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νόσου τό κλήμα τή; άμπέλου καί τήν οϊνσρυτιίαν (Άπολλόδ. Γ', 
7)· εί κσί άλλαι πολλοί χώραι, π. χ. ή Αιτωλία διά τοΰ Οίνίως ή καί 
ο Σήμαχος μετά τών θυγατέρων έν ίτέρω τή; ‘Αττική; δημω. (Στίο. 
Βυζ. λ. Σημαχίδαι) αντιποιούντο τή; τιμή; ταύτη;, έν ω προφανώς 
ό μΰθος ηλθεν εί; τήν’Αττικήν έκ τής νήσο» ’Ικαρίας. Kurlius die 
lonien οημ. 55·

(’) Παρηγορήθη ή Δημήτηρ έλδοΰσα εί; ’Ελευσίνα καί κατε'- 
νευσε νά πίη τόν προσενεχθέντα αύτή κυκεώνα μάλιστα έκ τών άστεί- 
ων λόγων καί απρεπών κινήσεων τή; γηραια; Βαυδοΰς. Κλήμ. Άλιξ. 
προτρεπ. σελ. 17. Εΰσεβ. προπαρ. Ευαγγ. β', 5. Arnod, atv. genlt. 
V 25—6. Τό όνομα τοΰτο παραγόμενον ισω; έκ τοΰ άω, ανω, βαυω, 
βαΰξω, περ’.εσώθη καί είς ήμά; ώ; προσωνυμία γενική τών γραιών 
(Βαυδω), εί; ών τά; αστεία; διηγήσεις ευχαριστούνται μάλιστα τά 
πσίάία. Πολλαχου ϊέ τή; 'Ελλα'ιος προσονομάζονται οίίτω; Ιδίως αί 
ποομήτορες. ΊΙ δέ πσρηγορηΟεΓσα Δημήτηρ πχρίσταται ε'ν τινι αγγείου 
γρσοή πίνουσα τόν κυκεώνα. Gerhard, antik' πίν. 74 καί Dewitle 
έΙΪΙβ ceramograph τόμ. γ', πίν. 36, Β’, 42.

(**) Ό Ήρόο. β', 171 λέγει, ότι οί τ?; Πελοποννήσου Δωρε· 
εΐ; άπηχΟανοντο τήν -.ή; Δήμητρος λατρείαν (Μύλλ. Δωρ. Γ, σελ. 
399)· Καί όμως εΰρηται λατρεία τή: Δήμητρος καί έν τα?; ΔωρικαΓς
πόλεσιν ό5εν ζαί οί Λακεδ. παρά Ξενοφ. Έλλ. Τ', γ, G, ανέχονται 
τόν ΆΟηναϊον λέγοντα » έπεί λέγεται μέν Τριπτόλεμος δ ήμέτεοο;
πρόγονος τά Δήμητρος καί Κόρη; άδρητκ ιερά πρώτο:; ξένοι; δεϊξα: 
Ήραζλεΐ τε τώ υμετέρω αρχηγέτη καί Διοσκουροιν πολίταιν, καί τοΰ
Δήμητρος δέ καρπού ει; πρώτην τήν Πελοπόννησον σπέρμα δωρή- 
σασΰσι ί’δε και Στέρ. Βυζ. έν λ. Άγραι, καί σχσλ είς Άριστσο. πλ. 
8 .5 καί 1013’ έν δέ Γερχάρδου auserlesemen vasendildern taf. 
LXIX, ό Ηρακλής ποοσέργετα: τώ Ίάκ.χω πω-ωνοοοροΰντι
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Έχίίϊιτ.ι τιτρέκις ν.Β 
μ,ΤΛβ'ς.

Ό του Τ^ιτττοΖε/ζου.
(Συνέχεια, ΐδε άριθ. 170).

Ουτω λοιπόν συμπερχίνοντες λέγομευ, δη πρώτη πχτρις 
τοΰ περί τήν Δήμητραν και τον ’Αδην καθόλου μυθου είναι η 
Κρήτη, δθεν δι’άπάχιών μετηνέχΟη πρώτον μέν εις τήν · ο ω- 
τίαν, χώραν, εις ήν ού μόνον ένωκησεν ο ‘Ραδάμανθυς και έν 
η πολλή ήν ή τής Δήμητρος λατρεία ('), άλλά και έφ’ ήν μά- 
λια-α διίδόθησαν και έπεκράτησαν οί περί τόν ’Αδην μύθοι, 
έξ ου καί πατρις τή; τε ’Ομηρική; νεκυίας καί τού άλλου ό- 
μοειδοΰς έπους, τής Μινυάδο; (**  , δικαίως νομίζεται· έπειτα 
δε διά τή; μεγάλης τών Κ ρητών θαλασσοπλοΐας διεδόθη είς 
άλλα τε μέρη τή; ‘Ελλάδος καί εις την’Αττικήν και Μεγα- 
ρίδα, ώς άφ ένό; μέν μαρτυρεί ή σχέσις τοΰ Μίνωος προς τόν 
Αΐγέα καί Θησέα, άφ'έτερον δέ ή τοΰ αύτοΰ προς λ'ίσον τόν 
τών Μεγάρων βασιλέχ καί τήν τούτου κόρην Σκύλλαν έκ δε 
τής Μεγαριδος και Αττικής εΐοήλΟεν είς τήν Πελοπόννησον 
(***},  ΟΙ δέ κάτοικοι nuv διαφόρων Ελληνικών χωρων, ει και 
άλλαχόθεν παρέλαβον τόν μύθον, έκ φιλοτιμίας έπλασαν, ότι 
ή Δ'μήτηρ περιπλανωμένη ε’ς άναζήτησιν τής Κόρης κατέλυε 
καί παρ’ αύτούς έκαστους καί έδωρειτο έπειτα εις αμοιβήν τής 
ευσεβούς φιλοξενίας τά δώρα τών καρπών καί τή; γεωργίας 
(****).  Άλλ’ όμως μόνοι οΐ κάτοικοι τής ’Αττικής κατόρθωσαν 
καί ενταύθα ώς καί έν τω πεοΐ τό/ Διόνυσον καί τήν φυτείαν 
τής άμπέλου μυθω, νά ’προσποιήσώσι τοϊ; έγχωρίοις ήρωσι, 
Κε/εώ καί Τριπτολέμω, άπασαν τήν έκ τών περιπλανήσεων 
τής Θεάς καί τής ύπό τών κατοίκων ταύτη προσγιγνομένης 
ύποδεξιώσεως τιμήν, ώ; έπραξαν καί περί τόν Ίκάριον καί τήν 
τούτου θυγατέρα Ήριγόνην, τούς τόν Διόνυσου ύποιεξαμένους 
(*****),  επειδή ού μόνον διϊσχυρίζοντο ότι αύτοί μόνοι έξένισαν

ί τής Δήμητρος καί Περσεσόνης. Ευρπ.
— Ναός δ’ αυτών έν τή ’Ακροπόλει ήν ή 

Παυσαν. Θ', ι;', 3. Αύτός οέ ό Κάδμος 
ΰποιείκνυσιν άλλην σχέσιν μεταξύ Κρήτης 
mylliolog. § 403, 1.

