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ΕΦ~J:v1:ΕFΙΣ EEΔO::J)..ι:!.AΔI.A.I.A, 

~T\~POMH ΙΙΡΟΙΙ.\I!['υΤΕΑ. 

k , . 

10. 

Δ ΥΣΤΥΧΩΣ ΟΥΤΕ κόΜΜΑΤΑ. 

--- ~ 

ν? !w:; 
-1.'1_,)/j.'j}t?~" ~τι 0'1(;\1 ά'f(jr~~- :"Ιι'ι ~J7t'1.;)ζιν Χ(,Ψ~!J.α.:ω'l ει ! 

7:7. T~ι :"'1 ς 1\ :)iC[J'J') ΧΓ;~',ΙΙf)'/~ ~-. ;)ί:ΞrJΞ~.,ιμ·sν iCi)/,'YJ,'1 'p~λΓ)-

χr~:φ.'J.το\l χώΓ;'1.'I, άλΗ tc/jTo 6lrJn το xrJiL:J.'J. Ξ:,Ιο 7.- ! 

;:1,Ι ι); Το 'ΊΊlιιεϊο'l τΊ6 α'Ί')μφω,lLας κα:. Τ"6 6lαφ2'3Ξ
ω~, κα:, Ο')Χ;' GU~tl tr; 1.ι5μμα α7:0ΤΞΑΞϊ μψωα :l,l,): 

το '1.;)τΟ r.pρr:J'IΊι:J.ιχ ·I/J.t επ~ι3~ωχrj,lτιι)'1 

κ~":όr}Jρ'>'1~Ί,, 'Π[.ιΓ;6~σ."(sγριχu.μένΓ)') Π',ιΓ)'; 

~l'ιi XQtltL~tιx Π'1.Ρ "fj~J.~\1 'J;:Ξ~;)Οψtιχ~, 'P;)Γ;,)Trχ~~ ΓJ:') ζ rJ.-

νo')'1~ XΙXt πληθ,')ΥΟ'/Τι:ι.ι ;Yf· Ξν Γ):;. (jΡ'1..1tγjΡ~fj') rJ7: Γ;i.ιΞω.;. 

;J'f' έ,ΙΙ-Ις αόκνο!) Κ'1.λλι<φΊη'Ι:/Ι' it'J.λΟIΨS'Ι'JI) ~t i :r/) 

'Ez3::'~~ Z:J.: ';'J'I::J.Y.:·~; ~. XOYP'1()YZΙO~. 

rωΤ'JΗ ;;. j-1Γφ!'-Jν1.ΡjJίCJΟS. 

I'?:x~'~:1 :0; :'J;::':?ηΞΤ:ν <I~\ΛIIIITO~" 

"νΩ ~ ΗΞΓ;l Χ7.Ι ι3~J.~μ(jνΞς! ~oηOή~(":.:Z μ; zν~ντίΓ)ν ":0') 

ν? Τ'~', ':;c-;),~ω yri!J,-ifh.j στ! (>"ίω.-~.Ι')θ q;Q ~I$)j,. 

~λέί7ω σ.')τΟν 
~' '" ~ 

c.ιτι ΟΕ'! Ξ~ΊΞ. 

Ί ~Γ/) λ'j~ϊ;f;',ι 7:,j[f)') :Ξ:~:~fj')ς χόμ:J.ατ? t)πιXΡZΌ')~~ 7:'X~) 
'" \''' ,. , \ 
.,I[J. ι 'ι. ...;: Ξ '. [J ι:Χ ~ Χ7.~ (j'JZ~ Χόμμ~τ'.Χ. "':ΠΞ τ r;CH r3~,,6jX-

XfJ')'j7_~. Χ'X":'X;:~(;YI.fj')'j?'.~ '1')ΧO"'/J.'Itr"-JI"'ι"'" Γ~)) ,,'λΝ'- , r ' \ j U 'J'λν λ ~ \ Ι ...... ~, Ιjr:.ιρt-

Χ. λ. Χ. λ. 

7 rJ'-) CΞ' 'jrJ; Y
J
' εΞ ~νΓj:;' ΧΓΛνο'-), '1ωμαΤΞ[ου ·7j Χ(λΤ:(J"':Υι

μα:';~, -;;;;Γ):ε~νατ:Ξ ,ον ν?: 'JlJνφγ'J.'Ί(j-jιτs πμl-ις 'ΊΧ'ΓιΙΙΠ

:''3:.L'/1 χ~μ:λ7ως εΥ7',1ΤΙΟ!) ~~?: 'ι' απαλλ'1./)~1 τl-ι XGl
ι ν~'( :"ι,~, :Ξί::ΧΞ~!l.Ξν"{I'C, 3~),':ι;'ηc. (.)' α' XOI)' ~YIΤO ;:.:1 ~~ωc .' ,,-,' 

Ίι~~'lτrJ') Ο')6μ~ΤfJ;. ":(/) €'νt3c:ίζΓJ') , Τζιl)' λι:x.ΤΡiΞ:')'[Γ/) 7:[JO ~ .- Α .. ,
,,, JI, c:. J..).,_'J -:> .-

Η"ο,) X'1.l :J.ετ' '1.;)τόν: α τ ο μ l Κ Ο ,j' 'J υ μ 'f έ r) Γ) 'ι Τ rJ ς. Ι μ: μΖλλΞt έμέ: Ί~7.'1 αχr/γJΊiΕ αλλο\l ελέ'(Ίοντα ΠΡi
νΩ ι μέΊ'1. και Π'1.'lΤΟ~;Jνr:ιI.Lον (;\ιομα ι Ilr;rΛΚ'J'I~'17Ε.... Ιt; ;;λ/,σ') χ ',ι'ι r/j σωματεiΟ'J και αΠ'JοωινIJον:'1. το 

El; ;;λλας 

μ'1.Τ~~Γ;YΤ~Ι Ι;)ζ έξΊιζ: ΜεrJtς ης εν τo~ς πρiγ:J.~.'j~'1 Ξ:)
r-l'Ίκομέ'lΥl ' ακολrJ'JθΞl r6tOν σl)'Ίτημα 6tΞ,ι(j:J'I'ΊΞω:; H,JV 

Χfj~vών, ~:~~oν "/YJ-:ΎItLtX ενΞ[;"[Ξ[αζ, E/E~ Ι;)[Cι')ζ :Ρ~7:Γj')ς 

χ'1.~ ΊΥJ.Τ'1.l ιί)ίΟl; μΞ'Ίοις πr)J:;; κ:ι:r6r}Jω'Ίiv ,tyO; l;YfE
λίμο.>. YAλA7J μψι<;, αποΟο-χ.ψ..χζΟIJ'Jα Το 'ΊΙJ'J:ημ'J. ε

Χ!ίΥης, ΤΟi>ς τΡ6ΠΟΌς -χ.'1.ί τα μέ'Jα οί:;; XpaT'1.t ΠΓ;ος 

8ιι;\'>θηψlι\l -χ.αΙ ΠΓ;οαγωτ!ιν τών -χ.oινιl>ν, 'Ppoνε~ οη 7.λ-

~)--i Ύ,'1'Χ'! λ')ljtΤΞλ~'1τ~r(j~.. E')χr.ιλΙ;),[ΞΓ)()~ 'Υ.'1;ν (;γrΞλ~:J.(;)ΤΞ

ΓΗ. ()~ μεν ακολο.)θΟ'>'Jl Τ?:;; i~sα:;; ,'7,; ΠΓJώτ'ι(' ()t 

οε καΤ7.τ.χΤΤΟ\lΤι;!.t ΕΙ:; Τ11 '1 Ίορε:αν Γίιζ 6S'J,tr,7,; κα:. 

