ΕΤΟΣ a.

El\ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 1856.

ΑΡΙΘ. 155.

ΕΦΗΜΕΡΕ ΤΏΝ ΦΙΛΟΜΑΘΩΝ.
Α1 ΣΥΝΔΡΟΜΑί ΓΙΝΟΝΤΑΙ

ΤΙΜΠ ΤΗΣ ΣΤΗΔΡΟΜΗϊ.
*
·-♦·

— **
··

ΕΤ Η Σ I Α.
ηΡοπΛΠΡΠΤΕΑ
Διά τδ tour«pt»4r δρ. 12
Διά τό «;ωτ<ριχΐ» · 15

Συ.τασα,ιχι διτόΔ.Πα.ταζ»
«αίΐχδίδιταιιδδι^ιΰτοϋ.χιύ
διά ιοί ίδίοκΙνΐ57·Γτ«ιτάΜ
δοσολζ,ψιζ αδ'ά,ν άφορδαχ.
Τιιιή χατιχΜ^ίτιως άγγ·λιδ» λ«πτ. 15 δ στίχος.

ΠαράτοΙςΚ.Κ. Διίαοχαΐςις
xai τοϊς ίπιστάτοις τών Τα
χοίροιχιίβν iv τί, ήαιδο.τι1).
Ούχ οί noJ.li, ά2.Γ οί χρήσιμα άκαγιτώσκοπις ιισισχ'ΐνιΐοϊιι.

(ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ).
'Ear ye φι.ίομαθήζ, tar> xai ποίνμαθήΐ (ίΣΟΚΡΛΤΙΙΣ).

*Εν δ« τη άλλύίατΐτ ιτσρά τοΐ:
Κ. Κ. Έλληνιχ. Προζίνοίν
χ«1 τοΐς ιδιαιτέρου ίπΐ’ρόoicic τοΰ έχδοτον.

Έχδίδαται τιτρίχις τβί
μ,τ.το’ρ.

VVVVVVvVVVX/VV<VXA/VV !/VV\/VVVVVVVV\/VVv\A/VVVVVV\/\A/'AA)#\/V\,VVVVV\ruVVVVVVVO\/VVV\A/VVViAA;VVVUN/Vi/VA/V\A/l/VV’^VU

Ό κοινωφελής Κ. Γρ. Γ. Παπζδόπουλος επιμελητής τοϋ εν
ταύθα Ελληνικού ’Εκπαιδευτηρίου έδάνεισεν ήμΐν ίνα μεταφράσαντες δημοσιεύσωμεν πολλοϋ λόγου αξίαν διατριβήν τού έν
Παρισίοις Κυρίου Egger, μέλους τοΰ αύτοκρ. συνακαδημίου τής
Γαλλίας, καθηγητοϋ τής Έλλ. φιλολογίας, προέδρου τών συνεδριάσεω'''τού ανώτερου Διδασκαλείου χλ. «περί τής παράτοΐς άρχαίοις Έλλησι σπουδής τών Λατινικών», λαβόντος αφορμήν εις
ττν συγγραφήν αύτής έκ τίνος άρτι έν Μασσαλία άνακαλυφθε'σης 'Ελληνικής έπιγραφής. Τήν διατριβήν ταύτην μέλλον
τες δημοσίευσα', διά τοϋ προσεχούς φύλλου προτάττομεν έν τώ
παρο'ντι ολίγα τινά περί Μασσαλίας, 'Ελληνικής αποικίας ουσης προ 25 ήδη αιώνων, καί πρός τήν μητέρα Ελλάδα αγά
πης καί σεβασμού αισθήματα άδιαλείπτως ένδεικνυούσης ώς
καί άλλως απέδειξε και διά τής δημοσιογραφίας αύτής έν ταΐς
νΰν μάλιστα κρίσιμοι; ήμέραις, οτε καί τό έθνος ημών έκ παρεννοήσεώς τινων άλλοϊον ή όπως έν άληθεία Σιατελεϊ έξειζονίσθη. Εύγνωμονοΰμεν τοΐς όπωςδήποτε τήν 'Ελλάδα προστατεύουσι καί ώς έκαστος έχει δυνάμεως ύπέρ αύτοϊς αδικούμε
νης συνηγοροΰσι, μάλιστα δέ τοϊς άοελφοις Μασσαλιώταις,
τηρούσιν έτι τό πρός τήν άρχέγονον μητέρα τοϋ παγκοσμίου
•πολιτισμού καί τών φώτων πατρίδα ημών φίλτρου, δπερ έστί
τό αλάνθαστου γνώρισμα πάντων όσων τό αίμα φέρει έν αύτώ

μάλιστα μεγαλεπηβόλων ναυτικών πόλεων τής άρχαιότητος
ούσης, κατέοειξαν τοϊς συμπολίταις αυτών τόν τε Άδρίαν καί
τήν Τυρσηνίαν καί τήν Τβηρίαν καί τόν Ταρτησσόν (Ηρόδ. Α.
163). Ό Ηρόδοτος ούδέν λέγει περί τής έλεύσεως αύτών είς
τήν Κελτικήν. Ή ιστορία δέ τής αρχής τής Μασσαλίας διεμνημονεύθη ύπό τού Άριστοτέλους (παρ’ Άθην. ΪΓ. σελ. 576)
έν τή αύτού ιστορία τής τών Μασσαλιωτών πολιτείας, λέγοντος Κ Φωζαεϊς, οί έν ’Ιωνία έμπορία χρώμενοι, έκτισαν Μασ
σαλίαν. Εύξενος δέ ό Φωκαεύς Νάνω βασιλεΐ (τοϋτο δ’ ήν
αΰτώ όνομα) ήν ξένος. Ουτος ό Νάνος, επιτελών γάμου; τής
Ουγατρός, κατά τύχην παραγενόμενον τόν Ευξενον παρακέκληκεν έπί τήν Οοίνην Ό δε γάμος έγίγνετο τόνδε τόν τρόπον.
Έδει μετά τόν δεΐπνον είσελθούσαν τήν παϊδα φιάλην κεκερασμένην ώ βούλοιτο δούναι τών παρόντων μνηστήρων, ω δέ
δοίη, τούτον είναι νυμφίον. Ή δέ παϊς εΐσελθοΰσα οίδωσιν,
είτε άπό τύχης είτε καί δι’ άλλην τινά αιτίαν, τώ Εύξένω· ό
νομα δ’ ήν τή παιδί ΙΙέττα. Τούτου δέ συμπεσόντος καί τοϋ
πατρός άξιοΰντος, ώς κατά Θεόν γενομένης τής δόσεως, έχειν
αύτήν, έλαβε? ό Ευ ξένος γυναίκα καί συνωζει, μεταθέμενος
τούνομα Άριστοξένην. Καί έστι γένος έν Μασσαλία άπό τής
άνθρώπου μέχρι νυν Πρωτιάδες καλούμενου. Πρώτος γάρ έγίνετο υιός Εύξένου καί τής Άριστοξένης. »

τών Ελληνικών αρετών τά στοιχεία.