ι ου ολίγιστα μόνον, καί ταΰτα έκ τοΰ ΓΙαυ- 
ήν πιθανώς έπεισόοιον άλλου μακροτε'ρου 

τήν τών ’Αργοναυτών εκστρατείαν, περιγρά- 
οΰ Οροεως είχε λόγον προς το ό
πιό; τήν ‘Οδύσσειαν.

ί'/ανον, ότι ή λατρεία τής Δήμητρος διέπλευσε κα; 
;ς, καί δή πολύ πριν ή άποικιωσ: τήν νήσον 

ώς τοΰτο εΐκοτολογεΐται καί διά τής τοΰ Μίνω-.ος 
Σικολον Κώ/. λον άναρορα;. Hau. Ζ', δ', 5. Διόο. δ'. 79. 

(*)  Αί Θήίαι έθεωροΰντο ίεραι 
Φοίν 659 καί τόν σχολ. 
αρχαία τοΰ Κάδμου οί«ία. 
άδιλρο; τή; Ευρώπης ών 
καί Θηόών' ΐοέ καί Γερχ.

(”) Τό έπος τούτο, περ 
σανίου Γ, κζ' γιγνώσκομεν, 
έπους, υπόθεσιν έχοντο; 
φαν δέ τήν εί; 'Αδου κατάδασιν · 
λον έπος, οιον η Ομηρική νε'κυια

(’··) Δέν είναι ά 
είς Σικελίαν έκ Κρήτη 
ταύτην οί Έλληνε:, 
πρός τόν 
Πρ« Ήρόδ.;1. no·

Γ**)  Οότως ή ίν -Αργεί ι 
έν Φενεω τή; ’Αρκαδία; Η', ι 
μ4 , καί ή έν Σικυώνι, Β',

ί.........) Ώ; ό Κελ. καί Τρι,
-.ής Δήμ. τοΰ; καρπούς. οϋτω

καί παρηγόρησαν τήν Θεάν (*),  άλλά καί οτι έκ τής ’Αττικής 
μετεδόθ/·σαν ή τε λατρεία καί τ’ αγαθά τής Θεάς δώρα είς 
τούς Πελοποννησίους, έκ τή: χώρας τών όποιων οΐ πλείστοι 
τών μυθολόγων έν οίς καί ό πολλά καί σοφά περί τοΰ μύθου 
τούτου γρά}ας ΙΙρελλερο; τά··αντία δοξάζοντες, μεταφέρουσι 
και είς την ’Αττικήν αύτήν τήν τής Θεάς λατρείαν· έν ω οΰ 
μόνον ύπ’ αύτών τών ΙΙολοπουνησ ων κοινώς έπιστεύετο, οτι 
έν Αττική έμυήΟησαν τά έν Έ ευσΐνι μυστήρια οΐ τε Διόσκου
ροι, ών τήν λατρείαν οΐ Δωριείς έν μέρει διετήσησαν και ώκειο- 
ποιήθησαν παραλαβό τεςέκ τών ’Αχαιών, ους έξεδίωξαν τής 
ΙΙελοποννήσσου, άλλά καί αύτ.-ς ό γενάρχης τών Δωριέων, ώς 
έλέγετσ, Ηρακλής (**)  Άλλά καί έν μεν ’Αρκαδία ή τε θεά 
καί τό ιερόν αύτή; έκαλοΰντο Έ λ ε υ σ ί ν ι α (Παυσ. Η', ιδ'} 
S καί κέ), ήτις προσωνυμία δέν φαίνεται ότι είναι κοινή πα
ραδεδεγμένη ύφ’ απάντων τών ΙΙελοποννησίων, ώς ΐσως ήθε- 
λεν εισθαι, άν ή λατρεία ήν τήν αρχήν εγχώριος· έν δ’ ‘Ερ- 
μιόνη παρά τω τής Δήμητρος άγάλματι ΐστατο έν τω ναώ 
καί έτερον τής τών Αθηνών πολιούχου Θεάς, τής Άθηνάς 
(Β', λέ, 4)· οί δ’’Αχαιοί καί τινες τών’Αρκάδων ώμολόγουν 
παρρησία, ότι έζ τής Αττικής ήλθε πρός αύτούς ό Τριπτό- 
λεμος (Β', έ, 5. Ζ', ιή, 2. Η', δ', 1)· έν δέ τή Άνδανία τής 
Μεσσηνίας, καί πρότερον δ·ά τοΰ όλον έθνος σημαίνοντος
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τικών ποιητών τρισόλβιοι μέν εμελλον νά ήναι μετά θά 
όσοι έμυοΰντο έν Έλευσΐνι, κακοδαίμονες δέ οί αμύητοι· 
τελεία άποσιώπςσι; καί άπόκρυψις τών τοΐς μύσταις δεικ

Καύκωνος, καί μετά τήν έκ τών Λακεδαιμονίων έπί Έπαμει- 
νώνδου γενομένην έλευθερωσιν τής γύρας, έξ Αθηνών πάλιν 
μετενε/θεΐσα έγκατέστη ή τής Δήμητρο; λατρεία (Παυσ. Δ', 
ά, ν.ς. Μυλλ. Δωρ. ά, σελ. 290 καί 399). Εί δέ καί μόνοι 
οΐ Άργεΐοι διηγούντο, δτι έξ αύτών ήλθον είς 'Αττικήν οΐ 
πρόγονοι τοΰ Τριπτολέμου (V, ιδ', 2, πρβ. ‘ΙΙρόδ. β', 171), 
τά παρά τή Έλευσΐνι όμως Μέγαρα, όπου καί τδ όνομα τής 
πόλεως προήλθεν έχ τής λατρείας ταύτης (*),  δεικνύουσιν, 
ότι έκτος τής Χερσονήσου, και ιδίως περί τήν Ελευσίνα, ήν 
αϋτη αρχαιότερα καί λαμπρότερα, έν ω τουναντίον αί τών έν 
ΙΙελοποννήσω Δωριέων περί τούτου παραδόσεις διά τήν απέ
χθειαν, ήν ουτοι ειχον ποδς άπαντα τά τών αρχαίων κατοί
κων ιερά (Ήρόδ. Β', 171), ήσαν έχθρικαί προς τήν λατρείαν 
ταύτην.

