
ΚΑΙΡΟΣ

Εις τήν αύλικήν εθιμοτυπίαν των Βυζαντηνών βασιλέων κατά την λεγο- 
μένην προέλευσιν, δτε ό βασιλεύς μετά πομπώδους λαϊκής και εκκλησιαστικής 
παρατάξεως μετέβαινεν εις τήν 'Αγίαν Σοφίαν εις ωρισμένας μεγάλος τής 
εκκλησίας έορτάς, υπήρχε και ή εξής διάταξις. Ό βασιλεύς έξερχόμενος εκ των 
ιδιαιτέρων δωματίων του τήν καθιερωμένην ώραν τής πρωίας ακολουθούσε 
ώρισμένην κατεύθυνσιν διά μέσου των πολυδαιδάλων ανακτόρων, τά όποια 
με τον κεντρικόν ναόν καί τά πολλά παρεκκλήσια καί τάς έκασταχοϋ επί των 
τοίχων των διαδρόμων αγιογραφίας έπαρουσίαζαν μορφήν μοναστηριακήν. 
Είσήρχετο πρώτον εις τό παρεκκλήσιον τής Θεοτόκου, κατόπιν εις τό εΰκτή- 
ριον τής 'Αγίας Τριάδος, έπειτα δέ εις τον βαπτιστήρα διά νά προσκυνήση 
έδαφιαίως καί νά άνάψη κεριά. Έκ τού βαπτιστήρος μετέβαινεν εις τον ναόν 
τού πρωτομάρτυρος Στεφάνου διά νά προσκυνήση τον πολύτιμον τού αγίου 
Κωνσταντίνου σταυρόν, έξερχόμενος δέ εντεύθεν είσήρχετο εις τό λεγόμενον 
παλάτιον τής Δάφνης, ιδιαίτερον διαμέρισμα των ανακτόρων, καί έπερίμενε, 
καθώς λέγει Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος εν τή Εκθέσει τής βασιλείου 
τάξεως, «τον καιρόν, ήγουν τον ρεφερενδάριον φέροντα τό μανδάτον από τού 
πατριάρχου περί τής εκκλησιαστικής καταστάσεως1». Μετά δέ τήν ά'φιξιν αυτού 
έξήρχετο εις τό λεγόμενον οκτάγωνον κουβοΰκλιον, δπου ένεδυετο τήν επίση
μον στολήν, έκεΐθεν δέ προχωρών μέ τήν συνηθισμένην εθιμοτυπίαν έξήρχετο 
των ανακτόρων καί κατηυθΰνετο εις τήν 'Αγίαν Σοφίαν.

Ή λέξις, ή οποία θά μάς άπασχολήση ένταύθα, είναι ή έν τω ανωτέρω 
χωρίω τού Πορφυρογεννήτου καιρός. Καί ποιον μέν ήτο τό έργον τού 
καιρού μάς τό λέγει ό ίδιος έπεξηγών διά τού ρεφερενδάριος, δπερ ήτο τό 
έπίσημον όνομά του. Ή υπηρεσία τού ρεφερενδαρίου ήτο αξίωμα έκκλησια- 
σιικόν1 2. Ό ρεφερενδάριος, ήτοι άναφορεύς, έκ τού λατινικού referendum 
τού refero, άπεστέλλετο υπό τού πατριάρχου εις τά ανάκτορα διά νά διαβι
βαστή εις τον βασιλέα ειδήσεις καί νά φέρη παρ’ αυτού αποκρίσεις. Προς 
τοΰτοις καί «έκ τού διαπορθμεύειν τοΐς βασιλεύσι τά βουλητέα καί τάς απο
κρίσεις αυθις έκεΐθεν μεταφέρειν παλατΐνος ωνόμασται» 3. ’Αλλά καί τό 
όνομα παλατΐνος γεννηθέν έκ τών σχέσεων του προς τό παλάτιον δεν ήτο

1 Σελ. 9,3 (Βόνν.) Πβλ. καί 72,13- 14, 109,24 καί 110,2.
2 Κωδιν. Κουςοπαλάτου, Περί όφφικίων σ. 4,17 (Βόνν.)
* Νικ. Χωνιάτης σ. 312,20 (Βόνν.)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:47 EEST - 3.236.241.27



