μι.

8οο·πισηϊστ Ισ Ρβιακιο :ε ο ν ε;

5ΕκΜοΝΧι
8ΠΙζ Με ΡεΕΑΟΜΕ
Χονι. νετΕιο,ιι,πωφ
.

13ἱισσριππ] Ια κι:έωι: , Σ'15:ευ·πεΙ ,απο : Μ:
Με Ισ :απο Β.ΜΜοΙσ σ!! α!βο·υπέσ . @π 414,2”
βέτ έ!ωφΙά. 1ΙΙι48στι Ισ:μαμα: κι @από

χω. _αφΙε:-Μια .ε'ήσεωβιτ; με 2.; τυπο :'68

ι:1μ)ο; 29 Ια πω· ό· σε μ'εΙΙο σουι:ϋεπτ,&κειμ

- χ; ι π. απ: Με Μπαρ: .σ'έμμι2. ά απ: σ: μέ :β ·
4

απ σα. μα: Με: Ιε.υπθταέεΙΔ[υτσβστΕυ·

πω: ιἰήυ)·ε.
`
.
:μη.Δισ Μαη: 8ο Ι'Εισι·ικΙ; ραπ: ιμι'ϋ νίια:.

13'απσιπτ 4:85! Μ" μια ]αμ· Δ; παπι. Η
Ιααςιο·ι Ζε Μακάο ΜΙ:ΜώΙο ση!αβέι;6,ά ία:μα!
ΡἔικβΙυπβῇάσΙὶτεῖ

¦ Ρτοπόπεό Γεώ Μ; χ.
(Μπακ ε°έτοἰ€ ιιιμ8ι·ειπάε άοι1ΙειΘε
νοήΚΦ ομικβάει€8, παινινοχοιν (0ι:ε-€ογν1=·

ΛΑ

· ©1115 Τε:Παωεπτ .·άε νου: Ρι1!11%1°8

Λ

ψ -ΡΙοηΒέ @ω απ: ρτοίωὸοἱΒηστειι
εε άι: νι·εγ Πἰειι; ΜΙΒ Ιευτ έεοὶτ «το π118εκττοιπ_σ
-ι:οπΓοΙο.τώπ ιΓεπτφηεΙκα ε1ιΒιιπι @Νάσια Ϊετνἱ€€ ,

86 Μι ΓαΙιι:Γετοἰτ εοιπιηιπωφέ Ξ; :οσε ΡειιΡΙε8 ,) ' ϊ
86 ι1ικ: Η Ιιππἱοτε . Φωτ ῇοιὶγΠοὶτ εΙοτεΙε.Γειιἔ '
Ρεϊε @'11)·ρξΙ!Γει·οξτ έζκιμάιιξ Επι: ;ουτςΜι Σ!ετε:

? ›

'

|

ι

.αν
ι

νττειο,ιιιτειψ
τι;
ΙτιαΙτιταιαΙΟι βατ Η ιι°οίτ μια οι: α: Ι>ιοιι : τοπιτπο
τΙο τ:οιιιτ οτι τιιοτι‹ιο ιτιιιιιιο ΓοΡοτινοτιτ έτοτιτΙτο.

Γαιιε τιινιιιοτι,ιιν οιΙ:το τοπιττιιιιιιφέτ ο τ>ΙιτΠοντε
Γατιο τιιτιιιτιιιοτ Ια Ροι·τιοτι ‹:Ιο οιιαοτιτι τιο αυτ,
οτιι ν οτι: μια. ΟοΙτιν-ον ατι οοτιτταιτο Γο ιτιτιΙτι
Με , @ο σω;ι·οιΙΙ; οτι οΙοτοτιτ:Ιατιτ. ΡΙτιο ιι ν α τΙο

ΡοτΓοτιτιοε,οττι ν Ραττιειροτιτιδ6 τοπιο ΡΜ ;,;τατιτιο
οτι Ια μια τιο τ:τιαοτιτι πο» (πιο ροτιτοιτοντ
:οπο 8οττοταΙο αιττττωιτιοτι , :τοι ε'οτι τΙονοττ

Γαιτο ατι τοττιρε τιτι ΜοΙΙ:ιο,τοιιοτιοΙοιτ τιοε Ιοτε Ια, ι ο
ιονο τιοσ ΓιτιοΙοε,τ1τιιοτι.ανοιοτι:Ια οοτιτιοιίιατισο.
ΑΒταΙιατιι νονατιτ ςοιοτιτ οτι οΓΡτιτ . οτι ττοιτατιιιτ

τιο ιονο ; δε Ιοε αιιττοε ΡτοΡΙιοτοε ττιοιιΓοιιτ τοτι- τω. Μ
1:€ε Ιοε ίσιο οτι°ιΙε ιιιαιιιοτιτ ι;ο Γτιιοτ , 6ε οοτιτοττι-› "Ι

ΡΙοτιτ Με ιιατιοτιε νοτιιτ οτι τοπιο ο Ια οοιιτιοιΓατι
ι:ο ‹Ιο Ιοτιτ ΕτοττιοΙ. νοτια νονο: οοττιττιοτιτΙο

τ ΡΓαΙττιιΡτο οτι εεττ ταιιν τΙαιτε τοοατιτιοτιο; ανο:
οτιοΙΙο έτττοτιοτι ιΙ οτι ΡατΙο, οοτινιατιτ του: Ι'τιιιιο

νοτο α ε'οιι έ8ανοτ ανοο Ιαν ; 8ε οιτΡτιττιατιτ στο
Ι:ιοτι-Ιιοτιτ ανοο Ιοε ΡΙτιε ιτια8τιιτιοτιοε τοτττιοοοιιι
[ο ρτιιίΓοτιτ @τω Βατιο ιο τοιετο , οσο τιοιιε
ανοτιο Ιου 8ο οΙι:ιτιτέ , τι ΓοΙΙιι:ιτο Ιοε τιιιτιιίττοε οι:

!

α: ματιά οτινταοο, ΞιιιιτιοΙιοτ ο τοιιτοο Ιοε τιατιοτια
ιο τοετιο εΙο Ι'ΕτοττιοΙ › δε Μουτ οτι τΙέοτιτοΙ'έ
τοτιτιτιο, Ια ιιιίτιοο, δε Ια Γοττιι_οτέι ΙΙ οοτινιο τιιοΓ-ε
πιο-Ιω οτοατιιτοε ιτιατιιττιέοε , Ιοε οιοιι_ιτ, Ια :οπο Ια τιιοτ,8ε τουτο Ιοιιτ ΡΙοιιιτιιτιο, ο Ρτοττ.τΙτο Ραμ οτι

το τΙινιτι ττιοτιοΙιο ο δε α Γοτοοτ Ιοτιτ τιατ:τιτο ροτιτ
οτι τοΓιτιοιοτιοτ Ιοτιτ οοιιτοτιτοτιιοτιτ, Ιοο αιΓοτιτατιι; '
ματ Ια Για οπο ιο $οιεξι(οτττ νιοτι:Ιτιτ Ε0ττι°ιτι8ἶἔ

τ

. τι ιι

8τι·ιιιιιιι @Με Μιτου ο ον τ..

Ιε ιτισοτιε, δ: ροιιτΙε 8σονετοετ οτι Μπα δε θα
εΙεΙιτέ. (Σε ίσοι Ιεε ττσιε Ρωτιτ , σιτε οσοι σαιτ
τετσοε εο εεττε αετιοιι, οισ)ιεοοαοτΙα 8ταεε‹ιε
Βιεο; ότι τεαοε εΙε Ι'ΕτετοεΙ , οι: Ια ισ)ιε αει
ετεατοτεε , δε· τΙεΙα νεοοε πιο $ειΒιιεοτι
;

νοτια Γοανετ , Μεα Ιιτει·ετ , οτ τατιιιια ιιο'ιι
ττωτιε Ιε ται:ιετοαεΙε τιε Μ” ε ,ιι ιιανοιτ τοτε
εταιιιιε τιιιι·-ετεοτε, εοττε ΙΙιαεΙ , 8: Ιεε ττοττετ

ΡεοιιΙετ,έΙσιαοέα τιε ΙιαΙΙιαοεε ότι Ι)ιειτ,τιοε ΓΕ
ετιτιττε αιηιεΙΙε οττιιοαιτειοειιτ Ιεε πατάει: , στι οι
Οποιοι Μαιοτεοατιτ τιστιε Ιε Ρτσριιετε νογιτοτ
εεττε τιιιι”ετεοτε στέε σαι ιο ΜείΙιε τιε Ι)ιετι ι
εεττε εΙσιΙσο αΙιΙ:τατοε ιιατ ίσο ΙιεοεΙιεε, ε6τιτατι
τΙε σιτε Ι'σο τενεΙε α εεε Ραοντεα ιιατιοοεΙεα ιε
ετετε,τιο“εΙΙεα ιινσιιιτιιιοστειιιτιταοτ ταοτ ‹ιε Μ·
τοτε; σο” ροι·ιιι)ι τα ιιιιιιτιιιτ, (ιιιτ-ιΙ) Ι'εαιιιιι πι·

οι; ικα/ατι Ια τιιι·ε ιιαιιιαιτι το! ιιι|ιτι·ιιιιο, βιο πι”

τω» έιιιιτιιΙίε. ΡοιιΙιει Ιεοτ εεττε ιιοοοε τιοονεΙιει
δ; Ιεοτ τιοοοει Ια τοοοσιίιαιιτε ειστε τΙινιο τετ;
οε , ατι οτι εοοιιιιε Ιεοτ Με. Μαιο τι @πιστα

Ρατ ιοειιιιε ιο ο)ιεο Ια τιιατιιετε ετα Ιατ.ΙοεΙΙε Ιετσιτ
τέττισΙι εε τεΒιιε τιε Ι)ιετιιιιστιανεε Ιεε ατοτε8 ώτ
74

ιτιεΙεε ειιιιιιτετ ότι τιισοτιε , τοαια ανεε Ια τιατσΙει
· εο ΡτειεΙιττοτ , & οσο ειι εοοιιατατιτ. Ωατεα ότι:

Ι'οτιε το, τιιετνειΙΙεε οι: εετεοιριτε ατιιιιαιτει
ιιο'ιΙ α ότε τοοιιε ΡατΙα ΙεοΙε νεττο τι'ιτοε ιιατοιε
. .ιοιιιΙε εο αρρατετιεε,8τ εστοιοεΙε τετοΡΙε τιε $α-τ

10Πι0Πιιοοσεεπιτοεοτ 8τ ιιιιταεοΙειιΙεοιεοτ ΙιαΙιι .
ίου: τετ, 8τ (ασε Πιαττεαιι; Ιεε ΑΡόιτ·εα8ΔΙειιω
εσοιΡαεοοιιτ τι αγαιιτ ετιιιιιογέ ιιετ τιτοιεα Έφη
-

.`

ε

ε Με

ιιετβιο,ιι,ιι.,ιμ

μ;

εΙιατιιεΙΙεε,τιιαιε ίμτιτιιεΙΙεε, δε Ιοἱετι τμε'ιιέΡτι-ι
(αΙ:Ιεε, ειι αΡΡατειιεε , εΙΙιέατ:εε ιιεατιιιιιοΙτιε αΙα
ίε
ιΙεΙΙτιιδΙΙοτι
, τμ! ε'έΙενοιτ
εεε ΙοτεετεΙΙεε
εοτιττε Ια
, δ; εοιιτιοιΙΙαιιεε
τΙε τοιιεε Ιιαιιτεί-ε
ιΙε
Ι)ιειι ; Ιτιεοιιι μταΙ:Ιε ιιιετνεΙΙΙε ,τμ τΙέεοιιντε
ενιτΙειιιιιιετιι Ια άΙνιιιΙτέ τΙε εεε οιιιιτα8ε. ΜαΙα

νοΙοτια ιιιαιιιτετιαιιι: εμεΙΙε εΙΙ :ειτε τιοιιχεΙΙειι
εμε Ιε ΡΙαΙιιιΙΙΙε νειιτ, τμεΙΙοτι αιιιιοιιεε αεκ-πια
_

.

ιιοτιε ; Ρώμα μπώ Ισ: Μπίστι: ( τ:ΙΙ:-ΙΙ) Ι'ΕτστίιεΙ

πρωι πιιι[υπο Δ: :απο ΙιαθέΜΙιΙσ ψ αμστικισ [Με
τμι'αΙΙο Μι έΙιτικΙά. Η·1!(8(Ι'ιδ Με ρφισμαΜ :μετά
(ΞεττεμετΙιεατιοιι ι:οιιιιιιε νοτια νοχε:,εοιπιετιε
:μια αττιεΙεε ;Ιε τεΒιιε τΙεΙΈτετιιεΙ , (ότι εΙΙΙεω

Ι'αθετιιιιΠειιιειιτ τΙεΙα τεττε ίἑιτι_ε_είΙτε μια έΒτΞ.‹

Ιέε , δ; Βι πιαιιΙετε ε :με Ιεε ΡειιΡΙ€8 ][επ)ΙΙΙόΠε·
εεε επι έ‹μἰιέ. Ι.'ΕτεττιεΙ,έτατις ΙεΙ)ιειι με:
νεταΙτι, τμἰ αςτεέ Ιε μεμε, δ; ‹μΙ Ιε 8οιινετιιε

-μτ Τα ετονΙάετιεεια ιιιι εττιΡιτε αΙιΪοΙιι Πιτ τοπικα
εΙιοΙεε; οι: ιιε Ια με ΓειιΙειιιετιτ , ιιιαιε Ι'ει:ετεε
αιιΙΙΙ εοτιτἰιιἰιεΙΙεττιετιτ , τι'αττΙνατιτ τΙετι ο)! τΙαιια
Ιεε εΙειιιωιγ τΙιιιιεΙα τεττε, εμε μτ Ια τΙΙΙ (Λεω
ιΙε δι νοΙοιπέ. Ωατεε ιι'είΙ μτιιιι Κ” ΙΙαιτιεατιιλ
ςΙοτιτΙε Ιιοιι-Ιιειιτίοι: τωειι6 ρατΙ'αδΙ:Ιοιι;εοτιι-|

με Ιε Ι'ιιιια8ιτιοΙτ Ιε ΡΙιΙΙοί-ορΙιε Εμειιτε, τμι
πιεΐιιταιιτ ίοΙΙετιιειιε Ια τΙινιιιιτέ α. ιιοττε με

Ι:ΙείΙε ; τετιοιτ :με Ια ΒεατΙΙ:ιιιΙε, δ: Ια τιτονιι:Ιετιι:ε
(οτιτ τΙεε εΙιοΐεε ιιιεοιιιΡαιΙΙιΙεε._ Μαιε ΙΙ ιι)ειι εΙΙι

με τΙε :ειτε Γοιι.νεταιιι_ε ιιετιιτε, εοιιιτιιιε €ΙεΙα
ιιὅτι·ε.° ΕΙΙε τειιιιιέ τσιπ Ιατιε Γε πιοιινοΙτ , 8›;

@Με' ; δ; ςΙιαιι€ε
εΙιοίεε
Ι τοιιτεε
"
Ι [ε τειιο(αιιι;
εεεειι:

-

;: 6
.ΜΜΜ @τ Ια Ρβιαιτισ :: ο ν :.
εερει::Ιει:::: ει: εΙΙε ::ιεΙΙ:ιε, εο::::ι:ε ΙΜ:: :κι εε::
::·ε Ι:τιπιοΙ:ΙΙε. Μιιιέ 0::ττε εε Γεω:: ε:::::ιτει
:με Ι)ιει: επετεε Π:: :οικω ετεπι:τεε,Ι:ιο::::εε δε
:::ε::ν:ιΙΓεω οΙιεϊΙΤ:τιτεε δ: τεΙ:εΙΙεε,ΙΙ ε:: :: ε::εοτ

επι ειι::ετε Πιτ εεε:: οι:: Ιε εο::::οΙΙΙετιτ;δεε'είΙ

πω): , εμε Ι'ΕΙει·ιτι:τε εΡΡεΙΙε Ρτορτε:::ε::ε
Ισ:: τε8:ιε. (Σετ ΙΙ τι'Ι:ο:ιοτε ει: :και ‹Ιε β: ΙΙΙ
Ιετ:, 8: ιΙε β:: το]π:Μιο,ε:ι:ε αυτ, τ:ιιι:::Ιοι·ετιε

Ε: ιΙΜ::Ιτέ , :μι τεεοπτ:ο:Πε::τ τω: Γεερττε, δε ΙΙ:
ίοι:Ι::ιεττετιτ νοΙοτιτα:τε::ιε::τ τω:: ΙΙ:ιτ:&εε 8: :ΙΙ
νιτ:ετΙ Με:: ::ι:'ΙΙ ::οι:ε τι Ιε:::ΙΙέεε επ Ια ρατοΙε.
Β'οιὶ ε'ετ:ΐι:Ι:: ι:'ε::εοτε, οι:'ΙΙ ει:ΙΙ ω :Ια
ΝετΙοτιε Μπι:: ε τετ:ιρε ιΙεΙει:τ εττειιτ , δ: ει1ΙΙ:
Ι'εεἰΙ Πιτ Ιειιτε τοΙΙεε :τ:εΙΙ::εω:ε έ): ΡείΙ::::τ τἰετι›

:Ιοιπ :Ι τιε ΡΜ: εοι:::ο:Π::::εε ; τιεε:ιτι::οι::: :Ι
Ν:: Ρτορτε:::ετ:τ :·ετέ:ιε ει: τ::ΙΙΙει: τΙ'εΙΙεε : 990
Ιοτε οιίεΙΙει οι:: εστω:: δε :Μοτό θ: ΜεΙεΙΙἶ›
Μ): τε:ιιΙ:::ι:: Ι'ΙιοπιιικιΒε ; :με έΙεε ετε:ιτι:τεε τε:

ίο::τιειΙ:ιΙεε τΙοἰνε::ι ε: Ιει:τ ντα): $εΙε:ιε::ι· ; δ: Ιἰθ·

ιΙε::::Ρτει:τ. Ανω:: κι:: , εΙΙεε ΐε Ι:::ΙΓοιε::τ800·
νετ::ετ ω:: :Ιε:ιτοΙιε; ΕΙΙεε τεεΙα:τιογετ:τ ροι1Ι°

Ιει:τε Ι(οΙ5 ; δε $εΙετ:ει:τε Ιοι:νετειι:ε εε: Ιάσω-9
:Ιε Ι›οἰε,8ι τΙε ριεττε,ι:::1ι:ΡΙτετ,& ο:: ΑροΙΙοΠ ι

δετεΙΙεε ειι:ττεε εΙ:Ιπ:ετεε,τι::ί ::'έτοιειιτ με :ΜΙ
::ιε ε:: Ι:: τιποτε άεε εΙιοΓεε : Με:: Ιοἱι: ::Ι'γ ανο”
@εποε Ρι:ΙΙΙΙ:::εε , οι: ει:τοτικέ ,-:ΙΙ8τιε εεε ΙιοΠ··
::ε::τε,ει:Ι Ιει:τ έ::ο)ιε:ιτ :·ε:πό:ιε Ρετ εεε ::ιεΙ'ΙιεΠ··
πιο( ΡειτρΙεο › ρΙι:ε ΙΙι:ριεΙεε, & [Με Ι:τι:ειι::: επ
εε :κάτω εμε Ιεε €τει:οίιΙΙΙεε εΙε Ιει:τ ΕΓΟΡθα

@αἱ έΕε:Ι5ΙΙ.τετι: ιι:: ττο::ε ει: ΒοΙε Ρο:.ιτΙει:17 ΚΟΥ·

·

°

· Με

του·βιομι,ι:.μμ

3η

ΜεΙεςυεπά ]ε ε πε ειπε άΗΠρέ Ιεε τεπεΙ:»τε:
ιΙε Ι'εττει1ι· μι· Ια Ιιπηἰετε τΙε Ιου ΕνεπεΙΙε , δ!
:Μικτό πω: ΝατΙοηε Ια τιπΙεΠε , δε Ια @Με εΙε
Ιω Ρετε ετεπιεΙ , Βία: ώστε εοιππιεηεε: :ϊ

ι·ε8πετ ευ τηΙΙΙευ εΙ'εΙΙεε ; μπε εμε ΐεεοϋειοτ Ια
ῇοι1ἔ Ι·ιοτπευκ , ὸεΙειπε Ρτεπιἰετε :Παω , δε τα
πουεεεπτεΙυευπε ἔι ΓεεωοΙεε, εΙΙεε Ιε Ιοιιί.ιιιΙ
καπ :κι $εΙεπειιτ; Ιε τεεοπι1πιτευτ Ραπ ΙευΙ νι·ει)·
Ι)Ιειι , ΜΥ εοτιίἐιετετετιτ Ιειπε εοτρε,8ε Ιειιτε·

2113128, Ιυγ όεάΙετε:π όεε τεωρΙεε, δ: τΙεε Μεσι
Νέα , δ: Ετειπ οι:νεπε ΡτοΙ-εΠΙου όε τεεενοΙτ

Ιεε νοΙοπτέε Ραπ· Ιεε ΙουνετοιΙοεε Ιοἱκ όεΙειιτ
νΞε. Ι)Ιευ Μο” έΡειοεΙΙτ τω Έπεσα Μ· εΙΙεε; δ:
ειιΙἱευ ευ':ιυΡ:ιτεινεπτ ΙΙ πε Ιεε τεεοπτιοΙΠεΙΕ

ειπε μπι· Ιεε επι1εωΙε , ΙΙ Ιεε ανοδει ΡοιστΓεε επι
Βιι1ε , δ: Ιευτ εοι1πτιιιι1Ιευε Ιεε [Με Γεετετεε ‹Ιε
τω €Ι'21(€8,& Ιεε 8οι1νετιπι εν.νεε Με Ρ:ιττΙειιΙΙετε

ΡτονΙόεπεε. @εΙΙε εΙοιπ: εε τε8πιε Ιἑι άουτ Ρο.τΙε
Κ)! Ιε ΡΩιΙπΙΙΙΙε; σ.1υ'ΙΙ πω, εμε Ι'οτι ΡιιΒΙἰε

μιτΙε πποπαΙε; :με Ι)οτι εοπνΙε τοσα ΡευρΙεε δ.
γ Ρτευότε Ραπ, ΙευτεΙΙΒιιπ , εοππιπε 8. Ρο.υΙ επι- .48 η.

