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Σ Ω Κ Ρ Α Τ Ι Ι Ϊ .

Πιρ'φτ,μος φιλόσοφος Έλλην (γεννηθείς το 470 dr.iOxvt τό 
4C0 έτος π . X .)

(Σ υ ν ίχ ιια  χαϊ τ ίλ ο ;).

'Ο  Σωκράτης τοϋ οποίου τήν εικόνα είδετε εις τό προηγούμενη 
φυλ.λάδιον, ώ φίλοι παϊδες, δέν ήτο διο'λου ωραίος, κ α ί όμολομ 
κα ί ό ίδιος, ότι α ί πρώταί του κλίσεις προς τήν άσωτείαν συνετέ- 
λεσαν εις τό νά παραμορφώσωσι τά χαρακτηριστικά του" άλλ’ ότι 
έλάλει περί τής ηθικής, περί τοϋ προορισμοϋ τοϋ ανθρώπου, ή  στερί 
τοϋ μεγαλείου τοϋ ΘεοΟ, τό εύγενές τών στοχασμών του, τό sjj 
τοϋ ένθουσιασμοϋ του, Ιδιδον τόσον αξιοθαύμαστου έκφρασιν εις την 
φυσιογνωμίαν του, ώστε μετεβάλλετο όλως διόλου, κ α ί έφαίνεπ 
ωραιότερος παρά έάν ε ίχε  τούς κανονικωτέρους χαρακτήρας. ’Ε»  
νείθιζε δέ νά συμβουλεύη τούς μαθητάς του νά κατοπτρίζωνςιι 
δηλ. νά βλέπωσιν εις τόν καθρέπτην συχνά’ κ α ί όσοι έξ αύτϋι 
εϋρισκον έαυτούς ωραίους, νά προσέχωσι νά μ ή  φθείρωσι τήν ωραιό
τητά  των διά πράξεων κακών οσοι δέ εϋρισκον έαυτούς άσχημο« 
νά προσπαθώσι νά έξαλείψωσι τήν ασχήμιαν τοϋ προσώπου των 
τής αρετής,

Ειχον ήδη παρέλθει τριάκοντα ήμεραι άφ’ ότου έμεινεν εις ττ,ν 
φυλακήν, εις τήν όποιαν έβαλλον τούς κακούργους, κα ί ή  γενναιό- 
της του δέν ήλαττώΟη ποτε', άν κα ί έβλεπε καθ’ ημέραν τήν οικο
γένειαν του κα ί τούς φίλους του κλαίον,τας· μ ίαν δέ πρωίαν έξυπνίί· 
σας μ έ  τήν άξιοθαύμαστον εκείνην αταραξίαν τής ψυχής, ώς t*»j 
εύρίσκετο εις τήν εύτυχεστέραν ημέραν τής ζωής του, βλέπει ενι 
τών μαθητών του δεδακρυσμένον κα ί προσμένοντα έκεϊ πλησίον τ» 
πρό πολλ.οϋ χωρίς νά τόν έξυπνήση. c Τ ι νέα έχομεν, Κριτών; τ.ρά- 
τησεν ό Σωκράτης. —  ’Αλοίμονον ! άπεκρίΟη ουτος πνιγόμενος 
τού; λυγμούς- τό πλοϊον ήλθεν! » 'Ο Σωκράτης άκούσας τήν θλι ·̂ 
ράν ταύτην είδησιν, δέν έξέβαλεν έκ τοϋ στόματός του ούδέν » · 
ράπονον, άν κα ί έγνώριζεν, ότι ή επαύριον τής επανόδου τής ίο?ί; 
νεώς, ήτο ή τελευταία ήμερα τής ζωή; του.
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Κατ’ εκείνον τόν καιρόν εις τάς ’Αθήνας είχεν έπιφορτισθή ή έ- 

ι; τής θανατικής ποινής εις ένδεκα ανθρώπους’ άλλα κα ί αϋ- 
0! άνθρωποι, τών όποιων ή καρδία ήτο έσκληρυμένη ένεκα τοϋ 

,’.γου των, δέν ήδυνήθησαν νά μή συγκινηθώσιν, ότε έμοήκαν εις 
εήν φυλακήν τοϋ Σωκράτους, κα ί μάλιστα λέγουσιν, ότι εκείνος, 
«εις ήλ.θε νά τοϋ άναγγειλη, ότι εκείνη ή ήμέρα ήτο ή τελευταία 
πς ζωής του, έγονάτισεν ενώπιον του κα ί τοϋ έζήτει συγγνώμην, 
χάς φρικώδεις τούτους λόγους άκούσασα ή σύζυγό; του Ξανθίππη 
ή όαοία έτυχεν έκεί τήν στιγμήν εκείνην, ήρχισε νά θρηνή κα ί νά 
ώύρτ,ται' ό δέ Σωκράτης διά νά μή άποδειλιάση διά τούς θρήνους 
πς γυναικός παρεκάλεσε τόν Κοιτώνα ένα τών φίλων του μαθητών, 
νί τήν συνοδεύση εις τήν οικίαν της.

'Από τής στιγμής εκείνης ό σοφός έδείκνυεν έτ ι μεγαλειτε'ραν 
ίιεομονήν κα ί σταθερότητα, κα ί εξ όσων παρευρίσκοντο εις τήν πέν- 
ί , ρ  εκείνην σκηνήν, μόνος αυτός έφαίνετα γαλήνιος κα ί άτάρα- 
χος, καί δέν έπαυε τού νά έξορκίζη τούς μαθητάς του νά μή λυ- 
ιϋνται τόσον πολύ, λ ίγων εις αύτούς, ότι τό σώμα τοϋ άνΟρώπου 
ίύνχται μόνον ν’ άποθάνη, άλλ ’ ή ψυχή ε ίνα ι αθάνατος, κα ί πρέπει 
»’ ένταμείβηται ή νά τ ιμωρήται εις τόν άλλον κόσμον, έάν εις 
τβΟτον έπραξε καλά ή  κακά. Ταϋτα δέ άκούοντες οί φίλοι του, ή- 
σθάνοντο μεγάλην άνακούφισιν τής λύπης των.

