, δηλ. ήτο γνωστέ] έξ άλλων προη
γουμένων θεραπειών, τότε ήτο περιττή ή έγκοί- 
μησις καί προέβαινον τότε Ασφαλτός είς τήν 
συνήθη θεραπείαν.

Τί δέ έζητειτσ δια τής έγκοιμήσεως ·, ΊΙ με
σολάβησες τοΰ Θεού (πνεύματος ώς λέγομεν τήν 
σήμερον) πρός ύπόδειξιν τών μέσων τή; θερα
πείας, ώς πληροφοροϋσιν ήμάς άπασαι αί δια- 
σωθεΐσαι περιγραφαί καί αυτά τά διασωθέντα 
ερείπια τών πολυσήμαντων τότε 'Ασκληπιείων, 
Ναών καί Μαντείων.

*Εχομεν μεταξύ άλλων τό επίγραμμα Αισχύ
νου τοΰ βήτορος ;

ΊΙ Πηγΐι τοϋ Τροόωνίον "Αντοον.

Θ^ητϋν μίν τίχναις ίποοούμινος, tig δι τό ϋιΐον 
ίϊ.τίδα πάσαν έχων, προΐιπών ιν.ταιδαζ ’Αθήνας, 
Ιάθην ίλθών, ΆοκΙΙπιε, πρός ιό our άλσος 
-l*oi  Ιχων ειγαλής ΐπαύσιο··, Ιν τρισί μησϊ

Τοΰ Δωφάντου :
«Ώ παμμακάριστε Ασκληπιέ, Θεέ ιατρέ, 

χάρις είς τήν τέχνην σου <5 Αιοφάντης ίαθείς έκ 
τοΰ φοβερού πάθους του [έλκους κακοήθους) 
δέν θά βαδϊζη τοΰ λοιπού ώς δ καρκίνος η ώς 
έπί άγριων άκανθων κτλ.».

Καί τοΰ λεγομένου Ίσύλλου είνε πολύτιμον 
δια τας λεπτομέρειας ας παρέχει περί τής κα 
ταγωγής τοΰ 'Ασκληπιού, ώς και διά τό ύφος 
τής έμπνεύσεως τοΰ πρός τόν Θεόν παιϊινος κτλ.

Οί άρρωστοι, προ τής υποβολής αύτών εις 
τήν έγκοίμησιν, συνανεστρέφοντο διαρκώς μετά 
τών Ιερέων, οϊτινες προαεπάθουν νά ίξυψώσωσι 
πόση θυσία τό ηθικόν αυτών καί νά κρατύνωσι 
τήν πεποίθησιν πρός τήν μέλλουσαν μεγάλην 
στιγμήν καθ' ήν θά ύπεβάλλοντο εις τήν 
μυστηριώδη θεραπείαν αύτοΰ τούτου τοϋ 
μεγάλου θεοϋ. Έν τώ μεταξύ δέ έτελονντο αί 
θυσίαι, αύξάνουσαι έτι μάλλον τό θάρρος καί 
έξυφοΰσαι πρός τόν Θεόν τό πνεύμα.

Κατά τό διάστημα τούτο καί τό μετ’ έπειτα 
>5 άρρωστος διετέλει έν τελεία Αναπαύσει πνεύ
ματος καί σώματος, διερχόμενο; ευχαρίστως καί 
έν ήσυχία τάς ώρας του μέχρι τής ώρας τής 
υποβολής, δτε μετεφέρετο είς τήν μυστηριώδη 
κυκλοτερή οικοδομήν τής Θόλον προ τής είσό 
δον τής όποιας έτελονντο νέαι θυσίαι μετά τάς 
όθτοίας έν έκστάσει διατελών πλέον ώδηγεΐτο 
έντός τής μεγαλοπρεπούς καί καλλιτεχνικής αι
θούσης τοΰ ωραίου αυτόν οικοδομήματος. Γλυ
κύτατη ύμντρδία ήκούετο τότε φαλλόμένη έν 

χορέΰ καί δ περίφημος παιάν τοΰ ’Ασκληπιού 
Αντήχει ήδέως, ύπό τήν μυστηριώδη σιγήν τής 
Θόλον. Τότε προσεφέροντο τώ ύποβαλλομένω 
είς τήν δοκιμασίαν ταύτην διάφορα πρό πάν
των διεγερτικά ποτά, ήδέα φίλτρα καί νέκταρ 
παυσίλυπον. "Οτι δέ μετεχειρίζοντο καί κατά 
τους χρόνους εκείνους ναρκωτικά φάρμακα καί 
ρίζας όδυνηφάτους, γνωρίζομε»· καλώς κα! έκ 
τοϋ Ομήρου Ακόμη Αφού, έπί τε τής πληγής 
τοΰ ' Αρεως καί τοϋ "Αιδου δ ΙΙήλων τοιαΰτα 
έπέπασσεν. Αλλά καί δ Πάτροκλος έπί τοΰ 
έλκους τού Εύρυπόλου ερριφεν ήπια φάρμακα. . 
ρίζαν δδυνήφατα Αφ’ έτέρου δέ ή Ελένη ένέ 
χνσεν έντός τοϋ οίνου τοϋ Τηλεμάχου ναρκωτι
κόν φάρμακο»·, «.νηπενθές καί άχολόν τε, κα
κών έπίληθον απάντων». .-ΙΖί.ά μήτοι καί ή 
Κίρκη δέν Ανεμίγνυε μετά τοϋ σίτου «φάρμακα 
λυγρ ϊνα πάγχυ λαθοίατο πατρίδας αί'ης :»

Έν τοιαύτη λοιπόν ψυχολογική καί διανοη 
τική καταστάσει διατελούντα μετέφερον τότε 
τόν Ικέτην, εντελώς παραπαίοντα εις τό σιγηλόν 
καί μυστηριώδες "Αβατόν ή \-1όυτον. δπου κα 
τέκλινον αυτόν, έπί τοΰ θερμού έτι δέρματος 
τοϋ ύπ' αύτοΰ θυσιασθέντος ζώου, έπιβάλλον · 
τες έν ταυτφ αύτώ σιγήν είς ίί,τΐ και αν ίβλε 
πεν ή ήκουεν....

Ενταύθα δέον νά προσέξωμεν πολύ, διότι 
ενταύθα έγκειται ή λύσις τοΰ μυστηρίου και ή 
διασάφησις τού ήμετέρου θέματος.

Ένώ Ύ,σύχως έκοιματο δ Ικέτης, προοήρ 
χετο ίίλως Ακαταλήπτως καί. ά^ορΰρως δ πρωθ 
ιερεύς έκ τοΰ ιδιαιτέρου παρακειμένου, έν ω 
παρέμενε, διαμερίσματος καί παρελάμβανε τήν 
εκδήλωση· τοΰ θεού Από τοΰ στόματος τοϋ έν 
ϋπνω ή έκστάσει διατελοΰντος ικέτου.

ΊΙ μυστηριώδης αΰτ>) συνάντησις καί Ιερο
τελεστία όντως είπεΐν, ή μάλλον ή πρόσκληοις 
καί προσέλευσις τοΰ θεοΰ καί συνομιλία μετά 
τοϋ πρωθιερέως είναι τό ιιέγα μυστήριον, οπερ 
Ασφαλώς διετηρήθη μεταξύ τών μεμυημένων 
καί πάντες μεν άπεδέχοντο τήν θείαν μεαολά- 
βησιν, δλίγοι δέ έν οίς δ ’Αριστοφάνης, ώς θά 
ίδωμεν και οί νεώτεροι Απέκρουσαν ή είρωνεύ- 
θησαν αυτής. Τό βέβαιον άμως είναι δτι ή έξαγ- 
γελθεώα θεία έκδήλωσι; μετά τήν έγκοίμησιν 
έθεωρήθη πάντοτε ιερά καί Ακριβής, οί δέ ία 
θέντες έκ ταύτης ίκέται έμειναν ευχαριστημένοι 
καί εύγμώμονες.

Είς τό προσεχές φύλλον θά έξετάσωμε.ν εί- 
δικώς τό ζήτημα τούτο.

(Έπεται τό τέλος).

χριπκ mmi kwe
■ Έιίχθη {<uir αήμιρον Σω- 

ιήο, όί ιοιι Χριστός Κύριοι, ir 
πόλιι ζίαυίό» (Λονεΰι}.

Δεδοξαομένη καί ύπερύμνητος ή παρούσα 
ήμέρα, καθ ήν έγεννήθη υ τοΰ κόσμου Σωτήρ 
πρός σωτηρίαν ημών έκ τής άγιας καί Αχράντου 
Παρθένου. ' Υπερευλογημένον καί υπερένδοξον 
τό τεχθέν βρέφος, τό όποιον Απέβη δ αΙώνιος 
καί παντοδύναμός τής Ανθρωπότητας Λυτρωτής 
καί ευεργέτης, ΰστις κατά τόν θεορρήμονα Παύ
λον «έγενήθη ήμΐν σοφία Από Θεοΰ, δικαιοσύνη 
τε και αγιασμός καί άπολύτροισις» (Κορινθ. .Γ. 
1, 30). Χαίρετε λοιπόν λαοί καί Λγαλλιάσθε. 
Τήν Αγαλλίαση· ταύτην εύηγγελίσατο είς τούς 
ποιμένας <5 φανείς Αστραπηβόλος άγγελος. ’Ιδού 
πώς περιγράφει συντόμως τό μέγα γεγονός ό 
έμφανισθεί; άγγελος. «Μή φοβεισθε, είπεν εις 
τούς ποιμένας· ιδού γάρ, ευαγγελίζομαι ύμϊν 
χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τώ λαφ, δτι 
έτέχθη ύμϊν σήμερον Σωτήρ, δς έοτι Χριστός 
Κύριος, έν πόλει Δαυίδ καί τούτο υμϊν τό ση 
μεϊον' ευρήσετε βρέφος έσπαργανωμένον, κεί
μενον έν τή φάτνη' καί έξαίφνης έγένετο σύν 
τώ άγγέλω πλήθος στρατιάς ουρανίου, αίνούντων 
τόν Θεόν καί λεγόντων : Δόξα έν ύψίοτοις Θεώ 
καί έπί γης ειρήνη' έν Ανθρώποις εί'δοκία» 
(Λσυκ 2, 10).

