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Ή έπίμονη όμως αύτή προσπάθεια τοϋ κ. Δελιαλή δημιουργεί στο Δήμο Κοζάνης τό 
μεγάλο χρέος, όλες αυτές τις φωτογραφίες να τις συγκεντρώση—τά κλισέ είναι πιά έτοιμα— 
καί να τις έκδώση σ’ ένα 'Ιστορικό Φωτογραφικό Λεύκωμα, πού θά δίνη όσο τίποτ’ άλλο 
μερικά στιγμιότυπα σπαρταριστά άπ’ τή ζωή τής πολιτείας του των τελευταίων εκατό 
χρόνων καί πολύ περισσότερα άπ’ τή σύγχρονη ιστορία της. Έτσι τό ιστορικό αυτό Λεύ
κωμα θά έχη γιά τήν ιστορία τής Κοζάνης αξία ανάλογη μέ τήν αξία πού έχουν τά έργα τοϋ 
κ. Δελιαλή. Μπορώ να πώ μάλιστα πώς ορισμένες σελίδες τής σύγχρονης ιστορίας τής 
Κοζάνης, πού μέ τον καιρό θά ξεθώριαζαν καί θά καταντούσαν σιγά-σιγά κρύες ειδήσεις, 
τό ιστορικό φωτογραφικό αύτό Λεύκωμα θά τις ζωντανεύη καί θά τούς δίνη μιάν αγέραστη 
έπικαιρότητα.

Είναι λοιπόν καλοπρόσδεχτο στήν ιστορική έπιστήμη καί τό νέο έργο «Διαθήκαι Εύ- 
εργετών τής πόλεως Κοζάνης» τοϋ Νίκου Δελιαλή. Μέ τή μεγάλη του ψυχή καί τό ειδικό 
του σκαρί ό Δελιαλής μπόρεσε, χωρίς να φοβηθή καμιά θυσία, νά περιμαζέψη από παντοϋ, 
όπου τό βρήκε σέ μπουντρούμια, σέ παλιά σεντούκια, σέ μεσάντρες, σέ ταβάνια, τό πολύ
τιμο ιστορικό ύλικό τής Κοζάνης καί νά τό δημοσιέψη γιά νά τό προσφέρη στήν υπηρε
σία τής έπιστήμης. Κι έτσι έχουμε 39 πνευματικά του τέκνα, πού μιλοϋν καί γιά τήν Ιστο
ρία τής Κοζάνης, αλλά καί γιά τή μεγάλη του ψυχή, τέκνα πού θά τά ζήλευαν πολλοί άλ
λοι, άκόμα καί μεγαλόσχημοι. ’Αλλά καί είναι πάλι ή μεγάλη του ψυχή, πού άστραψε καί 
φώτισε τό νοϋ του, ώστε όλο αύτό τό ιστορικό υλικό νά τό δημοσιέψη μέ καιρό καί κόπο, 
δίχως νά τό παραλλάξη, καί νά τό δώση μόνο μέ τ’ άπαραίτητα συμπληρώματα καί σχόλια, 
έτοιμο πές, στόν ερευνητή.

Γι’ αύτό καί μπορώ νά πώ πώς ό "Επαινος πού τοϋ έδωσε ή ’Ακαδημία τής 
’Αθήνας είναι ό πιο πετυχημένος πού έδωσε αύτή σέ πνευματικόν έργάτη τοϋ τόπου μας. 
ΌΈπαινος αύτός τίμησε βέβαια τον Νίκο Δελιαλή, όμως τίμησε ακόμα περισσότερο 
καί τήν ίδια τήν ’Ακαδημία γιά τήν εύθυκρισία της στήν περίπτωση Δελιαλή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ

Ευαγγέλου Κωφοϋ, Ή Έπανάστασις τής Μακεδονίας κατά τό 1878. ’Ανέκ
δοτα προξενικά έγγραφα μετά συντόμου ιστορικής έπισκοπήσεως ("Ιδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθ. 104), Θεσσαλονίκη 1969, 8ον, σελ. ιβ' + 372, χάρτης 1.

