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Όβελίσχος της Αλεοπάτρας.

ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΒΕΑΟΝΑΙ.

Ό αΰτοκράτωρ τής Πρωσσίας έπεσκέφθη εσχάτως 
έργοστάσιόν τι βελονών, οπού τφ έδείχΟησαν τινδ; 
έκ τών λεπτότατων, ίσα; ή τέχνη δόναται νά κατα- 
σκευάση.

< Μοϊ φαίνεται άπορον,— ήρώτησεν ό αΰτοκράτωρ 
ένα τών εργατών, τοΰ δποίου έργον ήτον νά χατα- 
σκευ’άζη τάς τρύπα; τών βελονών τούτων,—πώί είναι 
δυνατόν νά ύπάρχη έργαλνϊον τόσον ψιλδν, ώστε νά

κάμνη τόσον λεπτά; τρύπα; είς. τόσον σκληρόν σί
δηρον ;»

Ό έργάτη; άντΐ ν’ άποκριθή εί; τήν έρώτησιν τοΰ, 
βαοιλέω;, τδν παρεκάλεσεν νά τώ δώση μίαν τρί
χαν έκτή; κεφαλή; του. Λαδών δ’ αυτήν τήν έδεσεν 
υπδ τδ εργαλείου, τήν έτρόπησεν εί; τδ έν άκρον, 
έπέρασε δι’ αυτή; κλωστήν χαϊ τήν ένεχειοισεν εί; 
τδν μετά θαυμασμού παρατηρουντα αΰτοκράτορα! 

. ‘ Η δεύτερα θαυμαστή βελόνη είναι εί; τά; χειρας. 
τής βασιλισση; Βικτωρίας’ αυτή παριστ-ζ τήν στή
λην του Αδτοχράτορος Τραϊανού μικροσκοπιχώς, έν- 
νοεΐται· χαι ομω; έπ’ αΰτή; εΐναι γεγλυμμέναι αΐ 
κυριώτεραι σκηναΐ τή; ζωής τή; Βικτωρία;· ά; νά 
μή ήρκέι δε τδ θαυμάσιον τοΰτο τή; τέχνης, ή βε
λόνη δόναται ν’ άνοιχθή καϊ έντδ; αύτής υπάρχουν 
διάφοροι άλλαι μικρό τεραι βελόναι, δλαι έστολισμεναι 
μέ ανάγλυφα σκηνών έκ τή; ζωής I ’Εννοείται, ott 
ολα ταΰτα μόνον διά τοΰ μικροσκοπίου είναι ορατά.

Ή τρίτη βελόνη δεν εΐναι μικρά βσον αί δυο προ
ηγούμενα ι, άλλ’ ύπερμέγεθε; τεμάχιον γρανήταυ καϊ 
ανήκει είς τάς αρχαιότητα; τής Αίγυπτου —ονομάζε
ται δ? βελόνη ήο'Οβελίσκος τήςβασιλίσ* 
σης Κλεοπάτρας, καϊ έχει ύψος 60 ποδών 
και διάμετρον κατά τήν βάσιν έπτά ποδών,· εΐναι 
δέ κεκαλυμμένη μέ ιερογλυφικά.

Άπδπολλου ήδη υπάρχει χατακεχωσμένο; άπδ τήν 
άμμον τών δχΟών τοΰ Νείλου ό περίφημος οΰτος ο
βελίσκος τή; Κλεοπάτρας, 8ν ό Μεχμέτ Άλή; τής Αί
γυπτου εΐχε δωρήσει εί; τδν βασιλέα τή; ’Αγγλία; 
Γεώργιον Δ', ήδη δέ ή άγγλική κυδέρνησι; προτί- 
θεται ν’ άναλάβη τήν κατοχήν τοΰ μνημείου τούτου 
καί μετενέγκη αύτδ είς τήν ’Αγγλίαν, άλλ’ δπισδοδρο· 
μεΐ, ένώπιον τή; οδχϊ ευκαταφρόνητου δαπάνη;, ήν 
δόναται ν* απαίτηση ή μεταφορά καΐ άνίδρυσι; αυτοί
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έπί τής· άγγλικής χώρας. Ή δαπάνη αυτή άνερχε 
rat. κατά τά ήδη υποβληθέντα σχέδια, ai; 15,000 
λιρών στερλινών.