Έν τή Απείρω αυτού άγαθότητι καί φιλαν
θρωπία ηύδόκησεν ό “Υψιστος νά παράσχη τώ 
κόσμω τήν ειρήνην, καί τούς Ανθρωποι; τήν 
σωτηρίαν. Έξ ύπερβαλλούσης πρό; τόν άνθρω
πον Αγάπης ήθέλησεν δ πάντων Δεσπότης καί 
ποιητής νά έμφανισθή ααρκοφόρος ό προαιώ
νιο; αύτοΰ Λόγος καί Υίός πρό; Απολύτρωση· 
τοΰ κόσμου «Οΰτω γαρ ήγάπησεν δ Θεός τόν 
κόσμον, έβεβαίωσεν αυτός δ σαρκωθείς Αυ 
τροττής, ώστε τόν Υιόν αύτοΰ τόν μονογενή 
έδωκε». Δοξάσωιιεν λοιπόν έν λόγοι; κα! έργοις 
Αγαθούς τόν φιλάνθρωπον Πατέρα καί τόν γεν- 
νηθέντα Υίόν' προαπαντήσω μεν αύτώ ούρατύ- 
τ?εν κατελθόντι προσέλθωμεν έν Αγάπη καί 
πίστει θερμή. Τούτο παραγγέλλει καί επιβάλλει 
εί; ήμας ή άγια ημών Εκκλησία βοώσα Αγαλ- 
λομένη· «Χριστός γεννειται δοξάσατε' Χριστός 
έξ ουρανών, Απαντήσατε’ Χριστό; έπί γης, υψώ 
θητε». Ύφωθώμεν υπέρ τά γήινα καί χαμαί- 
ζηλα, Γν Αξιωθώμεν νά κατίδωμεν τό μέγα 
φώς, υπέρ μέλλει νά περιβάλη καί περιλάμφη 
τήν ύφήλιον πάσαν. «Καθαρίσανμεν έαυτονς 
Από παντός ιιολυσμού σαρκός και πνεύματος, 
έπιτελοΰντες άγιωσύνην έν φόβφ Θεοΰ». Ο 
Χριστιανικός ημών βίος καί ή κατΐι Χριστόν 
διαγωγή θά καταστήοη ήμάς Αξιους, ϊνα δυνη- 
θώιμεν νά κατανοήοωμεν τό μέγα τής φάτνης
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ΊΙ Γέννηώς τού Ίηόον Χοιότοΰ

μυστήριον και του σαρκωθέιτος .ίό/ου τήν 
θείαν δύναμιν και ουράνιο»· προέλευσιν.

Τών ΙΙοοόιιτών αί ποοοοήιίεις.
Τήν θαυμαστήν γέννησιν τού ουρανίου τού

του παιδός προκατήγγειλαν έν πνενματι πρό 
αΙώνων ot προφήται «Δώσει Κύριος ό Θεός 
ύμύν σημείου, εϊπεν <5 μεγαλοφωνότατος τών 
προφητών 'ΙΙσαίας· ’Ιδού ή Παρθένος έν γαστρί 
λήψεται καί τέξεται Υίύν. καί καλέσουοι το 
όνομα αύτοΰ ’Εμμανουήλ”. (ΊΙσ. κεφ. Ζ . 7). 
Οΰτός έστιν <5 μονογενής του Θεοϋ Υίός, όοτις 
κατά τον αύτόν προφήτην «Παιδίον έγεννήθη 
ήμίν, Υίός, και έδόθη ήμϊν . . . και καλείται τό 
όνομα αύτοΰ Μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμα
στός σύμβουλος, θεός Ισχυρός, Ιξηυοιαστής, 
Αρχών ειρήνης, πατήρ τού μέλλοντος αιώνας» 
[Δύτ. θ'. 6). Έπί τον ούρανόθεν κατελθόντος 
τούτου παιδός έπανεπαύσατο τύ Πνεύμα τό

(G. Μ. Reuzes)

άγιον καί ένέπλησεν αυτό πόσης σοφίας καί χά~ 
ριτος, παντός πνευματικού δώρου καί χάρισμά 
τος" «Άναπανσεται έπ αύτερ Πνεύμα θεοϋ, 
Πνεύμα σοφίας καί συνέσεως, Πνεύμα βουλής 
και Ισχύος, Πνεύμα γναισεως και ευσεβείας, 
Πνεύμα φόβου Θεοϋ έμπλήοει αυτόν . . κρι- 
νεύ έν δικαιοσύνη ταπεινά»· κρίσιν, καί ελέγξει 
έν εύθύτητί τους ένδοξους τής γής καί πατάξει 
τήν γήν τώ λόγφ τού στόματος αυτού, και τώ 
πνεύματι διά χειλέων Λνελεύ Ασεβείς. Και έσται 
δικαιοσύνη Ιζωσμένος τήν δσφύν αύτοΰ. καί 
Αλήθειαν είλημμένος τάς πλευράς αύτοΰ» (Αίτ
ια'. I).

Ταΰτα προανήγγειλε και <5 προφητάναξ Δαυίδ, 
έκ τής υοφύος τοΰ όποιου προήλθεν ή φχ<5 ■ 

λυντος Παρθένος καί Μήτηρ' ι'Δνατελεύ, εϊπεν 
<5 ψαλμψδός, έν ταύς ήμέραις αυτού δικαιοσύνη 
καί πλεύθος εΙρήνης. . . Και κατακυριεύσει Από 

θαλάσσης έως θαλάσσης και Από ποταμών ί’ως 
περάτων της οικουμένης.. Βασιλείς Αράβων και 
Σαβά δώρα προσάξουσι. καί προσκυνήσουσιν 
αύιώ πάντες οϊ βασιλεύς τής γής, πάντα τά έθνη 
δονλεύσουσιν αύτώ. . . Καί πληρωθήσεται τής 
δόξη; αύτοΰ πάσα ή γή» (ψαλμ οα'). Ταΰτα 
πάντα και πλεΐστα έτερα, άπερ προεκήρυξαν οί 
προφήται έφηρμόσθησαν έπακριβώς. καί έξεπλη 
ρώθησαν θαυμασίως έν τώ προσώπω τοΰ γεν- 
νηθέντος Θεανθρώπου Σωτήρης.

Τό πανάγιον τούτο βρέφος, τοΰ όποιου ή δόξα 
καί ή λατρεία, ή τιμή και ή προσκύνησις θά 
έπεκταθή καθ άπαοαν τήν γήν κατά τον προφή
την, και τό όποιον θά λατρεύωσιν είς αιώνας 
πάσαι αί φυλα'ι τής γής, και θά μακαρίζωσι 
πάσαι τών Ανθρώπων αί γενεαί, μέλλει Λφ' ον 
Λνδρωθή, ν ά διάχυση Λνά τον κόσμον Αναλαμπάς 
φωτός ουρανίου. Μέλλει νά φωτίση τήν έν οκό 
τει καθεύδουσαν Ανθρωπότητα διά διδασκαλίας 
έξοχου και πρωτακούοτου. Μέλλει νά διδάξη 
πανταχοΰ τό Εύαγγέλιον τής βασιλείας τοΰ Θεοϋ, 
διά τοΰ όποιου θά καταρρίψη τήν πατροπαρά- 
δοτού πλάνην τών ειδώλων, θά έλέγξη κοί θα 
κατάδειξη τό ψεύδος και τήν Ανυπαρξίαν τών 
'Ολυμπίων θεών, καί θά κηρύξη τήν Αληθή 
θεογνωσίαν. Θά έκμηδενίση τάς έπικρατούσας 
ψευδείς θρησκείας καί δοξασίας, καί θά έγκα- 
θιδρύση τήν Αληθινήν καί πνευματικήν τοΰ 
Θεοϋ λατρείαν.

’Αλλά πώς καί τίνι τρόπερ θά έπιτελέοη τά 
εκπληκτικά ταΰτα καί όυσεπίτευκτα γεγονότα τό 
κλαυθ μυρίζον σήμερον έν τή φάτνη πτωχόν και 
άσημου παιδιού ; Ποια ποτέ φαντασία, καί διά
νοια ποια ήδύνατο νά σκεφθή, ότι τό έκ μητρός 
ταπεινής γεννηθευ βρέφος καί είς νεανίαν καί 
άνδρα αύξηθλν έν οίκίσκω πενιχρώ και περιβάλ 
λοντι εύτελεΐ, έμελλεν έντός ολίγων έτών νά 
κλονήση καί συνταράξει βασιλείας κραταιά;, καί 
Λνατρέψη έκ βάθρων θρόνους χρυσοτεύκτους 
καί Ασαλεύτονς ; Κατά ποιαν λογικήν και κατά 
τίνας Ανθρωπίνους συλλογισμούς τό παράδοξον 
τούτο παιδίον, άνευ χρημάτων καί όπλων, άνευ 
Ισχυρών προστατών καί κηδεμόνων, άνευ κοσμι
κής ισχύος καί έπιβολής, άνευ στρατού καί υλι
κών δυνάμεων θά κατορθώση νά έλκύση πρός 
έαυτό, και έκπολιτίση έθνη ποικίλα καί λαούς 
βαρβάρους ;