ττεείοΙε , αμε Ι)Ιειι ει)υιητ εε καφε ΡεΠει ΙειΙΙΙό ΗΜ·
εΙιειιιΙυει· τοιπεε Ιεε πει:Ιοιπε εε Ιει.ιι·ε νογεε,

Με: ὸεποτιεεοὶτ ιπ:ιΙοτεκκιπτ εΙυ'ΙΙε Γε εοπνετ- '
τΙΠειπ Ξι Μ), , Ιε "η Ι)Ιειι νΙνειιπ , ευἱ ε Μ: Ιε
εἱεΙ; δε Ια τεπε , δε Ια ηπα., δ: τουτεεΙεεεΙιοΙεε,

εμ Ϊ Γοιπ. Ι..ε ΡτορΙπετε-εῇοιιτε επι ίὶιΙ:ε Ι'εΠεε
<Ιε σε Ι·εεπε άε [Χαι ιΙεΙ1ε Ιε τηοΠεΙε, Δ: :στο Με·

ω».ωω ςὸΙτ-ΙΙ) 4! Ι:#ΕτωΙοβπκ μ'εΙΙεβ€: Φωκά. ·
Βοιπποε γοικ νογεε , εμε εΙαπε με ω: τοιιτε8
εΒοΙε5

;,ιΒ
8ι:οποπ Μ· Ι: Μπακ” ε ν ο
εΙιοΙεε Γιαπ επ εοοίυΠοτι , ταικΙΙε εμε Ιε κατ” δὲ
Ιε8ΙΙ:Ιιπε ΡτΙι·ιεε Ν)! είΙ Ραε οΙ:ε)ω δ: τεεοιμω ;
αΙοίΙ επ έτοΙτ·ΙΙ :Ισ πιοτιιΙεαναιπ ειπε Ιε δεἰεηευτ
Σ· τεεπαίϊ Επι: Ι'Ε.ναπ8ΙΙε ‹Ιε Ιου ΙΙΙΙε. ΙΙ εΙὶ ΒΙει1

νταγ, :με Ιε 5οΙεΙΙ 8: Ια Εεεε, & Ιεε αιιττεε
αΙΙτεε γ ἴαἰἴογει1τ Ιει1τε :ουτε ;οι1εΙεε·ΙαΙἴοτιε;

δ: Ιεε ι1ποΙε 7 Βατόοχεοτ ΗιΙεΙεπαεπτ Ιει1τε ταινέεε
δ: ειπε Ιεε έΙειπεπεε δε Ιεε αυττεε ΡαπΙεεὸεΙα
Μπακ Υ νΙνο7ετ1τ Ρατ ιπαπΙετε οι: άΙτεΙουεΙεε
:κάηκε Ιοἱκ , δ: Γουε Ια ιπεΠιιε ΡοΙΙεε, εμε

πταΙπτεπαυτ. Μαἱε τ:απτ Υ α :με Ιεεετπε Ιτιπυαἱπ›
Ια ΡΙυε τιοΙ3Ιεε δ: Ια ΡΙυε εκεεΙΙεπτε ΡατεΙε ‹Ιε
ΙΙιπ1Ινετε, έιοίκ ιΙειΠ8 Με εκττειπε εοπΙΙιΙΙοπ.
θα: σ:1ιιεΙ ΡΙιιε ΙιοττΙΙ:Ιε :Με Π: ΪεαυτοΙτ-οιπ Ιππα
8ἰπετ,ουε ‹Ιε νοΙτ άεΙεΙΙΙι·έε επ παΙΙΙε ρἰεεεε

Ι'αυτΙιοτΙτέ , δε Ια ριιἱίΪαιπε ά'ιπι $ουνεταΙιιΡ‹Ιε
νοΙτΪα εοιιτοποεΙπόΙ8ιΙειτιεητ εΙεςουΡέεεο Με
ΙοδηΙτέΕΙε ιποιτεαιυ:Ρ ‹Ιε νοΙταΙΙΙΙΙεε ΙυτΙεττο
τιε :Ιε Ι)ΕτεεπεΙ άεε εΙιοΓεε, ουΙ π'οιπ ΡαεΙ'Ι›οπ>

:αουτ εΙ'είΙτε 1110ϊτεΙΙεε Ρ εΙε νοΙτ τεγεΙΙΞιιἔε :Με
τὶΙττε8, δε εΙε Ια ΒΙοΙτε ‹Ιε Ια ΓερτεωεΙαρΙεπεε
«Ιω Ι)είΙεε Μετα, δε άεε ΙάοΙεε ιιππΞτεε? @ΨΙ
Ιε ΡΙυε Με δ: ΡΙιιε νἱΙαἰπε_εοπΙ:υίὶοιη ειπε ΙΙ::

νοΙτ Ιεε @εεε εε ΒΙευ τἱταοπΙΙεα μι· Ιεε ἀε
ωοτιε? @Η ΡΙιαε έ:ταπεε τεπνετΙεωειπ ο ΦΙΦ
κΙε νοΙτ Ιεε Ι1ὸι11ιπεεΡτοΙΙετπε: :Ιεναιπ όε5 πω· _
η›αιικθ Ιεε ετεατιιτεε ταἰἴοΠτιαΒΙεε :ιόοτετ εε φΙΙ

π'α Ροἰιπ ‹:Ιε Γεω Ρ τοιπ Ιε εεπτε ΙιιιιπαΙπ εΠ

ἴοπππε› Ισ "η 8ε ΙεεΙΙ:Ι.ι11εειπΡΙτετΙε ΓΕτετ
ΜΙειΙ έεΙΙΙιε ει: ιιιΙΙΙε ΡετΙτε έτακεεαΙΙΙΙΙε:Ιε α ιιοε
ΙιιδιιΙε

·

9ε0·βιο,εητπ.μ;;

δ

;ι9

ἱπίῖιᾶἱε επ8εαπεε ε!ε τηοπΗτεε,Ι'ιιισ δ. υπ Γει·ρεπτε
Παω: ὶ υτ1'0ἰἴεειυ,ὶ'ιιπ ἑιυπ ΒεΙἱετ , Πισω: ἐι υπ

ί-ατίετε, δε €10€10]Ι185 Με ιπείπιιτε τω:: Ροὶταιιιη
δε αει:: οἱΒιππιε ‹Ιε Ιειπεῇειτὸἰε Ρ ΤεΙΙε: όιοΜε
θα: όιι πιοτπ!ε: :ινειππ εμε Βίευ γ τεε>)τιαίε μι·

]εἴυε- @Με εμύ γ Η: εείΪοτα: τΙ::[οτότε, δε τε
πιπὶε ώεεΙυε ο!ιοΐε επι ίση τεπι€. Η ει1ΕτΙείξιι!

Ε.τετιπεΙ Πει· Ισ ττόυε. ΙΙ :ιΒΒατίεΙα τγτειυτιἰεἀεε
ό::τηοιπ , δε Με τετιΪετω:ι όειοε Με επίετε. Η ει·
τεε!κι Με βια Βἱειυε άσε ΜΜΜ ηΜπτε › 8ε Με επ
Ροικἰτε τουτεε Με ππιτεΙυε:ε ιἱεΙειιτΔΒοι:ιὶικιΒΙε

επιΡὶτε. Η τοπεΠε ὲΙΊ1οπιιπεΙεΙὶευ ,ε1ιιἰ Μη· ειρ
Ρατπὶεηε;8ε αμα ττιἰταευΙευἴεππεο: ὸεἰἰντὁΙ:ι
απο άε: α: ε!εΙυ8ε ὸ'ἱΒποτεευεε,ε1ιιὶ 7 ενώ: επσ

ἱὶὶΠέ :οικω εΒοΓεε μι· Ι'εΐρεεε , πο:: άεςυεΙ:μπε τηοἱωπειὶε εὶε ρ!ι1Πουτε Πεε!εωΙ'ει τεἱὶειωἰτ

:τι ει ντεκ δε πεευτε:ΙΙε ί:οπτιε:. €'οίὶ εὶ πεσει :ινί8
α: φ'ειπεπά Ια ΡίἱιΙπιἰίὶε, ε]υαηάΙΙ εΗτ , με Ισ
απο ΙπὁἱτεὐΙεβοω ερωε. βετ ε:οπιτπκε Η ἴεππ+

Με, εμε άειοε επι Ρειϊε τουτεε εΒοΓ‹:ε Γουτ Ηοτειτ1+ ·
τα, Ρεπόευτ εμε Η εοπίυΠόπ 7 τεεπε , άε: υπά
πιε ειιιΠἰ ΜΜΜ Η ὲΓορΡοίἰτε, εμε του: 87 τιιβ
ΐςιετε 8ε ε')ε τειἐΐετιπἱτ,ε]υειεπἀ Ι'οτάι·ε· 7 τ€νὶεητ,δεΧ`· ε1ιιεΙο Βουνει·σεωεπε Ιεἔὶ:ἱιπε,ε°χ έτειΒ1ὶτ;δεἱΙ
πἶχ ει :Μι Π οτόἰηεἱτς Μ” Κ· ίεΠε είε: τουτε Γωω
ἀἴέεεἰνεἱπε ε φα: πω: δεςιιτε ε1ιύ εΠτ η?ετεπέτ Μ

εφε, μπει· ἱἰἔπὶἱἱετ ΐοτι έτεβΙεΠΕππ:πε Γοιιε ω»

@η 8ε Ιε8Μπκ: Βοι.ινετπει:ιτευτ. Ιοἱπε εμιεΙΞι
0ἰιἐΒἰει: π'οθ: με εοπηιι , δε ί-ει·ιι)· , Η ποθ: με
ι ΡοίωοΙ€, ΗΜ! γ εἰ: τἰεπ εὶε ίετιπω τη έ”απεΙΝέο
νησι

ε

;ε.ο
ανω» βιο·
Ισ Ρβιιπιιιυ`ει
ε # ιι
νογε2 ιιιιεΙΙε,8ε
εοπιΒἱειι
ιιιιΓεταΙ:Ιε:_ετοΙΙΙ'α8ϋ
η
:ειτιοτι άι: ιιιοικΙε ιΙαπε Ιεε τειιεΙπεε άιιΡαΒαιιιθ
πω? ]ε πε ΡαιιΙε Ροιιιτ ιΙεε Ρει:ΡΙεεε ιΙοιιτ Γει
ι·ειιι· έτοἱτ ΙιιΒιιιεΙ Μαιε Ιεε [αμε ιτιεΙιτιεε εστιν
Μαι Γε τιιοιιτι·ογειιταΙΙε ιιιι:οιιίΙαιιε- , 8ι εΙιαιι+
Βεατιε επ τοιιτεεΙειπε οΡἰιιἰοιιεΡ Πε τατοιιιιογειι€

εΙαιιε ΙειιτανειιΒΙεωεπτ ; Πε αΙΙογειιτ ιΙ'ιιιι ι:οίΙέε
?Με τσιπ α. ι:οιιΡ τοιιιιιογειιτ ιΙε Ι'αιιτι·ε; άου
ι:αιιε ιιΙε τοιιτεε εΙιοΙεε ,ιιιΐειιιεε α πε Γι: ΡοιινοΙτ
ι·είοικΙτε (Η: εε ‹1ιιἰ είΙ Ιε ΡΙιιε Παπ, 8ε Π: ΡΙιιε

:Μεστά Πε Με ίιΞανο)ιει·ιτ ιη (Ι,οΐι τιοιιε νειιοτιει
η οὐ πιοιιε αΙΙοιιε; ι:1ιιεΙ εΙΙ Ιε κα” ΡτΙ:ιεΙΡε ιΙε
ιιόττε νΙε , ιη ειιιεΙΙε επ ίσα Ια ιΙει·ιιιετε Επι. Πε
ιι'οΙοΙειιτ στοΙτε η Ια ΡτονΙιΙειισε ,η Ια -ίοι·τι1

τω; η Ια ι1εεεΠιτέ ιΙιι ιΙεΙΙΙτι,τιιι Ι'ΙιιὸεΡειιὸειι€έ _
ὲε Ια νοΙοτιπέ μη ΓεεεκιιΙτέ, η ΙαιτιοτταΙιτέ ιΙε
Ι'αι·ιιε. Α Ρειιε ε'αΠειπογειιτ-ιΙε, ι1ιι*Π 7 ειιΙΙ πι!

Βιειι. Πε ι·επεοιιτιογειιτ Ραπ του: ιΙε 8ταιιιΙεε,δΙ
1ηΓοΙιιΒΙεε αειιιωιιε2. (ῖεττε οΜαιιιιέ ε'έραπε
εἰσιν; ιΙατιεΙε τείΙε ιΙε Ιειιι· Με; οιὶ Πε τετιογειατι
ΙταιιτοΙΙ, ειιιἶἰΙ Ιαιιτ ΙιιΙντε Ια νεπιι ,παιιτοΙΙ:ιιιιΙΙΙ
Γε ΙΙαιιτ Πισω Βουνεπιετ Μα νοΙιιΡιέ; Ιεε Με;
Χ

ειιι'ΙΙ ?αυτ ΡΙειιτει· ιΙε τοστ, 8ε Ιεε αιιςτεεε (ΡΜ
επι ΙΙαιιτ Με ;& ιιιΙΙΙε ίοΙιεεΙετιιΙ:ΙαβΙεεο ]ιιΒΙ3ῇ

ιιιιεΙΙε ε δεοοιιιΙ:Ιειι Ποταιπε ιΙενοΙι εΙΙιε Η
τει·τε ί-οιιε ιΙε τεΙε ι:οιπΙιι&ειιτε. ΑΜΠ γ νο)ιοΙτε
οτι Ι'Ιπιριετό ναιΙαιιτε ιι1εεΠαιιιιιιειιτ επι ιιιιεΙπ··ι

ΗΠΙτέ ιΙε τΙΙΙΙετειιτεε τιιαιιΙει·εε Ιειιιε Βοι·ιιοε › Π]
ιπεΐιιτεείεΙοιι Ια ίατιταιίιε ιΙεε _Ιιοιπωεε ναιιιεσ
(Σε: Ι'Ιιιεετιιιαιαε δε Ια ιΙοιιτι:εΙΙ Ια @Πε ο
Ι

'

ΙΠΒΥΙ°

ϋ:9[ἱιομιη-ια;ιῇἱ

35.3

ΙΙιενΙϊαβΙε μια θε Ι'ει·ι·ειιι·. ΒεΒατ‹Ι έα :σηιιήθη
τω: ειποι·ε αιήοιιι·τΙ'Ιιιη άουτειιι: 8: ιιιεεπαωε
πω: , αει πε Τε £οιιτετιτειιι$ μια εΙιι τεΒιιε εε

ΒΙειι , Ιι.17 οιιτ αΙΤοειέ Ιεε Βοιωτια Ρ ι:οπιιιιειιε
ΙΙ :ή α Ροἱιιτ ‹Ιε θα α Ιειιτε ΓιιΡειΙΙ:ιτΙοιια , α Ιειιτε
οΙΙεεε, α. Ιειιι·ε εετεπισιιιεε,8ε α Ιειιτε οτότει,8:

α Ιειιι·ε οριιιιοτιε; ιιε ίε αΠαιιτ ΡτεΓκιιιεα αιιειιιιε
αιπιέε , επι ιιε Ρι·οι:Ιιιι ε ειιιεΙειιιε ιισιινεαιιιέ αιι
ιιιιΙΙειι ιΙ'ειικΡ 1είιιο-(ΙΙιτΙΙΙ Ραι·Ια πάτε είε ίση-α
ΕναιιΒΙΙε αΙΐει·ιιιΙτεεάε ιεττε Βι·αιιΙαιιτε , δ; 80
ειστε α” Ρατανίιτ. ΙΙ ιιιοιιττα αιι 8ειιτε Ιιιιιιιαιιι Ιεε
νταιε ΐοιιόειιιειιε ‹Ιε τοιιτεε ι:Ιιοίε;ω Ιεε ρι·επιιει·έ

Ρι·ιιιεΙΡεα , δε Ιεε τΙετιιἱετεα Ηπα ` ιΙε πειτε Με;
ΙΙ ιιοιιε άοιιιια Ια τεΓοΙιιτΙοιι ‹Ιε ιιοαεΙοιιι:εε, Γεια

ΡοΠ:Ιοιι ιΙε :ισα ΙΙΙΙΙΙ0ιιΙτέ8; Ι'έεΙαΠειΙΐεωειιι: Δε
Με ΒτοἱΙΙΙΙαιει δ: τιι·αιιτ Με εΙ.ριίτε σ:Ιε ΙΙΙιιιιιιΙε
τω:: : Ιεε ΜΕ: ι·Ιαιιε ιιιιε Ιιαιιτε ΙιιιιιΙει·ε › ιΙ'οίι 11ο
:Ιέεοιιντειιε απ και· ανα: ιιιι ειαι·επιε εειι€ειιτε
πιετιτ Ια ιιιιι:ιιι·ε εΙε Ι:οιιι:εε εΙιοΐεει θα: Ια άο&τΙ+

ιιε , ι4ιι'ΙΙ ιιοιιε α ΙααΙΙΙέε α εοιιτειιτε Ιεε αιιιεε α
Ι

μι· _ 8: γ αδΙειιι. Ετ εοπιπιε εΙΙε εΙΙ: ιτεειιατίαἰτε ι

›
Ι
Ι
Ι

αιιΙΙΙ ιι'ε εΙΙε ΙΙιιετε α ιιιιΙΙε αΙτετατι6τι._ ()'είΙ: δ.
μια” ίε ι·αιηιοτιε τε ειιι'α]οιιτε Ιε ΡτεΡΙιετε, εμε
Ια πειτε αΙΨει·ιιιιε μι· Ιε τεΒιιε ιΙιι δειετιειιτ Βεβ
κι Με έΙσπιπ!έυ. Οι: Ιε ιιιοιι‹Ιε Μαι εεΙα έτοἱἐ
Ιιιι€Ε α ιιιιε ὶτιίὶτιἰτέ ‹Ιε εΙιαιι€ειιιειια.ΑΡτεε ανοΙε ›
τειιιι ιιιιε εΙΙΙεΙΡΙΙιιε , ΙΙ Ια ι:αΙΙοιτ , δ: ειι ι·ει:ενοΙε
Με αυτα: , τοπιιιιε ΙΙ ραιοΙΙΙ μι· Ιεα- ΙιΙΙΙ:σΙι:εε

εεε Ραγειια , οὐ Ι'οιι πε νοιτ τΙειι ΡΙιια εσιτιπιι.ιιι,
ιιιιε Με εΙιαιι€εωετι:ό'εΙΙαπω 8ε ιΙε :εΙΙΒἰοιιε: ε

ια

ει
Έ

ι

·
μ
ε [Ψ

με

8:ΜισηΙιτ Ια Ρ|έειΙΜε ἐξ 6 κτ τ:

Ι.α τεΙΙΒἱοιι τΙεε μμε ιιιεΙΙτιε , εμογ εμε νετἰτα:
Με δε ΙιιΙΙΙΙατιτε ρσιιτ Γοτι τειιιμ , τΙειτσιτ εΙΙτε
εΙιατιεόε α δε τα είΙό επι εΙΙ·-ει: ; εσιιιιιιε Ι'Ατισττε

ττω,_7; Ια τΙΙνιτιετιιετιτ τεττιαττμό εαπ: ΓέΡΙττεαιιιτ Ηεφ
Ιιτειιιτ ; δε εοττιιιιε Ιε ΡτοΡΙιετε 1ετετιιΙε Ι'ανοΙ:
Ρτε«Ιιτ Ιοτ18-τειιιΡε αιιΡατανατιι: επι εεε πισω; Μ:
Με :τ- μια: νέωυιευιτ , ει: ΓΕπηκΙ , :με το 2ΜΙΙτωι) απο
3Ια

πιικνοΙΙε αΙΙΙαπτο. Μαιε Ι'έτατ ‹Ιε (ΖΗΜΙ ιιε_ίετα
Ρσιτιτ εΙιαιι€ό;8ε ε'εΙΙ ρσιιττμσγ ετιττε αυττει
ταΙΙΙστι: , ΙΙ εΙΙ; τιστιιιιιέ Ισ τομτιωσ ει:: μια; εστι
ΙΙ:ατιτ δ: ΙτιιτιιιιαΙ:Ιε , εοιιιιιιε Ια ΙΙιΙ::ΙΙαιιεε, δε

- Ι°οττΙτε τΙεε.ειειιιτ ; αιτιίὶ εμεΙε τΙεεΙατε ]ετειιιἱε»
εΙΙΙατιτ, εμε εοπιιιιε Ιεε τε8Ιετιιετιε τΙ τι $οΙεΙΙ ι δε
τΙε Ια Ι..ιιιιε, & τΙεε έτοιΙεε ιιε εεΙΙετοιιτ Ιαιιιαἱε:
Μ: ει.