Ο')'!(Ι) 'ΤtηΙΙ·'1.τί~ΟΥΤ'1.l 

αΓηΤ6, Ζπt τι!) . ΖηενΞt 'ΊΜΠΙ!) τη ιψ~ ~μ~λλTI 'ι' '1.

'IαΟΕχfJiJ το ε,ι 'J1)',ΙΕτιίJτφΓJ'l, ~ψrινιμΙ;Ι,Ξi)rJ'I, νΓ;'ινεχέ'3:Ξ-

-χ.αΙ 

tfj~r/)T()·)t; r;rj()')t;' τΙ), χr5:1μ,"λΤ'J. fΞίν.er.·.~~ei,γΕ.'.Γjι, Εlν~ tS(JιX' 

ε~'/Ξ {~Et7.. δ~~τ~ τ()ιr)')ΤΓ):τ)~Τ:"ως πιJ.'1'1 Ι~Ξ'1. β7.'1?:ν~:S'τιχ:, 

tξηνi~5Τ'1.[, καf)ι;!.ρίCεταl, π,χ'J'J. α,'ιfJαφε'Jlα καt ~Ίωί"ψ.Oς 

Ία!. ην οϊιτι;!. ι παν Π'1.pr:ί.τoλμr;ν -χ.r:ιι σ'Π'J,IΕΨΠI !1·εψ;ν κίνΊ1:ιrχ 

α'lαχα~τί:ι;ταl, προ:; ΚΓΛ'Ι";,ν ι;ιψ:λεια'ι. Ίί3Γ/Ι πιίι:; ')jY,-

jJ.7.TiCrJ'/T7.t τ? -χ.!;μμι;!.Τ'1, st:; 1J.λλ 'J. ς ΧΓ)'vωvί7.ς CΓ/J')'7.:; 

Γ;I V ανή'ι τον ιδέr:ιν V'x IJ.ιφψ,,ΙΙ,Ι')' IJ.t 1)'J');7:1 Χ7.Ι '7.:J7-',:;. 
των πε[;~ :ων ·χ.rΛ\Ι(ι),I 

7:λΊι μ:J.Ξλ2; :-iJ; t3~'ΧΖε~Ρ~)Ξως, μΥ] τον ειπητε oτ~ Ιι3~oν 

Ξ'/:;μ6') 'A'J.:. ΊΞ'I'n~σ') α'l(;ρΙ-Ις ε~νΞ παΓψφί", Υ,χ έλέΗΤΙ' 

Η?: 7,xr/nf,E Ξπiη;: ΕΊω Εις Το εΓηον μου Χ'1.τηί

'IOiLr:ιt· ,~ με μέλλΕl ;-Μ,χ Κ'1.λε είνε κοινα τ.μiΊμα

,'1. κα~ πρέΠΞ[ Υ,χ 'f(Jοντίζωμεν .. , Βλέπεις ε'l 'JτΡi6ωμ'1. 

ΤΙι)'1 IΞ~λέω'l, Ξ,ι ;;ι~ωμα. τι,)ν ωμων -χ.'1.ι κατόπι'ι Τ';/'Ι 

r)izt,1 :0'> 'J7:0ΧΞ~μένο'). Μένεις και '11) μόνο; "Xo'J.l :α

λ'J.νLζΕ~ς :τιν Cιvοη'Ίία\l σοι). 

τινα 

'",")')ι'ι : '(, με'ί7.λη 611ό'Ιοια αγάΠϊJ χαι 'Ί'ΨΠ,IΟlα ILlj:;; 
Χι')~'lω'I['Xς ΞΥΞΓ/'(ο"Υ)Ύιζ" ώς ~ν 'JΙt)μιχ 'XfJ:t μ[~ ΚΞ':Ριχλη. 

i ~;:Ξ;). 7:1 ~ίι'ιΞ '1πιXν~(/1 stt; ΤtXς μιiλλrγ,ι Π~7:'rιλΙ-:~'J!Lέvας 

·IΙ;Ι~;7:;. ε;,ΙΞ αΚ7,όr,f)ωτον f;lΗιJς Εις '( !.Lj(, Ί :Ι-ι ;;λ-_ \ . jI - j 

λrj 7."1..(/)'1. ·;1 :J.Ξ"r-J.λη OUx[r)Sr)~C. ιΧ'1nμψων[ιχ XI'j~ δ~x6-

νo~α :ι,)'1 α:~μ.ω'/, (L'ii κα:ορΟο:ι'/των Ο;ι6ε TρlliJν 'jIj, 6-

μΓJ';')'ί, 'Jl'J')~'I '~'I?: ')'ψ:;φ-iξ('J'3~ν -η νj, 'Ί"νΞνφΊi,'Jω'Ίl περΙ 
Ι ;1;;4Ji')sto::; ,t'lo:;-, Και εκαστοι; εζ Υιw.~ν~.~1JωΡίζsι -χ.αΙ 

("'ι'lατ:7.~ ,Ι,χ cψολσΊΥί'Ίι;, α'l ε (J ') /) (J t -i J τ~ι~ς' ~ς'ΠΙ>Jτε6-
σμεν, rιTt γι ΕλλSll~tς χομμ.χτωv παρ? τα ϊ ς 1ι μετέραι;; 
jι.r,ιvι,),IL7Ι:; (ι'{ΔλΕΤαι Εις το αλλΓ) aX(JO\l Tr; ΕλΞ')ταΤσν. 

E~'ΠΓΨΞI τ[ iννr)(J'-lμεν λ"ΊΓΙ,lΤΕς Χόμματ'1.· .χλλως κόμ.

I1 '1.:'1. π;λ:;: Κ'7.:απολέμ η'1ΙV ΤΟ') αλλο'), ηιος ~λi6ηv 

7')') χ. λ. Χ. λ. ΕΓψί'1ΚΕΙ η;: TrJ'Jrx, O'Ja. καΙ ατομα. 

~ΠE; rπt δ-',λ7;)'ΙΙ σ.λλ/ιλfJ.ς, καταδιι;)κοl)'1ι;!.Ι χάριν ΤΟ'·) ι-

~ ~ων. Δεν 'Ραivrlvτ'J.Ι "ίζ Υ/ιι/χ;; ΤΓ/,;: X'J;;[,[r),,;: ,χ., (Jr,7()l ι ~;r,.1 '1''jΙ-'ρέΓ)ΓΝΤΓ):; η TGXrI:; Γ'φιν .... καταοιιοξΕως ά-
7; [t;liιxl fJ.I)Tr:ι: XfJ.l μιιφαΙ α; ,χ'f'ψl'7; 7',:αt '7.t 1/7,- ι ;:λ';,:;. χα[ 1J.c,νΊ, :;'- κc,lJ.μα:α Γ;μω;; ανΟαμιλλιομενα πψΙ 

:ων "XorJtVl,)V ,')/;'1 ({ΥΓψεν, Ε,'φι'1Κ!;IΙΕΟ'1. sv ΤΟΙ'1. I')"Ώ απο

Τί νιΧ ΤΟΙ)ζ -χ.ιiμετι;; δaν ~διδrix()YIΨXν άχι:ψ:', :t ,i7 ' ')'JV/Jt')El, C'I rrJlr:ι;llYj ναΓ,ότητι [:)r)TG O;JrIΞ: νειψ'1. ύΠό'φ

();;ΤΕ κόμμ'1.Τ'1. Ο')'JτηΊ:,iJι;, 'Π~ι Τ δ ι Ο ν '1 Ι} μ'Ρ έ r' ο V' oty ΊιλΟα'l ο:ς 1\ ;ι;φ';,1 'n. ΙΓ)I)')ιν. 

fιιfι,,:-ιO,ϊγιι τΙ {~α 'Π'~) "απ,;)\Ι ψψτόvει πι';) 1 ')Ιι) ,)0'1 -:7-

\ιι;!. '(f)O να ψορτιί)ι"J"{j" και δτι '(Ι παμοιμ[α σ,")Τ1, x-x/j' 

