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ΤΑ ΔΙΌ ΡΟΔΑΚΙΝΑ.

Μίαν ήμέραν ύπήγα νά άπεράσω τήν εσπέραν είς 
τήν οικίαν τοΰ φίλου μου Κ., οστις εΐχεν Sv κορά- 
σιον και Sv άγόριον, Ό βωμάς, διότι οΰτωςώνομάτ 
ζετο τδ παιδίον, έπαιζε μέ τήν άμαςάν τοο έξω εις 
τδν κήπον, ή 6’αδελφή τοο Λυδία έκάΟητο είς τδ 
δωμάτων οπού ήσαν οί γονείς της καϊ έγώ.

Μετ’ δλιγον ή μήτηρ εφερεν δλίγα ροδάκινα, τινά 
τών όποιων ήσαν μεγάλα και ώραΐα, τά δέ άλλα μικρά. 
10 πατήρ έοωκεν εν άπδ τά καλλίτερα καϊ μεγαλεί- 
τερα εις έμε, άλλο είς τήν σύζυγόν του καϊ τρίτον είς 
τήν Λυδίαν,· έπήρε δέ διά τον έαυτόν του Sv άπδ τά 
μικρότερα καϊ έοωκεν Sv άλλο τοιοΰτον είς τήν Λυδίαν 
να τδ δώση είς τδν τετραετή άδελφόν της.

Ή Λυδία έλαβε τδ ροδάκινον καϊ εξήλθεν· έπίστρε- 
ψε οε μετά δέκα περίπου λεπτά τής ώρας καϊ έκά· 
Οισεν έκ νέου είς τήν δέσιν της.

—Έοωκες τδ όποιαν έστειλα είς τδν αδελφόν σου 
ροδάκινον; — τήν ήρώτησεν ό πατήρ.

— Ή Λυδία έκοκκίνισεν, έγόρισε τδ πρόσωπόν της 
πρδς τδ άλλο μέρος και δέν άπεκρίθη.

— Έδωκες τδ οποίον έστειλα μέ σέ ροδάκινον είς 
τδν άδελφόν σου; ήρώτησεν έκ νέου ό πατήρ έντο- 
νώτερον.

—"Οχι, πάτερ, — εΐπεν ή Λυδία- δέν του έδωκα 
έ κείνο.

— Καϊτί τδ έκαμες λοιπόν; ήρώτησεν ό πατήρ.
— Τδ έφαγα, — είπε τδ κοράσιον,

’ — Τί! δέν έδωκες είς τδν άδελφόν σου τδ ροδά
κινον εκείνο; — έφώνησεν δ πατήρ.

'—ΝαΙ, τοΰ έδωκα, πάτερ, — εΐπεν αύτή, —τοΰ 
εδωκα τδ ίοικόν μου,

_Καΐ διατί δέν του έδωκες έκείνο, τδ όποιον σέ 
είπα; — ήρώτησεν ό πατήρ.

— Διότι, πάτερ, ένόμισα, βτι δά τοΰ ήρεσκε κάλ- 
λιον τδ ίδικόν μου.

— ’Αλλά δέν έπρεπε νά μέ παρακοόαης, — εΐπεν
ο πατήρ. ■ ’ ■

— Δέν έννόησα νά·σέ παρακούσω, πάτερ, — εΐπεν 
ή Λυδία καί τδ στήβόςτης ήρχισε νά φούσκώνη.

— Άλλά μέ πάρήκουσες, κόρη μου, — εΐπεν ο 
πατήρ.

— Ένόμιζον, πάτερ, οτι δέν &ά ώργίζεσο έναντίον 
μου, — εΐπεν ή Λυδία, εάν έδιδον είς τδν άδελφόν μο 
τδ μεγάλε ίτερ ον ροδάκινον, — καΐ τά δάκρυα ήρχι- 
σαν νά ρεωσιν έκ τών παρειών της.

— Άλλ’ έγώ ήθελα σ ΰ νά εχης τδ μεγάλε ίτερ ον- 
διότι σΰ είσαι μεγαλειτέρα άπ! αύτδν,— εΐπεν δ πατήρ.

— Μέ άρέσει νά δίδω τά μεγαλείτερα πράγματά 
είς τδν άδελφόν μου, — εΐπε τδ κοράσιον.

