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Υ Α Ν ε αιι]·ουτά'Ιιυγ α ΐοιΙΙΙε.

ηἱι· Ιεε άτοΙτε ‹Ιε Ι'Εί-ρτἰτ :οικω

Ια :ΙιαΙι· Ι εΙε Ια Βάια όε: [Μπι ,

1 Α .α εοπει·εΙα πακατε-όο1'Ι·ιαΜΜ'α

_]Ϊ Μπα νουε μέσω κΙέεΙΙειτιταέε

' · · › πκτε Ρτει·εα, ι€Ι?γ αΡΡοι·τει: Με

@Μάο 8: ίἶη8ιΙΙἰετε αττςιπἰοα; Οατε'οΙΙ: ααα

@Με εεΙεΙπε επ Ι'ΕΒΙΙΙε ιΙα]εΐυε-()Ι1τΙΙΙ ,ΙΜ

νεο: κωηέε,& Ιουνειπ ῇυἔόε5 Μακ που.ταμοα

νυΙόέε α [Μέ δι α ρΙεἱπ, Ιαβα!Ιΐου άειξοαματτΙοα

Ιτονεκιαπτ ωαΕομτε ΡΜ· εΙΝ6€8- @φαω αι·αΙ6α κ
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π. 8έττικ|Ισ 8. Με!ατα Κουτι::

Ιιοτιιτειιτ; (Σεπ εε νοι18 εΠ: Ι›εαιιεοιιρ ΡΜ σε

ΒΙοΙτε εΙ'εΙΙ:τε ετέει εΙε Ια πταἰττ εΙ'εττΙ)Ιειι,εοιτι

τω: Ι'επί-εΙεπε Ι'ΕΙΡτΙτ , εμε Ιοτι:σε: Ρατ Ια και:

εΙε Ι'Ιτοτττττιε, εοττεττιε Ιε ε:οιπείΙε Ια εΙιαΙτ. Ραπ

νοΙΙτε @Με αιτίΙΙ; Ριιἰε εμε ν0ΙΙ:τεία.Ιυτ Γεια

ΒεαυεουΡ ΡΙιιε αΙΤευτέαεΙερειπεΙατιτ εΙΙ1 Ι:οτπΡΙαἱίὶτ

εΙε Ι)Ιειτ ετιιΙ εΙΙ τεττιπε δ: ΙιτιιτπταΙ)Ιε , εμε εΙε Ια

νοΙοτπέ εΙεΙ'Ιτοττιτπε,εΙυΙ είΙΙαΙεΒετεεεέ 8τΙ'Ιττ

εοττΙΙαττεε τΙ·ιεί·τττε. οτ ΙΙ Ιαι1ιαΙε ΙΙ οι εΙΙε ε:Ιοττττέ

αττεΙΙ εΙαἰτ δ: ΕοττιπεΙ Πιτ εεΙΙεε εαιτίε , ε'είΙτ Γατιε

εΙΙΙΙΙευΙκε , ατε: Ι:τετεε , εεΙυγ εμε πειτε νετιοτιε

εΙε Ιἰτε επ εε τε:ετεεΙε 8. ΡαυΙ,εουεευ επ τεττπεε

ΙΙ Ρτεεἰε ,ε1ιτ'ΙΙ αυτοἰι: Ραπ εουΠουτε ίεττοε Ια

Ιπουε:Ιιε αεκ αεΙνετίαΙτεω ε'ΙΙ γ ανοΙτ ε:ΙιοΙε απ

τττοττεΙε εαι:οαΒΙε εΙ'αττεΙΙετ Ιειττ εΜεαπειιΙε Ιτα

ιπειττ. (Σετ εε 5.Αἐ›οΙΙτε, αμε: εττττεΡτΙεεεΡεε

πιατΙει·ε Ραπ Ιεε εεαίΙοτιε , ειιἰ νοτια ουκ εΙΙε

αυττεΙοΙε τεετεΓεττιόεε,6ε αμε: αΙΙεευε Ι'οταεΙε

ότι 8εΙ8ττευτ ε Μογἴε, Ι'απτα)τ :απο ει: Με)

Με: Μετα): Μετα) , 8ε ίεταγ πιψτάσοπίο ὰ Με]

τη εμέ το ?ετη Μιβήσοτάσ , ε:: Με πιαΙτττειπαιπ

εεΙΙεεοττεΙυΙΙοτι,Οε τι)οβρυίπτ είπε τι] είτε νοιεΙεπτ,

η ει: συκωτι· , »Με άι Μετα , ιμσφεΙά ΜΜετ·2ευΜε;

αέΙααπαιτε μι· εεε εΙἰνΙττεε ΡατοΙεε , εοττττπε ανεε

υπἔταττεΙ εουΡ εΙε ΙουεΙτε,τουτεε Ιεε ΡτεεεττεΙυεε

Ιοτεεε εΙεΙ'Ιιοτιπωε, 8: εαπ εε ε.1ιιΙΙΙ ΡτεΓιττπε εΙε

εοιπτΙΒυετ α Ι'οειιντε εΙε θ. τε5ειπετατΙου , Ροιιτ

επ· τεΙ1εΙτε Ια 8Ιοἱτε ετ1:Ιετε Με τηΙίετΙεστεΙε εΙε

ΒΙειι , α ΙαετιιεΙΙείειιΙε εΙΙε αΡΡ:Μ:Ιε11τ ευ εττεθ:.

)Ρεύμτ.3 με; ετα εΙοεττετ Με ΡΙεΙιτε ΙτττεΙΙΙ8ετιεε ,

--ε;ε.τε ν 110ΙΙ8
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υουευκΡΙΙουετ6ε ΡτειυΙε·τειυευτ Με Ρ3Ι'ΟΙθ$ ‹Ιο

ο τουτο: Ρυἰε υουε ευ ρι·οιοοΐοτουε , δ: Φάου

ετουε·Ιείου:,άΙΙ ΡΙεΙΙΙ·ειυ βεἰευευτ οι: υουευΠἱ- -

Πεκ ά:: έωπκ:Ιυπο ΕΓρτΙ: , ρου: Ια ΒΙοἰτε άυουε:Ι Ι

υουε·εουΙΙ:2τουε, όείευεΙυυε Ια ευιτε δ: Ι'είΙϊαπ

ει: :Ιε Ιου ·ιΙουε εαυτο Ιε:ε αιΙοιυυΙοε ‹Ιε Ια οΙπυἰτ.

Τ."ΑΡοίΙτςζεουιιυενουε νοκ: , ορροΐο Ισ.1υΙ

ΙουεοπΙο ιΙο Ι)Ιου Με νοΙουτέ δε δι Ια κ:ουτΙο «Η

Ι'Ιιουυυο , Οι »Γαβ ρουπ ΙΜ Μάικ: , π] έκ σου

τικυρυ2υ ΙΙ: Μου , ιμΙΙ)Μ: υιάβωστάο; Μ: Ια κ·

Ισππίε3· Ια σουτ/Ι: ,ΙΙ ευεουά τουτεε Ιεε Βουι1€:ε,δε

ΙΒΙυόΙεε έέΙΙουε,ΙυτοτΙουτε8,δε εκ τετΙουτεε,υυΙ

Ρευνευτ :ίΙτε: εουδιΙετέεε ευ Ι'ΙΙουυυε. Οι: ο

νουε Ιοεινε:,ητιε ο 'εΙΙ :ΙποΙε: :Ι Μ), ειίΤευ-ΒιιυΙΙΙετε

ο:Ιε οοιυρετετΙε εΙεΙΙεΙυ εΙ'υυ ΙΜεΙε ὁ υυε αουτΙα

ου εγω: ιΙοναυτ Ιου μια Ια (ένα: 8ε ι·ειυυυετα-·

τΙου άε Ι)Ιου , εουπυε υυ ΡτΙΧ , ΙΙ Ιου Ιω εΙΙοι·τε

ουτ Ι'οϋτουίτ , ενυυουυτ , δε ειπε άεΙΙτε υόΙου

Ι Δω Ιω €ΙΙούΙ6 , ιΙεΓΡΙο)·αυτ Μ:: ΡυἱΙΙΔυεεε ‹Ιο

Ιου ΗΡΑ: 8ε ‹Ιε Ιου τοτρε ευ Βουυεἐ ειᾶὶοτ18, | |

(μυ Ιου: εοιυυκ: ειυτευτ άι: με @ΜΙ ωευ :οπο

αυτιετε Ρουτ :ιο τοεΙιει· ‹Ιε Ιου Με. 0οιπσκ Ι ω.

