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Η ΓΡΑΦΗ.

Δέν υπάρχει έν τφ κόσμφ βιβλίου διοακτίκώτερον 
καί ώφελιμώτερον άπδ τήν'Αγίαν Γραφήν,

Μέρος αύτής έγράφη άπδ ποιμένας, άλλο άπδ ςρα· 
τιώτας, άλλο άπδ βασιλείς, άλλο άπδ άλιεϊς (ψαρά
δες) άλλο άπδ ιατρούς και άλλο άπδ κτηνοτρόφους,

Η Άγια Γραφή εΐναι τδ μόνον βιβλίον, είς τδ ό
ποιον πας άνθρωπος, πάσης φυλής, γλώσσης καΐ έ
θνους καί παντός αιώνας εύρίσχει τδν χαρακτήρα του 
ώς είς καθρέπτην άπειχονισμένον. Είναι τδ μόνον 
βιβλίον, τδ όποιον έφαρμόζεται είς ολας τάς περιστά
σεις, σχέσεις και καταστάσεις τοΰ άνθρώπου, και ποτέ 
δεν έξαντλείται διά τής άναγνώσεως καί μελέτης — 
ποτέ δέν κουράζει — ποτέ δέν παλαιοΰται.

‘ΗΆ για Γραφή είναι τδ μόνον βιβλίον, τδ οποίον 
παρέχει παρηγοριάν καΐ ειρήνην είς τήν ώραν τοΰ 
θανάτου, όταν δλα τά άλλα πράγματα τοΰ κόσμου εΐ
ναι άνίσχυρα.

Διηγούνται περί τοΰ περίφημου μυθιστοριογράφου 
τής ’Αγγλίας Ουάλτερ Σκώτού, οτι δλίγόν πρδ τοΰ θα
νάτου του έζήτησε παρά τίνος πιστού του φίλου, δ- 
στις παρέμενεν εις τήν οικίαν του, νά τιΐί δώση τό Βι. 
βλίον. ‘ Ο φίλος κατ’αοχάς δέν τον εννόησε, και τδν 
ήρώτησε ποιον βιβλίον; α’ΩΙ,—εΐπεν ό Ουάλτερ Σκώ- 
τος, — τδ Βιβλίον τών βιβλίων, τήν 'Αγίαν Γραφήν ! 
τούτου έχω ανάγκην τώρα, διότι αΰτη μόνη δύναται 
νά μέ παρηγόρηση καΐ μέ ύποστηρίξη.»

ΩΡΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.

'Όλοι οί μικροί άναγνώσται τής Έφ. τών Παίδων 

γνωρίζουσι τά οστρεα, τάς πίνας, τους κοχλίας καΐ τά 
λοιπά όστρακο δ έρμα τα. Πόσον ποικίλα κατά τδ σχή- 
αα, τδ μέγεθος καΐ τά χρώματα!
”Ας λάβωμεν π. χ. μίαν πίναν χαΐ άς τήν έξετάσωμεν 

έσωτερικώς. Πόσον λαμπρά, πόσον ώραία. πόσον 
στιλπνή ή έσωτερική έπιφάνεια! Πόσον ζωηρά καΐ 
λαμπρά τά χρώματά της!

*Αλλ’ όμως ολον τούτο τδ λαμπρόν πραγμα δέν εΐ
ναι παρά ή χα-τοιχία ενός μιχροΰ ζώου. 'Ο θεός 
τδ κατεσκεόασε διά νά κατοική τδ αδύνατον τούτο 
θαλάσσιον ζώον είς αύτό.

Τδ ζώον τούτο εΐναι ποταπόν δέν άξιζει πολύ· δέν 
έχει ψυχήν- δέν δύναται νά συλλογίζεται- Ζή μό
νον ολίγα ετη, έπειτα άποθνήσκει, ή τρώγεται άπδ 
τους ανθρώπους ή άπδ άλλα ζώα. Τούτο εΐναι τδ 
τέλος του. Άλλ’ όμως πόσον ώραΐος· είναι δ οΐκός 
του! Ούτε πλούσιος, ούτε ήγεμών, ούτε βασιλεύς, 
ούτε αυτός ό Σολομών είς δλην τήν δόςαν του έκα- 
τοίκησέ ποτέ είς εν τόσον ώραιον κτίριον.