1ιμά, τrΛ:; χl)πρ[ο')Ι; '1ημα[y@ι Oτt "ΜΙ ~ά'l [016 5..λλο'Ι Ι 
χλkπτoντι;!. ξίινYj\l ΠΨΙΟI)(J[αν "XofJ.l <l;)χι Ι δ ι κ·tι 'ι ')σ'ι, ~Γ)-

"rjf}Yι'f1! ,!:f)\I \IIi -χ.λ'ψ1J π~ρ~",,6τφ'1.'" IIΓι>! ν-:Ι μr:!tfΙωfJΙV 

~κς(νoι '(έΤΟΥΧ ιpιλ!:ι'1oφικ? άΠΟΨΟ&Ίιιαη X'7.l ,,-i '(νω

ρί'JΙΟι"Jιν ότι ιάρι~V τ.o~~!α:z6.γ)') ')~Ψ!fC[lr)\Ι:(~, ')rl'l ;;?:ν 
;;; n '1φιiξ"OΙ: Βίν$ '1!)Ύχωρηlιrivσv; 

11 ό"ο\Ι α\lτιπαΟ,i) ΤfJ ~liί'lfJ. ατσμσv, Γ3Ιότl ;, -Xyrj'~ :(1.;, 

~t6XtJ. 'φΒ να xιiIJ."(j Τ() ξΓI'(ον τ() 6Παί'J'I Χ-Χμ.νω εΊιίι! 
'Εv'ΙντίΟΥ ΤΟ!) λ'JιΠf)\l ΥιΧ ."ηκιίι')ιο X'J.l /)5 rj;J, και ,3'7.[- ' 

μΓΝ7.ζ: χfJ.[ "')η~νsί:; καΙ ιΡ[λσ,)ς; δι?: ν? rIJ'I χ-Χμω ν,χ 

(ημιιΟιη-ι. νιΧ πά(1). οια \ια ΊBλiι"J(Ι), ,χλλ? πrί')()ν {Ι? 

γςλάΓJΙι) &\1 tO\l Το,,) κατα"ΨSιΡc,μ·sνον Gνtiiλ(;)ς ... 

Π 6,,0\1 ιΧΠ6χΜΥομ'1.Ι sxs[ν'J\I tQ\l αλλΟΥ, διότι, () 

χ-:ι:μένος, ετ6λμ:I)"ι:; να νoμΙ'11) ότι lixst' Μλλι,έρ'JV XG
ιpα!.~\I τijς ιoικ~ς μοο καΙ ΠΡ0ι"JΠ'1.(}εί ν? χφ1;ιηι οι' 
δ-:ι:!)τrιν τΥlν olaiνa ιΟΙΡέλΒΊαν. Τ-(ΙΥ όπο(α\l ~Ίισ ~;;ιδιιfιχω. 

, Λ πΟ χc:,ινοv τ.χ 61)0 Ά ναγνωr:ή?ια τijc; "όλε· 

'. ω; μ.α~, εν οί.; 6ιηρίνονται χαί Τριχουτ:ιcα.ί "ολ
Λοι χαι Δηλφανις'1.Ι όλίγοι χαι ε u c Ρ ο ? ο ι 

ουκ όλίγοι, έζ-ήτησαν τηλεγραψιχω:; εξ 'ΛΟηνιΙΙν 

παρα του γραf>είοu της "Ί\χΡοnόλεωC;)J την εχ.

{;'1.σιν των έκλογι;iv, την δε παρελοοσσαν Δω
τέραν έλήφΟη άπά\lτησι~ 5τ! ήττήΟη ή Κυ6έρ
νησ!ι;. !\αΗ;JρΟωσε λοιnον δ κ. Δηλιγ!άννηι; \ια λά- ι 

ι)Υ) την σ u ν πρόΟεσιν αντΙ τη~ ά. ν τ ί. Μεγάλη 
μ.ερΙς τι~Ίν (ζω τη:, ΙΙα:τρίδος 'Ελλή\lων ήσαν εtι~ 
Χ αρl"τηΙJ.έvοι έχ. τη:; κυ6ερνηnχ.η".;' ίχ.ανότητο:; 
το\) κ. Ί'ρικοιJnη. ,1'>χν λοιπον xq:i ή άλλη ηδη 

EI~orIOΙΙI~EI~ κcχι ~IΛTI)IB.-\I 

μ.ερΙ:; μ.εί'lΎ; έ7tίσ:ι~ ε';/. ΙΧΡΙζηΙΑένη , ίχ. τ~ JW5ερ-
f ' . ,ξ'lΓ1~ο~,-=-",",u,,"4t*,~,,~η:λrΎ!«ννη,:&ά-' )t'1 ΙΧ'. ~'M.". 

τoρθωO~ εν μ.εγα. καλον, το ν,χ εινε όηλ --'aVfJo'-
,,,,. "Ελλ ' ., τ:αντεζ οι εζω J ηνε~ εuΖlχριcη(J-ενοι εκ των 

τ:σλΙ7ιχων (ιl~ρω,1 ,-ης Μ. Πα.τρίδΟζ των. 

* 
* * Μετ' Ε';I.'l~ι,:ή'Jεω~ έμ.~θoμ.εν ση ό έσΖιΧτω:; 

μ.:: ,α.f;,χζ εΙ~ ΆΟήνα::; Τ:ΡΟζ έ~α)ωλΟIJf)ησιν των 

crr:o'J~ltJV τσ') Χ, ~Ίit, r. ΜενιΧFόΙJζ, ~ίtόφOΙΤo:; 

το') έ.λλην. 'Jf."λεi'j'J τη~ π6λεώ~ (J--'lζ, έςετΙΧ
σ(ω~) xnε:!Y-ι.ΓJη ε~ς :'f-ι'l δ. ' το') Ί'ψ\lιχσίι)u τιΧ-
,. 
ζΙΊ. 

* 
* * 

Με:' Ε'J/CX?Ι':'ή'Jεω; έπίτης E(J--100fl-Eν ες Ά-
Οηνων ση οί ούc, &.ΕιόΑαγοι και σ'ψπαθεΙ; νέοι 
Χ. χ, Hεoψ~νη~ Θεοδότο') χαι 'Αριcόδη(J-Ο:; Δη

μ.ητρίου, ά'ΙΕψιαι τΎj:; Α. MαX(1pιότη,o~, exYjPu
Ί.. Οησα'ι όιδ~χτο?εc; ό ι;Εν πρωτος τω'! νψιχων, 

ό δε δεl)τερο:; τη; Ιιχτριχ:ης. Ti crurz α~ητηριιi 
ι;ας τοΊς 

βελτίονα 

αγα;τψοι:; νέοις κιχι ταζ Eul.ιXr:. \,-ΙΧ':; 

χαι ETtIτIJZYι προαγωγή\l. 

* 
* * Ό 'Αντωνη:; Μιχα·ηλ Μοuζοuροu εχ. Πισσου_· 

ρί(;u, σστι:; χ.cxτηγψηθεΙς επ' ι:i\TελγEί~ χ.ιχτά: η" 
νος πιχιόοι; η&ωώΟη U7tO .OU νυν l1'.)νε~ριGtζo~
τος χlχκcυργιοεΙΚΖίοlJ χαι α7tηλΟεν ΕΙ:; το )(;.ωρ~.''----"-'"'~''''~'' 
ον ΤO'J, ύπηγε \ια. Ιξαγάγ"'!) το οπλΟΥ του. [χ. 

ι ,1 "'" (', 1 " v,=,_ 
τινΟζ σχcινοlJ, Εντl!ll; του οποtου ε χεν αυΤΟ ,... 