(€Ι1Ε-ΙΙου υυεΙουε ευιΙωΙ:) πΙΙαπευι:--εμισ πιο 9· Β·

πυροπΜ.ΙσρτΙ:ΞμΕτ :ΙΙΙΙευτε, Μ] (ἀΙτ-ΙΙ) ΜΜΜ' ,_·π,”.

,Με σοκτῇ, υοτυιυευτεΙυΠ Ια Μια: δι Ισ Ρτο8τέ5 4· 7·

τΙΘ Πουντα: ‹Ιε Ιου πυΙυΙΙΙ:ετε. Ε: άετεςΙιεΙΐου υπ

8υττοΙΙου ΡΙυε οΙειΙτειπιευτ, Ισ υηθι)νω ιία τΙου.ό· .Μο

Μ' νέα απο υπ'οβΜ”,Μωαβ . πιο)ευκωιτ ιμι'αυεσ 2°· "·

που Ι Δώστε Με σουτ/δ, 6· Ι: :ΜΜΜ ,με δε)

παπι εξι: 8σεςποκτ Ι:[ω.. Ε: ευ Ι'ΕΡΙΙΙτο-ευκ ίἱ8Ιῆτ_

Ι - Α. 2, › τα Δ.
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Ξ ' 8ειιιι.βιι· 8.ΡΑΙΙΙΑπ:σ Κω;

τα ΙΙ ‹Ιἰι: ειιιιιεΓιιιε ΐετιε,ειιι'ΙΙ εοιιίει·ει ΐοτι Ενω::

€ἰΙε εινα: Ιεε ρι·Ιτιειρειικ όεε ΑΡοίΙιεε,ιη'ίπ ιμ'επ

φιεΙιΙαοβντιιάΙ οπο σοιινιιβ επ Μέι: , ε°εΙΙ ετΙΙι·ε ιιΒιι

:με Ιε Ι-οἰιι : ςιι'ΙΙ ρτειιοΙτ £Ιε ρι·εί-εΙιει· Ι'Ενειι·ι+

ΒΙΙε ι πε ΙΙιΙΙ Ιπιιιι:ΙΙε ε σειικ ειιίειιιεΙε ΙΙ Ιε ρτείἔ

εΙιοΙτ , ΡοιιτΙ'οΡΙιιΙοιι ιιιι'ΙΙε Ροιινονειιτ ιινοἰη

ι1ιι'ΙΙ ιι'εΙΙοΙε με οοιιξοι·ιπιε δ. εεΙυνιΙεε επε

τιιἰετε ΑΡοίΙτεει ε Ι.'Ιιοιιιιι·ιε ὰ άειι-ιν Ιόττεε ‹Ιε

ιιιουνειιιειιε επι Ια Ρἱεεέω Οι::@Με εοπιεειι επι

ίσα εἴρτὶτ Ι'εκεεΙΙειιεε δΕΓ11ΕΙΙΙτέ ‹Ιε Ιεινει·τιι,

δε ]ι.ιεεειτιτ ειπε εε Ιαν ίετοΙ: ό”. ΙιοικΙιειιι· @έν

εεΙοιιτιει· . ΙΙ ΓοιιΙπιττε Ρι·ειιιΙετεωεπιτ σΙ'ειι Ρου

νοΙι· ειιιΙιι·ειΙΤετ Ι'εΙΙ:ιι‹Ιει 8ε ιΙε ιΙενειιΙι· νεπιπειιις

Ροιιι· είἰτε Ιιειιτειικ ειι Ειπε. ΜεΙε ΙΙ σκάνε Ιου

νεο: : εμε εεΙΙε Ρτειιιἱει·ε ροΙιιτε εΙε Ιιοιιιιε νο

Ιοιπέ [ε τεΙ:οιιεΙιε ειικ άΙΠΙειιΙτε: , ειιι'εΙΙε :ετι

εοιπτε επ Ι'εκεειιτΙοιι ‹Ιε εε ΙΙειι ἴοιιΙιειἱε. (Σε:

Ι'Ιιοιιιττιε νονειτιἑ, ειπε ουν ε'ειεΙοιιτιει: ΙετΙειιΙε7
πιειιι: Με ΡΙετε : ΙΙ Ιαν ΙΙ::ιιτ τειιοιιεει·ω Ρω6ιε

:Ιε Γε εΙιεὶτ : δ: Γε ΡτΙνετ ι;ΙεΙιι ροΙΙείΙΙοτι εΙε με·

- .ΙΙειιτε εΙ·ιοΙεε : ειιι”ΙΙ εινιτιε Ρ:ιίΠοιιιιεπτειιτ , ΙΙ επ

ὸειιιειιτεΙἑ , δε Ιειιιε ΡειίΙει· οιιττε Γε εοιπειιτε κ:Ιε

ίουΙιειΙ:ει· Ια ΡΙεπό ὸειιιε Ιε Γεω:: ‹Ιε Ιου εεειιι·,

- ίοιιΙ-ΡΙτατιτ ειιεΙειιιεε €οΙε ηπα εείΙε ειιεεΙΙεπιτε

Βεειιιτε , Ιειιιε επι τεεΙιετεΙιει· ΡΙιιε :Μπιτ ΙεΙοιινβ

Γειιιεε, ροιιτΙ'ΙιιιΡοΠΙΜΙιτέ ειιι'ΙΙ ν ΡειιΙε νοΙι·.·

ΤεΙΙε εΙΙ Ι'εί·ΙεεάΙοτι ‹Ιε σεων ; εμε Ι'οιι τιοιιιιπε

ειιῇοιιτεΙΊιιιν ΝΙσσάαπέπε:,ε ιιΙ ι·εεοΒιιοΙΙΙειιε Μετα

επι επι: ιτιεἴπιεε Ια νετΙιε άεΙ'Ενεε8ΙΙε,8εΓεε

7ενειιιτειεεε ειι άεΙΙΙιε ‹Ιε Ια ίΙιρει·ΙΙΙ:Ιου . νεώτε
Δ χευι



ΙΙ τΙΙΙι:ΙΡΙίπε, οιιἱποπεΙ'επἴεἰἔπε,οτὶὸαπτ «Βετο

Χ

©ΙσρακαΙΜΒ6-- · ` 5·

χω: ΒΙεπέΠ ΒΙ.τορκοίεΙΙΙοπ,8ε Ια ΙΙ:τομπτΙΙΙα

ΡοίΙεΙΙΙοπ ααα Ιιοπποπηα δ; :Με αυτΙ·εε Ιαἰεπα

ΙποπάαΙππαπΐΙΙα ναιΙΙ:πτ @απο α πιιεΙαιιε μπε

απο πο: -ἴοΙιΙΡ_οπνοἱε ρο.ΙππαςΙΙ απο εΙΙε: ; οι επ

8επεεαΙιςΙΙοε:ΙΙΙα άΙΐροΙΙΙΙΙοπ (Ια :σπα εεια,απΙ

οπτ·τεεει1 απεΙαπο απ:εΙπτο πο: Ια. Ικαπτέ πι: Ια

Ι πιο: Ι δε οι: Ι'ποππε:ΙΙοπέ; .πρεπε ποπ ρι·οΙοποο

ΙπΓοπεε ια ,απο ‹Ιο Ισα ξαΙι·ε:είοπάτε α φαω

Ρουαϊοπίο,ηγιες Ιω τΙεΙΙα:έεΙέ Ια νοΙυοτέ,οι1Ι88_

οοπτεπ:οποπε απο Ιουε_ όοπποπτΙε:α απεπ:α π.

