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Τϊκνον I/. νίόττ,τοί σου Ιπίλίςτ. “ β’.δϊίβν, 
καί ί'ως κολιών εόρν'ο;ις σοφίαν.

α π τ ι μ ι *
Πρός τάς φίλας χαΐ τούς φίλους παΐδας.

ΕλΝ, ώ φ ίλτατα  παιδία, έκοπίασα χάρνν υμών προηγου
μένως, ή προθυμία όμως διά της οποίας πάντοτε άπεδέχΟητε 
τά έργα μου, καί κόπους διεσκέδασε καί Οα^ραΛεώτερον ήδη 
μέ κατέστησεν, ώστε ν ’ αποφασίσω νά συνδιαλέγωμαι μεΟ’ υ 
μών συχνότερα. 'Π  μόνη μου εύχαρίστησις είναι νά σας 
οανώ ωφέλιμος,- καί προς τούτο έρχομαι σήμερον, ν’ αφιε
ρώσω έντελώ ς εις υμάς τάς ώρας τής άναπαύσεώ; μου, γρα 
φών πολλά καί τερπνά, συγχρόνως δέ καί χρήσιμα πράγματα 
καί τώρα, καί εις τόν μετά ταύτα βίον σας, διά νά γίνητε 
χρηστοί καί ενάρετοι πολίται, ώφελούντες καί εαυτού; καί 
τόν πλησίον σας καί τήν πατρίδα.

Τό κύριον αντικείμενου τής ομιλίας ημών Οά ήναι ή ιερά 
ιστορία, ή φυσική ιστορία, διάφορα τερπνά διηγήματα, τέχναι 
καί έπιστήμαι, δσον αί νοεραί δυνάμεις σας είναι επιδεκτικοί, 
ανέκδοτα ήΟικώτατα, γεωγραφικά, γεωπονικά, σύντομοι βιο- 
γραφίαι παλαιών καί νεωτέρων άνδρών, ιστορία, επιστολο
γραφία, περιγραφαί, μυθολογία, καί άλλα  διάφορα μετά ηθι
κών εφαρμογών καί παρατηρήσεων. Πάντα δε ταύτα θέλομ,εν 
εκθέτει άπλούστατα καί εύληπτότατα, διά νά τά έννοήτε ευ
κόλως. Έ κ τη ς  υλης δέ ταύτης θέλετε εχει άνά πάσαν Πέμ
πτην εις όγδοον σχήμα Ιν τυπογραφικόν φύλλον, 16 δη
λαδή σελίδας, κεκοσμημένον μετά εικονογραφιών,

“Ισως δέ πρός χάριν μου καί πρός χάριν σας, θέλει συν- 
τελέσει εις τήν εύόοωσιν τού έργου τούτου καί ό άνήρ έκεΐ- 
νος, ό όποιος όλον του τόν ςοχασμόν, όλην του τήν φροντίδα, 
όλα του τά έργα, ολόκληρον τήν ζωήν του, άφιέρωσεν εις σας 
καί διά σάς, γράφων καί συμβουλεύων παντού καί πάντοτε.

*Ετι δέ καί άλλοι λόγιοι άνδρες, οι όποιοι μάς ένέπλησαν 
θάρρους εις τήν έπιχείρησιν ταυτην, Οέλουσι προσφέρει τόν 
πνευματικόν αυτών όβολόν, διά νά καταστήσωσιν όσον τό 
δυνατόν τελειότερον τό εργον.

Τό φυλλάδιον τούτο θέλομεν ονομάσει « Ή  Φ ι λ  ό ς  ο ρ-



γ  ο  ς Μ ή τη  ρ, » δηλαδή ή (χήτηρ εκείνη, ή όποια άγαπ$ 
τά τέκνα της καί φροντίζει διά τήν χαλήν ανατροφήν των. 
Δ'.ά νά Ιχητε δέ, ώ μικροί μου φίλοι καί φίλαι, τό ώραϊον 
του το φυλλάδιον, πρέπει νά δίδητε κα: κάτι τ ι, τό όποιον νά 
νρησιμεύη ε ΐ ; αγοράν χάρτου καί εις τύπωσιν των όσων θέ- 
λομεν γράφει. Καί πιστεύω, ότι ευχαρίστως θέλετε δίδει αύτό, 
όταν άκούσητε, ότι δι’ ολόκληρον έτος θέλετε δίδει εξ μόνον 
δοαχμάς.

’ Εάν λοιπόν έκ των χρημάτων, τά όποια σάς δίδουσιν οί 
γονείς σας, φροντίζητε νά ο!κονομή*ε τά όλίγα αύτά χρή
ματα, θέλετε γίνει συνδρομηταί του ώφελιμωτάτου καί εύθη- 
νοτάτου τούτου φυλλαδίου, διά τόν στολισμόν του όποιου, 
ούτε κόπων, ούιε μέσων Οέλομεν φεισθή.

Εις ύμδς δέ, ώ φιλόστοργοι γονείς, οίτινες άναδέχθητε 
εύθΰνην ενώπιον Θεοΰ και ανθρώπων περί τής άνατροφής των 
τέκνων υμών, εις υμάς, οΓτινες θέλετε δώσει λόγον έν καιρώ 
διά τήν ήΟικήν μόρφωσιν αυτών, εις ύμάς, λ ?γω , εναπόκειται 
νά έκτιμήσητε τούς κόπους καί ψυχωφελείς ήμών σκοπούς, 
καί παράσχητε πρός τά φ ίλτατα  υμών τοιαϋτα μέσα, ώστε, 
άν καί άπαιτώσι μικράν δαπάνην, νά ύπόσχωνται έν ταύτώ 
τήν μόρφωσιν τής καρδίας, τόν στολισμόν τοϋ πνεύματος, 
τήν άνάπτυξιν τώ ν νοερών δυνάμεων, καί επομένως τήν κατάρ- 

. τισιν τέκνων εύπειθώ'·, ίναρέτων πολιτών, ευσεβών χριστια- 
^  υών, καί ά-.θρώπων όσον τό δυνατόν τελειοτέρων, ώστε νά 

πλησιάσωσιν εις τόν κύριον σκοπόν, διά τόν όποιον έπλά-.ι 
σΟησαν εις τόν κόσμον τούτον.