, " , \"\,,,,~ " ~ 
l.(ι)'Τι;ενο'l, όιοτι Οεν εχει (Χοειιχ'ι vcx fEp;r, 0-

τ:.λσν, xCXt πuρc>ι)ολησ&\Ι α.';τΟ, τον έπλήγω6a.v 
έτ:ιχι'l~ύ'Jωc; χα7α. την αριστερ,χν πλεuριχν. Δ-εν 
αr.εΙ)'ίωσεν εισε,ι, f):i (J-ετακψισQ~ δε εις το lv 
ταvΓ)α \ιοσοχομ.εΙον, -Χλλχ δΕ'! ύπιΧΡΖει ΙΑεγά:λη 
έΛ-;;ι:; ση θα.' σ(ι)O~. '() iρισtεΡΟζ 'ι';ν3uιι-ων διε-
7ρ·ήση. 'Εγένετο λοι;:ον Ιψεσι:; τ* :χn'Jψ.χσεως 
τcu χ.. llόεJιλ ει; "tO\l σχοϊνον. 

'" '" '" ~ήμ.εpoν cir:or:tptX,Et τ,χζ όίχαο:; ~ τQ )tΙX-

ΧGUFΎιοδΊχεiον. T-i r:E ,:; Ι 70ύ των είζ το -τtρoσεχέι;. 

'" '" '" Πρόεδρο.:; . τη:; δημ.'Jnχ.Yjζ 'Επιτροπ* Μόρφο • .) 
διωρίσΟη κ:χ,' cxuτα.ζ uTto τη:; Κ\Jι)€ρ\ιήσεως δ 

ναζίρης "=* επαρχία:; Ριχσιψ έψένδης, 
φ 

* * J'p.x?OU:Jl'l ηι;ι'ι lx Λά.ρνo.xo~ δτι χω?ι~ός- tt.;. 

~.κ το') 6ι';ψε ρίσμ.ιχτο," Λάρ\ιcx ,(o~, δστις όιιχφων'ή
σα; ΙΗΤά. Τ'ϊjζ συζύγου του έγX([τέλΙΤCεν αι:ιτην έγ~ 

χυον, τοuτοtJ δ' ε,/εΧσι τΟν uτcεχρέωσεν ιχ&τη οιιΙ 
τ*, ΜηΤΡlJr:όλεως να όίδ'ij ξ!~ ~tιtήν 1t<IcrOv τι 
τ:.ρΟς ε;Gι,ΤΡoψ~\I, εΙιj~λl}ε λιi-6pσι μ.ε,α tQ:v ΤΟίιε
ΤGν Εις την οίχίocν t'fj::: μ.ητρΟ.:;, {χλεψετQ ιip

ρεν βρέφος και, nρo" το v' άπocλλιχγij tt~V Ιξό
οω\l τη:; όια,:ρoψη~ι το i~iO~aE\l. lid oια:ψδρoυ~ 
O,'J;JCCC: ly Λάρν().)(ι, οτε χατόπιν ειιρ€{}η VE>tpoN έν μί', 
ση ~ δδψ {~tι)Oεν τ'fjς MΎ\τρo'Πόλιιuς, ΊΙ μή
τηρ &.ναζητοσσοι t'J όόuρμ.Qί~ το τέ.(\ιον. τη.:; κιχ
τηλΟε\l εί~ Λάρνακα., ευρεν ΙΧύτο, κα.Ι χα.τήηει

λε το\l παΙΟΟκτό'lΟ\l πατέριχ .εί, την Ί\ςuνομ.Laν, 
ητι~ και τον σuvέλα6.εν, έλπίζομε" ό' δτι t}d; 

τψωρηO~ ()υστ-ηρως προς 'Παραόειγμα:,,:ισΙΑΟ',l τό 
τέρας τοστο το και t(i)v θΥ)ρΙων θ1.jρι(uΟέςεΡQν. 

'" Ι/< .-

Λία.\Ι κιχλον Οεωροl::ψ.εν ~ι.ι.εΙς το ~έτρo", οπ-φ 



* * * 
Kιxti 'ιεω,έpα~ Ειδήσεις ό ΣΟ'Jλτά'iΟζ ητJόόχ:η-

'λ ,ι "" _ σε τε Οζ, ,'Ji'7. παpαϊ.ω?ηι:r~ τα πρι:ινο;.ι.ια ΞΙζ το 

ΠctτριαΡί.~ίον ιtαι cuTW:; ·ηνε~)ϊ.~ησα'I αί 'Εκ
κλ'ησίαι. 'Ο Σάr)6α nMi~ O~Ιζ xαQ' .χ λεγετιχι 

iνε~έϊ.Οη νιΧ πείι:r~ τα λαίκιΧ μ.έλη-:Ci) l\1ι;ι.τcU 

Συμ.6ι;.υ ),ίο') να ι:r'ΨO~J.(JPΊHI.IOt7J1J't ΠΡbζ τi.; ~παι

τήσει~ τη; ΠΙJλη;, μη χιχτορΟΙ:ισας toiJ:o, 'JT;O-
, ",. Ι \ \', " λ ' -:τει:1ΙΧζ f) Ε ζ τη'ι /)l)σμενειc:ι'1 τι;.ί) ':'01) τανο,), 

Kήτηι:rε'> ,χόει'Χν ~πc')σίας και fL-l) λαe'(~ν το ι-
, J~' 'β Ο' , "Ο 1 ' αυτην, ~,υρισε τον α υν πωγω'lιχ, ε ει:rεν "πι 

τη; κεφαληζ του πίλον γιχρι6αλόικο'l και με 

ίiPΙXJivOU; όιόπτριχ:; άνεχώρησε όιιΧ Mαι:rι:rαλία',. 

ΦίΑε ιι Σ~λΠΙΊκ.τά». 

• Εχει ο.κόμη 4 ιιηγπι: γά.lθr;ι ό καιρΟr. 

του Νψοθεtικοv 0.110, έχο{ιεν χρέοl: ?)fLar. 
δ laoc 'Υα εΙπωμε'Υ άπα τώρα μερικα πρά
rιιατα fic τουc ά'Υτιπροσώπουc ftac, οια γα 
σκtψθωσο' ό.Jlγο)· έγωριc και Υι'ι παύaοω' 
π,ΝΟΥ έχa)"α τιι περιπαιE'fιιιoτrι, 

. Ε;,γ έχουγ ιJκo.'7αγ γα ιJΚfψθώιτι ιιε τιι 

σωστά τωγ οια κιιl,εγ :πρ(17ΊΙΙΙ ΤΟ1) ΤΟ.:ιου 

ώφέ,Ιψογ καί ΥιΊ σVΥερrαοθώιτι ιιε τ?γ ό
ptf[y τωl' Οι(ι Y(l το καΤΟfoθώσοvl', τότε )'(1 

ΧάιωυΥ ιόγ )(ό~ γα ΠΙ!Υ έχα ιιέοπ. Ηί
o~ f~Tj, ίιΊΥ πιΑ)ιγ c~xoυσι σχο.ϊΟI· )'(Ί :τ(ΙI' 

χιΛ ""u T{Jιj)y τιιΙς Tlι~έρες χωιΛι: Χιψ 1(~ Ι' (~
φέΙειαγ παρα γ/ι ψηφί(ουΥ ιJιιι τ/ι Ι'aι'ιί
Υια και' Οι(! ΤΙΙ X1JItaTU, ι)ιrΊ ΤΙ'Ι οφΟΠ'ιί(ψι 
χαΙ (ΥιΙι ΤΙΙ[Ι: nl.tptr: γα /1:/1 Ηaτ,'ιι10ΙΨ 
έΧΡί (ιέιrrι, "Exov}' τώ{)α IirXfrI)}' κιιφ/)Υ )'ιΊ 
σκεφθc>ιJι, τΙ θα κάιιωσι, η'! συι·Ιiθωιτι. γα 
ιΤ1JΙJκι:φθι'JιJΙ κοl, γΙ.ι XU(JIιf,wιrt). (ι.ίΟ rι:ιrα 