252 Α. Λ. ΓΙαπαδοπούλου

επίσημον. Γενικώτερον δέ ό ρεφερενδάριος δχι μόνον ε’ις την μεγάλην εκκλη
σίαν, αλλά καί εις τάς μητροπόλεις ήτο ανώτερος υπάλληλος τοϋ άρχιερέως 
άποστελλόμενος εις μεγάλα πρόσωπα καί άρχοντας τής κοινωνίας καί πολι
τείας διά νά μεταβιβάση εις αυτούς μηνύματα. Τούτο συνάγεται έκτης ερμη
νείας τών όφφικίων τής εκκλησίας, των οποίων κατά κανόνα δημοσιεύεται 
κατάλογος εις τό τέλος τού Ευχολογίου.

Πώς δέ ό ρεφερενδάριος τής μεγάλης εκκλησίας εις την ανωτέρω περί- 
στασιν ωνομάσΟη καιρός; Ή πρώτη σκέψις, ή οποία φυσικά έρχεται είς 
τον νοϋν μας έκ τών λεγομένων τού Πορφυρογέννητου, είναι δτι ό ρεφερεν
δάριος ερχόμενος είς τά ανάκτορα έφερεν εις τον περιμένοντα εν τή Δάφνη 
βασιλέα την ε’ίδησιν, δτι ή εκκλησιαστική κατάστασις είναι ομαλή καί κανο
νική καί δτι επομένους είναι καιρός νά γίνη ή προέλευσις. Μάς είναι άγνωστον 
από πότε καί διά ποιον λόγον έπεκράτησεν ή συνήθεια, ή κατόπιν απλώς 
τυπικόν χαρακτήρα προσλαβοϋσα, νά περιμένη ό βασιλεύς εΐδησιν έκ μέρους 
τού πατριάρχου, αν τά τής εκκλησίας πράγματα καί είδικώτερον τά άφορώντα 
είς τήν υποδοχήν του εύρίσκωνται είς καλήν κατάστασιν, καί μετά τήν άφιξιν 
αυτής νά προχωρή είς τήν 'Αγίαν Σοφίαν. ’Άλλως τε καί δεν μάς είναι έπί 
τού προκειμένου απαραίτητος ή γνώσις τοϋ πράγματος. Εκείνο, τό όποιον 
εΐμεθα υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν, είναι δτι ό ρεφερενδάριος ώνομάσθη 
καιρός ή δτι ή άφιξίς του απλώς εις τά ανάκτορα έσήμαινε τον κατάλληλον 
χρόνον νά προχωρήση ή προέλευσις ή από κάποιαν τυπικήν φράσιν, τήν 
οποίαν παρουσιαζόμενος έλεγε καί ή οποία περιείχε τήν λέξιν καιρός. 
Ή πρώτη ύπόθεσις δεν ή μπορεί νά στηριχθή εύκολα, διότι δεν υπάρχει 
κανέν άλλο άνάλογον παράδειγμα. Υπολείπεται λοιπόν νά δεχθώμεν τήν 
δευτέραν ερμηνείαν. Καί ποία μέν ήτο ή φράσις, τήν οποίαν έλεγε, δυστυ
χώς δεν μαρτυρεΐται, τήν έλλειψιν δμως αυτήν ήμποροΰμεν ν’ άναπληρώ- 
σωμεν από άλλην τυπικήν διάταξιν τής έκκλησίας, ή οποία καί σήμερον 
ισχύει. Είναι δέ γνωστόν δτι ή βασίλειος τάξις τής προελεύσεως είχεν είς τά 
περισσότερα σημεΐά της χαρακτήρα έκκλησιαστικής διατάξεως.

Σήμερον είς τήν έκκλησίαν γίνεται τό εξής. Προ τής ένάρξεως τής λει
τουργίας, δτε ό χορός τών ψαλτών πλησιάζει είς τό τέλος τής δοξολογίας, 
γίνεται ή επομένη στιχομυθία μεταξύ διακόνου καί ίερέως παρά τήν αγίαν 
τράπεζαν ή διακόνου καί άρχιερέως έπί τού θρόνου ισταμένου καί υπό τοϋ 
κλήρου περιστοιχιζομένου.