(*) ‘Q; ή Έλευσί; ώ-ομάσθη έζ της τή; Θ·α; εις τήν χώραν ταύτην 
έλεύσεω;, οΰτω τά Μέγαρα έζ τών ούτω καλούμενων ιερών αύτή; 
(ΓΙαυσαν. Α', λθ', 4, μ', έν τελεί). Μίγαρον ή μάγαρον έζαλεϊτο κυ
ρίως εστία ή και λάκκο; πϊρκοζοδομηαένο; κα: τοΐ; καταχθόνιό·; 
άριερωμένο; Θεοις (Πζυσαν. Θ', ή, 4. Κλημ. Άλεξ. προτρεπτ. 25J, 
είς ον έρριπτον ζώντα χοιρίδια μυστικά, τό όποιον έκαλεΐτο μ ε γ α- 
ρίζειν (Λοδεκ aglaoph. σελ. 829). Πιθανόν δέ είναι ότι έζ τών 
δυσωδών τούτων μεγάρων (Αατιν. matjaria καλούνται έπίσης ταπ·- 
ναΐ νομάδων καλύβα:), εις α; διημερευον χοίροι,, έζλήθη μαγάρα 
δ απόπατος, καί έκ τούτου προήλθον ζαί αί τή; νε’α; γλώσση; απρε
πείς λέξεις μαγάρα, μ α γ ά ρ ι σ μ α, περί τής αρχή; τών όποιων 
άπορε: τελείως ό Κοραής έν άτάζτ. τόμ. 2, σελ. 227. πρβ. Κλημ. 
Άλες, προτρ. 6', 17, έν τοϊς Οεσμορορίοις μεγαρίζοντες χοίρους έμ· 
βάλλουσιν.

(“) Παυσ. Ιί, λβ', 4 Ο: αρχαιότεροι τών ‘Ελλήνων τελετήν τήν 
Έλευσινίαν πάντων, όπόσα ε:ς εύσε'βειαν ήζει, τοσοΰτω ηγον έντιμο- 
τε'ραν, όσω καί θε5ΰς έπίπροσθεν ηρώων. ‘Ομ. ΰμν. εΐς Δημ. ς-. 479 
81. ΙΙ.νδ. 5ρ. άπόσπ. 9, ζαί τό κατά τήν εικασίαν του Βελζ. griecll. 
trag. I, σελ. 308 έκ τοΰ Τριπτολε'μου τοΰ Σοροζλ. άπόσπασμα· 

ώς τρισόλβιο: 
κείνοι βροτών, οϊ ταΰτα δεργθέντες τέλη 
μόλωσ’ ές Άσου- τοΐς δε γάρ μόνο:; έχε: 
ζήν έστι, τοΐς ο’άλλο'.σ: πά/τ’ έκε: (όιισΰ) κακά-

Ήδη δέ προ τής άναπτύξεως τής ’Αθηναϊκής ποιήσεως καί 
τέχνης κατέστη ή Έλευσινια λατρεία θαυμαστή διά τής συ
στάσεως μάλιστα τών Έλευσινίων μυστηρίων, οις ύπετέθη 
έννοια ού μόνον τήν έν τώ βίω ευτυχίαν, άλλά καί τήν ύπό 
γήν άφορώσα· διότι κατ’ έπανειλημμένην σύστασιν τών Άτ- 

νατον 
ή δέ 

νυμέ-
νων συνετέλεσεν έτι μάλλον είς τό νά έξάργ τήν δόξαν καί 
σεμνότητα τών Έλευσινίων τελετών (“). (ακολουθεί).

Πε^ι του άοά/ζαν-ος και της αύτοΰ εύοεσεως.

Άδάμας είναι άνθρακική ύλη είς κρυσταλλομένην κατά- 
στασιν.

Εύρίσκεται είς οκταέδρους κρυστάλλους, έχοντας ειδικήν 
βαρύτητα 3,500, τήν πλειοτέραν σκληρότητα δηλ. τόν βαθμόν 
10, μεγάλην στιλπνότητα, καί τήν τοΰ φωτός διαθλαστικήν 
δύναμιν.

Είναι διαυγέστατο.-, τρίζόμενος καθίσταται ηλεκτρικό , δέν 
προσβάλλεται ύπ’ οΰδενος τών χυμικών αντιδραστηρίων, διό 
καί έζλήθη άδάμ.ς, δήθεν ώς μή δαμαζόμενος, έκ-.εθείς είς 
ισχυρόν πύρωσιν φώσφορο ολεΐ, αναφλέγεται καί καίων άνευ 
ύπολείμματος μεταβάλλεται εϊς ανθρακικόν οξύ.

’Απαντάται είς ρείθρα, και απολαμβάνεται διά τής τής άμ
μου έζπλύνσεως, ένίοτε περιβάλλεται ύπό άργίλλου, εύρίσκε
ται είς τήν Ίνδί ν, εΐς τήν Vi-iapour, εις τήν Κολκόνδαν, ε’ς 
τήυ Βρασιλίαν και εις τινα; αύτής επαρχία;. Ό ιδάμας ε.ναι 
ό πολυτιμότερος τών πολυτίμων λίθων.

Άπό τοΰ 1575 έοιδάχθη ή μέθοδος τή; στιλπνώσεως τοΰ 

άδάμαντος διά τής ιδίας κόνεως. Τά κυριώτερα σχήματα, τά 
όποια δίδονται διά τής στιλπνότατος είς τούς άδάμαντας είναι 
τό Rosette και τό Brillante.