Ή θεωρία τής πίνας μας διδάσκει διάφορα μαθή
ματα· πρώτον περί του πλούτου καΐ τής σοφίας τοΰ 
Θεοΰ. Άφου ό θεός δύναται νά κατασκευάζη τό
σον λαμπρά καΐ πολύτιμα οίκήματα διά τόσον μικρούς 
και ποταποΰς ίχθΰς, πόσον πλούσιος, πόσον σοφάς 
πρέπει νά ήναι! δεύτερον περί τοΰ Οιήοαινου. Έάν 
ό οΐκος, τδν όποιον ό Θεό; κατασκευάζει διά τόσον 
μικρόν ίχθυν, οστις ζή τόσον ολίγον χρόνον, εΐναι τό
σον ώραΐος, πόσον άπειράκις ώραιότεραι πρέπει νά 
εΐναι αί ουράνιοι έκειναι μοναί, τάς οποίας ό Ιησούς 
έχει ετοιμάσει πρδς αιώνιον κατοικίαν όλων δσοι τόν 
άγαπώσι καΐ φυλάττουσι τάς έντολάς του !

' Αναγνώστα ! σκέπτου έπΐ τών δύο τούτων μάθημά-
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των, δταν βλέπης πίνας χαί άγωνίζου νά γείνι^ς κά
τοικος μιας τών έν οΰρανφ κατοικιών.

ΕΓΘΗΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

— ο Πόσον σέ πληρόνει ί Σατανάς 3ιά τάς βλα
σφημίας an; ο ήρώτησε κύριός τις άνθρωπον βλασφη- 
μουντα.

— « Τίποτε · , — άπεκρίθη δ άνθρωπος.
—« Ω, τότε έργάζεσαι πολύ εόθηνά, έπρόσθεσεν ό 

κύριος! διότι έχτδς τοΰ δτι λυπείς τους φίλους σου καί 
τούς άγαθους άνθρώπους, συ αότδς υποφέρεις διά 
τούτο εις τον κόσμον τούτον καί ριψοκινδυνεύεις χαι 
αυτήν τήν άθάνατον ψυχήν σου εις τόν μέλλοντα, βε
βαίως εργάζεσαι εύθηνά, εδθηνότατα! υ

Η ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΣ ΜΗΤΗΡ.

θεωρώ περιττόν νά έξηγήσω είς τους μικρούς άνα- 
γνώστάςμου τήν προκειμένην εικονογραφίαν αδτή 
λαλεΐ άφ’έαυτής. Πόσον άρρωστος φαίνεται δ μι
κρός Γεώργιος! καί μέ ποιαν τρυφερότητα καί φρον 
τιόα ή φιλόστοργος μήτηρ αγρυπνεί έπι τής κλίνη: 
του καί τδν περιποιείται!

Αλλ’ ο Γεώργιος δέν εΐναι τό μόνον έπί γης π«· 
δίον, τό όποιον εχει τοιαυτην μητέρα· δλαι αί μητέ

ρες καθ’ ολον τόν κόσμον εχουσί τά αυτά τρυφερά αί- 
σθήματα καί υποβάλλουσιν εαυτός είς τους αύτους κό
πους και είς τάς αδτάς θυσίας. ‘Η μητρική καρδία 
εΐναι παντού χαί πάντοτε ή αυτή, ένφ ή τών παιδίων 
συχνότατα είναι αχάριστος καί διεστραμμένη.

Τήν εικονογραφίαν ταύτην έπίτηδες δημοσιεύω, 
δπως 3ώσω είς τούς μικρούς μου άναγνώοτας τρεις 
ώραίας συμβουλάς.

1) Άκτηκατε τήν άχάπην των μητέρων σας.
Παν 5,τι έκτιμώμεν, τούτο καί προσέχομεν νά μή 

βλαφθή ή χαθή. 'Η μήτηρ, ήτις εΐναι τό κάλλιστον 
δώρον τοΰ θεού είς τά παιδία έπί τής γής, δύναται 
νά βλαφθή πρό πάντων διά τής παραχοης καί τής 
άχαριστίας. Πολλά παιδία στοχάζονται, δτι άγκα- 
λιάζοντα καί φιλοΰντα τήν μητέρα των, εκτιμούν, 
τήν άγάπην της, ένψ καθ’ Κλην τήν ημέραν τήν πα
ρακούουν.