"Οτι δέ ή επιχείρησις ήμών προέρχεται.έξ άγαθής προαιρέ
σ ε ις  καί ούχί άπό πνεύματος κερδοσκοπίας, τοϋτο γίνεται 

•.(τανέρόν έκ ικ ε υ τ ε λ ο ύ ς  τιμής τής συνδρομής, τήν όποιαν 
παρσδιορίζομΙ^, καί ή όποία προκαταβάλλεται, άμα τή παρα- 
λο'βή του δευτέρου φυλλαδίου. “ ^

* ■· .■£'»· ΛΑήι/ιΐΐ τ7/ 15 9ί/Λ»· 1861.
' '  ’ £■§ £ ρ' ω σ θ ε

Ο φίλος υμών
Μ. Α. ΣΑΚΚΟΡΡΛ4 ΟΣ.

ΕΤΟΣ Α*. ’Ε ν ’Αθήναις, τή 1 Ιανουάριου 1862 . Α Ρ Ιθ . 1.

ΕΞΗΓ11ΣΙΖ TOT ΕΜΒΛΙΙΜΛΤ03.
Είμαι βέβαιος, ώ  αγαπητοί μου φ ίλο ι, ότι ευθύς άφοϋ 

λάβητε εις χείράς σας τό φυλλάδιον τοϋτο, αμέσως θέ
λετε ρίψει τά  βλέμματά σας εις τήν εικόνα, ή όποία e!vat 
τυπωμένη εις τήν άρχήν τοϋ φύλλου τούτου- όλων σας 
ή  περιέργεια είναι νά  μάΟητε τ ί σημαίνουσιν όλα εκείνα

I

0 ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΣ Μ Π Τ Η Ρ.
«Άκουι uü κιιδιίαν πατρος σου καί μή άπώσρ, Οίσμοΰς μητρός σου- στό

φαν ον y ip  ‘/τρίτων ίςρ  στ, κορυφή, καί κλοιόν ypüofov π£ρί οώ τραχήλψ.»
l l a s o ia ia i  Ζολομ<4ντο(.



τά διάφορα πρόσωπα, τά όποια παρασταίνει ή εικονογρα
φία. Καί δίν έχω άμφιβολίαν, ότι εισΟε αρκετά έξυπνοι 
διά νά συμπεράνητε τοϋτο, άλλ’ έγώ  κρίνω χρέος μου νά 
έξηγήσω τήν άνωτέρω εικόνα διά τά μικρά έκεϊνα παιδία, 
τά  όποια δέν δΰνανται διά μιας νά τήν καταλάβωσι.

Αοιπόν, φίλτατά μου, προσέξατε διά νά μ’ έννοήσητε.
Ή  γυνή εκείνη, ή όποια κάθηται, είναι ή φιλόστοργος 

μήτηρ όλων ¿κείνων τών παιδιών, τά όποια βλέπετε ε?ς 
τήν εικόνα· παρατηρήσατε όμως, ότι εν απ’ αύτά είναι 
πλησίον τη ς καί επί τής κεφαλής του θέτει τόν στέφα
νον, τόν όποιον κρατεί μέ τήν χεΐρά της· β?.έπετε εκεί
νην τήν μικράν περιστεράν μ.έ τάς ακτίνας; αυτό παρι
στάνει τό "Αγιον ΙΙνεΟμα* διότι τοιουτοτρόπως άναφέ- 
ρεται καί εις τό ίερόν Εύαγγέλιον.

Νομίζω, ότι μέ ένοήσατε εως έδώ· τώρα όμως θέλω 
σας ειπει, διατί ή φιλόστοργος μήτηρ δέν στεφανώνει 
καί τά άλλα  τέκνα της, αλλά τό εν μόνον έξ αύτών. 
Διότι αυτό έφάνη επιμελέστερου εις τά μαθήματά του, 
αυτό ήτο ευπειθέστερου εις τούς γονείς του', αυτό δέν 
παρέλειψεν άπό του νά κάμη τήν προσευχήν του τό πρωί, 
ότε έξυπνα, καί τό εσπέρας, ότε ύπήγαινε νά κοιμηθή, 
καί εις τήν τράπεζαν ακόμη, ότε έκάΟηντο, αύτό ¿δείκνυε 
περίσσοτέραν προθυμίαν εις τό νά είπη τήν προσευχήν 
αυτό τέλος πάντων έκαμνεν όλα τά θελήματα τών γο 
νέων του μέ περίσσοτέραν προθυμίαν άπό τούς άλλους 
του άδελφούς καί τάς άδελφάς, καί διά τούτο τό "Αγιον 
Πνεύμα ήρχετο εις βοήΟειάντου καί τό Ινεδυνάμωνε πε
ρισσότερον εις τό νά κάμη τά καλά εργα· ή δέ μήτηρ του 
ήΟέλησε νά βράβευση αύτό διά τήν καλήν του διαγωγήν, 
καί τό έστεφάνωσεν έμπροσθεν εις τούς άδελφούς καί

τάς άδελφάς του, όχι διά καμμίαν άλλην αιτίαν, διότι ώ ς 
φιλόστοργος μήτηρ ήγάπα καί τά λοιπά τέκνα της επίσης 
ώ ς αύτό, και έφρόντιζεν έπίσης'διά τήν καλήν των άνα- 
τροφήν, άλλά  διά νά φιλοτιμήση καί εκείνα νά κάμνωσι 
τό χρέη των μέ περίσσοτέραν προθυμίαν καί άκρίβειαν.

’ Εάν λοιπόν καί σείς, μικροί μου φίλοι καί μικραι μου 
φίλαι, μιμηΟήτε τό παράδειγμα τοϋ καλού ¿κείνου παι
διού, καί συχνάζητε εις τό σχολείου, καί άκούητε μέ 
προσοχήν τούς διδασκάλους σας, καί μανθάνητε τά μα
δήματα σας, έάν δέ όταν έπιστρέφητε εις τήν οικίαν, κα- 
ταγίνησΟε, όχι εις τά παιγνίδια άκατάπαυστα, άλλά προ
μελετάτε, ό,τι μάθημα έχετε νά είπητε τήν έπαύριον εις 
τό σχολεϊον, καί γυμνάζησΟε εις τήν ιχνογραφίαν σας, 
άντί νά χάνητε τόν καιρόν σας τρέχοντες έδώ καί εκεί, 
καί φροντίζητε νά ήσΟε ήγαπημένα μέ τούς συμμαΟητάς 
σας, καί νά μή κακολογήτε ουτε τούς ύπηρέτας σας ουτβ 
κάνένα, καί νά σέβησΟε τούς γονείς σας, καί νά τιμάτε 
τούς μεγαλειτέρους σας, καί νά πηγαίνητε εις τήν έκ- 
κλησίαν τάς έορτάς, έστέ βέβαιοι, ότι καί εις σας θέλει 
στείλει ό Κύριος ημών ’Ιησούς Χρηστός τό Ά γ ιο ν  Πνεύμα, 
όπως τό έστειλε καί εις τούς ’ Αποστόλους καί μαΟητάς 
του, καί θέλει σας φωτίσει νά γίνητε καλοί καί ένάρετοι 
χριστιανοί, καί έπομένως μετά θάνατον θά ύπάγητε εις 
τόν Παράδεισον όμοΰ μέτούς δικαίους καί άγιους.

