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Σο Ισπάευπάκ Μξυ Νά Σαβιε Φἶεπὶο· ξἔ Μ),ό· ω, Γσἱσ
Ε48712414 ό: Με”, μι Με Ισ ρεαὐέάπ ΜΜΜ
Ρτοβοπεό>Ιο ῇοιπ :Ιεε 5 @εαπ Βερτἱίῖε,
` Υ' . Ν Τ ιι ε Εοιιτεε Ϊε:ε :ιεευίἔιτἰοτιε, (ΙΜ
_ Δ · Ωω εε!ν€:Βιίτες όε Ια €οτιπιπιπιἱοπ ά6

-·

4 Ή6ιικ: ουκ εε£οίὶτι1π1έὸ'ἱτ1τ€ϊ1τεῖδ

οθετε άοέΜπε Ροιιι· Ιαι·έάι·ε ρἀἰειι
Επι: τηοηάε , @Πε-η είὶ ἔι πιω ειὸνὶε Νικ τΙεέ
ΡΜ 8τἰενεε , ε1υ'ὶ!ε οτἱετπ δε ποι:ε τεΡτσὲὶιετπἑ
πιο; ‹ὶε κάνε νοὶΧ , εμε Ρετ.έετὶτ , σ:1ι1ετάουευό
κτιάοτιε πικαπ Βοπικιιτ εως $ειἱτιτε; :μή ΐοιπ Η

Ματ άατιεΙοε εἰειιΧ απο Ιε $εἰἔςιευτ. Οι: ε'εΙϊ
Με άοιπε στα Βτειιπά ετἰιπε , δε ἱπεοπιΡετἱΒΙ€
τω: απ:: Πιιε Ια Ρἱετέ ε1ιι'εινεε ι181ΔΕΙ12ήτέρ

άειπεΓΡτΞΐετ εεε Β1ετ1-Βειιτςιικ; ΐ.ει Ρἰεέέ _11οιιε |
οΒΙὶΒεειτιρα Ιιοποτε:τ εαπ; 9ο: ΜΜΜ: $οιινετειὶπ
'δεὶἔικιπ ε εΙςνέε @Μ Μ; β Μια: ΡοἰπἐᾶΪεΧ.=

@Νικο
ΒΙοὶτε
; δέ Ισ. εΙιετ1τέ-ρε
.7 ή" 8ξάε:
`.
/ εκ]
·
- Που;
με

μι:
“ω” Μ· ε. Μ",
Ρε:ιιιε::ει:ι: :Με ὸ'οιιοΙἰε: :εφε :μή στι: Η ιΙΙΒιιε-ἔ
ι1ιε:ι:Ϊε:νΙ ε :ιοί::ε ό:ΙΙΒαι:Ιο:ι,ΓοΙ: μι: Γειιετιι

ΡΙε ά:: Ιειι: Ε:Ι:ι:ε Με, Μ: 8:18: μι: Ιει Ιιιπιἰετε οι:
Μ:: :Ιοθ::::ιε. Ριιἰε :με Ι'Ιιο:ιιιειι: Η: Ρο::ἱε
ό:: Ι:: ::ετ:ο:ιτιοΙΙΙ:ιοεε , :με :ιοιιε :Ιενο:ιε , 8: ει.

Βἰειι ρου: Ιεε ενώ: εοιι:οιι:ιέε ιΙε απ: :Ιε Βιο
εεε , δ: ἔι ει:: πιείιιιεε Ροιιι·Ιε ί:ι.ιΙ: 5: Ροιι:Ι'ιι:Ι
Με :με :ιοιιε :ἱ:ο:ιε :Ιε Ιειι: Ρἱε:έ , Η εἰ: ενι:Ιετι:

:με :ιοιιε :ιε Ροι:νο:ιε γ ::ιει:ι:1:ιε: ?ειπε πο:: ει:

::ειιιε οίΙ:ετιεε οοιι::ε Ι)Ξειι δ: εο:ι::ε Ιεε Ιιοτιι
:ι·ιεε. ΜδΙδ :ΜΒ Ρ:ο:εί:ο:ιε ιιοιιε ε:ι Ι:οιιιιε εοφ

ίεΙειιεε :Ιεν:ιιι: Ιε 8εΙειιειι: 8: :Ιενειτι: Ιεε Ατιεεε›
δ: Μενου: :οιι: :ο οιιΊΙ γ κι :Ιε Ρε:ίοιπιεε :Μοκ
:ιειΙιΙεε :Ειπε Ιε ιιιο:ι:Ι·ε , :με ε'εΙΙ: δ. :ο:: σε Ι'οτι

:ιοιιε εΙιτι:8ε :Ιε εε ΙιΙ:Ιιιιε , όσο: :ιοιιε?οιτιιιιε8
::εε έΙοἰΒιιε: Ρο: ΙειΡι·ειεε ιΙε Ι10ΠΕε8εΙ8:ιει11%
ΙΝΙοιιε ε:ογο:ιε δ: :Η ο:ιε Ιιειι:ειιιετι: οιι'ιΙ Βια:
Ιιο:ιο:ε: Ιεε 5:ιΙ:ιέ:ε ; δ: Ιειι: :ε:ιοοιιε νοΙοτι:ἱε:ε
ι1οιιε ιιιεΙΙιιεε εἰ :ου:εε Ιεε οααΠο:ιε ο: ε'ειι
Ρτείειιτειι: , Ιεε Ιιοιι:ιειι:ε οιιΙ Ιεε: Γοιι:3ειιε ι δ:
ιιο::ε εοτιίεΙε:ιεε ιιοιιε ειι :ε:ι:Ι :κι ΙΙ Ιιοιι :εΙ
ιιιοΙειιει€ε,οιιε :ιοοε τι:: ε:ειΙειιο:ιε :ιοΙιι: :με Ιεε

$ειΙ:ι:ε:ιιεΠιιεεΓε ΡΙεΙ8:ιεπι: ῇοπιειἱε , :με ιιοιιε γ
ειγο:ιε ιιιιιτιοιιέ. Βἱε:ι οοιι:είΙο:ιε :ιοιιε ἰιι8ειιιιε

ε
ε
ιΙ

: πιω: , :με ιιοιιε :ιε Ιεε ει:Ιο:ο:ιε με , ιι): τι:: Ιειι: Ι
όεάΙοιιε :Ιεε Ρεί1:εε οι: :Ιεε ΤειιιΡΙεε , οι: :Ιεε

Ι
ἰι:ιοΒεε ίἔιετέεε , π): :ιε Ιειι: ει:Ι:είΙο:ιε Ιεε Ρ:ἱε:εε ι. Ι
‹Ιε ιιοί::ε ΙὶεΙΙΒΙο:ι: 8: ε°είΙ: :Ιε Η :με εειικοε Ι Ι
Ι:: εοιιιιιιιιιιΙο:ι Ιζο:ιιειΙ:ιε σο: Ρ:ἰε ίιήε: ιΙε :ιοιιε
Ι:Μ:ε α: ετιιεΙ :ειι:ο::Ιιε. Μει:ε ΙΙ :ι')· ε ρε:ίο:ιιιε
"

'

:ιιιἱ

Ι
Ι
Ι
ο

Φαρ. ΙΙ κή: ια

_. Με

(υπ πε ΡιιΙΙΙε αιτέιιιειιτ νοιε εεπιΙιιειι απ;; πεπτ
Ια]ιιεπεεεΙΙ ιιιιιιΠε 8ε ἀεταιίοιιιιαΙιΙε ,δε ι επι
ίετοίε νοΙοιιτΙει·ε @με πω; Πι πιεΓπιε πει πιοιιε
αει:ιιΙεπτ , Ροιιι·νειι ε1ιι'ΙΙ Ιεε: ΡΙειΙτ ά'ειιαιιιιπετ
Ια εΙιοΓε Ειπε ΡαΙΙΙοιι. Ωατ ιΙΙτεε· πιογ ]ενοι:ε

εεε, ΜεΙΙΙειιι·ε , ιι'Ιιοιιοι·ει νοιιε με νοε ρεεεε
8: νοε πιετεε, ΙεΙοια εμε Ι)ιειιΙε εοιιιπιαιιιΙε εκ
ΡτεΙΤεπιεπτ επ θ. Ε” Ρ Νε ιεπάει `νοιιεΡαε

ό88Γ8ΠΕΙ8 Ιιοπιιειιτε α Με ΡεεΙατε ,εε α Με Ραε
ΙΙ:ειπε , δε α νοε ΙὶεΙἱεἰειιιι 8: Ραι·τιειιΙιετεωεπτ
αιιΡαρε,Ιε εΙιεΪ πε τοπικ @Με ΗιετατεΙιιεἔ
Ν'Ιιοιιοτει νοιιε με ιιοε Ριαπεεε, δε εποε Ιεε

ΜιιΒΙΙΙτατε, πιά Βοπνει·πειιτ Ια £οεΙετε εινΙΙε›οιὶ
ιιοιιε νἰνοιιεΡ Ν'Ιιοιιοτει νοιιε με επ €ειιεταΙ
κοιιε Ιεε Ιιοπιπιεε; ειιιίνΙγειιτ ίαΙιπειτιεπι:8σειι
Ια ει·αιιιτε εΙε Ι)Ιειι? Ετ πε πειιτΙι·Ιε: νοιιεΡε`β

μια: ι1τιειιιιιιτε ε;ι·αιιόε δε _απ·οεε , εεε εεε!
ιιιιΪιιιι νοιιε αεειιΤαΙΙ: ‹Ιε πε .εεπότεαιιεζιιι Με

ιιειιι· δι τριιτεε εεε Ρει·Γοιιιιεε ΙαΡ·Ι.'αρΡεΙΙετἱεΖ
νοιιε με ΙτιιΡόΙΙειιτ 8: εαΙειιιιιιατειιτΡ (ζει:.ταΙιιεε

ιιιειιτ νοιιε π'γ ιιιαπειιιετιει με; δε αιι:ιεα επ
εΙΙετ τοιιτεε Ιεε καιΓοπε ει: ιιιοιιεΙε εΙεΙετταιι:ετ
ιΙε Ια ίοι·τε. Ετ· πεαιιτπιεἰτιε νειιε πε πιε ιιἰετε:
με ποπ ΡΙιιε , ειπε νοιιε ιι'αποτεε τη νοεΡετεε
δε Μει·εεπιχ νοε Ρι·εΙατε,ιιγ νοίΙτε Ρα ρε,πγ εεε

ΙἱεΙἰἔἰειικ,τιγ ποε ΜαΒΙΙΙτατε,πγ αιιττε ΡετΙοιιτιε '
νἱναιιτε , πιιεΙπιιε δωστε πιι'εΙΙε ΪοΙτ; πι; πε :Ιε
εΙΙει α απειιιι ά'ειικ εεε Ι:εΠεε,οιι όεε ΤεπιΡΙεε›

ου ιΙεε Ιιιια8εε ΐαετόεε , ιη πε Ιειιι αὸἀιείἶεΖ ε
ΠΧ νοε ει·ιει·εε , τη αιιεπιιε ΡαπΙε ‹Ιε Ια ιΙενο:Ιοτι
ε ς

μ

5

:με

2ο 6

ΜΜιοπΜιε. Μ:: ζ

εμε νριιε ειπε ει;ινετε Βἱειι. Η βετ όοηε «με
νοιιε εοηἴεΠἱε:
ιιε Π ποι:ε
οι:
ι·ειπιοικ
με εεεΡατεΠΙειτιεπω
ίετνιι:εε Η ειιικιἔεἰοτε
ειιὶΓοιπ
@εεε 1εε εἱειιΧ , εειι*είϊ Ριιεὲὸἱι·ε Ροιιιιιιιπ εμε

μακ πε Ιεε Βοηοτἰοιιε με; δι εμε ε*είὶ που:
ΐο.ιτε 8τειικΙ τοπ ιὶε πιοιιε :ιει:ιι(ει· ιὶε Γιιι1ΐοιιε

1°ς;ιιιΒτε άε Πειτε, 1.'Ηοτιιιειιι·ε ἴεε εΐρεεεε δ!
ίεε @θα , ε1ι1ἱΪ-ειῖιεί-ι1τιῖΠΕιΣ1 Ια ειιε1ἰτό ει:: αιμα
Ξι (ΙΜ πιεσε Ιεε τειιιιφυε,]8ε Ρ€ι12εΡετε Ιε8ὶτἱιὶιε ›
Η Βιιιτ Μ! όειιτειιτε·ι ιιτιέ εε στοα , ιι'ι ω»

Ρειιτ Ρ:3ΐειι @υπ θιιΙΙίμ Ροι:τιιε με τέ1ιιότε ὁ.
ιι:: Ο1Εειει·όεΙα σειιι·οιπιεΙΉοσπειιτ ι1ι.ιε ν008

άενειιιιι ΒογήΙ εε 8ΈΜ_ιιιΕ με ι1ιιε νοιιε πιο
1ιιγ επ ι·εικΠει 3.ΠΩΠΠι ει νοιιε Πε ωιτεΖ με Ιεε
Ρἱειὶε :ια Ουτε όενόττεΙΝτοιβε,ςε τι'εΓι μι”

@με ι1ιιε νοιιε πε Ρβοιπιοτεε Ροἱιπ. Η @ετε
ἔοἱε Ιιιγ πιάστε ει:: Ι1?ΠΠει11' ,Ή νσιιεΙε Ιιι ,εε

εήεις&εςοιτοιτ
ιιε εκ ενώ: εΙεν0ι18
οβ:επΐετ
νοίιτε δἔιινετειἱτιςΡοιιιἰἔ-ε
,ἐ ι]ιιἰ ετοὶτ
ΐειιἱ

-νοι;ιε _ειογε2 εμέ! εΡΡειτεἱειιτι Ρειωεττειτυογ
· τ1ΐεπιιίει·τιε τρώω ει: υπ ιεΙἰΒἰοτι; εὶε ι·είετνετ.
δ· πιόιά ἴοιινετειἰή δειει·ἱἱἱεειτειιτ ι'Βεπιηειιτ δ€
ΣἶΒεὶιιιᾶπειΒε ι1ιιἰ τι'είῖ άει: ι1ιι'α Μ” άεπε Ροἰτπ

εεπ1ιπιιηιτιιιετ ω:: διότι” Ιε ωΙιε ιιιιἱτι'·ειΡΡιιτ
Μπιτ ειι'δι Ιειιι· Μειιίιτε; 8: ΙειιιιεΙ Πε ουκ τεῇει:έ

ειι›ι ιππεδιπεε , δε Με ι·ε]εττετοχειιτ ετιεοτε ειΠειι
τετιιειπ : ε'Πε εί:ιογειιτ Ρτεἴειπ απ:: ςει·ειιιω1ἰεε,`
_ οὐ οτι Ιε ττιεΠε. Πε ει;!ετεγειιι: ιῖι εειιΧ ει” ἴε
Ρι·οίιετπετο7επτ όενειιαι: ειπε Ροιιι· Ιεε ίεϊνιι·›

ειιιιιιιιε ιιε έειιϊοχειιτ- ειιιιτεεξοβ επ άε!ειπΙ:Ιει
ε
Με
,

ΐ'

°ΕΒΜ5. 1ΐνετ·β·ια
Χοπ .
Μα ικαιΠουε; -ι«υπ:Φυόκ Σ: .Νοω·ΙΒΜο:Μ_βϋ έξ: Χ
Βορρϊ!ω; ΞΙΜιηιισ”ωάττ3 τω τς: ψυβέ : Νυισφπιρ ό η: ·
πιώ βαοϋφ.τ 4,β4οπ ὲΦῆυῇπϋΜ#σὁῖ·ὶυπἔ;ῇπωυπα: [5

·θατιζί2; Μ» α: Μαη» Νουσ8[ΜΜεϊΜΜοΜέ: :(22
πω: =έαβανΕσω @Με Εθόνβ28εα, ῳιιἰἔσ8τ#!ο·υσ[πσὶ› Ο·2.1.8.