σε ιτιεΙιττιε αιιΙΙΙ εε τισιινεΙ ότατ τι°αιιτα μμε ει:
ε”. Νοτιε αιιτιοτιε ιιιαιτιτετιατιτ ι ειτρΙΙιμετ Ια
ττιατιἱετε ; όσοι ΙΙ (ετα Βοιινετιιέ , α ΓεανσΙτ ε”
έτμΙτέ δε ιιιΙΙΙεε. ΜαΙε μτεε εμε Ιε ΡτοΡΙιετε

πρεπε ετιεοτε Ια ττιεΙΙιιεεΙισίε τΙατιε Ιε τΙετιιι€Ι'
νετΙετ,τιοιιε ειι τΙΙΙΙέτετοιιαΙ'εκροΠτΙοτι μΙιμε5·
Ια. νετιοτιε τΙσιιε αιιΙεεοτι‹Ι αττΙεΙε,οιι ΙΙ εκΙισττττ
. τομεα Ιεε μττἱεε εΙτι τιιοιι‹Ι_ε α Γε τεΙούΙτ ‹Ιε εε

Ι

Ι·:ιετι- Ιιετιτειιιτ @με τΙε Ι)ιετι, α:: Ζε: Με:: (αἰτ
ΙΙ) β τε]οιιαμπτ; 24ο Ια τω: :'επ εΖιμ; :με Ια Με'

Με: , ό· το ιμίεΙΙα τωι:Ιεπτ ; @τι Ισ: εΙΜυτρ: :'ξς#·
μια . Κα· τω:: σε μέ ψ σε και:: ; με τω: Ισ: Με:: ό::
μπαι/Ι: "Με ει: μια. ]ε μα), Ιιιετι τμε ε'εΙΙ Με

δειιτε Με: εσιιιτιιιιιιε τΙατιεΙε ΙαιιΒαΒε τΙἰνΙιι ο δε
ΙιιιιιιαΙτι τΙ'ειιιΡΙογετ Ιε ιιοιιι τΙ'ιιτιε εΙιοΙε με!
ΙΙΒτιΙΙΙετ εεΙΙεε, μμε: εστιτειιιιέε :εοτιιιιιθ. τ
τματιιΙ
κ
.-1

Ι

:-»·:-;.

Μ·[ ιδ;::;:ιζι;: Ι

μ:

Φωτιά που: ιΙΙΓο::ε Ι'Ι:::Ιἰε μι:: Ιω ΙτιιΙΙε::ε , οι::
Ι:: Ι:τιιτιεε Ρα:: Ιεε Ρτιιι:εριε ; δ: ::ι:'ετι πειτε

ΓειΙΓο:: Ι'οι: :πετ Γοι:νει:τ Ι:: :κι , δ: Ι:: :Με μι::
:ΙΙτεΙεε Α::δεε. , δ:: Ιεε Ι:οι:::::εε , ει:: Υ Ι:::Ι::τε:ιειΕ
Με:: εε οι:: ιι:'ε:::ΡεΓεΙ:ε εε ρ:ετ::Ι:εει::Ι:_εεε
πιο:: ει: εε ΙΙει:, δ: :πειτε Γε:::Ι:ΙεΙ:Ιεε , εΐεΓ:;:·.1ι:ε:_

Ιε ΡΓεΙπτιἰΙΙ:ε ε::Ιιοττε :ὶ εε τε:οι:Ιτ : τω:: Ιε: εζει::::
δ:: Ια τετι·ε Γει:Ιε:::ετ:τ, :ΜΒ ::ι:Η: Ια :::ετ,ειι::::ζει,
Ρει:ΡΙέε , ςιιιειΙε επεφτε; Γειτ:ετιι:Γοι: , δ:1:_οιιιιε;
Γι: ΡΙε::::ι:εΙε,ε'εΓΙ ἑι :Με Γε; ειιι:::,δε Γε: Ρο:ΠΙ:::::

δ: πο:: Γει:Ιειτ:ετιτ ΙεεεΙιετ::ε , Με:: ε::εοτε ει:-Δ

ΡτεΙΤε:::ε::ιτΙεε ιιτΙστεε:Ιεε Γοι·είΙ:: ιτ:εΓι::ε._ΙΣοιι .
ε'ειιΓι:Ι:: ε1ι:ΙΙΙΓιιιιι: :ιεεεΙΙ:Ι:ειι:ε::ι: επτε:::Ιτεεεε
Ρει·οΙεε ε:: Ιει:τε Γεω ΡτοΡτε Ροι:τ σε: ι::εΙΙ:ιεε
ετειιτι:τεε·Ι::αι:Ιπιεεε, :με που: ::ΡρεΙΙ6εΙε εἰεΙ:
Ι:: τεττε,Ι:::::ε:,Ιεε εΙ:ε.:::ε9δ: Ιεε ποτε: δε: Ι:_οΙε;
έπεισε ρω:: :με μ:: εει;τε5ει:τε Ιεε ποτε:: :ιό
Ρει:νε:ιεεΙΙ:τε πι:: Ροι:τιιιιειιιι: Γιι:ετ :·:::Γοτ:τιέΒΙει:
Μειε (απ: εΙΙτόε-νοι:ε) εοι::ι::ει:ε είε-εε. εώς
εμε Ιε ΡτορΙ:ετε ει:ΙιΙτεΙζε Γει:ετοΙε ε: εεε εΙ·ιοΓεε:

νει: ειι:)εΙΙε; ::'ο::: ΡοΙ::: εΙε Γεω Ροι:τΙ'οιιΉξι
()οπιι:ιες Ι_ει:τοτεΙο::::ε? ι:-ΙΙ δε σ'έΒεγετ,νει: @Πε
Ιιιιογε εΙΙ;ιι:ι ι:ιοι:νει::ε:ιι:::Ιοτ:τ εΙΙεε εε Γο:1Ε
με ει:ΡεοΙεεΡ απ:: Παω, εδώ: ι:::ε Γ::Ιΐοι: δε

ρα:Ιετ .ε::εεΙΙινε, ιιιιε Ι:: ετΙ:οΙε , (εοι::τ::ε οι:
Ια :ιο::::::ε :Ειπε Με εδο εε) οι::Ροιιτ πιοι:ε Εθε
ΡτεΓει:εετ εοι::Ι:ιε:: Ιε Βου-Μι:: ει: ι::ο::τΙε Γεια
ε:ιττει:ιεΓοιιεΙετεετιε τΙεΙΒΙει: ει: ]εΓι:ε-ΩΙιτιίΙ,
ε:: έτετιιΙ Ια ΙτέιοιιιίΓ::::εε ιι:Γιιι:εε σε:: ετεειιιέ _
τε: Ιεε μι:: /ιτιο:·τεε, δ:Ιε.:1ιΙι:ε ιΙεΓΙΙιιιέεε

Ι :

` Χ

η

°ι:ΙεΓετ:8:

|

με

$ει·ικοιιβιτ Ισ Ρβιαι4ιπο κ' ε κι έ:

τΙε Ισια, δ: ιΙε ιιαΙΙοτι. εε ιι'εΙΙ: μια αΙΙεε (ιΙΙ:-ΙΙ)
(με Ιεε Ιιοιτιπιεε,8: Ιεε Αιιεεε Γογειιτι·ανιαάε

@γε , νομο: απο: ιιιιε ΙαιΙεΙαέΙΙοτι ιιοιιΡαιήεΙΙΙε
Ια ` Ιοἱτε ιΙε εε τΙΙνΙιι ειιτρΙιε ; Ι.ειιτε έιιιοτἰοιιεΙ

δε €Ιειιτα εατιτΙειιεε πε ΙΙΙΙΙΙΙεπιτ μια μια· Ια παιδ
ιιΙΗτειιεε εΙ'ιιιι Η Ιιειιτειιιι εΙιαιι€επιειιτ. @ε
φαει: Ιεε ραττΙεε άι: Ι°ιιιιἱνετε,Ιεε εΙειιιι επι Ιιαιιτ›
Ια πατε δ: Ια πιει οι Ιααε;ειιιε Ιεε νΙΙΙεαδιΙ€8

εαιτιΡαΒιιεε , ειπε Ιεε Ιοι·εΙΙε , 8ι Ιεε αι·Ιπεε ιιιεΙ
Με; , οι·ιιειιι: αιιΙΙΙ Ιε πΙοιιΡΙιε ΙΙΒΙθΙ.ΙΓ8ΒΙ8ΠΕΙΙΙσ
αμεα ΙΙ ειιτταοι·ι:ΙΙιιαΙιε ιέται:ε Ιειιιτ ιΙοιιιιε
Ια νοἱι: Με Ιεε ιιιοιιιιειτιετια,αιιεΙα ιιατιιιεΙεικ

α ιτεΙΙΙΙέα. Ι.ε Βου-Μπι· εΙε εε :εμε ιΙεΙ'Ετετ·
ιιεΙ Μ), ΓειιιΒΙε ΙΙ ει·αι·ιεΙ , 8ιε ΜΜΜ , ιιιι'ΙΙνου·
εΙτοἰτ “με εοιιτΙ'ιιιιἱνειεε'ειι έιτιειιίΙ;δε @ΙΜ Δ
απΙναΙΙ αει: ετεατιιι·εε ἰιιαιιἱιιιέεε ειιεΙιιιιε εΙιοΙε

ι

ιΙε ίετιιΙ:ΙαβΙε α εε ειιιΙ ανἱιιτ αιιιι·εείοΙε (Με (ΙΜ

Ι
Μἶ._=ι-_

:ΙΙΙειιτ Ιεε Ι·ιΙΙΙοιτεε) ασ ΙΙΙ: ιΙιι Ε” ()ιαΙι15;
ε

(ΙΜ αιχαιπ ότε πιιιετ εΙεΡιιἰε Ια ιιαΙΙΙαιιι:ε» ΕΜΗ

ίοιιεΙαι:ιειιιειιτ,νοιαιιτ ιιιι ειιιιειιιΙ,ειιιἰ αΙΙοιτ τοϋ
Ισα Ρει·ει Ι'εκεεε αεΙα εταΙιιτε αγατι: ιιιΙται:ιιΙειι·
Ιειι·ιετιτ τοιιιΡιι ΙεαΙἱετια εΙε Ια Ιαιτει1ε , δε Ια ΕΟΓα

ιΙεΙα ΜΒΜ αμα: ιιεἱιιειιΙα ιιεεειΒιέ όεΙαΜ·
Ειπε. ΙΙ ΙειιιΙιΙε φα Ιε ΡίαΙιιιΙΠε ιΙείΙιε ο (Ρο
ΙαἰΒΙοἱι·ε εΙιι ι·εΒιιε ιΙε Ι)Ιειι Ι:οτεε ΡατεΙΙΙειτιετπ

α α νειιιιέΞ Ια ιιατιιτε ‹Ιε τοιιεεε εΙιοίεει αιι'€Ι·
Ιε αιιΙιιιε Ιεε ΡΙιιε ιιιαιιΙιιιεεε ; ειιι”εΙΙε ι.Ιο0Πο
..Ι.

Ιεε ιιποιινετιιειιε ιΙε Ια @γε α εεΙΙεε, ειιιΙΩ'0ΠΙΐ
Ρ0Ιι11: ιιΙε ίειιτΙιιιειιη Ιεε Ραι·οΙεε.,8ε Ια νοἰκ δ

9©1ΙΦ$ηιιΙ Μπι σου; αιιι:ιιιι ιιίαεε. ]'ανοιιέ ΈΙθ
ε
ε

μή: το, ιτ,ια,η,.
ει;
σε ι:οιιτεε Ιεε ΒΒιιτεε τΙιι ΙατιΒαέεΙΙ με· επι αμε
ιιτιε ΡΙιιε ΙιαττΙἰε , εμε ι:εΙΙε-εγ , 8ιιι τετινετΙε Ια
τιποτε, δ: ιΙσιιιιε τΙεε αιιιεε απ:: οτε ιΙεΙα τιιετ .
8ε ασκ τοεΙιετε σε Ια εατιιΡαετιε , Ιεε ΡΙιιε Πια
ΡἰτΙεε Γιιιετε, εμι Γογετιτ αιι ιιιοτιιΙει ΜαΙε αιιΙΙΙ

Γσιιίτιετιε μ , εμε ιματιτΙ εΙΙε είΙ: Βιετι 8τ εσενα
ιιαΙσΙειιιειιτ ειιισΙογέε , ε'είΙ Ιε ΡΙιιε ΓιιΡετΙ:ιε σε
τσιιε Ιεε οττιειτιετιε σε τισε τΙΙΙι:οιιτε ; τΙ'σιι Μεσα
αιιΙΙΙ τμε Ια ΡσεΙΙε ε'ειι ρατείσττ Γοιινετιτ , εστη
ιιιε ι:εΙΙε σε τσιιτεε Ιεείσττιιεε σε Ι'οταιΙΙσιι μια

:παμε ι α σει Ια ΡσιιιΡε δε Ια πια8τιιδεετιι:ε £οτι+
νιετιτ Ιε τιιιειιιτ. Νε νσιιε έτοιιιιεε ιΙστιε με Η Ιε
ΡίαΙιιιιΠε , δ; Ιεε αιιττεε Ρτοίετεε , επι στιτ σοσι
τισίέ Ια ΡΙιιε Ραπ σε Ιειιτε έετΙτε επ ιιτιΙΙΙΙε ροδε
τιι:με , γ στιτ ιμεΙεμεε ίοιε ετιιΡΙσ)ιέ :ειτε [σιτε
τΙε ΗΒιιτε.Μαιε Ριιιε τμεΙ'ΙιγρετΙ:οΙε σουτ εΙὶτε

Ι:ισιιτιε ; δε Ιειειτιιιιε ιΙσιτ ανοιτ ιμεΙτιιιέ ?σπάει
πίετιτ ιΙατιε Ιεε εΙισίεε ιιιεΓπιεε,αιιΠι Ιιτειι τμεΙεε
αιιττεε ΙΙαιιτεε «ω σΙΙΙι:σιιτε , ι:οιιίιιΙετστιε ιμεΙΙε
είΙΙα ταιίυ
στι τΙε εεΙΙε,ιΙοτιτ Με ΚΥ τισττε ΡτοΡΙιε- τ

τε. ΙΙ είΙ ιΙεΠα του: εΙαιτ 8ε τεεστιτιιι, :με Ιε εἱεΙ ,
σε Ια τεττε , & Ιεε αιιττεε Γιιιετε,ιΙοτιτ ΙΙ ΡατΙε ετι
σε: ειιιΙτσιτ , ιι'οτιττιγ ιι'αιιτσιιτ]ασιαιε, τη ΡατΙε
σου σε Ια ιιατιιτε , τη μη· Ια εται:ε σε ΜεΙΙΙε , Ια

μ”, τη ΙεΓειιτιπιετιτ, τη αιιειιτιε άεε αιιττεε Ραβ
ίΙστιε, σε έιιιοτιστιε ΡτσΡτεε ασκ ετεατιιτεεατιἰἐ
πιιέεε. Μαἱε Ιιἰετι Ιειιτ σαιτ-ΙΙ αι·τινει· τμεΙιαιτιιιι
τΙεε αει:ιιΙετιε , στα εαιιΓειιτ εεε τιισιινετιιετιεὲΙἑ
ιΙαιιε Ιεε ιιατιιτεε αιιιιιιέεε ι σε'ίαΙΐοτι ιμ'ειιεσ#

#€ @Με εεε τετιεστιττεε-Ια εεε ι;ΙιοΓεε ιιΐαι;Πϊ
.

Α

.

.

ε

5

.

·.

με

ΜΜΜ Μ Ζε Μειωσα κ. ε ν ι;

ειιειιιι ιεΙΤειιτιι·ιιειιτ άε εε ειιιὶ Ιειιι: πιάνει Η είὶ

κατ” Ροιιι·τειιιτ ειιι“ειΙεε ειι σ.ιιιογειιτ , Η Ια εοτιὸὶ
ειοιι ε!ε Ιειιι· είὶτε ειι έτσι: εειΡειΒΙε.. @Μπι
όοιιε Η Ιειιι· ει·τινε κιιιεΙιιιιε ειιοίε άε ίειιιΒΙειΒιε,

Με Βοιωτια Ροιιι·Ι'ειιΡιιιιιετΙειιι·ιιτιι·ιΒιιειιτ Ιεε
έιιιιοτιοιιε , 8: Με Γετιτιιιιειιέ , ιι'εΙΙεεειι αιι
ι·ο ειιτ Η εΙΙεσ ειι·έτο7ειιτ ωραιο εε , Βιετι ιιιι'ειι
ε ε: εΠεε ιιεΙεε ε)ιειιτ με ; ΠειιιΒιιιιειιιιε εειιἴε

Ρετ Ιε ιιοιιι άε Ι'εθίετ ειιιύεΙΙε ε ιιεεοιιΒιιιιιέ εἱε

Ρτοτ!ιιιτε όειιιε Ιεε ίυΒΡωιιρεε ειιιιιιιέεε. (ἔστιν
ιιιε ειικιιιτι κιιιεΙειιι'ιιιιε άε εεε εΙιοἴεε-Ιἔι είϊ Θε
(Με, ΐειΙιε , οιι ι·ιιιιιέε , Λου όεί-ΡοϋιΙΙέε ε!ε Γεε οι
τις:ιτιειι8 , οτι 1η άοιιιιεΙει άοιιΙειιι· , ΙεάιιειΙ Λε;

Ιειιιιιεε,Ιεε 8επιιίΐεπιειιε,Ιεε εοιιιΡΙ:ιιιιτεε, 861678
:ιιιτιεε ιιιοιινειιιειιε,‹ιιιε τεΙΙεε Ρει·ιεε οιιτ κεφ
Βιιιιιέ ὰ: εειιιί-ει· ειιιιι ιιοιιιιιιεε,8ε επι: @Με Μ·

ιτιο.ιικ; Αυ εοιιττιιιιε ιιιιιιιιά εΠεε Επι: ι·όιιιΒΙιεει
εεει·ειιδέ, ειιτιειιιεε , δε ειι·ιΒειΙιεε ,οιι Επι! ειτ

τι·ιΒιιέ Ια @γε , Η: εΙιειιτ , Με ει·ιε _ά'ειΙΙε8τεΠε ο

1°εΡΡΙειιιάισειιιειιτ
έιιιοτἱοιιε οι·άιτιειιτεε
, δεειιι:ΪειιιΒΙαΒΙεε
Βοιι·ιιιιεε επι
εδάο118
ι:εΠε8 :Μ·
Ψ1"Μπ-Μ

. εειίιοιιε. Η ιι”)ι ει ι·ιετι Π εοτιιιιιιιιι ευ:: ΡτοΡιι€Μι
ειπε εΤεΧΙῇιοττει· Με νιΠεε, Ιεε του:: ,Ιε:ΡειΙει8 :

ιεεΗευνεε, δ: Ιεε έιετιιειιε ά)ιιι·ιε Ρτ0νὶιιεε› ΜΡ

μιΠ: ὅ. ΡΙειιι·ει· , δε τειιιτοΡε δ. ἴε ι·έιοιιιι· , ί-εΙοιιι€8
ι·ιιὶτιε; 8ε Ιεε όείοΙει:ιοιιε , ου ευ εοτιτωκ
ι

ο

` κε ειεει·οιΙΤειιιετιε , 8ε ειιιι:εΙΙιΠειτιειιε,τιι11
ὸοὶνετιι:_ ετι·ινειμ Εεε έετἱνειἱιιε άιιιιιοιιάε ει!