Οΰτω λοιπόν, παιδία μου, μέ τήν ελπίδα τοϋ νά άπολαύσωμεν 
Μλλ,τ έραν ζωήν εις τόν άλλον κόσμον, κα ί τάς άνταμοιβάς τάς 
οεοίας ό θεός δίδει εις εκείνους, οσοι έζησαν έναρέτως εις τούτον, 
δηφίρομεν μέ υπομονήν τά  δεινά, τά  όποια μάς στέλλει ή θεία 
Πρόνοια διά νά μάς δοκιμάζη- ό δέ Σωκράτης άν κα ί δεν ήτο χρ ι
στιανός, έγνώριζεν όμως τήν αλήθειαν ταύτην, τήν όποιαν ή θρη
σκεία ήμών διδάσκει.

’Εν τούτοι; ό ήλιο; ¿πλησίαζε νά δύση κατά τήν όλεθρίαν έκεί- 
ντί* ημέραν, κατά τήν όποιαν οί καλλίτεροι μαθηταί κα ι φίλοι τοϋ 
ϊωκράτου; παρευρίσκοντο εις τήν φυλακήν τότε ό Κρίτων ήρώτησε 
^  διδάσκαλον του, έάν ε’ χέ  τ ι νά τω παραγγείλη. « Ν'ά ήσαι ένά·
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ρετος, άπεκρίθη ό Σωκράτης, δ ιότι τό μεγαλείτερον όλων τών άγ ΐ 
θών τού κόσμου είναι τούτο, διά το όποιον, όστις τό έχει, πρέ̂ Λ 
νά ζηλεύηται άπό τούς ανθρώπους. [«»ςτων.

Μετ' ολίγον άφοΟ ένηγκαλίσθη κα ί ήσπάσθη διά τελευταίαν ς,Ι^ έφαίνετο, 
ράν τά  τρία μικρά του τέκνα, τά  όποια έφερον έκεϊ έπ ί τούτω, 
βήκεν ό υπηρέτης κα ί τοΟ έπρόσφερε κλαίων τό ποτήριον με τό

νειον. 'Ο Σωκράτης έλαβε τούτο μ έ  τήν συνήθη του αταραξίαν, ΐεΐ¿ί4ένειαν, ΰπεσχέθημεν εις τον 'Ασκληπιόν ενα αλ.εκτορα, 
βλέπων τον υπηρέτην άπομακρυνόμενον, κα ί ζητοΟντα νά κρατήηΓ 
τά  δάκρυά του, τά  όποια έρρεον άκουσίως, ειπεν εις τούς φίλοο( 
του. « 'Ο νέος οδτος έχει καλήν ψυχήν άφ’ οτου ήλΟον έδώ μ
παύει άπότοΟ νά μέ παρηγορή, κα ί τώρα παρατηρήσατε πώς κλαίευ,

Συνήθως οί καταδικασμένοι εις θάνατον έπινον τό κώνειον αεά 
τήν δύ-ιν τού ήλιου’ ά λλ ’ ό Σωκράτης άντί νά περιμείνη τήν ωραν 
εκείνην, έλαβε τό ποτήριον κα ί έκένωσεν αύτά διά μιας.

Κατά  τήν σκληράν ταΰτην στιγμήν, καλοί μου φίλοι, όσοι έπε· 
ριστοίχιζον τόν ένάρετον εκείνον γέροντα έξέσπασαν εις θρήνους καί 
κλαυθμούς’ πρό πάντων δέ ό νέος 'Απολλο'δωρος εξέβαλλε σπαρ*· 
κτικάς χραυγάς, ενώ οί άλλο ι συνέστρεφον τάς χείρας, ή έσκέπαξο» 
τό προσωπον μέ τούς μανδύας των διά ν’ άποκρύψωσι τά δάκρυα 
τω ν  άλλ ’ ό Σωκράτης έμενεν άτάραχος εις τήν τοιαύτην σπαραςι· 
κάρδιον σκηνήν, ώς νά μή ήτο αύτός, όστις έμελ.λε μετ’ όλίγας στι- 
γμάς νά άποθάνη. ’Ημείς, φίλοι μου, τοίς έλεγεν άταράχως, άπεμα- 
κρύναμεν τήν γυναίκα κα ί τά  παιδία δ ιά  νά μή μάς ταράττωσι μί 
τά  δάκρυα κα ί τάς οίμωγάς των, κα ί τώρα σείς οί άνδρε; δέν δύ· 
νασθε νά κρατήσητε τά  ίδ ικά  σα ς! ν

’Ενώ δε έπροσπάθει τοιουτοτρόπως νά τούς έγκαρδιώνη, τό φ*ρ* 
μακον ήρχισε νά κάμνη τήν τρομεοάν ένέργειάν του, δηλ: νά κα
θιστά το σώμα τού Σωκράτους ψυχρόν ώς τόν πάγον μετ’ ολίγοι1 
άφοΟ ήσθάνθη τούς πόδας του ναρκωμένους (αίμωδιασμένους), χ*1 
δέν ήδυνατο πλέον νά σταθή, έξηπλώθη εις τήν κλίνην κα ί έσκεπα- 
σθη μ έ  τόν μανδύαν του’ τότε οί οφθαλμοί του έκλεισαν άκουσωίι 
κα ί οί φίλοι του οΐτινες έκάθηντο πληοίον του πνίγοντες τούς λυγ-

ήκροάζοντο προσεκτικώς τήν εκλίίπονσαν αναπνοήν του’ 
ότι ε ίχ ε  ναρκωθή, άλλ ’ αίφνης άνοίξας τούς όφθαλ- 

καί προσηλώσας αυτούς εις τόν Κρίτωνα, όστις ήτο ό πλησιέ- * 
τών άλλων, ειπεν’ « ’ΕνθυμοΟ, ότι εις τήν τελευταίαν μου

καί έπ ι·

ί'.ρϋ νά έχπληρώσης τό τάξιμον τοΟτο. η 
Μιτ’ ολίγον ό εξαίρετος ουτος άνήρ έξέπνευσεν’ ή δέ 'Ελλάς έ- 

z-.tr.: νά θρηνή τόν θάνατον εκείνου, όστις έγινε θύμα τής διαφθο- 

ρς καί τής κακίας.
•'Ο θάνατος τοΟ Σωκράτους, κα ί ή λύσσα τών εχθρών του, δέν κα- 

