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A ί σ υ ν δ ρ ο μ α ί  γ  ί  ν ο ν τ α ι.
’ Εν Ά θήνχ'.ς παρά τώ Ταχυδρομείο.
*Εν τα ΐς 'Επαοχ ίχ '.ς  παρά τοίς KIC. τα χ . ’ Επιφάταις.
'Εν τή ‘ Αλλοδαπή παρά τοίς Έλ.λήνικοϊς Ταχυδρο
μείο·.; καί έν έλλεί-ΰε·. τούτων παρά τοίς ΚΚ.Προξένοις.

II ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΣ ΜIIΤHP. .
« Ά κ ο υ ι  υ 'έ  π α ιδ ε ία ν  ιτατρός σου κ α ι μ ή  άτιώατ, θεσμ ού ; μ η τρ ό ί σου* στέ

φανον γ ά ρ χ α ρ ίτ ω ν  έ ξ ι, « ή  κορυφή , κ α ί κλο ιόν y  ρύοεον π ερ ί cp jτ ρ α χ ή λ ω .»
ι.οι-.ιο.ιαι Ο&λ&μώντ;;.

’  Ιδκδ'.δεταί κ α τ ά  Μ εμ π τή ν  ύπό Μ .  Α. Σακκορράφ Ο ΰ .



ΦΤΤΗ TOV ΙΑΚΩΒ ΕΚ  Τ Ο Ϊ  ΠΛΤΡΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ.

'J J  'Ρεβέκκα βλέπουσχ, ότι έχινδύνευεν ή ζωή τοδ 
άγαπητοϋ της υίοϋ ’ Ιακώβ, λέγε: κρυφίως πρός αυτόν 
Ιακώ β , α Vis μου, ό αδελφός σου Ίσαϋ είναι πολύ 
πχοωργισμέ/ος εναντίον σου, καί φοβούμαι μήπως κάμ- 
μίαν ημέραν θέληση νά σέ Οχνατώση* ϋπαγε λοιπόν 
εις τήν Μεσοποταμίαν, πρός Λάβαν τόν Οειόν σου καί 
μένε έκεί έως ου καταπαύσε: ή οργή του άδελφοδ
σου. ,λ Ό ’Ιακώβ ΰπακούσας είς τήν συμβουλήν τής 
μητοός, άπεχαιρέτησεν αύτήν καί τόν πατέρα του καί 
άνεχώοησεν· ό δέ ’Ισαάκ, ά-ενέωσε πρός αύτόν τάς 
ποοτέρα; ευλογίας, παραγγέλλων είς αύτόν νά μή 
λαβή ποτέ γυνοϊκα άπό τάς θυγατέρας τής γή ς  Χα
ναάν, δ’.ότ: οί κάτοικο: του τόπου τούτου, ώς σάς προ- 
είπον, ειχον λησμόνησε: έντε.'.ώς τόν θεόν.

Ειχον ήδη παρέλθε: πολλά : ημέρα:, ώ φίλο: παΐδες, 
άφ’ δτου ό Ιακώ β άνεχώρησεν άπό τόν πατρικόν οίκον, 
καί έπορεΰετο μετά σπουδής ών άνυπόμονος νά φΟάση 
είς τό τέλος τής οδοιπορίας του. ΦΟάσας δέ περί τήν 
δύσιντοΰ ήλίου είς τόπον τ:νά, όνομαζόμενον Λ ο υ ζ ά ,  
ήσΟάνΟη τόν έαυτόν του πολλά κουρασμένον, καί άπεοάσισε 
ν ’  άναπαυθή εκεί· καί λαβών μέγαν λίθον έθεσε·/ αύτόν 
προσκε /αλαιον, κα: πλαγιάσας έκοιμήθη ύπνον βαΟΰν.

Αίφνης είδεν όνειρον, τό όποιον τού έφάνη πολύ 
παράδοξον, καθώς ήθελε φανή κα: είς ημάς· διότ: είδε 
μεγάλην κλίμακα, ή όποία στηριζομένη είς τήν γήν 
ΙοΟανεν έως είς τόν ουρανόν, πλήθος δέ αγγέλω ν άνε- 
βαινον καί κα~έβαινον έπ’  αυτής* ό δέ Θεό; άπό τής 
αχρας τής κλίμακος μέ φωνήν ήχηράν, ή όποια ¿τρό
μαξε τόν Ιακώβ άχουσίω;, του είπε ταδτα· « ’Εγώ ε:-
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|μΚ Κύριος ό Θεός τοδ Αβραάμ του πατρός σου, καί »  

0·ό{ του ’Ισαάκ, μή φοβοΟ· ή γή  εις τήν οποίαν κοιμάσαι 
τγν δώσω είς σέ καί εις τό σπέρμα σου, τό όποιον 

θί πόλλαπλασιασΟή ώ ς τήν άμμον της θαλάσσης· δλα 
τίΙΟνη τής γή ς  Οά εύλογηΟώσ: δ:ά σου καί δ:ά τώ ν ά- 
ίογόνωνσου· εγώ  Οά σέ φυλάττω όπου καί αν πορευ- 
Οής, χαί Οά σέ ¿παναφέρω είς τόν οίκον τού πατρός 
«ον, διότι Οά ήμα: π ά ν το τ ε  π λ η σ ίο ν  σου.«

Άοοϋ έπαυσεν ή φωνή άπό του νά λαλή , έξύπνησεν 
6’Ιαχώβ, κα: μή αμφιβάλλω·/, ό : : τό όνειρον τούτο 
'ήτο θειον, έφοβήΟη καί είπε·/, ότι ό τόπος ουτος δεν είναι 
|άλλο παρά οίκος Θεοϋ, καί πύλη  του ουρανού* καί λαβών 
¿»»λίθον τόν όποιον έβαλε προσκεφάλαιον, έστησεν αύ- 
Ιτό», καί έχυσε·/ ¿π’ αύτοδ έλαιο·/, καί άφιέοωσεν αύτόν 
ϊξ ευγνωμοσύνης πρός τό·/ Κύριο·/, και ώ/όμασε τόν 
ρεον ¿κείνο·/ ΒεΟήλ, δηλ. οί /.ον Θεοϋ. ¡Μετά ταδτα 
ί:»οηυχήθη είπώ·/, ότι έάν ό Κύριος μέ διαφύλαξη καϊ 
κιτρέψω εις τόν τόπον τούτον σώος καί ύγυιής, θέλω 
/εγείρει έδώ οίκον, όπου θέλε: λατρεύεσΟαι τό ¿νομά 
!/διά παντός, καί ούτως ¿ξεκίνησε·/ είς τόν δρόμον του. 
Έν τούτο:ς ό νέος οδοιπόρος φΟάσας πλησίον τή ς 
.¡άν, δπου, ώ ς ήξεύρετε, κατώκει ό Λάβαν, είδεν έ- 
ιόν του τό φρέαρ ¿κείνο, πλησίον τοϋ όποιου έστάθη 
οτε ό Έλιέζερ μέ τάς καμήλους του, καί περί του 
'••ου ό καλός ούτος υπηρέτης πολλάκις έλάλησεν εις 
' ’Ιακώβ, δτε ακόμη ήτο παιδίον. Έ κεί δέ είδε καϊ 
.ένας, ο: οποίο: έποόσμενον και άλλους βοσκούς 
βηκώσωσι τόν μέγα·/ λίθον άπό τό στόμ:ο·/ τοϋ φρέα- 