9083 άα›ΒοπεΙοίοπεΙα οπ μπε @Ιω ανεε`ΙαΙΙ`οπ

το απο όίξοΙπποε-εΙαπαιπωοπτ Ια Ι):ορΙπει:ε (α:

ΜΙΜΓβωΦΕ › Όσβ,π εκ[απ:_μακα:Ια!Ιμι' λ Ποια 11295

,ατακα :Ια Ια Ιωπτπἐσσ;__πιωΙΙ π) ὰ μαι: άσ [απο ΙΙ' δ

μα" ου[4Μα.._Ι.'αυπε πποπνοππεπτ αεΙ'Ιιοτπ- . Ι

παο επΙα ΡΙΕΙ:έ ,θα ουαπΙΙΙΙ επαπΙΙαταΙΐε: π:εΙΙο- `

πΙ€Ι1£Ιἶ€ΙΙΙμΙρ, Ιοτα αποΙποεαπ.τ ποπ ίουΙαπιε:πε

θα ΒοπεεεΙα απο εΪοΙΙ απο Ιαε:Ι_Ιε & παιιτοπία.

· ΦΙ1πίπωπαάΙαεαφε επ:Ρα;;ΙοπΙΙαι· οπ'εΙΙεΙππ

ΦΠ Ιαοαπσοι1Ρ.ρΙ πα ιιιΙΙο ΒςπεεοΙΙ-αΙπε , απο τοιι-ΐ

πο; Ισα απειτα ΙΙΙ ΙΙ: τεΙοαπαΙα Μπα. Ωω· αΙοι·ε

α» απο: αΐγ.ατταοΙ·ιε ,ποπ απο υπ ΙοιΙΙιαίτ ναΙπ

& 12% ¦1τ1α.ἰα απο απο παπι: δε απείΙέα νο

ΙΦΠΙέ› πιά όοππε επ Γυπκε: Ια ΙτρταπΙο α. Ι:οικο8 Με

ποΙΙΙαι1εοα ιΙε Ια πατατα Ραπ· ε'αεΙοππετ απ::

ΙΙ(ΙΙοπε εοπνοπαΙαΙεε α Ια ΡΙοτέ , επιπΙογαπτ (οτι

ιπτεΙΙΙΒεποεα απο εΧαέΙ:ε εοπΙΙόετα:Ιοπ ‹Ιε Ια

τεπαπτΙεε αΙΙ:εάΙοπε , δ: ΙπεΙΙπατΙοπε, πώ ΠΠΚ:

' τοπτταΙτε:8, εοιπποΓαπτ Ια νΙε οπτΙοκ: α Ια αποπ

` ,Α 5 ή ο παιιιοπ.
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116α11ο11. 1°6ί111116 1111111: 11116Ι'ΑροΙ116Ι18111116·

611 6611 611111·ο11 Ι'1111 81 Ι'α1111·6 11616ε 111ο11ν6

111611ε; ΙΕ Ρϊ€1ΠΙ€1° 11111 ΙΒ 111111 116 ν1111Ιο11·; Ι6 Γθ·

6111111 11111 1:6Ι11)1 116 11111111. 0611 66111 ΙΠΒΙΙΏ0

- . 1Ι11'1Ι 8ΡΡ€ΙΙό α1ΙΙ611τε!εΜΜΜ 81 Ι11·ραήα111.0:11

1 61116111Ι Ρατ 66 ΜΜΜ , 1111'1Ι 1111 611 Ι'ι111 81 611

Ι'α11116 11Ιθ 66ε ΡαίΙ1186ε , Ι6 Ι111111Ι6 Γο11Ι1α11 81 11ο»

111 , 11116 Ι'ο11 δ1Ι'οΙ16γ1·11Ι)1611 , 81 όΒ Ι6161·ν111

81 11111· 66116 1111116 α1'511ο11 , 1111'1Ι ΒΡΡΒΙΙΒ 1111111611

1611611. 81 11111211: 611 Ι'αι1116 , 11 61116111Ι 11116 Με·

1111116 16111166 81 (6ο1111116Γο11 1111 11Ια.11ε Ι611611:ο==

Ιθ5) 11οπ1111Μά, ό' 6111ΙοταΙΙ61 Ιθ 16111166 116ΙΒ1611.1

(Σε: Ε.€Ι1 611 ΏΒΗΟΎ0ΙΟΠτέ Η 11116 6111111116 Ια

Ρ161έ , 1111111611 με 6ο1111116 Ι6ε α11116ε α11ε 111111

1'Ε(111Ι€ΓθΠΕ 11666Ιϊα11·61116111Ι'6111ΡΙ1η 116 6611111

ΠΕ8· 1:Ι1ο16ε 611161161116ε 1111111· Ι6111·ε ο1161α11ο11ε,

Ι'ΙΙθΙ18.Πϊ Ραε Ρο1Ι1Ι1116 1.111'1111 ΡθΙΙΙΕΙ'0 ΡΜ'ΕΧΟΙ'Π··

ΡΙΩ , 11116Ι1:1116 νοΙ11111έ 1111'1Ι 611 α11.11ανα1ΙΙ6 1Ι6

1111 111611161· , ε'1Ι 11'11 1111111111: 6 81 1Ι28 1:ο11Ι6111·ε.

Ευ Ια Ρ161ό 6Ι1α1:1111 116111 11111α11 , 1:ο1111116 1Ι 116111.

Ι..6 61111111 81 16 Ρατία116ε'6ΙΙ:61111 ΡΙ'θΕΙ[θΠ3€ΠΙ! 11

Ι'611αΙ 116 Ια νοΙο11τέ. 81Ι'11ο1111116 11'α 1ΣΙΠΒΙ8 11114

111· , 111 111616 11°6ΙΙ: 1111'611 01- €1'3ΠαΒο 5'1Ι α 11116

νοΙο1111έ 1111111116; 111 111616 6 116ε-Ι11.611 ΒΙΙ:€ά; 81

11111111 1111°1Ι 11'1111 117· 111611ε 11ο1111 1Ιο111161Ι'α11111111
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“ ατι ευοφοιτ. Σε: :είεΙυε οοιεΙιι€Ιεοτ ευ ΡΙυΙιευτε

ε~

/

ΌΙΜΡΙ"'θ9ε πεβ ι6. υ 7

επιροι·τε Ιε αστρο απο Ιου ,ΡυειιιιΙΙΙ ε'ειι ρου:

ΙετνΙτ ; Μαιο πε ΙειΙΙΙε με εΙε :Με Ιου ιιΙΙΙιίτε δε

ιΙε εοιιτυ ἐι μια [Ο)Η οικου υοε οεεεΙΙι:εΙυνο-- '

Ιουττιιι·ε Μ)! οίΙε ου Ια ΡοΙΙεΙΙΙου, ου Ι'υΙΙι8ε :Η Ι

Ιου εοτρε. Ι.'ΙλοοΙΙι·ε ιποιεΙΙε άσοι: ουε εε ι

ιι'εΙΙ ιιγΙ'υτι , υγΙ'ιιυττε ιΙε εεε πιουνειιιευε , ιι),

Ιε νουΙοἱτ :Με εουι·Ιι·,ιιγ Ιε τΙεΙΙι·,ιι)· Ιε οιιι·ωτε

άεΙ'Ιιοιιιιιιε, «μ Με ειιυΙ.ε εεε νοοιιτι.οιι ευ Γε.

