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σθη έπΐ διαφορετικής άρχής ή διάταξις τής πρώ
της αιθούσης εΙκόνων, ήτις περιέλαβε τάς έκ τοϋ 
Ώρωποϋ άποτειχισθείσας τοιχογραφίας τοϋ 13ου 
αΐώνος καί τάς εις τήν πρό τοΟ 1453 περίοδον άνα- 
γομένας φορητός εΙκόνας, καθώς καί τάς προθήκας 
μέ τά βυζαντινά χειρόγραφα. Επίσης έξετέθησαν 
έπί ειδικών όκριβάντων αί βυζαντιναί άμφιπρό- 
σωποι εικόνες. Οϋτω άπετελέσθη αίθουσα μέ έργα 
άποκλειστικώς βυζαντινής ζωγραφικής. Εις αλλας 
αίθούσας έγιναν μικροτέρας σημασίας διαρρυθμί
σεις.

Έσυνεχίσθη κατά τό 1960, ή συμπλήρωσις τοϋ 
φωτογραφικού άρχείου τοϋ Μουσείου, ή καταλο- 
γογράφησις των γλυπτών, ήρχισε δέ καί ή κατα- 
λογογράφησις τών κεραμεικών συλλογών αυτού. 
Αί έργασίαι αύται έγένοντο ύπό τών δίδων Φ. 
Κουτσοκώστα, Λ. Κουνουπιώτη, Μαρίας Ροδο- 
πούλου καί Εύαγγ. Ζεάκη, υπό τήν έποπτείαν τής 
Έπιμελητρίας τού Μουσείου κ. "Αννας Χατζηνι- 
κολάου.

Κίνησις τού Μουσείου: Έν τφ Βυ- 
ζαντινφ Μουσείφ έφιλοξενήθησαν κατά παλαιάν 
παράδοσιν αί κατ’ έτος όργανοόμεναι ύπό τής 
Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας διαλέξεις.

’Επίσης έξεδόθη άγγλιστί 'Οδηγός τού Μου
σείου, συνταχθείς καί έκδοθείς ύπό τού έπιτίμου 
Διευθυντοϋ κ. Γ. Σωτηρίου.

MAN. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

*

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΜΠΕΝΑΚΗ

Τό Μουσεϊον Μπενάκη ίδρύθη διά τού Νόμου 
4599 τοϋ 1930 διά δωρεάς τού ’Αντωνίου Έ. Μπε
νάκη, ό όποιος διετέλεσε καί Πρόεδρος τού Διοικ. 
Συμβουλίου τού Μουσείου μέχρι τού θανάτου του 
(1954).

’Από τοϋ 1954, ή σύνθεσις τοϋ Διοικ. Συμβου
λίου τοϋ Μουσείου έχει ώς έξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ά. Μπενάκης, ’Αντι
πρόεδρος: ’Αριστείδης Κυριακίδης, Σύμβουλος 
Ταμίας: Ειρήνη Π. Καλλιγά, Σύμβουλοι: Γεώρ
γιος Χαρμπούρης, Σύμβουλος ’Επικράτειας, Λάμ
προς Ευταξίας, πρώην Υπουργός, Μανώλης 
Μπενάκης, Μαρίνος Καλλιγας, Διευθυντής ’Ε
θνικής Πινακοθήκης.

Διευθυντής τοϋ Μουσείου: ’Εμμανουήλ Χατζη- 
δάκης (άπό τοϋ 1941 ). ’Επιμελητής τοϋ Μου
σείου: Εόγενία Έ. Χατζηδάκη (άπό τοϋ 1951).

Τό Μουσεϊον έπιχορηγεΐται ύπό τοϋ Δημοσίου 
διά τάς τακτικάς δαπάνας του (Ν.Δ. 317/1947).

Πλουτισμός τοϋ Μουσείου. Τό

Μουσεϊον δέν έπαυσε νά πλουτίζεται διά νέων δω
ρεών ύπό τοϋ ίδρυτοΰ του μέχρι τοϋ θανάτου του. 
Μετά τήν χρονολογίαν αυτήν ό πλουτισμός δι’ 
άγορών ύπήρξε μέτριος, ένφ δέν έπαυσαν νά γί- 
νωνται σημαντικοί δωρεαί.