έκαμε απο[ωωκάοπεπεμ;ηυζ ΤοΠι5›Γο€ ΠΜΣ
.ωοεΙμιι€α€εε @σε @παο @Με 8. Ράθωΐερ- δε 86
Ρ;υΒ·Β«Μπ;Απεύ,6.()ϋΕπ€ἰΙἀ€5οιυΧΊητησιιἱτΔ8›

δ:άθ`.ϊξε5Π;ξι:ϊΙεΠτΉὐΪσ7εΩτ τεπότ8θ8ή;σ:η
ω:στη ΓσιτίδΜΒΙω ὲι νεειπα Ψεε1°σο:ταπάφ:5πιο .
:πω 8όεϊ; εί:-›έ δε ιιειευαιιττεϋ8αἰυ1εψπωΙα άόπμ
ττιωσα:εξε Μπα ·Με$εες›π·1ἰτοτνφτιεε)ἱ φςά

·ν:τ& άάιτσ °ε:ηΒπ ΓΒὸτΜἔ ι1Π1τσ€ γοι1ε· ΙειιΜέάάει3 '

Με ηαωνωδ ανονυε2= κα; τηεδικ:$ ἐ1ί1εικόιιε
Δε; Κα; τικωεέ μιστέΙϋ)4$εγ Με ςιιΗΜ:Η φωτ

@Με =Βείξρε οἰι 1Εείωτ ὶηὲιἰτιτεπεηὶτἀππε:ἐεε
τἰειι›ἑ›ιιριιωε ΡουνοΔε,ιηισε;!ενουοΜΜΜεμ
Μ ·Ηοπὶπεὶιι·εεἑνἱΙε σμε:ησιιε ι·οιπόοηεΈϊ ποείΡω '
-1°©8-;ἔι ιπό‹8 Με8ὶΠῖτειτ8 ζ·Βε α” Μπα @Σά-Φεβ

τμνξναειφνεσ ιποώτη Ιρ.-τει·ι·οϊ (ΣΔογ9 Μεί
ΐιοι1τω 6ΗΞωω «Μ. @Με ΗΜ! άγ· ε1ϊ ΡοΕκπ.ε!ε
' ΜΜΜ: ·6έ$έτε ωεΐΡ:ΜΜς»ΒοωωεττοΐΡΜίιβά
ΓατισεστΒ(Στο768)ν6ϊίο ςιἐὸ.›π1οὶπε
όέ Πε
τΙοι·εΜπομο Με Ρι1`ὶΐἱἶοἈ8;110ι1έ0Χ.©τΩΡτ€Ἑὲ€ω

λα

Φττάρε5%τΞΗΡγαιιπς ἔ-ςᾶιἶιὶε &Ρωτ(Νέωεωε άΞ- ι : τ
&αΠΒέΒέΒττετεεε ὸειικεζκττειπἰτω Βές·τι€Μ: »σε

ίοτεσάεωωΒει· στα ?Με ραπ ένέεεή'αυττε. Η
Η): Μέ ὸεῦΜοριιετ`82πΜ άε τοιιτεΒ·Ιεε ἀευκ επι

ΦΒεπιίπειέτ ·6ηιι€161ΜΙΞει;; Η είὶ από εΙ'Ιιοτιο
κ! Μβώτιτε ίαπε:Ιεε Μοτα. ω. Βο111Π3€8 δε
›. ,απ

.

·

9 ς 4 ·

Ρτεΐε:Μ

·`

Δ :ζώ

Μεσοι: σε: ε. Με,

Ρι·είετιε δε-εΙιΓεσε,8: νΙνεσε & ττ·ετιιιΠ”ει σιιτ εΙιιιέ
' ειιτι`_Ιειιι°ε .ΙΙΟΙ'ΙΠΕΙ"$1:ΦΠάθΙΈωθίπ ΓσΡιιτε2 σιι

ι ίετνιεε σε Ισ. ι·εΙι€Ισιιε σσε ιισσε σενσσεἑιΒΙεσι
ε σ - Νσσε ··Ιισσσι·σιιε Ιεε δωστε εσ Ιιι ισείΙσε [σιτε ε
Ριιειισσε _Ιισιισι·σσε ιισεΡι·ισεεε 8ε ιισε ιιιιιιε ει!» τ

εσεε ΜιιΙε , σἰτεε νσσε,τειιιτ με ειστε νσσε σε Ιεε
στΙει_σιιει·ΑιιΠΞ σεΓιιἰτεε νσιιε με νσσε ντιε Με;

σε νσε σει·εσε Μέσι” τιν Ιεε σισττει;ιστίσστιεσ
Ρσι·Βιισσιτε,σιιεΙσσε τεΙΙ8Ιεσιι 8εΙεΙστε εμε νοσε

Ιεε .εισνει. Νσσε: σε .ρι·ισσε σσε ΒΙεσ ; σε: σε ιισ'ΙΙ σε ιισσεει μια εσιιιιιιιισσε σε μια ειστε
? σε Ισν.; μι· σε σιτε σσσετιε νονσσε ιισἰστ @σε
ἐε ΕΓει·ιτσι·εε , σιτε Ιεε Γει·νιτεστεενεστειιιιειε

εστσεσε Ιεστε Ρτἰετεε Ξιι_ε.σττε σιι'ε.Ιιιν Μπιτ σε
σιτε τοστ σε εστι Γε ει» @σε ξονε!τεστ ΡεεΙιέ ,ι
πισω· ετιιιΒιιστιε σ'ν τοιιιΙιει· εσ ΙαιΒιιισ ιιτιε στι»

(ε, σσστ σσιιε σε Ροσνσιιε ενοσ· σε ω, ρσἰε :με

τισιιε σεΙ':ινσσε εισΙστοσιε ειι Ισ σιιτσΙε σε Μαι,
σ'σσ ε£τ Ισ. Ισ” Νοσε σε Ιεε Ρτιστιε ΡοΙστ; μπε

_ σε ιισσε ιιείτε:ινο11592εεΙΙΙε σσσε σνεστ , σε
ΙΙιιστ σιιΙΙεσιειιτ ιιεεείΙιιιι·ε σοστΙει ίεΙΙεΙτέ,σοστ
σε ῇσσϊίΙ-εστ ε σώσε εινεστ Ισ εσσιισιίΤεσεε σεε

Ρεσίέεε _· σε ιισε ι:τιειιτε , δ: σεε Ρ21°οΙε8 ,σε ιισε
'_ Με τισιιεΙιεε τ· ΙΙ :Έν-ε σσε Ι)ιεσδισσιειΡΡιιττιεσσε
3- :ο- τ:εττε εΙσιι·ε ; Το)ιβιι! ,ε Ετασε!. ευκσσε1ετειασε
Με Με @σπασει Ρσσι ιινσιτσΙστιθέ Ιεε Βιιιιιτε, ΙΙ`
σε Ιεε:ε με σώσε; ;Ροιιι· Ιεε ενοσ· τεσσσε Ιιειι
εεσιτ , ΙΙ τιεΙεστε με σσσσε Ιεε τιι·σστΙετέεσε Γ;
σΙνισιτό. ]ε σ'οστι·εΒε η σε σιιισσιιε ΙεστεΙσἰ

σε εστι: σε Ιεστ με σεΕστετ ει; ιισε ιε σεσίε σε
'

' ι

;

' τ σενσΙτ

ΩΙιιφ.Ι. Μή: η.

μι,

εΙενοἱι· ἔι οικω ιιιιι:ι·ε, ‹]ιι'ἔι Ι)ιειι. ΙΙ τι'εΙΙ ιιεεεβ
τω” μια: Ιειιι· Βοιι-Ιιειιι·,ιιν ρου: ιιιοιι Ματ.
:με Ιε Μ:: ι·ειιιΙε εείετνΙ:ε ; Γιιιι δ: Ι':ιιιττε εΙΙ:

ιιΙΙόε ειίΙειιτέ ετι Ια Ισοιιτέ δε ΡιιΙΙΙειιιι:ε όειιόττε
εοιιιιιιιιιι 5ειΒιιειιι·. Μειἰε Η ιε ιι'οΐεΙειιι· όεΙει·ετ
Ιω Ιιοιιιιειιτε εμε Ιε ειον ιιε όενοιι· σιιι”ἔι Ι)ιειι

[ειιΙ , Ιε Ιειιι· τειι‹Ιε νοΙοιιτιει·ε απ:: ιιιιΙ πε οβο
ειιειιε ροΙιιτ πι; εοιιίεΙειιεειΙζιειιιΙετειιιειιώ'ειν
Ιειιι· ΡΙετέ 8; Ιειιι· Ισιοιι-Ιιειιι· επ ιιιιε ΙΙιιΒιιΙὶετε

εΙΙ:Ιιιιε; ῇε ιεεοιιιιοἰε ειιιἶιΙε ω: εΙΙε ‹Ιε Ρτεεἱ
ειιιι νιιιΙΤειιιικ , δ: άεε οι·8ιιιιεε ειεςιιΙε ‹Ιε Ισ. Βια
ει: :Ιε Ι)ιειι; -αιό1°ΙΙε Ι,οιιΕ Ιει·νν εοτιίἱειιιιιιιειιε
ιΙιιιιιιιι Ιειιι· νιε , & Ψι'ΙΙεΙ.οιιϊΙΐειιτ ιτιειΙιιτειιειιι:
@τα Ιω; φοιτ ‹Ιε Ιοιι τεΡοε δε εΙε θ. ΒΙριιήε. ]έ
Ιιετιιε;Ι)ιειι άεςΙιιιιιιετεε_κΙοιιτ Η Ιεε οι εοιιι·οιιέε;

@ι τιν ρειιίε Ιιιιιιιιιε ΐιιιιωΙιιεΙειιιε ιιιοιινετιιειιε . .

. ΙΙ'ειΙΙεώσιι.,:Ιε ιεΪΡεᾶ-Βεὸε Ιονιο Επι ειΡτεε]ε
εοιιΓεινε εΙιει·ειιι€τ του; σε ειιιι ιιοιιε τείΙε ιΙ'ειικ
Ια ιεριιαιτιοιι. εΙε Ιειιι· νεται , ΓεΧειιιρΙε ‹Ιε Ιειιτ
(ιιΙιιι:ει:έ,Ια ιιιειτιοιτε ‹Ιε Ιειρι: ιιοιι·ι, 8ε Με ειιΐεΞε
ιιεπιειιε ιΙε Ιειιτε ΡΙυπιεε, ε'ΙΙα ιιοιιε ει: σο: Ισ.ιΙΤέ

ιιιιεΙιιιιεωιιιε._ ] ε όείειιε Ιειιτ ΙοίίαιιΒε εοιιει·ε Με
Ριοθιτιεσ8ε Με ιιιοιιεΙαιιιε ;Ιε εεΙεΒι·ε Ιει1τε να;

Π” Ιιτοιι:εε οεαιίΙοιιε, δε πε Ρειι·ΙεΙειιιιιΙε ά'ειικ
Ι ιι'εινεε: Ιιοιιιιειιι·. 1ο: ρι·οροίε δι πιω Παει Μπιτ
ον ,Ιειιι· ιεΙε, Ιειιτ εΙιΔιιι;έ, Ιειιι· Με, Ιειιι· πιοττ ι
86 Ιειιιτ άοδι:ι·Ιιιε , ά Ιεειιιιετε ιΙενειι: Ιει.ιι·ε νειιιι ,
Ι δ: Με 8ι°εινε εΙειιιεΙειιτεεοευτε,8ιΙεε ειιΙιοιτεὲ

ΙΦ8 Ιιιιντε.@εΙ ΡΙι.ιεΙει·ατιά δε ΡΙιιε ΒΙρτΙειικ :εΙΙ
ΒΙΟΙΒΜεει1ΙΊιόπει.11°
εειιιιοιιε_ιιαιι_ε
:φαωΒΙΒΗ
5 εεε
Ι Ι ΙΙ
“ε ε: 5

μ

.

Εμ.»
Μ·υιαπ @τα τω»,
Μπα ΐοϊνἰτευτε άε Βὶ-ευΒΩ'είἰ Ι°Βοηι3ειὶι· αυ'ἱΙε
απ όοπταπόέ ασκ ·Βοτιππεε, ταπὸἱε·ςμ'ῇΙα απ:

ι.ω. νεἴςιὰὶςχ Με. 8ηεμίιευι· ἀἱἴο7ετιτ-ὶΙε)ἱπαχὶ›πὐ=
` πα· έσκεπτ:;σσωυπομαβιἰσβπϋπε: ποισάσ @ΝΙΚ θά:
Ήιοπικιιτ ε1ιι'ιΙα άεΠτογεης αιι'οπτΜΙ:°τ8πόφε
αΡτέ8 Μαϊ ωστε. Νοι:ε πε Πίσω Ρσἰ°πτ:πιιΙΙ1;

Ραπ ςυΊΙααγ6:τιε οτόοτιπέ α Ιευτε=ίι1τ=ώναπεόε

Μι1ϊ·βα!ϊζτ Με ε!ταΡκτΙΙεε δ! άσε τειααΡΙς:ση οι: :Ισ
·Ιει1τ?εοαίαστεΜεε ίπιαΒεα, ου ὸεΈαὶἔε ααα ΡεΙεέ
:ἰιιαἔεεα αυκ-·Μιικ·όοΙοιμ· Ματ ; ου θεέ

αεἰ<

ότοΗϊτι· Με ρτἱοτεα.' Μαἰε ΗΜ κι·ουγοπερουε

ςιι?ΙΙα Κέιτ οπτ-εοωατιαήδό άε οριαίει·νατ αμεα

ΙσαΜΙερακτ' Ια ωοπιοϋε «Ια Ιεω· ναε,αε άε:·Ιειιτ
εφπνὁτἴστἰου ΡωιέΙα[υῖνιτε`8ε ΡοϋΠ'Ριζιβετε δε' °
με!" ὸ?ε·ἔατἐ:!ε`τ!€: άοΡοῖἘ·ῖιΙυΞὶ1ε Ιουι·ααπομπτωίι€
Ν” 29· πό α 80% τετα:τι1τΙεαΈιαίεεςπειπειπα ςιι·Ζζὶα·ΖἈνοἐ5 ϊ

και αΡΡτΞε ἔφη ΒΚ ὅἐνἱνε νοἰαὲ-·,=ίοἰτῖΡατ @β
Μο· αἱ” αε[οττε @ς Η Μετα Βἰεπ-Β€εεὲςι1αα εἴρτἱιε
:Μ ανσ)κπιτ άαπετε: ΒΙΟιήθτκ δ€ιτ1ἔῖυαἴΙΘᾶῇἱΜποτ-·

@Κέ , 6ίι Πε νἰνενπϋ ; ΦΙεΙι]ιά: 6οτ1ποΐζΐαπαε ά!