— Καΐ διατί τάχα; ήρώτησεν ό πατήρ.
— Διότι, — άπεκρίθη ή γενναία καΐ Αφιλοκερδής 

Αδελφή, — τδν αγαπώ τόσον, ώστε πάντοτε χαίρω, 
δταν αυτδς λαμβάνει τά μέγιστα πράγματα.

— Κάλλιστα, ακριβόν μου κοράσιον, — εΐπεν ό πα
τήρ, — καί πρέπει νά ήσαι βέβαια, δτι ό πατήρ σου 
ποτέ δέν &ά δργισΟή έναντίον σου, οιότι επιθυμείς 
νά δίδης τδ κάλλιστον πράγμα είς τδν μικρόν άδελφόν 
σου. Αυτδς εΐναι άςιαγάπητον παιδίον καϊ χαίρω, 
δτι τδν αγαπάς τόσον πολύ. Άλλά νομίζεις οτι και αυ
τός σέ άγαπα έπίσης; »

— Μάλιστα, πάτερ, — εΐπεν ή Λυδία- νομίζω, δτι 
μέ άγαπα- διότι, δταν τοΰ έπρόσφερα τδ μέγιστόν ρο-
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δ αχινόν, αυτός δέν ήθελε νά τδ λάβη, καΐ μέ πάρε- πίζω, οτι θέλετε μιμηθη τδ παράδειγμα τής Λυδίας 
κινεί νά τδ κρατήσω έγώ — καί μόλις μετά πολλά; καί τοΰ Θωμά.
παρακλήσεις τδν κατά πει σα νά τδ δεχθή. » __ _ ,—ΓΊΓ. __  '

Πώς είναι μέ σάς ακριβοί μου Αναγνώσται; Έλ· 

Ή προκειμέ
νη εικονογραφία 
παριστα τδ έσω- 
τερικδν θαυμα
στού τίνος σπη- 
λα lb ευρισκομέ
νου είς μικράν 
τινα νήσον τοΰ 
Αΐγαί» Πελάγυς, 
δνομαζομένην 
’Αντίπαρον. Τδ 
σπήλαιον τοΰτο 
κεΐται πολύ βα· 
Οέως — 65 μέ
τρα ή 90 «η
χείς, υπδ τήν ε
πιφάνειαν τής

ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΤ. ·

γης καί εχει ύ
ψος μέν 35 μέ
τρων, πλάτος δε 
40 καί μήκος 
70.

Διά νά φθά- 
ση τις είς αυτό 
πρέπει πρώτον 
νά καταβή έως 
ου φθάση είς εν 
δωματιον έπίπε- 
δον, πέριξ τοΰ 
όποιου εΐναι βά
ραθρα τρομερά- 
μετά ταΰτα έχει 
ν’ Αναβή απότο
μόν τινα βράχον 
επειταπρέπεινά

καταδη δια σχοινιού έως ου φθάση εις τινα πέτραν 
ύγράν καΐ όλισθηράν. Κατόπιν πρέπει νά είσέλθη 
είς στενόν καΐ χαμηλόν υπόνομον \αΐ διέλθη δί αυ
τοί περίπατων έπΐ τών γονάτων καΐ τών χειρών. 
Ό υπόνομος οΰτος, δστις είναι Αρκετά μάκρος, φέρει 
είς τδ κυρίως στόμιον του σπηλαίου, τδ όποιον άνθί
γει ένώπιον τών όφθαλμών του θέαμα Αληθώς μεγα
λοπρεπές. Όποια ποικιλία σταλακτιτών! Όποια 
ποικιλία σχημάτων! ’Αστέρες, κώνοι ανεστραμμέ
νοι, καταρράκται παγωμένοι, δένδρα, φυτά, στήλαι, 
ορη, καΐ μύρια άλλα σχήματα παρουσιάζονται ένώ- 
πιόν σου καΐ σέ κα'μνουν, όταν τδ σπήλαιον ήναι κα
λώς φωτισμένον, νά νομίζηί, δτι είσαιεντός μεγαλο
πρεπούς ναού φωτιζόμενου ύπδ μυριάδων ποικιλο- 
χρόων πολυελαίων !