διά νά ποτίσωσ: τά ποίμνιά τ ω ν  διότι υπήρχε 
νά μή σηκώνεται ό λίθος ουτος, έάν δέν συνη-
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Οροίζοντο όλα τά ποίμνια· ό νεανίας πλησιάσας ε?; 
τούς ποιμένας τούτους, ήρώτησεν, άν εγνώριζον σόι 
Λάβαν, τόν υιόν του Χαχώρ καί αδελφόν τή ς 'Ρεβεχ. 
κας. u Ναι, τόν γνωρίζομεν, άπεκρίθησαν οί άνθρωποι
εκείνοι, καί υγια ίνει' ιδού καί ή θυγάτηρ αυτού ΡΑΧΙΙΛ,
ή όποια ερχεται με τό ποιμνιον τού πατρος τη ς. » Kaj 
τωόντι μόλις έπαυσαν άπό τού νά Καλών. ,  πλησιάζει ή 
'Ραχήλ εις τό φρέαρ Γμέ τό μικρόν ποίμνιον των προ
βάτων, τό όποιον ό πατήρ της Λάβαν τη ς ειχε δώοι 
διά νά βόσκη.

Ό  ’Ιακώβ ίδών την έξαοέλφην του πλησιάζουσαν, 
έκύλισεν ευθύς τόν λίθον άπό τό στόμιον τού φρέα-ι 
διά νά τήν εύκολύνη ν’ άνασύρη Οοωρ, καί τήν έβοή 
Οησε νά ποτίση τό ποίμνρν τη ς , συγχρόνως δέ 
έφανέοωσεν, ό’τι ήτο υιός τής 'Ρεβέκκας, άοελο 
τού Λάβαν, καί επομένως πρώτος έξάοελφός την 
'II δέ 'Ραχήλ άκούσασα ταύτα έχάρη μεγάλως, xa 
ώδήγησε τόν νέον εις τήν οικίαν τού πατρός τη;
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της Λείας· μή παραξενεύεσθε οέ, ώ φίλοι 
εαίδες, ότι ό ’Ιακώβ έλαβε δύο γυναίκας, διότι, ώ ς 
γνωρίζετε καί έκ τής ιστορίας του ’ Αβραάμ, οί άνθρωποι 
:ο¡¡τότε καιρού έλάμβανον διά μ ια ; πολλάς γυναίκας.

Ότε έτελείωσεν ό καιρός κατά τόν οποίον ό ’Ιακώβ 
η:ο υποχρεωμένος νά υπηρέτη τόν θειον του, ¿ζήτησε 
Ίΐ έπιστρέψη εις τήν πατρ ίδ α  του, καί νά ιδη τόν πατέρα  
καί τήν μητέρα του, έτι δέ καί τόν αδελφόν του Ή σαΰ, 
τού οποίου ό θυμός ήλπιζεν, ότι είχε καταπραϋνΟή* 
άλλ’ ό Λάβαν τόν ύπεχρέωσε νά υπηρέτηση άκόμη άλλα 
ίττέ Ιτη, καί τού ύπεσχέθη νά τού δώση πάμπολλα 
εοίρια πρός αμοιβήν, εάν συγκατένευεν. "Εμεινε δέ ό 

ζώο καί τόν καιρόν τούτον εις τήν Μεσοποταμίαν· 
*·™ ίλλ’ άφού παρήλθον τά επτά έτη, άφήκε τόν τόπον 

εκείνον, όπου περισσότερον των είκοσιν ετών ύπηρέτη- 
®5* λαβών οέ μεθ’ εαυτού τάς γυναίκας καί τά τέκνα

όστις τόν ΟπεδέχΟη μέ ανοικτάς άγκάλας, καί δέν επαυο ,
άπό του νά θεωρή καί νά Οωπεύη τόν υιόν τής αδελφή; 
του 'Ρεβέκκας. Ά λ λ ’ επειδή ό γέρων Λάβαν δέν ήΟι/ 
νά βλέπη κανένα άργόν εις τήν οικίαν του, όπου «»· 
στος ειργάζετο άπό πρωίας μέχρις εσπέρας, τόν έσυμ 
οώνησε νά ύπηρετήση δέκα τέσσαρα Ιτη* καί ά« 
μετά παρέλευσιν τών έπτά ετών είδεν, 5τι ό ’Ιακώβ ητ 
νέος φρόνιμος καί φιλόπονος, έδωκεν εις αυτόν τη 
πρωτότοκον θυγατέ 
τό τέλος τών δεκα 
εις γάμον καί τήν νεωτέραν, τήν 'Ραχήλ, τήν όπο«1 
ό Ιακώβ ήγάπα περισσότερον, διότι ήτο ώραιοτερα τ?

του, τούς ύπηρέτας καί τά ποίμνιά του έξεκίνησε πρός
η» γήν Χαναάν.

’Ενώ δέ ό ’Ιακώβ έπλησίαζεν εις τόν τόπον της γ εν-
νήσεώς του, Ιμαθεν, ότι ό αδελφός του Ή σαύ ήρχετο
ί!;  συνάντησίν του μέ 400  ώπλισμένους ανθρώπους·
0ι’ δ καί έκυοιεύθη άπό φόβον μήπως τόν βλάψη ό
έοελφός του· άπεφάσισε λοιπόν νά περάση τήν πολυά-
Ρ'θμον οικογένειαν του άπό το άλλο μέρος ενός χει*

, , (“ ρρου εις τάς ονθας τού όποιου εΰρίσκετο, καί νά
:ερα του Λείαν εις γυναίκα και ρ  · , , , , 1 .