Είναι περίεργο καί ταυτόχρονα λυπηρό τό γεγονός ότι σημαντικά κεφάλαια τής νεώ- 
τερης ιστορίας μας δέν έχουν ακόμη μελετηθή συστηματικά καί δέν έχουν καταλάβει τή 
Θέση πού τούς ταιριάζει σ’ αύτήν. Ή μερική αύτή άδιαφορία είναι άδικαιολόγητη καί έπι- 
ζήμια άπό έθνική άποψη, γιατί μένουν σκοτεινά ορισμένα γεγονότα, πού είχαν σοβαρές 
συνέπειες, άσκησαν ούσιαστικές έπιδράσεις στά μετέπειτα χρόνια καί συνδέθηκαν μέ 
τις τύχες τών υποδούλων Ελλήνων καί ιδίως τής Μακεδονίας. Έτσι πολύ λίγες ήταν οί 
γνώσεις μας σχετικά μέ τήν άγωνία, τούς πόθους καί τις έλπίδες, τις διαμαρτυρίες καί 
κυρίως τά έπαναστατικά κινήματα τοϋ Μακεδονικού Ελληνισμού κατά τήν διάρκεια τής 
σοβαρής κρίσεως τοϋ ’Ανατολικού Ζητήματος τών έτών 1875-1878, ή όποια παρά λίγο 
θά έδινε σλαβική λύση στό πρόβλημα τής ‘Ανατολής, σέ βάρος τοϋ Ελληνισμού μέ τήν 
περιώνυμη συνθήκη τοϋ 'Αγίου Στεφάνου. Μόλις πριν άπό λίγα χρόνια, ϋστερ’ άπό τήν 
έκδοση τοϋ ’Αρχείου τοϋ Στεφ. Νικ. Δραγούμη1, γνωρίσαμε τήν Μακεδονική Έπανά-

1. Άρχεΐον Στεφάνου Νικ. Δραγούμη, ’Ανέκδοτα έγγραφα γιά τήν 
Έπανάστασι τοϋ 1878 στήν Μακεδονία. Εισαγωγή καί έπιμέλεια Ίωάννου Σωτ. Νοτάρη, 
Θεσσαλονίκη 1966, σσ. 444 ("Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθ. 85).



στάση τής περιοχής Όλύμπου-Πιερίων (19 Φεβρουάριου - 19 ’Απριλίου 1878), για τήν 
όποια έλάχιστες είδήσεις είχαμε από τή γνωστή βιβλιογραφία.

Τώρα ό κ. Κωφός μέ τό νέο του βιβλίο—καρπός τριετοϋς κοπιαστικής ερευνάς στό 
'Ιστορικό ’Αρχείο τοϋ Υπουργείου ’Εξωτερικών—αποκαλύπτει ένα νέο επαναστατικό 
κίνημα στήν Δυτική Μακεδονία, πού διήρκεσε από τον Μάιο ώς τον Νοέμβριο τοϋ 1878 
καί ξαπλώθηκε μέ τή μορφή έκτεταμένου άνταρτοπολέμου στις περιοχές Πισοδερίου, 
Μοναστηριού, Πρεσπών, Μοριχόβου, Καστοριάς καί Φλωρίνης. ’Επίσης μάς παρέχει 
σπουδαίες καί ένδιαφέρουσες ειδήσεις για τή γενικότερη κατάσταση στήν Μακεδονία 
κατά τό κρισιμότερο έτος τής ανατολικής κρίσεως, καθώς καί γιά τήν ’Επανάσταση τοϋ 
Όλυμπου.

Μετά τόν πρόλογο (σ. ια'- ιβ') καί τήν κατατοπιστική εισαγωγή (σ. 1-10) ακολου
θούν έκτενής ιστορική έπισκόπηση (σ. 11-47) καί ή δημοσίευση τών άνεκδότων έγγρά- 
φων (σ. 49-344), πού άποτελοϋν καί τό μεγαλύτερο τμήμα τοϋ βιβλίου. Προστίθενται 
έπίσης τρία εύρετήρια (σ. 345-372), δηλ. τοπωνυμίων (σ. 347-355), ονομάτων (σ. 356-365) 
καί λέξεων (σ. 366-372), πολύ χρήσιμα στον μελετητή, 9 φωτογραφίες τών πρωταγωνι
στών τών πολιτικών καί έπαναστατικών γεγονότων, καθώς καί 5 φωτογραφίες χαρακτη
ριστικών έγγράφων τοϋ έτους 1878. Στό τέλος παρατίθεται χάρτης τοϋ βιλαετιού Θεσ
σαλονίκης 1877-1878, όπου ό συγγρ. σημειώνει τά τοπωνύμια, πού μνημονεύονται στά 
δημοσιευόμενα έγγραφα, βοηθώντας έτσι σημαντικά τόν άναγνώστη στή μελέτη τους.