(jx
' 

Τ 1-11" ()ιJδy τηι: .(1ευκωιτΙας κ(/ί το'Ο Νο
ιι()θ~'τlκoί', έΧΕίγη tlyt (ιπο πo.ΙΙoiί καφoιJ 
ΧlIρ'ηιιέγη, ά.l.llι τ+,., (~(Yι)γ τη), Ι~7Tσlrι)' Oti 
ιίκο.ΙουθΨ,ωlτι Υ ί;.Ι ο ι 1' α (Ι, δ.χι έ)(ι; {1''I'j'γ 
πα {; θ' άκο.Ισυθ,}ο:ι καθέ ~ αι: ).."ιιψIι1TΙΙ 'Af)~ 
κο'iJσι rr.li()'Y οΙ rόΙlΟΙ. Nrι τοί·(: ι'ιπ.Ιώιrωι.ιc:r 
I'ΙΠΟ[ίοσγ )'Ι~, ι1κεπι,I1(ι)I1Ι rij)' Kt,nror ι).lό
κ.l.ηρο'Υ, 8Ι'~1' δδν ~Zyε ΙκαΥοί (1)0' ,ίι; εγ 

lΙ!!~r!Ρ,fJ~Ι1':nr. <τά.ι'(ι)ι,ωιη n-,t' "η(lιιχΙα γ κιιΙ 
τ:ήγ' tt}tV,;~IQY. 

·~-·~lt)~W γιί t1vγέJθωι!ι κrι.ί έχlΊ:ΥΟΙ Ι.Ψ)}' 
·'1jIopα,)~l/L1l"Jlat:(J7Jj'YtOI;HH ιιέσcι 'ς Τ1γ ιJtV