Σπήλαια τοιαυτα ύπάρχουπ καθ’ δλας τάς χώρας 
της οικουμένης, τά μέγιστα καΐ μεγαλοπρεπέστατα ό
μως ευρίσκονται είς τάς Ηνωμένας πολιτείας τής ’Α
μερικής.

Εις τινα τούτων εύρέθησαν Απολιθώματα δστών 
ζώων προκατακλυσμιαίων ενίοτε δέ καΐ Ανθρωπίνων,

Όποια εξαίσια πράγματα περιέχει εις τά έγκατά 
της ή γή! και πόσον Ακατανόητος καΐ άπειρος πρέπει 
νά ήναι ή σοφία καΐ Αγαθό της έκείνου δστις έδημιούρ- 
γησεν ου μόνον τήν φυσιν, Αλλά και του; νόμους, ύπδ 
τών οποίων αυτή κυβερνάται καΐ παράγονται είς αδ- 
τήν τά τόσον εξαίσια πράγματα! Όλα ταΰτα τά ω

ραία σχήματα έγειναν διά του καταρρέοντος υοατος, 
τδ όποιον περιέχει Ιν έαυτιϊ! τέτανον είτε μάρμαρον 
οιαλελυμένον, έκ τοΰ όποιου σχηματίζονται τά παρά
δοξα ταΰτα πράγματα.

ΑΕΙΚΙΝΗΤΟΝ ΦΤΤΟΝ.

Περίεργον φυτδν ένεκα τής Αέναου τών φύλλων 
αΰτοΰ κινήσεω; φύεται είς τάς δχθας τοΰ Γαγγου πο- 
ταμοΰ, τδ οποίον μόλις κατά τδ έ'τος 1775 μετηνέ- 
χθη είς του; βοτανικούς κήπους τής Εδρώπης. Τά 
ινύλλα ταΰτα σύγκεινται έκ 3 φύλλων, ώς τδ κοινώς 
καλούμενον Τρίφυλλον, καΐ ένιρ τδ εν τών 3 φύλλων 
ανυψουται τά οόο άλλα φύλλα χαταδαίνουσιν, ώστε 
Αενάως υπάρχουν είς κίνησιν καΐ τοΰτο εΐναι τδ μό
νον ύπαρχον φυτον, τδ όποιον έχει τοιαυτην ιδιότητα 
αέναου κινήσεως. ήΊρις.)

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ίππείου φιλίας.

Λοχαγός τις του ιππικού, δστις υπηρέτη σεν είς τδν j 
στρατόν τών ενωτικών κατά τδν έμφύλιον πόλεμον τής ! 
’Αμερικής, διηγείται, δτι είς τών ίππων τής ίλαρχίας j 
του, μή δυνάμενος ενεκα γηρατειών νά μασσήση τήν ! 
τροφήν του, έτρέφετο ύπδ δύο άλλων ίππων ανηκόν- 
των είς τήν αύτήν ίλαρχίαν κατά τδν εξής τρόπον.
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Ό ε*ς έξ αυτών έλάμδανετόν χόρτο ν και, άφου τόν έ- 
μάσσα, τόν edstsv εμπρός εις τδν γηραιόν σύντροφόν 
του, δστις τότε τδν έλάμοανε προητοιμασμένον καί 
τδν κατέπινε χωρίς νά τδν μασσήση- τδ αϋτδ εκαμνε 
και ό άλλος ίππος με τήν κριθήν. Διά τής φιλικής 
ταότης περιποιήσεως ό γηραλέος ίππος ήδυνήθη νά 
διατηρηθή Επί δύο μήνας !

'Η πράξις αυτή τών άλογων ζώων πρέπει νά καται
σχύνη πολλούς ανθρώπους, οί οποίοι, 3ν καΐ εΐναι λο
γικά οντα καί δυνανται, άφίνυν όμως τούς όμοιους των 
νά χάνων τα ι άπδ γηρατειά, άσθενείας καί πενίαν.

ΟΙ ΕΙΔΩΑΟΛΑΤΡΑΙ.