2) ’Εκτιμάτε την άγάπην του’/ησοϋ Χρίστου 
δστις τόσον ήγάπησε καί σας καί δλον τδν κόσμον, 
ώστε έγεινεν άνθρωπος και όπέφερε θάνατον διά νά 
σώση τό απολωλός, καί ό όποιος κηρύττει λόγων, δτι 
κή μήτηρ δύναται νά λησμονήση τό νήπιόν της, άλλ’ δ 
Κύριος οδδέποτε λησμονεί τούς φοβούμενους αότόν.»

3) Ένβυμεϊσβε άτι έϊσ&ε ΰνητοι χαι πιάανόν 
νά χαλεσθητε ταχέως εις τήν αιωνιότητα. Ό μι
κρός Γεώργιος δλιγον έφαντάζετο δτι τόσον ταχέως 
ηθελεν αφήσει τόν κόσμον τούτον άλλ’ δ Γεώργιος 
ήτο καλόν χαϊ ευσεβές παιδίον, χαί δεν έφοβεϊτο τδν 
θάνατον, διότι Ιπιστευεν, δτι ήθελε τδν φέρει είς τόν 
ούρανόν,—τήν κατοικίαντοΰ Σωτήρός τ» Ίησου Χρι
στού, τόν όποιον τόσον ήγάπα καί είς τδν όποιον εΐ- 
χεν άφιερώσει τήν χαρδίαν του!

Θεωρήσατε προσεκτικώς τήν εικονογραφίαν χαί 3έ- 
χθητε τάς συμβουλάς ταότας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΤ ΛΥΧΝΟΙ*.

Πρέπει νά ζής οΰτως ώστε νά ήσαι χρήσιμος.
Πρέπει νά ζής ούτως ώστε νά δίδης φώς.
Πρέπει νά έκπληροΐς τδν σκοπόν διά τδν όποιον έ· 

πλάσθης, χαι ήσόχώς, άλλ’ εδσταθώς νά λάμπης, 
προσπαθών νά κάμνης τδ χρέος σου· διότι δσοι διά I 
τής θείας χάριτος εΐναι ικανοί νά λάμπωσιν ώς j 
φώτα έδώ είς τήν γην ταότην, θέλουσι λάμπει ώς ή- j 
ίιοι καί άσιέρΐί αιωνίως είς τόν μέλλοντα κόσμον. ι
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Ο ΖΕΪΣ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ.

Πόσον άτοποι χαί πόσον Αηδείς συχνάχι; εΐναι αί 
ίδέαι Χαί πράξεις τών ειδωλολάτρων ί ’Ιδού έχετε εν 
δείγμα τούτου ενώπιον σας, μικροί μο άναγν&σται. 'Η 
προκειμένη εικονογραφία παριστά sva τών θεών τών 
Κινέζων, δστι; Αντιστοιχεί εί; τόν Δία τών Αρχαίων 
Ελλήνων, ή τόν θεόν τήί βροντή;.

Ιδού ό περί τούτοι» μΰθο; τών Κινέζων. Τό ράμ
φος, εί; τό όποιον Απολήγει ό πώγων, παριστα τήν 
διαβρωτικήν οΰναμιν τοΰ κεραυνού. Αί πτέρυγες εΐ 
ναι έμβλημα τή; θαυ μασιά; ταχύ τη το;. Διά τή; μια; 
χειρό; κρατεί κεραυνόν. Διά τή; άλλη; ράβδον, δι’ 
ή; κτυπά τά ενώπιον του τύμπανα καί παράγει τήν 
βροντήν 1

Πόσον ωραία και ακριβή; ή περιγραφή τή; τυφλό* 
τητο; τών είδωλολατρών, τήν όποιαν ό ’Απόστολο; 
Παύλος μάς δίδει εί; τό πρώτον κεφάλαιον τή; πρό; 
'Ρωμαίου; Επιστολής!

Ο ΣΟΦΟΣ ΜϊΡΜΗΞ.