ΤΟ ΔΩΡΟΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ TOT ΕΤΟΥΣ.

Πόσον άνυπομόνως προσμένω τήν πρώτην τού έτους! 
πότε θά έξημερώση ή ώραία ¿κείνη ήμέρα, έλεγεν ό δω
δεκαετής Α ντώ νιος πρός τόν συμμαθητήν του Ά ναστά-

1*



α ι ο τ  δ πατήρ μου, βέβαια, μοδ ετοιμάζει κάτι ώραϊον 
πράγμα διά τήν ήμέραν τού άγιου Βασιλείου, διότι έ 
βαλα όλα μου τά  δυνατά νά μή τόν δυσαρεστήσω καθ’ 
δλον τό Ιτος.

Καί έγώ , άποκρίνεται δ ’Αναστάσιος, πιστεύω, ότι ευ
χαρίστησα τήν μητέρα μου, έκτός μιάς φοράς, ότε δέν 
ήξευρα καλά τό μάθημά μου, άλλά κατόπιν τό έμαθα καί 
μ’ ¿συγχώρησε* προχθές ύπήγεν εις τά  έμπορικά· άναμ- 
φιβόλως κάνέν ώραϊον πράγμα ήγόρασε διά νά μου 
προσοέρη δώρον μεθαυριον ώ ! πόσον άγαπώ τήν μητέρα 
μου! Λυπούμαι, ότι δέν ζή καί ό πατήρ μου* έάν Ιζη ήθε- 
λον τόν αγαπά καί αυτόν ώ ς καί τήν μητέρα μου* άλλά 
δόξα σοι ό Θεός, διότι μού άφήκε τουλάχιστον τήν μη
τέρα μου διά νά φροντίζη δι’ εμέ.

Καί σύ, όρφανέ Γεώργιε, διατί είσαι περίλυπος; μήπως 
δεν έλπίζης νά λάβης κάνέν αγιοβασιλιάτικου άπό τήν 
θείαν σου;

Ά π ό  τήν θείαν μου; αύτή ή δυστυχής μόλις μέ δια
τηρεί εις τό σχολείου, καί έπειδή τά έξοδα είναι βαρέα, 
σκέπτεται νά μέ βάλη είς χαμμίαν τέχ νη ν  άν έζων καί 
οί Ιδικοί μου γονείς, ήθελον καί έγώ  μάθει γράμματα, 
άλλ’ άς έχη δόξαν ό Θεός, αύτό ήτο τό θέλημά του* 
καί τό ατυχές παιδίον άπεχαιρέτησε τούς φίλους του καί 
άνεχώρησε λυπημένου καί μέ δακρυσμένους όφθαλμούς.

ΙΙόσον τόν λυπούμαι! είπε·/ ό ’Αναστάσιος.
Καί έγώ , τόν καϋμένον, άπεκρίθη ό άλλος* είναι καλός 

καί έπιμελής μαθητής, καί είναι κρίμα νά διακόψη τά 
μαθήματά του* δέν θά αισθανθώ εύχαρίστησιν μέ τό ά- 
γιοβασιλιάτικόν μου, ένόσω ενθυμούμαι τόν πτωχόν Γε
ώργιον καταλυπημένσν* ήξεύρεις, 'Αναστάσιε, μού έρχε

τα ι μία Εδεα κατά νούν, έχω συνάξει ολίγα χρήματα άπό 
έκεΐνα, τά ¿ποια μού δίδει ή μήτηρ μου, θά τού άγοράσω δν 
ώραϊον κονδυλομάχαιρον, καί μεθαύριον όταν υπάγω  νά 
τόν έπισκεφθώ θά τού τό προσφέρω, διότι βλέπω, δτι δέν 
έχει τοιοΰτον, καί ζητεϊ άπό τόν ένα καί άπό τόν άλλον.

Καί τ ί θά τόν ώφελήση τό κονδυλομάχαιρον, είπεν ό 
’Αναστάσιος, δταν θά διακόψη τά  μαθήματά του;

Ά ν τ . Τουλάχιστον τού χρησιμεύει καί έκτός του σχο
λείου.

Ά ναστ. Ό χ ι, φίλε μου, έγώ  σκέπτομαι κάτι άλλο διά 
τόν πτωχόν μας φίλον.

Ά ν τ . Τ ί σκέπτεσαι.
Ά ναστ. Ά λ λ ά  μόνος μου δέν δύναμαι νά τόν συν

δράμω· άν μού δίδης τόν λόγον σου νά δεχθής δ,τι σοϋ 
προτείνω, σού τό λέγω .

Ά ν τ . Ά ν  ήναι δυνατόν;
Ά ναστ. Ώ ! βέβαια, δυνατώτατον.
Ά ν τ . Α ί! σού υπόσχομαι, λέγε.
Ά ναστ . Είπέ μου, πρώτον, τ ί σού δίδει ή μήτηρ °ου 

καθ’ έκάστην πρωίαν;
Ά ν τ . Είκοσι λεπτά.
Ά ναστ. Αοιπόν, είκοσι γεπτά  καθ’ ήμέραν συνάζονται 

δξ δραχμαί κατά μήνα.
Ά ντ . “Επειτα;
Ά ναστ . Ή ξεύρεις, δτι κατά μήνα ανταλλάσσει δ διδά

σκαλος τά εύσημα τών μαθητών μέ χρήματα· έχω συνηγ- 
μένα αρκετά, καί είς τό έξής θά φροντίζω νά συνάζω 
περισσότερα· έμβαίνω συχνά πρωτόσχολος* άπό τά βρα
βεία λοιπόν, τά όποια λαμβάνω, ώ ς πρωτόσχολος καί ώ ς 
έπιμελής Οά συνάζω περίπου τρεις ή τρεις καί ήμίσειαν



δραχμάς κατά μήνα, αί*όποϊαι προστιθέμενοι είς τάς I- 
διχάς σου χάμνουσι δραχμάς έννέα ή  εννέα καί ήμίσειαν 
κατά μήνα.

