
μα άγαπητότερον είς εαυτόν παρά  τά τέκνα του, διά τών 
όποιων ζή πάλιν καί μετά θάνατον καί διά τούτο πρέπει νά 
φροντι’ζη παρά π ο λ ύ  νά  τά προφυλάττη άπό τά δεινά τής 
δυστυχίας.Ό θεν έσύναξα πολλά πλ ο ύ τ η  διά τόν υίόν μου· 
διατί δέν ακολουθείς τό παράδειγμά μου, καί δέν βάλλεις 
είς τόν νουν σου είς πο ιαν  υψηλήν περιωπήν θέλει τεθή 
ό υίός σου μετά τόν θάνατόν σου ;»

Ό  αύτοκράτωρ τοϋ άπήντησεν ώς εξής* «Ό  φρόνιμος 
άνθρωπος δέν πρέπει νά θέση τήν ευτυχίαν του εις τά α
γαθά τού κο'σμου τούτου· ή άσωτεία δύναται να τά δια- 
σκορπίση, καί ή δυστυχία δύναται νά τ ’ άφαιρέση· ό υίός 
μου θέλει εύρει μετά τόν θάνατόν μου χτήματα μάλλον 
διαρκή καί σταθερά. Διότι ¿πλούτισα τά πνεύμα του μέ 
τά άνεκτίμητα ¿κείνα δώρα, τά όποια κανείς δέν δύναται 
νά τού άφαιρέση, καί μέ προτερήματα, τά όποια μορφώ- 
νουσι τήν καρδίαν καί στολίζουσι τήν ψυχήν.» Ό  σουλ
τάνος τής Αίγύπτου πεισθείς είς ταϋτα , άνεγνώρισεν, ότι 
ή καλή άνατροφή είναι μάλλον άξια λόγου είς ένα πα
τέρα διά τά τέκνα του, παρά τά φθαρτά πλούτη.

Αί συνδρομαί πέμπονται διά ΤαμιακοΟ Γραμματίου είς τόν 
εκδότην Μ. Δ. Σακκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τού ίδιου εκδότου.
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β \) Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Ν  Θ ΕΟ Ν . (Συνέχεια.)

Ούχί μόνον χρεωσοϋμεν νά λατρεύωμεν τόν Θεόν, ώς 
δημιουργόν καί ν’  άγαπώμεν αυτόν ώ ς ευεργέτην ήμών, 
άλλά πρέπει προσέτι, Ιπειδή μάς έπλασε κατ’ εικόνα του, 
νά προσπαθώμεν νά  τόν μιμώμεΟα, όσον εΐναι δυνατόν 
εις άνθρώπους, ώ ς ήμάς θνητούς. Ό  θεός εΐναι άγαθός* 
άς προσπαθώμεν λοιπόν νά είμεθα αγαθοί ώ ς αυτός,άγα- 
πώντες τούς άλλους ανθρώπους, οίτινες είναι άδελφοί 
ήμών, και κάμνοντες εις αυτούς πάσαν χάριν, ή όποια κρέ- 
μαται άπό ήμάς.

Όφείλομεν νά λατρεύωμεν τόν Θεόν καθ’ έκάςην, άλλ’ ε- 
ξαιρέτως τήν Κυριακήν, ή όποια είναι κυρίως άφιερωμέ- 
νη είς τήν λατρείαν του.

*Ας άγιάζωμεν τήν ήμέραν ταύτην, πσρευρισκόμενοι 
είς τήν θείαν ιερουργίαν, καί άς πράττωμεν έργα θεοσε
βή, καί ούχί τοιαΟτα, τά όποια δέν άνήκουσιν είς λογι
κούς ανθρώπους, παραδιδόμενοι εις άτοπους διασκεδάσεις 
καί είς παραλυσίας καί άσωτείας.

Έ ν καιρώ δέ τής θείας λειτουργίας, πρέπει νά ςεκώμε- 
θα μέ μεγίςην κατάνυξιν καί εύλάβειαν είς τήν ’Εκκλησίαν.

*Ας μελετώμεν συχνάκις, ώ  παίδες, είς τό Εύαγγέλιον 
τάς παρηγορητικάς άληθείας τής πίστεως, καί άς έχωμεν 
είς τόν νοΰν ήμών άκαταπαύστως, ότι ή ζωή ήμών είναι 
πρόσκαιρος επί τή ς γή ς , καί πρέπει νά προετοιμαζώμεθα 
δι’  άλλην ζωήν μέλλουσαν καί αιώνιον, κάμνοντες τό κα
λόν είς τήν παρούσαν ζωήν.

Ή  δ’ ευσέβεια θέλει ένισχύσει ήμάς είς τάς θλίψεις τής 
παρούσης ζωής, καί θέλει καταστήσει ήμάς άξιους τών α
μοιβών τής μελλούσης.

»•«βΚ ΙΜ ·«
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Λ Γ Λ Ρ  Κ Α Ι ΙΣ Μ Α Η Λ .

, Τώρα πρέπει νά σάς είπω, παιδία μου, ότι κατ’ εκείνον 
κν  καιρόν ήτο συγχωρημένον είς καθένα νά λαμβάνη πολ- 
)ά; γυναίκας διά μ ιάς, ή δέ Σάρρα δέν ήτο ή μόνη σύ
ζυγος τοϋ ’Αβραάμ* διότι εκτός αυτής είχε λάβει γυναϊ- 
χα καί μίαν Α ίγυπτίαν όνομαζομένην ΑΓΑΡ, έκ τής 
οποίας εγεννήθη υίός όνόματι ’Ισμαήλ. Ή  δέ Σά^ρα επει
δή ήτο στείρα δέν έγέννα τέκνα, καί διά τούτο έλυπεΐτο 
πολύ βλέπουσα, ότι δέν έξεπληροϋτο ή Οπόσχεσις, τήν 
οποίαν ό Κύριος έδωκε πρός τόν ’ Αβραάμ περί πολλαπλα- 
οιασμού τών απογόνων του, διότι ήξευρεν, ότι μόνον άπό 
:ά τέκνα αυτής έπρεπε νά γίνη τοϋτο.

Μίαν τώ ν ήμερών, ένώ ό ενάρετος γέρων (διότι ήτο 
το'τε περίπου έκατοντούτης), έκάθητο έμπροσθεν τής θύ- 
ρας τής σκηνής του, εΐδεν ερχομένους τρεις οδοιπόρους, 
οί οποίοι ήσαν κατασκονισμένοι και έφαίνοντο πολύ κου
ρασμένοι άπό τήν οδοιπορίαν.