Κύριό; τι; παρετήρησέ ποτέ μύρμηκα σόροντα κάτι 
τι, τδ όποιον συγκρινόμενον πρό; τό σώμα τβ Εφαίνετο 
οτιήτο δοκό;· Αλλ’ όμως έν βσφ ό τόπο; ήτον Επίπεδος 
ό μόρμηξ δέν έδυσκολεΰετο πολύ εί; τό εργον τ«· α»οΰ 
δ’ έφθασεν εί; Ανωφερές τι μέρο;, αί δυνάμει; του 
ΕξηντλήΘησαν και ήναγκάσθη νά σταματήση· τοΰ* 
το ομω; δεν διήρχεσεν έπί πολύ, διότι άλλοι μύρ- 
μηκε; ίδόντε; τήν απορίαν του έτρεξαν πρό; βοήθειαν 

του, καί σπρώχνοντε; αύτό έκ τών όπισθεν κατόρθω
σαν νά τό Αναβιβάσουν· Αφοΰ δέ τό έφεραν εί* Επίπε- 
δον μέρος, τόν άφησαν νά τδ συρη μόνο; 1

Οΰτω δέ Εξηκολοόθει τήν οδοιπορίαν του έως ου 
εφθασεν εί; έν μέρος, δ που ή σαν δύο πέτραι, μεταξύ 
τών όποιων έπρεπε νά διέλθη· τό όποιον έσυρεν ζυ- 
λάριον ήτο μακρόν καί είχε τήν μιαν πλευράν 
πλατυτέραν -τής άλλη;· τό διάστημα μεταξύ τών 
δύο έκείνων πετρών ήτο στενώ τερον τη; πλατυτέρα; 
πλευρά; τοΰ ξυλαρίου, ώστε δ δυστυχή; μύρμηξμε ο· 
λού; τού; όποιου; κατέβαλεν Αγώνα; δέν ήουνήθη να 
τό πέραση δι’ αύτών· τέλος χατέφυγεν εί; δ,τι και 
αυτό; ό άνθρωπο; θά κατέφευγεν εί; όμοίαν περι- 
στααιν· ήλθε δηλαδή πρό; τά όπισθεν καί έστρεψε τό 
ξυλάριον ούτως ώστε νά έλθη ή οτενωτέρα του πλευ
ρά πρό; τά κάτω καί τοιουτοτρόπως ήβυνήθη νά τό 
σόρη διά· μέσου αύτών.

’Οκνηρέ, θεώρησον τόν μύρμηκα χαί γενοΰ φιλό* 
πονο; — Θεώρησον τόν μύρμηκα χαϊ γενοΰ σοφός.

— Έάν θέλωμεν νά έχω μεν ειρήνην μέ τόν εαυτόν 
μα;, πρέπει πρώτον νά φιλιωθώμεν με τόν Θεόν διό
τι δ ασεβή; δέν έχει ειρήνην.

— "Οστι; Εμπιστεύεται εί; τά πλουτη του θέλει 
πέσει, Αλλ’ ό δίκαιο; θέλει εύημερεΐ.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΠΉΣΩΜΕΝ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΑΣ ΚΑΚΑΣ ΈΞΕΙΣ ΜΑΣ.

Νέο; τι; εΐχεν ώράΐον καί μεγάλον σκόλον τή; 
Νέα; γή;, τόν όποιον διέταξε νά όπάγη εΐ; τόν κήπον 
καί νά τοΰ φέρη τό καλα'Θιον, τό όποιον περιείχε διά
φορα Εργαλεία. Ο ευπειθή; κόων Εννόησε τήν δια
ταγήν και ειρεξε δρομαίως ινα τήν Εκτελέση· ΕλΘών 
δέ εί; τό μέρο; οπού έκειτό τό καλάθων, τό έλαβεν 
είς τό στόμα του, αλλά δέν ήδυνήθη νά τό σηκώόη —-■ 

: ήτο πολύ βαρύ δι* αύτόν, · · ■’
Εί; τοιαυτην περί στάσιν οί πλεΐστοι τών μικρών7 

μου αναγνωστών θά εφώναζον τόν πατέρα των ή τήν 
μητέρα των, καί θά τού; έλεγον, δτι - τό καλάθι ήτο 
πολύ βαρύ καί δεν ήδύναντο νά τό σηκώσουν και τό 
μεταφέρουν. Άλλ’ δ εύγενή; εκείνο; κύων, άν καί 
ήτο ζώον, δέν ήθέλησε νά βάλη εί; ταραχήν τόν κύ
ριόν του, χαί λοιπόν Επήρεν άνά έν τά Εργαλεία καί τά 
μετίφερεν εί; αύτόν!