Ωω6€ε δ: Ραειἰ;υΙΞξ:ω @ο ες ι1ι:3Γε Ρα1Γα επτεττε
να!! έα ιΐο Ιατι1πεε·χΠ πὲ θα: ΡοΜΜΒΜετ ΗιίαΒ
ακωιιω εεε πιοκινειΜηα 8: ατε ίὲιὶᾶἑαπεειεαιὶσ

:1οΠ-τ€τάΡε&υεαΪε €Εατἱτό ττοεα8%αΒΙαε , δε

· ·φ1ΉΜ4Β Ιεε Ρ1-ἱπαΠαα;ααα-8ταα Ιαοαοαιιι·.()°είΕ
› «απο ΜΗ, Ριει·ωἱ›ἱαααΕεΠ6α , αα°14ΙααααΜαο>
τεΗ€6 ΜΒΜ Μ $ὲὶ4ἔυευ €,απΈσουίίΐαιιιαΜατιώα
ι1ὶϋἰΐ0,δϊ€πὶπὶἱραπεΕεαυ·ρέατέ,8εειαϊοωαη;·1ευτ

ςσέ€14αειΕε:ζ611 ααα» «μια αοιιεῇαψΙῷι›α›απαἐατε
. ΜιιςΙαι5:56ϊοτ 51]θέ1ΐ εὶἔεφτἰἱὶα Ταϋὰὶ€ςῳἔ Μ»

= -- ›

2?ακ

·

α νει·

:3Ιιαρ.Ι. ικι·β ω: Δ )
ε::
::Ινε:Γ:ιΙ:εε Ιυ): ι·ε:ιεΙετι: ὲΙευ: ιιιο:Ιε:ΙεεΓε:νΙε
εεε , δ: :Ιεε Ιιο:ιτιευι·ε :με :ιο:ι·ε εοιιίεΙε:ιεε ἱΠ9

ΙΙ:υὶ:ε ευ Ι:: Ρει:οΙε :Ιε Ι)Ιευ :ιε Πρευ:οι::ιυΙΙεή
πιευ: :ιρρ:ουνε:,ιιουε ιιιε:ΙΙ:ε:οιιε Ιεΐειιι:8ε _

ΙειΙυ:ειι·ε ε:ιΙει8:ιειιιευ: , ου:: εε Με:: Ιιευ:ευκ
:Ιουιι:ι·ευ:ι·ε:οιε ουκ μι:: , 8: ε)υ'ΙΙ :ιουε :Ιοιι:ιε
ευεο:ε ειυ)ου:ά'Ιιυ): :Ειπε Ι°ΕνειιιἔἱΙε, οί: Ιε δεἱ
ιιευ: ἔι νουΙυ ου°ΙΙ ω: εοιιἴετνέ ὰ ΙειΙουει:ι€ε :Ιο
Ροιι Γε:νι:ευ: , δ: :ὶ Ι'ε:ΙΙΙιεει:ιοιι ό:: Ι'Ε8Ιιίε; επι

Γειριιει:ιετι: ου ΙΙ :ι'ερρεΙΙε ρ:::Ιεε Ιιοιιιιτιεε , ου
Νο): ιιιεΠιιε, ου ἐι :)υεΙειιιι :Ιεε ευ:ι:εε ιιοιιιιί,::εε
ο:: Ώἱειι , ιιιειιεΙεε :ι:Ι:Ι:εΠε ευ διιι:ι: :Ιεε δ:ιιτι:ε ,
Βρυ:::ευνει· ευ Ιυ): Η: :ετιιιίΠοιι :Ιε Ιευ:ε ρεεΙιει '

Ιε ίεΙυ:ε:ει·ιιεΙ. 1.εΙ:ΜουιΜπ (:ΙΙ:Ι'Ενο:ιρε
Με) :τα Μ! πιά: Ιεβιε λ ω), ει· Μ, πω): Γ:42°"

που: :Ισ Με:: ,οιιισεΐ·ε Ισ ρ::Ιιέι$α Μυπάσ. ΕΕ ρΙυε
ο:ειιι:Ι` 'Ιιοιιυευ: :με νριιε ριιιίΠει :ειτε Με ίειιιι:
οπιιιιε ,
:)υΊΙ :Ιευ:ε 8: νουε :Ιειιια:ι:Ιε Ιε

ρΙυε , ε'εί: :Ι'ουι: εεε:ε ίἱευιιε νου:: ό:: :άρε
δ:ει· Ι'ευ:οι·Ι:έ ο:: εε :εΙυιοιρ:ιερε :)υ'ΙΙ ι·ειι:Ι :κι
[Με :Ιε Ι)ιου)) :Ιε ετσι-τε εε :)υ,ΙΙ ειι ει: ; ο:: ρ::
:ι:)υε: εε ου ΙΙ ο::Ιο:ι:ιε; :Ιε :εεενοΙ:εε]είυε ,

ου'ΙΙ νουε :εεοιπιτυ:ιτι:Ιε ρου: Ι'Δ8:ιεευ ό::
ΒΙευ,8: :Ιε εΙιετεΙιε: ευ Ιυ): ΙευΙ Ιει :ειιι:ίΠοτι ό::
ν0ε ρεεΙιε2, :)υ'ιΙ νουε ): ρ:οιτιε:. Ε: ρου: νου:
ρο::::: ζ: Ιιι): :ετι::Ι:ε σεΙερι:ΙιιιεΙιου:ιευ:, :ιε

:Με 8: ὰ Γ:: Ιουει:ιεςε, δ: :ἔι Ιει ἔΙοΙι·ε :Ιείο:ι
ΜεΙΙΙ:ε, δ: Ξι :ιοΙΙ:ε Ι.ιιΙιι:,. :ιοιιε εοιιΙΙ:Ιει·οιιε

:τι εε::ε ειδ:ιοιι , οι Ρυιιι ειυ $εΙ8:ιευι· 8: Ιεε

ψωΙτε2
ευ :εΙυιο::ι, ου:
ρυ:Ιε :ΗΜ εε :ειπε ι
”

μ

/

μι.

επικοιι βια ε. Με,

82 Ιε τεΙ-πιοι€ιια8ε ιπείπιε,πιι'ΙΙ τειιε απ 5εΙιέ- ·

πεαι·.- @παπι αα τείιποιπ , παιΡατΙε, ε'είΙ: ]ειια
ΙΙΙε εε Ζαεαι·ιε , εμε Ι'ΕΒΙΙΙε ιιοιππιε Βαριιβε,α
“Με εα ΒαρτεΙπιε ειιι'ΙΙ αειπιπΙΙΙι·οπ αει: τε
Ρεπταπε επ ι<επιιίΠοπ εε Ιεατε ρεεΙιεε. Μ Μεσ

Με» Μια Με π;" Μια Μιι)ι. (Σε 1ε:ιπ π'είΙοιι:
Ραε απ Ιιοπιπιε εοπιπιαπ ; ()'είΙοιτ απ ειιι:εΙΙεπτ

ει·νιτεατ εε @Και (ζε π'είιοΙτ με ιιιεί·πιε απ
ι·ορΙιειε οι·ειπαιι·ε,εα Μπι; εε εεαιι απε Ιε δει
πω. μι
,.ιιι.Π

επειιι ανοιι;ΙιιΙΙ:ιτέε εε τεπιρε επ τεπιι›ε α. [επ ΙΙ
καεΙ.ΙΙ εΙΙ:οιτ ΡιορΙιετε,πιαΙε ΡΙιι8 :με Ρι·ορΙιετε;

Ι.ε ΜεΙΙεεει ειι ΡΙΙεεε Ι)ιεαιεπνογέ πω: ρεε
μπει Γοπ εΙιεπιιπ εεναιιτ Ιιιιηία νοικ δ: Ιοπ ΕΙΚ»

Ιε ΡΙαε @απε εε τοιιε εεε:: επι εΙΙ:ογειιτ παιε ει:
Ιειιιιπεε. ΑΜΠ ία: ΙΙ ρι·εειι δ: Ριιοιπιε α Ι'ΕΒΙΙΙΙ:
ΡΙαίΙειιι·ε πει:Ιεε αναπι: απε εε Ια)ι εΙΙιτε εοιιπέ-ϋ
Ιιοπιιεαιω1αε ιιαΙ εεε απειεπε Ρι·ορΙιετεε π'ανοιε
επ. θα· ποαε πε ΙΙΙ-ειπε ροῖπι: απε Ι)Ιεα απ πιο·

ιπΙε ΜΟΥΓΦΙ1)' Εἴαγε,`πγ Ι)ανΙε,πγ ]ει·ειιιιε› 0)'
εαεαιι ειατι·ε εεε ΡτοΡΙιετεε διίοπ ΡειιρΙε αγαιιτ

Ιειιι· παΙΙΙειιιεε. Μιιιε ΙΙ ρι·εειε Ια νεπαε εε ]εαπι
δ£ Ιε ριιοπιιτ α ΓοιιΙΠ·αεΙ Ιοπ8-τειιιρε εεναπι εεε
εε Γεπνοιιει; πω] (επ-ΙΙ πω· ΜαΙαεΙιἰε πααιτε
εεπε απε αναιιτ Ια παιΙΙΙιπεε εε]εαπ) ισ παπι Μ]
Μιά ;.

ειιιιιι]ει· :που Μθπιδ£θΪ , ό· έ! ασισιιιτει·α παπι :ΜΜΜ

ε. (7 4.

ειιιιιιιτ πιο] , ό· ιιισιιιιιιιιειπ Ζε .9ειέπειιι· απο Με

ἐ.6.
%

πωπω? "πιστα ε” πι” ιιιιιιιιΙε : δε εει·εεΙιεΐ; τω”
ιο Μπι να] "κι Μπομπ Με Ιε Ρι·ορΙιετε. Η απι
ιιιιιιιιμι α; :Με ει:: μια ΜΜΜ ω εκ[4ιιπ ό· Ισ σαιτ
ε" ιιιβιιι.ι πινει: !εφιιισ.τ. Ε: Είαιιε επεοιε Ισια;

'

α ιεπιιιε

ΕΙιαιι. Ι. ΜΕ η.
ει;
ιειιιιιε ανατιτ ΜαΙαεΙιἰε, ανοιτ ιΙείΙα ιΙεΙ-ετἰι Ιε
ιιιΙιιΙΙΙει·ε εΙε ]εατι ειι εεε μιοΙεε ; ω Με: έ: σο- ΕΜΗ

ει) μι Με απ @βια ή! , Λσσοιι/ΙιεαΜΜπιπ ιίε
Ι'ΕπιιπΙι ιἰτεπε? ματι” Ισ: Μιὰ: Ιε:βικτΙσπ έα πιθ
ιπ Μαι. (1ι-ιεΙ ῇε νοιιε [Με , δε εοιιιΙιιειι ει·αιιεΙ
‹Ιοιτ εΙΙτε εε ΡειΙοτιιια2€ε, εε Ια νειιιιε ιΙιιιιιιεΙ

Με” α νοιιΙιι αιΙνει·ιιτ Ιου ΡειιΡΙειΙείι Ιιοιιτιε
Ιιειιτε, δε τω: εε ΠεεΙεε αναιιι ιιιι'ΙΙ μπώ? ειιιἰ
ιι ειι ιιιι αόναιιταΒε ΙΙ μπιειιΙιει· , 8: εμε ιιιιΙ αιι
τιε ΡιοΡΙιετε ιι'α ευ , εκεεμέ Ιε ΜαιΙΙτε ιΙεε
ΡιορΙιετεε , Ιε (ΞΙιιΙΙΙ: , εΙοιιτ ΙΙ εΙΙοἱι: Ιε Ιιει·αιι:Ι,

οι α αιιΙΙΙ εΙΙέ Ρι·ειΙΙι 8ε ρτοιιιιε α Ι'ΕΒΙΙΙ-ε μι
ιειιι·ε ΙιεεΙεε Με: :με ιΙε έ), τιιαιιιΙείΙ:ει·Ρ Μαἰε

Ια εοιιιτειιτιοιι 8: Ια ιιαΙΙΙαιιεε Ροι·τετειιτ Με τΙεε
ιιιαιιιιιεε ττεε-ΙΙΙιιΙΙι·εε εΙε ία Βι·ατιιΙειιι· ΙΙιιιιιτε.
θαι· Ρτειιιιετειιιειιι ΙΙ ιιιιίειιιτ εΙ'ιιιιε ιιιετε ΙΙ:ειιιΙε
δε Ιιοι·ε ιΙ'ααΒε ι:Ι'ανοΙτ ιΙεε ειιΙ-αιιε, 8ε ά'ιιιιε μα:

ιΙεε-ια νιειιιι: Μαι νοιιΙιιτ ιιιιεΙ'οτι ι·εεοιιιιιιΙΙ:
μι Ια εμε ε'εΙΙοιε ιιτι με ιιοιι ιΙε Ια ιιατιιτε,

Με ιΙε Ια ειπε, ότι οιινι·αέε ιΙε Ια ιιιιιιιιι δε ιιοι·ι
ιΙεΙα εΙιαΙι·δε εΙιιΙατι8. ]οιιιτ ιιιιε εε ιιιιι·αεΙε α.
εΙΙ:έ εοιιιιιιε ιιιι είἱἔιγ δε εοιτιιιιε ιιιι ιτιοιΙεΙΙε
ιΙ'ιιιι ιιιιττε ΡΙιιε Βι·αι·ιιΙ , ιιιιι ιιιτἰνα με ‹Ιε ιτιοιε
ιιριεε,ειιιαιιιΙ Μαιιε εοιιΙΙιιε ι:ΙεΙα ιιιετε ιΙε1εατι,
εοιιεειιτΙε δειΒιιειιτ]εειιε εΙαιιε Ιου Με ιμα

τιαΙ. Ι.α εοιιεειιιιοιι ιΙε 1εατι επι ειιεοι·ε εεεγ
εε ιιιιταειιΙειιιι

ιι'εΙΙε ΙΙα Ια ΙαιιΒιιε α. Ζαεατιε

Ιοιι μτε , 5αει·Ι επεσε, Ι'αγαιιτ τειιεΙιι ιιιιιετι
με: @στα , εεε Ια Ιζ.ογ,,ιΙοιιτ Ζαεαι·ιε είΙοιε

ΙΠΙΠΙΙΙιε, ε'ειι αΙΙοιτ Ι:ιιετι-ιοΙΙ: μιιΙιεΙα νοικι
ίΟΠΠ'Πθ

Βιμ'.