Οϋτω άπεκτήθησαν:

Α! Δι αγοράς:

Εικόνες 2, Πίνακες 2, Βυζαντινά (κοσμήματα, 
άμφια κλπ.) 16, ’Αρχαία κοσμήματα καί μετάλλια 
7, Κεραμεικά 3, ’Αραβικής τέχνης 9, Λαϊκής τέ
χνης (συμπεριλαμβανομένων 3 πλήρων ένδυμα- 
σιών) 66, Έγγραφα ’Αρχείων 411, ιστορικά κει
μήλια 5, Λιθογραφίαι - ύδατογραφίαι 54.

Β' Διά δωρεών:

α) Δωρεά Δαμιανοϋ Κυριαζή. Ό 
αείμνηστος Δαμιανός Κυριαζής κατέλιπεν εις τό 
Μουσεϊον διά τής διαθήκης του τάς Συλλογάς του, 
συνισταμένας έκ :

950 έργων ζωγραφικής (έλαιογραφιών, ύδατο- 
γραφιών, σχεδίων, λιθογραφιών ), 32 κεντημάτων 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, 47 κεραμεικών Μ. 
’Ασίας (λεγομένων Ρόδου ), 2 εικόνων, ών ή μία 
ύπογεγραμμένη ύπό τοϋ Έμμ. Τζάνε, 1657 ( βλ. Ν. 
Δρανδάκη, Ό ζωγράφος Ε. Τζάνες, Άθήναι 1962, 
σ. 121, σημ. 1), 18 χειρογράφων κωδίκων, 514 βι
βλίων, τοϋ ’Αρχείου Άλ. Μαυροκορδάτου καί 
άλλων μικροτέρων άρχείων.

Κατόπιν διαπραγματεύσεων μετά τών κληρονό
μων τοϋ άειμνήστου Δαμιανοϋ Κυριαζή, έπετεύχθη 
ή άμεσος παραλαβή καί ή διά κληροδοτηθέντος 
ποσοϋ 10.000 Λ. ’Αγγλίας άνέγερσις νέας Αίθού- 
σης έν τφ Μουσείφ, είς τήν όποιαν έξετέθη τό 
μέγιστον μέρος τών ώς άνω Συλλογών. Τά έγκαί- 
νια τής νέας Αίθούσης, ύπό τήν έπωνυμίαν: ΑΙ
ΘΟΥΣΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ, έτελέσθησαν, 
παρουσία τοϋ Ύπουργοϋ Παιδείας Γ. Βογιατζή, 
τήν 13/7/1959. Ή έπίπλωσις τής νέας αιθούσης 
έγένετο δι’ ένισχύσεως τής Διευθύνσεως ’Αρχαιο
τήτων Υπουργείου Παιδείας, έκ τοϋ κονδυλίου 
έπανεκθέσεως.

β) Δωρεά Ελένης Σταθάτου. ΉΚα 
Ελένη Σταθάτου, είς συμπλήρωσιν παλαιοτέ- 
ρων δωρεών της, προσέφερε είς τό Μουσεϊον: 16 
χρυσά κοσμήματα, 'Ελληνικά καί ’Εγγύς ’Ανατο
λής (16-18ου αίώνος), 1 σπερβέρι-κέντημα Ρόδου 
( 18ου αί.), 1 κύαθον Κιουταχείας μέ άρμενικήν 
έπιγραφήν, ( 18ου αί.), 1 χρυσοΰν έσμαλτωμένον 
περιδέραιον Πάτμου (18ου αί.). ’Επίσης ή Κα 
Ελένη Σταθάτου διά συμβολαιογραφικής πρά- 
ξεως έδώρησεν είς τό Μουσεϊον τό σύνολον ξύ
λινης έπενδύσεως αίθούσης ύποδοχής ένός άρ- 
χοντικοΰ τής Κοζάνης, μέ γλυπτόν διάκοσμον
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18ου αίώνος. Περί των κοσμημάτων καί της ξύλι
νης έπενδύσεως βλ. Collection Η. Stathatos, τ. II, 
σ. 65-78, 109- 113, πίν. VII - ΧΙΟ, XLVI-LIV 
(Μ. Chatzidakis). Ή ξυλίνη έπένδυσις θά τοπο- 
θετηθη είς είδικώς άνεγερθησομένην αίθουσαν τοϋ 
Μουσείου, μέ διατεθεΐσαν πίστωσιν τής Υπηρε
σίας ’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως.