Ιυτ. Μάι ΙΙ εεΙΙουΠε,σ:ιυε Ιε τσιπ νιευτ άε @Ιω '

ΙειΙΙειιτ τιιιίει·υ:οτάε. (ΙΙιειουυ ι:οετιοΙΙΙ: οΙΪει

οιιε Ια πιιίε:ιεοτοε ιΙε Ι)ιευ ευ: Ισ. Ισουυε νο

Ιουτε ιιυ'ΙΙ 5 ρου: Ιω Ιιοιιιιιιεε·, όεουιε οιί'ΙΙ:

ίου: ιιιιίει·:ιΙιΙεε; ε,εΙΙ ι ιΙἰι·ε υεΡυιε ιιυε μι” -

ΙευτοεεΙιε Πε σο: Ρει·ιΙυ Ι'Ιιευτευ_Ι`ε εοικΙΙιιοιι

ου ΙΙ Με που: ι:ι·έεε. Μ;ιΙε εουιπιε εείὶε νοή

Ιοιπέ ευ πεε-ΙΙΙπε ευ Ι)ιευ , Ρι·οεεεΙειιτε οι: (ο

ΙευΙε Μοτό , 8:_ιιου ιΙ'ειυευιιε τειιίου ουΙΙ'ο>- :

ουδε ιιεεεΙΙειιτειιιευτ ἔι Μου· Ριτιό οεε Ιιοτιιε

πιω , :ΜΕ Ι-οιιπ Γερ εΙΙ:ειϊΙε ττεο-άΙΙΙ:ετευε ειινει·ε

απ, εΙΙειοε εΙευτ ουε Ισ.ιιιιΓετΙεοι·ι;Ιε ου'ΙΙ Με

ουκ υιιε εἰ! ΡΙυε 8τειιιιΙε, ουε εεΙΙε1ΙουτΙΙ Με

ειινειε Ιεε αυτια : ιΙ'ου νιευτ ου'ευοοι·εε οιιε

τουε Με Μαιο, υυ”ιΙ Με πω: Βοιωτια, εΙυεΙε

(ΙΜ18[0]ευτι ΡΠΙΠειιτ άσε ιιΡΡεΙΙει ΙεειιιιΙ”εΡ _

τι:οπΙεε, τιειιιιιιιοιυε Ι'ΕΙ-ει·ιευτε Ιε οΙυε Ιου

νειιτ τι°ειι:ειιά Γουε εε τοστ οιιυεΙε επιτυΙτε ‹Ιε

Ι)ιευ ειινετε πω, ουιι·εςοινειιιΙε Μι:: εκει·

ιιεΙ ‹Ιε [ο ιιιειἰιι. Εικοι·ε γ ει-τ'ΙΙ ἑιὸΙΙΙΙιιΒυει· ευ

ΡΜΪθ8› υπο ιιουε ι·εοενοοε Ιεε υτιεε @τα Ισ

' ι Α 4 · αυτια, °'
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Ι

θ εικοσι; [Ισ .$. Μα! ιιακ.1Εσικζ

πωπω, @από [Χαι ιιοιιεετι τΙοιιιιε ςιιεΙι:ιιιιεέ

ΙΙ- ΙΙ.ι& φι.ιίιοιιι·ε εΙε ιιιιίξ:τΞεοτάε. ()ειιςυαπό ίΙ

η1φεΙΙε Η αΙιειιι· ‹Ιε ΙΙείΙ:ατ οὐ. ΙΙ είΙ ιιαι:ι.ικεΙΙε

ιιιειιι, :Η ικά/ΜέοΜο; δε ςιιιιιιάΙΙ Ι; ΙιιίΙΞθε επ

Ιυγιςιιιεττετιι Ιω ίευτεε ο ι:'είΙ «τιποτε ιιπέβιέ:οκ

@η δε ςιιειιιι:ΙΙΙ Ιε-ι:οιιί'οΙε μι· @κι ΕΙ-Ρτἰι; , ε'εΙΙ

Με ετοιίΞε[πιε ιιοψήφπάσ; δ: 9·ιιεςιά επι δει Η Ισ

ΒΙοιιίιε ΜΥ άοιιιιιιιιτ Ια Βἱετι>Ιιεμτειιἴεἰιιιπιο:-ι

αιΙΙτέ ευ άει·ιιΙοιήοιιέ, ε'είΙ έπεφτε απο ιιιιίέι·Ι4

. ι:οπΙε ; τείιιιοιιι ΙΙΑΡοίΙι·ε: , Ι.: 8εΞεπεκι· @ΜΒ

έσω ξ οκεβρὐοπ ά: ταοαππιπά[υισστάσακυε::Ια

Σείέπειιι· επ σοβο ιοπικά!λ : ιιιοιιττειιιτ ενΙΙΙ6ΙΠέ

Μουτ μι· α» ωστε, εμε Ρουι· οΙπειιἰτΙ:ι οοικ

:οικω «κι εΙεπιιετ Ιου: , πισω :ιγοιιε επεσα: Ι›ω

[οὶιι @Η ιιιιΓετΞεοτάε ιΙε-Πἰειι. Ιεγ άκιιιεΙ'Α

1ιοΙΙ:τε; ΡειτΙε πω; ιΙε Ια Ιειτοιι:Ιε ιιιΙΙετιεοι·δε Μ;

Βιειι_ριιτΙηιιεΙΙεΙΙ ΜιαΜ: στοικιιιτ, τι)! ὰ: Η

ιικιιίις:ίιιιο μι· Ι:ιεΙυε·ΙΙε ΙΙ εοπίοΙεα” Ψ1'ἱΙἔι

ῇιιΙΙἰΒεΖ, τη ιΙε Ια ςΙετιιἰετε Ρειι·ΙαειιιεΙΙε ΙΙ @οι

ι·ιθε :ουκ ειιιἰ :πιτ σ:οιιιΙπιτιι Ια Ιιοιι.‹:οιιιΙιιιτ,τιιειἱε

ά:: ΙσιΡτε111Ι€Γ€-ΡΓ€£ΙΓ81ΒΕΠ£ , μέΙειεΙυεΙΙειΙ ει»

Ρι:ΙΙε: ΙΪΙιοιιιιιιο δι Ια ΡαττιοἱΡει:ἰοιι όείξ48τιιεε.

Ε: ςιι'αἰιιΠ Ιοιτ,ΙΙ μισώ ενι:Ιαιιιιιειιε Ρειι·Ιο

. νετΙε: άΙΧ-Ιιιιιθ:ίεΒιι ε', Με: (άιτ-ΙΙ)[ηΕ: ιπΙ[Μ

"Με ὰ σεΙα),ιΙαϊΙ και; 6· απάιυπΞ: Μ”, ιιιιΉ

κατ. Οίι νοιιε νογει αιι1'ΙΙ ορ.ροίέβύτε αὐ[Μ-·

από: που :`Ι ισΜιακυ, τιιιιΙΩ ουιάιινσὶη Η πιο

ενΜειιι φα Ια τιιιἴετἰςοτὁε-ὸφτιτιΙ Ρ:ιι·Ιε .ή ΙΒ -

εοτι:φιτε ιΙε εεΦωτιιοίΙτε $εἱ€ιισιιτ, ε1ιι2.116Ι

ὶΙ οι άιικιπ Ιο Ρε:Ιιειιτ , ζεί! Μία: 6111:ιτκΙ ΙΙΙ;;

· - ' σΙεΙειΙΙΙε
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ιΙεΙιΙΙΙε ὶ Μ τιιείττιε @Με Ι'επ10ΙΙΙτι €9ΗΨΗΠ