Ό άδάμας πωλείται κατά τό βάρος του, τό όποιον προσ
διορίζεται κατά καράτια, καί έν καράτιον αντιστοιχεί πρός 4 
κόκκους, καί 72 καράτια αντιστοιχούν πρός έν λάθιον. Ή τι
μή αύξάνει μετά τού βάρους κατά γεωμετρικήν αναλογίαν, ώ
στε λίθος ένός καρατίου τιμάται 30 φιορίνια, άδάμας ζυγίζων 
δύο καράτια τιμάται 280, καί άδάμας 4 καρατίων 1120 φι
ορίνια. Μεταξύ τών σημαντιχωτέρων άδαμάντων άναφέρομεν 
τούς έξής. ‘Ο ονομαζόμενος I’it ή Regent άδάμας άνήκων είς τήν 
Γαλλίαν, ζυγίζει 13G καράτια και ήγοράσθη 1,031,000, τόοχ 
δέ τιμάται περισσότερα τών 2,000,000.

Ό άδάμας τής Τοσκάνης ή τής Φλωρεντίας, δστις εύρίσκε
ται είς τήν Βιέννην ζυγίζει 132 1/2 καράτια,=?ναι όμως χιτρι- 
νίζοντος χρώματος, τιμάται 140,000 φιορίνια. ζ0 ‘Ρωσσιχός 
ήγοράσθη ύπό τής αύτοκρατορίσσης Αικατερίνης τής Βας, διά 
103,875 φιορίνια καί μετά χρονιαίας στντάξεως 8,000 φιο
ρίνια, λέγεται δέ αξίας 3,000,000.

Ό άδάμας τοΐ» μεγάλου Mogul ζυγίζει 279 καράτια, καί 
έκεϊνος τοϋ Raja Matunx είς τό Βόρνεον ζυγίζει 300 καράτια, 
καί ό μέν τιμάται 7,000,000, ό δέ 9,000,000.

Οΐ άδάμαντες εύρίσκονται εντός άμίτου λίθου, καί προς ά- 
ποχώρισιν τρίβονται οΐ λίθοι καί ή άορομερώς λειοτριβηθεΐσα 
μά,α έχπλύνεται έπί λοξών σανίδων δι’ έπιχύσεως, οΐ μαύροι 
οιτινές είσιν επιφορτισμένοι τήν ίκπλυσιν θεωρούνται άκριβώς 
ύπό πολλών παρευρισχομένων επιστατών, έάν τις τών ανδραπό
δων τούτων εύρη άδάμαντα, ζυγίζοντα 17 καράτια, λαμβάνει 
τήν έλ-υθερίαν του έπ-.σημως, καί ό κύριός του άποζημιουταί.

Οί πλειότεροι άοά.αντες εύρίσκονται είς τήν Βρασιλίαν 
καί τά γε.τνιάζουτα βασίλεια και έξ αύτών μεταφέρονται μέ
χρι τών 40,0q0 καρατίων ή 14—18 λίτραι είς Εύρώπην, οΐ
τινες διά τορνεϋσεως καί στιλπνώσεως φθείρονται κατά το 
ήμισυ. Σημειώσεως άξιον είναι συγχρόνως καί τό σημαντικόν 
λαθρεμπορίου τό όποιον συ(χποβοΟτα· Ι'έχρις βνος τρίτου τοΰ 
ολικού πο-.οΰ τής εξαγωγή;, ώς έγγιστα.

Ξ. Λ άν δ ε ρ ε ρ.

Π £Cl T5J ΟϊΛΛΰΰ.
Ό φελλός γίνεται έκ τοΰ φλοιού δρυός τινός, τής όποιας 

τά φύλλα είναι στρογγυλά, οδοντωτά, είς άκίδας λήγοντα· 
διατηρεί τα φύλλα της μέχρι τού Μαΐου δτε βλαστάνουσι νέα· 
άνθί'ει κατά τόν Μάίον ό δέ καρπός της ωριμάζει κατά τόν 
Νοέμβριον τοΰ απερχομένου έτους, ήτοι εΐς 18 μήνας, οΐ βά
λανοι είσίν όλιγώτερον στυφοί των άλλων δρυών τούς μετα
χειρίζονται ήδη πρός πάχυνσιν τών χοίρων, τών προβάτων καί 
τών πτηνών ςΗ τοϋ φελλού δρυς καλλιεργείται ήδη έν Γαλ
λία, ΙΙορτογαλλία, ’Αλγερία, Σικελία καί Ιταλία· φθάνει κατά 
τό ύψος 12 έως 1 ί μέτρα, καί ή περιφέρεια τοΰ κορμού γί- 
νεται 3 μέχρι 4 μέτρων- ό κορμός έκ τής γής μέχρι τής άρ- 
χής τών κλάδων έχει ύψος 3 έως 4 μέτρα· τό μέρος τοϋτο 
τοΰ δένδρου έχφλοιοΰσιν πρός άπόλαυσιν τοΰ φελλού*  ό φλοι
ός ούτος είναι σπογγώδης πυκνός, καί έχων πολλά; ραγάδας· 
τό έκφύλλισμα πρός φελλόν αρχίζει νά γίνεται όταν τό δέν- 
δρον φθάση τήν ηλικίαν 20 ή 25 ετών ό πρώτος φλοιός εί
ναι προστίχου ποιότητος· καλείται παρά τοΐς Εύρωπαίοις Κ α
ν ώ ν, διά τούτου κατασκευάζουσι τά βουλώματα τών βωκα- 
λίων, καί άλλα τινά πράγματα.

Ή άφαίρεσις τού φλοιού τούτου γίνεται κατά τόν μήνα Αύ
γουστον γίνεται δέ αύτη ούτω· οΐ έργάται χαράττουσι άνω 
καί κάτω κυκλικώς τόν φλοιόν μέχρι τοΰ ξύλου.Είτα χαράττουσι 
καθέτως άπό τά άνω πρός τά κάτω δύο χαραγματα ώστε ό 
φλοιός όλος τού κορμού διαιρείται εΐς δύο, τούτο γίνεται διά 
πελέκεως· μετά ταΰτα έκκολούυ τόν φλοιόν έκ τοΰ ξύλου διά 
τών χειρών, ή σιδηρών μοχλών εί; πλατύ ληγόντων.