1 , , Λ  , τα? σκηνας του εκει οια ν αναπαυθωσι τα ποι-
κατεσσαρων ετών εοωκε προς «·* Β , . , , .1 ■ Γ'-ακαί οι υπηρεται του. Ιυνω οε αυτός εμενε κατα μονας

Ε!ί τήν όχθην ταύτην, ό Κύριος ήθέλησε νά τού δώση
®ημεϊόν θάρρους. "Οθεν άφοϋ έπροχώρησεν ή νύξ, άγνω -
8“°ϊ τις άνθρωπος έπαοουσιάσθη αίφνης ενώπιον του,



χαί συμπλαχβίς μετ’ αύτοϋ ήοχισβ ν® παλαίη χαί »1 
ζητϊ) νά τόν ρίψη χαμαί· ά λλ ’ άφοϋ ματαίως έπροση ί  
θησβ νά τόν νιχήιη χαί δέν ήμπόρεσε, τόν έκτύπησεν εί; 
τόν μηρόν καί τόν άφήκε χωλόν, έπειτα τόν παρ-ήτη«, 
είπών τους αξιομνημόνευτους τούτους λόγους· « Είς τό 
έξής δέν Οά όνομάζεααι πλέον Ιακώ β , ά λλ ’ 1ΣΡ\ΗΛ 
τό όποιον σημαίνει {οχυρός ενώπιον τοΰ Κυρίου· χαί 
έπειδή έοάνης ισχυρός ενώπιον τοϋ Κυρίου, πόσον 
ισχυρότερος Οά ηοαι ενώπιον τών ανθρώπων! »

Τούτους τούς μυστηριώδεις λόγους είπών ό άγγελο; 
(διότι άγγελος ήτο ό σταλείς ούτος άπό τόν Θεόν 
πρός τόν ’Ιακώβ), έγεινεν άφαντος περί τά ¿ξημερώ
ματα, καί ό ’Ιακώβ έμεινε χωλός πρός τά μέρος δπου 
τόν έκτύπησεν, είς όλην του τήν ζωήν.

Ά φοϋ άνέτειλεν ό ήλιος, ό πατριάρχης κουρασμένο; 
άκόμη άπό τήν νυκτερινήν πάλην, συνήΟροισε τήν οικο
γένειαν του καί έδωκε τό σημειον τής άναχωρήσεω;· 
ενώ δέ άκόμη έσυλλογίζετο τήν οργήν τοϋ αδελφοί) 
του, ιδού βλέπει τόν ΊΙσαϋ έρχόμενον, όστις πλησιά- 
σας έπεσεν είς τάς άγκάλας του· ένηγκαλίσΟησαν λοι
πόν ώ ς καλοί άοελφοί, οί όποιοι πρό πολλοϋ Σι* 
«Ιδον άλλήλους, ¿λησμόνησαν τό παλαιόν των μίσος, 
καί Ικτοτε έζησαν πάντοτε έν ειρήνη.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΙΕΤΣ (ψαρας).

Ο Μ ιχαλάκης μόλις εξαετής ών, εμεινεν ορφανός πατρός **ι 
μητρός! Τον παρέλαοε δέ ό θείος του Ιωάννης ό ψαρα;, όστι; 
κατώκει είς καλύβην παρά τάς δχθας τοΟ Σηκοάνα (α). Ό  θείός
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rjw; ήγάπα αύτόν τον έφερε πολλάκις είς τό πλ.οιάριόν Τον, 
mù τό< έμάνθανε να άλιεύη (Ιαρεύη), νά κ λ υ μ β α  κα ί νά πλέκη 
χί/ιστρχ. Ο δέ Μ ιχκλχκη; τόσον έτεμελείτο o it ·ις ευχάριστή τόν 
θειον του. ώστε ταχέως εμζνθχνεν ό.τι τόν έδιδχσκε κχ ί οϋτω κχ- 
«στη χρήσιμος- διότι έμαθε νά ψχρεύη καλά με τήν ορμιάν. 'Οθεν 
¿’Ιωάννης τόν άπεοίβκζ: πάσαν πρωίαν επ ί τίνος νησιδίου σχημχ- 
άζομένου ΰπό τοϋ ποταμοΰ, οπού ύπήοχιν πολλοί ιχθύες (όψά
με). ’Εδώ ό Μ'.χχλάκη; εμενεν όλην τήν ημέραν έ/ων τήν όρ 
μιάν του, τό κάνισχρον καί τούς σκώληκας διά νά 3άλλη δέλεαρ 
ιϊςτό άγκιστρον. 'Ενίοτε έστενοχωρείτο μενών μόνος όλην τήν 
ψέραν άλλά τό μέν, ή έλστίς καλή; άγρας, τά δέ, ή επιθυμία τοϋ 
νά χαροππήση τήν αγαθήν του έξχδίλφην Μ χ σι άνναν, φερων τά 
χάνιστρον πλήρες ιχθύων, παρείχον είς αυτόν θάρρνς κα ί υπομονήν- 

Δυστυχώς όμως τά μικρά όψάρια ε ίνχ ι, ώς τά μικρά παιδία, 
ιδιότροπα. Όθεν ημέραν τινά άν κα ί έκοπίασε πολύ, δέν έπίασεν 
οόδέ έν όψάριον. 'θ τ ε  δέ έπεστρεψε κενχϊς χερσίν, ή θ;ίχ του ήτις 
ωνομάζετο Μαρία, νομίζουσα, ότι αύτό; έπχιζεν όλην τήν ημέραν 
άντί νά άλιεύη, έθύμωσε κατ’ αύτοϋ, τόν έδειρε κα ί τον εστειλε 

νά χοιμηθή πριν δειπνήση. ‘Η θεία αυτη ήτο γυνή αυστηρότατη 
χαί οργίλο;' πολ.λ,άκις ¿¿ράπιζε τόν Μ ιχαλάκην ή διότι έκαμνεν 
ολίγον θόρυβον, ή διότι, ένώ αύτή έβ-.άζετο νά περάση κα ί νά 6πά- 
γη που, τόν ευρισκεν εμπρός της. Οί δέ μεγάλοι έξάδελφοί του 
εύγαριστοΰντο επίσης νά τόν ένοχλώσιν ενίοτε διά παντος μέσου. 
Μόνον ή μικρά Μαριάννά ήτν πάντοτε ύπέρ αύτοϋ κα ί τόν ύ.τερα- 
οπίζετο ώς καλή έξαδελφη- διά τοϋτο καί αύτός οσάκις έπανήρχετο 
είς τήν οικίαν, τής εφερε κάτ ι τ ι - άλλοτε έν κάνιστρον πλεχέέυ 
όπ’ αύτοϋ, ή καμμ ίαν συρίκτραν έκ καλαμιού, ή κανέν ώραίον λου
λούδι, ή καί καμμ ίαν φολεάν πτηνών. Τήν έσπέραν ταύτην μόλις 
ό Μιχαλάκης ε ίχε  πλαγιάσει καί ήχουσεν ελαφρά βήματα" στρέ- 