Στήν εισαγωγή του ό συγγρ. έξηγεΐ τούς λόγους, γιά τούς όποιους τά έπαναστατικά 
κινήματα τής Μακεδονίας παρέμειναν άγνωστα καί έπισημαίνει τό περιεχόμενο καί 
τήν άξια τών πληροφοριών πού παρέχουν οί ανέκδοτες έκθέσεις τών προξενείων Θεσσα
λονίκης καί Μοναστή ρίου, καθώς καί τών υποπροξενείων Σερρών καί Καβάλας. ’Επί
σης αναλύει τή σημασία τών διαφόρων έπιστολών, πού άπηύθυναν όπλαρχηγοί, ιεράρ
χες, πράκτορες καί τοπικοί παράγοντες προς τόν Γενικό Πρόξενο τής Θεσσαλονίκης, 
καθώς καί ορισμένων τηλεγραφημάτων καί έγγράφων τοϋ Υπουργείου προς τά προξε
νεία τής Μακεδονίας.

Στήν άρχή τής ιστορικής έπισκοπήσεως ό συγγρ. εξετάζει σύντομα τήν κατάσταση 
στήν Μακεδονία κατά τις παραμονές τής κρίσεως τοϋ ’Ανατολικού Ζητήματος (1875- 
1878) καί διαπιστώνει ότι ή θέση τοϋ Ελληνισμού μέ τά προπύργιά του, τήν έκκλησία, 
τά έκπαιδευτικά ιδρύματα καί τούς τοπικούς μορφωτικούς συλλόγους καί σωματεία, έχει 
δεχθή δύο ισχυρά πλήγματα: Τό πρώτο άπ’ αυτά οφειλόταν στήν έχθρότητα τής Τουρ
κίας έξ αιτίας τής Κρητικής Έπαναστάσεως (1866-1869) καί τό δεύτερο στήν ίδρυση τής 
Βουλγαρικής ’Εξαρχίας (1870). ’Εξάλλου ή θέση τής έπισήμου Ελλάδος απέναντι στά 
γεγονότα τής τριετίας 1875-1878 ήταν προβληματική, γιατί βρισκόταν γιά μιά άκόμη 
φορά απροετοίμαστη νά πραγματώση τά όνειρα τής φυλής (σ. 11-15). Ή έλλειψη πολι
τικής σταθερότητας, ή οίκτρή οικονομική κατάσταση καί ή άνυπαρξία σοβαρής στρα
τιωτικής όργανώσεως ήταν τά κύρια στοιχεία πού συνέθεταν τήν έσωτερική κατάσταση 
στήν Ελλάδα. ’Επί πλέον τή θέση τής έλληνικής κυβερνήσεως τήν καθιστούσαν δυσχε
ρέστερη οί πιέσεις τής φιλότουρκης πολιτικής τής ’Αγγλίας νά παραμείνη ούδέτερη καί 
οί προσπάθειες τής Ρωσίας νά τήν πείση νά μετάσχη στον πόλεμο έναντίον τής Τουρκίας 
καί νά ξεσηκώση παράλληλα τούς υποδούλους όμοεθνεϊς της. Τή δύσκολη θέση τής 
χώρας διετύπωσε εύστοχα, κατά τήν γνώμη μου, ό Έμμ. Ροΐδης στά 1878 μέ τά έξής: «Ή 
θέσις τής Ελλάδος κατά τήν διάρκειαν τής τελευταίας κρίσεως ήτο οϊα παραλυτικού, 
σαφώς κατανοοϋντος ότι ϊνα σωθή έπρεπε νά τρέξη»1.
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1. ’Εμμανουήλ Ροΐδου, "Εργα, VII. Τό πνεϋμα τοϋ Ροΐδου καί διάφοροι πο
λιτικοί καί διπλωματικοί μελέται, ’Επιμέλεια Δ. Πετροκοκκίνου καί Α. Μ. Άνδρεάδου,
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Στή συνέχεια έξιστοροϋνται σύντομα οί βολιδοσκοπήσεις τής Σερβίας προς τήν 
'Ελλάδα γιά πολεμική σύμπραξη, οί άνεπίσημες συνομιλίες τοϋ Λεωνίδα Βούλγαρη μέ 
τον Σέρβο απεσταλμένο Milutin Garasanin στήν ’Αθήνα, τον Μάρτιο τού 1876, ό πόλε
μος τής Σερβίας καί τού Μαυροβούνιου έναντίον τής Τουρκίας τον ’Ιούνιο τού 1876, 
καθώς καί ή έξέγερση τών Βουλγάρων τόν ’Απρίλιο τοϋ 1876. Οί άποφάσεις έξάλλου 
τής Πρεσβευτικής Συνδιασκέψεως στήν Κωνσταντινούπολη, τόν Δεκέμβριο τοϋ 1876, 
δημιουργούν άναταραχή καί έξαψη τών πνευμάτων τόσο στήν Ελλάδα όσο καί στούς 
υποδούλους καί Ιδίως στήν Μακεδονία, γιά τήν όποια άρχίζει πλέον να διαγράφεται σα
φής ό σλαβικός κίνδυνος (σ. 15-20).