Δέν υπήρχε τότε είς τήν Χαναάν, ώ ς ύπάρχουσι τήν σή
μερον εις όλους σχεδόν τούς κατοικημένους τόπους, ξε
νοδοχεία, όπου οί οδοιπόροι δύνανται ν ’ άναπαύωνται καί 
νά ποομηθεύωνται τήν άναγκαίαν των τροφήν ά λλ ’ ήτο 
συνήθεια, ώστε έκαστος νά ύποδέχηται είς τήν σκηνήν, ή 
είς τήν οικίαν του, τούς ερχομένους ξένους κα ινά  χορη- 
γή είς αυτούς πάν ό,τι ήδύνατο διά νά άναλάβωαι τάς 
δυνάμεις των. Τοϋτο ονομάζεται φιλοξενία, καί κανείς δέν 
ήτο τόσον κακός, ώστε ν’ άρνηθή είς τόν οδοιπόρον τοι- 
αύτην βοήθειαν.

Ό ’ Αβραάμ, όστις δέν άφινέ ποτε τοιαύτην περίστα- 
σιν διά νά ΰποδεχθή ξένους είς τήν σκηνήν του, ¿προχώ
ρησε μετά σεβασμού πρό; τού ; τρεις οδοιπόρους, καί τούς



παρεκάλεσε νά καταδεχθώσι νά μείνωσιν εις τήν κατοι
κίαν του, καί νά φάγωσι μετ’ αυτού είς τήν τράπεζαν του, 
τό όποιον εκείνοι παρεδέχθησαν μετ’ ευγνωμοσύνης. Ό 
πατριάρχης είπε τότε είς τήν Σάβραν νά ψήση άρτους ύπό 
τήν ζεστήν στάχτην, τούς όποιους όνομάζουσιν έ γ κ ρ υ -  
φ ί α ς, αύτός δέ ό ίδιος ύπήγεν είς τήν άγέλην νά έχλέξη 
τό καλλίτερον μοσχάριον, τό όποιον έψησε παρευθύς 
διά τό δεΐπνον, ενώ οί ύπηρέται ές-ηνον τράπεζαν καθαράν 
μετά σπουδής ύπό τάς σκιάς τώ ν πλησίον δένδρων διά νά 
προφυλάττωνται άπό τόν καύσωνα τού ήλιου.

Μάθετε δέ, ώ φίλοι παϊδες, ότι αύτοί οί νομιζόμενοι 
οδοιπόροι, οί όποιοι έφαίνοντο, ότι ήλθον άπό μακρυνόν 
μέρος, δέν ήσαν τοιοΰτοι, ά λ λ ’ άγγελο ι απεσταλμένοι υπό 
τοϋ Θεοϋπρός τόν ’ Αβραάμ διά νά τόν είδοποιήσωσι καί 
νά τόν βεβαιώσωσι περί τ ή ; ύποσχέσεο);, τήν οποίαν ό 
θεός τοϋ ειχε δώσει είς μίαν οπτασίαν, ότι θέλει αποκτή
σει υίόν έκ τής Σάρρας τή ς συζύγου του. Ή  Σάβρα, ήτις 
ήτο όπισθεν τή ; Ούρα; τ ή ; σκηνή;, παοαξενευθεΐσα διά τήν 
είδησιν ταύτην,καί μή γνωρίζουσα ότι ήσαν άγγελοι, ήρχι- 
σε νά γελά , διότι ήτο όγδοηκοντούτης, καί εις τήν ήλι- 
κίαν ταύτην αί γυναίκες δέν γεννώσι τέκνα* άλλ ’ οί άγγε
λοι τής εΤπον μέ αυστηρότητα· «Σάρρα, διατί έγέλασας 
δι’ όσα είπομεν ; Δέν ήξεύρεις, ότι ό θεός δύναται νά κά- 
μνη ό,τι θέλει; Καί δέν είναι αύτός κύριος νά σοϋ δώση 
υίόν όταν Οέλη ;»

Ή  Σάρρα έτρόμαξεν άκούουσα τήν έπίπληξιν ταύτην, 
καί έκατάλαβεν, ότι έκαμε λάθος δυσπιστοϋσα είς τάς 
υποσχέσεις τοϋ θεοϋ* τότε δέ διά νά δικαιολογηθή υπέ- 
πεσεν είς άλλο μεγαλείτερον σφάλμα· διότι αντί νά δείξη 
ότι μετανοεί, κατέφυγεν είς τό ψευδός, καί έπέμε'.νι λέ*
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γουσα, ότι δέν έγελασεν άλλ’ οί άγγελοι τήν έπέπληξαν 
άά τήν δυσπιστίαν τη ς, καί παρευθύς έγένοντο άφαντοι.

’Ολίγους μήνας μετά τήν έπίσκεψιν τών ξένων έκεινων, 
ί  ύπόσχεσίς τω ν έπραγματοποιήθη, καί ό ’Αβραάμ άπέ- 
χτησεν υιόν όνομάσας αύτόν ΙΣΑΑΚ, τό όποιον σημαίνει 
«εαιδίον γέλω τος καί χαράς.»

Σάς άφίνω νά στοχασθήτε τήν χαράν τή ς Σάβρας, ότε 
«δεν, ότι εγέννησεν υ ίό ν  άλλ ’ άντί νά γίνη ήπιωτέρα διά 
τούτο, έζηλοτύπησεν εναντίον τοϋ ’Ισμαήλ, τοϋ υίοϋ τής 
’λγαρ, (διότι οΰτος ήτο μεγαλείτερος τοϋ ’Ισαάκ) καί 
*?ύλ αττεν είς τήν καρδίαν της μερικά παράπονα κατά τής 
μητρός το υΆ γα ρ . Τέλος πάντων κατέπεισε τόν ’Αβραάμ, 
διά τών συχνών παρακλήσεών της, νά διώξη, μέ λύπην 
τον, τήν Α ίγυπτίαν Ά γ α ρ  μετά τοϋ υίοϋ της.

Έν τούτοις δέν πρέπει νά πιστεύσωμεν, ότι ό ’Αβραάμ, 
ίτο τόσον σκληρός, ώστε ν’ άποπέμψη τήν δυστυχή ¿κεί
νην γυναίκα, έάν ό θεός δέν τόν ¿πρόσταζε, λέγω ν είς 
αύτόν νά μή λυπήται, αλλά  ν’  άκούση τούς λο'γους τής 
Σάρρας, διότι άπό τόν ’Ισαάκ έμελλε νά γεννηθή ή πολυά
ριθμος γενεά του καθώς καί ό λυτρωτής τοϋ κόσμου· ύπε- 
σχέθη δέ είς αύτόν νά προστατεύση καί τόν ’Ισμαήλ.