Η ιιιεΓιιιε Με 8; ΙεεειιειιιΡΙεε ει!

@ΠΕΒ €0ιιιιιιιιιιε Δε” Ιειιι·ε Μια, *ειπε εε Μαϊ
-;=:ϋἑὴ=.Ϊ

ά β

Μ

ΑΙΜ!

Τ*
νει·[ιο,τι;ιο.,ι;.

ι

αΙσιιΙΙει· ‹Ιε ιπὁττε τειτιΡε :. εμε εΙε Ι'επιΡΙογεΙ·

;

νοιιεΙεε ταΡΡοττετ. $εΙοτι εεττε τεεΙε ΙΙ τεστ ΡοἈ

|
` 7/

Πτι· :με Ιε εΙεΙ, Ια πειτε, Ια ττιετ δε Ιεε αιιττεε ετα-Μ

τιιτεε ἱεγ ττοιτιιτιόεε τΙένο)ιετιτ ανοΙτ ειιιεΙΙΙιιε
Ραπ ασ Ποπ-Πει” άι: τε8ιιε τω ΜεΙΒε, τεΙΙε εεε
ΙΙ εΙΙεε έτογειιτ αιτἰιτιέεε , εΙΙεε επ τέιτιοΙετιετο

γετιτ Ιειιιήογε,δε Ιειιτι·είΙειιτἱιιιειιτ. Αιιττεπιειιτ

·
ό(

Ε0ιιΕ6€€ττε @Με Η ΙαεΙΙε, ὰ Η Ιιαι·τΙΙε εΙεωειιτε
τών; ΈτσΙάε δε ἰιιιιτἰΙε. Οι· ΙΙ ΐεωΙ:Ιε εΙΙΙΙΙεΙΙε τΙε
εόΡτειιότε,τιιιεΙ Νεο Ια νετιιιε δ: ιπαιιΠεΙτατώτι
ιΙε @Με (ζΙιτΙΙΙα αΡΡοττό Ξιι:εε ετεατιιτεε , νεα
(με Ιεε :Μπι , δε Ιεε έΙειτιετιε ιι'ετι Ιοτιτ τιιιΙΙε
ιττειιτ εΙταιι€ε2. Ι..ε $οΙεΙΙ ιτ'ειι Ιιιἰτ Ραε ΡΙιιε εΙαΙι·;

Ι

Ιεε
ΙτιΙΙιιετιεεε τΙεε αΙΙτεε ιι”ετι Ιοτιτ τΙε τΙετι ΡΙιιε
τΙοιιεεε,τιγ Ιεε ΙΛαΙΙοτιε Με” τε8Ιόεε, τη Ιεε έΙε

›
Β

τιιετιε ΡΙιιε ΡατΪεἰτε , τη ΙεεαιιΙιτιαιικ τιιοΙιιε [αιι
ναεεε, η Ιεε ΡΙατιταΒεε ΡΙιιε τεττιΙεε,τη Ιεε :αττι
Ραετιεε ΡΙιιε Ιιειιτειιίεε , τη Ιεε ιτιετε ΡΙι.ιε Ραἱίἱ
Ι:ιΙεε. Ι.ειιτ ιιατιΙτε εΙΙ: ΙΙ.ιιετε αιι›ι τιιεΙιτιεε Ιτιθτ

Χ

τιαΙτέε , ναιιΙτε2 , ὰ εΙεΙΙοι·ιΙτεε , ειι'αιιΡατεινατιτ.

ε€__

Φ.ιεΙ ΙιττετείτοττττΙόεεεε εΙιοΐεε α εε Ι:ιΙετι-Ιιειι
τειιιι τε€τιε ‹Ιε Ι)Ιειι , τ1ιιΙ Ιεε οΙ:ιΙΙΒε α γ Ρτειιι!τε

Ραττε8ε α ε'ειι τέιοιιΙτεΠ εΙΙεε έτογετιτ ατιἱιιι έεε τ
ΟΙιει·ε Ρι·ετεε, ΙετέΡοηε ρτεττιἰετετιιέτ,‹1ιιε τοι»
τεε Ιεε ετεατιιτεε α)ιαιιτΙΙΙιοιιιτειιτ τΙΙαρΡαττειιΙτ ε
'

Ε

Ι)Ιειι , εοτυπιε ἴαἰτεε δε Ιοτπιέεε Πε Πι ιιιαΙτι , δε, Έ -^
τΙερετιεΙατιτεεαΒΓοΙιιιπ έ: ‹:Ιε Ια ΡτονΙιΙετιοε; εΙΙεε

Ι`οιιτ οΙεΙΙδέεε τΙε Ρτειιότε μια επ τοι:ιτ εε €1ιΙΙ Ιε
ϊ€€ατιΙε : 86- τΙε εεΙΙΙιτιετ ΡΙι1εῷοιι ι1ιοΙιτε Με· '
ΙΒιιΙεε, ΙεΙοιι ι1ιιΙΙΙ·εΙΙ: ΡΙιιε , οτι ιτιοιιιε 8ΙοτΙΒέε
;ῖ 3: (Ϊ

¦

ζ

Χ 4_
ι

τ
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τ
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ατο τιιιεΙΙε,8τ
.Μπιουτ ι:οττιΒιετι
βιο· Ια Ρβατιττττ
τ: τ: 82 έτοἱτΙ'αἔΙα
τι
Ύογεα
πιιΙεταΙ:Ιε
Ι
τατἱοτι ότι τιιοπάε τΙαπε Ιεε τεπεΙιτεα τισΡα8απιβ
πω? ]ε πε ΡατΙε τιοιιιτ τΙεε ΡεσΡΙεε ι τΙοτιτ Γα
τεστ έτοιτ ιτιθπτει Μαιτ Ιεε (αμε ιτιεΙττιετ ε-τ:ιττιε
Ι›ἰετι ΙΙ: πιοπττογεπτετΙε ιικοιιίΙαπε . οτ εΙιατιτ
€εαπε επ τοστεεΙεστε οπίτιΙοπαΡΙΙα τατοπιιοτειιτ
τΙαπα Ιεστανειι€Ιεττιεπτ τ Πε αΙΙογετιτ τΙ*σπ εοΙτέι

μια τοστ α εοφ τοσττιογειιτ τΙε Ι'ατιττε; όστι
ταπε τΙε τοιιτετ εΙιοΙεε ;ΙΙΙ((1ΙΙθε α τιε Γε ιιοσνοΙτ

τείοστΙτε τΙε τ:ε τιιιΙ είΙ: Ιε ΡΙστ τω, 8τ Ιε τιΙσε
Μεστά ΙΙε τιε Γεανοτιετιτ στα τΙ'οἱι ποσα νετιοτι8ι
τη οτι ποστ αΙΙοπετ τιιιεΙ εΙΙ Ιε ντα] Ρτιπι:ισε ότι
τιοττε ντε ; τη ι4ι1€ΙΙιτ. ετι Γετα Ια τΙετιιιετε πιτ. ΙΙ$
π'οίοΙετιτ τ:τοιτε τισ Ια ΡτονΙτΙεπεε μι)! Ια Ιασι

πε; πι! Ια πει:εΙΙιτέ :Ισ τΙείτιπ,πγ Ι'ιιιτΙετιετιιΙειι06 '
άε Ια νοΙοτιτέ τπτ Ι'ετετπιτέτ πιτ ΙαιτιοτταΙιτέ άι:
Γαι·ι·ιε. Δ Ρειιε ε'αΠεστογετιτ-ιΙε, τισ'ιΙ 7 ειιΙΙ τισ

Ώιειι. 1Ιε τεπι:οσττοχετιτ σαιτ τοστ σε ετ2.τ1ι.Ι88,8ΙΙ
ιπΓοΙσΙοΙε:α τΙΙΙΙΒι:σΙτετ. €τ:ττε οΙ:Γεστιτέ·ε'έΡατε
τΙοΙτ τΙατιτΙε τότε σε Ιεστ Με; οτι Πα τεποικτιτι
ταπι:οίτ , οιιΪΙΙ Ιαστ Ισιντε Ια νετι:σ , τατιτοΙΙ πιω
Γε ταστ ΙαιΙΙετ €οσνεττιετ απ νοΙσπτέ ; Ιεε στι”
»'

τισ'ΙΙταστ ΡΙειιτετ τΙε τοστ, 8: Ιεε 2.ι1ΕΙ'β8α (ΙΜ
επ ταιιτ τΙτε ; οι ιτιΙΙΙε τοΙιεε ΙειπΙ:ΙαοΙετι ]σΒΙ:5
τισεΙΙε , δε εοτιιοΙετι ΙΙοταστε -τΙενοιτ εΙΙτε τι
τεττε Ιοσε τΙε τεΙε εοπὸσᾶειιτε. »Με τι νοτιοιτε
οτι Ι'ιτπριετό νατΙαπτε ιιιτ:είΙαττιττιεπτ επ στιειιιτ
ΒιιΙτέ ότι τΙΙΙΙ:ετειττετ πιαπιετεε ΙαπεΙ:ιοττιοαι Π]
ιικΦωτειίτ:Ιοτι Ια. ΙτατιταΙΙΙε τΙεε Ιιοπιτττεε πω.

ο" Ι'Ιιι€εττιτστΙε δ: Ια τΙοιιτεςείτ Ια πάτε , δξ
`
ιιιενΙ·

'Μ·Β πο; ιιῇ-ιὸ.ῇ ήδ

μ»

ι ἶιιενἰιεειε ρεεε ι!ε Ι'επειπ. ΒΒΒῇΙ'ὸ έ: εσπιΒἰεπ
ΐοι1τ ε'ικοι·ε ειυῇοιιϊὸ'ιιιιχ άουτειικ 8: ἰιιεεηεἰηε
εειυι , :με εε Το εοπτειπ:ιιιε με ει: :εφε εε
Βια , Ιιιγ 011: -είΐοεἱέ Ιεε !ιοιππιεε ? εοππιπειιτ.

Η τὴ· ε μια: όε Πτι ε Ιειιι·ε Γιιρετίὶἱιἱοτι: , ε. Ιειιτε
ο!ιεεε, ε !ειιι·ε εετειτιεπιἱεε,8ι ε Ιειιι·ε οι·άτε8,8:

:ι Ιειιτε 0Ρἱτιἱοτιε; εε Γε Αδεια: Ρι·εΓιιιιεε Μακ
ειπιέε , επι πε φαει ε ειιε!ιιιιε ιισιινεειιιέ επ
πιἱΙἰειι ά'ειικΡ ]εΓιιε-Ω!·ιτιΠ ΡιικΙει πάτε εε ίση-ε
Ενετιεἰὶε ιιΡίετιιιΚεει:2ε “Με Βιιιι:Ιειπε , & ω).
ειστε ευ Ρει·ενέτ. Η ιποιιιτε ειι Βεκπε Ιιιικπιιιἱιι Με
νιεἰε ΐοτιόετι1επε εε τοιιτεσ ι:ΗοΓεω Ιεε ετεπιἰετε
μ·ιτιειΡεε , δ: |εε ιἰετιιἱετεε Με άι: πθττε Πε;
ΙΙ ιιοιιε @Με Ια ι·είοΙιιτιο11 εε Με άοιιτεε, Γε::
ΡοΠιιοιι άε οσε άϋ50ιιιτέ8; 1°εεΜιτι!Τεαιεπι Δε
Με ΒτοἱὶἰΙΙειω δ: τἱτειιτ Με εί-Ρι·ἰτε ιὶε Πτιι]ιιιε
τσάι: , Ιεε εΠἱτ εποε Με Βειιτε Ιιιιτιἰει·ε ε (Με Με
εεεοιιντεει ειι να), εινα: ιιιι ε:ιτι·επιε εοπτεπιτε

παπι: Ια πειτιιτε ι1ιει:οι1τε8 τΡιοΓεει Επι· Η ασεπ»
σε , ειι'ΙΙ ιιοιιε ιι ωιιεε ο ι:οιιτειπε Ιεε ειπα ε
μι: . 8ε ὲΙῖΙεἱπ. Ετ εοπιπιε εΙΙε εΠ ιτεεμτΒιἰιε ;
ειιΙἱἱ τι”ε εΠε ΐιήετε ε ιιι1ΙΙε σ.Ιτετειώιμ (:'είϊ ε
ειιογ ε ι·ειι:ιροττε εε ειι'ε)οιιτε Ιε ΡτοΡΒειε,ει1ε
Ια πειτε εἱΪετωἱε με Ιε :εμε άι: δεἱετιειιτ Βεβ
Μ μια έϋπιπΙίω δε: Ιε πιοτιάε Με εεΙε εωιε
Με: ε ιιιιε ἱιιίἱιιἰτέ ε!ε ε!ιαπεεωεε:.ΑΡτεε ενοἰιέ
ι:ετιιι Με άὶἴεἱΡΙἱιιε , Η Η. εείΐοιτ , δ: επι τεεενοἱε

Με πειτε , εοιππιε Η Ριιϊοἱἰὶ με Ιεε ΙιἰίἙσἱτεε
εεε Ρειγει1ε , οὐ Με πε νοἱτ Πει: ΡΙιιε εσιιπωιιπ,

ιιιιε Με ε!ιαιι€ειπετιε
εε ει: τειἱ8ἰοιἔ=
ε
χ ά'εΠει.ιε;
Χ
_2

@Σ

Μπισηία·Ισ Εβιιικι2 :ί ό κ? Η

1.2 τεἱἱἔἰοϋ όεε ]υἱΒ ιπεΓτιπε , ευη @ε νετἰτε:
Με δ: Γυθξειυτε ραπ ἴοτι :ει11Ρε , όεκςοΞτ είὶτε
κ
εΒειπΒέε , Με εΠό επι εἱΐει: ; εοεππε ΓΑΡὁττε
Πώπ.·7: Η όἰνἰτιειτιειπ τεπωηιιέ Με;» Ι°έΡἰττε πια Ηο
Βτευκ ; δε εοπιπιε Ιε ΡτοΡΙ1ετε]ετεωἱε Ι':ινοἰτ
_Ρτεὸἱτ Ιοη8-τει1πρε ειι1Ρατσ.νειπτ επι εεε οποτε; Με
Μ ν· @Με νέοοιιιωτ , ά: Ι'Ετωιι€Ι , με Ια ιωι:«Μ] απ:
3"
ποι;νοΙΙο ιΙΜικεο. Μαἰε Ντιπ άε @ΜΒ ηε_Γετα
Ρώτα ςΒει1_Βό; δ: ε'είΈ ρουτερ” επτα: αυττε5
τειὶΓοΠε , Η εΒ; πιοι1·ιτιπέ Ισ τομιιοπο Μ Μια ; σοπ

Πειικ: δ: ἰπιωυεΒΙε , εοπ1ιπε Ια ΐι:ΒΜκιεε , ΙΕ
- Γοτάτε ὸεεεἰεια ; εἰπίὶ φ1εΙε άεσίετε]ετεπτίω

εΙΞΓει·ια :με εοπιπιε Με τε8Ιεωεω ει: 8οΙεἰΙ › 86
όε Η Τ..ι.ιπε , δε ε!εε έτο!Ιεε ιτε εεΠετουτ ῇαπιεἰε,
άε ωεΠπεειιΜ σε πουνεΙ έτει: ιι'ειιιτο. Ροἱω: άι:
ω. Μ. θα.. Νουε_ ειιιτἱοπε ιπειζοτειπιηι: ὰ εΧΡΙἰει1€τ Η
36·

πωιἱετε; άουτ. Η Γεω 8οι1νεπιπέ , ὰ Γεανοἰι· επ

έει1Ηέ δε ]ιι-ΙΉεε. Μεἰε Ρειτεε α:111εΙ8 ΡτοΡΗεω
ι·ερετε ετποτε Ια ιπεΠεεε!ποΓε @πε Ιε ὸετΠἰ€ϊ
γ νετίετ,πουε επι άΗϊετε:οπε Ι'ε›‹ροίἰεἰοιῇιιἴφτε$·
Η. νεορι1ε ὸετκ ειιΓει:οπό εττἰεΙε,οΕι Η εκΙι0ϊϊθ
' τοιι:εε Ιεε ρεττἰεε (Μ ωοιπἰε ὁ. Γε τεῇοἰἰἰτ (Ώ ω

›
›

Α

Βἱετι-Βεστειικ τεερε όε Βἰευ, Ζω Ιε:σάεια ΟΗΕ·

Π) β τηοαΜΕπτ; Ωω κι πω: :Με είμ)·ε; απο Μ απ"

Ι:Μο , @σε ιρίεΙΙε οοπ:Ζωπ ; αρ Μ: σΙππυρ: $'ξ£#€
ΡΜ. (ε, πω: σε :ΙΜ εβ επ απ:: ; φα τσιπ Με “#2” τω
ἰ

][οηβ.τ στὶεηι· ιἰε Ισ”. ]ε @η Μαι ι1ι1ε ε'είΪ Π”

' ε

5Βιιτε πίΪεΖ εόιππι1ηε ό:ιτ1έΙε 1επι€εεε ὸἱνἰπ › δέ

Ϊ

ξ

Ϊ

ε

ΒιισκιΠ1 ό'ει11ΡΙογετ Ιε 11οιητΓιιπε εΒοίε Ρ0Πΐ
Πετέθετ εεΙΙεε , ε1ιιἱ χ ΐοπτ εουτεπιιέε :εοπ1Φθ.

(ματιά

Ρετ/Ι ιδ;ιι;ια;ια:

μ;

σσαπιΙ ποσα σΙΙσπα Ι'Ι:αΙιε Ροστ Ιεε ΙταΙΙεπε ή σε
Ια Ριαπεε Ρσσι· Ιεε Ρταπεσιε ; 8: εισ'επ εεττε
ίαΙΙσπι Ι'οπ π·ιετ Γσσνεπτ Ια σε! , σε Ια :στη ποστ

αστε Ιεε Απ8εε. , δ.: Ιεε Ιισιπιπεε , σσΙ γ Ιτασιτεσιώ
Μεσα εε σσΙ ιπ'επιπείεΙιε σε ιπεποιεαΙππ εεε
πιστα επ εε ω, δ: ασττεε ίειπσΙασΙεα , εΐεΙΒήσε
Ιε ΡίαΙιπΙΙΙε ειιΙισι·τε α εε ιιεῇσσἱι· , ποπ Ιεε σεφ:
8εΙα τετιε ΙεσΙεπιεπτ,ιπαιεασίΙΙΙα ιπετ,σ σ2εΙΙ:ι
ΡεσΡΙέε , ςισειΙε ετεαεστεε ίαπα·ι·αΙΙσπ , &ειαστεζ
ία ΡΙεσίτσεΙε,ε'εΙΙ α ασε Ιεε εασκ,δε Ιεε ΡσἱίΙσπα;
δε ποπ [εσΙειπεπτ Ιεε.εΙιαιπε , ιπαΙα επεσι·ε @Η

ΡιεΙΤεπιεπτΙεα αι·ΙστεασεαίσιεΙΙε ιπείΙσιε._ @οι
α'ειι[σΙτ, σσΪὶΙ Ιαστ πεεεΙΙαιι·εσιεπτ επτειιτΙιεεεε
παι·σΙεα επ Ιεσι·ε ίειιε ιστορια Ροσι· εε: ιιιεσπεει
ει·εατσιήεα·ΙπαπΙιπεεε, ειπε ποσα απρεΙΙ6εΙε σα,

Ια τει·ι·ειΙασιεπΙεε ΕΙ12.ΙΠ838ζ Ιεε αι·Ιπεα άεα Μπα;
έταπι .εΙαὶι·.ι οσε μι· εει;τε πασα Ιεε αι·Ιαιτεα σε
οεσνεπεεΙΙ:τειπΙα Ρσσι·εισεσπ @ετ ταΙΙσππασΙεα
Ιω (ιπε τΙΙι·όα-νσσα) εσέπιπεπε εΙΙ:-εε ξΙσπα
ασε Ιε ΡτσΕΙιετε αςΙιΙιεΙΤε ξαι:αισΙε α. εεε αΙισΙεεα

νεσ σσ°εΙΙεε π'σπτ Ρώπα σε [σπα ΡσστΙ'οσιαζέ
()οιπιπές ΙεσεσπΙσππετ τ-.ΙΙ σε α'έ8αγει·,νειι ασε

ΙαΙσ)·ε είΙ
ιπσσνειπεσμεΙσπτ εΙΙεε σε Ισπα
μια εαπαΙ:ιΙεε θ @πια Ει·ετεε, εδώ: σπε Ι:αΙΙΙσσ σε
_ΡαιΙει· .εια:εΙΙινε, σπε π), ετΙαοΙε , (εσιτιπιε σιι