.ΜΜΜ [Ισ Σ. Ισια

εοιιιιιιε εεΙα απἰνα, ι:εΙιιγ ςΙοτ1; ]ςατι εΙΙοἰα Η
_1°€ςι11°[€ι1ηαΧαΩτΨ1εΙφι€8 αιιιιέεα αΡιεεἰιιιΡΦ
&ΙΙΙειιοε α ΙΙαιιειε:ιιτιο ΙαειΙΙΙΙ:ατιιτει ΜαΙε οοιιιέ
πιει Ια νειιιιέέ άε]εαιι ανοΙτ είΙέ ΡταΙιτο, ἔδωκε

πιοτιεέε μι· οτι Δημ α Πιο Ρει·ε ΖαεατΙε ;ιιιιΙΙΙ
?υπ-εΙΙε
τοιιτε Κ:
σ:οιιιΙιιίπεδςΒουνατιιέε
Ρετ ΙσΙι.Ια
'δ. ›
ΕΙΡιΙτ :ΙεΡιιΙε
εοιιιιιιειιεειιιεΙιτ ιιιΙΙειιιεε
Για. (Η: ειιξατιτ ιιιιται:ιιΙειικ εΙΙοΙτ ακοη: απο
Ιεε ειιτι·αιΙΙεα τΙεία ιιιειιε, ς1ιιαιι‹Ι ΙΙ Γεω; Ιρέ με
ιιιΙει·εε
ιΙε εε ςις:ιιιρ_Ιε
Β:ατιά ()οιιΓοΙατειιι·;
ιιΙι1οι1εΙιιΓΡΙτατιοιιε
α Μι: νοΙι· Ρατ_εέτ
ΙΙΙιιΙΙιΙΙα εΙΙ
|ωιι.

ἔεαεε ςΙε Ια νετιιιιειιιι ΙοιιΙΙΙει.0ι:ιΙΙ κατ. εοπιιιιε

«;ΙΙτ ιιοίΙτε:5ειΒιιευτ › δ: ΡειιΙΙΙαιιέϊΙδετ Ιεε ίτιιΙτα
τΙε:ε ΗιΙΩΙεε όσα Ια νειι:τω γ αρΕιοΓαιιτ @έα Ιοια
ω; Γεειιιις βειεα,8ε Και: α:οςιιτιιιιιιιςιιαιιτ Ια μια:

·ιιατ €Ι€8 νοχεε ΐεετατεει_δε ὶιιεοτιιΡτεΙιειιΙΙΙιΙεεα
πω» Ιετιαι Ι(:2Ι_ΜΖΕΙΩθΙΙ2ΠΙΞ νειιιιέ νοἰι· ΕΙΙ:αέ
α... ΙιετΙι όιιιαιιι Ιεε ιιιοΙε ‹Ιε ία ετοΠΕΙΙειΡειιΙαιι€
ΨΙ·ι
;τεΙΙαΙΙΙΙ: τΙε @γε άαιια Ια γειιττ6 ‹Ιε Ιαιιιετε,α
Ια νοΙι‹ τΙε Ια ΒΙειι-ΙιευτειιΙ-ε νἱετ ειΙαΙϋατιτ ΕΙΡ
ΖαΙιετΙιι ΙΙΙειι:ιτΙα ΡτεΙειιι:ε εΙε οιι ΜαιίΙι·ε:ιδέ

σι άε:(εοιιντΙτ εΙέε Ιςιτε Ιε ιιι7ΙΙει·ε ;α)ιαιιτ μα!
ΡΙιεΙΙΙό αναιι: εμε εΙε Παω ; δε οοιιιιιιεΙιεέ

Ι'αι:ει·τιεο ‹Ιε Ια εΙιατἔε αναιιτ «με ιΙ”είΙ:τε Γοι·τ7
ειιΙαΙιιιιιὶεκε εΙε:Ια νΙε. : ΗειιτειιΧ ειιἴαιιτ , (μι α

ι·εΙΙςιιτγ ό:: ΙΙ ΙιοιιιιεΙιέυτε Ιεε ιιιοανειιιειια άιι
5. Β[Ριις; δ: ειι @Με Ιε: ()ΙςΙ είραιιάις Ια νεπιια

αναιιτ ςιι'-ΙΙ ΗΡ: τι” ΙὶιιΙα τεττε.Μαιε Ια ιιαΙΙΙατιι:ο
«μι [υΙνΙταιιεΙαιιε ιιιοΙα αρτοε , τιε Επι: με ιιιοΙτια
ιιιει·ναΙΙΙειι(ς.
θα
Ιοιι
α
' εΙΙε άΑ έιιοϋαΙα
Α
Α Ιαιι€ιια7 εΙε
μια

.ϊ

· ΟΙιιτρτ1. ιταβ σει

ει;;

τιει·ε ε ειπε Πι εσσεεΡτἰσιι ενοσ ΙΙόε ; εΙΙε σε Ισν

τεσσΙτ Ρ:ιείειιΙεσιεστ Ισ ΡειτοΙε ; εΙΙε Ισν ερροτισ
Ιεε ΙσσιΙετεε 8ε Ιεε ΙσΓΡΙτιιτΙσσε σσ $ισστ ΕΙιιι·ιτ;

ιιιιἰ Γε ί:ιι-Γισιιστ σσ :αυτ σε εε εστι νιειΙΙιιισ,Ισν
ΒΡτ τιτσιισσεει· ι:εττε ρι·σεΙιετΙε, σσ ΙΙ σεεΙσ.τε

ιιιιι€σισσσεσιεστ , σε Ισσε
.νεσσε
σιι Μάσι”
σε Στα-ι? Ι
Ι'σύβεσσσεΙυν.τεσστοΙτ
Πεσ εσθισττΙΙ
ιιε-Βιιιτ

μεσω: Ιεσσσι σε]εει.σ , ετσι ΙσνΙ-στ- σσιιιιιί ει”
τιστ:Ιιτι μσένισεσεε δε μι· Ι'στστε σιιδεισσειιι·ι
εεφωσε Θεσσ σ'ειιιιιΡσίε Ιε σσιιι ἐι ειιιειιιι Ιιό

ισεΐιιιιετσνΙΙ:ετε : . Ι.εεειισσιε ιισΙΙΙ σιισσε Ι.στιτ
τσιισσιιι·εσσεστσΡεσσόε σε Ιειιτ νετΙτέ ; εσσιισε
νσσε Ιε ΡοτινσΖ νσΙτ εσ .τσιιε Με ειιεσιιιΙεε ιιιιἰ
ε'εσ ττεσνεστσιισε Ι'ΕἴετΙτστε; εσσιιτιε ιιιιιισ ΙΙ
σωσει Ιεσσι1ι σ,ΔΙιτεΙιεισμ8ε εεΙιιν σ'ΙΙΙ·σιεΙ ,σε

εεΙσν σε διιτείσσε Ιε ν1ειστεσεισεστ, σε (σιτε

Ιε τισσνειισ σεΙσν σε ]εΙΙσε σ σοίτι·ε δειεσεστ,εε
Ισν σε Ριει·τε δι 5Ιισσσ., 8: εεΙσν σε Βοεσετεεε·ε
σεισι σεε Ατισττεε. Εσ Ι'ΙινΙΙ:σιτε σε εεε σεισμι
σιτε τιιιτοΙΙΙ εΙειΙτειιιεστ Ισ νεττιι σε εεε σσισε. ΙΙ

εσ τσι σε ισεΙΙσιε σε]ε:·ισι (ΞσσιισεΙΙ εστΙεΙισιι
Ιιεστ σ*είΙ:τε σε σε ιιετΙτ τιστσΙ:ι·ε σε ΡετΙσσσεεώ.
ιιιιι Ι)Ιεσ ει σιιΙεσέ Ωστε :ειτε ίενεσι· ; ειιιΙΙΙ σε ΙΙ
ενισεστ σιιεξοιι σσσι Έστ σει:σιιιτισΒσέ σε Ισ. νε=

τιτε σε εε εισ>ΙΙ ΠειιΙσε.5σσ σσισ Π8σΙσε Ισ στα.

“% σε ωστε σ νιε εσ ?στ ΡΙεισε. Ω°είτ Ισ @Με
ιιιι,ιΙ εισιισσεεε στα Ιισσισιεε. Ι..:ι Ι.σν ίστ @σε
σεε [στη ΜονΙε; 8: Γεε ΡτοΡΙιετεε σσιετεστ Με
φΙ€8 σ ]ειιτι. Μι ετιισ:ε σε ΙανετΙτέ Ιστ ειιΙιΙΙ)έθ

Ε” ]εΙσε· ()ΙιτΙΙΙ: ε δ: ιισσσσεέε μι· 1ειισ Ισα Ι
=

Με

Ϊ Μ

.”

μεσω;

4ι6

.8στικοιι Μ· 8. πω”

Ρι·ε:ιιιΓειιτ. Τοιιτεε εεε ιιιεινειΙΙεε ι τΙοιιτ Η.

ΙΜ. τι
δ6.

ιιιιιΠ”ειιιεε ιΙε ]ειιιι ία: ΔεεοιιιΡ:ιΒιι εε, :επι ΡΙΙιει·ιι:
ιτΙέε Ιοι·ε Ιεε εοειιτε άεε με ά'έτοιιιιεπιει:- @με
Γεια-εε (άιΙονειιι: Πε Με πρώτ ειιβεπτε Ι)Ιειι Με
ΡτεΡειοΙτ ι:Ιε Ι:οιπιε Ιιειιτε ὲΙ'εΙεοιιτει· ι:οτιιτιιε ›
ιιιιε Ρειΐοιιιιε εκττειοι·ιΙιτιειιιε,8ε ιιιιτΙιοι·ιιοΙε Επι:

εεε εοιιιιιιειιεειιιειιε Π ΙΙΙ ιιΙΙιεε Ι:ινοικ ‹Ιε Η με·
εΙΙε:ιτιοιι. Ετι εΙϊει ΙΙΙιιτεεΙ ειπε ΓενοΙι Ρτοιιιιε '
ιιιιε Η ιιιἱιειειιΙειιἴε ιιιιιΙΙιιιιεει επ ΙΙι·ιε Επι με
Ε-τοΙΙ ειι ιιιι€ε, εεε εεε εΙΡτιτ άΐΕΙιε ι άουτ ΙΙ Πιτ
ιενεΙΙιι,8ε ειιιἱ Κιν ειι :ιαιιιιτ Ιε ιιοπι,ίε άεΙΡΙονιι
ιιιιι€ιιι5ειιειιιειιτ επι Ιυν :Μια Ι'εκει·εΙεε ιΙε Ια
εΙιειι·Βε. ΕΙΙε εοιιίιίΙτοΙι ειι άειικ Ροιιιτε ; Γιιιι Δε

ΡτεΡειει·Ιει νονε ιΙε (ἱΙιιΙΙΙ;8ε Ι'ειιιι€τε άεΙε Πιστι
ΙΙτετ ουκ Ιιοιιιιιιεε. ΙΙ ε'εΙΙ: ειικιιιιτιέ εΙιι Ρτειιιιετ

ειι ειιΙιωι:ιιιι Ιε ΡειιΡΙ€: ε τεΡειιτετι€ε ; Απωπιίω
πω” Διιοιειι, ι_ύ·1%ια.ι άυιβιιιιι @εκει ιἰε ροιιἱπιι
σε ; ειι :ιιιιιοιιτε:ιιιτ Ιει τειιιιΙΙΙοιι ιΙεε ΡεεΙιέειιιιιι

ιεΡειιτειτιε,δε Ιεε ΒιιΡ:ΙΖειιτ : ά Ιου ΙιεΙσιτ,Ιοιι νὶε
νιε,6ε ία όειιιειιτε είΙον Ε: Ιεε ΓνιιιΒοΙεε ιΙε σεττε

Ρετιιτειιεε , ε Ι:ιει.ιεΙΙε ΙΙ ::ΡΡεΙΙοιτΙεε Ι'ΙΟΠΙΠΙΕ8σ
Μπιτ.
Ι ο .ι

(Άι ΙΙ είΙοιτ νεΙΙιι άε ΡοιΙ εε εΙιειιιεειι, δε εειιι€
ά'ιιιιε εειιιτιιιε ιΙε ειιιτ Πιτ ία ι·ειιιε,8ι: νινοιπ

ιΙε ΓειιιτειιεΙΙεε δε €Ι€111Ι€ΙΙ2.ι.Ιν888, δε Ρι·εΙεΙιοιε
ιΙειιιε Ιε·ιΙεΓειτ ; ΕειιιΙΡρεΒε ,εοιιιτιιε νοιιε να·

νει , ιιι.ιι άειιοιιεεοιτ Ια @ειτε ιιιιιι ωεω , δ:

ι·ειιτείειιιοιι: Ια ιιιοττΙΗαι:Ιοιι εεε νἱεεε δ: ιΙε:
νιιιιιτέε πιοικΙειιιιεεμ Ετ ειιι:ιιιτ :Με άεΠ8ιιιιτιοτι

£Ιιι ΜεΙΠε, ι1ιιι εΙΙοιιτ Ι'ιιιιιιε ΡεττιειΙε ίου ιιιἰ
τιιίΙει·ε , ΙΙ ε'ειι ιιετιιιιτει: ΜΙΒ ι:ιεεέειιιιέΐτειιιειπ.
·
Θα

.ι:2ωω. να; ω· ,

4η
-ΤβΤ- 9-

(ῖρχ_μφωἰρεφτηφητ,εο4ιιπιπε Ιεε Ιώβ πουεζιέράο_
ιερωάο 11ιο:μνώΙΙ:ε ,αγο)εευτ Ιεε μια . ΓιπΙιιγ3

ε'Ξ.κώ _4 Έμυ; «μπε σε ροιιπρἰμ: @Με Ισ ΜείΒε , Π. Ισ ιἱ© 3ι1ΩΪΩιἰέ «ειπε ε:κεμι·,1ευτ Ρτοτώεππ; επ->

_

ΡτεΠ·έωέρω!μΐΙ Με ΙΪεἱὶοἰ1: ΡοἱιΙτ Μβε ω:: Με

.'