Τήν επαύριον τό πρωί, περί τά ¿ξημερώματα,ό πατριάρ- 
χης σηκωθείς, καί έξυπνίσας τήν "Αγαρ καί τόν υίόν της, 
ίίωκεν είς αύτήν άρτον καί άσκίον γεμάτον ΰδωο, καλόν 
ρ̂ός πόσιν, καί τήν παρήγγειλε νά έξέλθη άπό τήν σκη

νήν του καί νά έπιστρέψη είς τόν τόπον τής γεννήσεώς της. 
Ή "Αγαρ εμεινεν εμβρόντητος έκ τής λύπης άκούουσα 
λόγους, τούς οποίους δέν ήλπιζε νά άκούση· άλλά δέν 
Τόλμησε νά παρακούση είς τόν ’ Αβραάμ, καί παρευθύς 
Τι?χΐ5ε νά όοοιπορή χύνουσα δάκρυα, καί κρατούσα άπό



τά ς χεΐρας τόν μικρόν Ισ μ α ή λ , ό όποιος έκλαιεν ωσαύ
τω ς , βλέπων τήν λύπην τής μητρός του.

Διά νά έπιστρέψη οέ ή "Αγαρ εις τόν το'πον τής γεν- 
νήσεώς τη ς, έπρεπε νά διαβή έκτεταμένας πεδιάδας άμ- 
μώοείς, όπου ούτε δένδρον εύρίσκεται διά νά άναπαυθή τις, 
ούτε βρύσις διά νά καταπαύση τήν δίψαν του. Εις τό μέ
ρος τοΰτο επικρατεί πάντοτε πνιγηρά ζέστη, καί όνομά- 
ζεται ΕΡΗΜΟΣ, δηλαδή τόπος άκατοίκητος από ανθρώ
πους.

Λοιπόν ή "Αγαρ καί τό τέκνον της περιεπάτουν διά μέ
σου τή ς αγόνου ερήμου,καί έν τώ  μέσω τής θερμής άμμου, 
ενόσω εΐχον άρτον καί ύδωρ· όσον όμως όλίγον καί άν 
έτρωγεν ή ’Ά γαρ  ένεκα τής λύπης της, τάχιστα έξέλι- 
πεν ό άρτος εκείνος, καί ό μικρός ’Ισμαήλ άφοΰ παρηκο- 
λούθησε κάμποσον διάστημα τήν μητέρα του κρατούμε
νος άπό τήν χειρα, έπεσε πλησίον δένδρου τινός, κατά
κοπος άπό τήν κούρασιν καί τήν δ ίψαν ή δέ μήτηρ του, 
τής οποίας τά γόνατα έτρεμον έπίσης άπό τόν κόπον, δέν 
ήδυνήΟη νά δώση βοήθειαν είς τό τέκνον της, καί βλέπου- 
σα αύτό είς τοιαύτην κατάστασιν δέν είχεν αμφιβολίαν, 
ότι ήθελεν έκπνεύβει* είς τοιαύτην απελπισίαν ευρισκόμε
νη άπεμακρύνθη έκεΐθεν κλαίουσα,καί καθήσασα κατά γήί, 
ανέκραζε ςενάζουσα· «"Οχι, δέν θά ίδω τό τέκνον μου άπο- 
Ονήσκον! η

Ό  δέ Θεός άκούσας τούς λόγους τούτους τής τεθλιμ- 
μένης μητρός, έπρόσταξεν άγγελον, όστις έκ τού ουρα
νού τής ε ιπ ενσ ’Ά γαρ τ ί κάμνεις αύτοΰ; Μή φοβήσαι πλέον 
τίποτε· ό Κύριος ήκουσε τήν φωνήν το υ ’Ισμαήλ, χαί δέν 
θά τόν άφήση ν’ άποθάνη· μάλιστα μίαν ημέραν Οά *α'  
τασταθή άοχηγός μεγάλου λαού.
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• ’ Εν τούτοις οί λόγοι ούτοι ένεψύχωσαν τήν *Αγαρ, ή 
όποια σηκωθεΐσα διά νά πλησιάση εις τόν υίόν της άνε- 
κάλυψεν έξαφνα εμπροσθέν της πηγήν γλυκέω ς ύδατος, 
τήν όποιαν ένεκα τής λύπης της δέν παρετήρησε πρότε- 
ρον· έγέμισε λοιπόν τό άσκίον της, τό όποιον έν τή  απελ
πισία της είχε ρίψει κατά γή ς , καί έπότισε τό παιδίον, τό 
όποιον άναλαβόν τής δυνάμεις του, άφοϋ έπιε τό σωτή
ριον έκεϊνο ύδωρ, έσηκώθη είς τούς πόδας του.

Δέν είναι άνάγκη νά σάς είπω, ότι όλίγαι σταγόνες ύδα
τος ¿ζωογόνησαν τόν άποθνήσκοντα ’Ισμαήλ* ά λλ ’ ό Θεός 
οίδων εις αύτόν τήν άνέλπιστον εκείνην βοήθειαν, τοΰ άπέ- 
οωκε καί τάς έξαντληθείσας δυνάμεις του, διά νά δυνηθή 
νά έξακολουθήση τήν οδοιπορίαν του.

Ό  ’Ισμαήλ διασωθείς έκ τοΰ κινδύνου διά τής θείας πρό
νοιας, έμεγάλωσε καί έρριπτε πο?^λά έπιτηδείως τό τό- 
ξον, τό όποιον μετεχειρίζοντο παρά πολύ οί άρχαϊοι είς 
τό χυνήγιον καί είς τούς πολέμους. Ό τε  δέ Ιφθασεν είς 
ήλικίαν διά νά νυμφευθή, έλαβε γυναίκα άπό τήν Α ίγυ
πτον δηλ. άπό τόν τόπον τής μητρός του, καί χατώχησεν 
είς τήν έρημον Φαράν, τήν όποιαν κατόπιν ώνόμασαν 
ΙΙΕΤΡΑΙΔΝ ΑΡΑΒΙΑΝ, καί όπου, κατά τάς υποσχέσεις 
του άγγέλου, εγεινεν αρχηγός καί πατήρ λαοΰ μεγάλου 
καί πολεμιστοϋ, περί τοΰ οποίου θά σάς είπω πολλάς ίςο- 
ρίας, ύπό τήν επωνυμίαν ΙΣΜΑΗΑΙΤΑΙ, δηλαδή τέκνα 
Ίοΰ ’Ισμαήλ.