Πόσον θαυμασίως sb at κατασκευασμένα! αί άν- 
θρώπιναι χεΐρες ! καί δμως δ άνθρωπος άντί νά με- 
ταχειρίζηται αύτάς πρδς δόξαν τοΰ θεού καί οφελος 
τών όμοιων του, συχνότατα τάς μεταχειρίζεται πρδς 
ατιμίαν Εκείνου καί βλάβην τούτων.

ΧΕΛΙΔΟΝΟΨΑΡΟΥ.

Ούτως δνομάζεται γένος τι ιχθύων, οΐτινες Ενεκα 
τοΰ μεγέθους τών στηθικών πτερυγίων των δύνανται 
νά πηδώσι έκ τοΰ υδατος και νά κρατώνται είς τδν 
αέρα έπί τινα δευτερόλεπτα.

Τδ γένος τοΰτο έμπεριλαμοάνει 60 περίπου είδη, 
τά όποια ζοΰν είς τάς θαλάσσας τών τροπικών κλι 
μάτων. Τινά τών ειδών τούτων δύνανται νά υψω
θούν 15 — 20 πόδας υπέρ τήν επιφάνειαν τών υδά- 
των καΐ νά διατρέξωσι διάστημα εκατοντάδων τι- 
νών ποδών ταχύτερον καί αότών τών ταχύτατων 
πλοίων.

Ή θεία Πρόνοια έπροίκισε τους ίχθΰς τούτους 
με τά πτερά ταΰτα διά νά σώζωνται άπδ τά μεγα 
λείτερα δψάρια, τά δποΐα τούς διώκουν· κάμνουν δ
μως τούτο καί δταν ούδεΐς κίνδυνος τους απειλεί, πρδς 
διασκεδάσω, κατά κοπάδια πολλάκις. Άρέσκονται νά 
παίζουν πέριξ τών πλοίων καΐ οδχΐ σπανίως πετοΰν 
καί εντός αΰτών.

Είναι ωραία τήν όψιν καί Εχουσι κρέας τρυφερόν 
καί νόστιμον· βθεν καΐ άγαπώνταιΰπδ τών ναύτιλο- 
μένων.

’Ενίοτε παρατηρειται τοιοΰτος ίχθός κρεμάμενος 
είς τάς εκκλησίας· πρδ; ποιον σκοπόν ήμεΐς τουλά
χιστον δέν γνωρίζομεν, έκτδς Sv όποθέσωμεν, δτι ό
πως 0 ίχθΰς οίκος διά νά γλυτώση άπδ τδν διώκοντα 
Εχθρόν ίου πηδά εξω του υδατος, ουτω καΐ ό 

αμαρτωλό; πρέπει νά προσφυγή είς τδν Χριστόν ένα 
αωθή έκ τών ονύχων τοΰ διώκοντος διαβόλου.

Ο ΓΑΛΛΟΣ ΜΕΤΑΠΡΑΤΗΣ.

Έξη ποτέ εις τήν Γαλλίαν εΐς μεταπράτης οστις 
συνείθιζε νά περιέρχηται τήν χώραν πωλών πραγ
ματείας καΐ διορθώνων ωρολόγια καΐ ούμορέλλας.

Μετά πολλά έτη, οτε ήτο. πλέον έσχστόγηρος, 
ήλθε μιαν ημέραν είς πόλιν οπού είχε φίλον στενόν, 
είς τοΰ όποιου τήν οικίαν συνήθως κατέλΰεν, οσάκις 
έπήγαινεν έκεΐ.

'Ο φίλος εκείνος τδν ύπεδέχθη, ώς πάντοτε φιλο- 
φρύνως καΐ τδν παρεκάλεσε νά έπιδιορθώση τδ ώ· 
ρολόγιόν του.