:Μπι
τοι1:Μ818:5
απ; δωσει!
;:!ιοΓε ηπα1ι17:3:
φα Φο @ΜΗ
Η επ νέεκ::«πρ;ω[οπέ
είὶοῇτ ςμμοι·ς ω” ·
«κι "ω, Μ:: ὸἰτ-Π ,άειιμιώ [ε παβιτΙ.Μ-άέ888Ή. ω'
άψ:Νι ερω·το)νο άε:βιάΙέεπε σα! Μ] φσΕπυ18:!περ-[
ι5ποτ4.άιώπ Εμ: , έ: αερα; Ε: ΙεεΙυἰἘε-ειγαηε

ει1νΙ>γέ ή;; ]ετΜΞιΙεπι· Με 8ειστίθεσεεηςσ_α @ασ
ΕενΜηοιιτ ΜΥ ά_επ1αμβα τ1ιιἰ Η είἰρἰωῇμει::
πἀνΩἱἱ8ηιι'ἰἱ ιι°εΩοἰυμε19Ω1χτἰίὶ;7Μηἑ:ἀὶ£ῇἱΙ: Ι;" ,ἔ

4 ἱ! )·. απ. “οιπ:: "πω" ώ Μπηκα Νικ πσωνιιιοψπ 2 '
ρο5πε·;·ΟΜ σου μὶωᾶωπ @Με πιο] , «σώμα
[οτί λ:18η Με εΡιιἱε επεσε:: ~έι ν Εεε ΒΜΞμια ,
(Με) «ή σε Ια παπά: ;ιβ 1«ηκωέ; Με Μ” έκ Μ». 5
Μ·πέωκΙ··ι'..Με ό· ω-κ«›ε».ερ:°"ωωυπεροκι °°· °"°
Ια Μ:: άι: Μωέ ; άση:απε Μέεκπήυ]άοβαεσοπ
ἐ μα.ιι ¦οπτ.4:4”ίβ€70ψ:βά-.4Ω0 |η“ωωικιέσμω, -

Ευ ἴιιἱτ_εε άς: α:: εἀγετιιΒΪεπιεπε,ἰΙ :Μπηκα επΗμ
]€ἴιιε «τα .ἀοἰτ , δ: !ε 2ει:οφππιπόει ἔι.τοιιτἱἴι·;€ι_,
£οτι1ττι£_ἱ@_ντη ΕΒΕΝ: @ε2Βΐου ;Β£ ηεεαι:;ιὶιιίἱ
ία:08ηήχ [ε εοτππιἰίξἱφτμ·δκ Ωιτἰε4ΪΜ ὲίἑμσἰια_τφ

Β©ω ΜΙΒ Ια γετἱεέ;όε ΪΒΡ:εὸΞεετἰοϊ;;Ρω;ι1ι;ξ

πτοττβἱο£ὶ©0.ἴ€ στι-Ια ΡϊὶΓ0Π›οιῖι -Ηετοό€·Ιε εγταΩ
Μ720$τ_ΜΜ 8ο «ΝΕ-Η Ιιημέτ τά·ο.1ιε!ιευ Η ΕεΙΈ6.ΙΑιτ

τεὶὶαὲ':8ὶεπε_ ;!ε ΙΔ,Βα:‹ΙὶεμΞοιιἘιιε_:αεΙ16.εταε
@Εφ Μικ16ε αΙΙοἰε νοπω, ῇυΓςιω @ΜΒ =ϋ 232;

“Με
βερεώ:18-5
Η” ΦΠ·ἔΒΒΪΠΙΒθ-›;ΡϋΠΞΣΡἐἐ©€ϋἱ2 Κα;
η
Έ0%

`

@ι8-- '

- εσωσιιΥΙ:ι·- ΙΝΙ:Μ,

δ: ·:ου:-:Ιε ρευρΙεν Ιε εειιοἱε ρου: -υπιυιορΒε:ε;
Ε:: @Με :εε :με ιιουε_ε:ι· :ΙΙΙειι: :ιοε Ενειιεες'
ΙιΙ:εε :; ]ΙοΐερΙιε ΙιΙΐ:ο:Ιειι· ΠΜ: ρ:ο::Ιιε βετο:

:επιρε'ΙΜ:ειιο ειέρι·εΙΙειιιειιε :εΠιιοΙ8:ιερε :Ιε
θ. νε::υ ίευι:ε:έ ει::::ιο:όΙυειΙτε; 88:Ιε:Ια )
€ι·ειι:Ιε :ερυ:ει:Ιοιι @ο είἰοἱ: ρει:::ι): Ιεε Με:
: _ νο):Ιά,ΡΙ·εΙε-Ιεε,οιιεΙ είΙ33:ε :είι1ιοΙ:ιε @ΜΜΜ
ενοιιεου)ου:εΓΙιυ): ἔι ουι:Ιει ἐΙεροΠ:ἱ6; υ:ι-Ι:ουιε
Με '·ἴεὶ:ι:-8: ἰ::ερ:οεΙιεΙ$Ιε-;·Ιε ρΙυε @Με :Ιεε
Ρ:ορΙιε:εε , ιε :ιιἱιιἱ·ί:ι°ε :Ιυ.(ΠεΙ ε Ιε Ιίε:2:ιά οτί::

° νευε::: ίευό:ιθέ εεε ί: εσυεερ:ιἰ,ρ:Ι, εΙινο)0έεΙε

ΒΙευ)·δερο:::ι:ι: 6εν6·1ΙΙυΙ:τεε ιιια:ουεε':Ιεξε
' `

μου: ·; :με Ι'οτι :ιο · ρευ: :Ιου:ει· @Τα νοεε:ιου·

_ ΕΓεου:οι:ε ι:ιειιιι:ευο.υ:ίου :είιιιοΙ8112εεενΜΜ
:ον , ΙΪει::ειι:ἰοιι,8: Ι:: :ενε:ε:ιεε «με :ε:)υΙε:: :Η
ιιουε ΙΙ:ιυ:ο:Ι:έ δ: Ια ι!ιδιυ:έ σΙ'υιι Π :Με Με

. '· νἱτευεἀεϋἱευ. 1.ο!εήιΙ:Μειιι ς οι: :ιοΙ :ε:ει::ε)
' Με:: νἱιὶ18[ιε νεου: Ζ Ια)τ;`ώ· πι: , 7οι:7Ιοιριιαισά9
Ποιοι ΕΈνευσεΙΙΙ:ε
ενο:: ε Ϊ -:Ιενειιι:::ιεοιι:έ
·
ο
.
' εε εμειισυε νευο:ιε:Ιε :ουεΙιε:,ιμε·]εευε:ν

:μιε :Ιε Ε: εμειΙΙ:έ ρει:Ιεε :Η υ:έε οεε1οι:ε,Ιευζ
Με:: ΈΗιιιεΙ·ιε:ιιευ: απ:: νεοιειι:ΙιΙΙεεΙο:έ εε

:1υΙ ευ είξοΙ:. 1εΓυε ίερ:είειι:ε Ιε Ιευ:ΙειιιαΙιι οι:

μι: αιμα! ΙΙ :ιν0Ιέ:επιυ ε:: 6ιι:ου:ιμέ5:του'Η
εεΙπενείΙ: ':Ι'ΙυΙ::υάΙο:ι εμ'ΙΙ Μ:: ενο:: σοσι

.

οιε:ιεέε. ΙΙ Ιευι· :νου -:ΙΙ: ::)υΙΙΙ :ι“εί:οΙ: με Ιε
(ΣΙι:Η:. ΙΙ ενώ: ειο)ουί:έ. :)υε-Ιε· ΟΕΜ: υ'εΙἱ©ἰῦ
ρειεΙιοΙ:ιιουε Ι:ϊευοιβΙυεου:ιυ,ίΙεί:οΜΙυιΙυΙΙΙου

:: Φου». Σ'εί:οΙ: είΙενε:Ιευ:ε ει:ιεεευυ:ιε 8:5ι‹Ιε
` ε ει::ευ::::Μ)ου::Ι'αρι:εεΙεΓυε_ν1ες:Μιι)::= @με
πιο Μ:

.Ω!ωρ.Ι. νεηΐ ω;

άφ

ω: νά: :μια ε'εΠοἰ: Με ακουω: τικΐικιΘέο , 86 !
σσπἀυὶτε: Ρετ Η Ρτονἱὁεπτε άι: $εΞέπειιτ,είπ'

ὰ'ςΓεΙΑἰτοἱτ ό; τω: ροϋπ Ι'ευίἔ:ἱ8τιετπετι: α:
μα” ? 8: ἀεὶ” άοητιεΗ: πιογετι άι: πιετττορετ
ωσιεύεέε άε ὸἰτε ,Η (Ππὶίὶ οπω!ε:ε αιώιισάα
:Μι :ΙΜ Ι; έΒετώογετιε? Θεώ υπ ‹!ω ττειἰτε ό:: ›
1'ειέπουτ Μ $εἰἔτιουτ]εἴιι:; Η Ε: Ρτεΐεπτε ἰι εσυ!

ηιιἰ Ρειτἰε-πτ δε-1υγ-; δ: πε Με μεΙοη8-Τεττηπ
Ιαιπεμἱτεευκ ςυΠεεΒει·εΒευτ,& ίοιιίΡἱιΞ: η$:€8
Ωτετεεεμ ]εαπ ειπτετετιοὶτ Με ρευρΙε :ΜΗ «ω

πιιέ;8ε Η νία:: :ἔι ξι1Χ όέε Ιο-Ιεπὐεππιὶπ. Δε»
«Μα ὸὶΓεἰΡΙω ΜΜΜ επ Επιπιοικ, ὸενἱἴογεκιτ
‹!ε ασ ΜετγεἰΙΙεε; 8ι Η Γιιιτνἰπιτ ειιιίΠ-τοίὶ επ Ιειπ›
ροτπρπἐπἰο. (]·'είΪ: α: τΙιι'ὶΙΡτοτπετ :πια δό2:Η:δ ν

· «Με ΓΑ Ροεαιγρίε 4: .:2 μπαι» Μαννα Α: ρ°”ω<»«.
[επττοπ) να:: Μ» άβεφσΜ) ανασ$η. ό· Μ) Μάϊ 5' 2”
πιο”. Ετ ΜΜΜ; 29 φ'α]πιε (ὸἱτ-ἱΙ)ῇπ πρσέ έα !,_,,,η_ '
:ποπ Ροκ , ώ· Ισ Πάπια” , ό· Με άει!απτα)ωϊ Μ” ππἔ

ό· Π: Ροκ ό· κα] νέουιάιυπε ἐ Ισια , 29· ¦θΡ'08$ά"ΠΕΚ·ο
] απ:: :Μι Μ). Μεὶε Η γ ανώτ αποτο: οόεδί ώ:
ΡοττἱευΙἱετ επ :απο νοοιιέ ὸε]εἴυε;ε1ιιεΙ;ε:πἱ4

υὶίὶετε όε]εειπ είὶειιιτ ἀεΓοτιτιειὶε ρτέε άι:Ωι 5ο ε
εοπππε Ι'οΠοΠε άι: πι1ετἰτι.ἀἰ›ΪΡετοὶΠ Ιου ε1ικ: Η:
·δοΙεΗ Γε ·Ιενε , Η είὶοἱτ ΐι Ρέοροε φΠΙ:ει:οι:Β
:Ποτε ιἱε ΜΥ ΙετεΠποἰΒιιεΒε εΙυ'Π ὸενοἱ.τ “η :ετι
ὸϊε › 8.ν8τιτ πω: ά·'αεΒενεΠε εοιπΐε:. θεά): ΡΜ”

..£8ΙἔιηβἶὶΙ νἰοιπ Η Ξι Ρτοροε,8ε ρουτ!:ι ο:οπίοΙΜό
ὰ? απ! › δ€ ΡουτΙ'εί-οΜτ0Μεπκεπτ άεε ]ιύίε, δε
ρύιπΙα ὸειποπ-ἱὶταεἱοπ άε !α_ὸἰνἰπἱ:έὸε Ω:‹:Βει·9 ·
@Η 350 90ο Ιεε !ιοιιπιμεε Δάνο;πάεάε έωτ ‹Ρ.ςα
; -,
·
Ρ 81 ;__
;1;ςμτε;

ειμαι» βατ .Μιιιιι.