Διάκονος — Καιρός του ποιήσαι τω Κυρία), ενλόγησον, δέσποτα άγιε.
' I ε ρ ε ύ ς — Ευλογητός ό Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί καί είς τους 

αιώνας τών αιώνων. ’Αμήν.
Διάκονος — Ενξαι υπέρ εμού, δέσποτα άγιε.
'Ιερεύς — Κατευθύναι Κύριος τά διαβήματα σου είς παν έ'ργον αγαθόν

Διάκονος — Μνήαθητί μου, δέσποτα άγιε.
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'Ιερεύς— Τής διακονίας σου μνησθείη Κύριος δ Θεός εν τή βασιλεύ/, 
αντον πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ’ Αμήν.

Μετά ταΰτα δ διάκονος άσπαζό μένος την αγίαν τράπεζαν και την χεΐρα 
τοΰ ίερέως Ιξέρχεται προ τής ωραίας πύλης καί έκφωνεΐ «εύλόγησον Δέσποτα», 
6 δε ιερεύς έσωθεν τοΰ ίεροϋ βήματος καί παρά την αγίαν τράπεζαν, επί τής 
οποίας σχηματίζει τό σχήμα σταυρού διά τοΰ ευαγγελίου, εκφωνεί «ευλογη
μένη ή βασιλεία τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ 'Αγίου Πνεύματος κτλ.», 
τοιουτοτρόπως δέ αρχίζει ή λειτουργία. Ή φράσις «καιρός τοΰ ποιήσαι 
τω Κυρίω» είναι από τούς Ψαλμούς τοΰ Δαβίδ1, ή δέ σημασία της έννοου- 
μένου τοΰ έστί καθώς πιστοΰται εκ των ακολούθως λεγομένων καί γινο
μένων είναι δτι είναι καιρός νά έκτελέσωμεν ή μάλλον νά έκτελέσης τά 
προς τον Κύριον κατθήκοντά σου, δηλαδή είναι καιρός νά άρχίσης την 
θείαν λειτουργίαν.

Δύναται λοιπόν νά νομισθή πιθανώτατον δτι δ ρεφερενδάριος παρουσια- 
ζόμενος εις τον έν τή Δάφνη περιμένοντα βασιλέα αντί άλλης αναφοράς έλεγε 
την φράσιν «καιρός τοΰ ποιήσαι τω Κυρίφ», διά τής οποίας έδήλωνεν δτι τά 
τής εκκλησιαστικής καταστάσεως έχουν καλώς καί δτι δύναται νά προχωρήση 
δ βασιλεύς διά νά έκτελέση τά προς τόν Κύριον καθήκοντά του. "Οπως δέ καί 
σήμερα, δταν κάποιος συνηθίζη νά έπαναλαμβάνη συχνά μίαν λέξιν, αύτη 
ολίγον κατ' ολίγον καθίσταται χαρακτηριστικόν γνώρισμά του καί μεταβάλ
λεται εις έπώνυμον κατ’ άρχάς μέν σκωπτικόν, έπειτα δέ καί σταθερόν πολ- 
λάκις2, τό ίδιον συνέβη καί εις την προκειμένην περίστασιν. Ό ρεφερενδάριος 
ωνομάσθη καιρός διά την σταθερώς λεγομένην τυπικήν φράσιν «καιρός τοΰ 
ποιήσαι τω Κυρίω», άποβαλοΰσα δέ κατά μικρόν ή λέξις τόν σκωπτικόν χαρα
κτήρα έπεκράτησεν ως δημώδης ονομασία του, δπως ωνομάσθη καί παλα- 
τΐνος, διότι συχνά μετέβαινεν εις τό παλάτι. Σημειωτέον δέ δτι υπάρχει 
διαφορά είς τήν σημασιολογικήν χρήσιν των δύο λέξεων, δτι τό μέν παλατινος 
είχε σημασίαν γενικωτέραν, ενώ τό καιρός έλέγετο είδικώς μόνον είς τήν 
περίπτωσιν αυτήν τής προελεύσεως. "Οτι τήν αναφέρει ό Πορφυρογέννητος 
άνευ σκωπτικής πλέον έννοιας, τούτο μαρτυρεί δτι εΐχεν επικρατήσει κοινώς 
ή λέξις, επειδή δμως δέν ήτο καί τό επίσημον δνομα τοΰ όφφικιαλίου τούτου, 
σπεύδει αμέσως δ συγγραφεύς νά έπιφέρη καί τοΰτο ώς έπεξήγησιν «ήγουν 
τόν ρεφερενδάριον».