’Ιουστίνο; ό τού Τράγου Πομπηίου έπιτομεύς, ιστορεί τά
περί τούτου διαφοροτικώτερον, λέγων, δτι οί Φωκαεϊς παρεγένοντο είς Γαλατίαν έπί τής βασιλείας τοϋ Ταρκουϊνίου ΙΙρίσκου). Καί πρώτον μεν άναπλεύ αυτές τόν Γιβεριν συνέθεντο
συνθήκας τώ τής 'Ρώμης βασιλεΐ, είτα δέ έχώρησαν πρός τήν
Γαλατίαν καί τάς προχοάς τοΰ Ροδανού- ήσθέντε; δέ έπί τή
χώρα ταύτη έπανέκαψαν είς Φώκαιαν καί παρέτρεψαν πο/.λούς
αύτών συμπολίτας ίνα έπανέλθωσι μετ’ αύτών είς Γαλατίαν.
’Αρχηγοί τοϋ έκπλεύσοντος οϋτω στόλου γεγόνασιν ύ Σϊμος
καί ό ΙΙρώτις. Καί ό ΙΙλούταρχος (έν β. Σόλ. 2) λέγει κτίστην
τής Μασσαλίας το Πρώτον. Ό Σιμός καί ό ΙΙρώτις έπο.ήσαντο φιλίαν πρός Νάν)ν)ον τόν βασιλέα τών Σηγοβρίων ή Σηγο ·
βριγι ον, είς ού τήν χώραν προέθεντο ίνα οίκοδςμήσωσι πόλιν.
Ό Νάνος κατ’ εκείνον τόν καιρόν ήσχολεϊτο παρασζευάζων τά
τοϋ γάμου της εαυτού Ουγατρός Κύπτιδος, είς ου τήν τελε
τήν προσεκλήΟησαν εύγενώς καί οί έλθόντες ξένοι. Ή κόρη
δέ έξελέξατο ώς νυμφίον αύτής τόν ίΐρώτιν. Οί Φωζαεϊς ούν
έκτισαν οΰτω τήν Μασσαλίαν· καταβαλόντες δέ τούς ένοχλοΰντας αεί αύτούς \.ίγυα; καί νέας προσκτησάμευοι χώρα-, ώκοδομησαν άλλα; πόλεις έν αύταϊς. Ίι τής Μασσαλίας αποικία
τίθεται ύπό Σκύμνου τοΰ Χίου 120 έτη προ τής έν Μαραθώνι
μάχης, ήτοι τώ 660 έτει π. X.
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Ή Μασσαλία.
Ή Μασσαλία έστί πόλις έν τή Ναρβωνική Γαλατία κατά
τήν πρός άνατολάς τού 'Ροδανού παραλίαν. Τήν θέσιν αύτής
κατέχει ή Γαλλική πόλις Marseille έν τώ νομώ τών τού 'Ρο
δανού προχοών. Ό ΙΙτολεμαϊος (Β. 19. § 8) λέγει τήν Μασ
σαλίαν πόλιν τών Κομμονών, καί εκτείνει τήν χώραν αύτής
άπό τής Μασσαλίας διά τής παραλ·'ας μέχρι τοϋ Ιουλίου Φό
ρου (Frejus), τίθησι δε αύτήν ύπό τήν 43° 5' βορ. πλάτους·
λέγει έτι ότι τήν μεγίστην ημέραν έχει ώρών I 5 καί λεπτών
-15, δπερ δεν δια-.έρει κατά πολύ τοϋ μήκους τής μεγίστης η
μέρας άναλόγως τοϋ αληθούς πλάτους τής πολεως ταύτης,
δπερ έστί περίπου 43° 18' Β.
ΊΙ περ:χωρος τή; Μασσαλίας, εί ζαί/υπρά, παράγει αγαθόν
οίνον καί έλαιον καί ή προ; αύτήν θάλασσα π/.είστων εύμερεΐ
ιχθύων. Οί πρώτοι τής χώρας κάτοικοι ήσαν πιθανώς φυλή
μεμιγμένη έκ Κελτών καί Αιγύων, ών οί τελευταίοι έςετείνοντο πρός δυσμάς μέχρι τοϋ 'Ροδανού. Ό Στέφανος (έν λ. Μασ
σαλία), ού ή μαρτυρία ουδόλως έστίν άξιόπιστος, είμή ώς πι
στή παράθεσις τού Έκαταίου, περιγράφει τήν Μασσαλίαν ως
πόλιν τής κατά τήν Κελτικήν Λιγυστιζής. Ό δέ Στράβων
(Δ. σιλ. 203) σημειοΐ, ότι πρός δυσμάς μέχρι Μασσαλίας καί
μ·κοόν προσωτέρω τό τών Σαλύων έθνος ώκει τά; Άλπεις τάς
ύπερκεμένας καί τινα τής αύτής παραλίας άναμίς τοϊς Έλλησι, κα· ότι ο·. παλαιοί τών Ί λλήνων έζάλουν τούς Σάλυας
Λίγυας, καί τήν χώραν, ην είχον οί Μασσαλιώται, Αιγυστικήν οί δέ ύστερον ώνόμαζον αυτούς Κελτοΰ ίγυας καί προσ
ένεμον αύτοϊς τήν μέχρι τοΰ Δρουεντίου καί τ ϋ'Ροδανού
πεδιάδα. Ή Μασσαλία άρα ώκοδόμητο κατά ταΰτα έπί παρα
λίας κατί/ομένης ύπό Αιγύων.