ψας δέ βλέπει τήν καλήν αύτοϋ έξαδέλφην, ήτις τώ είπε' « ’ΐδού 
Μιχκλάκη, σοί έφεσι τά δείπνου μου νά τό φάγης- διότι δέν ¿μ
πορώ νά υποφέρω νά μήνης σύ νήστης. 3
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M IX . lo t  ευχαριστώ μικρά Μαριάννα διά την καλωσύνην σου* 
αλλά  σύ δεν Οα πεινάσης; έλα λοιπόν άς μοιράσωμεν τό δείπνον 
τούτο' τό ημισυ μο ι άρχει.

M AP. 'Εστω  ! Οά καθίσω πλησίον σου νά φάγω τούτο τό κομ- 
μ ά τ ι  τοΟ άρτου' ή μήτηρ μου  είνα ι πολύ αυστηρά πρός σέ’ είσαι 
βεβαίως θυμωμένος κατ’ αυτής.

M IX . θυμωμένο;1. Wat κατ’ άρχάς έΟύμωσα ολίγον, διότι δεν 
έπρεπε νά με τιμωρήση. "Αν δεν έπίασα ¿ψάρια δεν επταιον εγώ’ 
διότι δεν έπαιξα ούτε μ ίαν στιγμήν’ ά λλ ’ έπροσπάΟησα όσον ήδυ- 
νάμην, iva άγρεύσω ολίγα ¿ψάρια’ ελεγον λοιπόν κατ ’ έμαυτόν, 
ότι ή μήτηρ σου είνα ι άδικος κα ι κακά,· έπειτα οτε εμελλον νά 
πλαγιάσω, άρχισα νά λέγω τήν π:οσευχάν μου’ ότε δέ έφδασα 
ε ις  τό, κ a ί  ά φ ε ς ά μ  i  ν τ  à ό ο ε ι  λ  τ , μ ε τ  a  ή μ. Εν, ώ ς 
κ α ί  ΰ μ ε ΐ  ς ά τ ί  ε μ  ε ν τ  ο Ε ς ο φ ε ί λ ε τ α ι  ς η μ ώ ν ,  
αίφνης ένΟυμήΟην ότι, αν εξακολουθώ νά ημα ι δυσηρεστημένος 
κ ζτά  τής θείας μου, ό Θεός δεν θέλει συγχωρήσει τά  ίδ ικά μου 
πτα ίσματα ’ τότε δε κατ ’ έμαυτόν ε ιπ ον  « Ή  θεία μου είνα ι πτω
χ ή ’ όλην την ημέραν ένασχολεϊται κα ί κοπιάζει διά την οικογένειαν 
της, δεν είνα ι λοιπόν ουδόλως παράδοξον, αν ενίοτε ηναι ευερέθιπος· 
έν τοσούτω αυτή με ευεργέτησε πολύ’ διότι, άν αύτη δέν με παρε- 
λάμβανεν εις την οικίαν της. ηδελον άναγκασΟή νά μέ στείλωσιν 
εις τό ορφανοτροφείο·./. » ’Εν ώ έσυλλογιζόμην ολα ταΟτα, ό θυμός 
μου κατευνάσΟη, κα ί ότε σύ είσήλΟες, εγώ ε’ χον -ήδη τελειώσει 
την προσευχήν μου, παρακαλέσας τόν Θεόν έ'ς όλης καρδίας υπέρ 
τής μητρός σου.

M AP. Σύ είσαι πολύ καλός’ εγώ όμως δέν ε ίμα ι τόσον καλή· 
δ ιότι οργίζομαι πάντοτε εναντίον έ/.είνων, οίτινές σε ένοχλοΰσι, 
κα ί μάλιστα όταν σε ένοχλώσιν οί αδελφοί μου’ άν δέ ημην αρ
κετά δυνατά, νομίζω, ότι ηΟελον τούς δείρει.

M IX . Δέν ε ίμ α ι καλός’ έπεδύμουν όμως νά ημα ι καλός, ινα με 
προστατεύη ό Θεός, κα ί ΐνα  με καταστήση ας:ον άλιέα, κα ί ιν* 
δυνηθώ νά κερδήσω πολλά χρήματα.

L
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M AP. Κ α ί εις τ ί Οά χοησιμεύσωσι ταΟτα τά χρήματα ;
M IX . 'ΐίθελον αγοράσει ώραίαν τινά καλϋβην μικράν, ΐνα  κατοι. 

κώ έν αύτη μόνος.
M AP. Πώς Κύρ Μ ιχαλάκη , θέλεις ν’ άποχωρισΟτ,ς άπ’ έμέ;
M IX . 'Ο χ ι,  άλλα σύ δέν με άφίνεις νά τελειώσω τόν λόγον μου. 

"Ηθελα νά είπω, ότι Οά παρακαλέσω τόν θειον μου νά σε άφήση 
νά έλΟης νά κατοικης μετ’ εμού, διά νά προσεχής την καλύβην 
μου κα ί νά μου μαγειρεύης τό φαγητον μ.ου.

M AP . "θ! πόσον εύχάριστον ηΟελεν είσθαι τούτο’ διότι δέν ήθέ- 
λομεν έχε ι έκεΐ κανένα, νά μας μαλώνη. Κάμε όγλίγωρα νά μεγα- 
λώσης δ ιά  νά δύνασαί νά κερδαίνης χρήματα.