Τό Εναγγέλιον καί οί 
ποώτοι κήρνκες

Πώς λοιπόν έπετέλεσε τά παράδοξα ταΰτα 
καί δυσχερέστατα μεγαλουργήματα τό έκτακτον 
τούτο καί ύπό στρατιάς ουρανίου, υμνολογούμε
νων παιδίον', Τό πώς εϊνε γνωστόν έκ τής ίστο 
ρίας. Διά διόδεκα μόνον πτωχών καί Αιήμων 
'ιλιέων, τούς όποιους κατήστησε μαθητάς του, 
καί διά τίνος μικρού βιβλίου, τό <5ποΰ>»· ώνόμα- 

σεν Εύαγγέλιον, ώς κομίζον χαρμόσυνου Αγγε
λίαν, t/δυνήθη νά έπιτελέση καί πραγματοποιήση, 
όσα όλοι όμοΰ οί σοφοί τοΰ κόσμου καί οί φιλό
σοφοι, οί ποιηται καί οί ρήτορες, οί ίεροφάνται 
καί νομοδιδάσκαλοι, οί νομοθέται τοΰ ’Ισραήλ 
καί οί προφήται δεν ήδυνήθησαν ε’ις διάστημα 
μακρών αιώνων νά έπιτελέσωοιν Ίόου τό μιγα 
καί Ανεξήγητον μυστήριον, τό περιβάλλον τή»· 
φάτνην. Ιδού η έκλάμπουσα θεότης τού Εμ
μανουήλ, ή ταΰτα τελέσασα καί είς πέρας Λγα- 
γοΰσα. Μόνη αυτή κατίσχυσε τής παγκοσμίου 
πλάνης, καί Ανέτρεψε σφαλερός ηθικός Αρχάς 
καί δοξασίας, Ιδέας καί προλήψεις έρριζομένας 
έξ Αρχαιότατων χρόνων Μόνη αΰτη κατήργησε 
θρησκείας παναρχαίας Απ’ αιώνων κρατούοας, 
καί πολυτρόπως υπό ποιητών καί ρητόρων ύπο- 
στηριχθείσας καί έξυ/ινηθείσας ■ II θεανδρική 
νπόσταοις τοΰ σαρκωθέντος Λόγου τή Απείρω 
αυτής δυνάμει μετέβαλλεν ήθη καί έθιμα, έκ 
προγόνων καί πάππων παραληφθέντα. καί ισχύν 
νόμου διά τοΰ χρόνου λαβόντα. Έφείλκυσεν εις 
τή»· έαυτοΰ πίστιν δυναστείας Ισχυρός, καί ΰπέ- 
ταξεν ύπό τό σκήπτρου αύτοΰ ήγεμόνας καί 
βασιλεύς κοσμοκράτορας, οϊτινες τεταπεινωμένοι 
έκλιναν τον αυχένα προ τής φάτνης και ήτή- 
σαντο συγγνώμην-

ΙΙοοιίκυνιίόατε τον ΓεννηΘέντα.
Δεύτε λοιπόν οί λελυτρωμένοι πάντες έπι τή 

σεπτή τοΰ ’Εμμανουήλ γεννήσει ύψωθώμεν έκ 
τοΰ ζόφου τής αμαρτίας καί τών παθών, καί 
προσέλθωαεν γεγηθότες πρός τήν μαρμαίρουσαν 
φάτνην τής κώμης Βηθλεέμ, έξ έ/ς προήλθε, τό 
φώς, ή ζωή καί ή Ανάοτασις τού κόσμου! Σπεύ- 
οωμεν είς προσκύνηοιν τοΰ θείου βρέφους, έκ 
τοΰ όποιου έπήγασεν ή χάρις καί ή Αλήθεια, ή 
Απολύτρωοις καί ή σωτηρία. Δεύτε έθνη και 
λαοί, φυλαί κοί γλώοσαι, σοφοί καί άσοφοι, τα
πεινοί καί νψαύχενες, βασιλεύς καί υπήκοοι, 
ύλόφρονες καί παθών επονείδιστων αιχμάλωτοι, 
δοκησίσοφοι καί Αλαζόνες, ειρωνες καί παντός 
όσιου καί Ιερού χλευασταί, πλούσιοι γαύροι καί 
πτωχοί συντετριμμένοι, δεύτε πάντες, σύνετε, 
φρονήσατε, Λποσείσατε τήν περικεχυμένην ύμύν 
Αχλύν καί Λναβλέψατε πρόςτό έκ τής 'Ιουδαίος 
Ανατεύλαν φώς, όπερ προώρισται νά έφαπλωθή 
τεραστίως καί τά σύμπαντα κατανγάση.

Τό δδυτον τούτο καί νπέρλαμπρον φώς θά 
διασκέδαση τό Απανταχού διακεχυμένον ήθικόν 
σκότος, θ’ Αποδιώξη τό ψεύδος καί τήν πλάνην 
τής πολυθείας, ι*»  ’ Λνατρέψη τάς έπικρατούσας 
ολέθριας δοξασίας καί Ανήθικους προλήψεις, θά 
διδάξη Αγνώστους τέως καί νψίστας Αλήθειας, 
θά συνδιαλλάξη καί θά συνδέση φιλίως πρός 
άλληλα τά διαμαχόμενα έθνη, κηρΰιτον πάντας 
ύσους πρός Αλλήλους καί Αδτλφούς' θά έξαγνίοη 
και έξωραΐοη τήν οικογένειαν, συνιστών καί
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έπιβάλλον τήν ιερότητα καί σωφροσύνην τοΰ 
γάμον θά ήθικοποιήση καί έξευγενίση τάς τών 
Ανθρώπων κοινωνίας, καί θ’ Λνυψώση έκ τοϋ 
ζόφου καί τής γηΐνης χαμαιζηλίας. άοξάσωμεν 
λοιπόγ διά πίστεως θερμής καί έργων Αγαθών 
τής δόξης τόν Κύριον, δστις έν τή Λ,τείρφ αύ 
τοΰ φιλανθρωπία καί Αγαθότητι ηύδόκησε διά 
τής έπί γής έλεύσεως τοΰ θείου αύτοΰ παιδός 
νά τιμήση καί δοξάση τόν Ανθρωπον τόν είς βά- 
ραθρον Ατιμίας καί αΙσχύνης Απ' αιώνων κατα- 
κείμενον. Άνυμνήσωμεν Λγαλλόμενοι τό δεδο- 
ξασμένον βρέφος, όπερ Λπέβη <5 μέγιστος καί

miSTHMOMKOK ΠΑΙΓΠΙΟΗ
Ί’ό κιιοϊον ίντάς ίτάλου λυχνίας.

Πρός προφύλαξιν κατά τοΰ Ανέμου Ανημμέ- 
νου τίνος κηρίου έπί τής τραπέζης, θέτομεν τόν 
ύάλινον σωλήνα λυχνίας τίνος. Αλλά μετά τινας 
στιγμσς βλέπομεν, οτι ή φλός βαθμηδόν έλαττοΰ- 
ται καί είτα σβύσει. Τό φαινόμενου τοΰτο Οφεί
λεται είς τά έξαγύμενα τής καύσεως, ίιτινα συμ 
μαζεύονται πρός τό κατώτερον μέρος τής ύιί 
λου. Ουτω δέ <5 εντός αυτής Ατμοσφαιρικός Αήρ 
Αλλοιούμενος. εμποδίζει τήν κατανάλωσιν τοΰ 
κηρίου.

Τό έκ τής καύσεως κυρίως εξαγόμενον κατά 
τό πλεϊστον μέρος Λποτελεύται έξ Ανθρακικόν 
δξέος. οντινος ώς γνωστόν ή πνκνότης είναι με 
γαλειτέρα τής τοΰ Λερός Αέον αρα νά διευκο- 
λυνωμεν τήν είσοδον έν τή ύάλφ Ατμοσφαιρικού 
Λέρας, όπως έκδιώξη έκεΐθεν τό Ανθρακικόν δξύ·

Πρός τοΰτο δυνσμεθα νά ύφώσωμεν κατά τι 
τήν ύαλον. Για σχηματιοθή κάτωθι’ κενόν τι,ΐνα 
διευκολυνθή ή είσοδος τοΰ Λτμ. Αέρος.

’Αλλά προτείνομεν καλείτερόν τι μέσον. θέ
σατε όριζονιίως έπί τοΰ Ανω Ακρου τής ύάλου τί- 
μάχιον σύρματος,ώς δείκιυται έν τή είκόνι, ΰπερ 
νά συγκρατή λωρίδα χάρτου έπισκεπτηρίου δεδι 
πλωμένου. ούτως ώστε νά είοέρχεται έντός τής 
ύάλου.

Απαράμιλλος τής Ανθρωπότητας Αναμορφωτής 
και διδάσκαλος, Έν τή γεννήσει τοΰ εύλογημέ 
νου τούτου παιδός ειδομεν τό φώς τό Αληθινόν, 
έλάβομεν πνεύμα έπουράνιον, εύρομεν πίοτιν 
Αληθή, καί διά ταύτης προσκυνοΰμεν ευσεβείς, 
καί λατρεύομεν δρθώς τήν μακαρίαν και Αδι
αίρετον Τριάδα, Πατέρα συν Υίώ εν άγίώ ΙΙνεν - 
μάτι, ών ή δόξα ή τιμή και ή λατρεία εις αιώ
νας Αληκτους,

X. Ιί. Μιικρϋς.

Δρ. β. καί ’Ιατρικής,

Ούτως <5 Ανώτερος σωλήν τής ύάλου διαιρεί
ται εις δύο μέρη ίσα καί μόλις τούτου γενομέ- 
νου, τό κηρίον σας θά καί]] κανονικώς καί μετά 
ζωηρός φλογός- Τοΰτο δέ προέρχεται, διότι δ 
Ατμοσφαιρικός Αήρ εισέρχεται έκ τον Ινός μέρους 
τοΰ χάρτου καί κατέρχεται μέχρι τής φλογός, 
ένώ ΰ Αλλοιωμένος Αήρ Ανέρχεται έκ τοΰ ετέρου 
μέρους τοΰ χάρτου.