Ροιιττοιτ εΙΙΙ ιιοιιΙοιτ μια: ΡετεσπΐτηωπςΦω

ιτιΙΙειΞεοτ‹Ιε ιι'είτ ωστε εΙιοΙτ ο @τω ΙΙΙ 80%τωμ

άι.: ΒΙι:ιι μι· ΙιιηιιεΙΙειΙατιιοΙΙιτ ιιιι μεεΙιειιτ : Ιαγ

οΙΙ:ιιιιτ. Ρετ Ι'εΒιετιτ:€ άι: [οτι ΕΜ: εε σαιτ άι:

[Με ειιι'ΙΙ πω: ιιιιΡιιττινατιτ στι Ια τέοἰττιτιε : α;

ιιΙιΙΕιιιτΓοιΒιιευΓεπιετιτ ι·εττιπτιιιει· ιιοιιτ Μαι;

:ΙΙΙΙΙιιιΒιιςτ Ισ. ιιιιΐετιεοι·ιΙε κ:Ιοτιτ Ι)ιειι Με ιιΙοτΙσ

ειινοτι ποτε ιΙ'εινεο Με πιατα ιιιιΐοτΙι:οτςΙεε,

φαι άεΙΡΙοτι: ιιιιιε ειπαΠιτ ιιοιιεζ (Σε: φωτ

ιιι.ιιτ Μετα “Με τετιιιἱετετιτ δε ΡτείιιΡΡοίξ:τις

_ α:ττιιιτιει εοτιἀιτἰοιιε οτι ποια; σοτιιιιιε Ια πιά:

τιι:οτόε μι· ΙειιιιιεΙΙε ΙΙ τιοιιήιιΙΙ:ιθ© γ Ρτείειρτιορ

ία Μ. τη , δεν εεΙΙο Ρετ ΙτιιιιιεΙΙτ Η αουτ 8Ιοι·ΙΙιεΗ

ΡετΓενετιιιιτε 8: Ισ. Ωιιι&ιθωτιοιι; ςαιτ ΙΙ οι: ιτι

τω: Ρώτα τοΙιιγ οι τι'ιι με οτειι,τιγ τιε 8Ιοτἱί·ζφ

@ιη τιιιι ιτε Ρετ επτά) :τα ΙΙε:ιι ιι.ιιεΙιι ιιιἰἴετἱ

εοτοΙτ μι· ΙειιιιιεΙΙιε Ι)ιειι τιοιιε πρρι:ΙΙε ἔι ΓοΙ , τις: -

τηιιιεττ οι οι: ΡτείιιΡΡοίε ιιιιειιτιε εοτιἀιτἰοιι ετι

ποστ , δ ΙειιιιιεΙΙε Η ει: εΙΞςιιτά οι ιιοιιε ιιρΡεΙΙιτιιμ

Με :ινοτιε τιοιιε ειιΡΙιιιιιέ Με τετιιιεε άοΓΑ

Ρώπα Κάτε τιικ:ιιτιιιε νου: ιιάνεττιΙΙιοιιε,τιιιο

ΡοιιτιιεεςιτιιΡΙἰτεείἔι: Γειιτειιτε ΙΙΙ-αυτ γ ΓιιρΡΙόοι·

ιιιιεΙειιιε άιοΙ·ε τΙεε.τειιτεε Ρτεσσ:Ιετιε. @τρικ

νογει Ι:ιετι ?ιι'αιιττειιιτ:τιτ Ιε [επι €τι τΙειιιειιτο

νιΒιις: , δ: Πι Ρετιότι, εΙΙ::ιτιτ ττι€εττο.Ιτι(Ιι νοιιτ τι,γ

Ιοιιε-ειιτετιόε: τιιιοΙτιιιε πιατα ώστε) τιιιεΙ ΦΠ α:

Ιιιιοτ,όστιτ Ι'ΑΡοίΙ:τε όιτ,τ1ιι'ΙΙυβ ιὶε Μακ μιω»

ιπιβιέσοτάσ,6· ποπ τικ νυιιΙωτ τα τω οικω” ΜΙΒ

ιι'ιτ σ. ΡετΙ0ιιιι€. Πω πι: τει:οετιοιΙΙἔ ιιιεοτικ

Α, 5 ' τιτιτ:ιιτ
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;σ 8υτοκ.βιο· δ'. ΡαοΜα πω;

Μακ με ΙΙΙ Ιεᾶστε σε: νετΓετε σι·εεεσεπεξ

ειπε Ι'ΑΡσΠτε ΡετΙε σε σε Ιἰειι συ Μα, Μ!

πεΙιτε επ ωστε εείΙε στΡωε·, ἔι `ΓεενοΙτ σε Ια

νσεετΙσπ Ρετ ΙεισιιεΙΙε πισω ίσωπιεσ εΙΙἱεεεε

πω:: εΡΡεΙΙέε ὁ. Ισ εσεπσΙΙΙεσσε 8: εσωπιιισΙσπ

ΙεΙυτώτε σε Ι)Ιειι. (Με είἰ Η εΙεΙτ , σιι'ΙΙ σ'εΙΙ:

με σεΐσΙσ σε πισω επεΙΙετ σ. Ιε ρι·σιινετ. €εΙυ.

σσσε αΙσίΙ Ιι1ΡΡΙόε , Ι'ΙππετιτΙση σε Ι'ΑΡσΙὶτε εΙΙ:

ωεσΙίεΠε , με σοβτε νυκατΙσπ »Μμε οι] σε: πισ

Βυπ , π] σε: καποια : πιά: σε Μαι φιέ|ιά: ΜΙβνέ

"Με δω: ἑι σΙτε (με τη Ισ νσΙσπτέ,ιη Ισ εσιπίε

σεΙ'Ιπστπιπε σ'είΙ σώσε Ισ αισίε σε Γε νοεστΙοσ,

π1:Ι8 Ισ ΙευΙε πιὶί-ετἱεστσε συ 8εΙεσειπ ; «με

πισω Ισσιπιεε εισΡεΙΙει Με εσιιππσπΙσπ σε Ιε

ΙΙΙ:- (:ΙπΙΙΙ:, Πε ΡσστενοΙτ νσιεΙυ,σσ.ι εσυτσ,Ρσιπ

ενσΙτ ευ συ Ιε νσυΙσΙτ ου Ισ Ρειτἔεἰτε , Με σουτ

ενοΙι· εΙὶό Ι:Ιεσ νοιιΙιιε σε Ι)ιευ. νσἱεγ σσέκ επι

Ισπιπισ σε :με Ρωσσσεε Ι'ΑρσΙΙτε , σε σιι'ΙΙ

_ εσικΙιισ συ η” σε]ειεσΙτω 8ε σ'ΕΒιίΙ, δε σε Ι'σ

κεεΙε σε ΜοχΙε , δε σε ποσα: Γε σΙΓΡστε σπεσ

σεσπε; @ε εεε:: σ'ειπτε Ιε8 ΙΙσπΙσπεε , εμε Ιε

5εΙδπειιι· ερρεΙΙε σ. Ισχ,ΙΙ Ιεε ερρεΙΙε Ρεπίστι

Ι·ειιΙ Με ΡΙεΙΙΙ:, Γεω ενώ: εί8ειτσιη σε:: στε

ωΙαε σεΠΙ·ε,σχ σο:: ΡΙσείοι·τσ εεε τείοΙσπΙσσε σε

αειπ, η ε ιισΙΙε σΙΙσίε σιιΙ ΙσΙτ επ ειπε , σοὶ:

συ'ΙΙ τι', επ Ραπ σνσἰτειιεσσε,συἱ σε Γε πισ

Ρστι;εἔι Πιο, συ ε Ι 'ειπα σε εεε σου: εΙιείε, σιιἰ

σε ἴσἱτ σιτνσΙστιτέ , σε «Με , τσιπ Ι'Ιισσπεστ

σ'ΙΙ Ιειπ ω: ει: «Με σεΡεσσεστ σε Ισ ΙεσΙε ασε·

ει·Ιεσισε. Μεε Ι:τετεε , ε'εΙΙΙἑι Ιεἔσσσειπιεπτ

σε
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Δ .