Έτσι ό Ελληνισμός τής Μακεδονίας άρχίζει νά οργανώνεται μέ τή σύσταση επι
τροπών στις πόλεις, μέ τή συγκέντρωση καί άποθήκευση όπλισμοϋ καί μέ τήν έμφάνιση 
μικρών ένοπλων όμάδων, ένώ ταυτόχρονα άποστέλλονται προς τό Οικουμενικό Πατριαρ
χείο διαμαρτυρίες μέ χιλιάδες ύπογραφές καί σφραγίδες γιά τις άδικες άποφάσεις τής 
Πρεσβευτικής Συνδιασκέψεως (σ. 20-24). Κατά τή διάρκεια έξάλλου τοϋ ρωσοτουρκι- 
κοϋ πολέμου (’Απρίλιος 1877 - ’Ιανουάριος 1878) οί προετοιμασίες, πού αποβλέπουν στήν 
έξέγερση τής Μακεδονίας, συνεχίζονται στήν άρχή μέ Ιδιωτική πρωτοβουλία καί αργό
τερα, τόν Δεκέμβριο τοϋ 1877, μέ τήν έπίσημη ύποστήριξη τών προξένων, μέ τις υποδεί
ξεις τών όποιων καταρτίζεται άκόμη καί σχέδιο έξεγέρσεως τής Μακεδονίας (σ. 25-30).

Στήν έπόμενη ένότητα (σ. 30-37) ό συγγρ. εκμεταλλευόμενος καί τις νέες ειδήσεις 
πού προσφέρουν τά έκδιδόμενα έγγραφα, έκθέτει σύντομα τή δραστηριότητα τής Μακε
δονικής ’Επιτροπής, τήν έπανάσταση τοϋ Όλύμπου - Πιερίων καί τις συνέπειές της. 
Ή υπογραφή τής συνθήκης τοϋ Αγίου Στεφάνου προκαλεϊ αγανάκτηση καί θύελλα δια
μαρτυριών, πού έκδηλώνονται μέ τήν αποστολή «διαμαρτυρήσεων» πρός τήν Υψηλή 
Πύλη, τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί τό Συνέδριο τοϋ Βερολίνου (σ. 37-38). Ή συνθή
κη αύτή, καθώς καί ή έκρυθμη γενικά κατάσταση στήν Μακεδονία δημιουργούν τις προϋ
ποθέσεις γιά τήν έκρηξη τής έπαναστάσεως στήν Δυτική Μακεδονία. Τις διάφορες φά
σεις της καί τις έπιπτώσεις της παρακολουθεί ό συγγρ. στήν ένότητα αύτή (σ. 39-44) μέ 
βάση κυρίως τις ειδήσεις πού τοϋ παρέχουν τά δημοσιευόμενα έγγραφα, καθώς καί πλη
ροφορίες άπό τό ’Αρχείο Στεφ. Νικ. Δραγούμη. ’Ακολουθούν τέλος τά «συμπεράσματα» 
(σ. 44-47), όπου ό συγγρ. αξιολογεί τόν άγώνα τών Δυτικομακεδόνων καί καταλήγει σέ 
όρισμένα συμπεράσματα σχετικά μέ τήν ιστορία τοϋ Μακεδονικού Ελληνισμού.