γ) Δωρεά 'Ιδρύματος Ελευθερίου 
Βενιζέλου. Τό "Ιδρυμα ’Ελευθερίου Βενιζέ- 
λου μετεβίβασε είς τό Μουσεΐον τήν περιουσίαν 
αύτοϋ, προελθοϋσαν έξ έράνων διά τήν άνέγερσιν 
μνημείου εις τόν ’Ελευθέριον Βενιζέλον, έκ δρχ. 
240.000, διά νά άνεγερθή ειδική αίθουσα έν τφ 
Μουσείφ πρός έκθεσιν κειμηλίων τοΟ πολιτικού 
άνδρός καί στέγασιν τοϋ ’Αρχείου του. Ό κ. Σο
φοκλής Έλ. Βενιζέλος προσέφερε τό Άρχεΐον τοϋ 
πατρός του καί 120.000 δρχ. διά τόν άνω σκοπόν. 
’Εν συνδυασμφ μέ τήν δωρεάν Δ. Κυριαζή άνη- 
γέρθη ή αίθουσα είς νέαν πτέρυγα τοϋ κτηρίου 
τοϋ Μουσείου.

δ) Δωρεά Δη μ. Σισιλιάνου. Ό τέως 
Πρέσβυς κ. Δημ. Σισιλιάνος έδώρησεν εικόνα πα- 
ριστώσαν τόν Ευαγγελιστήν Λουκαν ζωγραφί- 
ζοντα τήν Παναγίαν, καί φέρουσαν τήν ύπογραφήν 
ΧΕΙΡ ΔΟΜΗΝΙΚΟΥ. Ή διεύθυνσις τοϋ Μου
σείου ύπεστήριξε ότι πρόκειται περί νεανικού έρ
γου τοϋ Δομηνίκου Θεοτοκοπούλου (βλ. Μ. 
Χατζηδάκην, περ. Ζυγός, ’Ιούλιος 1956). ’Αν
τίθετον γνώμην έξέφερεν ό H.D. Wethey (El 
Greco and his School, Princeton N. Jersey 1962, 
τ. A', σ. 30). ’Επίσης ύπό τοϋ αύτοϋ δωρητοϋ 
προσεφέρθησαν 29 έξαίρετα κεντήματα Λαϊκής 
Τέχνης.

ε)Λοιπαί Δωρεάί. Πολλοί ίδιώται προ- 
σέφεραν είς τό Μουσεΐον σημαντικόν αριθμόν 
άντικειμένων, ήτοι:

Εικόνες 7, Πίνακες 57 (έλαιογραφίαι, λιθο- 
γραφίαι, ΰδατογραφίαι), Μετάλλια διάφορα 54, 
Νομίσματα 101, Κοσμήματα 1, Υφάσματα ’Εκ
κλησιαστικά 2, Βυζαντινά 3, ’Αντικείμενα Λαϊκής 
Τέχνης 288, ’Αραβικής τέχνης 235, "Οπλα 14, 
Ιστορικά άντικείμενα 46, Είδη Κεραμουργίας Ρό
δου καί Κινεζικής 6, Χρυσοϋφαντοι ένδυμασίαι 
’Ανατολής 3, ’Αρχαία (κεραμεικά κλπ.) 3, Έγγρα
φα Ιστορικού ’Αρχείου 11.705.

Κίνησις τοϋ Μουσείου:
1. Διαλέξεις. ’Από τοϋ 1954 τό Μουσεΐον όρ- 

γανώνει κατ’ έτος σειράν 12 διαλέξεων ή περιπα
τητικών όμιλιών είς τάς Συλλογάς, μέ ειδικούς 
όμιλητάς καί θέματα σχετιζόμενα μέ τάς Συλλογάς 
τοϋ Μουσείου.