Ια ποιππιε ι;Ιαπε Ιεε εεε εε) σσΙΡσσι· πσσε πε
Ρτε[επεει εοιπΙ:οΙεπ Ιε σαι-πωσ ασ τπσπ‹Ιε Ιεια
ειιττετιιεΙσσαΙετεΒπε σεΒίεσ επ ]εΙσα-(ΙΙιαΙΙΙ:)
επ έπεσε! Ια ιέΙσσ1ΙΤαπεε Ισίσσεε απ:: ετεατσ4
Τα Ιεε [ασια πισττεε, απ;; ΡΙσα εΙεΙΙ:Ιεσέεε
Χ 1.° σε Ιεσ8»

κ

μαι

ειι·ικοπβιτ Ισ Ρβιιιιικο :έ ε ύ έ:

Υ

τΙε Μπι & άι: ταἱἴοτι. δε τΙ'είΙ μια αΙΙεε ( ιΙΙι+ΙΙΙ
ασε Ιεε Ιιοιτιπιεε , 8ε Ιεε Αιιβεε Γογειιτ :Με ιΙε

@χε , νομο: ανει: ιιιιε ΙαιΙεΙαόΒοτι ιιοιιΡαι·εΙΙΙε

Ια Ιοἰτε ‹Ιε εε ιΙινίιι ειιιρἱι·ε ; [.8Ι1Γ8έΠ10ΕΙ0Π$;
ει ειπε ςαιιτὶειιιεε ιιε ΓιιΕ·ΙΓειιτ μια μια· Ια σκιε
ΙιἰΙΙεειιεε ιΙ'ιιιι Η Ιιειιτειιιι εΙιαιι€ειιιειιτ. @ε
ι;οιιτεε Ιεε Ρατιἰεε :Ιε Ι'ιιιιΙνετε,Ιεε εἱειικ επ Ιιαιιτι
Ια τεττε δ: Ια πιει· επ Με ; ιιιιε Ιεε νΙΙΙεε δ: Μ
εαιιιΡαΒτιεε , ειιιε Ιεε ίοι·εΠε , 8ι Ιεε :Μπα πιά

ιιιεε › οττιετιτ αυΙΙΙ Ιε ιιὶοιιΡΙιε ιΙε Ιει11°δεΙ80€0ϊσ
(1ια'ιιιιε Η ειιι:ταοτκΙΙιιαΙι·ε 8τατε Ιειιι· ιΙοιιιιε
Ια ν0ἰΧ › δ: Με πιοι1νεπιεικ , ειιεΙα ιιατιιτεΙειπ'
α τεΙιιί_έε. Ι.ε Βου-Εεε: εΙε εε τεΒιιε ιΙεΙ'Ετετ

ι·ιεΙ Ιιιιι ΓειιιΙ:Ιε Π @από , δ! ΙΙΙιιΒιιι , ειι'ΙΙνοιι
ιΙι·οιτηιιε τοιιτΙ'ιιιιἰνει·ε ε'ειι επιειιίΙ ;δε ι11ΙΜ γ
ατι·ΙνείΙ απ:: ετεατιιι·εε ἰιιαιιἰιιπέεε ιδιιεΙιιιιε :ΜΙΒ

:Ιε ί-επιΒΙαΒΙε α εε ιιιιΙ ανίιπ αιιττε:ἔοἱε ( α τε @θ
ιΙΙΙειιτ Ιεε ΙιΙΙΙ:οιτεε) αιι ΗΙε άι: Βοιι (ΜΜΜ

ειιιἰ αχαιιτ ότε ιιιιιεκ ὸεΡιιἰε ία. ιιαΙΙΙαιι:ε› ΜΗ
ίοιιὸαἰιιειιαετιτ,νοἱαιιτ υπ ειιιιειτιἰ,τιιιἱ αΙΙοΙτ τω·

Ισια Ρετει Ι'εκι:εε αξια εταἱιιι:ε αγαπα ιιιΙταειιΙ01·

ίειιιειπ ι·οιιιΡιι ΙεεΙἱειιἐ τΙε α Ιαιι€ιιε , ά Ιαίοταϊ
ζώα ΡαίΠοιι αγατιι: ιιεΙιιειιΙα πεεεΙΙΙιέ ιΙεΙαπα·
τοτε. ΙΙ ΙειιιΒΙε ειιιε Ιε ι>αιωιιιε ιΙείῖτε › (ΙΜ
Ια ἔΙοἱτε ιΙιι καφε ιΙε Ι)Ιειι ίσια: ΡατεΙΙΙεπΜπ
α εινειιιιε Ια ιιιιιιιτε ‹Ιε :οικω εΙιοΐεε ; ιιιι”ει·
Ιε αιιἱιιιε Ιε: ΡΙιιε ἱιιατιἰιιιεεε ; ιιιι'εΙΙε ιΙο0Πο

Ιε8 πιοιινειτιεπα ιΙε Ια @γε αεεΙΙεε, ι;111ΙΠ,0Πε
ΡοΙιπ ιΙε ἴειιτἱπιειιι:; Ιεε Ρ2Γ0Ι€8,8£ Ια νοΙΧ 2

β€110$ηιιι ιι'ειι και: ιιιιιιιιιι ιιίαΒε. ]'ανουέ ΑΓ
' ο

ικιβ πο, ω", η.
μ;
σΙε :οικω Ιεε Ηειιτεε όιι Ιαιι€α8εΙΙ ιι')ι ειια`Ραε
ιιιιε ρΙιιε ΙιαπΙΙε , εεε εεΙΙε-εγ , Βιιἱ τειινει·Ιε Ια
ιιατιιι·ε, δ: εΙοιιιιε άεε αιιιεα ασκ οτε ὸεΙα πιει· ,

δ: πι: ι·οεΙιει·ε ‹Ιε Ια τακιιΡα8ιιε , Ιεε ΡΙιιε Πα
ΡΙιΙεε ΓιιΙετε , αεί Ι`ογειιτ ασ ιιιοικΙε. Μαιε αιιΙΙΙ
ΙοιιΙΙΙειιε Ιε , 411118 ειιιαιιεΙ εΙΙε εΙΙ: Βιετι Β: εσενα:
ιιαΙ:Ιειιιειιτ ειιιΡΙογέε , ε'εΙΙ Ιε ΡΙιιε ίἱιΡετΙιε σΙε
τουσ Ιεσ οιαιειιιει·ιε άειιοε άΙΙεοιιιε ; τΙ'οίι πω:
αιιΙΙΙ :με Ια ΡοεΙΙε ε'ειι ιιαι·ε ἔστι Γοιινειιτ , τοπι
ιιιε εεΙΙε ‹Ιε τοιιτεε Ιεείοι·πιεε εΙε Ι'οι·αΙΙοιι Βιμ
ιιιαιιιε › ε ειιἰ Ια ΡοιιιΡε δ: Ια ιιια8ιιΙΙΙ:ετιεε εστια

νἰειιτ Ιε Με”. Νε νοιιε έτοιιιιεε άσοι: με ΙΙ Ιε
ΡίαΙι·ιιΙΙΙε , 8; Ιεε αιιτιεε Ρι·οίετεε , ι1ιιΙ οιιτ :οπι

ΡοΙέ Ια ΡΙιιε μια ‹Ιε Ιειιτε εειΙτε επι ιιιι ΙΙΙΙε ροδ
τισιιιε , γ ω: ειιιεΙαιιεείοΙε ειιιΡΙογό εεττε ίοι·τε

Ι

‹Ιε ΙΙΒιιτε.Μαιε μια ειιεΙ'ΙιγΡετεοΙε Ροιιι· εΙΙιε
Ι·ιοιιιιε, δ: Ιεειιιιιιε άοΙτ ανοιι· ειιεΙι1ιιόΐοιιιΙεα
πιειιι: όατιε Ιεε εΙιοΙεε ιιιεΙΙιιεε,αιιίΠ ΙιΙει·ι εμε Με

αυτια Βειιτεε τΙι.ι σΙΙΙ:οιιι·ε , εοτιΠ‹Ιει·οιιε ειιιεΙΙε
εΙΙΙα ι·αιΙζ)
σε ιΙε εεΙΙε,‹Ιοιιτ Με ΚΥ ιιότι·ε Ρι·οιιΙιε- τε. ΙΙ εΙΙ εΙείιατοιιτ εΙαιι· 8ε τεεοιιιιιι, :με Ιε ειεΙ ,,

δ: Ια :ειτε , & Ιεε αυτια Γιιιετε,τΙοιιτ ΙΙ Ραι·Ιε επ
εεε ειιιΙι·οιτ , ιι'οιιτ η ιι'αιιι·οιιτ ΙατιιαΙε, τη μι· Ιε
εστι ‹Ιε Ια ιιαι:ιιι·ε , η μι: Ια ειπε άιι ΜεΙΙΙε , Ια
ΙΙ

Ιο)ιε, πι): Ιε ΓειιτΙιιιειιτ, ιιγαιιειιιιε :Με αιιιι·εε μί

ει!

ΙΙοτιε, οιι έιιιοτΙοιιε ΡισΡτεε αιικετεατιιτεεαιιΉ

πιόεε. ΜαΙε Ιιἱει·ι Ιειιι· Ρειιτ-ΙΙ αι·ιἱνει· ειιεΙειιιΒιιιι
ιΙεε αει:ιεΙειιε , «μι εαιιίετιι εεε πιοιινετιι€τιε-ΙΞε

ι·Ιατιε Ιεε ιιατιιτεε αιιΙιιιέεεωΙεΙαίΙοτι ειι'ετιεΐ:%

Η ιιιι”ειι
εεε
πειι:οιιετεε-Ια
εεε αΙιοΓεειιΙαγειιέ
.
Α
γ
Χ ἐ
.

ιιιι=ι=ι ,

με

ΜΜΜ @Με Ματια: :το ν ι;

αιιι:ιιιι τεΠειιτΙιιιετιτ ιΙε σε οιιι Ιειιι· ω” , ἰΙ εΙΙ:

"η Ροιιττατιτ ιιιι'εΙΙεε επ αιιιογειιτ , Η Ια εοιιιΙΙ
τΙοιι ιΙε Ιειιτ εΙΙτε ειι έτοΙτ εαΡαοΙε.. @ατιιΙ
τΙοιιεΙΙ Ιειιτ αττινε οιιεΙοιιε ι:ΙιοΙε ιΙε ΙειιιΙ:ΙειΙιΙει
Ιεε Ι·ιοττιιιιεε οοιιτΙ'ειιΡτιπιετΙειιται:ττΙΒιιειιτΙεε
έιιιοτΙοιιε , δε Ιεε Γειιτιιιιετιε , ιι'εΙΙεεειι αιι

τιἐΥειιτ Η εΙΙεε οτι έτογειιτ ειιΡαΙΙΙεε , Με" ιιιι'ειι
ε ετ εΠεε ιιε Ιεε αιτειιτ με ;, ΠετιιΒιιιιτ ιιιιε ειιιιίε
Ρατ Ιε ποιο εΙε Ι'εττετ ιιιι'εΙΙε ααεεοιιΙΙιιιιιέ ιΙε
ιστοεΙιιιτε τΙατιε Ιεε ΙιιΙσίΙαιιρεε αιιἱιτιέεε. (Ξωτι

τι·ιε οικιιιτΙ ιιιιεΙοιι'ιιιιε τΙε εεε εΙιοΙεε-Ια εΙΙ @ε
Πάει ἴαΙἰε , οιι τιιιιιόε , οιι ιΙεΙΡοιΙιΙΙέε ιΙε Ιεε οτ
ι·ιειτιειιε μ οιι Ιιιγ ιΙοιιιιεΙα ιΙοιιΙειιτ , Ιε ιΙιιειΙ ; Ιεε

ΙατιτιεειΙεε ΒετιιΙΙΙειιιετιε,Ιεε εοιτιΡΙαἱιιτεε, δε Ια
αιιτι·εε ιιιοιινειιιειιε,οιιε τεΙΙεε Ρει·τεε οιιτ :κεσε

ΙΙιιιιιέ εΙε ι:αιιίει· αιιιι Ιιοιι·ιιιιεε,8ε αιιιι αιιττε8 απι
ιιιαιιιι ; Αιι εοτιτταἱτε ι3ιιιατιιΙ εΙΙεε ίοιιε τέτεΙιΙἰεε›
αεει·ειιεε, ειιι·ιεΙιιεε ,δε ειιιΙιεΙΙιεε ,οιι Ιειιι· ειτ

ττΙΒιιέ Ια @γε , Ιε εΙιαιιτ , Ιεε ετἰε _τΙΙαΙΙε8τεΙΙε ›

Ι°αΡΡΙαιιιΙιίΙεπιετιτ , δε ΙειιιΒΙαοΙεε αᾶιοτι8› α
έιιιοτἱοιιε οι·ιΙιιιαἰτεε απ:: Ιιοιιιιι·ιεε εε τεΙΙεε α·
Μ.-ηεπϊ.-ΜΡ._ω

/ εαΙιοιιε. ΙΙ τι', α ι·ἰειι Η εοιιιιι·ιιιιι αιιιι ΡΓΟΡΙΙασυ
ςιιιε τΙ'ειιΙήιοττετ Ιεε νιΙΙεε, Ιεε τοιιιτε , Ιεε ΡαΙαΙε ε

ΙεεΠει1νεε, δε Ιεε έΙειιιειιε ιΙ”ιιιιε ιστονΙιιεε, τατι
τοΙΙ: α. ΡΙειιτετ , δε ταιιτοΙΙ α Ιε τέιοιιιτ , Ι-εΙοτι Ιω
ιιιἱιιεε δε Ιεε ιΙεΙΙοΙατΙοτιε , οιι αι: €0ιιτ1°8Ικ
' Ιεε αεετοΙΙΙεπιειιε ; 8ε ειιιΙιεΙΙΙΙΙειιιειιε ;-(1ΙΙΙ7
ΐ.εήγ

εΙ9ἱνεΗτ_ Μπι. Ι.εε έετιναιιιε ιΙιιιιιοιιεΙε εΠ
ιιίειιτ οι Ια ιιιιείι·ιιε Γοι·τε, δε Ιεε ειιει11ΡΙε8 Φ

' ΙδέΒ_€ €Φιειιιιιιιιε ιΙαιιε Ιειιιτε ΙΙντεε, οσε εείετοΙτ
Ω--«Μει

τι

~ ειτε

~ῇ_-Τ_-_
Η

π:[:ο,::;::.,:μ

μ.)

εΙοι:Ι-ε: :Ιε ::ό::ε :ε:::Ρε , :με :Ιε Ι'ε:::ρΙογε: ἰι
νοι:ε Ιεε ::ΡΡο::ε:. $εΙο:: εε:τε :εεΙε ΙΙ Μ:: Ρο
Ιε: :με Ιε ::εΙ, Ι:: :ε::ε, Ι:: :::ε: 8: Ιω ει:::εεε:ειι
τοτε: :η ::οι:::::έεε :Ιενογε::: ενο:: ::::εΙ:.1::ε
μ:: ει:: Ι:ο::-Ι:ει:: ό:: :ε8:ιε οι: ΜεΙΙ:ε, :εΙΙε :με
Η εΙΙεε έ:ογε:::::::Ιι::εεε, εΙΙεε ε:: :έ:::οἱἔ::ε:ο

χω:: Ιε:::Ιογε,8: Ιει:::·είΙε:::::::ε:::. Αι:::ε:::ε:::
:ου:εεε::ε 58ι::ε ΙΙ ΒεΙΙε, 8: Η Ι:ει::ΙΙε :Ιε:::ει::ε
ω:: ::ο::Ιε δ: :::ι::ΙΙε. Ο: ΙΙ Ιε:::Ι:Ιε :ΙΙΙΙΙ::Ιε ό::
:όΡ:ε:::Ι:ε,ο::εΙ Με:: Ι:: νε::ι:ε δ: :::::::ΙΙεΙΙ:ο.:Ιο::
:Ιε ]εΓι:ε- ()Ι::ΙΙΙ:: ::ΡΡο::έ ἔιεεε ::εε::::εε , νει:
:με Ιεε :Ιει::: , δ: Ιεε έΙε:::ε::ε ::'ε:: Ιω:: ::ι:ΙΙε
1118:ΙΙ:εΙ:2:1€ε2.β€ 8οΙε:Ι ::'ε:: Ιω:: οι:: :Με εΙ::::;
Ιεε Ι:::Ιι:ε::εεε :Ιεε ΜΗ:: ::'ε:: Ιου: :Ιε :Ιε:: ΡΙ::ε

:Ιοι:εεε,::Υ Ιεε ί::ΙΙο::ε :::Ιει::: :ε8Ιέεε, :η Ιεε έΙε
:::ε::5 ΡΗ:: Ρει::::::ε, :η Ιεεε::Ι:Μι::: :::οΙ::ε ία::

νεεεε, :η Ιεε ΡΙ:::::ε:Βεε μι:: ίε:::Ιε:,::γ Ιεε αιω
Ρε8::ε: ΡΙ::: Ι:ει::ε::ίεε ,υγ Ιεε :::ε:ε ΡΙ::ε Ραφ
Ι::Ιεε. Ι.ει:: ::ει:ι::ε εΙΙ @σε ευ:: :::εΙΙ::ε·ε Ιοί::
:::::έε , ν::::::ει , 8: :ΙεΙο::Ι:εε , ::::'ειι:Ρ:::::νει:::.

@:εΙ ::::ε:είΙο::: :Με εεε εΙ:οίεε δι εε Ι:ίε::-Ι:ε::
κα:: :εΒ::ε ‹Ιε Ι)Ιει: , οι:: ΙεεοΙ:Ι:8ε ἑι γ Ρ:ε:::Ι:ε
μι::,8: Ξ: ε'ε:: :έΙο:::: :Η εΙΙε: ει:ογε::: :ιηἰ:::έεεἔ
()Ι:ε:ε Ρ:ε:εε, Ιε:έρο::ε Ρ:ε:::Ιε:ε:::έ:,οι:ε τουρ
:εε Ιεεε:ε:ι::::εε- εγω:: Ι“Ι:ο::::ει:: :ΙΙ::ρΡε::τε::Ι: ε:
ΒΙει: : εο::::::ε Ι:::τεε:8ε ίο::::έεε :Ιε ί:: :::::::: , δε, -

εΙερε:::Ιει::τεε::Ι:ίοΙ::ι::έ: :Ιε Η: Ρ:ονΙ::Ιε::εε; εΙΙε:
ίου: οΙ:ΙΙΒέεε :Ιε :::ε:::Ι:ε μι:: ε:: τα:: εε :1::ΙΙε
:εεὅε:‹Ιε , δεν :Ιε έεΙΙΙ:::ε: ΡΙ::ε ; οι: :::ο:::ε Ι:ει:

ε8ι:Ιε;, ίεΙο:: ::::ΙΙΙ ε:: [Με , οι: ι::ο:::ε ΒΙο:ΙΕε:
3

'

`

Χ 4_

·

-

Ρο::

-.9__--_Τε
|

ι

/

μι!