*Η διπλή αύτη κίνησις δείκνυται έν τ ή είκόνι 
διά τών δύο μικρών τόξων. Αύνασθε δέ πείρα 
ματικώς να βεβαιωθήτε, Ιόν πλησιάσητε είς τό 
Λνώτερον Ακρον τής ύάλου Λνημμένον πυρεΐον. 
’Από τοΰ ενός μέρους ή φλόξ ώθεϊται πρός τό 
εσωτερικόν, ένώ Από τοΰ έτέρου ώθεϊται πρός τά 
έξω.

Πρός Αποφυγήν πάσης διεισδύσεως Αέρος έκ 
τών κάτωθι τής ύάλου δύνασθε νά τοποθετή 
,οητε τούτην μετά τοΰ κηρίου έντός πινακίου, 
περιέχοντας ύδωρ Φ Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

Χριστουγεννιάτικο κέϊκ.
’Ιδού ώς δώρον Χριοτουγεννιάτικον μία συμ

βουλή κατασκευή-, κέικ.
Σαράντα δράμια βούτυρο φρέσκο, Ικατό δρά

μια γάλα, έκατό δράμια Αλεΰρι ψιλό. τρία αύ 
γά, ίνάμιου φλυιζάνι σταφίδα ίβδομήντα δράμια 
ζάχαρι, εν κοχλιάριον μικρόν σόδας — ή σόδα 
είμπορεϊ καί νά λείψη - ίν ποτηράκιον ρούμι ή 
κονιόκ, πέντε λεπτών γαρύφαλα καί κανέλλα, 
και τέλος δλίγος φλοιός λεμονιού φιλοκομένος.

Άφοΰ Αναλύσετε τό βούτνρον, τα ρίπτετε εις 
μίαν σουπιέραν, ρίπτετε κατόπιν κατ’ δλίγον τήν 
ζάχαριν φιλοκοπανισμένην. έχετε τά αυγά χτυ
πημένα καί τα ρίπτετε καί αυτά. Κατόπιν τό Α- 
λευρον και έπειτα τό γάλα. 'Αφοΰ τά έργασθήτε 
καλώς, ρίπτετε τήν σταφίδα καί τά Αλλα.'II κα
νέλλα κα< τά γαρούφαλλα εννοείται, ότι πρέπει 
νά φιλοκοπανισθοΰν. Κατόπιν όλων αυτών Λ 
λείβετε μέ δλίγον βούτνρον μίαν φόρμαν καί 
στέλλετε τό γλύκισμά σας είς τόν φούρνον, μέ 
τήν Ιντολήν όμως νά τό ψήσουν καλά·
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νος. Εμπαίζετε τήν δικαιοσύνην τίς Ρώμης ; 
•Ω Εύρυβάτης έπε/είρησε νά δικαιολογηθΖ. 
— Σδίς ικετεύω, διατάξατε νά όδηγηθνΐ αυ

τοστιγμεί ί Τρυφαίνης.
Άλλ*  ό Ι'άλλιος τόν διέκοψε:
— Δέν ηλΟομεν ημείς εδώ διά νά εύχαριστή- 

σωμεν αύτόν τόν άνθρωπον. Έχφωνησχτε άλ
λην δίκην.

“Επρεπε λοιπόν ό Εύρυβάτης νά παραιτηθί) 
τοΟ ωραίου του λόγου, τόν όποιον είχε προε
τοιμάσει. ’Ολίγου δείν έπιπτε λιπόθυμος έχ τϋς 
θλίψεως. Αίφνης έν μέσω τοΰ έπαυζανομενου 
θορύβου ηχούσθη ή φωνή τοΰ Σωσθενους:

— ’Επειδή ό Τρυφαίνης είναι άπησχολημέ- 
νος κατηγορώ έγώ αύτόν τόν άνθρωπον.

— Διά ποιαν αιτίαν ; Ήρώτησεν ό I άλλιος. 
__ Ό άνθρωπος αύτός, είπε δεικνύων τόν 

απόστολον, παρακινεί τό πλήθος νά ύπηρετη- 
σωσι Θεόν άντικείμενον πρός τούς νόμους.

*0 ΙΙαΰλος τότε έπροχώρησε πρός τόν δικα
στήν, άφοΰ έκαμε κίνημα, ότι θέλει νά ομι- 
λήση. Ό Γάλλιος τόν έσταμάτησεν.

— 'Αν έπρόχειτο, είπε, περί άδιχήματος τί
νος ή σοβαοοΰ τίνος έγχλήματος, θά σάς ήχουον 
ώς πρέπει. Άλλ’ αν πρόχειται περί αμφισβη
τήσεων αιρέσεων καί φιλονιχειών περί λόγων 
καί λεξεων καί τοΰ νόμου σας, χανονίσατέ τα 
μόνοι σας. 'Εγώ δέν χρέσχομαι νά γίνω κριτής 
τοιούτων πραγμάτων.

Είς τούς λόγους τούτους οί Ιουδαίοι έςεσπα- 
σαν είς κραυγάς.

— Θά έπικαλεσθώ. άνέκραξεν ό Σωσθενης 
τήν δικαιοσύνην τής Ρώμης ί

Αύτό ήτο πολύ διά τήν υπομονήν τοΰ άνθυ- 
πάτου. Διέταξεν ξθεν τούς ραβδούχους ν’ άπο- 
πέαψωσιν Ελο τό πλήθος καί νά τφ φέρωσι 
μόνον τόν Παύλον.

Όταν δε τό πλήθος ειδεν άποπεμπομένους 
τούς Ιουδαίους, έπέδειςε τήν εχθρότητά του. 
Έντός αύτοΰ μάλιστα τοΰ περιφράγματος τοΰ 
δικαστηρίου οϊ άνθρωποι επέπεσαν κατά τοΰ 
Σωσθένη καί τόν έφιλοδώρουν διά καλών κτυ 
πημάτων, ένώ ό Γάλλιος προσεποιείτο, ότι ού- 
δέν έβλεπεν. Ήρκέσθη μόνον νά άποπέμψουν όλο 
τό πλήθος.

Ένώ δέ αί μανιώδεις τοΰ πλήθους κρζυγαί
έφθανον μεχρις αύτών, ό έκ Ί αρσοΰ ΙΙαΰλος καί
ό Γάλλιος "άντήλλασσον λόγους μυστηριώδεις
καί βαρείς. Μετά δέ τό πέρας τής συνομιλίας

Ή έγγυησις ητο άρκοΰσα καί ό ΙΙαΰλος άφέθη ' 
έλεύθερος. , λ

Τήν όρισθεΐσαν ήμέραν, οί περίεργοι συνερ- 
οευσαν έκ νέου έν τώ δικαστήριο), πολύ πολυα- 
ριθμότεροι ή τήν πρώτην φοράν. Προπάντων ήτο 
καταφανής ή συρροή τών ’Ιουδαίων με τον Σω- 
σθένην έπί κεφαλής ζωηρώς διαλεγόμενον. 
Ύπήοχον έπίσης καί πολλοί “Ελληνες και 1’ω- 
μαΐοι/'οΊτινες βλέποντες τούς 'Εβραίους δυσμε
νείς καί καταφερομένους κατά τοΰ Παύλου τοΰ 
Ταρσέως, ούτοι έξ ένστικτου διετέθησαν εύμε- 
νώς πρός αύτόν, άποφεύγοντες όμως νά εκφρά- 
σωσι τό αίσθηαά των. διότι ή κατηγορία τοις 
έφαίνετο κακή.

Αίφνης μεγάλη σιγή έγένετο. Ηχος σάλ- 
πιγγος άνήγγειλε τήν έλευσιν τοΰ άνθυπάτου. 
Ώ δικκστής’έκάθησεν έπί τής έδρας του περι- 
στοιχισθείς ύπό τών ραβδούχων του.

Τότε ό κήρυξ άνεφώνησε :
— Τρυφαίνης κατά Παύλου τοΰ Ιαρσεως. 
Καί ό Γάλλιος είπεν-.
—Ό λόγος δίδεται πρός τόν κατήγορον. 
Πκρουσιάσθη ό Εύρυβάτης. Ίο πρόσωπόν του 

ήτο εύτυχές, δεικνΰον άνθρωπον ετοιμαζόμενων 
νά θίίαμβεύσνι. Έντεχνως εχων περιτετυλιγμε 
νον’τόν καινουργή χιτώνα του, τήν κόμην δέ 
καί τό γένειον περιποιημένα, διότι**ήτο  δ'Γ αύ
τόν μεγάλη αυτή ή ημέρα. Ανήλθε μετ έπι- 
τηδεύσεως μελετημένης έπί τοΰ βήματος καί 
προτείνας τήν χεϊραν του, δΓ αρμονικής κινή- 
σεως, άνέκραξεν :

—Ιδού 1............
Άλλ’ άποτόμως ό Γάλλιος τζ) έκοψε τόν 

λόγον.
— Αύτοκαλείσαι πληρεξούσιος τοΰ Τρυφαι 

ιη Τις μας πείθει περί τούτου ;
—Αλλά, άπήντησεν ό ρήτωρ έμίρόντητος, 

αύτός ό ίδιος ό Τρυφαίνης.
— 1Ιοϋ εινε ;
Ό Εύρυβάτης τόν άνεζήτησε διά τών οφθαλ

μών. ’Ο Τρυφαίνης δέν ήτο εκεί και ό ρήτωρ 
ήσθάνθη οτι έχανε τήν κεφαλήν του.

— Πιο ολίγου τόν άφήκα είς ένα καπηλεϊον 
έδώ πλησίον. Μοΰ ύπεσχέθη δ'ε νά μέ συναν- 
τήστ) ταχέως.