Ά ν τ . Βλέπω, φίλε μου, ότι είσαι άριστος αριθμητικός.
Ά ναστ . Ά ς  ήναι δά, άκουσον τώρα.
Ά ν τ . Ακούω .
Ά νας·. Μέ αύτά τά χρήματα,έάν δέν τά έξοδεύωμεν,δυ- 

νάμεθα νά βοηθήσωμεν τόν καϋμένον τόν Γεώργιον, διά 
νά έξακολουΟήση τά μαθήματα του.

Ά ν τ . Εύγέ σου, Α ναστάσιε, έξαίρετα συλλογίζεσαι 
χ - ί συμφωνώ καθ’ ολοκληρίαν μέ τήν ιδέαν σου· άλλά 
νομίζω, ότι μέ τόσα χρήματα δέν δΰναται νά διατηρηθή.

“Επειτα έγώ  δέν δύναμαι νά χορηγώ καί τ  άς Ιξ  δραχ
μάς κατά μήνα· διότι πρέπει μίαν νά κρατώ τουλάχι
στον τόν μήνα διά προσφάγιόν μου* όλίγον τυρίον μέ 
άρκεϊ, ή καί δλίγαι σταφίδες, ή  δύο ξηρά σύκα διά τάς 
νηστησίμους ήμέρας.

Ά ναστ. Πολύ καλά ! ή γραΐα θεία του, όταν εχη καί 
οκτώ μόνον δραχμάς κατά μήνα 6ά κάμη τρόπον νά τόν 
οιατηρήση κατά τό παρόν, διότι τόν άγαπφ.

Ά ν τ . Λοιπόν ;
Ά ναστ. Λοιπόν, νά συντάξωμεν μίαν έπιστολήν, καί 

νά γράψωμεν τόν σκοπόν μας αύτόν, άλλά μέ εύμορφον 
τρόπον διά νά μή φανή, ότι του κάμνομεν έλεημοσύνην 
έπειτα τήν καλλιγραφώμεν κ α ί...........

Ά ν τ . “Ω! όσον διά καλλιγραφίαν, μή σέ μέλλει, λάβε 
σύ αύτήν τήν φροντίδα.

Ά να σ τ . “Ελα, έγώ  τήν καλλιγραφώ, έπειτα μεθαύριον 
τήν πρώτην του έτους πηγαίνομεν εις τήν οικίαν του, τόν 
έπισκεπτόμεΟα, καί τού τήν δίοομεν ώ ς παντοτεινόν αγιο
βασιλιάτικο ν.

Ά ν τ . ’Εξαίρετα ! θαυμάσια !
Τωόντι, τά  φιλάνθρωπα έκεϊνα παιδία έξε-.έλεσαν τά 

σχέδιόν των όπως τό ¿μελέτησαν.
“Επρεπε νά ήσΟε, φ ίλτατά μου παιδία, άπό εν μέρος τήν 

ώραν ¿κείνην, ότε ό Γεώργιος άνεγίνωσκε τήν επιστολήν· 
δάκρυα χαράς καί ευγνωμοσύνης ετρεχον άπό τούς ά- 
φθαλμούς του· έπεσεν εις τόν τράχ^,όν τω ν, τούς κατε- 
φίλει τόν ένα μετά τόν άλλον, καί άπό τήν συγκίνησιν, 
δέν ήδύνατο νά όμιλήση· άλλ’ έπί τέλους  συνελθών είς 
έαυτόν έξέφοασε τήν εύγνωμοσύνην του διά τήν άγαθήν 
πρός αύτόν προαίρεσίν των.

'Η  δέ γραϊα θεία του, ότε ηχούσε τον φιλάνθρωπον 
τρόπον τών παιδιών ¿κείνων, τόσον συνεκινήθη, ώστε άπε- 
φάσισε νά διατηρήση είς τό σχολε ί ου  τόν ανεψιόν της, άν 
καί ΰπέφερε μεγάλας στενοχώριας είς τό νά διαθρέψη τόν 
έαυτόν της καί τό παιδίον, τό όποιον προέκοπτε τόσον είς 
τά  μαθήματά του, καί τόσον καλόν τρόπον είχε πρός τούς 
συμμαθητάς του καί προς όλους τούς άνθρώπους, ώστε 
καί οί διδάσκαλοι καί οΐ  γονείς τών άλλω ν παίδων, τόν 
έδείκνυον ώς παράδειγμα είς τά  τέκνα των.

Άφοδ δέ προώδευσεν, οί δίδασκα?,οί του ¿προμηθέυσαν 
είς αύτόν νά ποογυμνάζη μερικά παιδία, τά όποια ήσαν 
άδύνατα είς τά μαθήματα των, καί τοιουτοτρόπως ¿κέρ
διζε τώρα περισσότερα χρήματα, καί άνεκούφιζε καί τήν 
γραϊαν θείαν του, καί αυτός έτρέφετο μέ καλλιτέραν 
τροφήν· ένώ πρότερον π ο λ λ ά ·/.ις ¿πέρνα όλόκ?,ηρος ημέ
ρα χωρίς νά φάγη τίποτε ή καί μόν·ν ξηρόν ψωμίον.

Τέλος πάντων ό Γεώργιος τελειώσας τό γυμνάσιον 
ένεγράφη είς τό πανεπιστήμιον φοιτητής τής Οεολογικής 
σχολής, όπου έδωκεν επίσης δείγματα τής έπιμελείας του, 
τής εύφυίας του καί τής καλής δ ιαγω γή ; του .  Ή  δέ Κ,υ- 
βέρνησις μαθοδσα τά  καλά τού νέου προτερήματα, τόν 
έκαμεν υπότροφον, τόν έστειλεν είς τήν Ευρώπην, κα



μετά ταϋτα, άφοϋ έπανήλθεν ίχεϊθεν, τόν διώρισε καθηγη
τήν εις τό πανεπιστήμιον.

Τώρα άς έπανέλθωμεν εις τόν Αναστάσιον καί τόν 
’Αντώνιον.