Οί κάτοικοι τής έν ’Ασία Ίωνικ»; πολεως Φωκαίας, έζ τών

Ό Στράβων (Δ. 4 7'.)) άνεύρατο έν τισι τών πηγών,αίς έχρήσατο συγγράψας τό πόνημα αύτού, τό εξής « άπαιρουσι γάρ
τοϊς Φωζαιεϋσιν έζ τής Θεού (Άρτέμιδος) πορίοα ντο το
προσταχθέν. Άριστάρχη δέ τών εντίμων σφοδρά γυναικών
παραστήναι κατ’ δναρ την Θεόν καί κελεϋσαι συναπαίρειν τοϊς
Φωζαιεϋσιν άφίδρυμά τι τών ιερών λζβούση· γενομένου οέ
τούτου καί τής αποικίας λαβούσης τέλος, τό τε ιερόν ΐδρύσασθαι καί την Άριστάρχην τιμήσαι διαφερόντως ιέρειαν άποδείξαντες, έν τε ταΐς άποίκοις πολεσι πάνταχού τιμάν έν τοΐς
πρώτοις ταύτην τήν Θεόν καί τοϋ ξοάνου τήν διάθεσιυ τήν
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αυτήν καί τάλλα νόμιμα φυλάττειν τά αυτά άπερ έν τή μήτροπόλει νενόμισται » διότι έγένετο μέν η Μασσαλία αποικία
Φωκαιέων άλλ’ ή Έφεσος δέδωκεν αύτή τήν θρησκείαν αύτής.
Οί Γαλάται εδιδάχθησαν ύπό τών Μασσαλιωτών τόν πολι
τισμόν (Justin. Xliii. 4;, τήν καλλιέργειαν τής γης καί τό
τειχίζειν τά: πόλεις. Έμαθον παρ’αυτών ύπείκειν ταϊς τών
νόμων διζτάξεσι και τήν έλαιοφυτείαν. ‘Ο ‘Ελληνικός ούτω πο
λιτισμό; είσήχθη έν Γαλατία, καί ή Γαλλία κεκτηται μέχρι
τού νυν μεγάλην καί περικαλλή πόλιν,' διαρκές μνημείον τοΰ
μεγαλεπηβόλου τών Ελλήνων πνεύματος. Άποθανόντα τόν
Νάνον διεδέξατο ό υιός Κόμανος, ώ δολομήχανός τις Αίγυς
ύπέθετο, ότι ή Μασσαλία καταστρέψει τω χρόνω πάντα; τούς
περίοικους εΐ μή άποπνιγή έν τή νηπιότητι αύτής. Εΐπεν αύ
τω τόν δν ό Φαιδρός ύστερον έγραψε μύθον τής κυνός καί τών
σκυλάκων αύτής· άλλα τό μέρος τούτο τών αρχαίων παρα
δόσεων ουδόλως σχεδόν πιθανόν έστι. ‘Ο μέν τοι βασιλεύς,
τών Μασσαλιωτών Αγόντων τά χλώρια (Floralia κατά Ιου
στίνον) άπέστειλε ρωμαλέους τινάς άνδρας ύπό τήν προστα
σίαν τής τών Μασσαλιωτών φιλοξενίας, καί άλλους έν φορτηγοϊ; άμάςαις κεκρυμμένου; έν κοφίνοις φυλλώμασι κεκαλυμμένοις. Αυτός δέ μετά τοΰ στρατού έλόχησεν έν τοΐς πλη
σίον βουνοϊ; έτοιμος ινα κατά τής πόλεως έπιπέση άμα τή
άναπετάσει τών πυλωνών αύτής νυκτός ύπό τών δολίως
έν αύτή άποσταλέντων ανθρώπων αύτοϋ, δτε οί Μασσαλιώται
ηθελον είναι βυθισμένοι είς ύπνον έκ τής μέθης τής προτε
ραίας. ’Αλλά γυνή τις άνεκάλυψε τήν επιβουλήν· συγγενής
ούσα τού βασιλέως αυτή ήγάπα περιπαθώς Έλληνα Μασσαλιώτην· έκ συμπάθειας δέ προς τόν καλόν τοΰτον νέου, παρ' ώ
διετριβεν, έδήλωσεν αύτω την προδοσίαν καί παρέτρεψεν αύτόν
όπως περί τής εαυτού σωτηρίας φροντίση. ‘Ο Έλλην άπεκάλυψε τό μυστήριον τοις τής πόλεως άρχουσιν, οϊτινες συλλαβοντες τούς Αίγυας ζατέσφαξαν αύτούς καί έπιπεσόντες
κατά τοΰ έλλοχώντος βασιλέως άπροσδοκήτως έκτειναν καί
αύτόν καί 7,000 έκ τών στρατιωτών αύτοϋ. Εκτοτε οί Μασσα/.ιώται έκ/ειον τάς πύλας τής πόλεως έν ταϊς έορταϊς, έτίθεσαν άγρυπνους φυλακάς καί επιμελέστατα έπετήρουν τούς
ξένους.
Λί παραδόσεις τής πρωϊαιτάτη; ιστορίας τής Μασσαλίας
δέν φαίνονται πόρρω τής αλήθειας βαίνουσαι. ‘Η φύσις ού
παύεται αεί καί πανταχοΰ ίσχύουσα. Γυναικδς προς "Ελληνα
συμπάθεια γ-έγονεν αιτία τής κτίσεως τής Μασσαλίας, καί εύαισθήτου μασσαλιωτικής καρδίας πόθος έσωσε τήν πόλιν ταύτην έπιβουλευθεΐσαν, και ιδού αύτη αναλλοίωτου καί άνεξίτηλον τήν μνήμην τής γευέσεως αύτής τηρούσα συμπαθώς πρός
τήνςΕλλάδα διάκειται καί φίλτερον αγαπά καί προστατεύει αυ
τήν ή πολλά τών ίδιων αύτής τέκνων, ώς δφεις πεπηγότες έν
τοις κόλποις αύτοΐς θαλπέντες, καί μητρικής περιποιήσεως τυχοντες, δάκνουσιν αύτήν θανασίμως ιοβόλοι; όδοΰσι, πολυειδώς τε και πολυτρόπως.
(ακολουθεί)
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’Εάν τάς άπλάς ύλας, έξ ών ή γή μετά τών έπ’ αύτής
ζώντων φυτών καί ζώων συνές·ηκεν, ώς πρός τήν διασποράν
παραβάλωμεν πρός άλλήλας, εύρίσκ-μεν πλείστας διαφοράς.
Έκ τών επέκεινα τών εξήκοντα απλών σωμάτων, άπερ οί χη
μικοί γινώσκουσιν, ευρίσκονταί τινα τοσοΰτον δαψιλώς Ανε
πτυγμένα, ώστε έπι τής γης, εν τοίς λίθοις, έν τή θαλάσση,
έν τω αέρι, έν τοΐς σώμασι πάντων τών φυτών καί ζώων ευκό
λως άνακα1 ύπτονται. Ούτως, ινα έν μόνον παράδειγμα άναφέρωμευ, τούλάχιστον τό τρίτον μέρος τού βάρους ολοκλήρου
τής ηυετέρας γης συνέστηκεν έκ τού οξυγόνου, εκείνου τοΰ
άεροειδοΰς καί αοράτου στοιχείου, όπερ, ένω άναπνεόμενον,δια
τηρεί τήν ήμετέραν ζωήν,καί άδυσωπήτως,ούτως είπεϊν, αναλί
σκει συγχρόνως ημάς. ’Αλλά τούναντίον έκ τών απλών τού
των σωμάτων υπάρχουσί τινα εν πολ/.ά μικρά ποσότητι, ή ύπαρξις αύτών πρός τήν ύλην τή; φύσεως οικονομίαν, ώς φαί
νεται, έστιν ού·χί τοσοΰτον σπουδαία, καί διά τούτο εις (ορι
σμένα είδη σωμάτων ύπάρχουσι, καί είς ώρισμένους τόπους.
Όϋτω κατά τάς νΰν ήμετέρας γνώσεις ολίγον ήθελεν βλαφθή
ή ϋπαρξις τοΰ ήμετερου πλανήτου, τοΰ χρυσού, τής πλαςίνης,