M IX . ’Εν τοσούτω Οά προσπαθήσω νά άγρεόσω αΰριον πολλά 
¿ψάρια, iva  εξιλεώσω την μητέρα σου. ’ ΐδού, σοί φωνάζει, πήγαινε, 
Καλή νύκτα Μαριάννα. »

Την δέ επαύριον ό Μ ιχαλάκης άπό πρωίας άπεβιβάσΟη έπ ί τού 
νησιδίου κα ί άρχισε νά. άλιεύη. 'θ  καιρός ητο έξαίρετος, ό ήλιος 
έλαμπε, πλήθος δέ ίχόυδίων έκολύμβων περί αύτόν. Κ α ι όμως εις 
μάτην έβαλε τούς καλλίτερους σκώληκας εις τό άγκιστρου· διότι τά 
πονηρά ταύτα ϊχΟυδια δέν ηρχοντο νά το δαγκάσωσιν έν τοσούτω 
ό χρόνος παρήρχετο, κα ί μετ’ ολίγον έμελλε νά έλΟτι ό θείος του μέ 
τό πλοιάριον νά τον παραλαβή· τό δέ κάνιστρον ητο κενόν. ’Δ λ - 
λοίμονον ! έλεγε μετά λύπης τό πτωχόν παιδίον’ « Θά με δείρτ) 
παλιν ή θεία μου κα ί θά με άναγκάση νά πλαγιάσω χωρίς νά φά
γω, άν κα ί έκοπίασα πολύ όλην την ημέραν. »

'Ενώ ούτως ώμίλει, άκουσε χαρμόσυνα άσματα ’ στρέψας ειδεν 
εις τόν ποταμόν λέμβον, διευθυνομένην πρός αύτόν αυτη χρωμα
τισμένη μέ χρώμα λευκόν κα ί έρυθρόν ητο ωραία. Εντός αύτής 
ησαν κυρίαι κα ί κύριοι, οϊτινες έκωπηλάτουν, κ α ί ώραιότατον πα ι- 
διον ολίγον μικρότερου αύτού. "ΐΐτο δέ τό παιδίον τούτο πλουσιώτα- 
τα ένδεδυμένον' δ ιότι έφόρει έπενδύτην μεταξοΰφαντον κυανούν 
και σκιάδιον μέ πτερά. Κ έα  δέ τ ις  κυρία εΐχεν αΰτό έπί των γο
νάτων της κα ί τό ένηγκαλίζετο πάσαν στιγμήν. Βλέπων ό Μ ιχα -
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λάκης προς τό παιδίον τούτο έλεγε- « Πότον εύτοχές είναι* αυτό 
δεν αναγκάζεται ν’ άλιεύη δλην την ημέραν ΐνα  κερδαίνη τά  πρός 
τό ζήν άντι δε θ;ίας αυστηρά; έχε ι καλήν μητέρα, η τις τό αγα
πά φιλοστόργω;! ΤΑ ! πότον άπερίσ/.επτον είναι ! πώ; κύπτει "ΐνα 
πιάση Ιν ζυλάκι, τό όποιον πλέει π λητ ίιν  του ! Α  ! 0εε μου ! ιδού 
ϊπεσεν ε ϊ; τόν ποταμόν οί δέ άνδρε; κυττάζουσιν άλλήλους κα ί δεν 
πηδώσιν εις τόδδωρ, όπως σώσωσιν αύτό ! 'Α ς  σπ-:ύσω ! άς σπτύτω! 
ίσως δυνηβώ έγώ νά τό σώσω » II λέμβος διεβζινε πλητϊον τοΟ νη- 
δίου, οτε τό παιδίον έπετεν. 'Ο  δε Μ ιχαλάκης ήδύνχτο νά κολυμ
βά ώς ιχθύς, ώστε ε ΐ; δύω λεπτά τής ώρας έσΟασεν εις τό μτρος, 
όπου τό παιδίον άγωνιζόμενον, ήρχιοε νά (5υ9ΐζηται. Το έπίασε 
με τήν μίαν χεϊρα κα ί έςηκολούδητε νά κολυμβά μέ τήν έτέ- 
ραν έως ότου ήδυνήΟη ή λέμβος, ήν τό ρεύμα είχεν άπομακρύνει, 
να ϊλ9η εις βοήθειαν αυτών. ’Ανέσυρον άπό τού ϋδατος κα ι τά 
δύω παιδία. Τό ώραΐον τούτο παιδίον, όπεο εκαλείτο Νικολάκης, 
δέν είχε χάσει ούδέ τάς αισθήσεις του. Ί ΐ  δέ μήτηο του πλή
ρης χαράς, άκαταπαύστως ευχαριστεί τόν Μ ιχαλάκην, διότι εσωσε 
τόν υιόν της. Τόν ήρώτησε, πώς ήδυνήΟη οϋτω μικρός νά μά9η 
νά κολυμβά τόσον καλώς, πώς εύρέδη έπί τού νησιδίου τούτου 
κα ί άλλας πολλάς ερωτήσεις απέτεινε πρός αύτόν, ώστε έδεησε νά 
διηγηΟή πάσαν τήν ιστορίαν του. Μαθούσα δέ ότι γονείς μέν δεν 
είχεν, ότι δέ δέν ήτο πολύ ευχαριστημένος άπό τήν Οείαν του, ειπε 
πρός αύτόν' «Αγαπητόν μο ι παιδίον, έλΟέ είς τόν πύργον μας, 
όστις είνα ι πολύ πλησίον, ΐνα  άλλάξης τά ενδύματα σου κα ί ζε- 
στανΟής' έπειτα θέλεις υπάγει νά είπη,ς τώ Οείω σου, ότι έγώ ά- 
ναδεχομαι είς τό εξής τήν ανατροφήν σου κα ί τήν άποκαταστα- 
σίν σου, κα ί ότι θέλεις διαμένει είς τόν οίκόν μας Ε ίπ ε  τω οτι
ό σύζυγός μου είναι ό Μαρκέζος τού Κ .............Σοί άρέσκει τούτο;»

—  ’ ω ! κυρία μου! Θά ήμ α ι πολύ εύτυχής μένων είς τήν οι
κίαν σου, διότι φαίνεσαι άγαθωτάτη· κα ί ε ίμα ι βέβαιος, ότι δεν 
6ά μέ δαίρνης ώς ή θεία μου Μαρία.» (Ε π ετα ι συνέχεια).

Έ κ τώ ν δ.ηγημάτων Γεωργίου Κωνοταντιν.οου.
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Π ΕΡ Ι ΤΑ Χ Τ Δ Ρ Ο Μ Ε ΙΩ Γ ί.