Επίσης κατ’ έτος τήν 31ην Μαΐου όργανοΰται 
συγκέντρωσις είς μνήμην τοϋ Ίδρυτοϋ του ’Αν

τωνίου Μπενάκη, όπότε γίνεται ό άπολογισμός 
τοϋ έτους παρά τοϋ Προέδρου, άνάπτυξις μιας 
πλευράς τής πολυσχιδούς δράσεως τοϋ ’Αντωνίου 
Μπενάκη παρ’ είδικοϋ όμιλητοϋ καί άνάπτυξις 
θέματος σχετιζομένου μέ τάς Συλλογάς τοϋ Μου
σείου παρά τοϋ Διευθυντοΰ.

2. Νέαι αϊθουσαι. Πλήν τής νέας αίθούσης Δα
μιανού Κυριαζή, περί ής άνωτέρω, διεμορφώθη 
έν τφ ύπογείω νέα αίθουσα Ελληνικής Λαϊκής 
Τέχνης (ΔΔ).

3. Τεχνικά μέσα. Άνενεώθη όλόκληρον τό φω
τιστικόν δίκτυον τοϋ Μουσείου καί έβελτιώθη ό 
φωτισμός τών προθηκών.

4. ’Εκθέσεις. Τό Μουσεΐον συμμετέσχε είς τάς 
άκολούθους έκθέσεις:

α. Έκθεσιν Ελληνικής Μόδας είς ’Αμερικήν 
καί Εύρώπην μέ 4 Έθνικάς Ενδυμασίας (1950), 
β. Έκθεσιν Περσικής Τέχνης είς Ρώμην (1956), μέ 
3 περσικά ύφάσματα, χρυσοϋφαντα 16ου αίώνος, 1 
καλαμάρι 18ου αίώνος, 1 κύαθον Που αίώνος, 
γ.Έκθεσιν ’Ιρανικής τέχνης είς Παρισίους 1961-62 
(3 μήνες) μέ 4 περσικά ύφάσματα, δ. Έκθεσιν 
’Αποδήμου Ελληνισμού είς τό Ζάππειον Μέγα- 
ρον, μέ 3 ένδυμασίας, 2 πιστόλια, 1 πάλαν, 1 κα
ρυοφύλλι, 2 λιθογραφίας.

Ώργάνωσε έν συνεργασία μέ τό Smithsonian 
Ίνστιτοΰτον τής Ούάσιγκτων Έκθεσιν είς διαφό
ρους πόλεις τής ’Αμερικής έπί 2 έτη (άπό τοϋ 
1959 - I960) Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης μέ 20 έν
δυμασίας καί 240 διάφορα τεμάχια Λαϊκής Τέ
χνης, ή όποία είχε μεγάλην έπιτυχίαν.

5. Ιδρυσις Σωματείου «Οί Φίλοι τοϋ Μουσείου 
Μπενάκη».

Κατά τό 1957, πρωτοβουλία ένθέρμων φίλων τοϋ 
Μουσείου, ίδρύθη Σωματεΐον ύπό τήν έπωνυμίαν 
«Φίλοι τοϋ Μουσείου Μπενάκη», μέ σκοπόν τήν 
ήθικήν καί όλικήν ένίσχυσιν καί συμπαράστασιν 
τοϋ Μουσείου. Τό Σωματεΐον άριθμεΐ ήδη περί 
τά 350 μέλη, τά όποια παρακολουθούν τακτικώς 
διαλέξεις όργανουμένας ύπό τοϋ Συλλόγου έν τώ 
Μουσείφ, όμιλίας παρ’ ειδικών είς ιδιωτικός Συλ
λογάς, έπισκέψεις είς άξιόλογα Βυζαντινά Μνη
μεία κλπ. Επίσης τό Σωματεΐον προβαίνει είς 
άξιολόγους δωρεάς πρός τό Μουσεΐον (όργα
να προβολής καί μικροφώνων, πολύτιμα έκθέμα- 
τα, ώς π.χ. σειράν έπτά ύδατογραφιών μέ έλληνικά 
τοπία τοϋ άγγλου J. Cartwright, τρεις μεταβυζαν
τινός εικόνας, κασέλαν Σκύρου, κλπ.).