Τά παιίία  ταϋτα έξηκολούθβυν νά  συνάζωσι κατά τήν 
ύπόσχεσίν τω ν τά όλίγα χρήματά τω ν, ό μέν ’Αντώνιος, 
έκ τώ ν όσων έλάμβανε διά προσφάγιον, διά νά  μή έπι- 
στρε'φη εις τήν οικίαν τό μεσημέριον, ό δέ ’Αναστάσιος 
έξαργυρώνων τά εύσημά του, ό οποίος, άφ’ ¿του έβαλε 
κατά νοϋν τήν φιλάνθρωπον ταύτην πράξιν, .κατέβαλλε 
περισσοτέραν επιμέλειαν είς τά  μαθήματά του, και τοιου
τοτρόπως τώρα έλάμβανε διπλάσια εύσημα.

Ά φ ’ ής όμως ημέρας ήρχισεν ό ’Αντώνιος νά περνά μέ 
ξηροφαγίαν τό μεσημέριον έκουσίως διά νά φυλάττη τά 
χρήματά του,παρήλθεν ολόκληρος μην, καί από τήν εύχα- 
ρίστησιν, ότι έκαμνε καλόν είς Ιν πτωχόν παιδίον, δέν 
ήσΟάνετο καμμίαν μεταβολήν εις τήν υγείαν του. Ά λ λ ’ 
οί γονείς του,ο ί όποιοι Ιβλεπον τό παιδίον, ότι από τίνος 
καιροΰ ήρχισε νά χλωμιαίνη , δέν ήξευρον ποϋ ν’ άποδώ- 
σωσι τήν αιτίαν, καί έλυποϋντο πολύ" ό ιατρός προσκλη
θείς είς τήν οικίαν δέν ήδυνήΟη νά έννοήση τ ί έπασχε, 
καί τοϋτο άνησύχησεν έτι περισσότερον τούς γονείς του.

Τέλος πάντων ήμήτηρ του μίαν ήμέραν τόν λαμβάνει 
κατά μέρος, καί τόν έρωτα τό αίτιον τής άδυναμίας καί 
τής χλωμότητός του* τό παιδίον τότε εύρέΟη είς πολλά 
δύσκολον Οέσιν νά είπη ψεϋδος, τοϋ έφαίνετο, ότι ήτο 
αμαρτία, καί δέν ήθελε νά πράξη τοιαύτην αμαρτίαν· νά 
είπη τήν αλήθειαν, έφοβεΐτο μήπως τόν έπιπλήξη ή μή- 
τηρ του, καί επομένως τόν εμποδίση από τοϋ να κάμη

τό καλόν, τό οποίον άπεφάσισεν. Ή  μήτηρ όμως βλέ- 
πουσα τήν σιωπήν του καίύποπτεύουσα, ότι κάτι τ ι συμ
βαίνει, ίπέμεινε νά τόν έξετάζη.

Μήτέρ μου, άπεχριθη τό παιδίον, ένόμιζον, ότι ήθελον 
βοηθήσει δν όρφανόν καί πτωχόν παιδίον, τό όποιον ίγώ  
καί ό ’Αναστάσιος άγαπώμεν πολύ, διότι είναι πολλά 
καλόν καί φρόνιμον. Διά τοϋτο άπεφασίσαμεν νά τοϋ δί- 
δωμεν κατά μήνα, έγώ  μέν όσα χρήματα συνάζω άπό έ- 
κ ιϊνα , τά όποία μοϋ δίδεις διά προσφάγιον τό μεσημέριον,
6 δέ ’Αναστάσιος όσα συνάζει άπό τήν έξαργύρωσιν τών 
ευσήμων του, διά νά  δυνηΟή νά ζή καί νά  μάΟη γρά μ 
ματα, προς τά  όποία Ιχει μεγάλην κλίσιν. Σοϋ ζητώ 
συγχώρησιν, μήτέρ μου, καί σέ παρακαλώ νά μή μ’ έμ- 
πσδίσης άπό τοϋ ν’ έκτελέσω τήν υπόσχεσίν μου, διότι 
άπό τήν έντροπήν μου 0’ άποθάνω.

Τότε ή φιλόστοργος έκείνη μήτηρ ίνηγκαλίσΟη τόν φ ι
λάνθρωπον καί φιλότιμόν της υιόν περιπαθώς τόν κατε- 
φίλησε, καί έχυσε δάκρυα χ*ράς καί ευχαρίστησε τόν θεόν, 
διότι τήν ήξίωσε νά έχη τοιοϋτον παιδίον. Καί όχι μόνον 
δέν τό έπέπληξε παντάπασιν,άλλά καί έδιπλασίασε τό σιτη- 
ρέσιόν του.*Εδωκε δέ άμέσως είδησιν είς τήν μητέρα τοϋ 
Ά ναςασίου, ή όποία έμεινεν έκθαμβος, διότι τόσον μικρά 
παιδία ήδυνήθησαν νά συλλογισθώσι μίαν τοιαύτην καλήν 
πράξιν, καί το'τε ένόησε τήν αιτίαν, διά τήν όποιαν μόλις 
τρείς ώρας έκοιμάτο τό ήμερονύκτιον ό υιός της, καί έ- 
μελέτα άκατάπαυστα.

’Εννοείται, ότι καί τόν καλόν ’Αναστάσιον έπήνεσεν ή 
μήτηρ του, αλλά  τόν περιώρισεν είς τήν προτέραν του 
μελέτην, φοβουμένη μήπως άσθενήαη, διότι ήτο αδυνάτου 
κράσεως· έφρόντιζεν όμως νά τοϋ χορηγή κατά μήνα καί



¿λ ίγα  χρήματα διά νά τά δίδη*όμοΟ μέ όσα έσύναζεν ¿χ 
τω ν ευσήμων είς τον φίλον του Γεώογιον.Τήν επαύριον οί 
γονείς του Α ντωνίου έκάλεσαν τόν Αναστάσιον όμ.ου μέ 
τήν μητέρα του εϊς τήν οικίαν,*καί άφού συνέφαγον καί 
συνευφράνΟησαν έδόξασαν όμοΰ τόν θεόν, χαίροντες διότι 
ηύδόκησε νά τους χαρίση τόσον καλά τέκνα,καί έδεήθησαν 
ε !ς αύτόν νά τά φωτίση καί είς τό έξης είς τήν όδόν τής 
άρετής.