ή τών άλλων σπανίων μετάλλων μή υπαρχόντων. Ζώα καί
φυτά ηθελον προκύπτει ώς νΰν, ό αήρ, ή θάλασσα καί αί ήπει
ροι τήν αύτήν μορφήν καί τάς αύτάς ιδιότητας ηθελον διατη
ρεί. ΓΙρό: δέ εΐ και έτερα σώματα ύπάρχουσιν άναλόγως έν
μικροτέρα ποσότητι, όμως ή εαυτών διασπορά έπι τής γης
είναι γενική, καί όσον καί ή μικρά ή εαυτών έμφάνεια έν τοίς
σώμασι, σπουδαία τις καί Ακριβή; παρατήρησις Οιδασκει η
μάς, ότι δ δοται αύτοΐς προσωπείου, ούτως είπεϊν, άξιολογον
έν τώ μεγάλω τής φύσεως διαγράμματι. Ή δ’ αύτών ένέργειά έστι τόσον σιγηλή, καί λανθάνουσα, ώστε οί άνθρωποι
τότε τήν ύπαρξιν αύτοϋ έγνωσαν, δτε τό τυχαϊον αύτοΐς τήν
τούτων έμφάνειαν εκπληκτικό; έποιήσατο· τάς γάρ με ίστας
ανακαλύψεις τών φυσικ όν επιστημών, ούκ Ανθρώπινη πρόνοια
έποιήσατο, άλλα. τό τυχαϊον, καί σπανιωτατα εύρίσκομεν, ότι
ό άνακαλυπτη; προεβάλετο ώσεί πρόβλημα τήν μετά ταύ
τα γενομένην άνακάλυψιν λίαν δέ διδακτική πρός τούτο έστιν
ή ιστορία τής χημείας κατά τόν μεσαιώνα. Ή δόξα, ότι δυ
νατόν έστι νά μεταβάλωσί τινας ύλας εις χρυσόν, ήν τότε
άνά πάσαν τήν Ευρώπην διατεθρυλλημένη, και πλεϊστοι έξο
χοι άνδρες άπειρους έρεύνας καί ύποθέσεις έποιήσαντο, άς ή
νΰν επιστήμη ώς άνοήτιυς άποδεικνύει. ΠολλαΙ δέ ανακαλύ
ψεις έν τή χημεία ούτως έγένοντο. Ή τής πυρίτιδος, ή τοΰ
σιννικοΰ (porcelain?) καί ή τοΰ φοσφοοου είσί τοιαΰται. Ή τε
λευταία πασών μάλιστα τρανότατα καταδεικνύει, οποίον ήν τό
πρόβλημα, καί οποία ή γενομένη άνακάλυψις.