". κώΙ;{llγJ '1',1 ΙΙΚf.φθtι1ιJΙ τι' πρέπει )'(l ')(οθυ.'το

l](ί,ΙΙιΗ1ιν lilr, τ1-l" /( υ(Jέρ .. ησι ", Η'ι (t ηΙΙ,Ο/Η ~ 
(1 {)"(,,", Τ/Η: il'iar, 'Η.ι .. καλ γα ΙΙ71 .1f:ro1Jv 
4)/. Ι:Τ11aΥ lilr, τό vπόfιrηιια: noj?Ir, ι"ι.ΙΙ()(: 
~~~'Ι t'i)ιrηΥ γ1'ι.1ΓΤI Υ ΤΙ;)), ΠΡΙΙ?ΊΗί τι.Η' (;)(1 rh' 

γα,", 811'γοΨ,'!l ι/γ IX~' κα.Ιώι: 'fι όχι, (tιότι, 
ποκάτω άπό το xuvJla.l.,l()ν tYiJr. χωρικοο 
8Itftι;O(i(jfJY Υά tfiJpO'IJY ΙΒέαγ ΠΟf} Btt, t";1" έ
χει ιιέtια τ~ Jlaiif.l.lc'i!' πο.αώγ, . 

Εκttpθητt ~vp'()t, άΥt&ΠΡό(lωποι f 'Αρκουγ 
τά Π6'(>ι'πtιιt.'ήιιaτα. Σ' αυτό t'f') ""(;ψοθ"ικονο 

...... 
::.. ,\ \ 11 Ι Ι· -

c\f TF ;το,υιΊ γ/ι (ηιιίαψl', ι'ι;τιΊ τι! 

8ιι αι/ς όΙ.7ω χ l.YI;) ilf(JΙΧΙΙ. 

'ι\τco Τ&. 

'J7:~F~'Χ':~; ~~') έ1ν~ ):Ι;1:xλ·~; .. \~ ).~::χΞ?λΊ.:~ ~?O:~~ξ~~ 'Εί'.

Zλ'fι~( "l.t~ ΞΙ'; ,χ~ ε;tΡ:Κ;ΙΤ:J ,/ 3i~Ξ:ΙΟ'.J'/~·~ ~':":~ tC;; r:).:P'.a~_ 

ΧΞ~';') -X::::X9~χ·η Ξ::[I.λ·Γι:;~:; :Xr:rv-r'r,~, ~χ 'J:';'1Ξ'J'J~"jοω'JΙ 1Ο:Ξ.ρι :~~ 
_~ . -"_. Ι', ; ~. ~'(j;-o,- -i:- '~ϊίi~-- .-- ,,-_~' Ι~r'J.Ί'I':.."J. J\."J .• :).. μ._ι .ι.;Ι _..J_.". .. j., ~,\ ..1..1":, Τ'ι':l -:ltr'~~-

ας, -::.:j ":Ι'J?:'~:'J'Ι{:'J Ξ~; :'~~Ξ~).{):'I 'J'7:~"I.S~,)::X~ :~::J.fιι;~'fιΤ'lj·~~'J, 

3Ξι fJ~ ΥΠ(, 3', ~ί.;;<Ξ::.ιι, i'J:.iX'ir,::~ υ~ .ή Ι)ωμ:\J',i:ι, 

ΤΑ ~EΩΤEΓA ([()ΛΙΤΙΚΛ. {Ι()ί71. :ι.~:(* :~'I :l.i:;:χί,-ςl ::).=~;;:'I ~'j'/~μt'l, 'Ij 7:F;:9:.ιΤCζ 

~'fιλω~~ζ -::J 'Γ,;:ί~:'; ~-::Ξ~Ξ,.ξΞ.'/ ::t ~':"::\/Ξ'J.s.'. Τ:Γι') ~~~'J':ίJ;'J 

".\~ι"/ω)-::;ς +ι ΤΡJ~·η Υι'1 ()~ λi~ωΙ;l τ~ ΈλλYι')~"I.~ ϊ:Ρ~~(ί)·il-

71 :).Ξ:~ :'(;'1 ~-:::X'I τ:.;; Ί .. ΤFt'Ι<:~ί:'" χ:):: :'/j') SI.S~'J~'J τω'ι ~ν
:,.-;:,,;λ~:ΞJ:μ~'/ω·, Ξ~~ -:-~ ;:ρiγ:J.:χτ:ι. ΊΙ :i'J':'Ιί::;ί.iΤ~'JJtς Ί,:xμ~Χ

·/c:~ :.~) i;:j)j'J Ξ'ι S-;:~ί'.η AJ:(( Τι') ::λΞΤ';Τ~ Ξ-;::ι Ξη,ι,.I.Χ ~'ς~'~-

~' :):3'J'/X~~; i-;:~ :~:::;'J::t'; ;F~~'; κ:t'I'fι τι,; 7:F~'; ΓΓι" IljΧ'ι'J 

~1.-::"λω:).:ι:~"I:~ 7:2pi~:2:;"~ 7:Χ'/-:-ω'l :W'} ~,::.η:3;;ω'} :1.ρα:(~Y/~ .~.; 

"Γι .~rI~!:~ ~''ιμ:x~~;( A~~ 2t :iτ.(;):Ξ?:.ι~ ~~.οεΠt.ι::.ιt O~ 'fι;:x', j'/'J-

:J,17:,( s\:{~:ι.σ')7:ιt Ξ'l.'1'?~~):~ί 7:117:::; ~' c,i. S'I -τ:{~) Ξ;ω:Ξ?~"I'<~~ "1<:/,_ ~:/.::;';,ι.,;τg..ι .. · 

Χ''ι')Ξ~",;x5'Ι7~'; -;:~λX1ς :l?:Fμ:Ις νΧ Ξ-J.:tμ:fιjω-;', :'Γι') Ί.u6Ξ.?I'Ij- Κω'ιj7::/'Ι,;, 17,-,1~ "i''''~ .,j 7:'J.-:?,·J.~ΖΞ.~:'1 ~πi'/Τ"ίΊ~'; :~ς 
ι Τ~Ί:~'I ~"I.~'ι6':1ϊ~:X :;=J '1.. Tpty.~'JTo'Iί, μ:::' 'ίΤΓι; Sλί.~3:.-; ~'/~μΞ- 1I~/:r,:; iιϊ:;~ΞZΞ::.ι~ :t'J~ :(7J'J .:ι~:-·Ij:).Χ:ω} Χ:Λ j;::.xp~~z~ ε:ε-

,ο, r' ...' ~ Ι ,. f' 

νYι~ μ~~ι~~,; Ι1.2Ί:ΙΤ'ΓιΤ:Ι, Ίj'; -:η'/ ~t/,:-::2:F~:X'J ~1~ -:-;'1 'J7:Ξ? 

τω,} ε.θ'/ιΥ..ώ·ι σ'Jμ~ε~61J~ω'l ζΎιλο" OS'! 3,),1 :Ι'IΤ2t 'J.x &Ρ'Jτ/)ώjΤΙ. 

"I~ωμ.~'ι 3μως :χ" 5 "Α • .l"r,X'.ili"'JΎj'; έ'ι ixl:~6w; :X'J1"~Oi-:{~ 7;0-

i X~τ~x~, ι'υς ?p~'I~'i, θ'ι '1,:πο;:f)Ι;JJη V2 7:Ρ:Jsλ,:J:;η χ::ιι ~7:Ξ? 

έ::ΙΗΟ') τ·ι;'ι ι3Ξ::ι'1 τώ'l ε;ω 'Ει,λή'ιω'l, =:'~'IΞ; μ.:.ι;ι.?~'1 3'lτες

οωμ::ιταώς ΞiJιtύς,μ6νoν-:ώ'l Π?~γμ.Χ:ω'l, μ::'(φ ε:;:ιΓJη.!:.ι'1 

τω'ι εχουσι 'ι): tiXQ~Wcrt τ~ πράγμ.::ι:::ι τr,; Ms';:ii:r,; lΙ:.ιτρί

~~;~ β~λτtavμsψ;ι, 'ί:ρ::;::;3~6::;'IΤ:x. χ:ι.t s.ί; ~'~'J; ~:~'fj; χχ~ ι;-
, ,. , Τ - , 'Ο· < - ,., 

'/..'J:ς :ιφιχνσυμ.Ξ'I:Ι, :'JΤΟ μ.:ΊΟ'1 Ξ;;~ 'Jμ:;'Jμ'.' ·ι,μ.~~; ct ε:;ω 

rJΕλλΎjvε.; χ:χl ά3Ι:X7σp,~μΞ'I ~'I U~~ τcσ 3Ξ~/:; '?ι τ::;~ 3Ξ~'/:ς 

αΡΖηγc'j τr,ς ΚuCψl·r.σΕι.r;-~::ι,ω~ηΙ:J~η. ΊΙ (:;:=Fix Ο'.ι 7::.ι

FαχωFήτ~ St; ε,ι3. SίI..~iJt::;'1 τ"Γι') ά~μ;~~'J:ί2'1 ΊΞλ[~χ -:'tJ~· 

- 'Η Ί\:πλί::ι ανΞΑαCΞ ;;ρ'ο π;λλ;'j '/.:.ιi μ'~?λ~ει :·"·, 'Α-
9FtY.Yι" ει; ζ~)~/:cς ~ί~::;'JJ:C E~; Τ'(,'Ι Γ~~μ~'Jt:t.·J~ sI; 7'h'l Ι'λ'Χ

λί:.ι'l, ει; ,η" Πορτογ1 λλ!:.ινχ:.ιΙ ε~; :·','1 Ί::.<ί.ί::ι'ι 2'12 ~'I 
, 1., ". - O.J.. ,,- ," 

μΞ?Ό; Cit:x 'ι:ι ε;:Χ:ι..:ιλc'~ι ,ι'Jω,t Τ~ ~x-;::/,r:tJtt,-Q'J EF"'(j'j --;ω Ί , 