Μετά δέκα έτη έπαυαλαμβάνουσι τήν έκφλοισιν τοΰ δένδρου 
διότι κατά τό διάστημα τοϋτο άναγενυάται ό φλοιός· όσον τό 
δίυδρον γηράσκει, τόσον ό φελλός είναι καλείτερος, έν τούτο·.; 

καί τοι έχφλοιοΰται πολλάκις τό δένδρου, άλλ’ ομω; δέν άπο- 
ξηραίνεται· ζή ούτως 100 μέχρι; 150 έτη.

Μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ φλοιού κόπτεται ό φελλό; εΐς τε
μάχια μήκους 1,50 μέτρου· έξ ωυ άνά 25 άποτελούσι μίαν 
στήλην ή βάλαν χαλουμένην δ/περ πωλούν μέ τό ζύγι ή μέ τό 
μέτρον. Είς τό έμπόριον δια ρίνονται τρεια είδη φελλού Α. 
φελλός εμπορικός καλούμενος. Β. φελλός πρόχειρος, καί Γ. 
φελλός συντρίμματα. Διά νά γείυη ύ φελλό; επίπεδο; θερ
μαίνεται, ή βρέχεται διά θερμού ύδατος, ότε γίνεται μαλα- 

κώτερος.
Οΐ άρχαΐοι έγνώρι'ον τόν φελλόν κατά δε τόν Παυσανίαν 

(Η. Ιί·.) ό φελλός έ είυετο έν τώ όροπεδίω Τριπόλεω; έν τω 
ορυμόνι ένθα έφουεύθη ό ’!■ παμιν·.'νοα;· >έ ει ό Ηαυ ανίας δ'ΐ 
έν τούτω ήσαν τρία είδη δρυών, ών τάς μέν πλατυφύλλους 
καλούσι, τάς δέ φηγούς,· αί δέ τρίται είσίν αί παράγουσα· τόν 
φελλόν, δνπερ οΐ τότε έχρώντο πρός ση'αειχ δικτύων καί άγ- 
κύρας έν θαλάσση. Ηδη όμως έν τή θέσει ταύτη ούτε ίχνος 
δρυός υπάρχει, ούτε άλ?^ου τινός δένδρου. CO τουρκικός βαρ- 
βαρισμός, ό καταστρεπτικός πέλεκυς αύτοΰ, καί παν μέσον έ- 
ρημώσβως έξάλειψε πάντα τά δάση κατά τήν πρώτην άλλ’ ά
τυχή έπανάστασιν τοΰ 17G9, άπερ μέχρι τή; έποχής έκείνης 
έκάλυπτον τά στεφανοϋντα τό όροπέδιόν μας ύψηλά όρη, καί 
μέρος τής πεδιάδος. (Βελτίωσις).

ΜΕΡΟΣ ΕΠ1ΣΙ1ΜΟΝ.
Περί κανονισμού τών έξετάσεων τών δημοδιδασκάλων. 

(Συνέχεια ϊδ. άριθ. 170).

Άρθρον 10. Ό έγκριθείς ινα καταταχθή μαθητής είς τό 
Δ'.δασκαλεΐον όφέίλει νά παραδώση είς τόν Διευθυντήν, πριν 
ή καταγραφή είς τό μαθητολογίου, τήν έξής έγγραφον ομολο
γίαν έπί αρμοδίου χαρτοσήμου, προσυπογεγραμμένην καί ύπό 

τίνος άξιοχρέου έγγυητοΰ.
(Τύπος έγγράφου)

Ό υπογεγραμμένος..........................................έκ τού χωρίου ή
πόλεως (δείνα) τοϋ δήμου . . . τής επαρχίας
συμφώνως πρός τόν άπό 8 ’Ιουνίου 1850 κανονισμόν περί έ- 
ξετάσεως τών προσερχομένων έν τώ Βασιλικώ διδασκαλεία» 
πρός μαθήτευσιν, καί συναινέσει τοΰ προσυπογραφομένου έγ
γυητοΰ μου (δείνα), ύποχρεοϋμαι ίνα έπί τρία έτη στνεχή έκ 
τής άπό τού Διδασκαλείου έξόδου μου, δεχθώ άπροφασίστως, 
έάν ή Βασιλική Κυβέρνησις θέληση νά μέ οιορίση, όποιανδή- 
ποτε θέσιν αύτη έγκρίνη, καθ’ δν τύχω έξετασθείς βαθμόν, 
χωρίς νά ζητήσω περαιτέρω συμ,φωνίας, άντιβαινούσας είς τήν 
ύπόσχεσιν ταύτην. Άν δ’ άποποιηθώ ταύτην, νά πληρόνω τά 
διά τήν έχπαίίετσίν μου γενόμενα έξοδα,

Α'. δι’ έχάστην έξάμηνον διαμονήν καί μαθήτευσιν έν τώ δι- 
δασκα)κείω δραχμάς εξήκοντα, καί

Β'. τήν ποσότητα τοΰ τυχόν δοθέντος μοι σιτηρεσίου, ή άλ

λου τινός βοηθήματος.
Υπόσχομαι προσέτι, έάν, πριν τελειώσω τά μαθήματά μου 

καί έξετασθώ, αναχωρήσω τοΰ Δ.δασκϊλείου άνευ άδεια; τοΰ 
ΔιευΟυντοϋ, ή άποβληθώ έ.εκα πζρζβζσεων ή άλλων λόγων 
προβλεπομένων ύπό τοΰ κζνονσμοΰ, τών νόμων ζαί τών δια
τάξεων τοϋ καταστήματος τούτου, ν’ αποδίδω εί; τήν Κυβέρ- 
νησιν άπροφασίστως τά δίδακτρα καί ό,τι άλ .ο μοί έχορηγήθη 
παρ’ αύτής, ώς άνωτέρω όρί,εται.

Άθήνησι τή....................................

Ό εγγυητής τοΰ μαθητου 
(δείνα)

‘Ο μαθητή; τοΰ Διδασκαλείου 

(«i'4
Τό γνήσιον τών άνωτέρω ύπογρζφών -ρέπει νά η επικυρωμέ

νου ύπό τής αρμόδιας αρχή;
ίΜΗΜ\ Γ.

Ιΐιρί τών απολυτηρίων εξετάσεων τών υποψηφίων 
οημοδι.α σκάλων.