84200109: ΙΜ Ζε Ρβιαπισ ει ε ν ι; -

Ριιἰε ιΙοιιε εεε Ιε ι·εΒιιε ‹Ιε 1)Ιειι_ειι Ιου (ΜΙΒ

ζ ιιιἰε Γε 8Ιοιτε 5. οι: Ροιιιτ Ιιιεοπιμιι·ιιΒΙειιιειιτ
ΡΙιιε Ιιειιιι , οιιΙεΙΙε ιι'ενοιι: Ιειτι:ιΙε εΙΙό; ιιιιι ιιε

νοἱτ ιιιιε τοιιι·εε Ιεε ει·εατιιιεε έτογειιι: οΙιΙΙΒόεε
εε Ιε τεεενοΙι· πει: εεε Ιογεε ιιοιι-ΡειεΙΙΙεεἰ
Ι.εε Αιιεεε , ε ιιιιΙ εεε ειιιρΙιε ιι'εΡΡοιτοἱι Ριο

Ριεπιειιιε8: ιΙΙι·εθςεπιειιτ ιιικιιιιε ΡειΙεθςΙοιι,_ιιε
ΙειΙΤειτειιτ με εε εΙιειιτει· Με νειιιιε, (ὶΙοΙιε Με
γ 61808 Μ Με:: ττεε-Ιιειιτειδι εαπ: Ι; οποτε ενώ;
οοιιιιέ ειπε εἰειικ , ει; ειικ έΙειιιειιε, οιιΙ'ιιιτεΙΙΒ
ειπε εεε Αιι€εε, οιι Ιε ίειιε εεε Ι;οιιιιι·ιεε @Με
- ιιτ με ι:Ιοιπετ , ι1ιι”ΙΙε ιιΙειιΙΙειιτ ειιίΒ τειιιι και
Ρει·τΙε ειι εε ειπε εοιιι:ειτ. οιι°ΙΙε ιιε (ε Με”
' έ82-7έδε δε ἐετἱέε ιΙε Ιοχε,ΙεΙοιι Ι'οιοι·ε ειπε Ιειιι'
επ ιΙοιιιιε η Ιε ΡτοΡΙιειε. Μειε ῇε ιΙΙε εε [θε
Φαιά Ιἰειιε εεε εεε ει·εετιιι·εε :ινογειιι: αποτο Μ
Μαιο ἰιπειείΙ: :κι Βοιι-Ι·ιειιι· ιΙε σε 1ιεΒιιε ρΙ.ι.1 Μεί
εεε απου ιΙε Ι'Ιιοιιιιιιε. Οι: με εεε Ι'Ιιοιιιιιιι:
εΙΙ: Ιειιτ εΙιεΙδεΙειιι: Ρι·ιιιεε Ρετ Ιει ειΓΡοεεω άι:

ΙΩΝ Φ0πιιιιιιιι (ἱτειιτειιι· ,ΙΙ εΙΙ: εμε ειι'εΙΙεεοΠΕ
μια, πιο: επι Γε Ι›οιιιιεε ειι'ειι Η ιιι:ιιινειί€ Ι0ϊβ1τ
118 3 ς0ιτιιιιε νοιιε νοχε2 ,_ ι1ιιεΙεε ΓιιιετεΓοιιτ Με
εει·είΙει επ του: εε εεε τεεετάε Ιειιι· 8ει80ΦΙ'ε
Τους ΜΠΕ άσοι: οιιε Ε; εΙιειιτειΙε Ι_'Ιιοιιιιτιε ία;

Ψ7ΜΙ'Μι.ι › 84 Με ιιιιιτισε άι: ὁιιεὶΙ Ροιιτ σε
ει·εειτιιιεε; εἰιιίι Γοιι ι·ειιιΙ>ΙιΙΙειιιειιι: μ: Ισ. με:

ΦΕ ΒΞει!· ω” είΙ υπ Ι>οιι-Ιιειιτ ε 8: Ιε Με: Νικ
ΒΡΡάι© Με; σοπιιτιε · νοιιε νογε; ε_ιι°ει·ι Ιιι εε εινιΙε Ι'οι·ι ιιοιι·ειτ ῇιιίειιεε ω:: @εε ε δ: ειπε πια-μ- '

Ι ΉΙΙΙΙΙΙ Φ' ΨΙΙΙ[9ηει9Ι5 ΙΙ ΦειάιΖέ ευε1409 ο
Ι

<Ι=Ββ€9 ε,
ι

_ω .

Υ

Ι

ι

Ι
Ι

ικτβιωτιπωιμ
με
κΙεΓαίττε;δε απ:: σα:ιίιοιιε εοιιττιιἱτε: οτι Ιω τειιά
ςΙε εσιιΙειιτε Βιι)ιεε δ: νἱνεε;Ιεε Ιιοτιιιιιεε εΙΙ:ιττιΞε
τιιιΓοτιτιο.Ι:Ιε , τ1αε τοατεε_εΙιοΓεε Γε τεΙΓειιτετιι: τΙιι
Ιιτειι , δ: τΙα ιιιιιΙ τΙε Ιειιτε ιιιιιιΓΙ:τεει δ: τια'εΙΙεε

εοαιτξτ Ρετ ιιιτιτιὶετε τΙε ω: ιιτιε τιιεΙΙιιε Ιοτταιιε
εινα: εαπ. Μια α: ιΙιτ,_τια'ειι:οτε ειτε Ια ιιτιτατε
άστε εἰειιιτ,Βι ‹Ιεε έΙετιιετιε :Για με είτε εΙιιιιι€όε
επι εΙΙε ιιιεΓττιε ριιτΙε @με ιΙεΙ)ιεα,Ι'οιι ι·ιε κατ;
τιοατττιιιτ τιιετ,ι;ιαε Ιεατ εΙΙτε τιε τω: ρατΙέι έΙενέ
ετι ατι έτει: Ιιε:ιαεοαΡ ΡΙαε Ι·ιεατειιιτ , δ; ΡΙαε Ρετ

Γ:ατ τια'ειαΡετ:ινατιττ. (Σετ Μ; Βου-Ματ δε Ια ΡετΓε«

απ» ‹Ιε εΙιειειαε εΙιοΓε εοτιίιΓΙξε ρτορτειιιειιτ ε!
Ιοαϊτ ιΙεΙε βη ροατ ΙεικιαεΙΙε εΙΙε τι είτε Με δ;

Γοτττιέε. Οτ Ιεε εκατ, Ιεε έΙεττιειιε, 8: Με πατε:
ςοτΡε Γοἰτ εεΙεΓΙ:εε ,Γοιτ τεττιετιε , σνομπ; έτέ
Γειἰτε Εισαι· Ια ει” ά:: Ι)ιεα , δ: Ροιιτ Ιε Ιιτετι άι:

Ι'Ιιοιτιτιιεη Ι.ε τιιοτιτΙε έτει: εοτιιττιε ατι Γε.τιιέΙ;
τετιιΡΙε. Τοιιτεε Ιεε ετε:ιτιιτεε ετι έτοχειιτ οτι Με
ιιττΙεε , σα Ιε: ιιιεαΙσΙεε. ΕΪΙιοιιιιτιεετι έτοιτΙε
διτιιιτετιι:Ι:ιτιτ, 8; εοτιιιτιε Ιε Γειετιίιαιτεατ, οΙιΙι€έ
Ρετ εεττε εΙιετ€ε ὰ τεΡΡοττετ τοατΙε τεΙΙε ξ Ι'Ιιξι
.Ι
ιι
ι›
Ι
ι
ι

. ιιεατ ‹Ιε Γοτι Γοανετειιτι $ειετιεα_τ ,Ιε Γετνιιιιτ τεΙΙ

ΒιεαΓετιι_ετιτ,8ε ΙοαϊίΓειιιτ ‹Ιε Γεε ΡτεΓετιε ΓεΙοτι Γοιι

ιιιτειιτιοιι.8ι Ι'Ιιοιιιτιιε ε'ειι Γαίτ πτιαιτέ,εοιιιιιιε
ιι τΙενοιτ,Ιεε ετεειτατεε εαΓΓετιτ έτέ €ΙοττειιΓεε τα:

Γετνιτ ε ατι ΙΙ Ιιεεια τω, δ: ιΙ'είΙ:τε ειιιΡΙεγέεε τι;
απ: Γι εικεΙΙετιτε Για. @μια ΙΙ τι. οιιΙ:Ιιέ·Γοτι ΚΙε·τ
νεα· ,_ ειιιιτιτΙ ΙΙ τι ιιιΙΓεττιΙ:Ιετττειιτ αΙιιιΓέ ‹Ια ττιοιι«
6Ιε , τΙειΙιτιιιτ πω: ιΙετιιοτιε εε ετα ειστε τΙεΓΙιτιέ ζ

ΡΙ©υιΞι 6ΙΒΗΙ10Γ08 ΡωίωιΙετ εε ατα έτει: ιΙεα τϊ
- 25 τ
'
λ'Ειετ+.

έ-ι-*Ιε ε” ε

τε εεττ ·.Μεεεε

ι

Ιω
$ωποπ ΙΙΙ: Ισ Ρβωιοπο κ ε ν 1;
Ι'ΕτετυεΙ , εουΙυι1·ιευτ εΙευιε Ιε Με α: υυΙ Ιυγ
:που ότε άουυέ Ρου: ΙετνΙτ ά'ΙυίΙτυτυευτ Με
νει·τυ ;‹1υἱ ιΙουτε σ,1υε εεε ετεειευτεε υ'αγευτ έκό

Ρετ σε πιονευ άεε-Ιιουυοτέεε δ: ΙΙείΙτὶεε?δἑ Μ·
ῇυίΙεπιευτὸέΡοἰὶἰΙΙέεε ‹Ιε Ια ΡετΙεόΙ:Ιου άεΙευιτ

πυιτυτε? 5Ι Ι'ου Ιε Γει·νοΙτ υ'υυ Ιεερττε ὲεΙιπτεει·
κΙυ Ιυυυει· , ου Η Ι'ου ιυεττοΙπάεε Ιοευίε, ου εΙεε

ι·υυΙετε Μου Με Με τονειΙε; Η Ι'ου Ιοἔεοἱτ Μπι
υτι τεππΡΙε άεε ΙπΙ8ευε . ου τΙεε ΙΙΙΙεε άόΙυευ
ευ έευ ;εεε εΙιοΓεε-Ιἐ (ετονευ: εΙΙεε με ουτω
εεεε? δειυΒΙει·ο!ευτ εΙΙεε Ρω,υυον ι1υε ιυιιέτεε

δέ ἱυαυΙυπὁεε ι·είΙευτυ ω: εΙΤτου: , 8ε ἴοιὶρἰτετ
Ι-ε ετετεππευτ Ρουτ Ιε τοττ,υυ'ου ΙευτΪετοΙτΡΙΙ ευ
εΙΙ ιΙε ιπ1εΙυτε όεε :καυτα εΙε Ι)Ιευ. (Με εΙευκ

ειυΙ ενογευτ εεε Ευα ρουτΙυίΙτυΙτε , δ: ἔ€Ι8ἰΓΦ'
Ιεε ΓετνΙτευτε εΙε Ιευτ ΜεΙΙΙτε, άεευέευτ ‹Ιε Ιευτ
Ρι·ευυει·ε 8Ιοἰτε, φωτιά ΙΙ ΙευτΙτευτ ευ ΙΙευ ἀκε

Ια εΙεΙΡΙονει·Ιευτε ΠΙ€ΙΎΕΙΙΙ€8 , 8ε εοπιιυυυΙυι1€1°
Ιευτε Μακ ἐι εΙεε Μετα” , δε ἐ εΙεε ίἐετἰΙεἔε8·
σεΙΙ του: ‹Ιε ιπεΙυπε υυε ΙπιρετίεάΙου :Ιαπω

τεττε , άεΙΙΙυόε ρου: Ιο8ει· Ιεε ΙδετΙΙΙευτευτε υ
5ουνετειΙυ, ‹Ιε υ'εΙΙετε εΙιει·υέε, εμε ιΙε Ι›είὶεε ά

τΙε ιΙεπτουε;8ε Π εΙΙεεινοΙτ άεε (ειπε εΙΙε πε Ρωτ
τοἱι νφΙτ Ειπε υτ1ε εΧττειυεΙυάΙ8υετΙου Ιεε Ϊτυἰτε

ίουΙΙΙόε μι: Ιεε υυιἱυε όεε ιπεΙεΙπευε ,Ι'ειΙτ 901
Ι'ετινἰτουηε ειπΡώίουυέ ιΙε Ιευτε ΙυιΙευεε , Ι'οτ

δε Ι'ετἔει1; , ε]υΙεΙΙε ευΙτ εΙ:ιτ13Ιεε ΙΙ:ιυι:ε , Ιεε ΙΜ·
πιευε,8ι Ιεήονει€ικ,υυ'εΙΙενΐουπε εινα: τευπ ιΙ€

ττενεὶΙ, ΐει^νΙτ όε Ισυετ ε Ια νεπἱτέ , ὲΜυιΜεἰοτυ
ἔ Πινατἱςε : δε: θ.ΙεΙυκυτε.Οι· ΓΕν:ετυεΙ
νεπ:4Μ
Ι .
Μ Ι
Ι·ε:ζι1ετ

‹

σεβ τοζτι; @τα

μι

τειὅυετἱεγ Με μι· ΙΪΕναυιὅΙΙε εΙε Ιου Ι:ΙΙε αί4
ίταυεΙτἱτ τοιιτε Ια υατιιτε ει: :ειπε ιτυΙετε 8: (επά
· :πάει ταΡΡοτιαυτ εΙται1ιτε ώστε α Ιου νταγ Με ,

νοἱτε Ιεε εΙεναυτ , τοιιτεε α :Με δυε ιαΙιιε υοΙ:Με
ευι:οτε , ειτε υ'είΙογευτ εεΙΜε ιΙε Μιιι· Ρτετυἱετε
ετεατΙου.Ε'ιιυΙνετε ευ α ιΜΙῖα τοικΙπε εοτυτυε Ιεε

ειττεε δε Με ΡτετυΙεεε ε Ια ΡιιΙ:ιΙΙεατΙου ιΙε Γέναυ
@τα Με τ:τεειτυτεε αγαυτ εε ευ εΙΙνετεΙΙειι›ι υα
·ι·εαΜε::

:κ
Η

τοιόεε εεε οτιὶιιτεε ευ ΡαεαυΙΙΙυε,8ε εουί-αετέεε .
αιι Ι)Ιειι ντναυτ. €ατΙΊόοΙαττΙεανοί: οΡΡτἰτυέ
ι:οιιτε Ια υατιιτε, υ'ευ ΙαιίΙατ αιτειιυε Ραττἰε, τιιτ'εΙ
Μ υ'ΙυΙεθιαΙΙ: :Μ Με ΡοΙΙουε, ιΙέιΙΙαυιαΜε ἀε
ι τυουε, δε α Με αιιττεε αΙσοτυΙυαΒΙεε ναυἰτε: Ιε
εἰεΙ, Ι'αἰτ , Ια τεττε, Με Ι›οἰε , Με ατΙστεε , Με Ιου
ταΙυεε, Με τιιΙΙΙεαιυι, Με τὶνἰετεε, Με τυεταιικ, Με

νΙΙΙεειΙεε εΙιαιτιε,8: Με `ρτονΙυεεε ειιτἱετεε,εοιυ

τυε Μπείτε εειιιτ ι1ιυ Γουτ νετΓόε άαυεΙ'ΙυΠοΙτε
ιΜε Ραγευει Ο: Μ: μι· ΙεΙ:ιευευτε ιΙιι ()ΙιτΙΙΙ ιΙε

Ι)Ιειτ , ιιιιε Ια υατιιτε Με εΙεΙΙντέε ιΙε τοιιτεε σε::
ἱιυΡιιτετέε.· (Μ: Μ: Ρατ Ια 8τατε , ειιι'εΙΙε τεΓΡΙτα
ευ ΙΙΙ:εττ έ, δε νΙτ Με έΙετυευε αΙΙΙ·αυεΙυε ιΙε Πτυ

οττιιυε ηταυυΙε ιΜε ΙάοΜε , ΙετνΙτ ε Ι)Ιειιδε
α Με ευταυε. δΙ ι:Ιουι: εΙΙε ειιΙΙ: ευ (Με Ιευε,8ιτ ιιυε
νου: αττἱειιΙέω Ιοτε ειτε Μ τεευε (Μ Ιου Ι)Ιειι

Ια που ευ τετΙιειιτειικ έτει: ; ιιιιΙ άοιιτε , (με Με
:Μια ευ Ιιαιιτ υε Μ ίιιΙΤευτ τέΙοιιϊε ‹Ιε νοΙτευθυ
αυτα αυτ; ιΙε ΙἱεεΙεεΙειιτε ευΜΙδυειυευε Μιιε ,

δε ευτευάιιε· μι· Με Ιιοτυυτεε Με νοἰι· Ιειιτε Ιι1
υιΙετεεΙΒιέΙεΙΙΙε ΙυΙΙιτευεεε τοιτιΙεετ Πιτ Ιεε ευταυε

εε-αΙειιΙ·ΜαϋΙτε·Ρ
@Ι ἐΙοιιτε
ειτε Ια.τεττε ευ
υπ
..,.-......ε
ο
υ'ειι
`.>

:

τα

ε...-αέ

_ α;;

8σι·ιπουι|Ιιι· Ια ΜΜΜ ιι: ε ν ι;

ιι'ειιΙΙ Ι:ειιΙ Ια Ιιοιιιιε ίοιιιιιιε; εμε ίεε εΙιατηριιι
δ: Ιεε επειτα , δε Ιω αιιττεε Ρι·οιΙιιόΙΙοιιε εε ΙΙ:
ΙιιΙΙειιτ ι·έΙοιιϊσ ιΙε νοἱτεεΙΙετΙειιιἱιιἴαιιιἱεΡ @ε
Ια πιει ανεε Γε.ε ιιοΙΙΤοιιε ιιε Ι-ε Ι·ιιΙΙ εΙΙ:Ιπιέε Ιιειι
τειιΙε ‹Ιε Γε νοἱι· ι·εεοιιιιοΙΙΙτε μου: Ι'οιινι·αεε
«Με Ι)ιειι Γοιινειαἰιι , δ: ρου: Ι'ιιιιε ιΙεε Ρατιιεε
ιΙε ίου ειιιΡΙτε , 8: που ΡΙιιε ροιιτΙεΙοιιει: ιΙ'ιιιιε
ῇε σε @η ειιεΙΙε ΙάοΙε ?` ()'εΙΙ Ιε Βου-Εεεε ιιιιε
Ιε ΡΙαΙιιιΙΙΙε ΡιειΙΙτ Κ), αιιιι ει·ειιιιιιεε , εε Πεπι
ΒαιιιαιιιιεεΙιοΓε ιιαι·Ιε τεΙΙειιιΙιιιειιι, ΜΙ ειιι
επι εοπιιιι:ιιιιΙε, ΙΙιιοιι :με Ιε ΡΙιιε μι· αἱ: 86 Η

1

μια Ιιειιιιειιιι έτατ , οὐ εΙΙεε ΡιιΙΙΙετιι ΒΙΙίΙ'ζα εΙΙ
ιΙε εξω: αιι $εΙΒιιειιι·,εοιιιιιιε εΙΙεε Ιει·οιιτ αιι

τειιιιιε ‹Ιε Ισα ιεειιε. ΟεΙΙ ΡοιιιαιιογἰΙαΙοιιτε
ιισταιιιπιειιτ εεε ωστε ; αει άσνεπτ Δ: Μποτσια! 5
μια: ιτιοιιτι·ει·, εεε Ιιοι·ε ιΙείοιι ι·εΒιιε, δι ιΙε ω!
ΙαΙιιταΙιε 8οιινει·ιιειιιειιε ΙΙ πε ιιειιτ ιι ανοιι α"

ιιιοιιιΙε αιιειιιιε ΙεΙΙεΙε Ιογε ιαιιειιιιε ντα” Ρα·

ίε&Ιοιι, δε ΙεΙΙιτΙτέ. ΜαΙε ΙΙ εΙΙ τειιιιιε ιΙε εαΙΙειδ

Ια ττοιΙΙόιιιε ραιάιίε ὸε_ιιέιιιειεαιε αοιΙ Ιε Ριο
Ι·ιετε αΙΙεΒιιε ΙααιΙΙΙι·είΙεε
εαιιίε εεαεεπτε
ιιιαΒιιΙΙΙαιιε
ει·
Εοτταιι6,ειι'ΙΙα
τοιιτεε
Ιεε (ΓβδίΙΙΙΈδι
Β'αιιωπ (ὸΙτ-ΙΙ) με Ια 8ιιι8ιισιιτ Με: μια [Μι

Ια :απο :ι ΙΙ @μια Ισ Μακάι: ΙωΙ:ΜΙ:Ιε ειιιισβασ › (θ'
ΙειρεαρΙεψΙοα[ΜαοΙΙιώ 8ἰἔιιὶΙἰαιιι: ενΙιΙειιιιΜΜ
μι· ιι εε :με ιιοιιε ιΙΙΙΙοιιε ιι'αειιειεε , ειιΪαν2ΠΕ

:ειτε νετιιιε ιΙιι 58Ι8ΠΒΙ.Π' πωπω Ιεεεεεατιιιθξ
έτογειιε άαιιε ιιιιε εοιιιΙΙι:Ιοιι ιιιΙΙετα_ΙιΙεξ8: νι2Ι©ε

εκει <Ιιειι€ ιΙε ριιι6,8ε ειι'αιι “πι” ιΙε εε :φαξ
εΙΙειι Ιειιογειιε ιιιΙΙεε εε ηη ωεΙΙΙεώ· @δια ΙΙ

'

`

`

'

· αΙΙΪειιτε
Χ.

__ι.-._....-...*α

.