ί ο -· (5ΙειρΙένέωνΜΙ Μ; χ π

' «ω» εΙεΙΕΙ::Ιιιε άεΙε κατ; ε'εΙΙΙ:ι ρι·ειΙΙεετΙοπ

ιΙε Γιιἱτι@:·ΡειιΙ,_ 8: εε ειιττεε 8ειΙιιόεε,ε'εΙΙ Ια Ι

ει·έειιιεε εε :ειπε Ιεε πανε ΠόεΙεε. ΡοιπΙει ι·ε- Ι

τειιΙι· Γετπιε δ: ειιτἱετε ε 6: Ια Ρτείετνει· ιΙιι πιά-υ

ΙετιΒε άεε εοέΈι·Ιιιεε εΙΙι·ετιδετεε, δεεπ ε.νοΙτι

φωτ δ: (μποτ Με ρΙιιε εΙεἱτε εοΒιιοΙΙΙΙιπεεε

ΙΙ νοι:ε βετ εοιιΠι!ει·ει· ττοΙε όΙνετΙεε ει·ι·ειιτε

Ι'ιιιιε @Με Ι?ο.ι.ιτι·ε, δε νοιιε επι όοτιιιει· εκε

ΓοΙειιειιΙει;ιειιτ €επΙε. - Ρι·ειιιΙετειιιετιι: , Γεω

οτιιΙπε εμε Ι'ΑΡοίει·ε ι;ΙΙτ οιιε Ια νοαιτιοτι Μ!!

με π): ΙΜ νοπΙωιτ , τη ΙΜ συκωτι: , Μεέ: Με:: :μέ

Μ:Μψ:ΜΜε ε ιι'είΙΙιιιει με νε νοιιε Ρ:Ιε οιι'ΙΙ

ν ειἱτοιιεΙειιεε Ιιοτιιπιεε ευ πιοικΙε ι:νιιΙ :ινειιιτ Ισ.

νοοε Ιου ‹Ιε Ι)Ιειι νιιεΙΙΙειιτ δε £0ΠΓ8ΠΙΖ , ε'εΙΙ ε

ιΙΙιε αἱ ε'εΙΙιιάΙειιτ ε ιιιιε πανε ΙΕιτιόΙ:ΙΙΙεπίοιιε

ἐ οιιΙνιοτιοεΙΙειιιι: Ιειιι· νοΙοιιτέ 8:Ιειιι· εοιιι·ίεε

Ιε 8εΙΒιιεεεεειιΙε ΙΞι τιιΙίετΞεοι·άε. Α Ι)Ιειι πε

ΡΙεΙΙ`ε ?σε νοιιε τοπιΙσἱει ΙειιιιειΙε άειιιε ιιιιε Η Ρετ

ιιΙι:ιειι ε εττειιια Οι:ΡτειιιΙετεπιειιτ ιιοΙΙι·ε Με Ι

τοτε εΙΙ:ειιιτ ςΙερτενέε ε δε ειίΙετνιε 2.0 ΡεεΙιό νιιίἔ

ιειιεε:ιιι Ροἰιιᾶ οὐ ιιοιιεΙει νονοιιε , εΙΙειιπ πιεί.

ιιιε πιοι·τε άειιε Ιε νἰεε (εοπιιτιε ιιοιιεΙ'ειΡρτετιιΙ ?

Ι'Ε.ίει·Ιτιιτε) ΙΙ θα |τειιίι· ρου: ι:οιιι: εει·τεΙτι

ι1ιι'εΙΙε ιιε Ρειιτ,νε ιιε εΙΙι·ειν με εοιιι·Ιι·,ιτιειΙε που

εε ιτιεΙΙιιεε :ινών Ιε ιτιοιικΙτε ιτιοι.ινειτιειπ πω:

Ιειιε ΙΡΙι·Ιτι.ιεΙε, άοιπΙΙ εΙΙ:ίεν ειιεΙΙΙοιι,νιιίοιι”:?ι.

εε ι1ιιεΙ:ι νοοετΙοιι ά'ειιΙιειιιτ Ια Ρτενειιαιιτ τοϋ-ε

τΙεοι·ιΙΙειιίεπιεικ ΠΠ τεΐνεΙΙΙόε εοπιιιιε ιιτι ειι-ε

σε Ι.εεετε, ιΙε εε ΙοπιιιιεΙΙ τΙε τιποτε , ειιΙΙιιν ε

Ιετιιιε Ιεε νειιιιι,Ιιιν ΙιιΓΡΙτιιιι: ιιοι:νεΙΙε νιε ειι Γεε

· ·· γ ` ·ίΙΙΈφω



 

” ¦ 8σ,πωϊ4Μ84πςκκποω. · `

ευκπτω Θ: :οοιινεΕΜ Μα; σα: Ωω τω!» Ριύε

ηε«Μ. Θυεατιεοτε τω:ρου:ΡΙπωϊφτέ,ςυσ

Ια Βοιπό Φ Η Μπ]αί];έ ΒἱνἰΩΔ: Β δάΐ Ι'απιοιιπ

91ι,6ΗΘΡΘΙτε Ξι. 13 Γεοᾶὶθεοϋἰοπ εΙϊ Η ΜΜΜ,

‹1ιιΐεΕΙε @οιμιανρἰε ι€€Ιυἱι·φ Μ. ηπ_οὶπὰιω @ΗΠ

ει:ΕΕι:.εκι πωπωμια _ Κ:Πε π'γ ποιπάσεωΕ :ΜΕ

Μι Μπι, 8ττι,γ @Με οΜΜαιπε ίὲοουτειΒΙε;

ὰ:@Με»με ε'Η εΒφξιαΡοΠὶΒΙε (α: φιἐια'είΙ _ :ἐε_

εοωπιε πω” νεποπεόἐ !.ειΜε) πω: 8:συτεε οἰε

:ΓΗ ΜΜΕ: ΡοίΒΒΙε › €10.16 υο!ι1μ'ιιη Φ: εεοτιοἱἴε-'
8αβΙαα Φοιππποε , φι- σέ· οι: @με ΙείερΔιι!τι:ε. Μ;

Ραβό , νῇιπ εἱε ίογππώπο 5 οιιντὶτΙεε:γεμικ.Β: θι

ιεεοΒΠοἰΠεε (αι @παω ό: ἐ ροκω:ΩαάαΠτε

:κι Ματ , 8: ἐι εοων;1ισ :ΗΜ Με Γεπτἰε:ετὶε Μ @ε

ιἐ,ἰΙ·ι1'είἱ¦Ρειε ετοχσἱσἰε σ.1ι1ε:Ιε δεἰ8ηοιπ ΠΊ; ειιΠ:

@ἑπτὰ , δ: ΗΜ! πιο 6οιποοπαθ εεε μπ:άτε απτο

πιεπεεώαπ .‹ὶε θ. εμ:Β€Κυίς νοεειτΙοιπ ., 8: άι;

πω: :ω ίεείανειπο. Ωω· Ριιἱ6 ε1ιι'ἰΙ·ιιοπρ κάβα:

άΔ1ιεπο8 τοιυ_Βεπιικ ρι1εικ 8: ροιιΜεφ1επουε

ίοιεμποε ,ςοτυΒἰεο Ρ!ωνοΙοπάετε χ ειοεοιπιτοί;

Η Η 90219118 οόειιι· ὰε: νέε-!'χ-εοπν1οξ: Θ Ριιἱε

φ3ιι'Η .να εΒετε!πει· Ιοε- βτεἰσἰε. Ίυὶ Ώεΐ8ειι:εσω

«μή ΙοΕυ)ιεκπτ Ραπ [ι1ζΥΙ61€8 ΡτεείΡίι:εε ,. εσω

Βὶεπ ΡΙιι8 τοτενεοἱτ-ἱ! ειπα: ία εΒειτὶτεΒΙ;εε Επεσε

εεΠεε, ῳιἱ.‹Γ εΙΙεσ.τπεΓωοε εεεουττοχεπτ έι 1η Β

Ριιὶρ α1ιιΉ εφΡε:Πε ὁ. απ)! υπ δε.ϋΙ ω., τοιιτΜΜ:

ΕετεωσιτΙε άσε ; εοπιϋἰεο-Ρἱιιεἔανοτἱίετοἐτ-ἱ!