αλλ' εί; το μΞρίσι~·1 CΠΞΡ αΠ~riJ'.~~ '12 ~U)~·h ι;}~ ~I.. Τ(~') 

ιΞίω') χ::ιι εις τη'l Ίτ::ιλ{n, EiJFE', :iντίlJ:::ισι'l αυτ·η,ι τ·η'l 'r
Τ1λί:χ'I, 'ήτις ηΟ::λε 'ιχ λά6η 'ι.::ιι ,η,ι Κ1:;χλτl, 'ι.Ι;ΨΥΙν τ." 

είχΕ." +ι Λί'γυπτος αλΑοτε Χ2Ι ΤΥι'I C7:::;~;('I 'I.J.t~Zf'J') -η~'fj ~'~ 

'ΓεΡ6ί:ω, Οί "Αγγλοι οεν απε9:i,ι,~ν 'J" ~Ι:y;ω=ι ,1;'1 Κυ:i
λ~ν, €1'.τσ; ~α'l ~ Ίηλ(:χ ύπέ,χε., 'Ι): τ·η" ΕΤ.,.J:~iιiιη π:.iΧ,." 

είς τη·ι Aίγυπτ~'), €Χ 'Ι ~ϋΤΊ) την εζή:ει ;;ο-:έ' :iλλ' .ή Τ-::.ι

χ(:χ CΞ.'1 α'l:χλ1μ5:i,I:;;ι ν~ ελευθεp~)ση την Κ:.ισ::iλ:χ'ι :i;;~ -:::L; 

'Γε~~ίσ:x; cι~ "α .η,ι οώση κατ6πι'l ει; i.ι,/'οuς. ΤCΙ:\JΤ~ΤF6-

'Πω; λσΙΠ~'I Ctεκότη~α'/ αί ΟI.ιχπρ~γμα:Ε'J~::ι;, C~·" 'JπiΡΖεt o~ 

εG'φις α,ι έπ:x'/ελ'~φθη,:x'" 

'Ες Άθ'φών 9 'Oi'.τwC;Flο'J 18ΗΟ, 

Σημ.::ρι·ια Τ1jλεγραψr.μ:χτ:χ αγγΩ,λ::n~·1 ση ET.ΙΚP:XΤ€~ 2'11-
6ρ::ισμbς μ,έγ:χς έ:ι Κων)πόλει 1'.:ΧΙ 3τι 'ή ΙΙJλη 1ψ:Δη ει; 

συλί.1ιψεις, Κ:χΟ' οΧ'φ τ1ι'1 M:1:~ε00'lί:x'1 έκίΔσθφ::ιν οί 'ια::ι 

και Gu1iEi; ίφεΙΙ; ετέλεσε λειτουργ!:n χ::ιτ'ι ,·η,ι Τ.?;ΖΟεζ Κ:;

pιαx~ν. Ό Σουλ 1'cI'Ιος 1'.1),W'1 π"ρ' έ::ιυτ';-, .ους Τ.?:'ι.FίΤ~'Jς σ:) 

Φ1.νσρ!or.ι απειλε: :.ιίι1'ου; οι' απειλώ'ι μ.Ξγ:Ζλω'l. 'U :in6.,:x
cμ:,ς χcψηοuτ:χι -::σο'! Π1Ρ2 τ~t; "Ελλφι'ι 5σ;'1 '/.;ιΙ Π:.ιΡ'Ζ 

τοίς 'Αρμενίοις, Νοώτ:χτ:'1 ΤΊίλεγF:iψ,μ::τ αγγέλλει Ξ:ι :ιί τλ

Ρ:'<Ζαί ψ~6εrώτεΡ1Ι επ::ινελfιtoΟφ:χ'1 ε" 'λFμ.Ξ'{~ χ:.ιΙ ΟΤ! τρί:Ζ. 1 
σ'J,ι.:iγμ.::ιτσ. τουΡ1'.ιχο\ί στp~~χ~:x', 'Τφο G x"X'.::i- . 
cw'l • Αρμενίων εr.:χ'lα:1τατι7ι'1 ~τnίOέ',τ::ι. '() Τσ:iρ:ς ~?ιστικι;); 

είπ!ν εις το'l Χαμηο δτι δ T~:ipo6lt; ot'l 1J'ι έπ~σY"?Oή -=1;'1 
Ι{ ) - "~ Ι' Ο ~ "1\ ων ΠΟΛιν, α1tεΡΖvμ€'Iο; χατ ευ εΙ1'! ει~ Α ,}·ι,'ι:χ;. 

·-Αί .. Σπ~τσ:xι" άν€Z~ψφ.'1 κ:.ι'~UΟ\J'ι6μ~'I:χι ει, τ~ν ΙΙει

r::xti Ξπcr.ι Ο:Ι ~)". τ~ προσε;(όί l{ιι?ιαχή τ~ +,μέ,F'!- ΟΥΙλ. τώ·, 
εΧί.ογι7ι'I, ΙΙαρ:.<σχευάζετ:χι π::ι'ιηγυριχ,η Uit,13~;('tj. -ο 

ΡΧ. 'E'J ::.~,; Ξ:-;:i.ω:J.);~~Χ.;Τ; ::).Ω.;~:; Ξ7:~Λ.?:ΙΤΞΤ Τ; "[ν(;)μ:ζ Ξ~~ 

'r, i7:"i'Ι:ΎjΊ~ς J:j:,r, --::1.?ΞzΞ.~ ~1.;Ι.'I ~Jμ~t~J:;~'J, ~~'I ~~1I~Z~Ι 

'ι..1.Ι s'J ""Cι~) ί:1!~")?ϊ.Ξί(:) 3'.:ιλλ:ΧΧ-:'.'Ι.η 3~:ies~,.~~--1J rt'J);Ij έ
γ/.:ι.:ΖλΙ7:Ξ 1';'1 ;~~') 7:ί..1~;~λ:; 3~:x"l..ί.)~~);Ξ.ω; τrι; &ϊ:~ e:j';I

i.;'J~X'r,:, ~~~ B~7(;)λ~:ι γ,:)):μ~J:~'; μΞz?~ :W'J έλΧ'fj'J~Ζ(-;;'Ι 6F~ω'J~ 

,,~~; :~ σΞp6ι'/.~ lJJ'I:P:;C 7SJ ΞT.?:)Y,~~:] :i,Ξι.:χΟΞ'1 "Ξι σ:ρω

Ο-Γι 3~:ιχλ,1~ω-;!;. 

Αβ·,ι,lΟΧ, 4,-'Η σ.πό'ροχ,,:'.; τ-Γι:; κλsί'Jsως τώΥ "ναώΥ 

ΞζΞΤΞλS'J(jη αμέ'Jω:; Ε'ι Κω'ι πόλcl κox~ EXXSl'J(JY(JOX'1 α

Π''J.ν:Ξζ Γ..ι~ I~Λljτιry"'IΙΚfj~ ν~oΙ ~()μfj[σ.ς a~~τ?:γ?ς "CCt. ~ώ

μ'Ί.ΤΟΧ G(' ~γχuκλlω'J π,cφ.μ±:w·ι αΠS'j!Ξlλσ.'I κ')'.tπr,Qς 

τ.Ζς '\Ι-'I·φοπόλΞις Ί.σ.l ΞΠΙ'1xr.ι;:,χς, τ,χς ~πo Τ'II\Ι oικ~ι

(j~r)rJ[ '"ΕΙ :O'J ΟΙΚ(;t)μsνιχοi) Π'1.Τ~λ7.ΡΧΞ[Γγ)~ Ο;JΤαι ο
ί 

εντΌς 

Τ'{ι ς Ξ~~Cι~l.iGος Π?:I,/ΤΞς f)t Ψ1.Γλ κΛΞr"ljF}i{Jr/ιτιΥ..Ι. ]~.;1'.ι 0..
Π~Υι.'jΙ'1 ΤΙΥ!πφ 1J'lιiLsro'l 6' ,χ'I'Xκr.ιιyώσωσι τα σώματα. 

x')',l 7:1"0:; τ~; IΧ')τr.ιxΞ'p±λr.ι'); Ο?θοδόζΓ;.')ς Ξκκλγ;[ος Ί~λ

λ7.'~oς, Ρω:;r;ίας, ~εr,eiαζ, Ρωμα'l[I'J.ς, Κ6πρou xat 
Τf.ι')ς ΠΟΧ:i'Ι?[JΊ.ας 'λλΞζα.νδρε[~ς, Ίψοσολ6μων και 'Αν

Τlr.ιΖ::[ΟΧζ, Ζπικοχλο6ΙJ.5'Ι'Χ :JΠSΡ ΤΊις Ξ\Ι ι3ιω"ΗΙΨ χριστια

Ψ.Ί:1ι :; SΊ.κλησίας τΎι'l 'frr:ιντίσα JI.ιxl ιΧ'Ιτίλ ΨΥl'l το t ς λοι

Π'f6 G{,(Jr.ιΟι;ιξίας, 

Τό ...), 'Ι' , , 
ίiεΡ~Cιι)ν.υ'I (( <,πωτrψ.η χα.ι Zω-rι») 

κα.Ι αί ΟΙΖ,οχυοα.ί. , 
'Εν τψ πsριοσιχψ ιι 'ΕΠΙ'JτΎιμη Μ.Ι Ζωη" ~OΎ)μ.oσι

ε6θησαν "Δέκα Ξ1Ιτολαι 'lις οlχοκuρά.ςll λίαν χαρακτη

ρισηκαί' Ε1Ιτείιθεν όρf1ώμΕWJς αγιχμός τις ~πιτίθεται λά-
r-·' 

f)ρος κατα τιίJΥ συϊΊ.ρόνων "ιμών οεσποινίδων Ίjτoι τώι; 

μελλο,γΊών σuζ6γων και τελευτα ~ ον εκθέτsι τα έξΊιΙ; 

ΠΡΟΤΨι)f1cιτα, a ι3έον ν.χ εΧΊJ καλή τις oixoxupi, 

1), Ηάσα OlΚOX'Jpci G'Fsίλει ή ιδία: να ΟΙΕηΟ6ν\) τ,χ 