Οί αρχαίοι βασιλείς τής Περσίας διά νά γνωρίζω  σε 
τί συνέβαΐΌν είς τα ; οιαφόσους έπαρχίας ή σατραπίας 
του βασιλείου των είχον επίτηδες πλήθος ταχυδρόμων, 
τούς όποιους ώ<όμαζον άγγάοους, καί τούς όποιους έπεμ- 
πον είς τούς σατράπάς των μέ διαταγάς, οΰτοι δέ 
πάλιν ε ιτελλο ν αύτούς είς τήν πρωτεύουσαν μέ επί
σημα γράμματα, είς τά όποια έγραφον ό,τι ήθελον. 
Τοιουτοτρόπως ό βασιλεύς ήξευρε καί τά ελάχιστα, τά 
συμβαίνοντα είς τά πλέον μεμακρυσμένα μιρη του κρά
τους του. Λέγουσι δέ, ότι πρώτος ό Μέγας Κύρος 
έπενόησε τό είδος τούτο τών Ταχυδρομείων, ό όποιος 
¿σύστησε σταθμούς είς διάφορα αποστήματα τού κρά
τους διά ν ’ άναπαύωνται οί ταχυδρόμοι του, ή καί α ύ - 

τος μέ τήν συνοδίαν του, ότε περιώδευεν άπό πόλεως 
είς πόλιν.

Τοιούτου είδους ταχυδρόμοι ύπηρέτουν και εις τήν 
Γαλλίαν πρό πολλών αιώνων μετακομίζοντες μόνον τά 
βασιλικά έγγραφα. Έ άν δέ οί άνθρωποι ήΟελον νά μετα- 
βώσιν άπό ένα τόπον είς άλλον ταχέως, Γππευον είς τούς 
ταχυδρομικούς ίππους, τούς οποίους ήλλαζον κατά σταθ
μούς συστημένους είς τάς μ εγάλα ; οδούς τώ ν πόλεων. 
Κατόπιν τό Ιίανεπιστήμιον τών Παρισίων είσήξε τό Τα
χυδρομείου είς τήν Γαλλίαν διά τήν ευκολίαν τών φοι
τητών, τούς όποιους μετέφερεν άπό όλα τά μέρη του 
βασιλείου και μετεκόμιζε καί τάς έτιστολάς ετι δέ καί 
τά ς άποσκευάς αύτών.

Κατά δέ τό ί4(»4 δηλαδή πρό 400 σχεδόν χρόνων, 
πρώτος ό βασιλεύς τής Γ αλλίας Λουδοβίκος ό ενδέκα
τος οιεταξεν, ώστε οί ταχυδρόμοι οί μετακομίζοντες



τάς βασιλιχάς δ'.αταγάς, νά μετακομίζωσι συγχρόνως 
άπό πόλεως είς πάλιν καί ¿πιστολάς ιδ ιω τώ ν εάν δέ 
τ ις  ήθελεν, ήδύνατο νά όδοιπορή έφιππος μετά τών 
ταχυδρόμω ν  τούτων πληρώνω ν δέκα σολδία, πεντήκοντα 
δηλαδή λεπτά οι’ έκαστον ίππον καί δ:’ έκαστον σταθ
μόν, άπέχοντα τέσσαρας Λεύγας μακράν τόν ένα τοϋ 
άλλου* ή οέ ταχυδρομική λ ε ύ γ α  ισοδύναμεί μέ 2000  
Γαλλικούς πήχεις.

Μετά καιρόν δέ και βαθμηδόν μεγάλη ν πρόοδον έλα 
βαν τά ταχυδρομεία. Διότι, ένώ πρότεοον διά νά μάΟω- 
σιν οί γονείς καί οί συγγενείς τοϋ ξενιτευμένου περί 
τή ς υγείας του, έπρεπε νά προσμείνωσιν, ή αύτός 
ό ίδιος νά έπιστρέψη, ή τουλάχιστον νά έλΟη άλλος 
τ ις  άπό τόν τόπον εκείνον γνωρίζων αύτόν ·:ήν σήμερον 
ομως δυνάμεθα καθ’ έκάστην νά στέλλωμεν ¿πιστολάς 
εις τά πλέον μακρυνά μέρη τοϋ κόσμου, καί μετ’ ολ ί
γον καιρόν άναλόγως τή ; άποστάσεως είμεΟα βέβαιοι, 
οτι θά έχωμεν  άπάντησιν διά τοϋ ίδιου μέσου.

Ή  ωφέλιμος αϋτη έπινοησις τής αποστολής τών 
επιστολών είναι ευεργέτημα διά τήν ανθρωπότητα. Καί 
εάν οι βασιλείς τής ΙΙερσίας είναι τωόντι οι πρώτοι 
μεταχειρίσθέντες τό μέσον τοϋτο, χοεωστοϋμεν εις αύ
τούς άκόμη καί τώρα πολλή ν ευγνωμοσύνην.

Έ νώ δέ εις τήν Ευρώπην τά ταχυδρομεία ήσαν τόσον 
ανεπτυγμένα, ή Ε λ λ ά ς  διατελοϋσα υπό τόν Τουρκικόν 
ζ υ γό ν ,  ώ φίλοι παιδες, ούτε συγκοινωνίας τακτικάς εί- 
χεν, ούτε ταχυδρομεία, καί οί κάτοικοί της ήναγκά- 
ζοντο ν’ άνταποκρίνωνται, όπως άνταπεκρίνοντο καί οί 
άνθρωποι τής παλαιας εποχής, δηλαδή ή μέ ανθρώπους 
οδοιπόρους, ή μέ πλοιάρχους και έπιβάτας. Φαντασθήτε
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■πατέρες ήμών  πρό τής έπαναστάσεως διά τούς σ υ γ γ ε 
νείς  καί φίλους τω ν καί διά τά συμφέροντα τω ν. ΆφοΟ 
όμως ό Θεός μας ήλευθέρωσεν άπό τήν τυραννίαν τών 
Τούρκων και έσχηματίσαμεν ιδιαίτερον βασίλειον, βαθμη
δόν, βαθμηδόν, τόσον προώοευσεν ή ταχυδρομ ικ ή  υπη
ρεσία, ώστε τήν σήμερον, οχι μόνον οί κάτοικοι τών 
μεγάλων πόλεων τής 'Ελλάδος άνταποκρίνβνται εύκο- 
λώτατα, άλλά καί τών πλέον  άπ ομ εμακρυσμένων χω 
ρίων λαμβάνουσι τακτικώς τά γ ρ ά μ μ α τ ά  των. 'Οποία 
ευκολία ! Καί οχι μόνον  τούτο , ά λ λ ά  καί μέ όλα τά 
μέρη  τοΰ παλαιοϋ καί νέου κόσμου  ή Ε λ λ ά ς  έχει τα 
κτικάς συγκοινωνίας και διά ξηρδς καί διά θ αλάσση ς .