μα;

τΙτσιτε ,μι Ιεε «Μ. σε ΟΙεΙ;8ε τΙεΙα-τεττε , σε

Ι'αετι:οτιτε ε: τΙεΙα.ιΙΙΒιιιτέ ει: ]είεεισιι Ιε τεεειιΙ·
Ποστ αιιεε τσι α ΓαΙιιτι σιι άετιιειτι·αιΤειιτεσιιιαιτι-_
:Μουσε ιιιεκειιίαΙιΙε ιτιετεεΙι1Ιιτέ,ϊ ΑΜΒ τσΙΙι

στα: ]εατι Ιε ω, Μι, Πιτ] Ι'ι4Βιισειι εε 0ιειωιιιΙ.
εβε Η μετΙιέ ειι·ιιισιιάει ΙΙ ε'είετιε σε @γε ,μπι-ι
τιιεκ.εεΙιιγ σιιι ττειινε Ιτιείσετειιιετιτ εε σιι'ΙΙ ιΙε-Ι
Πιο. ΙΙ Ιε ιιισιιττε α τσιιτ Ιε σειιΡΙει·Ιε πωσ ( Με
ΙΙ ) ω] ιιιιιβιιε; Ι'αττετιτε σε οσε αιτιεε,τιοΙιτε ιογε·
8σιισΙττε ΙαΙιιτ; εεΙιιγ όσοι: νοιιεσεττιατιεΙΙόε Ιιιετ

εεε Ίιοι1νεΙΙεει·εεΙιιγ ιΙοιιτ Ιε νοιιε ετιττετιιιει
νοιιε αιΙνσιιατιτ Ιιιειι ιιιιε εε τι'είτοἱτ Ραε.ιιιογ ι
Με -νοιιε ιΙστιτιαιιτ·τιεατιτσισιιιε ·είμτατιεε σε
νοίιεΕΙε ιιιστιττετ Ι›ἰειι τσΙΙ. ΙΙ α τΙενειιεε ιιια Ρετι
° -Γέε.ι Ι.ε νοἱεγ ΡΙιιίτοΙΙ: τιιιε ιε σε Ι'αττειιιΙοι8

Ι 8.·.]ειατι Ιειιτ ΡΦοροίε άειιεΙετ μι·σΙεε Γιιιναιιτει
τι
ο

-_ιιΙιε- ειιεεΙΙειιτε·άεΓετΙΡτΙοτι σε φωτα , τΙτέε σε
ΡτεττιΙετ δε ιιτἰιιεἱμΙ σΙΙιεε Ροιιι·_ΙετιιιεΙ ΙΙ αι εΙΙό
ειιιισιτέ εΙιιΡετε Με ιΙαιιε ΓεΗτετ τΙιι.ιιιιεΙ εσιιΒίτε
ω; Ια Ρτειιιἰετε δεΙα ι:ιΙιιε ιιεεεΙΙαἰτειΙε τσιιτετ
Ιεε8τΙιεεε , σιιε-ιισιιε τεεενοτιε σε Ιιιγ ι α ΙεανσΙτ

Ια τειιιιΠισιι ‹Ιεε ΡεεΙιέει (:ατΙε μεΙιέ στι σα”
ιιαιΙΙσιιε , είταιιτ Ια ΓειιΙε εΙισί-ε ειιιι τιοιιε Ιεμτε
σε εεττε εοτιιιιιιιιιισιι σε Ι)Ιειι, ετι ΙατιιιεΙΙε εσιι

ΙΙίτε τσιπ ιιοίττε Ιιστι-Ιιειιτ , ΙΙ είΙ`ενὶιΙετιτ ειπε

τισιιε σε Ροιινοτιεξαττιαιε είται ειιιετεε , οσε ιιιαΙ
Ι·ιειιτειιιι ; Β τιοιιε σε Ιοιιιιιιεε τΙεΙιντέετΙιι ΙιεεΙιέ;

εστιιττιε αιι εστιτταιτε ιιιιιε σιτε Ι)Ιειι σε Ιογ-ιτιεΙ
ιτιε τι'είὶ

ιι'αιιισιιτ δε ΙνετιεΗεετιεε , ΙΙ είΙεΙαιτ

σιιε Πιιιιε ?σε Ιε μεΙιέ σει τισιιε ίετιιισΙτ ΙεΓΟΙΞΙΙξ·
. 4 ' 'ι

·

'ο

'

ω

Ι

ι.

α

8

,ιιι.ΠΙιαμβ νιώσω-

: οι”

' α: Φ: θ. ΙισΙισἀΙᾶΙστι ε Μια; α ΒΙΙ:σΙονέώΙσσ
Τε” Ραε σώσω σα: Με ειπα. σε Ια ειας=ιισ
: ε'σΙΡαιισΙσπι σε Ια στι απο: Για· ι;ισμε , ιισιι;ιισσε
-ιΙσιιιιστ τσιπ Ισ Μαι 8: Ισ Ωσιι€στιτσιιισιιτ πασα(

ίαΙισ α κισσα ι·ειιάτε Ιιειικιιισ ΕΙσίΙσσιιι: ιι Ρισ
ι σι·ειιισιιτ ΙαΡτσιτιἱετε Δ: Ια·ριὶσσἰραΙσ Βιι ΡσμΙΙα
··ΧιιεΙΙσ Ι)ισσ .α ·σιινογό [σε ΙΙΙΙααιι ιτισιιάσαι αιζι·ι

·' Μια Ισ μακό , δ: 3.ΙεΙσν€τ κό: οΙ>ΠααΙσ.αιιϊ
:πισω ειιιΡείςΙισιτ ιΙ'ανσΙτ _αεσε:ι Μπα Ισια

· @να ιμΙΙΙ0β ιφριτπι( εΙΙε Ι-'Διιδειει Με:: αχιιτιόι) ι. ω.
' ό" μ'ΙΙ. ιίδΙΙιαβ· και Ρ"Βά'2Ι Ωσι;ταιιισιιιετισ σεβ Ι· Ι·
1σΙσιισ α Ιπωι.·εΙι·σιμ εμε ·]ειιιι ΒαΡτΙΙΙε νοσΙαιμ

σισιιαααισσετ·α Ισ)! ? τοιιιιιισιισσ μια: σώσε :σε
-ιισιιαΙστεΡισΙσσισ μι· απτο Ρι·ΙΙιι:ΙΙιαΙε ραι;Ιρ σε ¦

ΙαεΙιαι·Βε.·Μαιε5Ια κΙείστΙΡ:Ισσσιι'ΙΙσπ Μι, :ΙΙ ι _ι
Μ'ρ8-τΙε:Ιισ δε ·ΡΙΕΙ:ισ άι: 8ιτατισειιιιΩοιεε “ΙΧ Ιω ι
··ιιισιἱυσ Ι:ιΙσιι :σιισ·Ρσιιι· ΙΙσπιτέΕιεΙβσ ιισιιε σιι-·ό:Η
Με Ραι·σΙσε(ΙΞιιιισ αστα ΜΙΒΕθ.
Ι ·- ιιιιιιΙσιισ
νΡτοπιισέσσισιιώΙΙΙασρεΙΙσ··Ιἶ @ασια α: 13ΙΙ:ισ Δ
·ινε‹: εεε ιιΙσιιιιι.σιιστε ΙΙ εΙΙΙασσερσεΙσε ΓαστΙΒςσαδε
_ φατσα Ιω σιέρια;Ιστια σεΙα,Ι.σμ ιτισιιτταιιισσε

Ι

σεΙΙ ση ]:είσε ίσιιΙσσιειιτ δε ιισιιΔ σιι αιισιιιισ αμ;ιρ
ΡαττηιισΙσ τιτευθεξετιταΙιΙσιτισιιι Ια νεται δε Παξ
ΙΙι:αεσ εαΙιαΙιΙε1ΈσΠετΙσσει:Ηέ;δε σειιεττοχστ

Ια τ2ΕΙι€: , σιι'Π ΙαιΙΙσ σα :ισα απισε. Εεε αειιςαμκ
ψ:: νσιιε αΥσΕσίιια σιι νεσειιιΙΙσιισε η , αμα,
δι ςσΙιιγ σοι Εκ ιιιιαστι Ια ΡΙασσ κΙΪΙί-αα.ε ι 8: ασκ
σιιΙ ατισΙΙ:τσιιτ Ισα Ρότσαιιιο σε: ιιοσ μια επι ΕΣιγ- Εχω
ιιτε, ά εειιιι €111ΩΠΟΙ18 εΓ8σι·δεσιια τοσα Ιεε 610€ ΙΙ'
ΜΙ ΡτειιιΙστ ι μια: σε: -Ια_ Ραίζιισ α, σ: α:σκ στα

α ·

·

Β (Ι 5

-

σ,οΙΙΙ:τειιι:
ί

Εμ ι
·
·σεωιοπ @πεύκα _
$'ὸἔτετ14: τοιΪε Ι6εῇο1ιι°ε_ί`σἰτ8ε ΜΜΜ Ηπα Ι'ευτεΪ
μάς·
ποί!τε Τειπρ!ε , πε ίσοι: μιὰ Ιεε·ντ:ιί; @πιο
"έπί όοπτι1ου:Μόε ΒείοΙτι.Ξε πΐοκιίεοπτ εμε-Ια::
Βεστεε 8: Με ρεϋπιιι·εε. ΟεΙΙψ-Εἰς-ιιε Με” νο
· 722 Γοιιε εετΕ€·ΪοτςΒείἱΒαίΪε~& Η ωεί-ΡτώΒΙε επ
' ·1ψΡετεπεε,εΒ:Ιε "η Αἐπεειι;Ια·νςτἱ:ό,Ιε εστι”

Έ:: Η ΡΙετήειιόε (δε τουε Με πωπω :μή ει τόε!Ιε-Η ῖ
Μέιεπτ 8ε επι ΜΗ: τουτε Ι'εκεεΙΙαπεε8: τσιιτέεΙα
@τά όσοι Ιεεειιτκεε υ'ενογοιπ ΨΙ€Γοσ1ΒΙ8δέ
· κΙ'ἰιτιε.Βα Ε'εΠ: Ι'Αεπεαιι άε: Βἰ€ιι “Μ” φ€

*Βἶει1 όεττιεπόε, εεΙιιγ Ρ:ιτ!εεμεΙ Η ΐεπι αΡΡειὶίἔ;
-·ςε·Ιιη ΗΜ! πιοιι3 ε άουιμέ , Ι'Α8ι4εαο.νταγωΦυε

19εέπι όε ωΥ,& νταγει:ιευτ ειρρι·συν έ μι: Ιυμ·Ι:1
; πατμτεΡι·σεΙυι: Με ειιττω. Φεβ 1)Ξει1έ1ι1Η Μ:

2Ρ.9· δ: ίστιτιέ εεἱυγ4εἰ. Ο'είἰ: Η Ι)Μέιέ ν! Με «με
· 5Μ°'^Βἱειι ποι:ε ει ΡτοιπἰΓε Η χει ΠΙοηεαεωΡε μ:
$·

` ,
.
ΕΓηε,‹Ιοι. άοιτ. ε&τειπιιτιοΙερμΡρυτ
πουε,8ε 1302·
·τε1·1ηοε ζω8ικιιτε , 8ε εΠτε εΙ::ιι·Βέε άε: εποε 4ο"
·Μιτε,8ι παντέε Ροεπ ρω ίστΓεύτε,8ε ΈτοΙΙΤέε: ματ
@σε ιπἰ9ιιἰτέε. 5.]εειπ εοωΡι·ωά Εοιπεε εεε ε!ιο
Σία επ ο έε εΙοιικιπστε, ώΒιππ ε1ιιο]είιιε είϊ Ι'ΑΘέ _
. 'Μπα ὰ: ΠἰεωΕτ νογε2ῇε νουε Εστω, :6Βἰεπ σα '
αόιΜι·αΒΙε 1ο τερμα:: ειπι·ε ]ε:ίι1ε& εεε ειέ·τιωιιβ

:ἱ€ Ηικἰετι 1ΠειθΙ, ΡιιτΙεἴ9ιιεΙ8ὶΙ ενοἱτ εΠέ 580
τέ , 8ε όοπτ ἰι-τεχ-ἱἴοιπ ε!ε απο ΠάιΜπράε, Μ: σουτ
ΜΥ είὶ άοτπιέ,τειπτ ΚΥ μι· ]εετι<Βαρὶἱἱὶεηιι”ειἰἱ·
`
Π:11τ$,δέ ρατΙ'ΑΡόε1·ε 5.]εειά1 άεϊέΙ'Αροεο!γρ&,
ξ τ” δ: μι: δ. Μεσα τμι1ἀἰτ, :με ποια που:: ςβέπιά24
15. ' ώρα, Ισ μαέεακβωε έ: ΟΒτὶ/Μσπιωι ι1:234εκσπα
Σ 8,· βσπέ πωσιεΙσ ά·βυπ τω” : 8ε ΡΜ 5._ΡειιιΙ , Ίυιιι:ίω
·

·

·

·

-

- Ηρ

.ιἱεΙΩ-ενεΕ ειιΞ Ι

με;

Μηιιι>Μιι=Ρ-ι,6ινε.4ΙΙειψΟΙωνι· @ετ

ιιιιιιιι 1εΡιευιιειειιιεεΦΐΑεε9%9 ΙεεΙΙε
Ιουν . Ιει>Ιιι=ιεεεει-<Ιε=Φωεεε1επι εΙΙε ›

ιι=Μ1Ιί=ιπιενειι!Ι=τι,εεεΦεδ(ἐενι εΞΙιιιιεει
6Ιἐ<ιιιεει._9°=ΙΙΙι·ι>ειιι=ιιι= <Ιεεεπεξε ΑΙΜ

ιιιιιιιέε.Ι199ι89Ι99ΈΠέφ9·>ε90Ι Με19Ιιέψει

ίιιιιιιιιιιιικ πΙει>Ινι-·Ι94Χ Με ιιΙνιεεε2%
»σε επεσε ε .εεεειιενι-ιΙοε?ε4-ιΡ98ε ν
ειιιιιιεΜείωΙἔ ιιιι9===οιειι€ενΜεΙτι
ειιι€.ε'ε Με.ι·ιειάτειι6ει "ΙΜΙΑ
εεεεεεεωνιιεθ ιε!Ι9ΨΙιεεευιΨ Θ!).
Διειιιιιεΐειειεεεενε%ειιυειι ειιιΙΙΙιιει

Ι Ι ιιιιιιιιιιΙιιεινει. Με .ιιιιιι€ει·ιειέπειι6
ΑεΙΑνεεεεζιιΙ ιιιεεεινιιιπιιΙΙεωει·
ει
,σε <ιιεειι
Με . ιεεεε·
ε
Ι Ινι1<ινωπειι=ε7<ά
.ιΔΙ
-ειιιΜ-ΘειιΙ
σε ευΙῖι. Μελ
@Με -ιΙει>ιιΕιιιεθινιειε
Ι,Ιεε ΙεινιεςειιΙςΙέΙεΙΙΙ
_
.ι

ιν €ειΙΙΙΙΙ:©ιι€.,

.ιιιι=.ειε ειιιεςΙιενιει

κι ιιιιιΙ=ι =ιειαεει,Φ0=ι_
Λ ε εΙΙιείει;εε- μια Περήιιιιοεειιτε, ά!