«*β3Κ«·*β·<Μ
Λ ΙΤ Ο Τ Η Σ  Δ Ε ΙΠ Ν Ο Υ .

’Αθηναίος τ ις συνωμίλει ποτέ μετά τοΰ σοφοΰ Σωκρά- 
"ους, παραπονούμενος, ότι δέν είχεν ορεξιν, καί ότι δέν ευ
χαριστείτο είς κανέν έκ τών φαγητών, τά όποια έτρωγεν.
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« Ή ξβυρω, τοϋ είπεν ό φιλόσοφος, εν ιατρικόν άσφα- 
λέσ τατον διά τήν ασθένειαν σου· τρώγε όλιγώτερον. Τά 
φαγητά θά σου φχνώσι νοστιμώτερα, τά έξοδα θά όλιγο- 
στεύσωσι, καί θά ήσαι καλλίτερα »

"Αλλοτε ότε ό σοφός ουτος έμελλε νά προσκαλέση είς 
γεύμα φίλους του τινάς, είς ένα τούτων, όστις έξεπλάγη, 
διότι δέν έβλεπε μεγάλας προπαρασχευάς, είπεν-

« ’ Εάν οί προσκεκλημένοι ή /αι διακριτικοί, έχω αρκετήν 
ετοιμασίαν δι’ αυτούς, εάν όχι, έχω παρά πολλήν.

Ο ΨΙΤΤΑΚΟΣ.

’Εάν κανείς άπό σάς, ώ  φ ίλ τα το ι παίδες, έχη *ΐς τή ν  οικίαν του 
ή ιΐδ εν  είς άλλην τόν ψιττακόν, γνω ρ ίζε ι τό πτηνόν τοΟτο. Πολλοί 
όμως δεν εΐδον τόν ψιττακόν, άλλα  μόνον έξ ακοής τόν γνωρίζουσι 
και διά τοΟτο Οά προσπαθήσω νά  σάς τόν περιγράφω.

‘Ο ψιττακός ε ΐ«α ι πτηνόν άξιοπερίεργον διά τό  ώραίον πτέρωμά 
του, τό όποιον ε ΐνα ι άλλοτε μ έν ποικιλλόχροον κ.αί συνίστατα ι άπό 
πόχκινον πράσινον, κυανοΟν, κίτρινον, λευκόφαιον, καί λευκόν, καί 
άλλοτε έχει εν μόνον χρώμα. Είναι δέ άξιοθαύμαστον επίσης διά 
τή ν ευκολίαν, μέ τήν οποίαν μ ιμ ε ίτα ι τή ν ανθρώπινον φωνήν και 
τά ς  κραυγάς άλλων τ ινώ ν ζ ώ ω ν  ή φωνή του έκ φύσεως εΐναι τρα
χεία  καί κακόηχος, ά λλά  διά τής γυμνάσεως κατορθώνει νά προ- 
φέρη, ώς είπομεν, παντός είδους φωνάς, καί όχι μόνον τοΟτο, 
ά λλ ’ έκτελεϊ καί διάφορα γυμνάσματα  καί προστάγματα-χαρακτη
ρίζεται πρός τούτοις άπό τό χονδρόν καί κυρτόν ράμφος του, απο 
τους κοντούς καί ισχυρούς πόδας του, ώπλισμένους μ έ όνυχας γ*μ· 
ψούς, καί άπό τό αδύνατον σώμά του μέ μικράς πτέρυγας, ένεκα 
τώ ν  όποιων ούτε ύψηλά , ούτε πολλήν ώραν δύναται νά  πέτα .

Οί ψ ιττακο ί κατοικοΟσιν είς τά  θερμά κλίματα- καί όταν ηναι 
είς άγρίαν κατάσταση» ζώσι κατά  κοπάδια είς τά  δάση τρεφόμενοι 
πρό πάντων άπό καρπούς- έμφωλεύουσιν εις τάς τρύπας τών δίνδρων,
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καί γεννώσι τά  θήλεα τρία ή τέσσαρα αύγά  είς εκάστην ώραν τοΟ 
«τους.'Ο ταν δέ κατοικώσιν είς τάς οικίας, τρώγουσιν αδιακρίτως ό ,τι 
τύχ ει- φ υλαχθ ίτε όμως, παιδία μου, άπό τοΟ νά  δώσητε είς αύτόν 
νά  φάγη ρ.ανδανόν ή πικρά άμύγδαλα,διότι τόν φαρμακεύετε. Αγαπά 
τούς περιποιοΟντας αύτόν, ά λ λ ’ εΐναι καί μνησίκακος, έάν τόν βλά- 

ψη τ ις  ή τόν κακομεταχειρισθή.
‘Η ζωή του εΐνα ι μακροχρόνιος, ά λλ ’ ή  α ιχμαλωσία τόν εκθέτει 

είς βαρείας άσθενείας- άποθνήσκει δέ άπό τό μάδημα τών πτερών του.

Ύπαγε νά ¿ργααβί.ί I ύπαγε νά ε’ργαοβή« !

Καί οί αρχαίοι έγνώριζον τό πτηνόν τοϋτο, μάλιστα  τό αναφέρει 
κα ί ό αρχαιότερος τώ ν ποιητών μας 'Ομηρος είς έν ποίημά του όνο- 
μαζόμενον ’Οδύσσειαν.'Οτε δέ ό Μέγας ’Αλέξανδρος έπέστρεψεν άπό 
τά ς  ’Ινδίας μ έ  τούς Μακεδόνας, έφερον έκείθεν ψ ιττακούς κατά  πρώ- 
τη ν φοράν εις τή ν Εύρώπην- ιδίως δέ έρχονται είς ήμάς οί ψ ιττακο ί 

άπό τήν ’Αμερικήν.
’Ακούσατε δέ καί μ ίαν συμβουλήν ένός ψ ιττακού, τήν όποιαν έδω-



« ν  εις τ ιν*  άνθρωπον. Ιδού πώς δ ,ηγείτα ι ό ίδιος οδτος άνθρωπος 
το πράγμα.