τίπρεψαν τό σχολεϊον τής φιλοσοφίας, τό όποιον έσύστησεν εκείνος 
ιή τάς’Αθήνας’ διότι μ ετ ’ όλ.ίγον άντικατεστάθη υπό τού Πλάτω- 
% ένός τών λαμπρότερων μαθητών του, εις τόν όποιον χρεωστοΟ- 
μ* ττ,ν διδασκαλίαν τών τελευταίων στιγμών τής ζωής τοΟ διδα- 
«άλου του. Οί άκροαταί τοΟ νέου τούτου φιλοσόφου συνηθροίζοντο 
Ψ ένα δημόσιον κήπον, όνομαζόμενον ’Ακαδημίαν, έκ τοΟ ίδιοκτή- 
τ*ι βίτού 'Ακαδήμου, έκτος τών τειχών τής πόλ.εως, όπου ή νεο- 
λιία τών 'Αθηναίων έτρεχε διά νά γυμνάζηται. Ε ις τόν κήπον λοι- 
ε» τούτον, ό Πλάτων έδίδασκε τού; νέους, οί όποιοι ηρχοντο νά 
«μασθώσι, κα ί μεταξύ αύτών ήτο κα ί ό 'Αριστοτέλης, όστις με- 
πτιιτα διεδέχθη τόν Πλάτωνα διδάσκων κα ί αύτός εις άλλο μέρος 
Φπόλεως λεγόμενον Κυνόσαργες. 'Επειδή δέ ό ’Αριστοτέλης περι- 
ικών έκεί έδίδασκε τούς μαθητάς του, όλοι οί όπαδοί τής φιλ.οσο- 

αυτού ώνομάσθησαν περιπατητικοί, καθώς κα ί οί τής τού Πλά- 
Ακαδημαϊκοί. ‘ Ολοι οί δοξασθεντες διά τήν παιδείαν των 

τής 'Ελλάδος άνήκουσιν εις τά δύο ταΟτα σχολ.εία τού Πλά- 
καί τού 'Αριστοτέλους, καί τήν παρατήρησιν ταύτην, παιδία 

I1'") πρεπει νά έντυπώσητε καλώς εις τήν μνήμην σας.
.—

Τ Ζ Α Μ ΙΑ .
θαμάζονται τ ζαμ ία  οί ναοί, όπου οί Μωαμεθανοί ή Τούρκοι συ- 

**^ίζονται διά νά προσευχηθώσιν.
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Εις τά  τ ζ α μ ία  ούτε ά γ ια  τράπεζα υπ άρχ ε ι, ούτε εικόνες· ακ{ 
ρον πλήθος λυχνιώ ν καί πολλοί Οολίσκοι τοΟ οικοδομήματος άισ»

* βισμένοι επάνω είς στήλας έκ μ α ρ μ ά ρ ο υ  ή πορφύρου (σομακί 
κινον) είνα ι ό κυοιώτερο; στολισμός τών τζαμιών. Τό λιθόστρωΛ 
έδαφος αύτών είναι έστρωμένον άπό πολυτελείς τάπητας, οί δέ Μι 
σουλμάνοι έκβάλλουσι τά  σανδάλια των, όταν είσέρχωνται εκεί 

'Εξωθεν τών τζαμιών ύψοΰνται ε ίς ή δύο μιναρέδες. 'Ονομάζο 
τ α ι δέ μιναρέδες πύργοι στρογγύλοι κα ί ύψηλοί πλησίον τών ή  
μίων, οί όποιοι άπολάγουσιν είς σχήμα κωδωνοστασίου. Ο ί πύρ̂ ι 
ουτοι είνα ι άξιοσημείωτοι δ ιά τήν ελαφρότητά των, κα ί περιστογ] 
ζονται κατά διάφορα διαστήματα τού ύψους των, άπό στρογγύλφ 
έξώσιας, βλέποντας κα ί πρός τά  τέσσαρα μέρη του κόσμου- ε  
επάνω άναβαινουσιν οί άνθρωποι δι’ έλικοειδών κλιμάκων, α ί όσοι 
Ιχουσι πλείστας βαθμίδας" πρέπει δέ τ ις  άναβαίνων ή καταβαίιβ 
νά προσεχή πολύ- διότι δύναται νά ζαλισθή κα ί πίπτων νά χαπ 

συντριβή. Ε ίς  Μουσουλμάνος άναβαίνων είς τούς έζώστας εκείνο* 
τετράκις τής ήμέρας κατά  τά  ¿ξημερώματα, τήν μεσημβρίαν, * 
δειλινόν κα ί τό εσπέρας, προσκαλεϊ τόν λαόν είς τήν προσευχήνρ 
γαλοφώνως τραγωδών. 'Ο άνθρωπος ουτος ονομάζεται ¡ ιο υ ί ΐ ίη ' 
κ α ί πολλάκι; είνα ι τόσον καλλίφωνος κα ί επιτήδειος τραγωδκτξ 
ώστε δια τής μελωδίας του κα ί αυτούς τού; Ευρωπαίους καταγπ 
τεύει.

Έμπροσθεν τών περισσοτέρων τζαμ.ίων υπάρχει μεγάλη «Μ 
μ έ  βρύσιν κα ί με πολλάς μικράς δεξαμενάς, όπου οί Μουσουλρ»^ 
νίπτοντα ι πρό τής προσευχής.

Έντό; τοΰ περιβόλου τινών τζαμ ιών ύπάρχουσι κα ί νοσοκορέ  ̂
σχολεία, κα ί δένδρα φυτευμένα.

Τά τζαμ ία  τής Μεκας κα ί Μεδινας θεωρούνται ώς τά  δύο ά™ 
στήρια τής Μωαμεθανικής θρησκείας- όλοι δέ οί Μωαμεθανοί ο31 
προσεύχωνται πρέπει νά βλέπωσι πρός τό τζαμίον τής Λΐέκας·

Τά περιφημότερα ώςπρός τήν αρχιτεκτονικήν τζαμ ία  είναι τό  ̂
Κάιρου, δηλ. τής πρωτευούσης τής Αιγύτπου, κα ί τό τής άγι«?”
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,Ιις ¿ν'Κωνσταντινουπόλει, τό όποιον ήτο εκκλησία χριστιανική καί 
αξιοθαύμαστος διά τό μεγαλείον κα ί τήν πολυτέλειαν της. Κ α ί 
ΐήν σήμερον δε άν κα ί άπεγυμνώθη άπό πάντα χριστιανικόν στο
λισμόν κα ί έμεινε μόνον τό κτίριον, εμπνέει όμως τό σέβας κα ί 
τόν θαυμασμόν εις τούς εΐσερχομένονς, οί όποιοι αισθάνονται τωόν- 
ίί, ότι έμβαίνουσιν είς οίκον ΘεοΟ.

Το δέ μάλλον άξιοσημείωτον τζαμ ίον τής ’Αλγερίας είνα ι τό είς 
τήν Κολεάχ ευρισκόμενον. Τ ί δε Κολεάχ είναι μικρά πόλις τής 'Α λ- 

γερίας παράλιο; κα ί μέ μικρόν λιμένα.