Έν Άμβούργω έζη κατά τό 1669 διαβόητος Άλχημιστής
Βράντη; καλούμενος,, δς τό πλεϊστον τής ζωής αυτού διήγαγεν, άναζητών την έκ τών άγανών καλούμενων μετάλλων πα
ραγωγήν τοΰ χρυσού, ή ώς τότε έλεγον, τοΰ φιλοσοφικού λί
θου. Ένόμιζον δέ, δτι δύναται νά εύρεθή ουσία τις, προϊόν τι,
όπερ τώ μολύβδω, ή τώ χαλκώ μιγνυόμενον, νά μεταοάλη
ταΰτα εις χρυσόν. Μετά απείρου; λοιπόν απόπειρας έπήλθε
τώ Βράντη ή παράδοξος ιδέα, ότι δύναται τό προϊόν τούτο έκ
τών ανθρωπίνων ούρων νά παραγάγη. Όθεν ήρξατσ σειράν
πειραμάτων, άπερ τέλος παρέσχον αύτω έκ τών ούρων σώμα,
έν τώ σκότει λάμπον,καί δτερ θερμαινόμενου έξερρηγνύετο είς
πδρ, καί μετά σφοδρότητος τέως αγνώστου έκαίετο.
Δύναται τις λοιπόν εύκόλως νά κατανόηση τάς έλπίιας, άς
δ Βράνττς συνέλαβεν έκ τή; Ανακαλύψει·»; ταύτης. Μετά ταΰ
τα δ’ επεμψε δείγμα τοΰ σώματος τουτου τώ συγ/ρόνω αύτοϋ
Άλχημιστή Κυγκέλω, καί ουτος τώ φίλω αύτοϋ Κράφτη έν
Δρέσδη. Ότε δ' ουτο; τάς εκπληκτικά; ιδιότητας τοΰ νέου
σώματος εΐδεν, έπείσθη, ότι εύρέθη ή πρός άνακάλυψιν τοΰ φι
λοσοφικού λίθου οδός. Μεταβάς λοιπόν πάραυτα είς Αμβούρ
γου, διεπραγματεύθη μετά τοΰ Βράντου τό μυστήριον τής πα
ρασκευής. Διά 200 ταλλήρων έοιδάχθη τούτο, τοΰ Βράντου
ύποσχεθέντος ούδενί άλλω τήν άνακάλυψιν νά κοινωνήση. Ό
δέ Κύγκελο; μάτην παρεκάλεσε τόν τε Βράντην καί τόν Κράφτην, ινα μυηθή τό μέγα μυστήριον, καί ιδών, ότι αί πρός
τούτω προσπαθειαι αύτοϋ ήσαν μάτα.αι, έπελήφθη αύτός κατά
τό ένόν δι’ ιδίων αποπειρών τής τού πράγματος άνευρέσεως.
Διά τεσσάρυν έτών άπαύστων πόνων έτυχε τού σκοπουμένου,
καί εύρεν όντως δ,τι έζήτει. Άλλ’ ούτι αύτός παρήγαγε χρυ
σόν καί τόν φιλοσοφικόν λίθον, ούτε οί φίλοι αυτού.

Έντεΰθεν λοιπόν μετεδίδετο τό μυστήριον τής παρασκευής
του φοσφόρου διά τού στόματος ολίγων Άλχημιστών. Κατά
δέ τό 1737, παρουσιασθεις ξένος τις εν ΙΙαρισ.οις ύπεσ-χέθη ε
νώπιον επιτροπής τής των επιστημών Ακαδημίας νά παραγά
γη φωσφόρους. Μεταξύ τών μελών τής επιτροπής ήν καί ο
Χαλλότης, οστις έδή·'ωσε τόν τής έκ τών ούρων παρασκευής
τοΰ φοσφόρου τρόπον. 'II μέθοδος ήν λίαν απλή. Έξατμί,οντες έν άνοικτώ άγγείω ούρα σεσηπότα, έθετον τά τούτων υ
πολείμματα έν κεραμείω χημικώ άγγείω, ουτινος τό στομίου
ένεβαπτίζετο έν υδατι, καί έ.έρμαινον ύπερβαλλόντως τούτο.

«,.λλόνου τών

/ ·
\
v-,τανάλωσις αύτοϋ λίαν περιωρισμένη- I
(«πφτωή η η «ΤΜ®' ·
, ,ξ(ΐγωγΐ αίτοδ

αλλ Ιχτοτε ζητηαεω,
νυν γίνεται μεγίστη.

,ού-νε, _άσαν όργανικήν

χα1 έν

Ρ

καθηγητών καί διδασκάλων, 5τι καί παρά τώ

ύπό τήν διεύθυνσίν Σας γυμνασίω καί 'Ελ^νΐΧ?δ7ή προσοχή
στηματικώτερον καί δραστηριωτερον επεστηθη ηδη η πΡ° λ
ώ- πρός τήν θρησκευτικήν καί ήθικην της φοιτωσης νεολαία;
μόοφωσιν. Κάλ/.ιστα γίνώσκετε, ότι η νοητικη προοδο^ ηνω-

μέΐη ούσα μετ’ εύσεβεία; κα^ χρ.-στοτητος
ε ς -J
πολιτείαν τήν εύημερίαν. Οί .κπαιδευται λοιπον ουτω μορφονοντε- τήν είς αύτούς έμπιστευομενην νεαραν ηλικίαν, εκπ/.η

ροϋσιί εόσυνειδότως τό καθήκον αύτών και αναΟεικνυονται ον-

ν

καί ένθέτομεν τήν ουτω μάςαν εν κυρτολαιμω χη
Λατινά? βεβυθισμενον

8··
a “ί
S.4 ώ ήδ» ληψβέ»™

Κυρίους Καθηγητή Χ«
W »«·Ρ

Λ- τώ»^ζυΓΤ^ς^-Γ^λςίώρ

™ν α,;ε°_ει·/: '2
■
τών
δών, ούτε τα όστρακα των

Χ0γχυλίων καί κοχλιών εν ικανή
έξυοωσφορική τίτα-

τζχνΐΛζ υμάς.
Έν ’Αθήναις τήν 29 Φεβρουάριου 1856.
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Ό Υπουργός
X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΛΟΣ.
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U τ&.5 δ’™’ -Ρΐέχ« χναΧόγω;

ποσότητα, ην καί ό του βατράχου.
,
’Αλλά πώς ό φώσφορος είς τά τών ζωων σώματα προσερ•νε’σι· Αύτη τν ή περαιτέρω σπουδαία ερωτησις· διότι η -χ .
7· · ϊηλλόΰ κατέδ’ΐξεν, ότι τό τών ζώων σώμα μονον
ΓΓτοΧων ύλών συνέστηκ-, άς ταΰτα έν τη τροφή άναυρν-

σ0'τωςΐΧ^

^ό^λαΐ

Άριθ. πρωτ. 1127.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΠΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΔΐεΖ’

Το ύπουργεΐον τών ’Εκκλησιαστικών και της
Δημοσίας έκπαιδεύσεως.
Προς τούς Νομάρχας τοΰ Κράτους.
Έθει παρεισοήσαντι επόμενοί τινες τών δημοδιδασκάλων,
έ^αιτουνται καί' λαμβάνουσιν ένίοτε Αόριστον απουσίας; «δειαν

Απ’ εναντίας τών περί άδεια; διατεταγμένων εν αρθοις 36
δ TspCxo-r-Ttz./ Νψ«υ Β·«τάγ|χ«τ=ς.