ει .Με
ει: ‹Ιε

ισιιι=ιειεεεε=ιιιΦιέιΞιεείεν1εεω ιειιε·
Ι

ι=Ιωιιιι ιτεΜεωειι Με ι>ιτειιειιεδιι ε:
.ΒΙ©ΙΙ: . ι@Με
.άν .ιεςΙιεἐιιξιιιεἱὲειιῖΙῇξΙεΙἑ5ειειιιἄ
ΠΙέΙΙει

Ιιειιιινων·ωιειιιιι.ι«ιιιι=

·ιΙΙΙΙεεεεωιωενι3διενειιι εετεειιιιι κ;
$ενεξιιΙε'ιΙιειΡιεΙΙΙιε

]εειι_, ὰ ειι;ιιε Ιεε Ιιοιι·ιῇ

μεμε ιιιιιιιιτειιι ω ι Ιωας μν;Ιο1οιιςε
ΦΙΩΪΙΙςΙΙΙσΙτ ἔι ε: 1ειιιιιι°ιι Ζιά_εειιωιιι€ει.ιιιι Χ·:2·(··
· Ή
ιΙ'σειιιιιιιΙιτιοασφιωΟεΙΙ
:εφε
εεεειιεΙειι5
·
'· `
@εμ
Ι
"Ι `εΒιιεειι2

~ ΞἑΒςζηιΣΣ°ἔνσΥοιἀ;
ε»Ν _ - ξ0,Μοπ]“&8ε·Ιωάυ,
6ο: 6ο'Ιϋιιἰὶ1Ι:»~ΙΌ>ςΕΙΒ`7ΨἈϋΪἰ#·
είιτ'έέεί ε)! άι: ΡεττἰτϋΙἰϋἑϋ'ἰΙπε πΒβ€ΙΜεβήδ
ε;» ἱἔι*ὶ1ἔἔιἰἴότἰ, η πε Μ' 5:Βεπέδο Ωω» τη.
ἀὶΙαἱξΊὑΥΙΗἐΕ'ἐΒνοΥέ*ὅἐ;ΠΐεΙἰ;· οἱ ΜΧ θα τ'Ρ@
ΙἩπμΪ€ΪθΉΕῷἀἱτΘιἱξτ ρ»6€εκτ:0°«Βι :ο ςιιϊἶὲ°€Ρἑἱὶὶ

ΦΟΨΔ-_ Α”Η`<Η_ ἑ

' κῖἐ μέΕΡέίθΙέέπευτ ω ]Ξ:ἶὶ:ἔὴἔπω άϋ Σι“8Ι,&ήιωρ
σ6€ξ;;έων!εω ,Μ 2·εζ1ωτηεις· ωτω· ωεωεωο;
;ζόα[Β·ισήιθ @τιπόέέξ

μ Μάσ ΗΜπΡέΝ!8

ρωεφβεω [εωωξ »14ω6εεεωεεεεω
ώειΡΙέΒε!ι€τ'ό'Αϋτζει ἔιὶἩΞιὶι° ιὶιἱἐ €τ1Γ6Ί5%θέ

ᾶῇ11ξἰμῳῳ_9εεεα Με · ιψεω α8ω εειωκ9

€έαι1:1ΜΙισάσενοϊτ···

ΜΜ:3'86"°“ ε4%ιενα

ἐιΪἔ'φ£0Ϊὶ;θ·ἔὲἱτϊιέ% ωστ-

Πα·εεψεμφω

ἔῷΕΙὲιΪζἔοὶἔἱ'ἔΪηἔΗοιἰἔὅιἔἶἰΗ
φωιεεάπεα=
ΜΔει· ηετες1ευ4ειτ υεωε
επίμω
;!εἰτἔ,1 ῖὅϋῖΐἐἴιΙἐιτίὶθἀἶ γ

Η" +60 ίδτΜΜ
,
ΡδόξΈδάέξαθ ἱἱἔδ
ἔἰἶῖέΜοϊα
Ε: ἐδέάϊ1Ήιέ:”-°ό ΐάἔ αΐ6δΉθ 'Ε ?ρἔε-ῖεῇεμ
:"Ξι··
Ωςη:ι:1ίΡώ16ιι'8
_ἰγἐβε^ΙΣἘἔζξἙῇἔὶ!ἰὶὶεμἑ$ἑΒι·;Ρ2τ

Β τω) ' ρω $ατέα·εμ628·Ρωηοπε6εω επ
.
χἑςηδςΓῳε-φθιενεὲω=εετἐβ_ὶεῇςιττό1·ἱὲΙΙε%Ρἱ_
_

.- τ-.Α=_Ξη Ηεμ

Μη:ἔΩεϋε€ϋωηιε6ιρ , με) ως ρωα Με εεϋενω

εφ !;ςι;·εμ_εεεμωμ ΡοπΥπι8ἱἰἐζἄ 866ζ51αεΒΞ;
?ξ
@Με εοειιτ8έΕΗ:ζώβόΙεέ'·1Β;6Ιϊ
ω 8 β€τίὶοβ
'66ς_ξε4:1έ&έΕΩΡτε·;&Μετεω1ε2ε&Φεμε
Ύ©
ιηἰίἔ;τἡατ1ἔἐξ°ς'τι; @Η €ΗΠι:δέ.ζει:ΥΑΒΒέΒ Μέ

ε" !ιΕτΒάέί(1ϊάεε μιτωωΐ:ΒείέωωΞΕΙΗιΉ%τ
__

4 ἘΒΪΞΖΕΡἐἱιξάΕΙε€Ηεἱτ·ἀ;]ἔ]-ιὶἐ; δὁὲΒἴΪΕἔμΐ_Ι*εΒ

-

@εΙΕΒΦτὲΘ:`ὅΞ°Μ ίουΕίι·έηάεφουτίστή:ΒεΙ:αςι·μ μ
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Λειαεαυ ‹Ιε Ι Ι)Ιει1 α οΠέ Ιε ΡεεΙιό ό” τι·ιοικΙεεπ
Ιε ρωταω 8ε ε'ετι εΙαατΒεαιπ , ε'εΙΙ: α εΙΙε επ

ίουΗ:ταπιτ)Ια φοιτ Ραπ Με ΡεεΙαει. (επΡεττετΙ
υπ 'ΡεεΙαὲ , υ'εΙΙ: αιιττε εΙιοΙ`ε α φ'επ εΠτεμικιΙ ,
Ι

.ΦΠ

οια-ΠΉτ Ια μάτια) Ο: ΙΙ εΙΙ: .ένΙάεαπευεΙα·

παοκ όε ]εΓυα @ΜΗ α ΡτοΡτεωεπτ 8ε άΙτε&ε:
ηπευτΙετνγ α απεαΙΜ: Ια πιαΙεεΙΙόΙ:Ιοτι ‹Ιε Ια Ε”.
. ε'είΙ α ιΙΙτε Ια Ρεἱπε άειιε δι Με ΡεεΙαεπ , ίεΙ00

.εε ευε όΙτ Ι'Αρόττε , @ΜΙ πιο ι “Μετα ΙΙΙ
Ισ Μ6Ι6ΙΙΙΙΙΙΜ ΙΙΙ: ΙΙ: Μ] , θα: ιβέ[ιἱτ ωαΙειΙΙΙΙΙοκ
μια ποιση8ε τουτε Ι'ΕίαΙτιπε επ υπε-ΙοδτιΙιέ

.εΙ'επεΙτοΙτα ποσα επίεΙ8τιε Ια πιεΙππε.εΙ·Ιοίε. (Με

ταἱπεπιετπ ΙΙ Επι: όσοι: εοπεΙυπε εμε $αΙω:
]εαπ :ΙΙΙαπτ ετα εε Ιἰευ , ασε ]εΠιε εΙΙΙ'α4επεσα

ΙΙ: Μαι .μέ Με Ισ ρεΙΙ:Μα Μακάο, ετΙ:επά με»
εἱΡαΙεωεοτ Ια τεπΙΙΙΙΙοπ ι·Ιεε ΡεεΙιει ,σε Γεια
.εππρπἰοπ ‹Ιε Ια Ράνια: ε]ιι·'ΙΙε πιετΙ:επι: , ‹Ιιιε ΓΕ

.ετΙτιπε ΜΜΜ οτάΙοα1τεπιεητ ΙααυίΙ:ΙΒεατΙου ;

?ή Παπ α-είΙ;ό ρτοειιτέε ραπ Ια ΓατΙαΐαάΙοπ
υ $εΙΒικιιτ @Ισα ΏΙπΙΙΙ.· Π'εΙΙ εΙοηε Κ)! ετα
ει: κΙε; πιστα Ιε Γεω ‹Ιε (εε ΡατοΙε: , ειαε
- .σε ]εΙΙια ειι'ΙΙ ιηοηΙΙτοΙτ , εΙΙ Ια. ντα)Ιε δε
απ.:
._ εεεκπεΙΙε νΙ6ΙΙππε ΙΒευτεε μι: Ια Ααοεαυκ
‹Ιε

Δ ‹ ~ Οίκρ.Ι.-Πώ η»- '
»
“ο
άε1ΡαΕξοδ Ρευμε: , άοιΜέ'δο Βἰιτυ μιά έίϊκ ·
Ι6 π” ρτσΡἱτἱατοἰτε μι· ΜΙΒ)! επ Γου·ΡάΠε ώ
εφϊιτ
Η νεϊΕυ δ”@να
!ωρεάκι·άια·ωσπ-:Η δε Γειά
ἀἘρΡ8ἱἴετ_[)ἰει1
επι @ΙΜ
ίΠο1έτε κὶυΉ εΠί ' ΡέοΡἱ£Θβε Ήν2ζάκΒΙΙ:- Ξι 'τ€;ι1ε°ἀςΠκ ι1αϊε ΩΡΡι·ο%-έ

:ΗΜ 8βΗγ'επ ὸτόΥἐ1ΗτϊΒ”σὺῇ$ΞτοὶΠ·εοιπΜέΜ^

ε1ησε·εα-ει€«ωιιικΓωσε πωεθΔεεε5ωπτΒεωω
Με β ἀοᾶΨἰῇἔ όε εποε :ι νεΗ-εἰ·Ι·‹Β , ςυἱ- ςπίεέ ζ·

6φηεεεΜεεφωςΠι ςμε·ἰὸεεε›‹ ε εμ 1ε ΕΜ αν
1°εΓ3.ιε· είἙ ΧειρΡζΙφέ- μ: ·Ι"ς·Ροχ ό: Μη· Ιεε·βα·ςι·σεΐ
Μ. Με! Ιώίἶἔπτ με Φώτο μι” ΡοιιτὶὲΙΜ·

ΡεοΙ·ιεϋδέϊτϋ €ε;τε Μα· 8ε εμε; Μ. πρ” άαπέ @Η
Η! άν:·Ιέϋ8] ρ1·ε;τεο«Μ Ριιτ8:τοἰτε.' Α :ο €οτιέΘ

μα” ῖΪὸἔβΞἰέ'ΒΪ)£ἔΊὲυτΡἘζΒἔ. «:ωπι ιπωόα= `
ΜΗ; ].)ϊειι ςξιῇἰ·ς!ϊΙε·ῇυἱἔἱε€ Ζωα Βοιπέ ππΐοπε,ξ
πώ:: Ριιτύά·σΠ με ; 8:46ίετιε εοιπιπυπ ῇοιτά
ιιποϊιίὶτε^εῇιι?ΦίἙ€τ Ιε ρεοἱνέ :Μη Βοιππι€ ε?είξς

Ι'εκεωρς6τ ‹!ε Ιω ρεἱτ›ε εμε πϊετἰτοἰτ Γε βατ::
$€ς0οόεωεω Πε τἰεπιιεπτἱςιπεοἐε ι1ιιε!ε5=ειιμ

ατάκα 8ξ·1θ$ ῇειιΠκε δ: ΙεεΞπιετετε;ἰοτιε δε Ιεε
ὁἱἴεἰΡἰἱτιξε ιἐ€ Μαι· Ρεπἱτοτκ€ ίδιπ όε·νταγε5
δ: ΚτοΡτεε Γετἱε-ἔεὸὶἰοτιε ρου: Ι‹: Ρε:εΒέ ;-9ιτἰ€
Ι'ο επςΡειτ εσπΐεςυεηΕ& εκοωΡτευτ ώ” :]11ϋ
Ιεε Μ;; Φ.: Βαφείο:: ι1ιι'1Ιε›πιετἱτεπτ. Ώειττώμ

:Μπιουτ α: €ι“εΓτ όσο: μι: ὶ';4(ςπεπε4 άσ13ΜΗμί
@ο Με ΜΗ άι: υκοπιἰηρσἰε Ίμ'Ξι ΙειιττΜει:πο
Βοιιωμετ:ἰε·ιὶε ε: Ρε:Ιπέ άυ1πάσηάε ε'οίὶεμπ .. -. . : ¦
ὸ'αιιτιῇοεείὲιἰεβἀἰοιιε ,ι1ιιςτοΙΙεέ άε-ΡΑεπεσ.αω
ἔτι Ευ ἱ1εμαεΠ6ρπεωμ ΤεἘ-ὶἴοιιἔτειπῇοεσ€ἴα·#

μτωΒωκά Με $€ιϋ1το «μια Ισ Ραμ: €4Ρἱ4Ρ

η·

7

"

ω: στα

ν

ω;

8οποιοπ βια 8. ω». » Ι

οι: ΓρωΙιι·είοι· . εινα:: ΙοΙζπΒρΙε ]εΙΙΙε βΙΙΙΙΙΙ ει”
ΡΙΙς1ιιέέε ει” ΡΜεΙα, εεφΙεπτ ΙΙ:ιμξ ρεαΙινέ; , ά:
Ι;εε εκφι;ιπρτξτ ‹Ιε Ια Βς:ἱ,ηο ε1ιιΙΙΙε πιο;Ις;τιδΙ .ροπι-:

πισω; ;'ει:εοι·‹Ιε @Η απο εε Ίοεμςιμρμεε=Ι6β.
$ειΙη: ]ρητι , εμ; ΚιεΙΙιε-εΙΙ Ι-'Λευκ::ηΙ ΙΙο,Ι)Ιριωτ

φΜ>Μ-Μ ρεεΙτακΙαφοπάελεεΦ9ΦΦεβ9
Ι'ο;μη ηιεΙΙοΙτ :ιιιωπ ευκταίωέ μι;; ω” ΙΙΙ
:ιηςΙς:ηε. Α8οεαιι::.1 (Ζώη άουτ; ΙΙ.ιμ;ςρ; ›μ·;ρΓέφ

Μ. ροΙΙανυ: «Ι'ΙίωοΙ-συ ΕεγεεεΙ Ρ49%(9ΠΙ188
1:ιτρπηΙ;ιτε ΜΒ :';8»ε ε;υ.:Ιμ)· _ ομΙ ί;ω·ε[Εευό0ΙΚΙΝΡ
ΙἶΛυτεΙ, «Ωω Ιεε δε:ΙΙΙΙςε:ε; η°φξΙ6Ι8; ηοπ μια;

'

ωςΙΙό_ενεε παώ μιας. Ι)υΙεθυε]ρξηε ΕΙιτΙΙΙ
' εΙΙ ΙΙ: νει·ἰτειΙ›Ιε Α8ηέ;ιμ Ιω ΒΙει1_ιτερες[επτέ Ρετ
:σε ΙΙΒιικε; @Μπα γοΙΙΙ :με ΓριΙΙΙιη8 ΓειΙΙβΚ
;ιτεΙΙΙΙ:πκιω κρατεί Ι'ε:ςΡΙειώο;ιόευρε μάπα »
Με ωεΠεπεε_ά'εωευμ Ι_ει1£τ€ Ρ ά'ειιιαιιπ: ΡΗ:: -

εΙυ'ΙΙ ;ι ΙπεοωΡ;ι_ηΙ:Ις;πεπτ ΡΙιιε ιΙε: Ι-01°€β Ροιπ
Ιει_ΡχοΡἰτἰειιἰοπ τεεΙΙφ εΙσποε ετἰιπεε, φα: Ιεε 28
ιιαιια_ :Ιεε @πίσω πξεπ.σ.νοχοπτ Ροκ: Ια ΙΙιτιέΙΙ
εεετΙοπ τ7ΡΙ911ε ηοΙοεΊυε Ρι:Ιερμι'Ι·Ι εΙΙ Α πω: επτετιι: δ: μικρο ε;ιι'ΙΙ ο(Ιε Ι:: ρεεΙιό ιι