Κατά τά τελευταία δύο έτη, τέλος, διωργάνωσε 
καί ειδικούς Διαγωνισμούς μεταξύ τών Σχολείων 
’Αθηνών καί περιχώρων μέ θέματα έμπνευσμένα 
άπό τάς Συλλογάς τοϋ Μουσείου καί άπένειμε 
άξιόλογα βραβεία είς τούς βραβευθέντας μαθητάς.
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Οικία Καλαμών. Οί κληρονόμοι τοΰ ’Αντωνίου 
Έ. Μπενάκη διά συμβολαιογραφικής πράξεως πα- 
ρεχώρησαν είς τήν 'Υπηρεσίαν 'Αρχαιοτήτων καί 
Άναστηλώσεως τοΟ Υπουργείου Προεδρίας Κυ- 
βερνήσεως τήν μεγάλην άρχοντικήν οΙκίαν Μπε
νάκη είς Καλάμας, ή όποια καταλλήλως διαρρυ- 
θμιζομένη θά μετατραπή είς Μουσεϊον καί θά στε- 
γάση έκτος των άρχαιοτήτων τής περιοχής καί 
τμήμα των λαογραφικών συλλογών τοΰ Μουσείου 
Μπενάκη.

Εκδόσεις τοϋ Μουσείου. Έν συνεχείςι παλαιο- 
τέρων έκδόσεων, τό Μουσεϊον έξέδωσε τά κά
τωθι δημοσιεύματα:

1) Λεύκωμα Ελληνικών Ενδυμασιών είς 2 τό
μους (1948-1954) μεγάλου σχήματος μέ κείμε
νον τής ’Αγγελικής Χατζημιχάλη είς τρεις γλώσ
σας καί 112 πίνακας έγχρώμους.

2) Άν. Άποστολάκη, Μιθραϊκή πομπή, 1951.
3) Άν. Άποστολάκη, Μάλλινα κεντήματα, 1956.
4) Εύγ. Βέη-Χατζηδάκη, ’Εκκλησιαστικά κεν

τήματα, Κατάλογος, 1953.
5) Εύγ. Βέη-Χατζηδάκη, Ελληνικές έπιγραφές

τής Μ. ’Ασίας καί τού 
Πόντου, 1959.

6) Σύντομος Όδηγός Μουσείου (Ελληνικός
2α έκδοσις, Αγγλικός 3η 
έκδοσις, Γαλλικός, Γερ
μανικός ).

7) Β. Segall, Κατάλογος Κοσμημάτων (άνατύ- 
πωσις 1960 γερμ.)

Έξέδωσεν έπίσης 20 τύπους έγχρώμων δελ
ταρίων καί 24 τύπους έγχρώμων εύχετηρίων.

Παρασκευάζεται ή νέα έκδοσις Καταλόγου 
τών Εικόνων, Καταλόγου Βυζαντινής Μικροτε
χνίας, Καταλόγου Χειρογράφων, Καταλόγου 
Αρχείων κλπ.

MAN. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΤΙΩΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ 1960

Έγένετο ή τελευταία συμπληρωματική έρευνα 
τού χώρου μεταξύ τής προσόψεως τοϋ ’Ωδείου 
Ήρώδου Αττικού καί τής νέας λεωφόρου Διονυ
σίου ’Αρεοπαγίτου. Είς άπόστασιν 40μ άπό τής 
δυτικής άκρας τού ’Ωδείου πρός νότον, άπεκα- 
λύφθησαν δύο δωμάτια (3.40 X 2.80μ.) μιδςύστε- 
ροαρχαϊκής οικίας. Τά δάπεδα είναι άπό πεπατημέ-

νην γήν, οί δέ τοίχοι έσωτερικώς φέρουν έπά- 
λειψιν έκ πηλού, σώζονται δέ είς ύψος ενός πε
ρίπου μέτρου, άλλά έκαλύφθησαν πάλιν.