Άνά ?νί Τοΰτο πρέπει νά κάμνωμεν δλοι ημείς 
μέ τά σφάλματα καί τά; καχά; έξεις μας. Όχι ολα 
διαμιά;, Αλλ’Από εν, §ν· Αφοΰ δέ κατορθώσωμεν 
νά διορθώσωμεν τό έν, τότε πρέπει νά Αρχιζωμεν τό 
άλλο. Ο καλλίτερος δέ τρόπο; πρό; Επιτυχίαν εΐναι
........ ............. —-.......... ________ ______________
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ό έξης. Πάσαν πρωίαν έκαστον παιδίον άμα σηκωθή 
πρέπει νά παραχ^λή τδν θεόν διά τοΰ Ίησοΰ Χριστοί} 
νά τδ βοηθήση) νά νικήση τδ έλάττωμά, τδ όποιον 
έχει αποφασίσει νά διορθώση, νά προσεχή δέ καί νά 
προσπαθή όλην τήν ήμέραν να' πραγματοποίησή τήν 
καλήν ταυ την άιτόφάσιν ■ του. Έάν έπιμεινη εί; τοο- 
το, θά κατορθώση είς όλίγον: καιρόν νά διορθώαη δλα 
τά σφάλματά του καί νά γείνη καλό; και ωφέλιμο; 
άνθρωπο;.

το παιδίον το οποίον δεν ήθελε 
ΝΑ ΗΝΑΙ ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΤΕΪΣΤΗΣ.

αδτδ χειρόγραφον, δ·.ά τούτο τδ χειρόγραφον τοΰ 
Γεωργίου λαμβάνει τδ βραβεΐον.»

Ή καρδία τοΰ Γεωργίου έπαλλε μέ έλπίδα, ή ό
ποια ομω; δέν ήταν έλευθέρα άπδ φόβον. Πλησίασα; 
δέ τδν πρόεδρον —, ■ Παρακαλώ, — είπε, κοκκινί- 
ζων άπδ έντροπήν, — θά με ουγχωρήσητε νά ΐδω 
αδτδ'τδ παράδειγμα; »

— Μάλιστα, —: άπεκρίθη δ πρόεδρο; έςιππαοΟε'ι; 
κατά τι.

Ό Γεώργιος έρριψε διαβατικόν βλέμμα έπί του χει
ρογράφου του, καί δώσα; αυτό πάλιν είς τδν πρόε
δρον, « Κύριε, — εΐπεν,— αύτδ δέν είναι ίδικόν μου 
γράψιμον. Άντβγράφη άπδ ένα μαθητήν τη; ανώ
τερα; πλάσεως, οατις κατά λάθος έπήρε τδ τετράδιόν 
μου αντί του ίδικοο τοο.»

—“Ω! ώ!—εΐπεν δ πρόεδρος,—τότε αλλάζει ή όπο- 
θεσις—τδ βραβεΐον λοιπόν ανήκει εί; τδν Ίωά'ννην.»

Τά παιδία ήρχισαν τότε νά περιγελούν τδν Γεώρ
γιον· §ν εΐπεν Ζ τι ή τον άνόητος νά κάμη λόγον περί 
του λάθους έκείνου* άλλο δτι άνήτον αδτδ; δέν θά έ
λεγε τίποτε· τδ παράδειγμα ήτον είς τδ τετράδιόν του 
και εΐχε δίκαιον νά ώφεληθή έξ αύτοΰ.