”Αν ή ερμηνεία αυτή είναι ή πιθανωτέρα καί φυσικωτέρα, καθώς ημείς 
νομίζομεν, ευκόλως εξηγείται καί τό κατά τόν 12ον αιώνα άπαντών σταθερόν 
έπώνυμον Καιρός άνδρός καταγομένου έξ Εύβοιας καί φίλου έπιστηθίου τοΰ

1 118, 126.

* Γ. Χατζιδάκι, Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά 2, C1.
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μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, προς τον όποιον απευθύνεται μία 
τών σωζομένων επιστολών του1.

Ή λέξις καιρός έλαβεν έπειτα καί σημασιολογικήν έξέλιξιν άρκετά 
περίεργον. 'Υπάρχει εις την εκκλησιαστικήν γλώσσαν ή ιρράσις παίρνω καιρό 
λεγομένη επί τών ιερατικών προσώπων, τά όποια προκειμένου νά ιερουργή
σουν οφείλουν άπαραιτήτως νά κάμουν τό εξής. Ό μέν ίερεύς καί ό διάκονος 
μαζί πρέπει νά λάβουν τρόπον τινά την άδειαν τοΰ προϊσταμένου άρχιερέως 
κάμνοντες προ αΰτοϋ γονυκλισίαν καί άσπαζόμενοι τήν δεξιάν του, δστις τούς 
ευλογεί, καί κατόπιν άπαγγέλλοντες σιγανή τή φωνή προ τής ωραίας πύλης 
ωρισμένας εύχάς καί τροπάρια άσπάζονται κατά σειράν τάς λεγομένας δεσπο- 
τικάς εικόνας τοΰ εϊκονοστασίοΐ', είτα δέ εισερχόμενοι εις τό ιερόν βήμα καί 
άσπαζόμενοι τήν αγίαν τράπεζαν ένδύονται τάς ιερατικός στολάς καί αρχίζουν 
έπειτα τήν εκκλησιαστικήν ακολουθίαν. Έάν δεν προΐσταται τής εκκλησια
στικής ακολουθίας άρχιερεΰς, κάμνουν γονυκλισίαν προ τοΰ λεγομένου δεσπο- 
τικοΰ θρόνου, δπου υπάρχει ή είκών τοΰ Δεσπότου Χριστοΰ έν περιβολή 
αρχιερατική, καί άκολουθοΰν κατόπιν τήν ανωτέρω τάξιν. Ό δέ άρχιερεΰς 
κατερχόμενος άπό τον θρόνον, εις τον όποιον στέκεται χοροστατών, μεταβαίνει 
πρό τής ωραίας πύλης καί άκολουθεΐ τήν ιδίαν τάξιν. Γενικώς δέ εις κάθε 
περίστασιν εκκλησιαστικής τελετής είτε έν τή εκκλησία είτε έκτος τής έκκλη- 
σίας ό ίερευς καί ό διάκονος παρόντος άρχιερέως οφείλουν νά κάμουν γονυ
κλισίαν καί νά άσπασθοΰν τήν δεξιάν του καί κατόπιν νά ένδυθοΰν τάς 
ίερατικάς των στολάς. Όμοίως καί ενταύθα λέγεται ή φράσις παίρνω καιρό. 
Ότι εις δλας αύτάς τάς περιστάσεις τό παίρνω καιρό σημαίνει λαμβάνω 
τήν άδειαν τοΰ προϊσταμένου τής εκκλησίας, δέν υπάρχει καμμία άμφιβολία. 
Είναι δέ προϊστάμενος τής εκκλησίας ό Χριστός ό εϊκονιζόμενος είς τον δεσπο- 
τικόν θρόνον ή ό επί τής γής διάδοχός του επίσκοπος.