Τά δημοσιευόμενα έγγραφα άνέρχονται σέ 228 καί άποτελοϋν τό κύριο μέρος τοϋ 
βιβλίου (σ. 49-344). Πριν άπό τά κείμενα ό συγγρ. παραθέτει Πίνακα (σ. 51-73), πού περι
λαμβάνει σύντομη περίληψη τοϋ περιεχομένου κάθε έγγράφου, τήν ήμερομηνία καί τόν 
αριθμό πρωτοκόλλου- ταυτόχρονα δηλώνει αν έκδίδη τό έγγραφο όλόκληρο, άποσπασμα- 
τικά ή περιληπτικά. Ό συγγρ. κατατάσσει καί έκδίδει τά προξενικά έγγραφα ανάλογα 
μέ τήν προέλευσή τους. Έτσι έχομε: α) 98 έγγραφα τοϋ προξενείου Θεσσαλονίκης (σ. 
75 -182), β) 41 έγγραφα τοϋ προξενείου Μοναστηριού (σ. 183-249), γ) 27 έγγραφα τοϋ 
υποπροξενείου Σερρών (σ. 250-276) καί δ) 18 έγγραφα τοϋ ύποπροξενείου Καβάλας (σ. 
277-292). Σέ δυό ιδιαίτερες κατηγορίες κατατάσσει έπίσης καί έκδίδει: ε) 18 έγγραφα καί 
τηλεγραφήματα τοϋ Υπουργείου ’Εξωτερικών (σ. 293-302) καί στ) 26 έπιστολές πρός 
τόν πρόξενο τής Θεσσαλονίκης Κ. Βατικιώτη (σ. 303-344). "Ας σημειωθή ότι ό αϋξων 
άριθμός τών εγγράφων όλων αυτών τών κατηγοριών είναι συνεχής1.

Άθήναι 1914, σ. 92. Πρβλ. καί Μ. Θ. Λ ά σ κ α ρ ι, Τό ’Ανατολικόν Ζήτημα 1800-1923, 
Θεσσαλονίκη 1948, σ. 281.

1. Θά μποροϋσε κανείς νά παρατηρήση όρισμένες μεθοδολογικές έλλείψεις. Συγκε
κριμένα, ό συγγρ. δέν άναφέρει τούς λόγους πού τόν όδήγησαν στή διαίρεση τών έγγρά-



"Ολα τά δημοσιευόμενα έγγραφα είναι του έτους 1878, έκτος από 12 πού ανήκουν 
στο έτος 1877. Τά 12 αυτά έγγραφα προέρχονται αναλυτικότερα: όκτώ άπό τό προξενείο 
Θεσσαλονίκης, δύο άπό τό υποπροξενείο Σερρών, ενα από τό υποπροξενείο Καβάλας 
καί μια έπιστολή αγνώστου άπό τόν "Ολυμπο προς τόν Βατικιώτη (βλ. καί σ. 3, σημ. 1). 
Ό συγγρ. κρίνει σκόπιμο νά τά παραθέση καί αύτά, γιατί διαφωτίζουν τά γεγονότα, στα 
όποια άναφέρονται καί τά έγγραφα τοϋ 1878. Τά έκδιδόμενα έγγραφα περιέχονται σέ 19 
φακέλους (5 ειδικής κατατάξεως καί 14 άλλους καταταγμένους από τόν ίδιο τόν έκδοτη) 
τής Κεντρικής Υπηρεσίας τοϋ ’Αρχείου τοϋ Υπουργείου ’Εξωτερικών, καθώς καί σέ 
τρεις φακέλους τοϋ Συνεδρίου Βερολίνου/Άρχεϊον Θεοδώρου Δηλιγιάννη τοϋ ίδιου ’Αρ
χείου.