Θυμηδία έπεκρατησε τότε εν τώ άκροατη- 
οίω, τών μέν χ.αφωνούντων, τών δε έκσπώντων 
είς γελωτας.

__  Πώς ; άνέκραξεν ό 1 άλλιος παρωογισμε-

Οί
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Ο όίΛοιίοόος έζήτιιΰε τύ βαλάντιόν του.

των, όταν ό ΙΙαΰλος έπανήλθε μεταξύ των 
χγωνιωδώς προσευχομένων αδελφών του, είπεν :

— Εύλογημένος έστω ό Κύριος. Τοΰ λοιπού 
οί Χριστιανοί ένταϋθχ έχουσιν ένα προστάτην. 
Ό Θεός τώρα μέ κχλεϊ αλλαχού. ’Αναχωρώ 
λοιπόν διά τήν "Εφεσον. Ή δέ Δάμαρι; θά ήτο 
φρόνιμον, ?.ν μέ ήκολούθει.

Οί Ιουδαίοι έν τώ μεταξύ πρό τής όργής 
τοΰ πλήθους είχον έγκλεισθή εις τάς κατοι
κίας των.

Ο όέ Άπολλωνίδης έπλήρου δι ’ έπιπλή- 
ςεων τόν Εύρυβάτη.

— Είσαι ένας κακός φίλος. Έγώ δέν ήθελα 
νά ακούσω αύτοΰς τούς δολίους 'Ιουδαίους. Σύ 
έκαμες δ,τι σοΰ κχτέβασεν τ, κεφαλή σου. Καί 
τώρα σύ μέν κατησχύνθης, έγώ δέ τρέμω διά 
τού; κινδύνους όπου απειλούν τήνΔάμαριν.

Ως πρό; τόν Γρυφχίνη, μετά τήν μέθην του, 
μαθών τά συμβάντα, έμπλεως φόβου έκλαιε, 
συγκρούων τούς όδο'ντζς του καί σκεπτόαενος 
μόνον τό σαρκίον του.

XX

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΟΝΗΝ

Εκτοτε ό Ι'ρυφχίνης έγινεν ό ολιγαρκέστερος 
καί αφανέστερος αστός τή; Κόρινθου. Φρόνιμος 
ώς η Πηνελόπη έκρύπτετο έν τή οικία του. 
Αλλά όέν αποφεύγει τις τό πεπρωμένου. Καί 

μίαν έσπεραν, καθ τ.ν τό πάθος του υπερισχύ- 

σαν τοΰ φόβου, τόν προσείλκυσε πρός τάς τα
βέρνας, έξήλθεν εΰχαρις καί θαρραλέος, πολύ 
μάλιστα θαρραλέος, διότι διερχόμενο; πρό των 
αγαλμάτων των αθλητών, τοΐ; άπηύθυνε προ- 
κλητικάς καί χυδαίας ύβρεις. Ήτο ασφαλής βε
βαίως, δτι οί ήρωες τών Ίσθμιων, δέν θά τώ 
άπεκρινοντο. Τήν αύγήν όμως ό ήοω; μας εύ- 
ρέθη έκτάδην μέ τεθρζυσμένα τά οστά, τούς 
οφθαλμούς μελανούς καί τό αίμα περιρρέον τό 
πρόσωπόν του. Όταν δ’ έπανήλθεν εις τάς αι
σθήσεις του, έσύρθη μετά κόπου πρός τήν κα
τοικίαν του. Ούδεις δ’ εκτοτε έν Κορίνθω έπα- 
νεΐδε τό οίνοφλυγέ; πρόσωπόν του, ουδέ τών 
καπήλων έξαιρουμένων. Αλλά καθ’ ήμέραν 
ίσχνοΰτο καί ώχρία εις βαθμόν άνήσυχον.

*0 γλύπτης διεϊδεν έν τή πραξει ταύτή 
τήν έκδίκησιν τών "Εβραίων καί αί υποψίαι του 
διά τήν ασφάλειαν τής Δαμάριδο; έπηυξήθη- 
σαν. Έν τούτοις άπωλέσας τά ίχνη της δέν 
ήδύνατο νά τήν προφύλαξη. Έπεδόθη λοιπόν 
έκ νέου εις άναζήτησίν της. Καί τόση ήτο ή 
άπελπησία του, ώστε είχε σκοπόν νά έζευτελι- 
σθή πρό τοΰ Παύλου τοδ Ταρσέως. Έν τούτοις 
καί ό απόστολος είχεν έξαφανισθή.

Μίαν ημέραν ό Εύρυδάτης είπεν εις τόν 
Άπολλωνίδην.

— Σήμερον τήν πρωίαν συνήντησα ένα οπα
δόν τοΰ Χριστοΰ, μεθ’ ού συνωμίλησα έπί πολύ. 
’Έμαθα λοιπόν οτι ό ΙΙαΰλο; έγκατέλειψε τήν 
Κόρινθον καί ότι ή Φιλίνα καί ή Δάμαρ; τόν 
ήκολούθησαν.

— ΙΙοΰ χνεχώρησαν, ήρώτησεν ό Άπολλω- 
νίδης αγωνιών.

— Σκέψου, οτι δέν έλησμόνησχ νά τόν ανα
κρίνω αμέσως καί λεπτομερώς. 'Αλλά ό φίλος 
ήρνήθη νά μοΰ άπαντήσγ.

Τότε ό Άπολλωνίδης χπηλπίσθη. Ουδέποτε 
πλέον θά έπανέβλεπε τήν Δκμαριν. Καί ήρχισε 
νά μισή ότε μέν τόν Χριστόν, όστις τήν είχε 
λάβει, ότέ δέ τούς ίδιους του θεούς, οΐτινες τώ 
τήν χπεμάκρυνον. Έπί μακοόν έθεώρει τό ά
γαλμά του τής Άρτέμιδος, πιστήν εικόνα τής 
μνηστής του. Ιίόσον άδρανές τώ έφαίνετο νδν, 
ένω παρ' αύτοΰ άνέμενε τόσην δόξαν. Οί οφθαλ
μοί του ήσχν άνευ ζωής καί τά χείλη άνευ 
μειδιάματος. Αύτό τό νεκρόν άντικείμενον ήξιζε 
τόσης υπερηφάνειας ; Αύτό τό έργον τής τέχνης 
αύτό τό ΰψιστον άντικείμενον, όπερ είχε θεο
ποιήσει, τί ήτο λοιπόν αύτό, άφοΰ δέν ήξιζε ό
σον τό μειδίαμα μιας θνητής γυναικός ;

Ό Εύρυβάιης, μάρτυς τής απελπισίας του 
προσεπάθει νά τόν παραμυθήση.

— Θά τήν έπανεύρωμεν. Έγώ επιφορτί
ζομαι.

Πράγματι έγένετο φίλος τοΰ χριστιανού μεθ’ 
ου είχε συνομιλήσει, προσποιηθείς ΐ.α κσφκλέ- 
στερον αποκτήσγ, τήν έμπιστοσύ.ην του, ότι 
εινε έτοιμος νά ασπχσθή τό δόγμα των.

"Οταν δέ ό νέος του φίλος, πανευτυχής διότι 
κατέκτησε μίαν ψυχήν, τόν έπίεζε νά εγκατά
λειψη τούς θεούς του καί νά έλθη μαζύ του καί 
νά προσευχηθούν έν μέσω τών χριστιανών, ό 
Εύρυβάτης προσεποιεϊτο, ότι δ αβλέπει μυστη
ριώδεις αντιρρήσεις,ότι άντέτεινον εϊςτήν επιθυ
μίαν του ένδοιασμοί τής συνειδήσεώς του. Καί 
ελεγεν οίμόζων;

— Πόσον μέ καταθλίβει ή άναχώρησ ς τού 
διδασκάλου Παύλου. Ό άνθρωπος αύτό; θά μέ 
έπειθε διά τής ρητορικής του. ’Άλλοι κατέχουσι 
— καί είμαι εις έξ αυτών, γλώσσαν πλέον πε- 
ικόσμητον καί όλιγώτερον βάρβαρον. Άλλ’ εις 

αύτόν υπάρχει ή φλόξ εκείνη, ή όποια κατα
καίει, ώς ξηρά χόρτα, τάς πανουργίας καί τάς 
εΐρωνίχς. Ή αρετή εινε εις τούς οφθαλμούς 
του. Καί δι" ενός βλέμματος νικά. Τι δέν θά 
έδιδα, πόσους κόπους δέν θά ήψήφουν, διά νά 
έπανεύρω τόν θεϊον αυτόν ρήτορα. Μόνον εις 
αύτόν δέν θά έφοβούμην νά εΐπω τά πάντα καί 
άναμφιβόλως θά μέ κατέκτα.

— Άλλ’ αφού ό ΙΙαΰλος δέν εύρίσκεται εδώ;
— Τότε ή ψυχή μου εινε καταδικασμένη νά 

μείνη εις τό σκύτος.
— "Αλλοι συλλέγουσι τώρα τού; λόγους του 

καί μυοΰνται ε’ν τη διδασκκλία του.
— Φεδ ! Εις καθρέπτης όστις άντηνάκλζ τό 

πϋρ τοΰ ήλιου, φυλάττει τήν αϊγλην του μετά 
τήν δύσιν τοϋ θείου άστρου ;

Τέλος ίνα σωθή ή άπηλπισμένη αότη ψυχή,ό 
χριστιανός εδωκε τήν ζητουμένην πληροφορίαν 
καί ό Εύρυβάτης, όλος χαρά έπί τή νίκη του 
έσπευσε πρός τόν Άπολλωνίδην.

— Λύτον, όπου ζητοΰμεν, φίλε μου, εινε εις 
τήν "Εφεσον τής Ίονίας.