Καί τώρα γεννάται τό ερώτημα, πώς κατήντησεν ή λέξις καιρός είς τήν 
σημασίαν τής άδειας; Κατά τήν γνώμην ημών τό πράγμα συνέβη ώς εξής. 
Επειδή είς τήν άνωτέρω στιχομυθίαν μεταξύ διακόνου καί ίερέως ή διακόνου 
καί άρχιερέως ή μή ύπάρχοντος διακόνου ίερέως καί άρχιερέως τήν φράσιν 
«καιρός τοΰ ποιήσαι τφ Κυρίψ» καί τάς επομένας άκολουθεΐ άμέσως τό χειρο
φίλημα τοΰ ίερέως ή άρχιερέως, μετά τούτο δέ ό διάκονος άπέρχεται είς τήν 
ωρισμένην θέσιν του διά τά περαιτέρω, ήτο φυσικόν καί εύλογον νά γεννηθή 
κατά μικρόν ή έντύπωσις δτι ολόκληρος αυτή ή τυπική διάταξις ισοδύναμε! 
προς άδειαν, τήν οποίαν άναγκαίως οφείλει νά ζητήση ό διάκονος παρά τοΰ 
προϊσταμένου προς εκτέλεσιν τών λειτουργικών καθηκόντων του. Επειδή δέ 
είς τάς διαμειβομένας φράσεις πρώτη άκούεται ή λέξις καιρός καί ως εκ 
τούτου έξαίρεται περισσότερον άπό τάς λοιπάς, δέν είναι παράδοξον δτι είς

Εύσταθ. Opuscula σελ. 339 έκδ. Tafel.
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αυτήν είδικώς περιωρίσθη ή έννοια τής άδειας, ή οποία προηγουμένως έδη- 
λώνετο γενικώς διά τής δλης στιχομυθίας καί τής επακολουθούσης πράξεως 
τοϋ χειροφιλήματος. Την ερμηνείαν αυτήν ενισχύει καί ή καθόλου εις τά μονα
στήρια επικρατούσα συνήθεια, καθ’ ήν ό μοναχός ό μέλλων νά κάμη τι, τό 
όποιον έχει ανάγκην άδειας τού προϊσταμένου, μετά τήν σχετικήν άναφοράν 
άσπάζεται τήν χεϊρά του, ό δέ προτείνων εις άσπασμόν αυτήν δηλώνει διά τής 
πράξεως δτι παρέχει τήν ζητουμένην άδειαν. Οΰτω εις μεσαιωνικά κείμενα εις 
τήν φράσιν αιτώ ευχήν ύπονοουμένου άναγκαίως καί τοϋ χειροφιλήματος 
ή λέξις ευχή κατήντησε νά σημαίνη άδεια1. Σήμερα δέ εις τό "Αγιον ’Όρος, 
δπου ευρίσκει τις άμετάβλητον τό άπό τών μεσαιωνικών χρόνων κατά παρά- 
δοσιν κληροδοτηθέν τυπικόν τοϋ εκκλησιασιικοΰ καί μοναχικού έν γένει βίου, 
ή φράσις βάζω μετάνοια λεγομένη επί τοϋ κανονάρχου, άναγνώστου καί 
καμπανάρι1 2 τής εκκλησίας σημαίνει κάμνων γονυκλισίαν προ τοϋ ηγουμένου 
καί άσπαζόμενος τήν χεϊρά του ή κάμνων γονυκλισίαν προ τοϋ δεσποτικοϋ 
θρόνου ζητώ τρόπον τινά νά λάβω τήν άδειαν μέλλων νά έκτελέσω τήν ώρι- 
σμένην υπηρεσίαν μου. Όμοίως εκ τής πράξεως τοϋ χειροφιλήματος όρμώ- 
μενοι δυνάμεθα νά εννοήσωμεν καί τήν λέξιν ευλογία επίσης εις τήν σημα
σίαν τής άδειας. ’Ήδη εις κείμενον μεσαιωνικόν λέγεται «εΐ τις έξέλθοι τοϋ 
μοναστηριού μή λαβών ευλογίαν ή άπολυθείς υπό τοϋ άρχιμανδρίτου μετ’ ευχής 
ακοινώνητος έστω»3. Τόσον δέ πολύ επέδωκεν ή σημασία αυτή εις τό "Αγιον 
’Όρος, ώστε σήμερα ή λέξις άδεια είναι άγνωστος εκεί εις τον κοινόν λόγον, 
άντ’αύτής δέ εύχρηστε! ή ευλογία. Τούτο παρετήρησα καί εγώ, δτε πρό τινων 
ετών μετέβην εκεί προς μελέτην καί συναγωγήν τών δρων τοϋ μοναχικού καί 
εκκλησιαστικού βίου, μοϋ γράφει δέ τελευταία έκεΐθεν καί ό πολύτιμος φίλος 
’Αρχιμανδρίτης ’Αθανάσιος Παντοκρατορινός. Λέγεται λοιπόν ζητώ-παίρ- 
νω-δίδω τήν ευλογίαν — τήν άδειαν, ή παροχή δέ τής άδειας γίνεται 
διά τής συνηθισμένης μετάνοιας τοϋ αίτοϋντος καί τοϋ χειροφιλήματος τοϋ 
προϊσταμένου, παρά τοϋ οποίου ζητείται. Καί περαιτέρω τό κάμνω μέ τήν 
ευλογίαν τοϋ γέροντος-τής μονής, άνευ ευλογίας άπαγο- 
ρεύεται, δέν έχει ευλογία, πήγαινε άπεδώ! κττ. Μόνον εις τον 
γραπτόν λόγον, ήτοι εις τά επίσημα έγγραφα τών μονών, γίνεται χρήσις τής 
λέξεως άδεια, άλλά καί τότε, επειδή αυτή είναι τρόπον τινά νεκρά) κατ’ άπαί- 
τησιν τοϋ ισχυρού γλωσσικού συναισθήματος παρατάσσεται καί ή άλλη καί 
τοιουτοτρόπως λέγεται «άδεια καί ευλογία τής ιεράς μονής κτλ.», ήτις 
στερεότυπος φράσις τίθεται εις έγγραφα, διά τών οποίων παρέχεται γραπτώς