το;) 01:κ (;,» εΧΟljσα Μ:Τ' Ο'Fθαλμο~ς, oτ~ εα'l ό ιΧνrιρ μεθ' 

ίδριι)τος εζοικοvομij τα προς διιχτρoφΥι'1 f1:Ξσα, οφ_ίλει 

α.ιρ' έτέροu και αι:ιτη v.x μ'Γι κ?Οψαι f1s sσταυρωμ,sνας 
τας χε; ρας, αλλά να 'Jυvψ(,χ'ζηται ε;,ς τον ΠG[λ uπάρ

ξεως αγώνα, 

~I, A,jrij ή ίδία o'feiXst να. γνωρίζΊj πάν Ο,τι "(νω

ρiζει Ύι ιιαΊsίΡΙIJ'Jα καΙ ;IΠ'φ§:ψα, 8ιότt τόΤΕ μόνον 06-
νατοχ( ν' ιΧπαιτij iκπλήρω'Jιν τών καθΊjκόντων aUt(uv, 

:>1. 'Οψειλει να γνωμζ'Ω εν πiσΊ) ιΧ7tpι6sίq. τα τοί). 

οικοκσροίι ητσι να ζημόντ" να κcιτσ.'Jκsοάζ1j, γλοκΟ .... 

κτλ, και π(uς οιατ-ηΡΟi)νται τ cι.,) τα , Πάντα ταo'Jτα δέο'l' 

να Υίνωνται εγκαΙρως καΙ ίιπο τ-fιν αμεσον επΙ6λ6ΨΙΥ' 
αυτης, εαν ή ιδία oε,~ ο()ναΤα! τoίJτo, 

- 'A"tGIP.i καOΙσΤ~Τ1Ι ~ αν1γραψη τώ·ι "ε"ι r,'j τ.::χτ"ιαρ
xtXQU ζητηματος αντιφ::ιτι'l.ών eiCYjaeIU'l. Λί jE'lνilI:X', άποψά- j 

σεις, εΙ; α; πρc~τωο'lτο ν:Ι προΕι;)σι ,) 0:0 σι~μ.ατα, ανεδλfι- ι 
Ο'1)σα', ιι.αΙ π::Ιλι·l. ~ι6τι έπισ~μως ηΥΥέλΟ." cn ~ντo, μ.,.α, έ-
68σμ::Ι8σς lIλsXλa ν!ι εxόoO~ σoυλτα'ΙΙX~; \ρ:χδε" 6ΠΙΧΙΙι- Ι7ι '1 τχ 
προνόμια του 'F.1τριαρχε(Ο'J, ύπισχνο6μΕνcς δ' δτι ο!ν Ο'Ζ Cι

ορtDf>ιJ:>aι νέοι σχισματικοl έΠ(3'χοπσι, πριν '~ ιιπελΟη συνεννό

φις προς το'! αΡΧΥιΎΟ'1 τ'i\ι; δρΟοΟο;ί:χς. 'Αλλ' ~ έcooμ~ζ πα
~'1}λOε Κ~Ι ~ uπ5σχεσιι; a6'! ιiξ6Τ6AέσOη. Τοίιν:χντΙον, αγγέλ
λιιται δη δ νl~ξαρχό.; ζητεί και τρί~σν Βεράτ\ον ύπ~ρ το\) 
επισκόπου lJελισσω'l, 'Xρoσκ~λεί ~~ τη·, nι:.λφ ')~ dvερyιjηl 
,ά7t~γΡ.ιιψ~\Η~Ι~~ιJο lλ*αi,eΠIO"lιQr:~ι;. 3τ:ως ;te:IkfIiOtlllIt 'χα!" 4-

4), .'Οφείλει 'ι'ά Ίνο.φΙζΙ) τα.; ~άσεις της οικιοική<: 
ο\κονομ[ας καΙ καταστΙΧΟΊραφίας, διότι το τoιoίJτoν gί

ι ν5 ιΧναjΧαΙOτάτ-η έπιστ1μη 3πως μΎι sζοινcηκάCΊ) τσν 
ανορα να κλiπηJ Χαι νά φιιόΟψαι, 

Γ», 'Οφ5Ιλει να γνωρΙζΙ) πάντα: τα. ο\κιακά. xαιρoτs
, χY!jιι.ατοι, ατινα δilν σuνΙστανται st' το να ~πtΟGΙξ($σt 
Ι προσκsφάλαιόll τι ρινόι.l.αΚ1ψον η να o-roXfoooσtv artMo
σάν τινα πι:φ{)svα,/CΙ>jS(ΟI). άλλα· wX SX(Uotv πΡιχκτικΥιν 

τινα σΎ/ι..ιιχσ(ιχν, ι~ι; rpgp' 61n ί'Υ ~ ραπ'τικΥ), ~;τoι να ινω-

χεΤ e.ΠΙ'Jκοποι Βούλγαροι, ticXv άποοεtχΟ'ij δη τά Μα τρίτα τo~ 
πληΟυσμοΟ ιΧποτελιί)'Ι'Cαι έκ Ηουλγ&ρω'" (~);. προσέτ:ιξε το ' 
Φφμ.ά·ιιο'ι, lIό~ε O:.c ι!.'I',o~,ωσι τΕλο:; c! :Ii'AYίio! τo~ ΙΟνοιις 
καΙ βν • ΛΟή'Ιαι.:; καΙ ιi'ι f(tlJνστ:χνΤt'Ι~'J:τόλ5t 3,1 μxταιoπoν~ϋ
σι καΙ τα,l,\,ει'ιοΙΙντClι &νωψελιί\ι; ΠΡGσ~cκι7ι'lτεζ πι.:φi τ(~'1 τουρ
κων και oιCι τ(~y Τούρχων ιtνεκτη" λ\ι~ι·, ΤΙ;)'Ι έΟν!κί,," ζητη_ 

Ι μ::iτων 'ι(.αί δτι μόν1) ύ)'I~ς; 'Πoλιτlκiι) ei'" +ι Gφ;ιρμ~ζ~μιlν'r) 
Ι ~~Ύ) ίιπο τι;)" 'APjJo~'.Il(lJ'/ αutcοικΙiJI; 

- K~τiι: τηλ&γράψημχ ~κ. 1\111'1 ]:Τ6λεως, απο τr,~ τιτ.χρ
της 1) 'Εκκλ'ησ(ιχ l)l.'1jΡόχΟ'l'j (~; $'1 8Iωγμι;" ε)<.λI!.ΙaΟησ;ιν 8$, 
8ιατ~Ίi'ι το\} π:xτριαρχ~ίρι.ι. ,πd~Τ6;: ο! JIlIn,i το όΟωμανικον 

: ΚΡd'Wιο ναο! τ(~ν δρΟοa6~ωv Ί·:λλ+,νω.... 'Αλλ' ~ λυσηι!λει<ι 
Ι το\) μετρου 6ξ~ρτdτl:t,t ~ΡωτΙ\'lτ(ι)ςi~ τ~\) 'tF6Jtou ti}" ~ψ;ψ
Ι μ,οΥ1';ι;, άπαιτ&ιται a oι'Jιlva~tc.; sV'JtetOιttιx καΙ έ1tΙI),Qγ~, δ-

Ι πως άvοιφλe'('ί1 '\'0 CΊπoναpκωOέ'~ ,ροιιημιχ τοΥ έλλνjνισμoiί 'ι(.ιχΙ 
κα.τα'lο1ισωσι'l ~ρ)'φ QI ΚΡΟΙtόUΥΗ" ~τι vnjPlCUat'l 5ρια, (~ν ~ 

~,~ " 

(JIC€t να ράπτη καΙ Υά 'XdΠ'ηJ jUYΙXtxs ϊ α 1:ιxt μάλιστα. 
παιδικα έν~(ψα:τα, να πΜκ\) κτλ. 

ιJ). 'Οφείλει να ,/vωρΙC'Q τας βάσειιι; tij.; παιοαι(ι)
γικtις καΙ 01κιαΚ1)'" δ'1Ιδιν11.; κ~Ι μάλιστα Τ-ΙΙι; ΠΙXιOικtις. 
Το μά&ημα της &,/\stVtι.: ,ίναι τόσοv οπ'οοΟο: ί 0',1, &στι;. 
δέον va,. αιψπsριλ YιIψ&l) έντcι; τo€) πριηράι.ψιχτος 't(i)v 

παρ3'sναγιιι"(ιιΙ(υν, 

ΣO'ι'ισπίJμεv τας ~ντoλιXς τιχΟτας. sπιλtγει δ ιXΡ\~ΡQ
Ύrάφo". εΙς ται; V1~ά"ιOας. Μν οεv ξl(ωσι σκοπον ". &

ι κ~ί>σ(υσΙ. 'ItOΤΒ την YιXOttOΙXV ουσαρμόvιοv λtξιll ."γεροvτο
Κoopttaoll" 'Υίτις ~Xt1tjJ.s πολλοuς να είναι "ιειιοvτοπαλλί
καρα". 

. '-". 