— Μά τήν Άρτέμιδα, τήν βασίλισσαν τής 
'Εφέσου, θά άναχωρήσωμεν διά τήν Ίονιαν 
αύτήν ταύτην τήν έσπεραν

Τότε ό Τρυφαίνης ήρχισε *ά  κλαίη.
Θά τόν έγκατέλειπον εις τήν αθλίαν του τύ

χην; Θά τον άφινον εις τήν Κόρινθον εις τήν 
διαθεσιν τών ανθρώπων έκείνων, οΐτινες έπεζή 
τουν τον θάνατον του-, Ένω θά τούς έβυήθει 
πολύ διά νά άναγκάση τήν Δάμαριν νά ύπο- 
κύψη εις τήν θέλησιν τού Άπολλωνιδη ;

"Ο γλύπτης, ύποκύψας εΐ; τό επιχείρημα 
τούτο, συγκατετέθη νά τόν παραλαβή.

Τήν αύτήν δ’ εσπέραν άνεχώρησαν έκ του λι- 
μένος τών Κεγχρεών, ώθούμενοι υπό τού ζέφυ
ρου, πρός ανατολάς, ένώ ό ήλιο; έστελλεν εΐ; 
τήν θάλασσαν σαπφειρίνου; ακτίνας. Γά κύ
ματα τά όποια τούς έλίκνιζον ήδέως μορμυρί- 
ζοντα έφαίνοντο εις τόν ’Απολλωνίδην, ώ; ψαλ- 
λοντα τό άσμα τής ελπίδες καί τής υπομονής.

Συνήντησαν νήσους μέ χρυσχς άκτάς ένδε- 
δυμένας δι’ όλων τών μαγειών τοϋ ήλιου, καί 
τέλος μίαν ημέραν ή αύγή έφώτισε τόν λιμένα 
-ής Σμύρνης, τής ώραίας Σμύρνης, ή; αί χα- 

ρίεσαι οϊκίαι άνερριχώντο έπί τού όρους Πάγου, 
πρός έν ΐσχυρότατον φρούριον.

Τήν έσπεραν άπεβιβάσθησαν έν μέσω τοΰ θο
ρύβου έν Έφέσω. Ήτο ή ώρα, καθ’ ήν ή θερ- 
μύτης είχε καταπέσει καί ή πόλις άνελάμβανεν 
έκ τής νάρκης τής ήμέρας.Ζαλιζόμενοι ολίγον, 
διότι έκ τής ησυχίας τής θαλάσσης έπανήρχοντο 
εις τόν θόρυβον, ό Άπολλωνίδης καί ό Εύρυβά
της διηυθύνθησαν πρός τήν άγοοάν καί διεσκέ- 
δαζον μέ τό άνάμικτον πλήθος.

Άνθρωποι Ασιανοί καί Αφρικανοί, μαύροι 
κιτρινόχρωοι καί λευκοί, θαλασσινοί καί έμπο
ροι, μίμοι, χορευταί, μουσικοί ιερείς τής Με
γάλης Θεάς. Ουδέποτε άλλοτε είχον ίδεΐ τοι- 
οΰτον συρφετόν ποικιλίας, 01 μάγοι δέ καί 
οί προφήται ήσαν έν άφθονία. Διάφοροι δε μι
κρέμποροι έδείκνυον εις τό πλήθος ποικιλίαν 
αντικειμένων. "Ανθη, γλυκύσματα καί αγαλ- 
μάτια. Ό φιλόσοφος έλκυσθείς υπό τίνος άγαλ- 
ματίου, άνεζήσησε τό βαλάντιόν του διά νά 
πληρώση.Αίφνης όμως άφήκε κραυγήν οργής.Τώ 
είχον υπεξαιρέσει τάς όλίγας δραχμάς αί όποϊαι 
άπετέλουν τήν περιουσίαν του. Αμέσως άνε- 
ζήτησε διά τών οφθαλμών του τόν Τρυφαίνην, 
άλλ’ ό μέθυσος είχεν έξαφανισθή.

Τότε ό Εύρυβάτης έσυλλογίσθη, οτι έκλάπη 
άπό αύτόν τόν άθλιον καί στραφείς έτράπη εις 
καταδίωξίν ταυ, άναζητών αύτόν εις τά καπη 
λεϊα. Εις μάτην όμως. Τό νά τόν εύρη μεταξύ 
τόσου πλήθους ήτο μία έπιχείρησις άδύνατος. 
Έν τούτοις, ένώ χπηλπισμένο; έπέστρεφεν, 
έντός μιάς ταβέρνας, ούχί μακράν τοΰ λιμενος 
άντελήφθη τι τό ύποπτον.

— Αύτή ή φαλακρά κεφαλή ώ; δίσκος Σε
λήνης,'μά τήν ’Αθήναν.εινε ό φίλος μας.
Καί κατηυθύνθη πρός αύτόν. Άλλ' ο μέθυσος 
τόν διέκρινεν ήδη καί άνελήφθη διά μιας.

Είς αίθίοψ διερχόμενος καί κρατών κάδον 
ΰδατος θαλασσίου, περιέλουσε τόν άπροσέκτως 
τρέχοντα Εύρυβάτην, καί συγχρόνως τώ προσ- 
έφερε καί ύβρεις ούχί όλιγώτερον δυσώδεις, ένω 
δ’ ό φιλόσοφος προσεπάθει μέ όλην τήν τέχνην 
τής ρητορικής νά τοΰ χπαντήσρ, χαμίνιον τρέ- 
χον επεσεν έπ’ αύτοΰ. Καί ο Εύρυβάτης κλο- 
νισθείς έπεσε πλαγίως έπί τού σχοινιού, όι ού 
ήσαν δεδεμέναι κάμηλοι καραβανιού, καί έκεϊ 
περιπλακείς παρεσυρεν έν τή πτώσει του καί 
μίαν γραίαν. Έν τώ μεταξύ ό κλέπτη; του εί

χεν έντελώς έξαφανισθή,.
Εν τούτοις,όταν άπηλλάγη αύτής τής περι

πέτειας του, «ύρεν, ότι ήτο κατά τούτο ικανο
ποιημένος, ότι ητο βέβαιο; περί τοΰ κλέπτου. 
Ένώ δέ περιεπάτει κατά μήκος τής προκυ
μαίας, μελαγχολικός έσκέπτετο,ότι ούάένα είχεν 
έν τω κοσμώ,ΐνα συμμερίζεται τάς θλίψεις του. 
«ΕύτυχεΤς διενοε’.το, όσοι έχουσιν έν τή οικία 
των γυναίκα, ήτις νά τούς παραμυθή».

(’Ακολουθεί)
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ΘΩΜΑΣ ΣΚΑΣΗΣ
’Ιατρός καϊ Υφηγητής τοΰ Έάν. Πανεπκίτη- 

χιίου — Βουλευτής Κυκλάδων.

£ϊ'χαρί<πο>ί δημοσιινομιν Staffi ιί,ν ιϊκόνα ιοΰ »}- 
μιιίρυυ φίλου, οννιργάιου και λογογράφου έν .τολίοΐ; 
κυρίου &αεμα Σκ.αοη ΐζ ιϋγνωμοσΰνης καί ευχαριστίας 
πρός ιούς τ'μετέρου. συμπατρκύιας Κυκλαδιια:, oi'tlvt; 
liaor ΐκ&ί'μω; όνΐότιξαν άνιίπρόταιχόν ιαιν ϊινδρα 
δράσιωί. ΰ.ίήαπος καί άκμή;, ίΐαιι; ίμφοροΐ'μινο; 
υπό ιών νίων έινορθωιικών Ιδιών, άνιμίχϋη (<’ς ιήν 
πολαικήν, μόιον καί μόιον όπως ΐναργΐοιιρον favfj 
άνιάζιος ιΰν προσδοκιών ιής παιρίδος. Π.

ΓΙΑΤΙ:

2” είδα τή βάρκα έψες >'ά κυβερνά;
μέοα σε κύματα Αγριεμένα

και ί’.τα πώς ναύτης είσαι δπ τον; καλόν; 
Αλλα κεικδ; κυβερνήτης για μένα.

>♦*-

’ Εφούσκονε τ’ Αγέρι το πανί 
και ου μες το τιμόνι καϋησμένη

σαν μια νεράιδα φαινόσουν ata νερά 
με τό γαλάζιονε ονρανο στεφανωμένη.

>♦*

\|ζάά yjati Αγάπη μου γλυκεία 
το βλέμμα σου καί με δεν κυβερνάει 

καί έτσι στην Αγκαλιά σου τη θερμή 
να φτάσ/ι μια καρδιά ποΰ σ Αγαπάει ;

Ζάκυνθος
Άγγελος Χαλοϋτϋης

ΠΕΡΙ ΩΩΝ

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΣ ΑΪΤΩΝ

άποτελεΐ μίαν
συγκεντρωμέ-

καί χορηγεί επομένως 30 ο)ο πε-
Έκαστον ώόν (όρνι- 

βάρο; 55 γραμμα- 
αποτελοΰσι τό κέ- 
καί 15 —16 τόν

©ρεπτικί» αξία. Τό ώόν 
έκ τών καλλίτερων, των πλέον 
νων, εκλεκτότερων καί οίκονομικωτέρων τροφών 
τοΰ ανθρώπου, Τό λευκόν τοΰ ώοΰ εμπεριέχει 
ύδωρ (80 ο)ο) λεύκωμα (1 2 θ)ο), θειον περισ
σότερον εκείνου τοΰ αίματος, μεταλλικά άλατα 
καί λιπώδεις ουσίας. ‘Ο κρόκος εμπεριέχει ΰ- 
δρω (51 ο)ο), λευκωματώδεις οισίας (15 ο)ο) 
μεταλλικά αλατα, λιπώδεις ούσίζς καί φωσ- 
φορώδεις, είνε δέ Ορεπτικωτατος καί πλούσιο; 
λίπους. Τό ώόν έμπεριεχει πρός τουτοις τά 
χλωριοΰχα καί τά κλατα τοΰ αίματος, έν τω 
ολω του δέ και κατά μέσον δρον εμπεριέχει 
70 ο)ο ύδωρ 
ρίπου θρεπτικά στοιχεία. 
0ος) κατά μέσον ορον, έχει 
ρίων, έκ των οποίων 5 — 6 
λυφος, 34—35 τό λευκόν 
κρόκον. Ή θρεπτική αξία ενός ωοΰ δύναται νά 
έξισωθή μέ εκείνην των 40 
κρέατος 
λακτος.