Εις πολλά μέρη τής γής, ώς λ. χ. ei< τήν ’Ινδίαν, 
την Κίναν, τήν’Ιαπωνίαν, τήν Αφρικήν, τήν Άου- 
στραλίαν καί τάς νήσους τοΰ Ειρηνικού Ώκεανοΰ ύ- 
κτ«ρχοτ>οτν είσέτι πολλά Εκατομμύρια ανθρώπων—τά 
τρία τέταρτα περίπου όλου του ανθρωπίνου γένους— 
οί όποιοι προσκυνοΰσιν είδωλα, ήγουν ομοιώματα ξύ
λινα, ή πέτρινα τά οποία λατρεύουν ώς θεόν.

Η προκειμένη εικονογραφία παριστφ άνθρωπον γο
νυπετή έμπροσθεν ξυλινών τινών ανθρωπίνων ομοιω
μάτων, τά όποια ό ταλαίπωρος έκεΐνος θεωρεί ώς 
θεούς του. Πόσον τυφλοί εΐναι οί δυστυχείς ούτοι άν
θρωποι χωρίς τδ Ευαγγελίαν[ Καί πόσον ήμεΐς οί 
χριστιανοί πρέπει νά λυπώμεθα δι* αΰτους καί νά προ- 
σπαθώμεν νά του; εύαγγελίσωμεν στέλλοντές τους οχι 
μόνον τό Εΰαγγελιον, άλλά καί ιεροκήρυκας νά τδ κη- 
ρύξωαι! Μεταξύ τών πρώτων χριστιανών πολλοί ευσε
βείς Έλληνες υπήγαν είς πολλά μέρη τοΰ τότε γνωστού 
κόσμου καί με θυσίαν τής ζωή; των έκήρυξαν τδν 
Χριστόν. Είθε τινές καί άπδ τους μικρούς μας άνα- 
γνώστας νά έμπνευσθώσιν ύπδ τοΰ ίεραποσχολικοί 
έ κείνο ο πνεύματος καί ήλικιωθέντες ν’ άποφασίσωσι νά
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ύπάγωσι καί κηρύξωσι τδ ευαγγελίαν τής σωτηρίας 
είς τά απολωλότα ταδτα Εκατομμύρια τών όμοίων η
μών άνθρώπων, διά τους όποιους ό Χριστός άπέθανεν. 
Έάν αγαπώ μεν τδν Χριστόν, πρέπει νά προσεύχώμε- 
θα καί έργαζώμεθα κοπιάζοντας καί δαπανώντας πρδς 
Επιστροφήν τών Εθνών, τών όποιων οί δφθαλμοί εΐναι 
τόσον τυφλοί, ώστε νά προσκυνώσιν ώς θεόν ξυλά και 
λίθους καί ζώα, καΐ νά θυσιάζωσι πολλάκις καί αυτά 
τά φίλτατά τέκνα των δπως εύαρεστήσωσι τάς φαντα
σιώδεις ταύτας καί ρυπαράς θεότητας.

— Άλλά ό θεός, μικροί μου φίλοι, θεωρεί είδωλο- 
λάτρας οδχί μόνον τους προσκυνοΰντας ξύλα και λί
θους ώς Θεόν, άλλά καΐ όλους δσοι άγαπώσιν όποιον- 
δήποτε πράγμα είς τδν κόσμον τοΰτον περισσότερον 
άπδ αυτόν. Οΰτως δ φιλάργυρος εΐναι ειδωλολάτρης’ 
— ό μέθυσος εΐναι ειδωλολάτρης, διότι δουλτΰΐΐ τδν 
οίνον· ό άσωτος εΐναι ειδωλολάτρης, διότι κυβερναται 
άπδ τάς όρέξεις τυ καΐ οΰχί άπδ τδ θέλημα τοΰ θεού.

Ό θεός θεωρεί παν πράγμα ώς εΐοωλον, είς τδ ό
ποιον ό άνθρωπος άφιερόνει τήν καρδίαν του. Οΰτω 
καί σεις, μικροί μου φίλοι, θά ήσθε είδωλολάτραι 
έάν σκέπτεσθε, αγαπάτε καΐ όπακούετε άλλον ή άλ
λο πράγμα περισσότερον παρά τδν θεόν. Προσέχε
τε λοιπόν νά μή άφίνετε νά βασιλεύς άλλο τι εις τήν 
καρδίαν σα; εί/ιή ό θεός.

ΘΑ ΠΕΙΡΑ-Ηι ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΤ.