Σ υμβουΛ ή ψ ιτ τ α χ ο ΰ  
" αΕίς εκ τω ν φ ίλων μου , λέγε ι, είχεν άγορασμένον ψιττακόν άπό 
ενα εργοστασιάρχην, ό όποιος, ένεκα τού πτηνού τούτου, ήνωχλείτο 
καΟ εκαστην άπό^ τα  συρρέοντα εις τό κατάστημά του παιδία καί 
δια Τούτο ήναγκάσθη νά τόν πωλησγ). Μίαν τω ν ήμερων έπισκεφθείς 
τον φίλον μου τούτον, ¿πλησίασα εις τό πτηνόν κα ί τό ή ρώτησα, 
λ έ γ ω ν   ̂ έμαθα, Πολλή (ούτως ώνομάζετο), ότι ε ίσα ι πεντήκοντά 
ε τ ώ ν  δεν μοΟ λέγεις τ ί  έκέρδισας εις τόν κόσμον τούτον κα ί ποιον 
ε ίνα ι τό αποτέλεσμα τής πεντηκονταετούς πείρας σου ;
 ̂ «  Ο Πολλής ήκροάζετο προσεκτικώς, έπειτα  δέ στραφείς καί ρί- 

ψας επάνω μου βλέμμα ύπερήφανόν, είπε- "Γπαγε νά έργασθής ! ύπα
γ ε  νά  έργασθής !»

Ακολουθείτε λοιπόν, καί σείς, μικροί μου φίλοι, τή ν συμβουλήν 
του ψιττακού κ ι ί  καταγίνεσθε εις όποιονδήποτε εργον καί άν προσε- 
κληθητε, ουχι ασχόπως, άλλα  μ έ ζήλον καί επ ιμ έλειαν, διά νά δύ- 
νασθε^ να ζητε δια των κόπων σας έντίμω ς εις τόν κόσμον τούτον, 
και ουχι ως κηφήνες άπό τούς ιδρώτας τών άλλω ν άνθρώπων, καθώς 
καμνουσι πολλοί, οΐ όποιοι νέοι όντες δέν έμαθον κανέν εργον, καί 
άφού έμεγάλωσαν μή ε'χοντες πόρον ζωής προστρέχουσιν εις τόν 
ενα καί τον άλλον διά νά τούς βοηθήση. Πολλοί δέ έν’εκα τής αργίας 
κατηντησαν να γίνω σ ι κλέπτα ι καί αρπαγές, γυμνώνοντες τούς άν- 
θρώπους εις τά ς  οικίας καί εις τάς οδούς, έως ού συλληφθέντες ώς 
κακούργοι ύπό τής εξουσίας έρρίφθησαν εις τάς φυλακάς καί άπέθα- 
νον εκεί ελεεινοί καί άθλιοι. Γ. Δ ν

■mnwTD ι ι
Τ Ο  Μ Α Ν Τ Ε ΙΩ Ν  Τ Ω Ν  Δ Ε Λ Φ Ω Ν .

Οί προπάτορες  ήμών Έ λληνες, ώ φίλτατοι παΐδες, δτε  
έπρόκειτο νά ταξε-.δεύσωσιν εις μακρυνούς τόπους, ή νά 
κινήσωσι πόλεμον κατά τών έχθρών των, η νά έπιχειρή- 
σωσι καμμίαν σπουδαίαν ύπόθεσιν, προσέτρεχον πάντοτε
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είς τά μαντεία δ-.ά νά μάθωσι τήν καλήν ή τήν κακήν έκβα- 
σιν τού μελετωμένου σχεδίου των.

Εκτός τών άλλω ν μαντείων τής Ε λλάδος ύπήρχεν 
είς τούς Δελφούς τό περιφημότερον π άντω ς μαντεΐον, 
περί τού οποίου έπίστευον οί Έ λλη νες , ότι οί ίερεΐς έμ- 
πνεόμενοι ύπό του θεού ’ Απόλλωνος, άπεκρίνοντο^ προ- 
φητικώς είς τούς έρωτώντας αυτούς. Ί3ού δέ πώς έλαβε 
τήν άρχήν του τό μαντεΐον έκεΐνο.

Μίαν τών ήμερών ποιμένες τινές έφερον τά ποίμνια των 
είς τό πλησίον τών Δελφών όρος διά νά βοσχήσωσιν· αί
φνης μεριχαί α ίγες πλησιάσασαι είς μίαν τρύπαν, ηρχι- 
σαν νά πηδώσι καί νά τρέχωσιν εδώ καί έκεΐ, ω ς εαν ησαν
άόρωστοι ή μανιώδεις.  ̂ ^

Τούτο παρατηρήσαντες οί ποιμένες, έπλησιασαν οια να 
πληροφορηΟωσι τ ί συνέβαινε, καί εΐδον ότι εκ τής τρύπας 
εκείνης έξήρχετο είδος καπνού, καί μετ’ όλίγον ήρχισαν 
νά παραστρατώσι καί αύτοί ώ ς μεθυσμένοι καί νά λέγω- 
σι καί μή θέλοντες λόγους, τούς όποιους ποτε άλλοτε 
δέν εΐπον, καί μάλιστα τοιούτους λόγους, οί οποίοι μετα
ταΰτα ήλήθευσαν κατά τύχην.

Τό πράγμα τούτο έξέπληξε μεγάλως τούς οσοι Ιτυχον 
έκεΐ παρόντες, οί όποιοι έτρεξαν καί ¿κήρυξαν παντού τό 
θαύμα τούτο- μετ’ όλίγον δέσυνέρρεεν έκεΐ τόσον πλήθος 
άνθρώπων, ώστε έκτισαν καί ναόν άφιερωθέντα εις τον θεον 
’ Απόλλωνα- είς δέ τήν τρύπαν εκείνην έστησαν τρίποδα 
(σιδεροστιάν) όμοιον μέ εκείνον, τόν όποιον βλεπετε εις 
τό μαγειρεΐόν σας, άλλά πολύ μεγάλον, καί επ’ αύτου εθε- 
πον όλμον μέγαν, δηλ: κακάβιον, ώστε νά δύναται να χα- 
Οηται άνθρωπος επάνω είς αύτόν. ‘Ο δέ τρίπους ουτος ητο 
χρυσούς καί σκεπασμένος μέ πολύτιμα υοασματα.
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Λοιπό* i n '  αύτοΰ άνέβαινε χαλογραΐά τ ις , ή οποία ώνο- 
μάζετο Πυθία πρός μνήμην τής νίκης τοΰ ’Απόλλωνος 
κατά τοΰ δράκοντος Πύθωνος, καθώς άνέγνωτε ή θ’ άνα- 
γνώσητε έν τή μυθολογία.f Η ιέρεια αΰτη ήτο έστεφανω- 
μένη μέ δάφνης κλάδους· διότι τό δένδρον τοΰτο ήτο άφιε- 
ρωμένον είς τόν θεόν ’ Απόλλωνα· μόλις δέ έκάθητο έκεΐ 
καί ήσθάνετο τόσον βίαιους κλονισμούς, ώστε έπρεπε νά 
τήν κρατώσι πολλοί άνθρωποι διά νά μή πέση κατά γής* 
τότε αύτή έξέφερεν έκ τοΰ στόματός της παντός είδους 
λόγους, τούς οποίους έγραφον αμέσως οί ιερείς, διότι 
δέν τούς ένθυμείτο μετά ταΰτα έκείνη, καί κατά τούτον 
τόν τρόπον εδιδον οί ίερείς τήν άπόκρισιν είς εκείνους, οί 
όποιοι έσυμβουλεύοντο τό μαντειον.