Τό νοτιοανατολικόν τμήμα τής οικίας ταύτης 
κατεστράφη κατά τήν έλληνιστικήν έποχήν, 
όταν ήνοίχθη βαθύ φρεάτιον μέ τόν σκοπόν νά 
σκαλισθή είς τήν "κιμιλιά” ή κοίτη ένός με
γάλου ύδραγωγείου τό όποιον φέρεται έξ άνα- 
τολών πρός δυσμάς καί βαίνει παραλλήλως σχε
δόν πρός τό ύδραγωγεΐον τοϋ Πεισιστράτου, τό 
όποιον είχεν άνακαλυφθή κατά τό παρελθόν έτος, 
αν καί αύτό εύρίσκετο, βαθύτερον τού έλληνι- 
στικοϋ. Ό πήλινος ύδραγωγός, πού είχε τοποθε- 
τηθή είς τήν κοίτην τής κιμιλιας, είναι σύνθετος. 
Τό κάτω μέρος του έχει σχήμα άνεστραμμένου πΐ, 
τό δέ άνω μέρος άποτελεΐται άπό δύο κοίλα με
γάλα κεραμίδια, όρθια καί άντικρυστά, τά όποια 
πλησιάζοντα άλληλα σχηματίζουν όξεΐαν γωνίαν 
κατά τήν έννοιαν τοϋ γοτθικού τόξου. Άπό τής 
κορυφής τοϋ τόξου, μέχρι τής βάσεως, τό ύψος 
τοΰ άγωγοϋ είναι 2.50μ., τό δέ πλάτος 1.10 μέτρα. 
Οί πήλινοι αυτοί καλυπτήρες τού ύδραγωγείου 
φέρουν ένδιαφέροντα χαραγμένα γράμματα, χρή
σιμα διά τήν κατάλληλον τοποθέτησίν των.

Ή κατασκευή τοϋ ΰδραγωγοΰ τούτου ομοιάζει 
πολύ μέ ένα εύρεθέντα ύπό τήν Στοάν τοϋ Άττά- 
λου ύπό τών ’Αμερικανών. Ώς πρός τήν πορείαν 
του, ΰπάρχει πιθανότης ότι έβαινε πρός τήν Πνύκα 
καί τήν " Έννεάκρουνον” τοΰ Dorpfeld, άν καί 
πρός τά έκεϊ ή κατασκευή του είναι έκ πωρολίθων. 
Ύπεράνω τών έφετεινών εύρημάτων ήσαν κτισμέ
νοι βυζαντινοί οίκίαι, τών όποιων έκαθαρίσθησαν 
τά θεμέλια. Τέλος, μερικοί τάφοι τοΰ Δ’ πρός τόν 
Ε’ αιώνα μ.Χ. άνεσκάφησαν έμπροσθεν τής προ
σόψεως τής δυτικής πτέρυγος τοΰ ’Ωδείου Ήρώ
δου Αττικού.

Πλήν τών άνωτέρω έργασιών, κατά τό 1960 
έσυνεχίσθη μικρά έρευνα άρξαμένη τά δύο προη
γούμενα έτη άμέσως πρός νότον τοΰ βράχου τής 
Άκροπόλεως είς τόν χαμηλόν χώρον εύθύς μετά 
τήν νέαν είσοδον καί δεξιά τοΰ εισερχομένου. 
Έκεϊ εύρέθησαν πολλά τεμάχια έρυθρομόρφων 
λουτροφόρων καί άλλων άγγείων, τμήματα πήλι
νων ειδωλίων ’Αφροδίτης καί ’Ερώτων, προσωπεία 
γυναικείας θεότητος κλπ. ( Πίν. 10 α, β καί 11α). 
Σημαντικώτερον όλων ύπήρξεν όστρακον μελαμ- 
βαφοϋς πινακίου, έφ’ ού ύπήρχε χάραγμα ΑΦΡΟΔΙ
ΤΗ ( Πίν. 12 β ). Όλα αύτά έφαίνοντο νά έχουν κυ
λήσει όμοΰ μέ βράχους συνεπείς: φυσικοΰ φαινομέ
νου έκ τής ύψηλοτέρας πρός Δ. κειμένης περιοχής, 
όπου τοποθετείται συνήθως τό Ήρώον τού Αίγέως.

Κατά τήν γνώμην τοΰ κ. Δοντά, μελετήσαντος 
τά είς τόν έπίπεδον έκεϊνον χώρον λαξεύματα,
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