Τινά παιδία και κοράσια δπακούουν εί; δ,τι οί γο
νείς των τοΐς λέγουν, όταν ήναι παρόντες· άλλά δεν 
τούς ύπακούουν δταν δέν τα βλέπουν.

Δύο μικρά παιδία επαιζον μίαν ημέραν είς ένα κήπον 
δπου ήτο μία κερασιά γεμάτη άπδ ώριμα κεράσια. 
«*Ω! Ιωάννη,·—έξεφώνησετό έν,—ας μαζεύσωμεν δλί- 
γα άπδ τά κόκκινα ταΰτα κεράσια. Κύτταξε πόσον Ε
ξαίρετα εΐναι!»

«Όχι, Γεώργιε,—άπεκρίθη ό ’Ιωάννης,—δέν πρέ
πει νά τά έγγιξωμεν· ήξεύρεις καλά, ότι μας είπαν νά 
μή πάρωμεν ουδέ έν.»

«Άλλ" ’Ιωάννη,— παρετήρησεν ό Γεώργιος,-— μή 
φοδήσαι, δέν εΐναι κάνεις έδώ νά μας ΐδη. Έάν δέ ό 
πατήρ σου μάθή, δτί έπήραμεν, εΐναι τόσον καλός, ώ
στε δέν θά σέ τιμωρήση.Β

»*1σια, ίσια διά τοΰτο δεν θά τά έγγίξω,—εΐπεν Ο Γε
ώργιος,—ήξεόρω δτι ό πατήρ μου δέν θά με τιμωρή- 
ση· άλλά γνωρίζω προσέτι οτι ή παρακοή μου θέλει 
πειράξει τόν πατέρα μου και δεν Επιθυμώ νά τδίν λυ
πήσω, ν

Ίο παιδίον Εκείνο έγνώριζε τί εΐναι ύπακοή καΐ έγώ 
νομίζω, δα πρέπει νά ήγάπα τόν πατέρα του.
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Σΰ δέ, μιχρέ μου άναγνώστα, τί λέγεις διά τδν έαυ- 
τόν σου; ύπακούεις σί» πάντοτε τοΰ; γονείς σου; Δεν 
Ουμόνεις, χαί χολιάζεις, χαί δέν κάμνεις πολλούς μορ
φασμού; ; Δέν άφίνεις χαχά λόγια νά έξέρχωνται τοΰ 
στόματός σου ; Δέν έχεις τοΰ; παρακούσει καί δείξει, 
οτι έχεις πονηράν καροίαν έντός σου ; Δέν πρέπει λοι
πόν νά παρακάλεσης τδν θεόν νά σέ περιδάλη μέ τήν 
αγάπην τού χαί διά χάριν τοΰ ’Ιησού Χριστού νά συγ
χώρηση Ελας τάς αμαρτίας σου; Καί δέν θέλεις νά 
τδν παρακάλεσης νά στείλη τήν χάριν τού είς τήν καρ- 
όίαν σου, ώστε νά μεταβάλη αύτήν καί τήν κάμη κα
λήν ; Έάν ολοι οί μικροί άναγνώσται τής Έφημεριδος 
τών Παίδων άποφασίσωσι νά χα'μωσι τοΰτο, όταν ή- 
λικιωθώσι, θά εχούν τήν εύλογίαν τοΰ θεού είς δλας 
τάς έπιχειρήσει; των. εΤίμα τδν πατέρα σου χαί τήν 
μητέρα σου, διά νά γείνης μακροχρόνιος έπάνω είς 
τήν γην, τήν οποίαν Κύριος ο θεό; σου σοι δίδει.» 

(’Εντολή 5η.)

Περιττόν χρίνομεν νά εΐπωμεν εί; τους μικρού; μας 
άναγνώστας τι σημαίνει χαί ποιον παριστφ ή εικονο
γραφία αυτή. Εκείνο τδ οποίον έπι&υμοΰμεν νά έν- 
τοπώσωμεν είς τδν νουν αύτών εΐναι 5τι πρέπει νά 
προσπαθήσωσι νά συγκαταριθμηθώσι μεταςϋ τών άρ- 
νίων τού καλού ποιμένας Χρ'.ατύϋ, διά νά ήναι άσφα 
λεϊς εί; τήν ζωήν ταυτην χαΐ χληρονομήσωσι τήν αιώ
νιον μακαριότητα είς τήν μέλλουσαν.