33

νά καταπαύσωμεν τήν Ανωμαλίαν ταυτην, ως αντιβαι^υσαν

τασαν.ε,,
?
>
τότε τον φωσφόρων,
δαϊΟυ ούτως ειπειν

■ ΐ-τον νόμον, παραγγέλλομεν ύμΐν νά μή δεγησ s ου ®μ α
ό ΛΞυ Ζ, άυρίατ» «Βίας «Ιτησ.»,
Γ,Χλτΰ Ιχ«
6te 8l“ v6m·’ - * “
ϊχί«λ του ύΛ">5,
Ιίτ? τχότη» δώ χρ=»0» W™»

. -ν αναμφίλεκτου εστιν, οτι σπου
χ^ νΌν
J ώ
τών Χαί ζώων
ζ
Λ
ένερ-

L τήάναφορί του, τού οποίου τή» παρχτχσ.», ·«»_■?«ΚΓΧΛ sU™ ίχολοόβως »i MV
τής ουτής
πάλιν οδού. Θέλετε δέ γνωστοποίηση τοις δημοθ·οασκαλοις, ο .
πάσαν περί Αορίστου άδειας αϊτησιν θέλομε, εκλαβει του λοι

βασιλειω υποκρίνεται, ει και ουχ u
r
γειας αύτοϋ τρόπον ν’ άποφανθώμεν.
Τά φυτά άρύονται τόν φώσφορον εκ τής γης,

πού ώς παραίτησιν από τής δημοοιδασκαλικής υπηρεσία,.
Άν ’Αθήναις τήν 29 Φεβρουάριου 18·>6
‘Ο ‘Υπουργός
X. ΧΙΊΣΤΟΙίυΤΑΟΣ.

ποσο.ητι υ. χ y
'„£νον Άΰάτιτ, συνδυασμός οςυφωσφοκλάσεω; είναι το καΑουμενον .

Άριθ. πρωτ. 744.
ΔΐεΖπ·

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-

Τό ύπουργεΐον τών ’Εκκλησιαστικών καί της

Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

τίί άπω)2ί«ς. ΈπΙ «ύτω , χ«τ« τ«υ_ς »™τεί0»ς >ΧΡ»-

Πρός τού; Δημοδιδασκάλους.
Επειδή τινες τών εις τά δημοτικά σχολεία φοιτωντων μα
θητών, ένεκα διαφόρων περιστάσεων, μ.=ταβαινουσιν ενίοτε
από τού σχολείου τής διαμονή; των εις αλλα
λε?α οί δέ διδάσκαλοι, άγγνοοΰντες εαν ουτοι απεβληθησαν

I» 2^ μπολύς φώσφορος.

ΔΙΙχΜΟΣΙΑ.1

ιιρ αξ εις.

•

Άριθ. ΙΙρωτ. 890.
Διεκπ. 621.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΤΟ ΪΙΙΟΤΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΪΔΕΤΣΕΩΣ.
Πρός τόν Γυμνασιάρχην τοΰ έν Ναυπλίω Γυμνασίου.

Έν τούτοι; ό ούτως εξαγόμενος φώσφορος ήν ελάχιστος,
καί μόνον έν τοΐς τών μεγίστων χημικών έργαστηρίοις,καί παρα
τοΐς τών περιέργων συλ?.ογαϊς ήδυνατό τις νά ΐδη τούτον.
Το πράγμα ήλλαξε πλέον κατά τό 1769, οτε ο Ιάχν άνευρε
καί την έν τοίς
οι οστοίς ύπαρξιν τοΰ φώσφορου, καί κατεδειξε

εγγράφου ύμών τής 2 τοΰλήξαντο; ήδη τουτου μηνο; και υπ
άρ 1644, καί έκ τοΰ έν τούτω συνημμένου πρακτικού του

την έκ τούτων έζαγωγήν αύτοϋ.
Μέχρι τής εισαγωγής τών έκ τοΰ φωσφόρου ξύλινων έναυ-

στικώς ζώντων.

Μιτ; εύχαοιστήσεως

"”(*
)

εϊδομεν, Κύριε Γυμνασιάρχα

ίκ τοΰ

Κόπρος παμπληθών πτηνών τής ’Αμερικής συναγελα-

δι’αταξίαν, παραδέχονται αύτούς άνεξετάστως, ουτω οε και η
άπαΐτοόμένη τάξι; έν τοΐς σχολειοις δεν διατηρείται- οιοτι η
•ζατάνόαους Αποβολή τοΰ άτακτοΰντος ουοεν, συντελεί ..ρ,,
σωφρονισμόν αύτοϋ, όταν έξεύρη ούτος ?ri
όεζτός είς άλλο σχολεϊον καί μεταξύ των οιοασκ-αλων συμβαίνουσιν ένίοτε έριδες, καί ό χρονος της Οιδζσκαλιας αναλ.σ/=ται επί ματαίω, παραγγέλλομεν υμιν επι ποινή πειθαρχική
νά\ή δέχ^θε τοΰ λοιπού μαθητήν έπ’ ούδεμια προφασει, ερ
χόμενον άπό τόπου, όπου ύπάρχει δημοτικόν σχολεϊον εαν
δέ·Γφέοη Αποδεικτικόν τοΰ διδασκάλου, παοα τω οπο«ρ ίμ^θη-

τευσε/διαλαμβάνον τήν αιτίαν τής άναχωοησε-ς του. Εννο^ται δέ ότι ό διδάσκαλος, δστις άρνεϊται την ε/,δοσιν πιστοποιη

τικού τοιούτου, τιμωρηθήσεται ?αρυτατα;
Έν Αθήναις τήν 7 Φεβρουάριου Ibob.
L
‘Ο ‘Τπουργος
X. ΧΡΙΣΤΟΙίυϊΛΟΣ.