Εκτός απ' αύτούς ό συγγρ. έμελέτησε καί έχρησιμοποίησε στήν ιστορική του επι
σκόπηση τρεις φακέλους τής Πρεσβείας τοϋ Λονδίνου καί ένα φάκελο τής Πρεσβείας 
τοϋ Βερολίνου τοϋ ίδιου ’Αρχείου (σ. 5, 8-10). Σχετικά μέ τήν έκδοση των έγγράφων ό 
συγγρ. ακολουθεί τόν τυποποιημένο τρόπο τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. "Ετσι στις έκθέσεις 
τών προξένων δηλώνεται ό αποστολέας, ό παραλήπτης, ό τόπος αποστολής, ή χρονολο
γία καί ό άριθμός πρωτοκόλλου. Παραλείπονται ή προσφώνηση, ή έπιφώνηση καί ή 
υπογραφή. Στις ιδιωτικές έπιστολές όμως διατηροϋνται τά στοιχεία αυτά, καθώς καί ή 
ορθογραφία τών έγγράφων (σ. 7-8). Ή αξία τών δημοσιευομένων έγγράφων είναι πολύ 
σημαντική όχι μόνο γιατί καθιστοΰν γνωστό ενα νέο έπαναστατικό κίνημα στήν Δυτική 
Μακεδονία καί διαφωτίζουν σέ πολλά σημεία τήν έπανάσταση τής περιοχής Όλύμπου - 
Πιερίων, άλλα καί γιατί μάς παρέχουν ποικίλες άλλες πληροφορίες γιά τή γενικότερη 
κατάσταση στήν Μακεδονία κατά τή διάρκεια τοϋ 1878.

Τελειώνοντας, συγχαίρουμε τόν κ. Κωφό γιά τή σημαντική προσφορά του στή νεώ- 
τερη μακεδονική ιστορία καί έλπίζουμε νά φέρη σύντομα σέ αίσιο πέρας τή γενικότερη 
μελέτη του μέ τόν τίτλο «Ή Ελλάς ένώπιον τής κρίσεως τοϋ ’Ανατολικού Ζητήματος, 
1875-1878», πού θά βασίζεται σέ άνέκδοτο υλικό άπό ελληνικά καί ξένα διπλωματικά άρ- 
χεία, σύμφωνα μέ τήν προαγγελία του (σ. 25, σημ. 1 καί σ. 46 σημ. 1). "Ετσι, μέ όχι λιγό
τερο ένδιαφέρον, αναμένουμε τό νέο αυτό βιβλίο, γιατί καί τόν συγγραφέα γνωρίζουμε 
άπό τόν τρόπο τής έργασίας του καί τό θέμα είναι βασικό γιά τή νεώτερη ιστορία μας.
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φων στις εξι αύτές ένότητες, οί όποιες διασπούν όχι μόνο τή χρονική συνέχεια καί ενό
τητα τής συλλογής, άλλά καί τήν πλήρη χρονολογική παρουσίαση τών γεγονότων καί 
τών ένεργειών τών διαφόρων προσώπων ή άρμοδίων οργάνων. Ή σύσταση βέβαια τοϋ 
έκδοτη προς τόν αναγνώστη (σ. 8) «νά άνατρέχη παραλλήλως καί είς τά έγγραφα, τής αύ- 
τής περιόδου, τών άλλων Προξενείων, διότι ένίοτε διά τό αύτό συμβάν ύπάρχουν έκθέ- 
σεις δύο καί τριών Προξενείων μέ ώρισμένας παραλλαγάς» δέν νομίζω ότι διευκολύνει 
ικανοποιητικά τή μελέτη τής περιόδου. Επίσης ό άναγνώστης δυσκολεύεται, κατά τή 
γνώμη μου, νά προσδιορίζη μέ άκρίβεια καί ευκολία κάθε φορά τά έγγραφα, στά όποια 
παραπέμπει ό συγγρ. Συμβαίνει δηλ. πολλές φορές νά μήν παραπέμπη στον αϋξοντα 
άριθμό τών έκδιδομένων έγγράφων, άλλά στήν ήμερομηνία, ένώ θά ήταν πολύ εύκολο 
νά γίνη, άφοΰ ή άρίθμηση τών έγγράφων είναι συνεχής (πρβλ. σχετικές δυσκολίες π.χ. 
στις έξής περιπτώσεις: σ. 27 σημ. 7, σ. 29 σημ. 2, σ. 34 σημ. 1, σ. 38 σημ. 2, σ. 39 σημ. 
1, 3, σ. 40 σημ. 1, 2, σ. 42 σημ. 1, 2, σ. 43 σημ. 1, σ. 44 σημ. 1, σ. 47 σημ. 1).
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