Τά ώά άφομοιοΰνται 
ποτέ μορφήν, όλ-γωτερον εύπεπτα άποοκίνουσι 
τά πολύ έψημένα (σκληρά). Έφ’ ίσον τά ώζ 
μένουσιν εκτεθειμένα εις τόν αέρα, χανουσι 

1 ’ό 
τοΰ 

’>0 γραμμαρίων
180 γραμμαρίων γάπαχέος. ή τώ<

εύκόλω; ύπό οίανδή

αέρα, 
καθ' ημέραν ολίγον έκ τοΰ ύδατος αύτών 
όποιον αντικαθίσταται δΓ αέρος, ένεκεν 
οποίου έλαττοϋται καθημερινώς τό ίδικόν βα- 

αύτών καί επέρχεται ή κλλοιωσις τούτων 
έκ τής είσχω;ήσεως βακτηριδίων καί σαπροτη - 
των εντός τοΰ έσωτερικοΰ αύτών.

’Ιατρικά ώά : Εις Αμερικανός όνόματι 
Goodycar Broun, ιδιοκτήτη; ενός μεγάλου 
όονίθοτροφείου, έ'θεσεν εις τό έμπόριον είδος 
ώών τονωτικών σιδηρούχων, ιοών φωσφορούχων 
καί άρσενικούχων προσέτι, κτ'.να πωλοΰνται 
πρός 25 φρ. ή δώδεκα;.

Τά τοιαΰτα ώά επιτυγχάνει τρέφων τά; όρ
νιθα; διά τροφών, εί; τήν συνθεσιν τών οποίων 
ποοστίθενται έν εύρείζ κλιμακι τά 
μαστοφόρων καί τών ιχθύων, καλώς 
σμένα.

Αοκιιιίι τών ώών- Γνωρίζεται ·ιυ ψυ·, 
έάν είνε φρέσκον ή ήλλοιωμένον έκ τής διαφα- 
νεία; τοΰ κελύφους αύτοΰ. Έγκλείοντε; έν 
φρέσκον ώόν έντός τής χειρός μας καί πζρα- 
τηροΰντε; τούτο έκ τών άκρων, κατ’ ευθείαν 
πρός τό φώς, βλεπομεν καθαρά καί διαυγή τά 
άποτελοΰντα τούτο υγρά· έάν δμως είνε πα
λαιόν, διακρίνεται πρός τό οξύ άκρον αύτοΰ

ϋστζ των 
κοπανι-

το ώόν.

(μύτη) έν κενόν, προερχόμενον έκ τής έξατμί- 
σεως τών υγρών όταν δέ τό ώόν τούτο στρέ- 
ψωμεν ταχέως πέριξ αυτού έπί δαπέδου, αί 
εσωτερικά! αύτοΰ κινήσεις είσί κατά τό μάλλον 
στιγμια’.ως ακανόνιστοι.

Εί; άλλος τρόπος δοκιμής συνίσταται εις 
την έμβζπτισιν τών ώών, έντός διαλύσεως ά
λατος κοινοΰ 5—10 ο)ο. Τά φρέσκα ώζ τής 
ήμερα; βυθίζονται, έκεϊνα τής προηγούμενης 
ήμέρας βυθίζονται όλιγώτερον, έάν είνε 3 η
μερών άρχιζουσι νά έπιπλεωσιν, έάν 5 ημερών 
μένουσιν έπιπλέοντα, όσον δέ περισσότερον ανέρ
χονται πρός την επιφάνειαν, τόσον τό περισσό
τερον εινε παλαιά καί έωλα (κλούβια).

Λαμβάνομεν έν σκληρόν χαρτόνιον, εΐ; τό 
μέσον τοΰ οποίου κάμνομεν μίαν οπήν μεγέ 
Οούς ενός μικρού ώοΰ. Θέτομεν όπισθεν τής 
οπή; ταύτης το ώόν καί τό πζρατηροΰμεν εί; 
τό φώς μ·ά; λυχνία; ή τόν ήλιον. Έάν τό ώόν 
φαίνηται καθαρόν καί διαυγέ;, είνε φρέσκον, 
έάν δέ φαίνηται σκιερόν, τότε είνε έωλον.

Διατιϊοηάις τών ώών .· Αί μέθοδοι 
πρός διατήρησιν τών ώών εΐσίν Αναρίθμητοι. 
Αύται βασίζονται έπί τή; αρχής τού νά έμπο- 
δ’.ζωμεν τόν αέρα νά είσδύσνι εί; τό εσωτερι
κόν αύτών. καθ' οσον, ε·εκεν τής αλλαγής, ή- 
τι; επέρχεται, διά μέσου τών πόρων τοϋ κελύ
φους, μεταξύ τού εξωτερικού άέρο; καϊ έχεινου 
τοΰ έσωτερικοΰ, πρός δέ καί τή; ταυτοχρόνου 
έξατμίσεως τοΰ υδατος, άρχεται καί συμπλη- 
ροΰται ή πρόοδος τής άποσυνθέσεως τών ώών. 
Πρέπει πρός τούτοις νά γνωριζωμεν, 3τι οίαδή · 
ποτέ καί αν είνε ή μέθοδος τή; διατηρήσεω; τών 
ώών, ταΰτα διατηρούνται τόσον καλλίτερον, 
όσον φρεσκότερα συ<ελέγησαν. ’Επίσης δι’ δλα; 
τάς μεθόδους τής διατηοήσεω; είνε ανάγκη νά 
λαμβάνωμεν πρόνοιαν, ώστε τά ώά νά τοποθε
τώντας εντός τών κιβωτίων, εχοντα πρός τά 
κάτω πάντοτε τό οξύ άκρον (μύτην).

Τοποθετούνται τά ώά έντός κυβωτίων ή 
βαρελίων, κατά στρώματα έναλλάς μετά τέ
φρα; ή μετά κόνεω; άνθρζκο; ή μετά πριονι- 
δίων έκ ξύλου ή μετά κόνεω; μαρμάρου ή γύ
ψου ή άσβεστου ή πιτύρων καί έν γένει όΓ ό
λων τών -.υνιών τών καταλλήλων να οιαφυ- 
λζττωσι τά ώά έκ τή; θεου-ότητσ;. τού πάγου 
καί τή; υγρασία;. Οΰτω συσκευαζόμενζ δύ· 
νζνται νά διζτηρηθώσιν έπί τινα; μήνας, ίδίω; 
κατά τόν χειμώνα. "Οσον άφορζ τά πριονίδια, 
δέον ταΰτα νά μή προέρχωνται έκ ξύλου ρη 
τινωδους ή ευώδους. Τά τή; δρυός είνε τά κα
ταλληλότερα.

Οί χωρικοί μεταχειρίζονται τόν έξής τρόπον 
διατηοήσεω; τών ώών. Εί; εν δοχεϊον θετουσι 
τά ώζ, τό όποιον πληροΰσι κατόπιν ελαίου, μέ
χρι; ου καλυφθώσι ταΰτα τελείω;. Μετά 24 
ώρα; τ' άφαιροΰσι καί θέτουσιν άλλα. Τά ά- 
φαιοούαενζ θέτουσιν έντός στραγγιστηριού, το 

όποιον χάριν οικονομίας τοποθετούσιν έπ: τοΰ 
δοχείου. Μετά παρέλευσιν ετέρων 2 4 ωρών, 
καθαρίζουσι τά έπί τού στραγγιστηριού ώά διά 
τεμαχίου υφάσματος καί τά τοποθετούσιν ο · 
που καλλίτερον δύνανται. Άφαιροΰσι τά έπί 
τού έλαίου, άτινα άντικαθιστώσι δΓ άλλων καί 
οΰτω καθ’ έξής, μέχρις ου πάντα λάβωσι τήν 
τύχην τών πρώτων.

Πάντοτε βμως φροντίζουσι νά διατηρώσι 
κατ' αύτόν τόν τρόπον μόνον τά φρέσκα ωα 
καί ιδίως τής ήμέρας. Τό κζτανζλισκόμενον 
έ’λαιον είνε ελάχιστο . ΤΙ διάρκεια ύπερβαΐνει 
τά δύο έτη. Τά αποσυντιθέμενα δεν ύπερβζί- 
νουσι τά 2 °/0. Κατόπιν δυο έτών συντηρήσεω;, 
γράφει εί; γεωπόνος, καίτοι μετεφερθησαν επι 
κάρρων έκ τοΰ ένός χωρίου εί; τό άλλο, πάλιν 
τά ευρον, άφοΰ τά έθρζυσζ, ωραία καί καλά, 
έντελώ; δέ ακέραιον τόν κρόκον, αρκεί νά λη- 
φθή πρόνοια κατά τήν θραΰσιν τούτων.

’Επίσης συνιστάται ή βαζελίνη καί τό λι- 
νέλαιον, δι’ ών έπαλείφονται τά ωά, έπανα- 
λαμβανομένη; τή; έπαλείψεω; άνά έκαστον 
μήνα.