X 628 X
ΔΙΑΦΟΡΑ.
Άπό τοΰ άρ. 153 ήρξατο τδ Δ', τής έφημερίδος ήμών έτος.
Όί θέλοντες νά παύσωσι τοΰ είναι συνδρομηταί εις αύτήν παρακαλοϋνται νά έπιστρέψωσιν ήμΐν τον άρ. 153, 154 και τον
παρόντα. Οί δέ όφείλοντες συνορομάς παρακαλούνται ν’ άποστείλωσι ταύτας ανυπερθέτως.
—‘Ο Κύριος υπουργός τών’Εκκλησιαστικών και τής Δημοσίας
Εκπαιδεύσεως διά προτρεπτικού ήμιεπ-σήμου γράμματος έπεζήτησε παρά τών Κ. Κ. Γυμνασιαρχών, σχολαρχών καί ελ
ληνοδιδασκάλων τήν όσον τό δυνατόν καί επιεικώς κατορθωτήν
έκτέλεσιν τών 14 καί 76 άρθρων τοΰ κανονισμού τών ‘Ελλη
νικών Σχολείων καί Γυμνασίων περί προσευχής και έκκλησιάσεως τών μαθητών. Οί Κ. Κ. Γυμνασιάρχαι, Σχολάρχαι καί
Ελληνοδιδάσκαλοι έδέχθησαυ άσμενοι τήν παραγγελίαν τοϋ
‘Υπουργείου καί ήρξαντό μετά ζήλου νά έφαρμόζωσι κατά τό
δυνατόν τά μνημονευθέντα τοϋ κανονισμού άρθρα. ‘Η Α. Μ.
ό Βασιλεύς πληροφορηθείς τά περί τούτου ήσθάνθη έν τή πρός
τήν νεολαίαν πατρική Αύτοΰ αγάπη πλείστην όσην εύχαρίστησιν, ήτις καί έδηλώθη πρός τούς αρμοδίους τών διαληφθέντων διδακτηρίων προεστώτας. Πάντες οί ώδε γονείς έπευφήμισαν εις τό μέτρον τοΰτο τοϋ ‘Υπουργείου. Ούδεμία δέ αμφι
βολία ότι πλεΐον θέλουσι χαρή οί μακράν τών έν ‘Ελλάδι
σπουδαζόντων νέων διαμένονες γονείς, μανθάνοντες ότι ή εκ
προσωπούσα αυτούς κατά τούτο Κυβέρνησις φροντίζει, ώστε
τά φίλτατα αύτών, ού μόνον γράμματα νά διδάσκωνται, αλλά
καί είς τά θρησκευτικά αύτών καθήκοντα δεόντως νά καθοδηγώνται καί καθόλου εις τήν ηθικήν μόρφωσιν αύτών τελεία επι
μέλεια νά καταβάλληται.

’Εφημερίδες τινές έδημοσίευσαν ότι διετάχθησαν καί οί καΟηγηταί τοϋ ΙΙανεπιστημίου ίνα συνοδεύωσι τους μαθητάς είς
τήν έκκλησίαν. Τούτο δέν είναι αληθές. Ούδέν άλλο ή ότι ήμεΐς
ανωτέρω περί τής ύποθέσεως ταύτης έδημοσιεύσαμεν γέγονε.

—Σχολαρχείου τίνος 3 διδάσκαλοι έπεπλήχθησαν κατ’αύτάς
υπο τοΰ ‘Υπουργείου τής Δ. έκπαιδεύσεως πληροφορηθέντος
ότι έρίζουσι πρός άλλήλους καί τά καθήκοντα αύτών παραγνωρίζουσιν. ’Εάν αί δοθεΐσαι αύτοΐς νουθεσίαι δέν έπενέγκωσι
τό ποοσδοκώμενον αποτέλεσμα, φαίνεται ότι θέλουσι ληφθή αύστηρότερα κατ’ αύτών μέτρα.
—Εις τούς Νομαρχιακούς δημοδιδασκάλους Κ.Κ.Χ. Δημητριάδην καί Δ. Μπούαν εστάλησαν ευχαριστήρια τοΰ ‘Υπουρ
γείου, άπερ οημοσιεύσομεν προσεχώς. Έν τοΰτοις δηλοΰνται
καί οί προκαλέσαντες αύτά λόγοι.

—Εις τόν Φιλόπατριν,σπουδαιοτάτην τής Πρωτευούσης εφη
μερίδα, άναγινώσκομεν τά έξη; περί τής πρός τήν Α. Μ. τόν
Βασιλέα έκθέσεως τού ‘Υπουργού τής Δ. Έκπαιδεύσεως περί
τής μέσης έν ‘Ελλάδι Έκπαιδεύσεως, ήν διά τών προλαβόντων αριθμών 153—154 έδημοσιεύσαμεν.
« Άς ϊδωσιν έντεϋθεν οί κατήγοροι τής ‘Ελλάδος, άν ό μι
κρός ούτος λαός δέν πράττη και πλείονα καί κρείσσονα τής
δυνάμεως αύτοΰ, καί άν έν τή άκαθέκτω ταύτη πρός τά
γράμματα ροπή δέν έγκρύπτηται ο άγαθώτατος οιωνός υπέρ
τοΰ μέλλοντος τής ‘Ελλάδος. 1 ύγνωμονοϋμεν τω Κ. Χριστοπούλω, ότι διά τών πραγμάτων καί τών άκαταμαχ ή τ ω ν αριθμών τοσοΰτον ε ύ γ λ ώ τ τ ω ς σ υν η γ ό ρ η σ ε ν ύ π έ ρ τής πατριδος!

Ή έκθεσις τού Κ. Χριστοπούλου εύαρεστοτάτην διήγειρεν έν ήμΐν τήν έντύπωσιν, καί τοιαύτην πεπεισμένοι έσμέν ότι
καί έν πάσι τοΐς εϋ φρονΟΰσι διιγερει, νοητώς παρακολουθοΰσι τή πορεία τοΰ ‘Ελληνικού νοός καί καταθελγ:μένοις
υπό τής ταχείας καί συντόνου αύτοΰ πτήσεως πρός τον άνάντη δρόμων τοΰ φωτισμού, έν ω παρά παν βήμα συναπαντάται αύγάζουσα
λαμπάς άρ/αίου φωτός.
Ούχ ήττον δέ
καταγοητεύεται ό άναγινώσκων τήν έκθεσιν καί ύπό τοΰ μετριοφρονος αξιώματος καί τής ήδυεποΰς χάριτος, τών έπανθούντων τω έργω. Συγχαίρομεν έγκαρδίως τω Κ. Χριστοπούλω.»
— Τό Β. φυλλάδιον τοϋ Λεξικού τής ‘Ελληνικής άρχαιολ γώς έκο’ιετ-. -.·'■> προσιχή ’Απρίλιον. Οί λαβόντες ήδη τό

πρώτον παρακαλοΰνται νά πληρωσωσιν αύτό,ίνα εύκο/.υνθώμεν
εις τήν έκπλήρωσιν τών πρός τόν τυπογράφον καί χαρτοπώ
λην ύποχρεώσεων ήμών.