•©eft̂ s3Î5WHH·

II ΦΩΛΕΛ TOT ΑΕΤΟΪ.

Περιηγητής τ ις, όστις έταξείδευσεν είς πολλά κα ί διάφορα μέρη, 
καί είδεν άπειρα πράγματα,αναφέρει κ α ί εν συμβάν, τό όποιον ¿προ
ξένησε εΐ; αύτόν πολλήν έντύπωσιν. Ε ϊς  τά  ανατολικά παράλια τής 
Σκωτίας, ή όποια τό πάλα ι έλέγετο Καληδονία, κεϊτα ι ή νήσος Γαρ- 
βελόχη, τήν όποιαν περικυκλοϋσι ταραχώδεις Οάλασσαι κα ί κινδυ- 
ιωδέστατοι v y a . l o t ,  δηλαδή βράχοι έντός τής θαλάσση; κα ί μόλις 
έως εις τήν επιφάνειαν αυτής τής θαλάσσης φθάνοντες· όθεν κα ί οι 
τιξειδεύοντε;, έάν δενγνωρίζωσι τά μέρη ταΟτα,ναυαγοΟσιν εκεί κα ί 
πνίγονται. Ε ίς  τήν νήσον ταύτην μεταβά; ό περιηγητής, εύρε φιλο
ξενίαν είς μ ίαν  καλύβην άλιέως, μέ τού όποιου τον δεκαετή υιόν 
έσχετίσθη κα ί συνέδεσε στενήν φιλίαν.

'Ο μικρό; ουτος φίλος ώνομαζετο μέν κυρίως ’Αρχιβάλδης, κατά 
συγκοπήν όμως 'Αρχίας, όστις μή δυνάμενος νά ύποφέρη τού; κό
πους καί τούς κινδύνους τής αλιείας, ή νά σκάπτϊΐ τούς άγρούς, έπρο- 
σίμα νά συνάζη άνθη, νά πλέκη ψάθας, ν ’ άναβαίνη είς απόκρη
μνους βράχους, άπό τών όποιων νά παρατηρή τήν θάλασσαν κα ί τά  
αφρίζοντα κύματα, κα ί πρό πάντων κινδυνεύων είς τούς 6·ψηλού; 
βράχου; νάέξετάζη τήν φύσιν κα ί τάς έ ξ ίις  τών θαλασσίων πτηνών; 
"·ά όποια έχουσι συνήθως τάς κατοικίας των ε ίς  τά  σχ ίσματα κα ί τά  

κοιλώματα τοιούτου είδους βράχων.
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’ ΐ ΐτο μεν ολίγο; καιρός άο’ ότου εγνώρισεν αυτόν ό περιηγητής, 

ή,δυνήθη όμως κατά τό μικρόν τούτο διάστημα τού χρόνου νά τόν 

κρίνη, καί τόν εύρη λίαν ευπροσήγορον εις τούς ξένους, φιλότιμο*.

ριψοκίνδυνον καί φρόνιμον.
Μίαν ή αέραν κατά τήν όποιαν δέν ήδυνήθη νά έςέλδη καί κάμη 

τάς έκδρομάς του κατά τό σύνηθες, ένεκα τής κακοκαιρίας, έμεινε* 

εις τήν χαλύβην, καί μή έ/ων τ ί ν ά  κάμη έλαβε τήν συλλογήν τοϋ 

περιηγητοΟ, καί ηρ/ισχ νά δεωρή τά  έν αύτή έζωγραφισμένα πτη

νά καί νά διασκεδάζη. Τόσον δέ εύχαριστήδη άπό τάς ζωγραφιάς 

εκείνα;. ώστε εις τό έξης εξήρχετο όμοΟ μέ τόν περιηγητήν, κχΐ 

τον έβοήθει εις τάς έπιστημονικά; του ε’ρεύνας· ούτω λοιπόν ό μι

κρό; ούτος τίλος καί σύντροφος τού περιηγητοΟ εγεινε καί οδηγό; του.

Συνέβη δέ ποτε νά είπη ό περιηγητής, παρόντος κα ί τού 'Αρ/ία, 

οτι εχρειάζετο μεγάλου; νεοστού; Οχλαστίου αετού" διότι εως τότε 
όσα; κα ι άν κατέβαλε προτπαθείας δέν ήδυνήθη ν’ απόχτηση τοιού- 
του είδους πτηνόν. Τούτο άκούσας ό νέος ήτένισε τόν περιηγητήν 

κα ί οί οφθαλμοί του ε'ξήστραψαν χωρίς νά είπη τίποτε.

Τ/,ν πρωίαν τής έπιούτης ημέρας ίδών ό περιηγητής, ότι ό καιρός 

ήτο καλός, ήτοιμάσΟη διά νά κάμη μικράν εκδρομήν εις τήν νήσον, 

κα ί έκάλεσε πρός τούτοι; κα ί τόν 'Λρχίαν, διά νά τόν άκολουθάση 
κατά τήν συνήθειάν του. Αλλ ό Αρχίας ούτε φωνήν, ούτε άκροα- 

σιν. Λεν ήτο εκεί.

Ο περιηγητής άνεχώρησε μόνος του περίλυπος. βαδίζων δέ ήσδοί- 

νετο μεγάλως τό οχληρόν τής μοναξίας, δ ιότι ό τόπο; ήτο έρημος, 

καί ό βραχώδης κρημνός μεταξύ τού όποιου περιεπλανάτο,τώ έφαίνε- 

το περισσότερόν τοτε παρ' άλλοτε άγριος κα ί φοβερός. 'Εν ένί λογω 

ή απουσία τού ’Αρχίου τώ έπροξένει μεγάλην δλίψιν. ’Ενώ δέ έπο- 

ρεύετο διαλογιζόμενος. ακούει φωνήν αγωνίας καί τρόμου ό'ιαταράτ- 

τουσαν τήν άπαίσιον ησυχίαν τής μοναξίας. Τοιαύτας φωνάς, ώ φίλ- 

τατοι παιδες, δέν είχεν ακούσει εως τότε, κα ί ώς ήτον επόμενον 

έφοικίασε κα ί έκυριεύθη ύπό τρόμου υπερβολικού. Μή δυνάαενος ίέ 

νά έξιχνιάση τό αίτιον τών τοτούτων κραυγών, άνέβη ταχέως εις

τόν πλησιίστερον βράχον καί, οι τής έκπλήξεώς του! βλέπει τόν α 
γαπητόν του ’Αρχίαν κρατούντα δύο νεοσσούς άετού, κα ί άνασυρό- 
μενον άνωθεν υψηλού βράχου διά σχοινιού άπό δύο ομήλικα; φίλους 
του’ ετι^δέ κα ί ένα τρομερόν αετόν έφορμώντα εναντίον του καί
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'Ο  περιηγητής ήτοιυάσθη νά πυροβόληση, άλλά συλ.λογιοθεί;, ότ 
ή ζωή τοΟ φίλου του ¿κινδύνευε περισσότερον έκ του πυροβολισμού 
άνεχαιτίσΟη.