'Επίσης εξαίρετο; τρόπο; διατηρήσεω; τών 
ώών είνε ή έμβζπτισι; τούτων εί; διάλυσίν 
πυκνήν αραβικού κόμεω; καί έπιπασις τούτων 
κατόπιν διά λεπτή; κόνεω; άνθρακος, ήτις τά 
προφυλάσσει έκ τοΰ ψύχους. Ό τρόπος ουτος 
είνε προτιμώτερος τών λιπαρών ούσιών, αιτι- 
νες ταγγίζουσαι δύνανται νά βλάψωσιν, αντί να 
συντείνωσιν εί; τήν διατήρησιν τούτων.

Κ. ΆΜΠΡΙΝΟΠΟΓΑΟΣ

Χτρχτ. Κτηνίατρο;

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Σιή Ιΐηϋίιίμ 'κιΐ .νίρα ' ίδώ χαί ιόοα χρόνια. .. 
Εΐδακι ιόν όαιίρα μία' ιή; νυχιιάι ω χιόνια, 
Και ιρίςανι οί μάγοι οκνηιά να αροσκννήοουν 
Τήν γίννηοιν ιον &ιϊον μί ηίσιιν r‘i ΐ'μνήοονν.

Σιή ΤΙηϋίιί.ι 'κιΐ κίρα ! ίόώ χαί ιόσα χρόιια. .. 
γινιήθη ό Σιοιήρα; οιή φόινη καί αύι χιόνια 
Καί ιριξαν ο! ποιμίιιι χ' ή ΟΙκονιιίνη 5<>1 
Σειαθήκαν ιά Ονράνια, ι-ν Οϊοαιον οί 9όλοι.

ΈΛώ χαί ιόσα χρόιια .. οιή ΙΙηΑϊείμ 'κιϊπιρα 
I ιννήθι) ιό παιόιον ίιπό ϊιχι ήν μηιίρα, 
Άννή ! οοφόν Ιγϊνν>ιαι, πάρϋίνα Μήιηρ Οιία, 
ιή γέννα οον όίοι προακννοΐν ύ! πάναγιη Μαρία'

Χοόϊα Οίκονοηίόον



224 Η ΦΥΣ1Σ

ΛΥΣΕΙΣ ΙΙΝΕΓ.Μ. ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Ιΐίου τεύχους.

41. — Π «λ αργός.
42. — Μισώ πολύ τδ ψεύδος.
44. — "Εσω μέγας τήν χαρδίαν

—fese3;»ssa>--«

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

44. Γρίφος.
Τόσοι γάνη Ν αλλοε θεία Ν X 

Ρ = S Τήν βάπτιι Ν.

4Β. Γρίφος.
ε

ε ε
Π ετη εάν ωρ el δένει Ναι.

ε ε
ε

4β. Γρίφος.
Παντεσπάνι ε ; χάρις αν — έμοϋ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Μ. Ν. Τ ρ ί π ο λ ι ν. Συνδρομή σας έλήρβη. 
Ευχαριστούν εν. — Κ. Δ. Λεβαδείαν. Σϊ< ένε 
γραψαμεν. Έχει καλώς. — Α Σ Ζάχυνβον 
Δελτάριον χαί πονημάτια έϊήρβησαν. Γράρσμε». — 
Γ. Π Mosclii. Επιστολή χαί συνδρομαί έλή- 
ρβησαν. Εΰ/αρ;στουμεν Γράρσμιν. — Ί. Β. Λά- 
pn σα ν. Έχει χα' ώς. Εύ/α.-ισ-ούμεν. ’Αναμβνο · 
μεν. — Ά Ά. Σ ι χ ά γ ο ν Έπιστολαί, ίπιδιίξε ς 
χαί επιταγή ελήρβησαν. Εΰ/σρισ:οΰμεν. Γράρομεν.
— Χρ. ΑΝ οδοροσ ί σ χ ’Επιστολή χαί επιταγή 
ίλήρβησχν. Ε 'χαρισιουμεν Γράρομεν.—Ν. Δ. Σ ί- 
ρ ο ν Παραγγελία σα< εστάλη. — Κ Σ Ναυ
πλίου. Συνδρομή σας έλνρβη. Εΰχαρί’το'μεν. — 
Ά- Π. Σ ΰ ρ ον Συνδρομή σας έλήρβη. Εύχαρ·. 
στοΰμεν. — Γ. Τ. A n a ρ a. ’Επιστολή χαί συ - 
ορομή έλήρβνσαν. Εύ/αριστοΟμεν. Γράρομεν. — Ά 
Ά.Νέαν Ύ ό ρ χ η ν.’Επιστολή ώς χαί σύν
δρομα! έλήρβησα·. ΕΰχαριστοΠμεν. — Σ. Ά. ’Αρ
γό σ τ4 λιον. Ζητούμενα φυλλάδια έατάλησαν. 
Παραγγελία σας ίχτε'εαβήιεσαι αμέσως. Ήσυχητε.
— X. Κ. Γαλατϊ ’Επιστολή χαί περιεχόμενα 
ελήρθησχν Εύχαριστοδμεν. Άπαντήσωμεν — ’Η Ί. 
Νόδο-Σενάχι, Συνεστημένη έλήρβη. Εϋ- 
γαριστοϋμίν. Γράφομε-. — Κ. Κ. Κ ω ν ) π ο λ ι ν. 
Συνδρομή σας έλήρβη Εϋ/σριστοΰμεν

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙ Η ΣΙΣ
Παρακαλοΰνται οι καΟυστεροϋντες £τι συν

δρομής τής «Φύΰεως» όπως ευαρεστούμενοι, 
ϋποστείλωσιν ήμίν ταύτας συντόμως,καθόσον 
θίλομεν διακόφει έν έναντίμ περιπτώσει τήν 
περαιτέρω Δποστολίιν τών τευχών. Έλπίζο- 
μι·.ν. ότι ούτοι άναλογιζόμενοι τέ> δίκαιον και 
τάς δαπάνας Λμών θέλουσι σπεύδει, χωρίς νά 
άναμείνωσι καί Ιδιαιτέραν είδοποίιισίν μας.

ΊΙ Διεύθυνδις

ΛΕΤΚΩΜΑ TQN ΙΑΤΡΩΝ
Ύπό τής Διευθύνδεως τής ·Φι·<Ιεως· προ

σεχώς έκόίδεται τό ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, 
δηλαδή ά ΟΔΗΓΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ’Αθηνών 
καί ΙΙειραιώς, διίτις Οά περιέχη τΰς Διευ
θύνσεις τών Ιατρών μετά τών εικόνων αύ- 
τών καί τού κλάδου εις δν έπιδίδοιται, ού
τως όιδτε πας ξένος ίί {ντόπιος άνατρέχων 
εις αύτόν, νά εύρίόκη πάδαν σχετικήν πλη
ροφορίαν, πρός άνενρεάιν τού ιατρού τον, 
χωρίς νά έρωτα τόν τυχόντα καί μίι γνωρί- 
ζοντα έπ’ άκριβώς τόν ειδικόν ιατρόν έκά- 
ιΙτοιγ νοσήματος καί τήν κατοικίαν αυτού. 
Τό ’Ιατρικόν τούτο ΛΕΥΚΩΜΑ ειίεται μονα
δικόν εις τό είδος τον καί Οά κυκλοφορήσει 
παντού καί εις δλα τά Κέντρα, ίν χρυ<Ιοόέτω 
τεύχει.

Παμακαλούνται επομένως οδοί έκ τών ία 
τρών ελαέίον τήν σχετικήν τής έκδόδεώς τον 
αγγελίαν καί δέν άπέότειλαν ετι ήμίν τάς 
διουιίας πληροφορίας, όπως εύαρεδτοΰμενοι 
άποδτείλωδιν ήμίν ταύτας πρός αποφυγήν 
παραπόνων, αν δέν όνμπεριληφΟώδιν έν τώ 
άπαραιτήτω δι*  αύτούς ΛΕΥΚΩΜΑΤΙ τούτο».

Γραφεία «Φύσεως» οδός Κοραή άρι(>.

ΤΟΜΟΙ ΧΡΓΣΟΔΕΤΟΙ
-ΦΥΣΕΩΣ” ΚΑΙ «ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ»

Χρυσόδετοι τόμοι της αΦύσεωςν ηροηγου 
μένων ίιών ώς και τοΰ a ΙΙαι οράματος ο δε 
διμίνου μιτα 280 εΙκόνων, υπάρχουν ίν τοΐς 
Ι'ραφείοις ημών καί άποστίΐίονται ίλεΰ&εροι 
ταχυδρομικών τελών παντί προαποσιέλλο» τι ιό 
αντίτιμο»·, ijtoi φρ. 15 δΓ Εκαστον τόμον τής 
αΦύσεως» και φρ· 12 διά τό «Πανόραμα*.

Διενθυνοις Κύριον
«I». ΙΙρίντεζην

Διευθυντήν τής <ιΦύοεα>ς*  
ΚΙ ς 'Αθήνας

ΦΩΤΟΖΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Έγγράφονται έν ζύτώ συνδίομνίταϊ εις έ- 
οημεάδχς κζί περιοδικά. Ωσαύτως

Ε!σ.ιράιιο< τκι αποδείξεις κζί λογαριασμό·.. 
Άποοτέίλονται τχγ. δέματα εις Αίγυπτον. 
Πωλοϋνται κζί μισΟοϋνται κλισέ διά περιο - 

δ.κζ κζί εφημερίδας εί; συμφεροόσχς τιμάς.
Φωτογράψησις οίουδήποτε αντικείμενου.
Εμφανίσεις κζί εκτυπώσει; φωτογραφιών 

ερασιτεχνών (amateurs .
Προμηθεύονται διάφορα βιβλία, συγγράμ

ματα κζί αντικείμενα.
Κατασκευάζονται ζιγκογρζφίζι cliches, κζι 

προβολείς αυθημερόν.
Γίνονται δεκτκΐ κζί ζντιπροσωπεϊζι.
ΓραΦιϊα : 'Αδελφοί ΙΙοίντεΙη

(Ώδός Κοραή άριθ.