Λοιπόν χρησμός ήτο είς  τούς “Ελληνας οί λόγοι,τούς 
οποίους ή καλογραία έλεγεν άπό τόν τρίποδα' πλήν διά 
τοΰτο δέν πρέπει νά πιστεύσωμεν, ότι ή ΙΙυθία εκείνη ήδύ- 
νατο νά είπη τι πλέον άπό όσα λέγουσιν οί χειοομάντεις* 
άλλά  διά τοΰ μέσου τούτου προσειλκύετο είς τόν ναόν 
πλήθος ανθρώπων, οίτινες δέν εξήρχοντο έκεϊθεν, εάν δέν 
έπρόσφερον μεγαλοπρεπή δώοα· όθεν εντός ολίγου ό ναός 
ουτος τώ ν Αελφών κατεστάθη ό πλουσιώτατος άπό όλους 
τούς ναούς τής Ε λλάδος.

‘Η πόλις τήν οποίαν έκτισαν μετά ταΰτα πέριξ τοΰ ναοΰ 
ώνομάσθη Δελφοί, ό δέ θεός ό λατρευόμενος έκεί, ώνομά- 
ζετο ’Απόλλων· ύπό τονομα δέ τοΰτο ένόουν τόν "Ηλιον. 

«°-,—ϊ!$<:3ί8δο<5β>·-·«
ΙΑ Κ Ω Β Ο Σ  Ο  Α Μ Τ Ω Τ Ο Σ .

"Εχω οκοπόν, φ ίλτα τά  μου παιδία , νά σάς διηγηθώ τή ν  ιστο
ρίαν ένός ένδοξου Γάλλου όνομαζομένου Ιακώβου ’Αμυώτου, όστις 
γεννηθείς περί τάς άρχάς τής ις ' .  εκατονταετηρίδας είς Λο'δουνον,

μικρόν χωρίον τής Γαλλίας, άπό γονείς πτωχούς, ήξιώθη διά τής 
παιδείας ν ’ άναδειχθή άξιος τής προτασίας κα ί τής φ ιλ ία ς τώ ν το’τε 
ισχυρών, γενόμενος έπειτα  κα ί μέγας ’Αρχιμανδρίτης τοΟ βασιλι
κού παλατιού, καί έπ ί τέλους επίσκοπος ’Αντισιοδώρου (ΑΐιΧβΓΓβ) 
όπου άπεβίωσε περί τό 8 0  έτο ; τής ηλικ ίας του. ’Αφ’ όλων τώ ν όσων 
κατέλιπε συγγραμμάτων, εκείνο τό όποιον άπηθανάτισε τόνομα αυ
τού είνα ι ή μετάφρασις τώ ν συγγραμμάτων τού σοφού Πλουτάρ
χου, διά τή ν όποιαν καί σήμερον έ τ ι φημ ίζετα ι ώς είς τώ ν επιση
μότερων Ε λληνισ τώ ν. Θέλω σάς έκθέσει τή ν ιστορίαν τής παιδικής 
ήλικ ίας αύτοΰ, όπως εύρηκα αυτήν άναφερομένην είς μ ίαν συλλογήν 
διηγημάτων διά τού; νέους· άπ ’ αυτήν δέ τή ν ιστορίαν, θέλετε πει- 
σθή, ότι ό άνθρωπος δύναται διά τής επιμονής, τής υπομονής καί 
τής έπ ιμελείας νά κατορθώση καί αύτά  τά  είς τήν άρχήν φαινόμε
να δυσκατόρθωτα.

'Ιδού ή διήγησις αϋτη έπιγραφομένη,

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΛΑΝΗΣ.

Έ καμνε τρομερόν ψύχος· όλη ή πεδιάς ήτο λευκή έκ τού πάγου- 
καί μακρόθεν έψαίνοντο αί σ τέγα ι τών οικιών, καί τά  κωδωνοστά
σια τοΰ χωρίου κεκαλυμμένα ύπό χιόνος. Τά δένδρα ¿ις σκελετοί 
έξήπλωνον τούς ξηρούς κλάδου; των κα ί ά ντ ί φύλλων έκρέμαντο 
κρύσταλλα. Έ ν παιδίον δεκατριών ετώ ν κακοενδυμένον, άνευ καλ- 
τώ ν, κα ί φορούν χονδρά παλαιά σανδάλια, έβάδιζε τή ν μόλις διακρι- 
νομένην οδόν τήν άγουσαν άπό τό Λο’δουνον (Μελούν) εις τή ν Αύ- 
ρηλίαν ( ’Ορλεάνη)· δέν ήτο τότε ωραία Λεωφόρος, καθώς σήμερον 
καί πολύ όλιγώτερον σιδηρόδρομος, φέρων δ ί  όλίγας ώρας άπό το 
λόδουνον είς τά  Παρίσια- είνα ι έκτοτε τριακόσια έτη  καί κα τ ’ εκεί
νην τήν έποχήν α ϊ δημόσιαι όδοί, α ίτινες ύπήοχον είς τήν Γαλλίαν, 
ήσαν αληθείς κρημνοί γεμάτοι άπό λάκκους βορβορώδεις, κατασκε- 
ποι άπό διεσπαρμένους λίθους κα ί κορμούς δένδρων.