Ούτως ευρισκόμενος ό ταλαίπωρος ’Λρχίας ήθελε κατασπαραχθή 
άπό τούς φρικώδεις όνυχας τού άετοΰ, εάν μόνος του δεν εΰρισκε τό 
μέσον τής σωτηρίας του, όπως κα ί μόνος του άπεφάσισε νά κινδυ- 
νεύση. 'Λφίνει λ.οιπόν τόν ένα έκ τών δύο νεοσσών, τούς όποιους διά 
ν ’ άποκτήση ολίγον έλλειψε νά χάση τήν ζωήν του. Ό  δε άετός 
βλέπων τό μικρόν πτηνόν πίπτον τό παρακολουθεί παρευθύς, κα ί εύ- 
ρίσκεται εις τούς πρόποδας τού κρημνού μετ’ αύτού.

Έ κ  τούτου λαοόντες καιρόν οί κρατούντες τό σχοινίον φίλοι τού 
παιδίου, άνέσυρον αύτό με όσην ήδύναντο ταχύτητα, κα ί ένώ ό δύ
στηνος ’Αρχ ίας ήγγ ιζεν εις τό χεϊλ.ος τής σωτηρίας του, ό μαινόμε- 
νος άετός άνενέωσε τήν προσβολήν μέ τρομερόν θόρυβον. Δ ιά  ν’ άπο- 
φύγη δέ ταύτην έχρειάσΟη ν’ άφήση κα ί τόν έτερον νεοσσόν, ε ί; τού 
οποίου τήν πτώσιν τραπείς πάλιν ό άετός άφήκεν ελεύθερον τόν δει- 
νοπαθήσαντα ’Αρχίαν, τόν όποιον έν δ ιαστήματι ενός λεπτού τής 
ώρας ¿τράβηξαν επάνω οί γενναίοι σύντροφοί του.

'Ο  περιηγητής συνελθών έκ τοΰ τρόμου, τόν όποιον έπροξένησεν 
εις αύτόν ή θέα τού φοβερού εκείνου περιστατικού, έτρεξε νά ένα- 
γκαλισθή τόν μικρόν άνδρείον κυνηγόν. Μετά τινα; ημέρας έπέστρε- 
ψαν εις τό άνακαλυφθέν βάραθρον υπό τοΟ 'Αρχίου κάλλιον ώπλι- 
σμένοι διά τοιαύτην κινδυνώδη έπ ιχε ίρησ ιν κατέβησαν εις αύτό, 
εξέτασαν έν άνέσει τήν υπερμεγέθη φωλιάν, ή  οποία έκειτο εις επ ι
κίνδυνον Οέσιν περιστοιχισμένη άπό λείψανα φονευμένων ζώων.

'Ολόκληρον οικογένειαν τοιούτων νεοσσών κατέκτησεν ό περιη
γητής, τής όποιας έσπούδασε πάσας τάς έξεις κα ί απέκτησε πράγ
μα, τό όποιον έπεθύμει πρό πολλού.

'Η  καλλιτέρα όμως άπόκτησις ήτο ή  τού άνδρείου κ α ί άφωσιω. 
μένου εις αύτόν κα ί συμπάσχοντος φίλου του.

Π. Ν. Μ .
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11 ΖΟΤΜΛ. II Α ίΊΑΚΑΛΤΨ ΙΣ ΤΗΣ ΚΙλίΝΑΣ.

K eya . la t o r  ή.

Δεν υπάρχει κανείς, ο σ τ ι; δέν γνωρίζει τ ί  μεταχειρίζονται τήν 

σήμερον οί ιατροί διά νά Οεραπεύσωσι τούς περιοδικούς πυρετούς- τό 

ιατρικόν τούτο ονομάζεται κινίνη, τήν όποιαν κατασκευάζουσι διά 

τής χημείας άπό ένα φλοιόν δένδρου τού Περού τής μεσημβρινής 

Αμερικής· τούτο δέ τό δένδρον ονομάζεται κίννα, καί μόνον τον 

φλοιόν αύτού τριβόμενον εις κόνιν μετεχειρίζοντο κατά τού πυρε

τού πριν νά έπινοήσωσι τήν κινίνην.

*11 ιστορία τής άνακαλύψεως τοΰ πολυτίμου τούτου καί σπανίου 

δένδρου είναι, ώ φίλτατοι παϊδες, πολλά περίεργος, καί θά προσπα

θήσω νά σά; τήν διηγηθώ, διά ν’ άποδώσητε καί σείς τήν ευγνωμο

σύνην σας εις τούς άνακαλύψαντας τό  Οαυμάσιον τούτο δένδρον καί 

ώφελιμώτατον εις τή ν  ανθρωπότητα.

'ίσως γνωρίζετε, ότι οί πρώτοι κύριοι τών χωρών τής ’Αμερικής 

ήσαν οί 'Ισπανοί, οΐ όποιοι μετεχειρίζοντο τούς δυστυχείς ’Ινδούς 

τού τόπου τούτου μέ πολλήν σκληρότητα. Διά  τούτο καί οί ’Ινδοί 

έμίσουν τού; κυρίους των παρά πολύ.

Κα τά  τά  μέσα τού δεκάτον έβδομου αίώνος, δηλ.: τό 1 64 8  ή 
απέχθεια τώ ν ’Ινδών τού Περού κατά τώ ν 'Ισπανών κυρίων τού τ ό 

που των ΰπήρχεν ακόμη κορυφωμένη· μεταξύ τών ύποδουλ.ωμένων 

καί καταθλιβομένων τούτων λαών ύπήρχον παραδόσεις, αί όποϊαι 

ένθύμιζον εις τούς άθλ.ίους 'Ινδούς τάς φρικώδεις σκληρότητας τών 

νικητών πρός αυτούς τού; 'Ινδού;, οί όποιοι ήσαν μέν ύποτεταγμένοι, 

ούχί όμως καί καταβεβλ.ημένοι, ο/στε οί ’Ισπανοί έβασίλευον μόνον 

καί μόνον διά τού φόβου.