Άλλ’ ό Γεώργιο; ήσθάνετο οτι έκαμε καλά· ο- 
θεν άπεκρίθη είπών, «Δέν θά ήτον άληθές, έάν δέν έ
λεγαν ποιο; αντέγραψε τδ παρα'δειγμα έκεΐνο. Προ
τιμώ νά εΐπω τήν αλήθειαν παρά νά λάδι» τδ βρα
βεΐον, διότι ή άλήθεια εΐναι καλλίτερα τοΐί χρυσίου. · 

—Ζητώ δ Γεώργιος! Καλά έκαμε; Γεώργιε !—ά- 
νέκραξαν τά περισσότερα τών παιδίων. Ό δέ Γεώρ
γιος έπέστρεψεν είς τήν οικίαν τοΰ πατρό; του ευτυ
χέστερος παρά έάν έλάμβανε τδ βραβεΐον διά σιωπη
λού τίνος ψεύδους.

Ώ; βλέπετε, μικροί μου φίλοι, έάν ο Γεώργιος έ- 
σιώπα, θά ελεγεν εν σιωπηλόν ψευδός—ή σιωπή του 
θά έκαμνε ψευδή έντόπωσιν εί; τδν νοδν του προέ- 
δρκ καί τών άλλων, οί όποιοι παρευρίσκοντο έκεΐ και 
θά ήδικει τΰν Ίωάννην, είς τδν όποιον άνήκε-πραγ
ματικών τδ βραβεΐον. Ποτέ λοιπόν μή υποπίπτετε 
εις σιωπηλόν ψευδό;—άλλά λέγετε πάντοτε τήν άλή- 
Θειαν,

Έπρόκειτο νά διανεμηθώσι βραβεία είς τδ σχολείο ν 
τά(μΓεωργίου, καί αίιτδς έπεθόμει πολύ νά λάβη §ν· 
άλλ’ έπειοή ήτο πολΰ μικρό; και δέν έγνώριζε πολλά 
πραγματα, ήτον όπίσω άπδ τους περισσοτέρου; τών 
συμμαθητών του έκτδ; εί; τδ γράψιμον. "Οθεν άπε- 
φάσισε νά όπερβή αύτοΰ; κατά τοΰτο τουλάχιστον καί 
σχεοδν έπέτυχε, διότι τδ χειρόγραφόν του ήτο καλλί- 
τερον άπδ τά χειρόγραφα πολλών παιδίων διπλάσιων 
τήν ήλικίαν άπ’αότόν.

Όταν ήλθεν ό ηαιρδ; τή; διανομής τών βραβείων, 
ο πρόεδρός έσηκωσεν υψηλά δύο χειρόγραφα καί εΐ- 
π*, «Δυσκολεύομαι νά ειπω ποιον άπδ τά δύο ταΰτα 
εΐναι τδ καλλιτερον αλλ’ άπειδή έν παράδειγμα είς τδ 
χειρόγραφόν τοΰ Γεωργίου εΐναι όχι μόνον καλλίτερου 
άπδ τδ αότο παράδειγμα εί; τδ χειρόγραφον ,του Έ 
ωάννου, άλλά άπδ δλα τά άλλα παραδείγματα εί; τδ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Άστηρ της 'Ανατολής, έφη- 
μερις οικογενειακή, άπαξ τή; έβδομάδος έκοιδομίνη 
περιέχει ύλην άρμόζουσαν είς πάντα τά μέλη τών 
οικογενειών καί έν τέλει δίδει βραχεί αν σύνοψιν 
τών κυριωτέρων νέων τή; έβδομάδος· τιμή έτησία 
προπληρωτέα οραχ. 6. διά τε τήν πρωτεόυσαν καίτά; 
επαρχία;· διά τήν Τουρκίαν οραχ. 10. Όστις κάμη 
πέντε συνορομητάς καΐ άποστείλη τήν συνδρομήν των 
λαμβάνει 'έν φΰλλον δωρεάν.

Ειδοποιούνται οί δέλοντε; νά προμηθευ- 
θώσι τά δόο παρελθόντα ετη τής 3Εφημτρωοτ τδ>ν 
Παίδων, 5τι έάν μέν κατοικούν εί; 'Αθήνας θά πλη- 
ρόνοΰν 60 λεπτά οι’ έκαστον έτος, έάν δέ είς τά; Ε
παρχίας 75 και εί; τδ έξωτερικδν άναλόγω; τών τα
χυδρομικών.

'0 Συντάκτης Μ. Δ. ΚΑΛ0Π0ΘΑΚΗΣ.