Έχριιάζαντο τότε πολλαί ημέραι διά νάύπάγη  τ ις  άπό τό λόδουνον 
είς Παρισιού;, καί τό πτωχόν παιδίον μή γνωρίζον τήν άπόστασιν,



έφαντάσθη δτι ήδύνατο νά φθάση τήν αυτήν εσπέραν- τώ  εΐχον είπεϊ5 
οτι ό Σηκουάνας έρρεεν άπό τό χωρίον του πρόςτά  Παρίσια κα ί έτο- 
χάσθη, ότι θά ήναι πλησ ίο ν θά υπάγω  λοιπόν κα ί εγώ , έλεγε κα
θ' εαυτόν, καθώς φθάνει καί ό Σηκουάνας. Μολονότι άνεχώρησε περί 
τ ά  ¿ξημερώματα καί ε ίχ ε  περιπατήσει όλην τή ν  ημέραν, κ α ί έν  ω  
ένύκτωνε, άκόμη δέν έβλεπε τό κωδωνοστάσιο-/ τή ς Αύρηλίας, έστο- 
χάσθη ότι ε ίχ ε χάσει τόν δρόμον ά λλα  ποιον νά έρωτήση ; Ένω 
ε ίχ ε περιπατήσει άπό τήν πρωίαν δέν άπήντησεν άνθρωπον ούτε π ε
ζόν ούτε έφιππον, κα ί τοΟτο τώ  έφάνη δικαία τιμωρία τοΰ θεοΰ. 
ΠιστεΟον όμως. ό τ ι άνθρωποι έλεήμονες Οελουσι τό βοηθήσει, άνεχώ
ρησε χωρίς νά φάνη ούτε έν κομμάτιον άρτου. Μέ τή ν  π α ιδ ικ ή νά - 
φοοντισίαν, ή τις  εύκόλω; παραδίδεται είς ονειροπολήματα καί ελπ ί
δας, ¿περιπάτησε κατ’ άρχάς φαιδρώς κα ί ταχέως, τρέχον μάλιστα 
διά νά ζεσταθή. Αλλά κενός στόμαχος αδυνατίζει τούς πόδας, καί 
μ ετ ’ ολίγον έπεριπάτει βραδέως- μόλις έσύρετο, καί επ ί τέλους έπε- 
σεν έξησθενημένον είς ενα θάμνον μή δια κρίνον τόν δρόμον ένεκα 
τής χιδνος κα ί τή ς νυκτός/Αφινε βαθεϊς στεναγμούς διακοπτομένους 
άπό τάς εξής επιφωνήσεις- ώ  θ εέ  μου- ώ καλή μου μήτερ ! α ϊτινες 
έκβαίνουσι πάντοτε άπό τό στόμα τώ ν παιδιών, κα ί παντός άλλου 
πάσχοντος- διότι, έάν ό Θεός ήνα ι ό ουράνιος ύπερασπιστής ήμών, 
ή μήτηρ είνα ι το επ ί γης καταφύγιον μέχρι τής τελευτα ία ς ήμών 
αναπνοής. ' θ  πτωχός λοιπόν πλάνης έκάλει είς βοήθειαν του τή ν  
μητέρα του εκείνην, τήν οποίαν ε ιχεν αφήσει άποφασιστικώς τήν 

πρωίαν χωρίς κάν νά τήν άποχαιρετήση.
Ένω άπηλπίζετο καί ήσθάνετο έκ τοΟ ψύχους αίμωδιάζον τό σώ

μα του, ήκουσε ποδοβολητόν ίππω ν επ ί τής πετρώδους όδοΟ. Τότε 
ήρχισε νά στενάζη περισσότερον, έλπ ίζων ότι θά έλκύση είς εαυτόν 
τή ν  προσοχήν τών διαβατών μέ τούς στεναγμούς του- πραγματι- 
κώς δύο ίπποι ¿σταμάτησαν πλησίον του, έπί του πρώτου ήτο εις 
εύγενής πλουσιώτατα ένδεδυμένος καί μ έ π λατύ  έπανωφόριον- έπ ί 
τοϋ δευτέρου έκάθητο εις ακόλουθος υπηρέτης ώπλισμένος. Ό  εύγε
νής μόλις διέκρινεν είς τό λυκόφως τής εσπέρας τό πτωχόν παιδίον 
άποκαμωμένον άπό τόν κόπον καί τή ν πείναν.

=  22 2  =
—  Τί εΐνα ι τοΟτο; εΐπεν, εγγ ίζω ν τό παιδίον διά τού πτερνιστή

ρας του- πόθεν έρχεσαι, καί πού υπάγεις ;

—  "Ερχομαι άπό τό Λοδουνον καί θέλω νά  υπάγω  είς τή ν Αύρη- 
λίαν- ά λλ ’ οί πόδες μου δέν μ έ άκούουσι πλέον, καί άποθνήσκω 
τής πείνης.

Μοί άρεσει ή  φυσιογνωμία σου- ε ΐπεν ό εύγενής- έπ ειτα  στραφείς 
πρός τόν υπηρέτην. ε Έ λ α  Πέτρε, δύο τρεις σ τα λα γμ ατ ία ι άπό τό 
κροντήριόν σου θά ζωογονήσωσι τό  πτωχόν τοΟτο πα ιδ ίο ν έπ ε ιτα  
σήκωσε καί βάλε αύτό ενώπιον μου ώς δισάκκιον’ ό ίππος μου βα
δ ίζει καλλίτερα τοΟ ίδικοΟ σου, κα ί περιπατοΟντες, άφοΟ άναλάβη 
τάς δυνάμεις του, θά άκούσωμεν τή ν ιστορίαν του.

Ο υπηρέτης έξετέλεσε τά ς  δ ιαταγάς τοΟ κυρίου του, κα ί μ ετ ’ ο
λίγον οί δύο ίπποι άνεχώρησαν καλπάζοντες. 'Η κίνησις καί τό δυ- 
ναμωτικόν, τό όποιον είχε π ίε ι άνεζωπύρησαν μ ετ ’ ολίγον τάς φυσ ι- 
κάς καί νοητικάς δυνάμεις τοϋ παιδιού, τό όποιον είλικρινώς ήρχισε 
νά ευχάριστή τον σωτήρά του. Φ. I. Κ. (ακολουθεί). 

ι*ΒΜ»·3Ε3Β·»

Τ Ο  Π Α ΙΔ ΙΚ Ο Ν  Π Α ΙΓ Ν ΙΔ ΙΟ Ν .

«Λοιπόν, ’Ελευθέριε, έλεγε μήτηρ τ ις  είς τόν εννεαετή υιόν της, 
τ ί  κάμνεις αύτοΟ είς τό  παράθυρον ; δ ια τ ί δέν μανθάνεις τό  μάθη
μά σου, καθώς κάμνει καί ή αδελφή σου Μαρία ; 'Ε λα  έδώ εύθύς.

—  Α λλά, μήτερ, δέν κάμνω τ ίπ ο τε , άπεκρίθη τό  παιδίον κατα- 
βιβάζον έντροπιασμένον τάς χείρας.