—θά τδ κάμω,—εΐπεν ό γέρων, άλλ’ επιθυμώ νά 
με κάμης Ι1ια> -λ®?1'·'·

— Ποιαν,—έϊπεν ό φίλος.
— Νά λάοης τάς δύο ταύτας έπισιαλάς, καί τήν 

μεν μίαν νά κράτησης ορ, τήν δέ at-λην νά στείλης 
εΐς τδν ανεψιόν μδυ Β. δστις ευρίσκεται είς Παρισίυς. 
Έάν εκείνος άπαντήση, νά τοΰ στείλης τδ δέμα τοΰτο 
καί την βακτηρίαν, άλλως άνοιξε τήν άλλην Επιστο
λήν και κάμε ρ.τως σέ λέγω έχεί. y<

‘Ο γέρων .μετ’ ού- πολύ άπέθανε καί ό καλός φίλος 
έξετέλεσε τήν ύπόσχεαίν-του· μετ’οϋ. πολύ ΰέ ό άνε. 
ψίδς εγραψεν, δτι ούτε τόν θειον τυ ήθελε νά ήξεύρη 
ούτε διά τά πράγματά του τφ έμελλε.

Μετά τήν λήψιν τής Επιστολής ταύτης, ό φίλος 
ήνοιξε τήν πρδς Εαυτόν· έν αυτή δέ ό γέρων έ- 
λεγεν, δτι τον καθίστα κληρονόμον τής περιουσίας 
και τδν ώοήγει νά διάλυση τήν βακτηρίαν και νά 
λάθη πάντα τά έν αυτή.—Ή βακτηρία έλύθη καί 
έντδ; αύτής εύρέθησαν είς χαρτονομίσματα ίκαναί 
χιλιάδες φράγκων ! Ούτως ά^τημείφθη ή αχαριστία 
τοΰ ανεψιού καΐ ή φιλανθρωπία τοΰ φίλου.

Τέκνα μου ποτέ μή περιφρονήσητε τους πτωχούς 
καΐ ένδεεϊς συγγενείς σας.

Ι1Ρ0ΣΚ.ΪΝΗΣΙΣ ΗΛΙΟΥ.'

' Ο ήλιος, ή σελήνη καί οί άστέρες, η σαν, ώςπι. 
στεύεται, τά πρώτα άντικείμενα, τά όποια οί άνθρω
ποι έπροσκύνουν ώς θεούς. Οί μεταξύ τών ’Ισραη
λιτών είδωλολάτραι συνείθιζον νά ονομάζω σι τδν ή
λιον καί τήν σελήνην βασιλέα καί βασίλισσαν τού ου
ρανού· του; δέ αστέρας, τδ στράτευμα αυτών.

Εΐς τινας χώρας προοεφέροντο πρδς αυτά άνθρώ- 
πιναι θυσίαι· ουτω λ. χ. μεταξύ τών Συρίων οί γονείς 
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συνείθιζον νά φέρωσι τά τέκνα των έντός σάχκων καί 
νά τά ρίπτωοιν άπδ τής στέγης τού ναού κάτω είς τδ 
λιθόστρωτων, κωφεύοντες είς τάς κραυγάς χαί τους 
θρήνους αδιών!

"Αν χαί έλησμόνησαν οί άνθρωποι τόν θεόν, όμως 
δέν ήρχουντο, δέν ήσαν ευχαριστημένοι νά ζώσι χω 
ρίς θεού, σονησθάνοντο δτι έχρειάζοντό τινα προστά
την καί φίλον.' Ο νοΰς των ήτο τόσον έσκοτισμένος ώςε 
δέν ήθόναντο νά έννοήσωσι θεόν άόραιον, βλέπον- 
τες δέ τδν ήλιον, τήν σελήνην καΐ τους αστέρα; Κάμ
πον τας υπέρ τάς κεφαλές αυτών καί αισθανόμενοι τήν 
χρησιμότητα των ήρχισαν νά τους τιμώσιν ώς θεούς.

y Αργάϊα άγάλματα εν Α1)'ύ^ΐψ. '

Πολύ πριν ό Μωΰ'σής έμβληθή είς τδσπάρτινον κι
βωτών και έκτεθή παρά τδ χείλος τοΰ Νείλου, ό πο
ταμός σίτος έρρεε διά χώρας ναών καί πάλατίων, ό
ποια ουδέποτε έμελλαν νά φανώσιν πλέον. Μία τών 
περιφημότατων πόλεων, εκαλείτο έν τη Γραφή «Ή 
πολυάνθρωπος Νώ.ν Ό άρχαΐος ποιητής έκάλεσεν αύ- 
τήν Έκατόμπυλον· -καλείται δε συνήθως θήβαι Αι
γύπτια καί.