ψ: ία νοἱκ απο:: «Ιιιἱ ΜΥ. ῇειττει·οΥετιι; εΙυε!φο

@ΜΜΜ , 8: εμ Γε ιπετττοχέστ επ άενοἰτ άι:

Ι'τ›ϋχ: Ρ 1'ειάνουέ εμε ε'Π ξε4ττοι1νρὶ:-ἀετεΙε

- ` Εισαι



πεμιαιπιιπιιείιέ ίικοππυιΠιιπ:ε ; 8ε ιιιιιουμ.

ι 0ιιφι€7: π. ν0ή: Μέ η

πωπω αιι πιοπ‹ιε : επεστε Μπι ει: επ84%

πειιι· ιιπε €πιπειε ιπιιετιεοτειε πε Με ειρρει!ει· Ξ

ἱ›γ , εε: ιιοππειπ· πε ρεπνεπι ὰ να] ιιι-τε πω.

ιπειιτέ , η μι· ια νοΙσπιέ, πχ μι· Η επιιιιι:

ιι'ιιπειιπε ετεειιιιτε μεεπει·εΠε, πιιεΙππε Μπιε

πιιε ποιιε ποιιειε ριιιίΕοπε ιππισιπει. Μιιιε ι 'οἴε

ιιιτε πιιε Βιειι :ιίιειιτόπιεπε ιιιι:τοιτ επνετε πω:

ιι'ππε ιεΙΙειπιίετιεοι·ιιε ; είιαπτ τσιπ πω: Ρετ Η

ιει3επιριιοπ , πιω ει ρι·οειιιέε επ €επτε ιιππιπιιι

μι· π :ποπ ειειοπ Με ππιπιιεηιιε σε ι]ιιι ?επι

Ρειςιιε :ιο Μεμι: 4εωπιπι :ι τοιι€ιεε Κοπι

πιεε π'ειι ρωιειιτ Ρακό ΙιππΡΙεπιεπε (ει: ἐ σε

εοιπΡτειι η αυτοι: Ρετιπππε πι: πω) ιππι€

ω:: οΒιιιπιιτιοπ &ιπ1Ρεπιτεποε (Με Με Ραπ-έ;

πι: ιοττε :με Π! γ επ :Μπιτ πιιεΙππ'ιιπ ι1ιιι πε @ή _

πιεΠπε νοιιΙιιιι, δε επιπιιιι πιει” , ιι πε ίσιιιιι: . ·

Ροιπτ ιιοιιτει· ειιι'ιι πε ιε ι=εεειιίι επ Γεε φώκι

ΦωΘ$ › δε πε π), εοιππιππιππώ: :οικω ια ία

νειιτε. Νοιιε πεοπισπε νοΙοπιιει·ε εε ειπε πιτ

ιιπ Απειεπ , ιμι1ειιι ιεπι-ι· μια ιιπε οποιε σετ- απ·

:ειπε , δε ριιιε ιει·πιε ειπε ιε (Πει πιειιπε , ΗΜ! έ·

Π)ζιι Ρ88ΡοΠιισιε πω: πω” ιιεΙιιιΠιε υπ ιιοπιπιε, πω. - '

πει νεοι 86 ιιιιιεοιπτ , πιά ε'ειΐε&ιοππε :κι -Γα-ιιιτενα τοιιτε Ια πιιι€επεε ΡοΠιΜε. 1ε ω), ιειιιεε 9ξ9.:.›ι

πιεπι πω:: ειπα , πε Γιαπ μπι οΙσροιει: ιι

:είπε νετιιέ. Ι.'ιιπε ε ηπ'ειπειεππεπιεπε πεπε

Ιε Ρεἔειπιιιιιε ιι χα επ ιιινετε ιποιππιεε ιαπεε ; δε.

νετιιιεπκ ;εταπάεπιεπι: ειιι:εέιιοππει ὰ Πισπ

πειιετόΒε ε ΙπιπΡ:ιεε, ἐι πει πειιπιπιοιπε Βιειι

` Μ” ··



| ,/ ί] 8επιιιτβιτ ε. ΡαιΙΙιια που

ά'Ιιυγ ΙΙ γ ευ εει·:ιτιά ιιοιιιΙιτε άουτ Ια εοτιάΙτΙου

εΙΙ πιεΙΙιιε άειιιε Ισ. οτοΙεΙΙιοιι άεΙει ΓυρετΙΙιτιου,

τ _ άεΙ'ιάοΙετιιε , άυ ]υάεϊΙΙιιε, 8ε άυ ΜεΙιοιιιε

τιΒιιε. Μ:ιΙε Ια τεΓΡοιιΙε είΙ ειγίέε , ουτε του

οΙ:ΙΙΙει.ιιτ εεε έεΙΙιτειιιτεε εουΙευτε,εεε ΙιεΙΙεε δε

ΙΙιεεΙευΙεσ οΡΡετειιεεε, άοιιτἰΙε Βιι·άειιτΙε άε

Ιιοι·ε άε Ιευι· νιε, ευ τοιιάε Πε ιι'οιιτ τιγΙε άτι

ΙΙτ,ιιχ Ια νοΙοιιτέ, άουτ τιουωινουε οετΙόεγ

άενιιιιτ. Βάι· ιιυΙάε τουε εεε εευε-Ιειιέ εοιιττ

νειάτειοΙειιιευτ ειπα Ι)Ιευ. Ι.'υτι Γε ΡιοοοΙεΙ:ι

νειΙιιε ΒΙοΙτε ;Ι'ιιιιττε Ιε εουτειιτειιιευτ άεε Ρετ

ίοιιυεε, σ.]υΊΙ ιιίΙεόΙ:Ιοιιτιε τω” Ιεττ υιιειάοΙε,δε

Ι·'ειυττε υιιε αυτια Μαιο ιιυΙ ά'ευκ ιιεΡειιΓε ἑι Ια

' Ιοιι·ε , ου Σι Ιει νοΙοτιτέ άε Ι)Ιευ; ΝυΙ ιιεε°εΙι

?Μπιτ άυ ιιιιιΙ,Ρειτ εε ου'ΙΙ ΙΙόΡΙειΙΙΙ: ΙιΙ)ιευτιιυΙ πε

ε'εάάοιιιιε ευ Ισιευ,οιιτ εε υ'ΙΙΙυ7 εΙΙ εετειιΙιΙε;

εοπιιτιε ΙΙ εΡτ :Με ειι Ιε ρ(ΙιιΙΙι:ιττ άε εεε Βι·ιιι·ιάε

Ιιοτιιιιιεε Ρειγειιε, άουτ Ιεε ιιοιιιε Μπιτ ευεοτεε

ιιυΙουι·ά'Ιιυ εεΙεΙιτεε , οιιι ιιι:ιτεε :που ω”