Κ α τά  τόν καιρόν εκείνον, ε!ς άντιβασιλεύ; σκληρότερος παρ' ό

λου; τού; προκατόχους του, διήγειρεν εις τόν υψιστον βαθμόν τό 

άνίσχυρον καί μυστικόν μίσος τών λαών εκείνων κατά τών κυρίων 

των. 'Ο  δέ γραμματεύ; αύτού ακράτητος ε ί; τά ; ορέξεις του, ειχε 

καταντήσει εις ακόρεστο·/ πλ.εονεξίαν, ώστε οί ’Ινδοί έμίσουν αύτόν
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ακόμη περ ισσότερον π αρά  τ ό ν  κύριόν του. 'Ο γραμματεύς ουτος ά- 
πίΟανεν έξαφνα· τά  δέ φρικτά συμπτώματα πρό τοΟ θανάτου του 
απέδειξαν εις πάντας, οτι ο ί ’Ινδοί τόν έφχρμάκευσαν. *θθεν »ζή
τησαν τού; ενόχους τού εγκλήματος τούτου, άλλά  δεν ευρον τοιού- 
τους, κα ί πιθανόν νά μή ήταν. Έβεβαίωνον όμως, ότι οί Τν ίο ί έγνώ- 
ριζον δηλητήρια ιατρικά, τά  όποια μετεχειρίζοντο δ ιά  νά φαρμα- 
κεύωσι τούς 'Ισπανούς.

Έ ν  τώ μεταξύ τούτω ή ’Ισ π α ν ία  άνεκάλεσε τόν αντιβασιλέα 
τοΟτον κα ί Ιστειλεν άντ’ αυτού άλλον, όνομαζόμενον κόμητα Κιν- 
σώνα. 'Ο  κόμης ουτος ό>ν είς τό άνθος τής ήλικ ίας κα ί προικισμένος 
με όλα; τάς άρετάς, α ί όποια·, δύνανται νά συμφιλιώσωσι τούς 
έχθρευμένους, καί νά κερδήσωσι τήν άγάπην τών άνθρώπων, είχε 
νυμφευΟη πρό ολίγου. Φοβούμενος όμως μήπως τό μίσος κα ί ή δο- 
λ ιοτη; τών Τνδών φθάστ) μ έχρ ι τής γυναικός του, προέτρεπεν αύ- 
τήν νά μείνη εϊς τήν ’Ισπανίαν, άν κα ι έλυπεϊσο κατάκαρδα συλ- 
λογιζόμενος, ότι ηθελεν άποχωρισθή άπ' αυτής. ’Η δέ κόμησσα, 
άφ* ετέρου έτοβεϊτο ύπερβολ κώ; στοχαζομενη, ό τ ι ό σύζυγός της 
έμελλε νά έκτεθρ είς τά; φοβερά; συνωμοσίας, αΐτινες προήρχοντο 
άπο τό μίσος καί τήν έκδίκησιν τών Τνδών. Συμβάντα πρόσφατα, 
κα ί μάλιστα διηγήσεις μεγαλοποιημένα: παρϊστανον, ότι ο ί ’Ινδοί 
ήσαν ικανοί νά ύφάνωσιν έν τώ κρύπτω τά; βδελυκτοτέρας προδο
σίας καί τά φριχτότερα εγκλήματα. ΈδιηγοΟντο τρομακτικά πράγ
ματα  περί τής δραστηριότητος τών φαρμάκων τών τόπων εκείνων. 
Εκ  τής φρίκης, τήν όποιαν ένέπνεον α ί όλέθριαι αύται διηγήσεις 
άπεφάσισε νά παρακολούθηση τόν αντιβασιλέα, διά νά έπαγρυπνή 
επ ’ αύτοΟ, όπως δύναται νά έπαγρυπνή έπ ί τού άνδρός της μ ία  φι
λόστοργος γυνή. Μεταξύ δέ τών γυναικών, α ί όποϊαι έμελλον νά 
τήν συνοδεύσωσιν είς τήν Λίμαν, τήν πρωτεύουσαν τού Περού, ήτο 
κ α ί μ ία  έκ παιδικής ηλ ικ ίας στενή φίλη της, ή όποια ώνομάζετο 
Βεατρίς- Κ α ί δεν ήτο μέν ανώτερα πολύ κατά τήν ηλικίαν άπό τήν 
άντιβασίλισσαν, άλλ ’ ή άφοσίωσίς της πρός αυτήν ήτο τόσον με
γάλη, ώστε ένόμιζέ τ·.ς ότι ήτο μήτηρ της. "Οθεν κα ί ¿προσπάθησε
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τήν πρωτεύουσαν τής ’Ισπανίας· βλέπουσα όμως αύτήν άμετάπει
στόν άπεφάσισε νά τήν συνοδεύσει είς τό μαχρυνόν εκείνο ταξείδιον.

Έν τούτοι; οί ’Ινδοί άν κα ί εύχαριστήθησαν, ότι άπηλλάγησαν 
άπό τόν άντιβασιλέα των, δέν είχον όμως καλλιτε'ραν διάθεσιν κα ί 
διά τόν διάδοχόν του. 'ΐίρ κ ε ι μόνον, ότι ήτο ’Ισπανός, καί επομέ
νως δέν ήδύναντο νά προσμένωσιν άλλο τ ι παρ’ αύτοΰ, ε ίμή  αδ ι
κίαν, απληστίαν πρός τά  πλούτη, κα ί τυραννίαν. Ε ίς  μάτην ήκουον» 
ότι ό κόμης ή;ο πράος, φιλάνθρωπος, δίκαιος· έπανελάμβανον με
ταξύ των τό , '¡ σ π α ν ό ς  ε ί ν α ι ! . . Ε ις δέ τήν λέξιν ταύτην ϋπήρχον 
όλα τά κακά, τά  όποια έκ τού μίσους δύναται τ ις  νά έκφράσγ.