‘Η προκειμένη εικονογραφία παριστφ γιγάντεια ά- 
γάλματα καθήμενα τδ έν πλαγίως τοΰ άλλου κατά τδ 
μοναδικόν αυτών μέγεθος; Παρατηρείτε τόν γιγάν- 
τειον ογχον των; 1Η άμμος της έρημου έπήλθε κατ’ 
αυτών, καΐ έθαψεν επτά πόδας έκ τοΰ υψους των. 
Άλλά καί πάλιν άνυψοΰνται είς τά άνω εω; έβδομη 
κοντά πόδας. Έκαστος ισχυρός βραχέων είναι έπτα- 
χαίδεκα ποδών τδ μήκος, 0 δέ ποΰς των εΐναι ίσος 

πρδς τδ ανάστημα γίγαντας. Κάθηται δ* έκαστον έπί 
υποβάθρου, ή θρόνου, «αί αί χεΐρες των είναι έπί τών 
γονάτων των. Τά πρόσωπά των είναι τεθλασμένα, 
και είς 2ν έί αδτών έλλείπουσι καΐ αυτοί οί χαρα
κτήρες, Άλλά καΐ πάλιν φαίνονται ώς έστραμμένα πρδς 
τδν μέγαν ποταμόν Νείλον.

Πρδ πολλών αίώνων έτέθησαν έκεί· πολΰ πρδ τοΰ 
χρόνου καθ’8ν τά τέκνα τοϋ’Ισραήλ καθυπεδλήθη- 
σαν είς σκληράς έργασίας, καΐ πριν διαδοθη καθ’ ά- 
πασαν τήν χώραν ή φήμη δτι εί; έκαστον οίκον τών 
Αιγυπτίων εύρέθη εΐς νεκρός.

ΤΟ ΒΙΒΛΐΟΝ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ.

Είδες τούς Αθιγγάνους; ήρώτησεν ό Νιχολής 
τους δυο του συντρόφους ένω έπήγαινόν νά κολύμ- 
βήσουν λέγουν οτι έχηυν βιβλία τής τύχης καί σου 
λέγουν ο,τι θά σοΰ συμβή είς τήν ζωήν σου.’ Δέν 
ήΐευρεις πόσον έπεθύμουν νά είχα έν τοιοΰίον βι- 
βλίον· θά έδιδα κάτι τι. Θέλω νά γνωρίζω τί έχει 
καΐ δί έμέ ή μαυρισμένη ή μοίρα μου.

— Έγώ έχω έν,—άπεχρίθη δ υίδς τοΰ κουρέως
— Αλήθεια! έξεφώνησεν ό Νιχολής έξαλλος άπδ 

χαράν και διατί δέν μας τό έλεγες πρότερον; Πού 
εΐναι το;

— Κάτω είς τό κουρείον τοΰ πατρός μου, — εΐ
πεν ό Ερρίκος.

— Καΐ λέγει τφ δντι Ε,τι μέλλει νά συμβή είς 
τδν άνθρωπον ; ήρώτησεν ό Ιωάννης. ■

— Βεβαιότατα ! βλα, —εΐπεν ο υίδς του κουρέως.
— Καΐ πώς τδ ήξεόρεις;—ήρώτησεν ό Νιχολής, 

—σύ δέν είσαι τόσον πολύ ήλικιωμένο;, ώστε νά γνω- 
ριζης άν είπε τήν τύχην σου δρθά ή μή.

— Ίο ήςεόρω,—εΐπεν ό Νιχολής,— διότι είναι πολύ 
παλαιόν βιβλίον. Ό Πάππος μου τδ είχε καί τοΰ 
είπε τήν τύχην του· επίσης καί τοΰ πατρός 'μου καί 
τά πάντα ουνέβησαν, δπως τά εΐπεν !

— Αυτό λοιπόν εΐναι θησαυρό;!—εΐπεν ό ’Ιωάν
νης. Διατί δέν περιφέρεσαι μέ αύτδ λέγων τήν τύ
χην τών ανθρώπων ; Θά έκαμνες χρήματα μέ ούράν !