— Πιάνεις άκόμη μυίας, άλήθεια ; τ ά ς  τρύπας μ έ  τή ν  καρφίτσαν 
διά νά δ ιασκεδάζη ;; . .  . . ’Εντροπή ! Αύτό, τό οποίον κάμνεις είναι 
ανοητον κα ί κακόν πράγμα, μ ή  ζητής νά μ έ συγχίζης ένοχλών τά  
ταλαίπωρα ζώα, τά  όποια δέν δύνανται νά σέ βλάψωσιν.»

‘Ο ’Ελευθέριος έσκυψε κττησχυμένος τή ν  κεφαλήν, έρριψε τή ν 
καρφίτσαν, τή ν όποιαν έκράτει είς τάς χείρας, καί έτρεξε πρός τή ν 
μητέρα του διά νά τή ν έναγκαλισθή. Α λλ’ α ύτή  τού έστρεψε τά  
νώτα. καί ό κακόμοιρος ό μυιοθήρας ήρχισε νά  κλαίη απαρηγόρητα-



α ' θ  μήτέρ μου. έλεγε διακοπτόμενος άπό λυγμούς, ομνύω-, ότε 
δεν θά ήμαι πλέον κακός' συγχώρησόν με, σέ παρακαλώ !»

Και τι αδελφή τον Μαρία παρεκάλεσεν ωσαύτως τήν μητέρα της, 
ή  όποια λαβοΟσα καί τα  δύο τέκνα της άπό τάς χείρας, ε ίπ ε σφογ- 
γίζουσα τά  δάκρυα τοΟ ’Ελευθερίου.

« Κανέν πράγμα, παιδία μου, δέν χαρακτηρίζει τόσον τήν διε- 
στραμμένην και τή ν  σπληράν καρδίαν τού ανθρώπου, όσον τό νά π ι- 
στεύη τ ις , οτι τά  ζώα έδημιουογήθησαν υπό τοΟ Ποιητοΰ τοΟ παντός 
διά. νά τά  ¡¿ασανίζη παίζων καί διασκεδάζων. Δ ύνατα ίτ ις , και χρεω
θ ε ί μ ά λ ιττα  νά ΰπερασπίζηται τόν έαυτόν του κατά των επ ικινδύ
νων ζώ ω ν  άλλ ' όταν ποόκηται περί ενός ζώου, τό όποιον δεν δύνα- 
να τα ι νά ϋπερασπισθή καί τό κακοποιωμεν.μεταχειριζόμεΟα τήν δό
να μ ίν μας τυραννικώ:. Τά ζώα δεν δύναντοιι νά συλλογίζωνται, 
άλλ* αισθάνονται, καθώς ήμείς, λύπην καί χαράν. ’Η μυία π . χ. 
πονεί, οταν τής άποσπά τ ις  τόν πόδα ή τήν πτέρυγά τη ς , καθώς 
καί ό άνθρωπος, οταν τού κόπτουσι τόν πόδα" επομένως τό νά χτυ
πάς με ξύλον ή με πέτραν ή με ότι δήποτε έν ζώον μ  ή δυνάμενον 
νά ϋπερασπισθή, λέγω  π άλ ιν , ότι είνα ι σκληρόν καί άνανδρον.

—  Δεν θά πειράξω πλέον τάς μοίας, ε ίπεν ό ’Ελευθέριος, « ίω ν  
τή ν  κεφαλήν μ : ήθος σκεπτικόν.

— Ούτε τά  άλλα  ζώα τού θεοΰ,τά όποια δεν σέ ¡ίλάπτουσιν,επρό- 
σθεσεν ή μήτηρ έναγκαλιζομένη αύτόν.

’ ΐ ί !  όχι ποτέ πλέον ί . . . .  μάλιστα  θά δώσω καί ψηχία
ζακχάρεως εις τάς μυίας μου !

Ί ΐ  μήτηρ άκούσασα τούτο έγέλασεν, ά λλ ' ήτο ευχαριστημένη' 
διότι ή άθώα εκείνη έκφρασις τού 'Ελευθερίου έδεί'-νυε τή ν  αγαθό
τη τα  τής καρδίας του. Τά μάθημα δέ τής μητρός του τόν διώρθω- 
σε διά παντός από το ιαύτας σκληρότητας.

Α ί σύνδρομα! πέμπονται διά Ταμιακού Γραμματίου εις τόν 
εκδότην Μ . Δ . Σακκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τού ίδιου έκδοτου.

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .
1 . €’ .) Καθήκοντα πρός τόν Θεόν (συνέχεια). —  2 . "Αγαρ και 

'Ισμαήλ.— 3 . Λιτό της δείπνου.—  4 . Ό  Ψ ιττακό; μετά εικονογρα
φίας.— 5. Τό μαντείον τω ν Δελφών.— 6. ’Ιάκωβος ό Λμυώτος. —  
7 - Τό παιδικόν παιγνίδιον.
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ΕΤΟΧΑ'. Έν Α0ήναΐςτή 19  Απριλίου 1 8 0 2 . ΑΡΙΘ. 15 .

II ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΙ ΜΗΤΒΡ.
« Ά κ ο υ ε  ιΛ* πα ιο ε 'αν  πατρό? σου κ α ί μή άπωση θεσμού? μητρό? σου" σ τ ί-  

βανυν γάρ-/_αρ!-ων εςη σή κορυφή, καί κλοιόν χρύσεον περί σο> τραχήλιρ.»
Ιΐα̂ οιαιαι Σολορωντ&ς.

Σ ΤΝ Δ Ρ Ο λΙΠ  ΙϋΤΙΙ—ΙΛ  Π Ρ Ο Π Λ Π Ρ Ω ΤΕ Λ
Έ ν ’Α θ ή ν α ι ς ......................................................δραχ. 6 .
Έ ν τα ίς  Έ π α ρ χ ία ι ς .................... » 7 .
Έ ν τή  ’Α λ λ ο δ α π ή ...................  » 1 0 .

λ  ί σ υ ν δ ρ ο μ α ί  γ ί ν ο ν τ α ι .
Έ ν ’ Αδήναις παρά τω  Ταχυδρομείω.
Έ ν τα ις Έ παρχίαις παρά τοίς ΚΚ. τα χ . Έ π ιςά τα ις .
Έ ν τή ’Αλλοδαπή παρά τοίς 'Ε λλη νικ ο ί; Ταχυδρο-
μείοις καί έν ελλείψει τούτων παρά τοίς ΚΚ.Προςένοις.
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