Οί ’Ινδοί έν τή  άθλιότητί των, άφ’ ο του κατεκτήθη ή ’Αμερική 
εξήσκουν μυστικήν έκδίκησιν, τήν οποίαν οϋδείς ’Ισπανός ακόμη 
ύπωπτεύθη· κα ί ήναγκάζοντο μέν νά. παραδίδωσιν εϊς τούς δυνά- 
στας των παν ό,τι ε ίχον εις χρυσόν κα ί εϊς άδάμαντας, έκρυπτον 
όμως τό πολυτιμότερον διά τήν ανθρωπότητα. Μόνοι αύτοί ¿γνώ
ριζαν τάς θαυμασία; ιδιότητας τού σωτηριώδου; φλοιού τής κίννας. 
"Οθεν συνεκάλεσαν μυστικήν συνέλευσιν γενικήν, ε ίς  κρυφόν τόπον 
όπου ώμοσαν φρικτοτάτου; όρκους, τούς όποιου; άνενεωνον συχνά-, 
κις, κα ί δ ιά  τών όποιων ήσαν υποχρεωμένοι μεταξύ των νά μή 
άνακαλύψωσί ποτε είς τού; δυνάστας των τό σπουδαίον τούτο μυ
στήριον.

Οί Ινδο ί έν τώ μέσω τών σκληροτήτων τής δουλείας των, διετή- 
ρησαν μεταξύ των είδος ιδιαιτέρας κυβερνήσει»;· είχον έκλελεγμένον 
αρχηγόν, τού όποιου τό μυστηριώδες καθήκον ήτο νά συναθροίζη 
Τούς συμπατριώτα; του έν καιρώ νυκτός, είς προσδιωρισμένους κα ι
ρούς διά νά άνανεώνωσι τούς όρκους των. Ο ί δέ Ινδοί τών χωρίων? 
χαίροντες περισσοτέραν ελευθερίαν παρά τούς όσοι ύπεχρεοΰντο νά 
όπηρετώσιν εϊς τό παλάτιον τού άντιβασιλε'ως, ή είς τάς δημοσίας 
εργασίας, δέν έλειπόν ποτε άπό τάς νυκτερινά; έκείνας συνελεύσεις, 
α ί όποϊαι συνεκοοτούντο είς τά  όρη, είς ερήμους τόπους, ή κα ί είς 
μέ-η, οπου ήδύναντο νά έλθωσιν διά δρόμων ¿διαβάτων άπο τού;
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Ευρωπαίους. Κατά τόν καιρόν εκείνον ό μυστικός αρχηγός των ώνο- 
μάζετο Ξιμέω. Αύτό; ό άνθρωπος ήτο μέν μεγαλόκαρδοςκαί γενναίος 
άλλ ’ έκ τής δυστυχίας κα ί άπό τάς ιδιαιτέρας αδικίας σκληρυνθεϊσα 
ή  καρδία του πρό πολλοΟ είχεν άποβάλει παν αίσθημα πραότητος 
κα ί αγάπης. Σφοδράν άγανάκτησιν λαμβάνων καθ’ έκάστην,ίσως άνευ 
οϋδεμιάς αφορμής, κατήντησε νά γίνν) βάρβαρος κα ί άγριος. ’Εν τού
τοι; τήν χαμερπή κα ί άνανδρον σκληρότητα τών δηλητηριάσεων 
άπεστρέφετο, καί ποτέ δεν μετεχειρίσθη τούς φρικώδεις τούτους 
τρόπους τής έκδικήσεως, κα ί μάλιστα  εμπόδιζε τούς συμπατριώτας 
του άπό ταΟτα. 'Ο Ξ ιμέω είχεν υιόν μονογενή όνόματι Μιρβάν, τόν 
όποιον ήγάπα καθ’ υπερβολήν, κα ί εις τόν όποιον είχεν έμπνεύσει 
τό κατά τών 'Ισπανών μίσος του.

*0 Μιρβάν ήτο νυμφευμένος πρό τριών ετών μέ μίαν ’ίνδιάναν, 
ώραιοτέραν ολων τών άλλων τών ευρισκομένων κατά τά  περίχωρα 
τής Λίμας. Λύτή ώνομάζετο Ζουμά κα ί ήτο ή ευτυχία του άνδρός 
της κα ί έζη μόνον δ ι’ αύτόν κα ί δ ι’ έν διετές τέκνον της.

'Αλλος τ ις αρχηγός καλούμενος ’Λ ζάν  ήτο μέν κατώτερος τού 
Ξιμέω ώ; πρό; τήν εξουσίαν επάνω εις τούς ’Ινδούς, άλλά σκληρό
τατος κα ί όρμητικώτ ατος πάντων, κα ί ούδεμία αρετή δέν έμετρίαζε 
τήν έμφυτον λύσσαν του, έκ τής όποιας έκυριεύετο πάντοτε.

Μικρόν πρό τής άφίξεως τού νέου άντιβασιλέως, ό Ξ ιμέω συνε- 
καλεσε συνελευσιν εις τον λόφον τοΟ δ έ ν δ ρ ο υ  τ ή ς  υ γ ε ία ς  (οϋτως 
ώνομαζον τό δένδρον τής κίννας), καί είπεν εις τούς συντρόφους του" 
«Φίλοι μου, νέος άντιβασιλεύς μάς στέλλετα ι άπό τήν Ισπανίαν' 
άς έπαναλάβωμεν ολόγυρα εις τό δ έ ν δ ρ ο ν  τ ή ς  'υγε ίας τόν τρομ ε 
ρόν δρκον, διά τού όπο ιου  άναγκαζόμεθα νά κρύψωμεν διά παντός 
τά  μυστικά ήμών.»

ΤαΟτα είπών ό Ξιμέω, ύψώσας τήν φωνήν κα ί τραχύτερον τόνον 
λαβών άνέκραξεν. « 'Ομνύομεν νά μή φανερώσωμέν ποτε εις τά τέ
κνα τής Ευρώπης τά θειον δώρον τού ιερού τούτου δένδρου, τό μό
νον αγαθόν, τό όποιον μένει εις ή μάς ! Δυστυχία εις τόν άπιστον 
κα ί επίορκον εκείνον 'Ινδόν, όστις έξσπατηθείς άπό ψευδείς άρετάς,
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ή άπό φόβον κα ί αδυναμίαν, ήθελεν ανακαλύψει τό μυστικόν τούτο 
εις τούς δυνάστας τής πατρίδος του ! "Ας φυλάξωμεν δι’ ήμάς καί 
μόνους τό δώρον τούτο τού ούρανοΰ ! . . . 'Εάν μεταζύ ήμών εύρί- 
σκετό ποτε προδότης τ ις, όμνύομεν νά τόν καταδιώξωμεν κα ί νά 
τόν έξολοθρεύσωμεν' όμ νύ ο μ ε ν , έάν ή,ναι νυμφ ευμένος να. σφάξωμεν 
τήν γυναίκα κα ί τά  τέκνα του ! —  Ναι, ναί, άπεκρίθησαν όμοφώ- 
νωςόλοι οί 'Ινδοί, α ί κατάραι αύται άς πέσωσι κατά  τής κεφαλής 
παντός, όστις ήθελε προδώσει τό μυστικόν- όμνύομεν νά τό δ ιατη- 
ρήσωμεν μέ άπαράβατον π ίστιν, κα ί νά ύποφέρωμεν, έάνήνα ι ανάγ
κη, τάς φρικωδεστέρας βασάνου; κα ί τόν θάνατον μάλλον, παρά νά 
τό άνακαλύψωμεν.—  Εγώ, είπεν ό  άγριος 'Αζάν, ομνύω, ότι έάν μ ε 
ταξύ ήμών ύπάρχη 'Ινδός τ ις άξιος τοιούτου κακουργήματος, θέλει 
άφανισθή διά τής χειρός μου, καί έάν ό προδότης ούτος ε ίχε  γυ
ναίκα κα ί τέκνα, ομνύω ακόμη νά κατασφάξω κα ί αύτά. . . *