ή  ΔΠΜΙΟΓΡΓΙΑ TOT ΚΟΣΜΟΙ.

Καθέν άπό σάς, παιδία μου, βεβαίως ήρώτησε πολλάχΐς* 
* τίς έκαμε τόν ήλιον, ό όποιος μάς φωτίζει ; τις έκαμε 
τόν ουρανόν, τήν γή ν , τήν θάλασσαν, τα δένδρα, τά ζώα, 
χαί δ λ α  όσα ύπάρχουσιν είς τόν κόσμον; » Τά παιδία 
τή ς ήλικίας σας είναι περίεργα, καί τοΰτο είναι πολλά 
φυσικόν, διότι έπιθυμούσι νά μανθάνωσι καί νά έξηγώσιν 
είς αύτά οί άνθρωποι, δ,τι ήθελον τούς έρωτήσει. Λοιπόν, 
διά νά ευχαριστήσω τήν άξιέπαινον αύτήν περιέργειαν σας, 
θέλω προσπαθήσει νά σάς διηγηθώ μίαν ιστορίαν^ ή όποία, 
νομίζω, θά σας φανή άρκετά ευχάριστος, διά νά τήν ά- 
κούσητε μετά προσοχής.

Πρέπει πρώτον νά σάς κάμω μίαν παρατήρησιν, ότι ό 
τεχνίτης έκεΐνος, ό όποιος κτίζει μίαν οικίαν μέ λίθους, 
μέ ξύλα, μέ λάσπην, μέ σιδηρά, καί τέλος πάντων μέ ό,τ} 
είναι άναγκαΐον διά τοιαύτην οί/.οδομήν, δέν κάμνει, νο 
μίζω, κανέν παράδοξον πράγμα, διότι δέν έχει καμμίαν 
άλλην ικανότητα, παρά νά μεταχειρίζηται μέ περισσοτέ- 
ραν ή όλιγωτέραν έπιτηδειότητα τά διάφορα πράγματα, 
τά  όποΐα του χρειάζονται διά τό έργον του. Ά λ λ ’ ό τε 
χνίτης έκεΐνος, όστις ήθελε κτίσει οικίαν (έάν τοΰτο ήτο

δυνατόν), είς άνθρωπον χωρίς νά Ιχη οδτε λίθους, οδτ* 
ξύλα, ούτε λάσπην, ούτε σίδηρον, ούτε, έπί τέλους, κα
νέν άφ’ όσα τοΰεΐναι άναγκαΐα είς τήν έργασίαν αύτήν, ω! 
αύτός δά, δένεΐναι άληθές, ότι είναι ό έπιτηδειότερος άπό 
όλους τούς τεχνίτας; Λοιπόν πρέπει νά του δώσωμεν έν 
άλλο όνομα, παρά τό όνομα άπλοϋς τεχνίτης, δηλαδή 
έπρεπε νά τόν όνομάσωμεν ΔΓΙΜΙΟΥΡΓΟΝ του έργου του, 
καί μέ τήνλέξιν Δημιουργός, έννοοΰμεν έκεΐνον, ό όποιος 
δύναται νά κάμη κάτι τι έκ του μηδενός.

Λοιπόν, παιδία μου, μόνος ό Θεός πρέπει νά λάβη τό 
όνομα τοΰτο του δημιουργού, διότι μόνος αύτός ήδυνηθη 
νά κάμη όλα τά πράγματα έκ τού μηδενός· ή οέ θαυμα- 
σία αΰτη έργασία τού Θεού όνομάζεται ΔΗ ΜΙΟΊ ΡΙ Ά ,  . ης 
όποιας τήν Ιστορίαν θέλω σάς διηγηθή κατ’ άρχάς, διά να 
σάς κάμω νά καταλάβητε τήν σοφίαν καί τήν παντοδυνα
μίαν τού Θεού, ό όποιος διά νά κάμη ό,τι υπάρχει είς τον 
κόσμον ήρκει μόνον νά Οέλη τούτο.

Τώρα, ευκόλως δόναοθε νά καταλάβητε, ότι έκεΐνος 
είς τόν όποιον τίποτε δέν είναι αδύνατον, ήούνατο είς μιαν 
μόνην στηγμήν νά δημιουργήση διά μιας όλα τά έμψυχα 
καί άψυχα πράγματα, τά όποΐα εύρίσκονται είς τόν κό
σμον άλλ’ ό Θεός, ώς πάνσοφος, ήΟέλησε νά τελειώση 
τό μέγα τούτο έργον είς ές ολοκλήρους ήμέρας. Καί 
κατ' ά ρ γά ς  μέν έδημιούργησε τόν ουρανόν καί τήν γή ν , 
όπου υπήρχε τότε σκότος βαθύ- ό δέ Θεός διά νά συμ- 
πληοώσητό έργον του, είπε μόνον τό έξης· “1 ΕΝΝΠΘΗ- 
ΤΩ ΦΩΣ*» καί τό φώς παρευθύ; έγεννήθη. Ά λ λά  τό φώς 
τούτο, παιδία μου, δέν ήτο τού ήλίου, διότι ήλιος το .ε δέν 6- 
πήρχεν ακόμη· καί ό Δημιουργός ώνόμασε τό μέν φώς 
ήμέραν, τό δέ σκότος νύκτα.



Τήν έπαύριον ό θεάς έκαμε τά ΣΤΕΡΕΩΜΑ, δηλαδή τήν 
άπειρον εκείνην Ικτασιν, ή οποία περικυκλώνει τήν γήν, 
καί ώνόμασεν αύτό ΟΥΡΑΝΟΝ.

Τήν τρίτην ήμέραν ό "Υψιστος (τά άνομα τούτο δίδου- 
βι προσέτι είς τόν θεόν, διότι είναι ανώτερος όλων τών 
χτισμάτων) ήΟέλησε νά συναθροισθώσιν είς έν μέρος όλα 
τά ΰδατα, τά όποϊχ περικυκλώνουσι τήν γή ν , διά νά σχη- 
ματίση τάς Οαλάσσας,τάς λίμνας καί τούς ποταμούς.Τότε 
έφάνη ή ξηρά κατά προσταγήν τού Δημιουργού, καί τήν 
ιδίαν ήμέραν εποόσταξε νά σκεπασθή άπό φυτά· μέ τό ό
νομα δέ τούτο άνομάζουσι τά βότανα, τά δένδρα, τήν 
χλόην, καί πδν ό,τι φυτρώνει έπάνω είς τήν γήν.