— Διότι φοβούμαι,—είπε ταπεινοφρόνως ό Νι
χολής,—δτι δεν θά μέ πιστεόση τις.

— Δείςέ το μας τουλάχιστον, — εΐπον άμφότεροι 
οί σύντροφοί του.

— Ευχαρίστως,—εΐπεν ίκείνος,—έλθετε κάτι» έ- 
κεΐ και θά σάς τδ δείξω.

Τδ έσπέρας πριν κλείση τδ κουρείον εόρέθησαν 
οί δύο φίλοι έχεζ ό δέ μικρός Νιχολής, άφοΰ έκλεισε 
τάς θύρας καΐ τδπαράθυρον, έπήγεν εΐς τδ όπισθεν 
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μέρος τοΰ καταστήματος καϊ σύράς εν συρ'τάριάν έλα·, 
δεν Sv βιβλίον μέ μεγάλη» προσοχήν καί τδ εθεσεν 
επί τής τραπέζης, ένιρ οί σύντροφοί του έγεινάν δλοι 
οφθαλμοί κυττάζοντες.

— Ίδου εΐπεν ό Νικσλής, ίδοδ τό tap! διά b λόγος 
βιτλίον. . ’....· >.■·■.·.■■■.■.

Άλλ’ αυτό εΐναι ή Γράφήΐ—παρατήρησαν καί 
οί δυο με κάποιον τόνον απορίας.·

— Μάλιστα, —φίλοι μου, - άπεκρίθη έκεΐνός, — 
ή Γραφή και αυτή μας λέγει, δτι εΐναι μόνον δόό οδοί 
διά σάς καί δι’ =μέ διά νά δοκιμάσωμεν τήν τύχην 
μας έν τιϋ κόσμω τούτιρ* ή μία δνομαζεται πλατεία 
καί ή άλλη ατενή καί τέ&ίι/ι/ιένη.

Περί ένδς τοιούιόϋ βιολιού τύχης οί δύο έκεΐνόι παϊ 
δες ποτέ δεν έσυλλογίσθησαν· όλο’ δμως εΐναι το μό- 
νον βιβλίον ασφαλούς τύχης, καί τδ όποιον ουδέποτε 
άτι ο τυγχάνει ή άπατα. (Έκ του Άστ. τής’Ανατολής.)

01 ΤΡΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΙ.
«Μακάριό: ο άνθρωπος, δστις ύπομένέι πειρασμόν 

διότι άφοΰ 3 ο κιμά σθ ή, θέλει λάβει
' ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΤίΙΣ ΖΩΗΣ

τδν όποιον ύπεσχέθη ό Κύριος είς τούς άγαπώντας 
αυτόν.—(Ίάκωδ ά. ί'2.)

«Τόν αγώνα τδν καλάν ήγωνίαθην, τδν δρόμον έ- 
τελείωσα, τήν πιστιν έετήρησα; του λοιποΰ μένει 
είς εμέ

Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΛΙΟΣΥΝΙΙΣ, 
τδν όποιαν 6 Κύριος θέλει μοί αποδώσει έν έκείιη 
τή ήμέρφ δ δίκαιος κριτής* καί ού μόνον είς έμέ, 
άλλά και είς πάντας όσοι επίποθουσι τήν έπιοάνειαν 
αύτοΰ.» (2 Τ μοθέου δ'.)

«Καί όταν φανερωθή ό άρχιποίμην θέλετε λάβει 
τδν άμάραντον

ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ.
(&’. Πέτρου έ. 4.)

ΜΥΘΟΣ.— ΧΡΓΣΑΛΑΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΑ.
Έκαμάρωνε πετώσα μετά χάριτος πολλής
Τών πτερύγων της τά κάλλη μία νέα χροσαλλΐ; 

t Καί ειήν στίλβουσαν στολήν μου θεωρήσαμε» έφώνει 
«Τήν στολήν μου, τήν όποιαν είς τδν κόσμον φέρω 

[μόνη . . .
«Δέν μου λέγετε τίς άλλος ε(μπορεί νά καυχηθή 
«Ότι δύναται ’ς τδ κάλλος μέ εμέ νά σογκριθή ;.. 