Είς όσους δέν εστάλη έτι τό έκδοθέν Α'. φυλλάδιον σταλήσετε αΰτίκα· διά πολλών προσπαθειών καί αγώνων ήδυνήθημεν ήδη νά εύκολύνωμεν την 0Γ ασφαλούς μέσου αποστολήν
αύτοΰ.
— Δ. Υ. Β. Διατάγματος τή προτάσει τοΰ έπί τών Εκκλη
σιαστικών καί τής Δημ. Έκπαιδεύσεως ‘Υπουργού ό έν Σύρω
Σχολάοχης Κ. Ν. Γαλανόπουλος προεβιβάσθη καθηγητής
είς τό έν Τριπόλει Γυμνάσιου· είς τήν Σχολαρχίαν δέ Σύ
ρου μετετέθη έκ Σπετσών ό Κ. ’Αρ. Τσάτσος· είς Σπέτσας δέ
διωρίσθη διδάσκαλος Γ' τάξεως καί διευθυντής τοΰ έκεϊ ‘Ελ
ληνικού Σχολείου ο πανεπιστημιακόν δίπλωμα φέρων Κύριος
Βλαστός.
— Λεξικόν ‘Ελληυογαλλικόν καί Γαλλοελληνικόν συνταχθέν μέν ύπό Σκαρλάτου Δ. Βυζαντίου, έκδοθέν δέ δαπάναις
Άνδρέου Κορόμηλά στερεοτύπως. Έκδοσις δευτέρα, Άθήνησι·
έκ τοΰ τυπογραφείου Άνδρέου Κορόμηλά· 1856' τιμάται

δραχμών 24.
’Ονομάτων τινών ή σημασία έστί τόσω πασίγνωστος ώστε
καθιστά περιττήν πάσαν περί τούτων ερμηνείαν.
Όταν άκούή τις « Λεξικόν Σκαρλάτου Δ. Βυζαντίου»,αμέσως
εννοεί ότι τούτο τυγχάνει τό άριστον τοΰ είδους αύτοΰ. Όταν
βιβλίον οίονδήποτε έκδίδεται ύπό τού Κυρίου Α. Κορόμηλά
έκ τοϋ τυπογραφείου αύτοΰ, εννοείται ότι τό βιβλίου τούτο περιβέόληται πάσαν τής τυπογραφικής τελειότητος έν ‘Ελλάδι
τήν ευπρέπειαν. Διά ταΰτα ούτε περί τή: αξίας τοϋ προκειμένου Λεξικού, αύτό άναγγέλλοντες, προσθέτομέν τι, ούτε περί
τής τυπογραφικής αύτοΰ καλλονής· συγχαίρομεν δέ μόνον τή
σπουδαζούση νεότητι καί έπί τή κτήσει τού νέου τούτου αρι
στουργήματος.
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.

Τήν προχθεσινήν πέμπτην τή 2 μ μ. ώρα έκηδεύθη μεγαλοπρεπώς ό ενταύθα έκ ΙΙαρισίων μετενεχθεις νεκρός τοϋ επι
σήμου πολίτου καί εν διαφόροις ύψηλοις άξιώμασι διατελέσαντος μακαρίτου Κωνσταντίνου Ζωγράφου, κατά τήν 26 Φεβρου
άριου έν τή πρωτευοΰση τής Γαλλίας άποβιώσαντος. Γέγονεν
ό μακαρίτης κατά τό ένόν αύτώ χρήσιμος τή Πατρίδι, πικράν
τήν λύπην αίσθανθείση διά τήν τελευτήν αύτοΰ. ‘II τελευταία
εύχή αύτοΰ ήν ύπέρ τής ευδαιμονίας -.ή; ‘Ελλάδος καί ό έσχα
τον έκφρασθείς πόθος αύτοΰ νά ένταφιασθή εί; την πατρώαν
γην. « ΙΙοθεινή μέν ναι νέοις ΙΙατρ ς- τοΐς δ ήδη γεγηοακόσιν, όσω πλέον τοΰ φρονεΐν ή τοΐς νέοις μέτεστι, τοσουτω καί
πλείων έγγίνεται πόθος ό τής ΙΙατρίδος. ■> (Λουκ. ΙΙατρ.
Έκ.γώμ.)
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‘II καλή υποδοχή τήν όποιαν έλαβεν ή προ μικρού έκδοθεϊσα ύπ’ έμοΰ συλλογή τών ασμάτων υπό τό ονομα Μάιος,
καταφαινομένη έκ τής έξαντλήσεως αύτής, μ’ ενθαρρύνει νά
επιχειρήσω και δευτέοαν αύτής έκδοσιν, τ.λήν διορθωμένην καί
α.ύξημένην όχι μόνον με -κλειστά νέα, αλλά και μέ όσα είναι
συνήθη άσματα είς τάς καθ’ έκάστην συναναστροφάς. ’Από
ευγνωμοσύνην δέ διά τήν πρώτην καλήν υποδοχήν προτάσσω τήν
παρούσαν άγγελ'αν διά νά δυνηθώ νά εγγράψω τά ονοματα
τών συνδρομητών περί τό τέλος τής νέας και έντελεστάτης
τών μέχρι το’δε συλλογών τών ασμάτων. ‘II τιμή τής συλ
λογής, καί τοι περιεκτικωτάτης καί ηύξημένης λίαν, δεν θελει
ύτερβαίνει τήν μίαν δραχμήν.
Τοΐς Κ. Κ. συνδρομηταϊς δωρειται καί εν άσμα είς Εύρω-

παΐκήν φωνητικήν μουσικήν τονισμένου.

Έν Άθήναις τήν 1 Μαρτίου 1856.
Έμμ Γεωργίου.
ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ I. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ.
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(Ό-:.- ’Αθη·>ά; άμ.δ· 274).
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