Τήν τετάρτην ήμέραν ό Θεός έδημιούργησε τόν ήλιον, 
διά νά φωτίζη καί νά Οερμαίνη τόν κόσμον τήν δέ φωτει
νήν ταύτην σφαίραν, ή οποία είναι περισσότερον άπό έν 
έκατομμύριον φοράς μεγαλειτέρα τής γή ς , καί πρός τό 
φώς τής όποιας δέν δυνάμεΟανά προσηλώσωμεν τάόμμάτιά 
μας, έδημιούργησεν ό Θεός είς μίαν μόνην στιγμήν. Τήν 
Ιδίαν ήμέραν έποίησε τήν σελήνην καί τούς άάαριθμήτους 
αστέρας, τούς όποιους βλέπομεν λάμποντας είς τόν ου
ρανόν τήν νύκτα, όταν δέν ύπάοχη ό ήλιος.Θά έλθη και
ρός, παιδία μου, νά μάΟητε είς ποιους θαυμάσιους νόμους 
ύπόκεινται τά φωτεινά ταΰτα άς-ρα, καί το'τέ Οά έννοήσητε 
κάλλίον, παρ’ όσα έγώ  σάς ειπον, τήν παντοδυναμίαν τού 
Ποιητού αύτών τών πραγμάτων.

’Εν τούτοις, έως τώρα, ό Θεός εΤχε ποιήσει μόνον ά
ψυχα πράγματα, δηλαδή, όσα δέν δύνανται ν’ άναπνεύσω- 
σιν ή νά περιπατήσωσι· δέν ήτο όμως διόλου δύσκολον είς 
αύτόν τόν Μέγαν ΙΓοιητήν νά ποίηση καί τά έμψυχα· δθεν 
ένα μόνον λόγον εΐπε,_ καί έν τώ  άμα ή θάλασσα εγέμι-

σεν άπό ζώα καί όψάρια παντός είδους καί χρώματος, 
τά όποια έκολύμβων είς τά ΰδατα· συγχρόνως δέ καί ά
πειρα πτηνά παντοειδή έπέτων είς τόν αέρα. Ή  δέ γ ίν -  
νησις τών ζώων καί τώ ν πτηνών είναι έργον τή ς πέμ
πτης ήμέρας. “Εμενε λοιπόν τώρα μόνον ή γή , ή όποια 
δέν είχε κατοίκους, άλλά καί αύτή έκατοικήΟη.

ΌΟεν τήν έκτην ήμέραν έδημιούργησεν ό θεός όλα τά 
ζώα, όσα ούτε είς τόν άέοα ζώσιν, ούτε είς τά ΰδατα, άλλ ’ 
έπάνω είς τήν γήν. ’Εκ τών χτισμάτων όμως τούτων, τά 
όποια ή σαν είς τόν κόσμον, άλλά ήσαν άψυχα, ώ ς τά φυ
τά, καθώς σάς εΤπον, καί άλλα  άλογα ζώα, τούτέστι χω 
ρίς νούν καί επομένως ανίκανα νά συλλογίζωνται καί νά 
θαυμάζωσι τά μεγαλεία τού Θεού. ΉΟέλησε δέ τελευταϊον 
νά πλάση τόν άνθρωπον, καί τόν επλασεν άπό γήν, καί 
εδωκεν ε ίς  αύτόν νούν καί ψυχήν λογικήν ικανήν νά τόν 
γνωρίζη καί νά τόν λατρεύη* διά τούτο, παιδία μου, ό θ ε 
ός έπλασε τόν άνθρωπον κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν ιδ ίαν 
τό όποιον εννοεί, όχι ότι ό Δημιουργός έχει χεΐρας, ή πό- 
δας ή πρόσωπσν καθώς ημείς, ά λλ ’ ότι ή ψυχή ημών £- 
γεινε διά νά γνωρίζη τόν Θεόν, διά νά τόν άγαπά καί νά 
τόν λατρεύη είς τόν κόσμον τούτον, νά τόν βλέπη δέ, νά 
τόν άγαπά καί νά τόν ύμνολογή αιωνίως είς άλλον καλ- 
λιτερον κόσμον.

Ό  πρώτος άνθρωπος ώνομάσθη ΑΔΑΜ, ή δέ λέξ ις αΰ- 
τη σημαίνει ΓΗΙΝΟΣ, διότι έπλάσΟη άπό γή ν, ώς προεί- 
πομ εν επειδή δέ ό θεός δέν ήθελε νά μένη ό Ά δάμ  μό
νος του, τού Ιοωκε σύντροφον τήν γυναίκα, τήν όποιαν 
έδημιούργησεν άπό μίαν πλευράν τού Ά δάμ  ενώ έκοιμάτο, 
καί τήν ώνόμασεν ΕΥ ΑΝ, δηλαδή ΖΩΠΝ, διότι έμελλε νά 
γείνη μήτηρ όλων τών ζώντων.
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Λ ε ο π ά ρ δ α λ ι ς .
Τό 0ηρίον τοϋτο, άπό τό οποίον ό Θεός έπροφύλι

Τήν ίβδόμην ήμέραν ό Θεός άνεπαύθη, δηλαδή Ιπαυσεν 
Από τοϋ νά δημιουργή νέα πράγματα, διότι εκείνος, ό ό
ποιος είναι παντοδύναμο; δέν έχει ποτέ άνάγχην άναπαύ- 
σεως· δέν έπαυσεν όμως καί άπό τοϋ νά φροντίζη εις τό 
νά  συντηρή τά δημιουργήματα του· ή δέ φροντΐς αυτή, 

όποιαν λαμβάνει χαΟ’ έκάστην ήμέραν διά νά διαφυ- 
καί νά κυβερνά πάν ό,τι υπάρχει είς τόν κόσμον,

ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ.