ι

”*.-Α

Άκι

Μ·[ πο, ιι,".,ιμ

ε;;

ΜΜΜ μι: ΙΙειικ Με , ειι'ΙΙ ]ι1εετεΙ2 τετι·ε, μου:
τιπίπτει· Ια εετπ:ΙτικΙε κ:Ιε :ειπε ρτοπιείἴε, ι1εΙει:ε
εωωἔω δ: ΙππτομΙ:Ιε 4:ιιι'εΙΙε ΙετπιΒΙΞΙΙ ώστε.
Ε: κΙΙεπό ΦΠ! Μπάκα ἔιΙ':ινεοΙι·; πιειΙε «μΉ νὶευι€
ει: ΡτεΙεπτ,ΡοιιτΙει πιτείπιε τε.ΙΙου. ]οΙππ :με μι·

Η ΙΙ ΠεπΙδεμ:1υ'ΙΙ νΙετιάτ:ι Με:: τοΙΙ, ε!υ'ΙΙ εΙΙ ε'ΙΙ
θα εὶπίῖ ὸὶτε ἔι Ια μπε. θετΙεε ιπΙΙΙε απ, πιά
κ:ουΙετεκπ ὸεριιἱε Ιε τεπΙΡε άιι ΡτοΡΙπετε Ιοί-Ρε:
5 Ι'ειετοτπΡΙΙίΙεωεπτ ‹Ιε εεε οι·εεΙε , απ: σετ
(εοιπιπε νοι:ε Ιεενε2) εμι'ιπι Ιοιπ :Μπεστ Ι)Ιειι.

.Λα τεΙΙ:ε πισω ενοπε ΚΥ ἔι εοπΙΙι:Ιετετ 8: Ια νε
[Με άι: 5εΙΒιιειπ, & Ιε δια ιΙε Γε νεπι1ε. Ι'ΕτωιεΙ
»Με , εΙΙτ Ιε ΡΙειΙωΙΙΙ:ε. Ι)Ιειι ότειιπ Με εΙΙειισό
ἰπΙΙοἱε , εμιἰ τειτιΡΙΙΙ: τουτεε εΙιοΓεε μι: [ει με
[εικε , πε Π: "κατ Ροἰπτ Ξι Ρτομ·επιεστ ΡετΙετ
Για Με ει: υπ :ιιπτε ; δ: π'εΗ·(ιιΓεερτΙΒΙε ό.'ειι

ειπα εΙι:108εωεπτ·, η πιοανεφεπι: ειπε! ειι'ΙΙ
ΙΒΝ. Με.Ιε Ιεε ΡεορΙτετεεΙι37 π:ΗΒι1εω: Γοιινεω:
Επι· @πε Ιεε' ιπειινειάιεπε μ 8: Ιεε εδΙ:Ιοπε οΙεε

πωωεε , ` Ροιπ · ιποιιε τεΡὲεΓεπτετ απο εεε
ἱπιεεεε Ιεε άΙνετε κτηίΙετεε ‹Ιε Ι:: Ρτονἰἀετιεε.ΙΙε
ιΙΙΙεκπ , "Ή τω: , Ιοι·ε ‹1ιι'ΙΙ τέττιοἰἔοε επ ω:

Ιἱει: Η Ρτείεικε , Ίυἰ :ή ΡετσῖΙΤοΙτ με επρεπε
νεητ,ἴοΙ: ΡατευεΙειιε ΠΒοε, δ: ΓΪωΒοΙε νἰίὶΒΙε,

εοιππιε ά:ιικΙε ΒιιΙΙΙοτι άιι άεΐεττ Ρετ Με ΙΙΙππιε
ει: Ιω ,εμέ γ ΙιιΙΙ-οΙτ ΙΞιοεΙε εοπΙΙ:Μετ,άειιιε Π: '

:πω ό'ΙΙΙ·εεΙ μι· Με Με ειιΙ Ιε εοπὰιιἱΙοἱε
επ οι·τοε ιΙε εοΙοπιτπε , Μ· Μ. ιποιιτειετιε ιΙε
$ἰτιεἱ μι· Ιεε ΙστειιπΙο118 8: Ιεε ΕΟτ1Ι18ττ€$ › δ!

Ιεε τ:ιιειεεε εΙΐκογιιΙ:Ιεε , τ1ιΙΙ Ια εοιιντογεϊπ›
άπο

με

Ωω:: β:: Ι:: Ε[ξισά:::: έ:: ε:: Η

:Ιει::εΙε ::Ι:ε::::ιεΙε , Ρω·1ε: ο:εεΙεε : °ςι:Ι_:')ι:ε:::

:Ιογε::: : ἴοἱ: οι:: ::ι:εΙ:1::ε 8:::.:::Ι δ: εκ:::ιο::ΙΙ
::α::ε εκΡΙοἰ: ό:: Γ:: ι:Ρ:Ιεε,οι: σ:Ιε Ε: ::::Ιε:Ιεο::Ιε,

εο::::::ε :ματιά ΙΙ ιιΙ:ΙΙΙ:::ι 8οιΙο:::ε8: (3οι::ο::ε: °
::::::::::Ι ΙΙ ιΙεΙΙ:·:είο:::ρει:οΙε ::Ι'Ε87Ρτε , 8: :οτι
ΪοΠιΙΙτ ΡΙ::ι:ειο ο:: ::ιΙ:::Ιε :::Ι::ιε::Ιει:::εΙ::Ι:Ε

πω”. Ω'εΙΙ: :::::Ποι:'ΙΙ ω:: Ρ:ει::Ι:ε ΙΙ:νει:Πε
ω:: :ε τεκτε, μου: Γ:: :::::-::ΙΙΙεΙΙα:ἰο::ε :Ι::::8Ι8
' :::οι::Ιε ει: Ιἶι:::ε 8σε::Ι'ει:::ε Γοι·τε. ():::::ιι:::::::

Ι:: ρι·ε:::ζε:ε ,ι Ιο:ει1::'ΙΙν:::: :ε8::ε: οι:: (στ: Με
ΙΙ Η:: νο:: πω: Ι:ο::::::εεΙεΕΡΙι:ε ΒΙο:Ιει::: ΙερΙί18
:ιιΙ:::Ι:::.Ι3Ιε Ι7:::Ι:οΙεμΙε·[ε Με:εΙΙό, εμ: ΙΙ:: :Η

απ:: : προ: νείξι: Βου: [ε εο::::::ι::::οι:ε:Ρ ι::
:ι:.ι::ΙΙ:ε:ε:::ε::: εφε, Ιε::: :::ο::::ε ι:α::::ε:Ιει::Ι0
Μ:: ό:: Ι:: ν:ε:Βε ι. βείεΙΐέ:::::: ::::ιε ::ο:Μ;:: @ο
Ρε:ε::εε,οιιΓε::Ιε::Ξε:::Ροι:: ::::εΙ μεε:::ο::18:ψ

εοι:::::ε σε: Ρ:ε:::ἱε:εεἔο::::_εε , οι:: Σέπια
ίε:ι:γ Ιου: Ιε νΙει:::.:είξιιΙ::ε::::::::::είςει·,ζ:::Ι:Ιεή
:::ε::τ δ: Ρε:ίο::::εΙΙε:::ε:::,ες μι:: :ο::ΙΙ:Μ$

Ώ'οἰ: νἰε::: :Νεο ΙΙει: :με ιΙε £εε 2Ρ:ε:::Ι:Μ
:::ε::ἰΪεΙΙ:ετΙο::ε Ρο:: :1εΡε:::: :ΙΙ:ε,::1ι:ε:φ:ΙΒΜαϊ
Φαιά: ΙΙ::ο:: Ι:::Ρ:οΡ:ε::πε:::', δ:: Ε8ι::ε:::ε::: :' ε::
εεττε-εγ ο:: Ιεοει::ιΙ:ε ρ:οΡ:ε:::ε::: δ; [εφ ε:

8ι::ει ει:: εεε Ρ:ε:::Ις:ε3.ίο::::εε,:1ι:εΙε:ῇ:::©1€Πἔ

:0:0:·εΠ:Γε.οευ:εφά Μ:: ε: :νω'έ:Φω
μι: Ιε δε::έ::ει:: :::εί:::ε ; ΑΜΙ:: εε: Ι:ο::::::ε:19:'
εε Με::ε , :::::ἰ εΙΙ: νεΠι: ε:: Ι:: ΡΙε::::::όε ό::

:ε:::::8,ε1ι:Ι εἰ: εΙείεερ:Ιι: ε:: εε::·ε,8ι: (ΜΒΜ: ::1ο:ίζε
ει:: με. εἰ: νε:Ι:εΙ:Ιε:::ει:: εε :::εΙ:::εΕξε:::εΙ:

οι:: ζιξει::*ΙεεεΙει::: 8:Ι:::ε:ιτε. ΙΙ::Βεβ:Ι'εΙΙε:
ει::

-/

`

Ι

Α

-

:ικα

_ πτβιομι,ιι.,ι;:

;;ῇ

ι:Ιε.εε ΙΙειι εινειιεττιειιτ Η ιιιει·νεΙΙΙειικ εΙΙ επισή
ιιιέ μι: Ιε Ρι·ορΙιετε επι εεε πισω ι Η νέοι: μια:
ιισεετ Ια πω; Η ΙΙΙ2θ'ό Ισ "Μάο Ι:ΜΜΙΙο επ ια

|Βα , ό· ΙοερσαρΙοεβΙσπ[ηθάεΙΙιά ΟεΙΙ Ρι·έειΓε

ιιιειιτ σε ιιιι'ΙΙ εΡΡεΙΙοἰτ ει· - άενειιιιι: [δικ αερα.
Οι: ιιι€ει ειι Ισ. ΙειιιΒιιε ΕΙπειϊειιε ΠΒιιιΙιε μπε
ι·αΙειιιειιτ €οιινειιιει·, τεΒιιει·, ειιει·εει· ειιτΙιοιΙτό
8; ΡιιΙΙΙατιεε Πιτ ιιιι ΡειιΡΙε; :Ι,οΙι νἱειιι: ειπε Ιεε

ιπειιιΙει·ε 8οιινετιιειιι·ε ι:Ιεε ΕΙ:ι·ειικ Ιοιιτ :ιΡΡεΙΑ
Ιεε Με:: : δ: Ιε Ιἱνι·ε ιΙε Ιειιι· ΙιΙΙΙοΙι°ε Ισ Μ" άσε
Νέα; δι Ιε ριεπιιει· 8ι ΡΙιιε Με: ιιιειΒΙΙΙι·ειιτ :Ιε Ια
νιΙΙε εΙε ίζειιτει€ε η ιΙοιιτ Ιε ΡειιιιΙε δ; Ιε Ιειιι8:ιεε
έτοιι: οι·ΙΒιιι:ιιτε ιΙε (Βιιιεκιιι, ότοΙτ ιιοιιιτιιε Σαπο
π.ι; ε'είΙ Μια: ]ιι€ε. θα ε'εΙΙ Ρι·όεΙΙ-ετιιειιτ α:
ειπε @πιω εε ιιιοιειι Ια Ιωδαε ΕΙ;ιι·ειϊειιιε, οιὶ

Εετιειι*ιεέιιιιε ; ΚΥ ιΙοτιε @Σεπ Δ: :στα , τιε Πέσι
Πε ιιιιτι·ε εΙιοΙε πω: τεΒιιει·. θε ι·εΒιιε ςοοιιιιιιε
ιιοι18Ι'ενο118 εκρΙἱτιιιό) είΙ: Ι'ΕιτιΡἱι·ε ειπε Ι)ιειι
ε. εκετεέ δε ειι°ΙΙ εκειτε ειιεοι·ε Πιτ Ιε ιιιοτι‹Ιε
ςΙεριιἰε ειπε μι· Ι'ΕνιιιιΒιΙε ΙΙ ε'γ εΡε Με αποτι
ιιοΙΙΙτε εισαι· Ιε Ιοιινει:ιιτι δειετιειιι· , Οτε:ιτειιι·,
Δ: $ειιινειιτ £Ιιι 8ειιτε Ιιιιιιιειιτι , ιιΙΙεπιβΙειιε Ισα

Μια εΙε τοπικ Γοπεε ιΙε ιι:ιτιειιιε ,μι φανει
ιιειιιιτ δ: εοιιάιιΙΙ:ιτιτ Ιοιιε ‹Ιε τω- ΙειΙιιάεε Ισά, δι!

μι· ιιιιε Πιι€ιιΙιει·ε ρτονΙάειιεειΙα εΙιειΙΙΙατιτ όρα
εειιιειιτ, 8: ΡιιιιιίΙειιιτ Γεε ειιιιειιιΙε εκειι·ιΡΙειιι·ε- ·
ιι·ιειιτ,ίεΙ6 ιιιι'ΙΙ Ιε ιιιιζε ἐ ΡτοΡοειΙειιιεΙε εριιΙεΙΙ
‹Ιε Πι Γοιινετειιιιε ΙεεεΙΤε. Ωεπτε Μια: δ: ΕΙιΙεΙΙ
τό, :ινεε ΙαιιιεΙΙε ΙΙ 8οι1νειιιείοιιΒεριιιιιει είΙτ

Η Ιποιιτέ , ιιιι'ΙΙ άέΡΙοιε :οιιτΙιιιιεΙΙεπιειιτ ξιιιι°
.

εε

μέ;
έστησα βατ· Ισ Ρβαιωπ 2 ε ν τ.
Ιεε ίτειιτ:Ιεατ Ρει·τΙοτιιιειιτ Ιειιτε εατω,1ωτε
εενιωτ επ Γε €τεεε.Ιεε εοιιΓοΙειιιτ8τΓειιωδ40τ
μι· Γε:: εΓΡτιτ Ιετ τΙόΙΙντιιιιτ τΙε Ιε τντιιτιιιτε τα
Ιειιτε ειιτιεττιτε.Ιε Ι)ιεΙιΙε.Ιε τιιοτιτΙε.8τ Ιε ΡετΙιέι

Θ: Ιειιτ ΓοαττιιΓΓτίτιτ ΙΙΙιεττιΙειιιειιτ τοιιτεε Ιετ εΙιο
Γετ. τιεεεΓΓειτεε ΡοατΙεε τ:οιιιΙιιιτεειι Ματ. ΙΙ Γιε
ΡεΙΙε @βέτο , Ρ:ιτεε ειτε ε'εΙΙ: (Ό0ιιιιιιε.νοιι8 νο

νεε) αυτ: Βειιεθτ:ειιτε τ:οιιτιιιαεΙΙε ;τιιιι είτ με
ιιτεττιετιτ εε εαε Ιεε 8ειιιιτε ΑατΙιεατε ετιτετιτΙειιτ
οττΙιιιαιτειιιετιτ Ρετ Ιε τιιοτ ιΙεταβέτοι τω εα'ετι
Ιε επειτα: :ιαττεπιειιτ εετιιιιιε οτι τετ ετι τω;
εοπιιιιαιι ΙιιιιΒιι€ε,Ροιιτ ειτε ει:ε&ε 8τ τοιιίτατιτε

νοΙοτιτέ εε τετιτ!τεΙε τΙτοιτ τὶ εΙιεεατι @οι ριιιΓΙ©

ειιΙΙΙ ιιοιιιτιιετ τσι/τέστ :ειπε νεττα όαδειειιεατι
.τει τΙΙΓΡειιΓε Ιε εοανεττιεπιετιτ εε Ι'Ε8ΙιΓει @Η
Ι:ιετι εα'Ξι Ιε τιεαεατ τΙα (Με Ιεε Γατετε ότι δειτε

τιειιτ πε τιιετττετιτ ττετι πιοιιιτ , εεε Ιετετατετ
.μι Ιειιτ Γιιιτ;ίτ εΙΙ: εε εοατττ1τιτ εα'ΙΙ ε τεΙΙειιιειιτ

τετιιΡετέ Ια ιιιιΓετιεοττΙε τΙοτιτ ΙΙ αΓε ετινετε ταξι

ειι'ειι Γιανιιιιτ δ: εοατοιιτιιιιιτ εεε ετἰτιιἰτιεΙτιι
ιτε εΙιοεαε τιιιΙΙεττιετιτΙεε ιΙτοττε ‹Ιε Γι Γοανετσιε
ιιε μια, εΒοτιιΙειτιιιιειιτ Γετἱε-Γεἱτε τιετΙτι ιιι01'ϊ
τΙε ]ιε τι αε-Ωιτ τι ι ε 1· τιόττε Μεάιατεατ. Μ
νττἱτί οτι ΙΜεΙΙτέ εε $ειΒιιειιτ ΓΙΒιιιΒε ειιΓοιι(Ι8
Ια ιιιείιτιε εΙτιοΓε ειιεΓειταΓΙιτε ;είΓιινοιτΓε εστι·
Ιτατιτε ότι Γε Γει·τιιετε ττιιττιαιιΙ:Ιε τ οΙειΓετνετ δ!
εκεειττετ ΙτινιοΙειΙ:οΙεπιειιτ τοιιτεε Ιεσ Ρτοιιι€ίω

εια'ΙΙ πειτε ε Γειιτεε ετι Γοτι ιιΙΙιετιεε. '
νο7Ιτι,εΙιετε Ρτετεε,τιαεΙ είτ Γοιιιιιπιιτειιιειπ
Ιε Γει:ιε εε εετ ΟΙ'2.ΕΙθμΕ0Π€ΙΜΠΕ Ιε τεειιε εε Ι)ΡΙΙ
'
α:

Μ· Ιεε
- υατἱουαΜ·|Ι
, αεεοτυρΙν
το; τη Η.,τυΙΙΙε
τῇ' αυε αυτώ
Η

τυοττ ευ ΡτορΙιετε Ρετ υδττε 8εΙΒυευτ ] ε ο υ εε
Ώ τι τι ι ε τ. ()°εΙΙ: αυουε εΙε Μετα ίαΙι·εν "Με
μου: εε εεε άΙνΙυαευΙεΙΒυετυετ , Ε: Ρουτ νουε
<έυΙεΙετ ευ αυτ: πιειΙΙτατΙου νε νουε τουεΙτεταν

Ιπἰενεπιευτ ρουτ Ια Ευ Ιεε ρτἰυεἰραΙεε ΙυΙΙτιι
έΙΙουε ,› ουΙ υουε-ευ τενΙευυευυΡτευ1Ιετευιευτ
νουε ανέε ευ εεττερτεόΙ&Ιου,82 αυττεεΙ”ειυεΙα
ΒΙεε , υυ ΙυνΙυεἱ·Ι›Ιε ατευτυευτ εε Ια νετΙτέ άιΙ
ΏυτΙΙΙ:ΙαυΙΙΙυε. ()ατ ΙΙ ευ εΙαἰτ,κ]υε ε'εΙΙ υοΡετε
]_ ε ε ιτε ; δ: που αυευυ αυττε ενώ “Με εουυοί
Με Ι'ΕτετυεΙ αυκ υατΙουε; δ: ουΙ Ρετ Ιου ΕναυΦ
ΒΙΙε ν α αυτου Ια τνταυυἱε όεε ΙόοΙεε ; δ: ν α έτα4
ΒΙν Ιε τε8υε εΙυ Γουνεταίω ΙΙ εΙΙ άουτ: «πω
› ΙσΙειυευτ Ιε ΜεΙΙἱε ‹Ιε Ι)Ιευ , ΙαἔΙοἱτε εεε (ΞευΞ
Με , Ια νονε 8ο Ιε Με: ‹Ιυ τυου ε; ΜαΙε εε σε
:με ΙεΡοτΡΙπετε τεΐπιοΙευε;ευε Ια τεττε υ'α εΙΙε·
αΙ·ΐετυτΙε , ειπε ρατΙε τεεὅυε ςΙε Ι)Ιευ; νουα ανε2

ακ εουεΙυττε Ι εμε αυτον ου'ευ τΙΙΙευτ Ιεε υπου
· ΙΙαιυε;ἰΙ :τν α :Ιεε εΙ'αΙΙευτό,υν εε ΒΙευ δ: ἴεττυεα
υιευτ έταΙσΙν Ια ου Ιε $εΙευευτ πε τε8ιτε Ροἰυτ;
οτ με ειτε Ιε ΡίαΙπιιίΙε ιτε @Με Ιε ωευυευ
Θ:ετυευτεε ίου τε8υε ρατιυν Ιεε υατΙουέ,ουε (τα
μια ου ιΙ ν α είτε εουυυ ΒΔ Ιετυν , νουα νονόε

(με νταν εΙττε ΙΙ υε :εφε , ειπε Ια ου Ιου Εναυ4
ΒιΙε εΙΙ: ετευ δ: ουεν; ου Ι-εΙου Ιεε ευίεΙ8υειιτευε
εε εεττε άιντττε τενεΙατΙου ΙΙ εΙΙ τεε:ουυυΡουτ
Ι υτυευε 5αυνευτ ‹Ιυ τυ6τΙε ευ ]εε υέ -Οττιτ τετ;
δε ίετν1 ανεε υυε μπε τον , υυε α'Ιυεετε.ΡΙε

τε , δε υττε ατόευτε ειυουτ ευνετε Ιεε Ι10Π1ιυε5έ

Ϊ

@ΕΠ _

μΧ

αυτια» [Ισα-Ισ Ρβικιτιο ι: εν ι.