1 Δουκάγκιος έν λέξει ε ύ χ ή.
3 Καμπανάρις λέγεται ό μοναχός, όστις έχει καθήκον νά κτυπφ τάς καμπάνας και 

τά σήμαντρα τής εκκλησίας, επίσης δέ καί ό κανδηλανάπτης τοΰ ναοϋ.
3 Δουκάγκιος έν λέξει ευλογία.
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ή άδεια έπί σπουδαίων επιχειρήσεων. Τά παραδείγματα αυτά άποδεικνύουν 
έπαρκώς πώς εκ τής πράξεως προ παντός τοΰ χειροφιλήματος κατήντησεν ή 
λέξις καιρός είς την σημασίαν τής άδειας.

Έκ τής εκκλησιαστικής γλώσσης ή φράσις παίρνω καιρό είσήχθη 
και εις τον κοινόν λόγον, ύπέστη δμως σημασιολογικήν άλλοίωσιν πάλιν 
κατ’ έπίδρασιν τής εκκλησίας. Λέγεται λ. χ. έν Σέρραις πήρι κιρό νά 
ξ’λώνιτι τού φόριμα (πήρε καιρό νά ξηλώνεται τό φόρεμα) δ'χι επί τής 
σημασίας τοΰ πήρε άδεια, ήτις είναι τελείως απροσάρμοστος ενταύθα, 
άλλ’ επί τής σημασίας τοΰ προσήκοντος χρόνου. Κατά ταΰτα ή φράσις ερμη
νεύεται ώδε, πήρε τον καιρό νά ξηλώνεται τό φόρεμα, δηλαδή έκ τής πολλής 
χρήσεως ήλθε πλέον ό άρμόζων καιρός νά ξηλωθή. Ενταύθα ό προσδώσας 
είς την φράσιν τοιαύτην σημασίαν δεν έλαβε καθόλου ύπ’ δψιν τήν έν τή 
έκκλησία σημασιολογικήν χρήσιν της, αλλά συνεδΰασεν αυτήν απλώς προς 
τήν έτέραν φράσιν «καιρός τού ποιήσαι τώ Κυρίω», ή οποία πλήν τής έκκλη- 
σιαστικής χρήσεως ακούεται ένίοτε καί είς τον κοινόν λόγιον λόγον καί σημαίνει 
«ήλθεν ό προσήκων χρόνος νά κάμωμεν τούτο ή έκεΐνο κττ.».

A. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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