δέ τά θαύματα τής Δημιουργίας, παιδία μου, 
άπό τόν ήλιον, ό όποιος μάς φωτίζει, έως είς τό μικρόν 
ζωόφιον ή τό έντομον, τό όποιον μόλις βλέπομεν μέ τούς
όφθαλμούς όνομάζονται ΤΟ ΠΑΝ* ό δέ ΚΟΣΜΟΣ δέν 
είναι άλλο  πράγμα, παρά ή άξιοθαύμαστσς τάξις, τήν ό
ποιαν ό θεός ή θέλησε νά βάλη είς όλα του τά έργα, διά 
νά δύνανται όλα νά ύπάρχωσιν είς αρμονίαν

τήν Ε λλάδα, καί διά τό όποιον πρέπει νά τόν δοξάζω- 
μεν, είναι μικρότερον τοϋ λέοντος καί τό δέρμα του εί
ναι κατεςιγμένον μέ κηλίδας, ώς τό βλέπετε έζωγραφισμέ- 
νον. Καί ιδού τί μάς άναφέρει Ά γ γ λ ο ς  τ ις αξιωματικό; 
ονομαζόμενος Δενχάμ, ό οποίος περιηγήθη τήν Α φρικήν, 
β Τά ζώα ταϋτα εύρίσκονται πάμπολλα είς τά δάση, καί 
είναι τόσον πονηρά, όσον καί σκληρά. Ποτέ δέν όρμώσιν 
έναντίον ούδενός, όταν αίσθάνωνται, ότι θέλουσιν εύρή 
άντίστασιν παραφυλάττουσιν όμως τά παιδία έπί πολλάς 
ώρας διά νά τά πνίξωσιν,όταν έκεϊ πλησίον είναι χηνυγοΙ 
ή άλλοι άνθρωποι. "Οταν δέ άπαντήσωσί τινα φορτωμένον, 
όρμώσι κατ’ αΰτοϋ, άλλα πάντοτε άπό τά όπίσθιάτου.

βΕν είδος λεοπαρδάλεως μεταχειρίζονται είς τάς πό
λεις τής Α να το λή ς είς τό κυνήγιον, κατά τόν εξής 
τρόπον.

Τήν ?^εοπάρδαλιν έχουσι κλεισμένην έντός χλωβίο» 
σιδηροΰ,τό όποιον φέρουσιν είς τόν προσδιωρισμένον τό
πον τοϋ χυνηγίου έντός άμαξίου. Οί κυνηγοί ευθύς άφοϋ 
ίδωσι τό κυνήγιον, άνοίγουσι τήν Ούραν τοϋ κλωβίου καί 
ή λεοπάρδαλις όρμήσασα είς τρία ή τέσσαρα πηδήματα 
συλλαμβάνει τό ταλαίπωρον ζώον.’ Εδώ όμως, παιδία μου, 
χρειάζεται μεγάλη προφύλαξις· διότι, εάν κατά δυστυ- 
χίαν δέν έπιτύχη ή λεοπάρδαλις τοϋ σκοποΰ της, γ ίνετα ι 
μανιώδης, καί στρέφει όλην αυτής τήν λύσσαν κατά τοϋ 
άνοήτου κυρίου της, και κατασχίζει αυτόν. Τινές όμως 
κυνηγοί διά νά προλάβωσι τόν κίνδυνον τοϋτον φέρουσι 
μεθ’ εαυτών τεμάχια κρέατος, ή ερίφια ζωντανά, τά όποια 
ρίπτουσιν είς τήν λεοπάρδαλιν διά νά καταπραόνωσι τήν 
έκ τής άποτυχίας μανίαν της.

Προσεχώς θέλω σάς οιηγηθή τ ί κακόν ¿προξένησα'*



αύταί αί λιοπαρδάλεις είς ένα άλλον τόπον τής ’ Αφρι
κής μακρυνόν, πολύ μακρυνόν απ’ εδώ, ό όποιος όνομά- 
ζβται άκρωτήριον τής Κ αλής’ Ελπίδος.

01 ΔΤΟ ΚΗΠΟΙ.
«Διατί, ϊίπεν 6 Παύλος είς τόν πατέρα του, 6 κήπος 

τής άδελφής μου ΕύΟαλίας νά ήναι ωραιότερος άπό τόν 
ίδικόν μου; Διατί τά άνθη της αύξάνουσι τόσον εύμορφα, 
ένω τά τού κήπου μου, άν καί τά ποτίζω καί τά περι
ποιούμαι φαίνονται, ότι δέν προοδευουσιν;»

«Τέχνον μου, άπεκρίθη 6 πατήρ, καί σύ Οά είχες ώραΐα 
άνθη βίς τόν κήπον σου, ώ ς καί ή Εύθαλία, εάν έσπειρες 
τόν σπόρον σου εγκαίρως, καί έκαλλιέργεις αύτόν καταλ
λή λω ς . Δέν άρκεΐ μόνον νά φυτευωμεν τόν σπόρον, άλλά 
πρέπει νά κάμνωμεν τούτο είς τήν αρχήν τής άνοίξεως, 
αφού πρώτον έτοιμάσωμεν τό έδαφος, καί μετά ταύτα τά 
επιτηρώμεν έπιμελώς, ώστε νά μή φυτρώνωσιν άγρια 
χόρτα.»

Ό  νοΰς σας, μικροί μου καί μικραι μου άναγνώσται, 
¿μοιάζει μέ τόν κήπον. Προσπαθείτε νά καλλιεργήτε αύ
τόν ένόσω εϊσθε νέοι, διότι, άφού προχωρήση ή ηλικία, 
μέ πολλήν δυσκολίαν Οά κατορθώσητε τούτο. ΓίνεσΟε 
καλλίτεροι κατά τό έαρ τής ηλικίας σας, ώστε κατά τό 
θέρος, τό φΟινόπωρον καί τόν χειμώνα αύτής νά μή έλέγ- 
χητ» τόν έαυτόν σας, διά τήν περασμένην αμέλειαν σας.

’ Επίσημός τις κυρία ερωτηΟεϊσά ποτε άπό τόν μέγαν 
Ναπολέοντα, άπό τ ί είχεν ανάγκην ή Γαλλία; άπεκρίθη* 
ά π ό  μ η τ έ ρ α ς .  Ή  άπάντησις αύτη ήτο φρονιμω- 
τάτη καί ωραιότατη. Ή  δ’ ’Εκκλησία τού θεού έ/.τός τών 
έναρετων ιερέων, τ ί άλλο χρειάζεται; φ ρ ο ν ί μ ο υ ς , ε ύ- 
σ ε β ε ϊ ς  κ α ί  ά γ ρ υ π ν ο υ ς  μ η τ έ ρ α ς .  »

Όσοι ¿χ τώ ν μή ύπογραψάντων είς τάς άγγελ ίας κρα- 
τήσωσι τό φυλλάδιον τούτο, θεωρούνται ταχτικοί συνδρο- 
μηταί.