(Ι'εΙΙ: ια τιιεΓιιιε ειιι'ΙΙ Βια: ι·αΡοττει εε εεε ιΙίτ Π:
Ρι·ορΙιετε ‹1ιι'ιΙ :εμε οι: ιιι€ε επι εκ1ιιΙτέ8ι επ

511ΙΙΙεε. (Σα: Ριιἱε εεε Ιε Ρτιιιεε ιΙοιτ είΙτε Ιε

πιοιιΙε δε Ιε ρατιοιι άι: Ια νιε ιΙε Ιω Γιιιετε μειω
ιιιειιτ Ιε $εἰ8ιιειιτ ιεεοτιιιοΙΙΙι·α-τ-ΙΙ μια: ΙΙειι8
απ:: ειιιΙ νΙνειιι: ἰιιῇυΙΙειιιειιτ, 8: ἰιιι ιιειιιειιτι

έταιιτ, ε6τιιε ΙΙ εΙΙ, Ια ἴοιινεταἱιιε τεεΙε ΈΩ]ΙΙΙΙέο
δε εεωιω @ε Η Ιου ι·εΒιιε εΙΙ ΙιιΙΙε,αιιΙΙΙ είΙ
ΙΙ ιΙοιικ 8: αετεαΙιΙε ; Μ” Ισια! σ|Ι αι/έ(άΙ:-ΙΙ) ε?
:και [στάσει κατ. δα ἀοιιιΙιιατΙοιι ιι'εΙΙ με,
εοπιιιιε εεΙΙε ‹Ιεε τχι·αιια , εοιήοΙιιτε ανεε Ια τετ

ι·ειιτ8ιΙ'έρευνατιτειιιειιτ.ΩεΙΙε-ει ιειιιΡΙΙττοιιτ
‹Ιε ῇογε.,ῇυἴ9ιτεε αει: ει·εαιιιιεε Ια ΡΙιιειιιίειιίι·
Ι>Ιεει εἰ ίοιιτ ἰεγ εοιινἱἐεε , εοιιιιιιε νοσεΙ'ανετ
σώμα ε'έεαιετ α Ια νετιιιδ εε ιτε πιοιινεαυ Και”

(Σα: ιΙε ω” ειιιεΙ Ρι·Ιιιεε γ εαπ-ΙΙ μπω: α”

κ

_ πιοιιιΙε , ειναι αἰιιιαΙΙ: ΡΙιιε ατόειιιιιιειιτΓεεΙυΙετξι
ει: ειιιΙ Ιειιι· ΠΠ ΡΙιιε ‹Ιε Ι)ΙειιΡ ΙΙ πισω α εΙιετ0ΙΜ

Ιοι·ε ειπε ιιοιια Ιε ΙΙιγοιιε; ΙΙ ιιοιιε ααΡΡοιτέΙα
Βταεε δε Ια νΙε , Και: εεε ω” πε ιιιειἰ:Ιοιιε, εφε
Ια τιιοι·τ. Νὁττε ραιι: ιιε Γε Ρουνοιτ Βιιι·ε ίατι8

εΙΙΙΙ1ΙΙοιι·εΙε ίαιι€. ΙΙ α έΡειιιΙιι Ιε δεη Ραπ Ιιο11$ι
8: α Γουίΐει·ε επι Ια θι·οΙ:ι ροιιι· ιιοιι5 ιΙεΙιντετ ιΙε
Ι'ετιΪειὴ. ΙΙ ιιοιιε α τΙι·έε ιΙεε τειιεΙιτεε εΙ'ιιιιε ΙΜ·
ιΙΙιΙε ΙΒιιοι·αιιεε, δε ποσα α Με νοιι· ιΙ21Ι18 Με·
ιτιΙει·ε εεΙεΙΙε Ιε Με, οίι πισω ιΙενου.ι κειιάτε
Ραπ άσε Ιιειιτειικ , δε Ιεε νο7εε, ειιι'ΙΙ ΗΜ

τΦΠίτ Ραπ Υ Ρατνειιἱι·. ΙΙ πισω ααἘἔιαιιεΙιἱε άι?
Ια ίετνΙτικΙε εΙε5 ΙεΙοΙεε , δ; εΙεέ άεπιστιε. ΙΙ

πωσ ΡτεΓειιτε Ιε ΙεεΡαε σΙε Ια Ραι·οΙε , δ: Ι'αΙΙΙ·
Χ

·

Με
ο

Ώιβιοειι,ιι.,ι;)

ε;)

εξειιεε άι: Γοιι ΕΓρι·ιτ , ά ιιοιιε Βιιι·όε ΠάεΙειιιειιι:
- ΓιιιιιιιοτιειΙιιέ ειιι'ιΙ ιιοιιε ἐι :ιεειιιιΓε. ΕΙιει·ε Γκε-ε
εεε, εάοι·οιιε εε Με), Βιειι-Ιιειιτειικ; ΒειιιΓΤοιιε
Ι:: εε εε ειιι'ἰΙ ιὶ ό:ιιΒιιέ ιιοιιε ιεεενοἰϊει: ηοιιιΒι·ε

όε Γεε Γιιιετε. $οιιε-ιιιετοιιε ιιοιιε ε Γοιι ΓεεΡτιεέ
οϋειΠειιε ἔιΓεενοΙοιιτέε. οι!!! @με ἑι ῇειιιεἱε
Γιιι· ιιοιιε ; δε Γιιι· πιότιε Ροίιειιτέ ειι:οτεε ποσα
@Ή Βοιινετιιε Γεω! ιιότι·ε νιε :ουτε ετιιιει·ε ε

Γεω εμε λε ΓιιΡετΓὶἰτἱοιι, η Γε νἰεεειψ Γε τιιοπιάε9
υγ Γε νειιιιτό ε! ει: ειιειιιιεΡειτ. δει· ιιοιιε με Ραμ

νοι1ε ενοιι ε1ιι”ι1Ιι Βογ ; Θ: εειτε Γοιινει·ιιιιιε άιιέε
Με ιιε Ρειιτ·ΓουΡάιτ ‹ὶε εοιιιΡεΒιιοιι. (Σε ιι'εΓΓ:
με εΓΓεε εΙεΙυγ ε6Βιει·ετ ιιοε εοιΡε δ: ιιοε ειπα
Του: εε εμε ιιοιιε ΡοίΓεάοιιε Δω ειιΠὶ είὶτε
επιιιΙογέ Ξι Γοιι Γιοιιιιευιπ βετ Ριιἰε εμε ε'είὶ επ
€€1ε , ειπε εοιιίιΠε Ιε Βοιι-Ιιειιι·8: Ια Ρει·Γεθ:ιοιι
όεε ΕΣ€ΔΕΗϊΕ8; ιιοιιε Γετἱοιιε ιιιιιιΓΓεε δε ειιιεΙε;
ε ιιοιιε Ιεε ὸέτοιιτιιἰοιιε ἐν. ειιτιε ιιΓεεε. Ι.'οι·δε
Γετεειιτ ,

Με Βιειιε ,- εμε ιιοιιε Γειει·ιΓιοιιε ει;

Εεεε δ: ει Ι'ειιιΒιιιοιι , ου εεε ιιοιιε Βει·ιιοιιε ὅ.
ΓενετιεειΓε ΡΙειιιάτοιιτ Με ῇοιιιεΙειιι· ετειιτειιιιιε
Ι'οιιτι·ειεε 2. εμε ιιοιιε Ιειιι ΓειΓοιιεε Πε ε'ε!ενε
τοστ ειι ιιι€ειιιειιτ εοιιιτε ιιοιιει Ι..ειιι· τεΓιιιοἱ8
εεε): δ: Ιειιι· ει)! ιιοιιε Γετοιπ ιιθττε Ρτοεεε:
(ζοιιιΜειι ιιιιευκ ναυάι·οιτ Π Ιεε Γεἰτε Γει·νζι· ε
Ώἰειιεε Γοιι διιιιάυειτ,ε Γεε ειιΓιιιιε,ειικ τεΠιΡιεεε

ειιι Ιοεε Γε εΙινιιιιιέ,Ιεε εοι·Ρε :Με Ρωιτεε ΕάεΙεε ?
(ὶ'εΓὶΙε. ΡετΓεόΒειΜι Ι:ιε1ιιε!!ε εΓΡιτειιι: εεε ετων

ιιιτεε; (Σ'εΓὶ εε ειιι'εΙΙεε ιεειιιει·ειιε είε ιιοιιε ο

δε ειι'εΙΙεε ιισιιε ε!ειιιειιβειο;ειιτ εεΡτε!Γεπιειιτο
/

Β

ειδ

ωιιιιιιῇυ Ιε ΜΜΜ: ιι ο ν ι:

Η εΙΙεε ενοχειιι: (Ιεε Ρει·οΙεε , μια ιιοιιε άετΙει·ει
Ιεε ΙτιίΙΙιιθτε ιΙ€ Ιειιτ πατατα Μειε Ιε ΡτοΡΙ·ιετε
Ιειιτ Ιω: Με εΙε τιιιεΙιεπιειιτε ά ιιοιιεεΡΡτειιά
εμε εείΙ: ειι εεΙε εμε εοιιΙΙΙιε Ιεε: Ι:ιοιι-Ιιειιτ , δε
Ιε ιιιετιειε ‹Ιε Ιειιτιογει @ε ΙΙ ιιοιιε εκειι:εσιι8
Ιειιιε Γεει·ετε εΙείΙι·ε , Ιειιι· ιΙοιιιιειπ οΙετιε Ιε ι·εΒιι€
‹Ιε Ι)Ιειι Ιε` Ρει·τ , ειιι'εΙΙεε γ μεινω: ενοιτ ι

εΙΙεε ιιοιιε Ι:ειιιι·οιιτ , 88ΡΙειάετοιιι ιιιι @οι εθ
ίι·ε σειιΙε ειι Ρι·είεεε άεε-Ατ18εε 8ε εεε Ι10ι11ΙΠΒ$ο
νότι·ε τετιε τεΒιιοιετιετε,ιιιιε νοιιε ενέε άοιιτιέ

Ιεε Ϊιιιἰιε ε' Βιειι ; νόιτε ΙσέτεἰΙ , @σε νοιιε εν εε

Με Ρετ επι: Βειτιτε ει: Ιεε Ιειιιεε , 8.: ‹Ιε Γε εΙιεὶιΦ
νὁτι·ε οι· 8ε νὁιιε ειιὅειπ ΡτείεΙιετοιιε νοε επ
ιτιὅιιεσ ;ιιότι·ε ωειί”οιι Ι'ΙιοΓΡιτεΙιι:έ; εεε νοιιε

γ ειιιέε ειιετεέε ;νέ5 :τε τεΙιΙε Ιεε 1°ΒΡ28; ειιι”γ π·
ιιοιιτ Μα Ιεε ι:ιειινέεε : τοι13 νοε Ισιειιε ειιΒιι Γε
ι Ιοιιετοιιι: εΙ'ενοιι· εεε ετι νοε ιιιειιιε. Ετ Ιε Ιου
νειειιι ΜειίΙιε νογειιιτ Ιε Βου ιιιειιεε)ε,ειιε νοι15

ειιτεε Με ‹Ιε Ιεε ΡετΙτε ιεΙειιε , νοιιε επ @Μετα
Μπι-ει ά'ειιτι·εε , εειιτ ΐοιε ΡΙιιε Βι·ειιόε; ?Με ς ιΙΙιε-τεΙΙ)_

χ*
ι

Ιισιιβενέτσαι· ό· ιι)ωι. Η ασ άε'ΙομΙ σε με εε σΙισβι
ιι: ι'άιοΙυΙιι·ε] [ισ Μειωσα!» Επι” σε Ια Με Με”
8ειεπεια.ι Μειε Ι'ειιΙειειιετιιειιτ άιι Ρι·οΡΙιετε Πε
ιιοιιε Εοιιι·ιιΙι· με ιιιοἱτιε ά:: εοτιί-οΙει:ιοιι εμε (ΠΠ:

τ
ι

ΙΙ:τιι&ιόιι. (Ξει·ε'ΙΙ ιι'είΙ: ΡεήιιΙειιεε ειπε Δω. ε
Ι `

Ιε ιιιειχε Ιε τετιε,ειικ Ιοτεί)τε δε Με ειΙπεεΙεε ΡΜ
ιιιΙειιίΙΙ:Ιεε , ειιι ιιε Γε τέιοιιγΙΤειιι: άιι ιεειιε ει!

Ι'ΕτειιιεΙ, ειιεΙ άοιε εΙΙι·ε ιιότιε ττἱοιιΡΙιει Βε
τεεΙ:Ιειι ιιγιει·ιέωΙε ιιοιιε ειιιΙ γ ενοτιε Ιε Ριειι6ΙΡΙΙΙ
Ι Ι

' ιιιτειείΙΡ ειιἱ`ἴοιτιτιιεεΙεε ίιιΙετε,Ιεε ΜίιιιΙΙιεεί8:
Ι
ε '
εε

:η υιαβ:ο:::::ω::

ο :

μ:

Ιε:βε:ε:Ιβε:ιτει::ε :Ιε ε:: 8::::::Ι Βο::ΡΙε εοιι:ο::::ε

:Ιεε-ει Ιὶομι::έ , Ι'οΙ::ε: :Ιε Ιεε Ιο:::ε, ΗΕ:: :Ιε ίεε

::::::::::Ιεε: 8: Ι:: :::::::ε:ε ό:: θ. :::ον::Ιε::εε? (Ιε:-:
::Ι::ε:::ει::: ΙΙ πω:: ε:Ιο::ε Γ::8εε , :ο:::ε :ιο::ε

νΙε ::είε:ο:τ ::ι:'ι::::-εΙΙ:ε Ρε:::ε:::εΙΙε:οι: Ιεε κι::
Μ:: :εΙΙε :::·:εΒέε Π:: Ι°:ι:::οι:: , :με εε 8::::::Ι
Ε” ::οι:ε:ὶ Ρο::έ Μάι:: Ι:: εΙο::ε, ::::ϊΙΙ::οι:ε 5,
Ρ:ο::::ίε , που: Ρ:::::::1ι:ε::ο::ε εε :με μου; ο:ε
:Ιο::::ε Ι'ΑΡοτ:ε β _ κ. :ο:2:οι:ο·φ]:::::. Μ:::ε::::-:
Ιε::::Ι:Ιεε,::::ε ::ο::ε.έ::::::εε,::οι:ε 8ο:Ι:ο::εβ Ρε::

:::'5::ε:εΙΙε::έ,:1::':::::::ΙΙΙει: :Ι'::::ε :εΙΙε έ:: εε :Ιε
ῇοχε : ::οι:ε ::ΙΙο::ε εΙ:ε:εΙ:ε: :Ιεε :Ιἰνε::ἰ εφε::
@αμε Ιεε πω: , ε: Βι:Ιεε ι:ο.ΙΙε- τε:::Ρε ό:: :::ο:::Ιε,
8: :με ίο::::::ε.: :::::::::. ΡΙι:: ::ΙΙ:εε;::::ε;::ι:ε:::Ι

::οι::Ιοε::ξο::8_.::εε οι:: :Ιει::ο::: είΙ::εΙ 3:::::1::ε ΙΙ:
:Ιε:1:18 μι:: 8::::::Ιεε -:ε:οι:χΙΙΙι::έεεφΙ:: :.::ε:έ

δ: Ιε :εΒηε-:Ιε_Ι)ἰε::ι ΒεΙε :::εί:::ε ::;:ξε::ΙΙβΙΙ:::έ
:>::>εε:Ι:::: :ΜΒ Κ: :::::::::ε:: ::::ε ΜΜΜ:: έ::

1: :Με · Α:: ΙΝΦΟ::5.::0::=ετο:.ο:::η:ιε Ι'Ε#
:::::::Ι ε :Με Β:::.:::ιε :>ο::νο::: φαω:: :με
οπο” ::οι:ε ε::ιΙ:::Ι:ε θ Η εο::νε:::εΙΐο:::νε:ε ο
Ιο::.οΙ::ΙΙΙ:.-& :Ιε::τε:: ΙΙ:::::::::Ια εν:ει;δε Ι: :::ο::: _

. ΜΙΜίο:: : 8: Ι:: :::ΙΙ::4::::: Ρ:::::::έ::έ 8: Ι::
:::ο[Βε:Ιτό. Ε: ::::οχ :::::ε::ρε::(ε_Ιε: :::ο:::Ιε,
:Ή::Βε::: ε:: :::Γ:Ιεε δ: ε:: ε::ι:::έ , 8: :ε:::Ι::: ::ε:- ·
_ ε ει::έ::::ε::: :::::ε:εω: θ: εεε:: , οι:: που:: ΜΗ:
ν

€ε:::,8: :εροε δ: .:εΙ:ΙεΙ:ε::::ο::ε, ι:Ηο::::::εε
::1:ΙΙΒει. @με Η εε :::έει::ε::: ::ε ε Η:: ε:: εε
ΙΙεεΙε; τοΐι:ο:::ε Ιε:ε:::-:-ΙΙε::Ι'ει::::ε; οἱ: πω::
χε::ό$Ι>ο::ιεΙε :Ιι: Ρ:ο::Ι:ε:ε ::εεο:::ΡΙγ ε:: τσακ
Υ ε
› ' [ε 1:Ιεΐ

ξαί

ειι·ιιιιιιι βια Ισ Ρβιππιο πω”. ω: -

ΙΞιΡΙετιἱτιιιΙε, ω· ι'ανοιιδ εεε Ια Ρτειιιἰετε σε
ιιιιξ άε]εΓιιε-ΒΙιι·ΙΙΙ σε ιιοιιε επι α άοιιιιέ,ιιιιεΙεε
ατιεε,βε Ιεε εοιιιτιιειιεειιιετιε.Εε ι·ε8ιιε :Ιε ΒΙειι

με με ειιςοι·ε ότε έταΒΙι· ειι :ειπε Ια πειτε , ού
ςιοιιε ιιε νογοιιε με μι· των; εεττε ξει·ιιιετό Ιπ
έΙαταιιΙαΙιΙε, ειιιὶ εΙΙ; Κ): ιποιιιΙΙε α Ι'ιιιτιἰνει·ε. Η
]ογε ι:Ιεε ειειια 8; δε: εΙειιιεεε ιι'εΙΕ Ραε ,Μαιο
Ιιοιι ΡΙιιε,ριιἰε ιι'ΙΙε ΒειιιΙΙΙειιτ ετιεοι·ε ειι άινεϊ8

ΙΙειικ ΙοιΙΙΙΙόε εε οι·:Ιιιτεε ιΙε Ι'ἱ‹ΙοΙαττἰε,8ε <Ι€ β
ΙΙ.ιΡει·Ιξι:Ιοιι. ΜαΙε Ιε 5εΙΒιιειιι· :ιειιε α Μι: 9013'
με Βι·αιι€Ιε δε αιΙιτιιταΒΙεε εειιιιιιετις:ειιιειιε ‹Ιε το
:εμε , ειδη ειπε ιιοιιε επ ατι:αιιι:ΙΙοιιε Ι'αιτεοιιι<
ΙΙΙΙειιιετιτ ανεςαιιιε Ι:ετιιιε εΙ-Ρεταιιι:ε , φαω ΙΙ

νΞειι:Ιι·α εοφ· Ια ΓεεοιιιΙε Με , ιιιαΞε`ἀαιιε Με
ίοιινεταιιιε ΒΙοιτε, αει:οπι αειιέ ιΙε Γεε Ατιει:$ι

δε αρτεε αν0ἱι· ΜΒΜ μα: ε ΒΙαΙνε εε ία ΙιοιιςΙιε
ςοιιτειιιἱειιἱεέ, 8ε Ξιιιριεεέ , Η ειιΙενει·αίοπ μι: 1 ι
ΡΙε, εοιιι·ειιιιέ ‹Ιε Ιιιιιιιετε 8: Μιιιιτιοι·εαΙιτε, ΙΙΙ
Ιιαιιτ εΙατιε Ιεε ςΙειικ;8: αΙΐταιιςΙιΞι·α ε με 88 ΙΙ
ΡΙειιι τοιιτε Ια ςι·εατιιι·ε ςΙεΙα ναιιἰτε 8ε εοττιιΡ·

άσο, ε ΙαειιιεΙΙε εΙΙε α εεε αΙΙΙιιἰεεΙε, Ια ιΙοιιΠω
μια ειι Ια ΙΙΙιεττέ άι: Ια ΒΙοἱι·ε ιΙε έ; ειιΙΙιιι$ι

._ ή.1 . -

11 νἱειιάι·α , ΡΙι:ΙεΙε8 , [τσιπ αεεοπ1ΡΙΙ:τουτεε εεε
Με,
8. Μ.

Ή· Β·

ι:|Ιιοΐεεε Ν'ετι άοιιτέε Ρώπα (Ζαι·Ιειι Ρι·ορΙια9
Ια Ρτειιιἱε, 8: μι), ιιιεΠιιε Ια εοπ5τιιιέ , ΗΜ!
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