ΕΙΣΑΙ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ;

;ΐναι εκείνο, τδ όποιον σέ κάμνει νά υπΐρηφα-

νεύεσαι; ή ώραιότης τοΰ προσώπου, ή τδ κομψόν τοΰ 
αναστήματος σου; ή καταγωγή σου, ή τά βιβλία 
σου; τά χρήματά σου, ή ή σωματική σου δΰναμις—; 
οι φίλοι σου, ή αί γνώσεις σου; Έάν ταΰτα εΐναι τά 
αίτια της ύπερηφανίαςσου σήμερον, αύρων ήμποροΰν 
νά μή ήναι-—Έάν άληθευη, 2rt δ θεδς έναντώνεται 
είς τους υπερήφανους, αλλά δίδει χάριν είς τους τα
πεινούς, ή ύπερηφ αν ία πρέπει νάήναι μαν ία, δ ιότι κι
νεί τδν άνθρωπον νά έναντιόνηται είς τδν Πλάστην τυ.

Δέν θά ήτο θαυμαστόν, άν ό κόρας όπερηφανεύετο 
διά τά μαΰρα καί ό πυκνός διά τά λευκά πτερά του· ό 
αετός διά τήν δξυδέρχειάν του και ό ταώς (παγώνιον) 
διά τήν χρυσοκέντητου ουράν του, διότι είναι άλογα 
ζώα· αλλά πλάσματα λογικά, τά όποια έχουν ψυ
χήν, νά ύπερηφανεόωνται εΐναι πολύ παράδοξον καί 
άνόητον πράγμα.

0 ΜΑΙΟΣ.

Ξύπν’ άγάπη μου Λουΐζα, νά χάρης καί σύ τδ Μάϊΐϊ 
Κύτταπώ; σέ χαιρετούνε τά πουλάκια πλάϊ πλάϊ·

Κυττα τή μυρτιά πώς γέρνει μυρωμένα τά κλαδιά, 
Και μέ χίλιαις πέταλού οαις παρατρέχουν τά παιδιά.

Τί χαρά θεοΰΐ γελούνε ούρανδς, βουνά καί κάμποι. 
'Όλ' ή θάλασσα τριγύρω σά χυτό διαμάντι· λάμπει,

Καί σέ τόση ευωδία, τόσα φώτα καί δροσιά 
Μοιάζ’ ίέρεια ή Φύσις του θεού τήν έκκλησιά.

Ναι, Λουΐζα μου· του ρόδου τδ μισάνοιχτο κοράλλι,
Τ’ άγεράκιπου σφυρίζει, τδ π«λι πού γλυκοψάλλει,

Τδ βοονδν, τδ περιγιάλι, ό αίθήρ ό κυανός, 
σ0λα εΐναι τοΰ Κυρίου, δλα ' Ύμνος πρωινός.

Γ. Π.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Άστηρ της ’Ανατολής, έφη- 
μερις οικογενειακή, απας τής εβδομάδας έχδιδομενη 
περιέχει ύλην άρμόζουσαν είς πάντα τά μέλη τών 
οικογενειών καί έν τελεί δίδει βοαχεϊαν σόνοψιν 
τών κυριωτερων νέων τής έοδομάδος· τιμή έτησία 
προπληρωτέα δραχ. 6. διά τε τήν πρωτεόυσαν καίτάς 
έπαρχίας- διά τήν Τουρκίαν δραχ. 10. "Οστι; κάμη' 
πέντε σονδρομητά; χαί άποστείλη τήν συνδρομήν των 
λαμβάνει Ιν φΰλλον δωρεάν.

θώσι ·τά δύο παρελθόντα ετη τής Έφημεριδος των 
Παίδων, δτι έάν μέν κατοικούν τάς ’Αθήνας θά πλη- 
ρόνουν 60 λεπτά δί έκαστον έτος, έάν δε τάς Ε
παρχία; 75 καί τδ εξωτερικόν άναλόγως τών τα
χυδρομικών.

*11 Συντάκτης Μ. Δ. ΚΑΔΟΙΙΟΘΑΚΗΣ.