Άρθρον 11. CH έξέτασις τών διερχομένων τά μαθήματα 

τοΰ Διδασκαλείου κατά τόν ώρισμε'νον χρόνον ινα καταστώσιν 
ούτως υποψήφιοι δημοδιδάσκαλοι, γίνεται, καθ’ ούς τύπους 
όρί.ει τό άρθρον 7 κχΐ τά επόμενα τοΰ παρόντος κανονισμού, 
εξετάζονται δέ είς πάντα τά μαθήματα μετά πάσης άκριβείας 
δοκιμάζονται ού μόνον έάν γνωρίζωσι καλώς τά διδαχθέντα, 
άλλά καί έάν ώσιν ικανοί ίνα μεταδώσωσιν αύτά.

'Ο Διευθυντή; τοΰ Διδασκαλείου οφείλει νά καθυποβάλη είς 
τόν έπί τή; έκπαιδεύσεως υπουργόν, παρευρεθέντα ή μή είς 
τάς έίετάσεις, τό άποτέλεσμα αύτών έν περιληπτική έκθέσει.

Άρθρον 12. Οΐ έπιτυγχάνοντες έν ταΐς έξετάσεσιν αυτών 
καί διδασκαλικού βαθμοΰ άξιούμενοι καταγράφονται κατά τά 
ά-,θρα 8, 9, 10, 11, καί 14, τοΰ Νόμου, έν τοΐ; καταλόγοις 
Λ' Β' ή Γ'. τάξεως, λαμβάνουσι τό περί τούτου πτυχίον ύπο- 
γεγραμμένον παρά τοΰ Διευθυντοΰ καί έπιθεωρημένον ύπό τού 
'Γπουργού τής έκπαιδεύσεως κατά τόν έξής τύπον.

(Τύπος πτυχίου.)

ΒΑΣίΑΕΙΟΝ ΓΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ.

Τό έπί τών δημοτικών σχοθ.είων Γενικόν 

Διευθυντήριον.
Πιστοποιεί οτι Κυρ....................................έγεννήθη . .

τή 18 . . καί έξεπαιδεύθη . . έν . . . έξητάσθη
ύπό τής έξαστικής έπιτροπής τοΰ Διδασκαλείου, κατά τά άρθρα 
13, 14 καί 66 τοΰ περί δημοτικών σχολείων νόμου, είς τάς 
παρά τών δημοδιδασκάλων άπαιτουμένας γνώσεις, καί ένεκρί- 
θη παρ’ αύτής δημοδιδάσκαλος . . τάξεως μετά τοΰ χαρα
κτηριστικού .... Διό δίδοται αύτώ τό παρόν πρός 
πληροφορίαν τών Βασιλικών άρχών, ότι έπιτρέπεται αύτώ δι- 
δάσκειν άκωλύτως έν δημοτικοί; σχολείοις .... τάξε
ως εντός τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος, έν οσω έκτελεΐ άκριβώς 
πάντας τούς περί δημοτικών σχολείων νόμου; καί τάς περί 

αύτών οδηγίας.

Ό έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί 
τής Δημοσίας έκπαιδεύσεως 

'Υπουργός

Άθήνησι τή . ............................... τοΰ 18
Ό έπί τών δημοτικών σχολείων

Γενικός Διευθυντής
Έθεωρήθη

Άθήνησι τή . .................................... 18

Έν τώ πτυχίω τούτω σημειοΰται έπί μέν τής πρώτης σελί
δας ό βαθμός τών γνώσεων καί τής πρός τό διδάσκειν ΐκανό- 
τητος τοϋ άπολυομένου μετά έπισημειώσεως Σχεδόν κα- 
λ ώ ς, Κ αλώς,Ά ρ ι σ τ α, προσεπισημειουμένης καί τής τάξε
ως, ής έκρίθη άξιος. Έπί δέ τής δευτέραςσελίδος γράφονται τά 
πρακτικά τής έξετάσεως, περιλαμβάνοντα πάντας τούς κλά
δους τής διδασκαλίας, μετά τών περί τοΰ ήθικοΰ χαρακτήρος 
τοΰ μαθητοΰκαί τής έπιμελείας αύτοΰ παρατηρήσεων.

Οΐ λαμβάνοντες βαθμόν μ ε τ ρ ί ω ς εις τάς άπολυτηρίους ε
ξετάσεις, έάν δέν θέ?.ωσι νά έξακολουθήσωσι τά; σπουδές των, 
απολύονται μέν, άλλα δέν έγγράφονται ε·’ς τούς καταλόγους 
τ; ν δημοδιδασκάλων, ούδέ λαμβανουσι πτυχίον δύνανται όμως, 
εί βούλονται, νά ’/άβωσιν άδειαν γραμματοδιδασκάλου καί νά 
δι άσκωσιν έπί χρόνον ώρισμένον, εί; τόπον ένθα δέν ύπάρχιι 

δημοτικόν σχολεϊον.
Έννιεΐται οέ ότ: δύνανται, έπαιξάνοντες τά; γνώσεις των, 

νά κ>.0>ποβαλωσ·.ν έαυτού; ίς δευτέρας εξετάσεις.
Άρθρου 13. Το πτυχίον τούτο εμφαίνει την διά τ?ν δείνα 

ή δείνα τάξν τής δ δασκαλία; ικανότητα τοϋ έξε ασθέντος καί 
ισχύει δ:α δύο μόνον έτη, ών διελΟόντων, οφει?.ει ό έξετασθείς 
κατά τό άρθρου 72 τοΰ περί δημοτικώυ σχολείων νομού, νά προ- 
σέλΟς εί; δευτέρας έξετάσεις, μεΟ'α: καταγράφεται όριστικώς 
είς τούς δημοδιδασκαλικού; καταλόγους, έάν κριθή άξιο; ζαί 
ηύξησε τάς άποκτηθείσας έν τώ Διδασζαλείω γνώσεις, η τού

λάχιστον δέν άπέμαθεν ά έδιοάχθη.

ΤΜΗΜΑ Δ’.
Περί τών διετίας έξετάσεων τών δημοδιδασκάλων.

Άρθρον 14. Αί τής διετίας εξετάσεις γίνονται μετά τάς ά-
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πολυτηρίους· ορίζεται δί ή ήμερα αυτών συνήθως μετά τήν 14 
Σεπτεμβρίου.

Άρθρον 13. Έν ταϊς έξετάσεσι ταύταις πρέπει κυρίως νά 
έξακριβώται ή πρακτική έξις χαί ίκανότης, ήν εκτήσατο ό δεύ
τερον εξεταζόμενος κατά τό διετές μετά τήν άπολυσιν αύτοΰ 
διάστημα.