πιο1τάε . εοπτωοΙ9_Ροίφ8αΙπήεεη , Η Ιεε δειἱπτ8
ΦΙΙΙΦΠΙΙΙ8 ρα:Ιιέ μη· Μπιτ ΓουΙΙ:τεΙ1€8ε , ΙΙε Με
Φάσα @ΙΙΙ πιω Λε;12η82 μια Που ειπε ηοίΙτε Α8·

πσηιιίεΙΙ απΙςιιε;ΙΙφυπογςπ: άσο; :ΜΕ Ιοι1ΙΙΙΙΙΒ
82 εΙὶέ ι:τικΙδει μη:: πισω , :οπτςεΙεάοᾶτἱπς
;.(.°"· Κ, άεδώ:ιτ ΡευΙ,_ @επ π1:ΙΙ:ιτευεητ , ΕἰἀεΙεω9ιιὶ
"·
‹Ιο πιω εόνεκίαΙι·εε _οιι_άρτ10ι18 Ι10τιο;;:ΠΕ)6·ΡΙΠ8
ν6ΗιωΒΙεπ3επι @Με 1ε?11ΒΩΡτΙΙΙε;ερχ :μή@μη

Ιρακ ωΙοέ1Μες σε :Με εΙο;Μοιέωου πω;
. ._

. , ?Ι Ι
έ ________ ῇ

ΕΞΗΣ

'

_Ι
1

Φαρ Ι; πηβ ω.
| χ”
πιά Ια :στεγσπα τουτε σππστε απο υπό πω.
επαθε Έφη τεεσππσΙΙΙαπα μα]αμεα: Ισ νταγ ΙΜ
8πεαι: σοὶ σΙΙτε δε σπΙσπποεσπάετσιποπτ Ισ μὲ
:πό , επεκσΙαπε Ια εσπΙΡε διΙα Ρεἰπσ , δε πώ πὲ
ιΙσππσπε απο 8Ισἰτσ α .απευπ αι1ττε σπ'α ΙσπΡ

απ: πώ ιπείστΙΙ-επτ Ι'αιπσΙ·Ιτέ σε 5αΙπτ Ισα:: 611
υπ Ραπ: Μπα ροπαππσιι πισω πιά Ισ τεΙ-Ρε&σπα,

8: γ άσίετσπα ΙΙ αΙ:ΓσΙπιπεπτΡ Εεε 5αΙπτα π,σι·π:
ποπ σε ΡΙπα επει·,σπσ Ια άο&:τΙπε π'ΙΙε σπτ στή:
:πέη (Ι“είΙ που: εΙΙσ σπ'ΙΙε σπτ?σιιίΪεττ : δ: ΙΙε
επ Ισπι Η ῇαΙσπκ , σπ'ΙΙ π'γ-α τΙσπ συ'ΙΙε π°αγεπτ

8α)·σιπεπι ΡσπΙπ που: Ια εσπΓει·νεπ ΟείΙ @Με
Ιεε Ιισπστει· , σα: σε 'Ια ΙΙΙιντε 82 τΙ'γ αεσπΙΙ'εσπ
(ΙΜ ι:'εΙΙ: τσε:σππσΙΙΙ:ε συ,ΙΙε οπτ επί-ε:Ιεπέ Ια
"σε , 8: σπτ €ΙΙό νετΙτασΙεκπεπτ πιἰπἱίὶτσε σε
Πει:: επσπσπ εοπίΙΙΙ:ε τουτσΙει1τεΙΙεπΙτέασσίΙ
Ιεε σιιτι·αΒετ συε σε Ια τε]εττετ σιι σε Ια τ:Ι1σσπει·.
Πατ ε'σΙΙ Ιεε καιω· σ'ανσΙι·σπ αΙτετέ συ ΙιπΡαι·

ίαΙτσιπεπτ Ρι·είΈ:Ιπέ Ια νει·Ιτέ ;συἰ είΙ Ια ΡΙπε απ
εΙΙσ σΒ·ΕπΙΙ: ε1ιιΙσπ Ια:: σώσε Ηπα. Βεσ:ενσπε
ΙΙ

ΙΙσπε σε ΡΙπε επ ΡΙπε,Ρ:στεε ΒΙσπ-αμπει,σε τέ
ΙπσἱἔπαΒε: ειπε Ισ ΒΙσπ-ΙιευτεπΧ ΒαΙπτ ]εαπ Βασ

ΙΙ

πίΙε α ΙΙ ππαππΙΕσπεπ1επτ 8: Η ρΙεπεπιεπτ τεσπα

Η

απ $σἱΒπειπ. δΙ Ια. νοΙκ τΙ'ππ·ΙΙ Βι·απε:Ι, ΙΙ δαἰπτ; δε

Ι

Ι

τι π Ιττε:στοεπασΙσ τσΙιτισΙπ α ιιεΙσπσ α.ιιτΙισήτό
ισ σπνστε πσπα;ΙΙ Ια 8Ισἱτσ ώ: πο τε €σιππιππ Μαἰ<
ΙΙΙ Με πσπε τσικΙιε; Η πσίὶτε στομα Μπι πσπερίΙΣ
ΙΙ επ ι:σππάετα:Ισπ , ετπΙπαΙΙσπε σα: Α8πεαπ ‹Ισ ·
,. ΒΙΝηπσ Ισ (ΜΙ πσπε α επνσγό,σιισ Ισα απόεΠ8
κ σκαεΙεσ ανο)·επι ΡΙσπιΙε,π σε ] εαπ α π:ε6ι.παπόα
·
Ε. ε
σπα
Ι

Ι

η”

ιτεινιυεβι· .ο πω;

οιιε Ιε Ρειεει ιε:οιιιιιι , οιιεΓεε Ρ1°0Ρ1°ε8 αιινιει
οιιτ ιιιΙΙΙ·ΙΙό, οιιε Ιεε Αροίτιει οιιτ ΡιεΙεΙιό , οιιε
Ιεε Μειιτνιε οιιτ ΒΙοιΙΙΙό,οιιεΙε ΜοιιιΙε τι Μοτό.
νειιέι-_έι. των τ:ιει:Ιιειιι , οιιιι:οιιοιιε νοιιε Γονει ,
οιιεΙοιιοε ιοιιοεε οιιείονειιτ νοοειιιιιεξ , οπο!

οιιε ιιοιιε οιι”ειντεΙΙό.οιι νοΙΙιειιιιριετε ειινειε
Ι)ιειι, οιι ν ο τιε ιιιιιιίΙιεε ειναι Ιεε Ιιοιιιιιιεε,οιι
κα” εικέε τ6τιε.νοιιο ιιιεΓοιεε. 'ν'ειιόε 8ι ΙΙ νοιιε

Ιω Ριιιόόιιειιι. Νε ιιι'αΙΙεοιιέε Ροιιιτ νότιο εποε,
νοτιε οοιιιΙιτΙοιι , νοε πιστευω, οιι νὁτιε ιιειτΙοιι;

(Σετ Αμικο (πιο Ιε ΡειΙιό ου ιιιοιιιΙε. 5Ι νοι18
εΙΙεε·ι.Ιιι ιιιοιιιΙε, οιιΙ οιιε νοιιε ἴονει ·:Ι'ειΙΙΙειιτει
βειιτΙΙ,οιι ]ιιΙΙΙ(Ξιει:,οιι ΒιιιΙσειιειΙειι;οιι ιιιιιιτ,

ιιιτιΙΙε,οιι Ιτι:ιιιεΙΙε,ΙΙ οίτειιι νοε οπο". Νε τω

Βιιε2 Ροιιιτ οιιε νοε ρει:Ιιει ΡιιΙΙΙειιτ ιεΙΙΙΙειδ.Ιτ
νειτιι οι: Ιοιι Βιιιο. -(Σε @ιο Ξι ιιιιε εΗὶεαοε ιΙΙνιιιε
88 ὶιιιἱιιἰε , μια: οιιε ε'εΙΙ: Ιε Ειπε τΙε Ι'ΑΒιιειιιι

τΙε Ι)Ιειιι Ι)ιειι Ιον ιιιείιιιε ΒειιΙτ ετειιιεΙΙειιιειιτ.
(Κ: ίσιο; ετικειει τοιιτεε νοε ττιεΙιεε,οιιεΙοιιε ιιοΙ
ιε5 οι ΡιοιοικΙεε ου”εΙΙεε Ιονειιτ. ΙΙ ιιεττονεια
τοιιτεε νοε οιιΙιιιεε;ΙΙ νοιιι ιιιΙΙιεττι δε: νοιιε ιειι
οτε ειιιίΙΙ Ματια οιιε ιιεΙοε,ξιίΠει νοιιε ιιιιίΒ απο

εεε οπο Ιε νειιτιΙΙΙοιι. Ετ πε νοιιε ιιιιιιιΓει ΡοΙΩΕ
ῇε νοιιε Ριιε πω: σειινιεε & ουκ Γειτιεθι&Ιοιιε ιΙε8

Ιιοπιι1ιεε:[..ιιιΠε2Ιο & Ιειιιε ιΙΒιιειιτε δ: Ιειιιε Ιο
τΙιιΙοειιεεε; Νε πιεττε2 Ροιιιτ νότιο εποε: επ εεε
εΙιοΙεε νιιιιιεειιιιωΡαοΙεε ιΙε ε6τειιτει νοε :πιεσ

νοιιε εινε2 Ι'ΑΒιιειιιι οι: Ι)Ιειι ειι1 ιιιΙΙιειι ιΙενοιιε,
Η ίοιιιεε ιΙε Βιεεε,Ιε τΙιτείοι ιΙε ΒειιειΙΙᾶἰοιι, Ια
Ι.ύτιιΙιτε οι: ΓιιΙιιτ.Λ οιιεΙ ειιιττε νοιιε ειι Με: νοιιεθ

ΙΙ ιι°ν-ιι οιιε Ιον οιιΙ τινι Με ΡαιοΙεε άι: νΙε. (Χακ

ι

-σας-έ_

ο ΟΙιαρ.1; ΜΙ ερτ

α;;

Ι:ιιιΙ έσω σΙΙσιΒιιστ ρστΙτσιιτ,τοιιε τσιπ ιιιιΙ Ισ ιΙεΙ- Ρ$7ϊ
Βασι:Ιιειιτ ιΙσ Ισ)Ι Ιστοιιτ ιιεττασεΙιε:. Μαἱε ιισαιπ ΣΗ"

ῖιιιοιιε; Μσε Ρι·ει·σι,σσσε αρΡισεΙιστ ιΙε Ισ] ε'εΙἔ
ιισΙΙισ Ιιισιι. ΙΙ α Ετσι αΙσσιιιΙαιιιιιιστιτ τσιπ σε ιισΙ
ερ: σει:εΙΙαιισ α πιστα· Ι:ισαιΙιιιι·Ισ,Ια ΙαΡΙἔΙσ,Ια ισ
ΙΙΙι:ειΙα ΙατιἔΙΙΗεαιΙοιι σε Ια ι·σιΙσιιιΡτιοιι.ΡσιιΙοσε

ΙειιΙειιισιιτ δι Ισ ΙσινΙι δε ΒΙστΙΙΙσι· ι:οπιπιειΙ θα;

δι σε Ισχόε Ροιιιι στι σώσε σε ιισΙΙτσ Βοιι-Ιισσι·.
ΙΙ α σΙΙιέ οσε Ρει:Ιιει : Νε Ισα τσΡισιισιιε ΡΙιιε:
ςοσΙσινοσε εΙισισιιισιιτ Ια μικτό ιιιι'ΙΙ ποσα α

ιΙσιιιισσ , Ιαιιε Ια ΙσιιιΙΙστ ιαιιιαΙε ιΙαιιε Ισα σωστα
ιΙιι ιιισιιιΙσι ΙΙ πισω επι ασια: Ν'γιιστοσιιισιιε
ιιΙσε: Διακ στι Ισα ιιιασι·ε σε Ιεε ιτιαισιτισε δε Ια
εοιινει·ΙαιΙσιι ση ΙισιτειιΙ·. ΙΙ ε'σΙΙ ΙαΙτ Ασιισ:ιιι

σου: ιισιιε ; Ι)ενειισσε νταγσιτιστιτ Ισα Ιπσσιεῇ
νεΙΙ:αιιτ απ: Ιου ιιοσι Ιου Ιιισοεσιισσ,Ια ιΙσσεσιιι:

δ: Ια Ρατιστισε: ΙΙ ασΙΡαιιι:Ισ τοστ Ιου Ιαιιε σουτ
ιισττε ΙαΙιιι. Νε Ισιισιιε με ΙΙ ιιιει·αιε ιιιισ σε Ισα
ισΙιιΙει· ιιιισΙσσσε εσιιτισε ιΙσ ιιθιτεισσ σε ιιιιι σΙΙ
ειισστε σεαιιτσιισ ωοιω , ιιιισΙειιισε Ματσε σε
ιισιτε ΡαΙιι, οσ σιισΙσιισε ιΙσιιἱσι·ε σε ιισιτσ Πιτσ
Ιση ειιι'ιΙ ποσα εΙσιιιέιΙσ σουτ Ια ΒΙοΙι·σ σε σαιτ Ισ

ΙοσΙει€σιιισιιτ άσε ιιεεεΙΙΙισ:ιΙσ οσε Ρι·στεε. Ευ),
' ιιιεΒιισ νιισΙΙΙε ΡατΙα νεττσ ιΙσΙσιι Ιαιι€ 8: σε Ισιι
ΕΙΡιΙτ ποσα Ιαἰισ τσΙε σιι'ΙΙ ποσα ι:σιιιιιιασόσ Δω
,

ΙΙιε5αθιι ιιιι'ασισεανσΙτ σιι μια ΚΥ σαι α Ια()τοιιι

ι
ι

σ: δι Ια Ιαιιιισιό,ιισσεΙ'α76ε ασΠι ιιιιισσι· α Ια ΒΙοἰ
Σε ι δε δι Ιεε ιΙσΙΙεσε ιΙαιιε Ιοιι τοικιιιιιισ επεσε!.
ΑΜΙ τοιωι : 8ε ει" ανσε Ισ Ρσισ 8: Ισ 8.ΕΙριΙΒ
Ισιτ Ιισιιιισσι· σε Ιοιιαιι€σ ασκ 5ισσΙεε σε $ιεσΙσ8 6β

Αιιισιιι

Ε. σ α.

ΙΙή