Ό φείλομεν λοιπόν ευγνωμοσύνην εις τήν Κυβέρνησιν, 
ήτις πάντοτε έμερίμνησε καί μ ερ ιμ νά  υπέρ τή ς προόδου 
τή ς Ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Χοεωστοϋμεν χάοιτας εις τόν πολύπειρον Κ. Γεώρ
γιον Σκούφον, οστ ις  έπαξίως διεύθυνε τά  Ταχυδρομεία 
τοϋ Κράτους άπό τού  1832 μέχρι τοϋ ’Ιουλίου τοϋ 
1 855 , έχων πάντοτε  άδιάσπαστο·/ συνεργάτην  καί βοη
θόν εις τάς εργασ ίας  του τόν  Κ. Θεόδωρον Λεονάρδον, 
οστις καί τόν διεδέχθη παραιτηθέντα.

Ό  δέ Κ. Λεονάρδος καί ώς Γραμματεύς καί ώ ς  
Υποδιευθυντής, καί ώς εκπ Κηρών 'χρέη Διευθυντοϋ, καί 
ήδη άπό τοϋ J 8G0 ώς Γεν. Διευθυντής τών Ταχυδρο
μείων, οϋτω ο ιλ ο τ ίμ ω ς  κα ί άόκνως  είργάσθη, ώστε 
ούναταί τ ις δικαίως νά ειπη, ό τ ι  π ρ ό ς  κ α ύ χ η μ α  τής 
Ταχ. υπηρεσία; διετέλεσεν ώ ς υ π ά λ λ η λ ο ς ,  κα ί  διατε- 
).εΐ ήδη ώς α ρ χ η γ ό ς  αυτής.

"Οτι οφείλεται δίκαιος έπαινος καί ευγνωμοσύνη είς
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τόν Κ. Aso νάρδον, καί άλλα  αύτοΰ εργα έν τή ίιπηρε- 
σία μαρτυροΟσιν, ιδίως δέ τό ποό ολίγου οημοσιευΟίν 
βιβλίον, Ε λληνισ τί τε και Γαλλιστί, δαπάνη τής Κυ- 
βερνήσεως, είς τό όποιον έκθίτε: λεπτομερώς καί ακρι
βώς τήν βαΟμιαίαν προοοον καί τάς διαφόρους φάσεις 
τής Ταχ. υπηρεσίας άπό του έτους 1820 μέχρι τής 
σήμερον 1S62.

'Η  δέ τοιαύτη Ιχθεσις ούχί μόνον σπουδαία θεω
ρείται παρ' ήμΐν, αλλά καί είς τούς Ευρωπαίους θέλει 
δείξει, ότι είς ούοέν κατώτεροι μένομεν εκείνων.

■nEtOSSsa—«
ΟΜΗΡΟΣ

Ο .τίριγηίΐόΐίρος τ¡¿y ποιητών (ήκμαζε περί τό 930 π. X.)
(Σ υνέχεια  ίο ;  άρ ιθ . 1 8 .)

ΑφοΟ ό ’ Ομηρο; έθησαύρισεν ικανά; γνώσεις, άνεχώρησεν έκ τής 
Α ίγυπτου καί ήλθεν ε ί; τήν νήσον Ιθάκην, δπον προσεβλήσησαν 
οϊ οφθαλμοί του άπό πάθος τ ι  ονομαζόμενου οφθαλμίαν. Μέντης 
ό φίλο; καί οδηγός το ν , τόν άφήκεν ε ί; τήν οικίαν τον Μ έντω - 
ρος, ένός τών διακεκριμένων κατοίκων της Ιθά κη ς, καί i r . i r p i -  

ψιν είς τή ν  πατρίδα Λευκάδα, άλλην νήσον πλησίον τ ή ;  Ιθάκης. 
Ε ί ;  τήν οικίαν ταΰτη.ν τον Μέντωρο; εύρεν ό 'Ομηρος ικανήν π ε - 
ριποίησιν καί φιλοξενίαν, καί δτε μ ετά  τινα καιρόν έπανήλθεν δ 
Μέντης είς τήν ’ Ιθάκην είδε τόν Όυ.ηρον Οεραπευμένον. Ε κ - 
πλεύσαντες και οί δυο έκεϊθεν, έπεσκέφθησχν τά παράλια τ ή ;  
Πελοπόννησου καί τά ; νήσους τον Αιγαίο » πελά γου:, καί κ α τή ν- 
τησαν είς Κολοφώνα πόλιν τ ή ;  Μ ικρά; ’ Ασία;. ’Ο  Ό μ η ρ ο : κατά 
κακήν του τύχην προσεβλάθη έκ νέου έκ τής ιδ ία ; αοθενείας, 
ένεκα τή ; όποιας ήνανκάσθη πρό ολίγου νά μείνη ε ΐ; την Ιθάκην· 
τοιουτοτρόπως 6 ποιητής έκ.εΐ·ο;, δσ τι; τόσον καλά έγνιόριζε νά 
παρατηρή καί έξετάζη τά περικυκλοϋντα αύτόν πράγαατα καί 
τούς ανθρώπους, έχασε τήν δρασιν. καί άλλο* τρόπον δ'.ά νά 
ένδυναμώνη, τ ά ; νοιρά; το » δυνάαεις δέν εί/ε παρά τήν φαντα
σίαν καί τα ; αναμνήσεις του. Μέ τόσην δε ακρίβειαν, και ά λή - 
Αειαν, καί λαμπρότητα έξεικονίζει είς τά  πριήμχτά του τα  δ ·ά -
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φορά αντικείμενα, ώστε αρκούντως καταδεικνύεται, ότι λίαν ζωη- 
ρώ; καί βαθεω; ένεχαράχθησαν κα ί ένετυπώθησαν εί; τόν νοΟν του 
όσα ειδε κα ί ήκουσεν. Ε ί; τοιαυτην κατάστασιν ευρισκόμενος έπέ- 
στρεψεν εί; τήν Σμύρνην, όπου άπετελείωσε τήν Γλιάδα, τά αθά
νατον εκείνο ποίημά του, τό όποιον ήτο άκόμη ατελές.