Άρθρον 16. Περί τής δευτέρας ταύτης έξετάσεως δίδεται 
επίσης αποδεικτικόν, συνενούμευον μετά τοϋ πρώτου, προσδιο
ρίζεται δέ έν αύτώ έπ' ακριβές ή έκ τών δευτέρων εξετάσεων 
άποδειχθεϊσα διδασκαλική ίκανότης τού έξετασθέντος.

Άρθρον 17. Ό μή έξετασθείς έκ δευτέρου έν τώ Διδασκα
λείο, και τά τάς ανωτέρω διατυπώσεις, δέν δύναταί εις τό εξής 
άπό τής λήξεως τής διετίας ούτε ίδια οϋτ-ι δημοσία νά διοάσκγ, 
έως ού, καθυποβαλών έαυτόν είς ίευτέραν έξέτασιν, και έμφα- 
νίσας τά άπαιτούμενα πιστοποιητικά περ· τής διαγωγής αύτοΰ 
και τής κατά τήν διετίαν έκτελέσεως τών διδασκαλικών α',τού 
καθηκόντων καί τϊς περί το πρακτικόν τής μεθόδου μέρος έξε
ως αύτοΰ, καί έγκριθεις οΰτω, καταταχθή εις τόν οριστικόν 
κατάλογον τοϋ δημοδιδασκάλου.

Έάν είς τάς δευτέρας εξετάσεις άποδειχθή ό δημοδιδάσκα
λος, ού μόνον κατά προσδοκίαν βελτιωθείς κατά τε τάς γνώσεις 
χαί τήν πείραν, άς έζτήσατο τ.ερί τήν δοσσκαλίαν, άλλά 
και ότι προσεκτήσχτο έτι έξ ίδιας μελέτης ή διδασκαλίας τάς 
άπαιτουμένας γνώσεις δ·ά τήν αμέσως άνωτέραν τάξιν τοΰ 
βαθμού αύτοΰ, δύναταί συγχρόνως καί νά τροβιβασ'ή.

ΤΜΗΜΑ Ε'.
Περί τής έξετάσεως τών μή έν τω διδασζαλείω μαΟητευσάντων 

καί ζητούντων δημοδιδασκαλικόν πτυχίου.

Άρθρον Ι8. Οί μή έν τω Διδασκαλείω μαθητεύσαντε;. κτη- 
σάμενοι δ’ αλλαχού τάς είς δημοδιδάσκαλον παρά τοΰ νόμου 
άπαιτουμένας γνώσεις, Οέλοντες δε ν’ άναγνωρισθώσιν ύπό τής 
Κυβερνήσεως ώ; δημοδιδάσκαλοι καί νά δ.ορισθώσι παρ’ αυτής, 
χρείας ύπαρχούσης, υποβάλλονται εις εξετάσεις έν τώ Διια- 
σζαλείω άπαραλλάκτως, ώς οί κατά πρώτον απολυόμενοι αύ
τοΰ μαΟηταί. Αί τούτων όμως εξετάσεις γίνονται ακριβέστερα! 
καί αυστηρότερα!- διότι ώ χρ-σις των έξετχζόντων cz-j εΰκο- 
λύνεταΐ ύπό προηγουμέυης πείρας τών καθ’ έκαστα γνώσεων 
τών διδαχθέντωυ παρ' αύτών τούτων.

Οί προσερχόμενοι είς τοιαύτην έξέτασιν πέμπουσι, δύο μή
νας τουλάχιστον πρότερον, πρός τό Διευθυντήριο*  τά εις τό 15 
άοθρον τοΰ περί δημοτικών σχολείων νόμου άναφερόμενα καί 
έν τώ 2 άρθρω τοΰ παρόντος κανονισμού οριζόμενα αποδεικτι
κά τών σπουδών, τής θρησκείας καί τής διαγωγής αύτών.

ι’Οίόί Άδη^ ά5,§. 274).

Άρθρ. 19. Οι ούτως έξετασθέντες καί διδασκαλικούτυχόντες 
πτυχίου δύνανται νά διορισθώσι παρά τοΰ Υπουργείου τής Δη
μοσίας έκπαιδεύσεως προσωρινώς διά δύο μόνον έτη. Διδάξαν- 
τες δέ κατά τά έτη ταϋια εύδοκίμως, ύποβάλλονται εις τάς 
ύπό 75 άρθρου τοΰ νόμου όριζομένας δευτέρας εξετάσεις, είς 
άς έασανίζουσι καί αποδεικτικά τών άνωτέρων αύτών διδασκα
λικών αρχών καί τών έπιθεωρητικών έπιτροπών περί τού θρη
σκευτικού καί ηθικού αύτών χαρακτήρος, καί τής εις τό έπά
γγελμα αύτών άφοσιώσεως. εύδοκιμοϋντες δε είς τάς εξετάσεις 
ταύτας, κατατάσσονται είς τόν οριστικόν τών δημοδιδασκάλων 
κατάλογον ζαί διορίζονται όριστί'ώς, όπου άν ή Κυβέρνησις 
έγκρίνη καί ύπάρχγ άνάγκη.

ΤΜΗΜΑ ς'.
ΙΓερί εξετάσεων τών έξαιτουμένων προβιβασμόν άπό μιας 

είς άλλην διδασκαλικήν τάξιν.
Άρθρον 20. Αίάφορώσαι τόν προβιβασμόν τών δημοδιδα

σκάλων έξετάσεις, ώς καί αί μνημονευόμενα-, έν τω 71 άρθρω 
τοΰ περί δημοτικών σχολείων νόμου, έν περιπτώσει αμφιβολίας 
περί τής ίκανότητος δημοδιδασκάλου τινός, δεν διαφέρουσι 
παντελώς τών έπί τή απολύσει τών φοιτητών τοΰ Διδασκαλεί
ου καί τών μετά διετίαν έκτοτε άπαιτουμένων. Έφιστάτζι δέ 
πλείων προσοχή, έπί τών δι’ αμφιβολίαν εξεταζόμενων, είς τάς 
παρεσχ,ηκυίας τήν αμφιβολίαν ταύτην αίτιας.