«’Όχι, οχι τδ κηρύττω είς τδν κόσμον οέν είναι άλλος 
ΖΕχων όσην έγώ έχω λάμψιν χάριτας καί κάλλος ...»

Μόλις είχε σιωπήσει, διε βλέπ’ άπδ μακράν 
} 11 ρ ΰ ί αό τήν πετώσ αν α ΐφ νη ς μίαν μέ λισσα» μικρ α'ν...
ι Και ίδοΰσ’αύτήν μέ φρίκην και αποστροφήν φωνάζει. 
■ Ω1. τι εΐν’αΰτδ τδ τέραί τδ όποιον πλησιάζει 
i « Κάι μου ελεγον πώς εχει τόάας χάριτας! άλλά 
; «Τώρα ρλέπω δτι ολα εΐναι ψεύδη παχυλά* 

«Καί ή μέλισσα δέν εΐναι παρά tv άχρειον τέρας, 
( Που καταμολύνει πάντα καί τήν γην καί τοδςάεραςΕ.» 
j Ή δέ μέλισσα είς ταΰτα άπεκρίθη παρευθΰς 
ί . "όχι όπως συ όπόταν ύπδ άλλου προσδληθής 

ΤΙτόι μέ φωνήν καί ύορτ’.ς,«άλλά"μέ φωνήν γλυκεΐαν. 
«Έλα,.φιλη, νά οοΰ δείςω τήνψικραν μόυ κατοικίαν...

•ΤΙαρετήρησε την.». βλέπεις. πόσον είναι. καθαρά;
■ Κ’είς τήν taftv των βαλμενά είναι όλα μιά χαρά;...

■ Κύτταζε αύτάς τάς θέσεις,- φίλη μου, είς τάς όποιας 
ΖΕ/χο>’ διά τδ> χειμώνα άρκβτάς' ζωοτροφίας... . ;

<τΆπδ' τάς τ·,οφά; έκείνας ζώ άφθόνώς καί έγω,- 
«Καί Τρόφ·ήν είς τές άνθρώπΒςγλυκυτάτην χορηγώ...

/■Ισως εΐναι ή: μορφή μοο άποτρύπαιος,τ άλλ’ ομώί
« Όλοι λέγουν 5τι είμαι φίλεργος καί οικονόμος .. ·.

«Άλλ’ έιενα ή οποία τόσον μέ περιφρρνεΐς
• Σέ δέν ήκουαα ποτέ μου νά σέ έπαινή κανείς!

• Διά τοΰτο οσας λέγεις και’ έμ/.ΰ κατηγορίας.
«Δεν τάς θεωρώ καθόλου άπανιήσεως ά£ίας
■ Μίαν όμως νά σου δώσω συμο Ουλήν επιθυμώ

• 1’ήί όποιας τή, άίίαν και αλήθειαν τιμώ·
.Είναι άθλιος έκείνος, δσης δίδει σημασίαν
• Εϊςτοΰ σώματος τά κάνλη καιμισεΐ τήν εργασίαν L.

Ιίαναγ, L Φέρμπος. (Φιλ, Μήτηρ.)

ΙΕΡΟΓΡΑΦίΚΑ! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
— Ποιο: άπδ τούς προφήτας έθεσε δεσμά καί 

ζυγδν έπι του τραχήλου αύτοΰ ;
— Ποια ήτο ή αμαρτία, ήιις άπέκλεισε τόν Μωιϊ· 

σήν άπδ -ίδυ νά είσέλθή εΐς τήν γην Χαναάν;
— Ποιος άνέκτισε τήν Ιεριχώ καί τί επαθεν ;

Άνταποκριται Άστέρός καί Εφημιρίίος τών Παίδων* 
έν Σύρψ Δ. Ύψαρίδη;. —Έν Σμύρνη Άντ. Βολανάκης.— 
Έν Κω ιβταντινουπόλει 1. Χρνίάκρ;. 01 έν Πειραιεΐ ν.ά! έν 
Άβήναι; πρέπει ν’ άπαιτοΰν άπο τδν διανομέα ϊντύπον άπό- 
δειξίν.

—*-ΐόν ίλευοέμενον μήνα θά στε&ιομεν τά βραόεία είί τούς 
λύσαντα: τάς Ίερογραφιπάί έρωτήσϊΐς.