’Επειδή δε είχεν αγαθήν καρδίαν, έκρινε τούς ανθρώπους άπό τόν 
εαυτόν του, κα ί ένόμισεν, ότι αύτοί έξ ευγνωμοσύνης διά τούς τό
σους κόπους του, ήθελον τόν περιθάλπει- αναχωρεί λοιπόν έκ τής 
Σμύρνη; κα ί καταντά εί; Κύμην, όπου ή  φήμη τοΰ όνόματό; του 
είχε προηγηθή πρό αύτοΟ πολύν καιρόν δε’ ό τόν ύπεδέχθησαν φι- 
λοφρονέστατα. ΑφοΟ δέ έψαλε τό ποίημά του, ολοι οϊ κάτοικοι έ- 
ξεπλάγησαν διά τόν νοΟν τοΟ ποιητοΟ κα ί άνευφήμησαν όμοφώνω;. 
’Εκ τούτου ό 'Ομηρο; έσυμπερανεν, ότι εύρίσκετο μεταξύ ανθρώπων, 
οί όποιοι είχον πολύν πόθον διά τήν ποίησιν, κα ί ήσαν άξιοι νά 
έκτιμήσωσι τά προτερήματα του- έπαρουσιάσθη λοιπόν εί; τήν γε
ρουσίαν κα ι έζήτησε νά τρέφηται δημοσία δαπάνη, κα ί ύπεσχέθη 
στηριζόμενο; εϊ; τά ; δυνάμει; του, ότι άν τοΟ εκαμνον τήν τιμήν 
ταύτην, ήθελε καταστήσει τήν Κύμην τήν λαμπροτέραν πόλιν τοΰ 
κόσμου. Λ λ λ ' ήπατήθη ε ί; τά; σκέψεις του ό αγαθός Όμηοος- 
διότι άρχων τις, όστις ολίγον ¿φρόντιζε διά τού; ποιητάς, άντέτεινεν 
εί; τήν αΐτησίν του, είπών εί; τού; γερουσιαστής, ότι άν εκαμνον 
άρχήν νά τρέφωσι τυφλούς, ή πόλις των έμελλε μετ ’ ολίγον να πλημ- 
μυρήση άπό τοιούτου;. Ό λ ο ι ο ί λοιποί συνάρχοντές του κα ί ό 
λαό;, μάλλον εί; τό συμφέρον άποβλέποντε; ή εί; τήν δόξαν τής 
πατρίδο; των, παρεδεχΟησαν τήν γνώμην ταύτην, κα ί ό 'Ομηρος 
εμεινεν έγκαταλελειμμένος.

Ό  ποιητής άγανακτήοας έσπευσε ν’ άφήση πόλιν, όπου ή ®ι- 
λαργυρία ήτο τό κύριον πάθος, κα ί άναχωρών έκείθεν άνεφώνησε 
ταΟτα' uΕίθε νά μή γεννηθή ποτε είς τήν Κύμην ποιητής διά να 
τήν έξυμνήση! ο Λυτή ΰπήρξεν ή  μόνη του έκδίκησις.

’ Ε/.τοτε μάς παριστάνεται ό Όμηρος διάγων βίον πλάνητα καί 
άθλιον. Τυφλός, άνευ περιουσίας, ίσο»; καί άνευ φίλων, έπλανάτο 
άπό τόπου ε ί; τόπον, προμηθευομενο;. ώ; λέγουσι, τά  πρό; τό ζήν, 
ψάλλων τού; στίχου; του εί; τού; όσοι ήθελον νά τόν άκροασθώσι 
καί άντσμείψωσι τό- κόπον του-

θύσω λοιτόν ό ευφυέστερος κα ί ό μ-γαλείτερος νούς, ό άνήρ, 
όστις έμελλε ν’ άπολαύη φήμην τήν μάλλον έκτεταμένην, τήν 
μάλλον λαμπράν, τήν όποιαν ούδεί; θνητός απέκτησε, παριστάνεται
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είς ημάς όπό τών παραδόσεων, ότι χατεφυγεν είς τήν ευσπλαχνίαν 
τών ανθρώπων διά νά μή άποθάνη τής πείνης! ί'.κεϊνος είς τό ό
νομα τοΟ όποιου μετά θάνατον άνήγειραν βωμούς, ζών ε ίχ ε  σύν
τροφον μόνην τήν δυστυχίαν !

Αγανακτεί τ ις άναλογιζομενος τοϋτο- άλλά  πόσοι μεγάλοι άν- 
δρες, άπό τής εποχής ταύτης, ύπεκυψαν ε ί; τάς καταδρομής τής 
τύχης, ή όποια δέν ητο είς αύτούς ολιγώτερον αξιοθρήνητος άπό 
τήν τύχην τοϋ 'Ομήρου!

( Ε πετα ί συνεχεία).

/7»γ>ί ί ά ι ό ζ η τ ο ς  Γώ /- ο ΐπ ό ι -  τ ή ς  \ I p x a i i a c ,  ΐ ' ΐ ί  Θ άσου  
χ α ί τ ή ζ  Α χ α ία ς .

Πλησίον τοΰ ‘Αλφειού ποταμού κα ί είς τά  μεθόρια τής Ί ίλ ι -  
δος, υπήρχε τό πάλα ι πολύχνιον τής ’ Αρκαδίας ονομαζόμενου 
'Η ραία , τού όποιου ό οίνος λέγετα ι, οτι ε ίχε τήν ιδ ιότητα, τούς 
μέν άνδρα; πίνοντας αύτόν να κάμνη παράφρονας, τα; δέ γυ 
ναίκα; τεκνοποιοί;.

Ε ίς δε τήν νήσον Θάσον, κειμένην είς τόν Στρυμονικόν κόλπον 
πρός νότον τής Μακεδονίας, λέγουσιν, ότι ύπήρχον δύο είδη οίνου 
είς τήν αρχαιότητα- ό μεν ε ί, πινόμενος έφερε τον άνθρωπον είς 
ύπνον βαθύτατου κα ί ευχάριστου' ό δέ άλλος τό εναντίον, έπροξένει 
αγρυπνίαν κα ί στενοχώριαν.

Πλησίον δέ τής πόλεως Κερυνία; τής ’ Αχα ϊας κατεσκευαζετο 
οίνος, ό όποιος είχε τήν δύναμιν ν' άποβάλλη τά έμβρυα.

Α ί συνδρομαί πέμπονται δ ιά  Ταμιακού Γραμματίου είς τον 
Εκδότην Μ . Δ. Σακκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τοϋ ίδιου έκδοτου.

Α ί συνδρομαί έν Κωνσταντίνου πόλε ι γίνονται παρά τώ Κυρίω Α. 
Δεπάστα βιβλιοπώλη.
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