Ε.δικαί διατάξεις.
Άρθιον 21. Έκαστος έξετασθείς καί άναγνωρισθείς δη- 

μΐ'ΐ'άσκαλος, μένων αργός, οφείλει νά γνωστοποίηση είς τό 
ύπουργειον -ής δημοσίας έκπαιδεύσεως τόν τόπον τής διαμονής 

του, ίνα κληθή, χρείας έπιστάσης, εις υπηρεσίαν. Έάν δέ θέ
ληση νά έξετασθή έκ νέου, οφείλει νά εμφάνιση αποδεικτικά 
τών μέν επιτόπιων διδασκαλικών αρχών περί τών προόδων αύ
τοΰ, τής δέ δημοτικής όρχής περί τής διαγωγής του.

Άρθρου 22. Οΐ έκ τοΰ Διδασκαλείου έξελΟόντες καί ικανοί 
διά τό διδασκαλικόν έπάγγελμα άναγνωρίσθέντες προτιμών
τας έν περιπτώσει ισότητος ώς πρός τάς γνώσεις και τήν 
ικανότητα, παντός άλλως πως έκπχιδευθέντος διά τό έπάγγελ
μα τοΰτο.

Άρθρον 23. Ό άποβληθείς τοΰ Διδασκαλείου ή αύθαιρέτως 
άνευ άπολυτυοΐουάπελΟών αύτοΰ δέν γίνεται δεκτός είς έξέτασιν.

Άρθρον 24. μετά νόμιμον έξέτασιν δ λαβών μέν πτυχίου 
δημοδιδασκάλου, μη ασχοληθείς δέ είς διδασκαλίαν έξ οίασδή- 
ποτε αιτίας έπί δέκα συνεχώς έτη,έάν θέληση νά διορισθή διδά
σκαλος ή καί ίδιωτικώς νά διδάξη, υποβάλλεται είς νέαν πε
ριληπτικήν έξέτασιν έν τω Διδασχαλείω κατά τούς έχτεθέντας 
ανωτέρω τύπους.

Άρθρον 25. Τά περί τών έξετάσεων τών δημοδιδασκάλων, 
εφαρμόζονται καί είς τάς τών δςμοίιδασκαλισσών, καθόσον 
ίδιαίτεραι περιπτώσεις δεν ΰπαγορεύουσι τροποποίησιν ώς πρός 
τόν χρόνον καί τόν τόπον τών εξετάσεων αύτών συμφώνως 
πρός τό άρθρον 58 τοΰ περί δ μοδιδασκζλίας νόμου.

Α'ρθρον 26. Αί καθ’ εξαμηνίαν καί ενιαύσιοι γενικαί εξε
τάσεις τών διαφόρων τάξεων τοΰ Διδασκαλείου, αί αποβλέ
πονται τόν έλεγχον τής προόδου τών μαθητών καί τόν άπό 
τάξεως είς τάξιν προβιβασμόν αυτών γίνονται, όπως αί έσω- 
τερικαί τοΰ Διδασκαλείου διατάξεις όρίζουσι, μή υπαγόμεναι 
είς τόν παρόντα κανονισμόν.

Είς τόν Ήμέτεοον έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής Δη
μοσίας έκπαιδεύσεως Υπουργόν ανατίθεται ή έκτέλεσις τοΰ 
παρόντος διατάγματες.

ΆΟήνησι τή 8 Ιουνίου 1856.
Έν Όυόματι τοϋ Βασιλέως

Ύ7 β α σ I .1 ισ σ α
ΑΜΑΛΙΑ

X. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
Άλληλοδιαδόχως άποστέλλονται είς τό τής Δημ. έκπαι- 

δευσεως ύπουργειον αί περί τοΰ αποτελέσματος τών εξετά
σεων τών κατά τό κράτος διδακτηρίων επίσημοι εκθέσεις. Θέ
λει δέ δημοσιευθή έπισήμως καί καθέκαστον Γυμνάσιου, Σχο
λείου, κλ. τό αποτέλεσμα τούτο, άφοΰ ληφθώσι πδσαι αί εκ
θέσεις τών τε έπιτροπών καί τών διοικητικών αρχών.

— Έξεδόθη Γ. Β. διάταγμα διορθοΰν πολλά τοΰ όδηγοΰ 
μέρη καί ζαί είσάγον εις τήν δημοτικήν έκπαίδευσίν ουσιώδεις 
τινάς βελτιώσεις- τό διάταγμα τοΰτο θέλομεν καταχωρίσει 
ίσως είς τό προσεχές φύλλον.

— Καί έτερος τώυ πολιτικών τής πατριδος προμάχων, ό ά
πό τοΰ 1821 μέχρι τής τελευτής αύτοΰ έντίμως καί φιλογε- 
νώς ύπέρ αύτής μοχθήσας, ό Γερουσιαστής Α. Λόντος μετέ- 
στη έκ τών πρόσκαιρων καί έκηδεύθη έπαξίως τοΰ βαθμού αύ
τοΰ τήν 23 λήγοντας. Ούδε ς εμεινεν άδακρυς έπ: τω προώρω 
θανάτου τοΰ άνορό.-, διότι πάντες εύλόγως ήγάπωυ τόν μακα
ρίτην διά τε τήν τι,.· ιότητα καί τά λο πά αύτοΰ προτερήματα καί 
τάς υπέρ πατρίδας έζ.δουλεύσεις αύτοΰ τε καί πάσης τής τών 
Λόντων οικογένειας.

— Πανακαλούνται οί Κ. Κ. συνδρομηταί τοΰ περί δημοδι- 
δασζαλίας βιβλίου τοΰ έν Καλάμαις νομαρχιακού δημοδιδα
σκάλου κυρίου Αδαμάντιου Ίχαννίδου λαβόντες πρό καιρού 
τό είρημ-ένον β.βλίον να πέμύωσι τήυ συνδρομήν αύτών όπως 
δι’ίδίλίτέρ ·>ν έπ.στολών ώδηγήθησαν οί ένεργήσαντες τάς 
συ.δρομας ταύτας· έπρεπε προθυμ τερον νά προσενε/θώσι 
πρός τον κοπιάσαντα είς τήυ σύνταξιν καί δαπαυησαντα είς 
τή/ έκτύποσιν άξιολογυτατου συγγράμματος έμύυχούντες 
ούτως αύτόν είς szoootv καί άλλων τοιούτων.

ΕΚ Τ!ΤΪ ΤΓΠΟΓιΆΦΙΑΣ Η). *ΓΓΙΪΑΟΙΙΟΥΛΟΥ.