'Η  φρικώδης αυτη ομ ιλ ία  δέν έγένετο χωρίς σκοπόν. 'Ο ’Α ζάν 
έμίσει τόν νέον Μιρβάν, τόν υιόν τού Ξιμέω, όχ ι μόνον διότι δέν 
εδρισκεν εις αύτόν ικανήν σκληρότητα εναντίον τών 'Ισπανών, άλ 
λά πρό πάντων, διότι Ιζήλευεν αύτόν διά τήν ευτυχίαν, τήν όποιαν 
ίχαιρε πλησίον τής αγαπητής του Ζουμά; κα ί τού προσφιλούς τέ
κνου των' οί κακοί ε ίνα ι πάντοτε φθονεροί.»

« 'Αζάν, άπεκρίθη ό Μιρβάν, δύναταί τ ις νά ήναι πιστός εις τόν 
λόγον του, χωρίς νά εχη κα ί τήν θηριωδίαν σου' ούδείς θέλει φανή 
επίορκος, α ί δέ άπειλαί σου είνα ι ανωφελείς.»

'Ο ’Αζάν παροργισθείς έμελλε ν’ άποκριθή, άλλ ’ ό Ξ ιμέω προέ- 
λαβε σφοδράν μεταξύ των φιλονικείαν, παραστήσας πόσον άνόητον 
καί επικίνδυνον ήτο νά μακρύνωσιν άνωφελώς τάς κρύφιας κα ί νυ
κτερινά; ταύτας συναθροίσεις* όΟεν έκαστος άπεσύρθη εις τά  ίδ ια.

« M B e S ö W t e S t w «  ( ά χ ο λ ο υ Ο ι Γ μ

ΠΕΡΙ ΜΕΓΙΣΤΟΙ’ ΡΩΔΙΟΪ ΔΩΡΙΙ0ΕΝΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ 
• · ΛΡΤΑΞΕΡΞΙΙΝ  ΤΟΝ ΜΝΗΜΟΝΑ.

"θτε ’Αρταξέρξης ό βασιλεύς τής Περσίας.ό επονομαζόμενο; Μνη
μών, διά τό μέγα αύτού μνημονικόν. περιήρχετο τό κράτος του, Πέτ-
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σνς τις τό όνομα ’Ωμίσης τοΟ προσέφερε μέγιστον ρωδιόν εις ΐν  άγ- 
γεϊον· ό βασιλεύς βλέπων τό μέγεθος τοΟ ρωδίου εκείνου έξεπλάγη, 
καί ήρώτησε τόν άνθρωπον άπό ποιον κήπον έφερε τό  ρώδιον· επειδή 
δέ ό Πέρσης άκεκρίθη, ότι άπό τόν κήπον του, ό 'Αρταζέρζης ύπε- 
ρευχαριστήθη καί Ιστειλεν εις αύτον δώρα βασιλικα’, είπών πρός 
τούτοις. Μ *  τόν Μίθραν (τόν θεόν), ό άντ,ρ οδτος διά τής επιμελείας 
του θά δυνηθή καί πόλιν μικράν νά κάμη μεγάλην.

Μ ε τούς λόγους τούτους, ώ φίλοι παϊδες, ήθελε νά εΐπη 6 'Αρτα- 
ξέρξης, ότι ό άνθρωπος διά τής επιμελείας καί τής διαρκούς φρον
τίδες, καί τής ανελλιπούς σπουδής, δύνχται καί αύτά τά  φυσικά 
πράγματα νά τά βελτίωση.

Ο ΐΓΛ Ε Ρ Κ Ε ΙΑ  ΣΙΚΕΛΙΩΤΟΤ.

Εις τό δοτικόν μέρος τής νήσου Σ ικελ ίας υπάρχει ακρωτήριου 
ονομαζόμενον Λιλόβαιον. Λέγει δε παλαιός τ ις  Έ λλην  συγγραφεύς, 
οτι άνήρ Σικελιώτης τόσον όξεϊαν όρασιν ε’ χεν, ώστε στεκόμενος εις 
το  άκρωτήριον εκείνο, παρετήοει άπέναντι εις τήν παραλίαν πόλιν 
τής Αφρικής Καρχηδονα, ή όποια άπείχε πολλά μ ίλ ια  μακράν έ- 
κειθεν, κα ί διέκρινε τν πλοία, τά όποια έςήρχοντο άπό τον λιμένα 
καί ήρίθμει αύτά άκριοέστατα.

Α ί σύνδρομα! πέμπονσαι διά Ταμιακού Γραμματίου εις τόν 
έκδ ότην Μ . Δ. Σακκόρραφον.

Ούδεμία συνδρομή πληρώνεται άνευ άποδείξεως τού ίδίου έκδοτου

Α ί συνδρομιί έν Κωνσταντινουπόλει γ ίνοντα ι παρά τώ Κυρίω Α. 
Δεπάστα βιβλιοπώλη.

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α .

1. Σωκράτης. —  2. Τ ζαμ ί* . —  8. Ί ΐ  φωλεχ τού άετού μετά 
εικονογραφίας. —  4. 'π Ζουμά, ή άνακάλυψις τής κίννας. -—  Ο. 
Περί μεγίστου ριρδίοο δωρηθεντος εις τόν 'Αρταςέρξην τόν Μνήμονα. 
—  6. Οςυδέρκι* Σ·.κ:λ·ώτου.
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