ΡΙιιΙοίοιιΙιε :ιάοτογετιτ ΙιοιιτευΓειιιειιτ Ια εκε

τυτε, επι άεΙο.ΙΙΙιιιιτ Ιε (ζιε;ιτειιι·τ δε Ι-ε ρΙοτι

Βετιιιτ ευ εεττΙιΙτιε νιεεε ειιοι·τιιεε; τιιεΙριιίιιιιε

ευ τεΙΙε Βει·ετιιειιτ τουτε άΙΙ-είοΙιιιε είΙτειιι8ετε›

δε ιι'είτιιιιιιιιε τιιιε Ιεε ΐευΙε Γου8εε άεΙευι· εετ

νειιυ; εε «μι Ξι ΙΙευ τουτ άε ιιιεΙΙιιε μα” Ιεε Γυ

ΡετΙΙιτιευιο ΑΙοΙΙΙειιι· ειιετιιΡΙετιε Βιιτ ιιυευτι

εε ε)·-άενεττιτ, υε ε'ΙΙ ἴε ττουνοΙτ ευευιιΡο

Ιιοιιιτιιε, ειιιι νουΙυ δ: εουι·υΙΙ: , ευ Ιειιε άε ο

Ι°ΙΙΙΡοΙτιε , Ι)Ιευ εΙΤευτέιιιευτ Ι'ειΡΡεΙΙετοΙτ

Δ. 7 ` · α

δ τ

ΡτεΙυάιεε ε Ια τεΒΙε τ.τειιετιιΙε , εμε ·ιιουε που;



_ ειιεΙειιεε ΙΕετετεε·όΙΙ-ΡοΠ:ἰοτιε ἐ Ια [Με μΙεε

“Με επ ω. ιἰε!ε14ι· [Με οσωρι·ειιάπα,- 8: «Με

*---~

/ @φτασει ναῇ ι6. Ι η

ία εοΒιιοΙΙΙΙιιιεε. Ι.'ειιιττε εοπΠάειιιιΙειι :με '

Ι'οιι Ραπ ἔτι· οΙιιεδΙ:ει·, ε'είΙ· ειπε Ιε δει8ιιειιτ ιατ:6.

εΙΙ: επι Ι'ΕνειιειΙε, :με Ιεε Τ7τιειιε δ: 8ιάο- ”° '

ιιἰειιε ἴε ίιιΙΐειιτ εοιινεττἱε, Η :κι πιίΙΞειι ά'ειι::

ΓετιιΙιΙε) :με Ιεε Τ7τἰειιε δ: $ἰἀοιιἱειιε ανεμοι:

εεΠτε δε όιιε νοΙοιιτε: εεεΙιέε: , ειιΓφ.ι€ΙΙ88

:ιε:ιοτιτιοΙυε Ιε $ειΒιιειιι· ιι'ευτ Ροἱιιτ εΙ'ε!”Βετά,

Με ηειιτΙ:ιΙΙΙε:·Ιΐι άειιιεΙευτε εειιεΙει·εε , Μποϋ

Πειιιτ Με ΙιοιιιιεειιιεΙΙτιπιοπε κιιι'ΙΙ νοχοἰτ ε11

απ. Μειιε ευ! ετοΙτει ειιι'υτι Βιειι Η Βου, δεδ

ιιιὶἴετἰ:οτὸἰευπ ευΙΙ: τεΙΙιίέ Ι”εε πιιι·ειεΙεε ειιιι:Τγ

«Μπι ΙΙ Ιειιτ εοιινετίἰοιι σε τειιοἱε ειιΈ-εεΙειΡ

[ωχ ειιιΙΙεε ρτοεΙι€ιιοΙτ επι άεεΙΙεα:: @Με είΙ0

γειιτιιιεΙΡιάΓει , εοπιπιειιτΙεε ευίΙ-ΙΙ τεΕιιί-ε:ι ὅ·

εειικ , οὐ ΙΙε ειιΠειι: εΙΙό Η εΠιαιεεεΡ (ιιιεΙ εΙΙ:

όοιιε (ιιιε ἀἰτει-νοιιε) Ιε Γεω άεε ΡειτοΙεε ‹:Ια

88Ι8Ιιευτ Ξ (Μπα ΙΙ @Με ΠπιρΙειιιετιτ Ρετ

Με Μεοπι ‹Ιε ΡιιτΙει· ΙιγΡετΙιοΙἱκἱιιε_ (ἴοττιιε ‹Ι8

ΙΩΠεεΒε :ι·εε-θιωΙΙΙει·ε ει” ΕΙειιιιιτεε):ιιιε εαπ

ιΙε ()οτειιιιι , δε ιΙε ΒετΙιΙΙιϊιΙει εΙΙογετιτ Ριτεε ; δ:

ΕΜ: οΙιΒιιιεε,ευεΙεε Τ7τιειι8,8ι 8ὶἀοτιἰειιε,Ιεε

ΡΙιιε Μπακ ΜοΙειττεε επί ΐιιΙΙεπιτ επι Ι:ί87ιΞε.

ΑΜΙ νοκ: νοιιε ειι°ιιιι ιιι:ιΙΙΙτε κ1αεΙευεείοιε

μια: ΠΒιιΙΙιετΙ)εχτιειιιε ίὶιιΡἰιΙἱτέ ‹Ιε Ια εΙΙΙ-εἱ- 4 -

μα; ο ο:ΙΙτει σμι'απ Μενα! πιε[πε σαβοσωρε σέφσ'έ& -

Ιιοιιιιιιε ρετάιι που: άιίοιπ_εμι'ΙΙ είΙ [Με (ΗΒΗ ι

ι Ι · `- - ΙΙειιιοιι:



ξ*''ΙΤῖ°ἑ_°-·__`κ--+ΞΗ

ι6 ΙΙετποβτε Ραπ!. απ:: Και?

τΙοιιιοτι : δε αιτίου τΙιαΙιΙο ε'ΙΙ οίΙοιι: Ι.ιιτΙα τοττοξ

Ντ τιιοτιοτοΙτ με ιιτιο νιο Η ι:Ιοεβοτοέο οσο τα

ίιοτιτιο. Ετ οιιατιταιικ ΡατοΙοε ιΙο Ι'ΑΡοίΙτο οσο

Ια νοεατΙοιι ιι'ιτ/Ι τι] :οι τοιιΙατιτ π] το συιιταιιτ, "οι

α. Βάια , μέ ΙΜ: ιιιΜΜι:οτάσ , οΙΙοε ιι'ΙιιιΙοιΓοτιτ

ιιιιΙΙοτιιοτιτ ιιιι'ΙΙ γ αἱ: ιΙοε Ιιοιιιιιιοε ιιιιι ειναι: Ια

νοεατιοτι νιιοΙΙΙοτιτ ; δε ι:οιιτοτιτ τΙΈι1Χ-ττιοΙΙιιοε;

τιιαιε ΠειιΙΙΙοτιι: ΙΙτιιΙοτιιοτιτ ιιιιο Ια οαιιΙο οι: Και·

νοοατἰοτι τι'οΙΙ: τη Ιοιιτ νοΙοιιτέ ; τη Ιοιιι· οοιιτΙο;

Ποιι·ιτιιο ΙΙ ιο :Ιτίοιε ιΙ°ιιιι Ιιοιι·ιτιιο ρατνοιιιι οτι

οιιοΙοιιο ιΙιτέτιΙτέ ιιτέε εΙ'ιιιι ετατιιΙ,οιιο Ια Εοττιιτιο

νιοτιτ τιοτι οι: ίου τιιοτἱτοπιιαἰε οι: Ια Ιιοιιτιο8τα:ο

οι: Ιοτι τιιαιίτι·ο; ι:ο ίοι·οιτ ιι·ιαΙ ταιίοιιιιοττΙο πιο·

οΙιιττο ι·Ιο τα οιι'ΙΙ αιτ οτι οπότε; οατΙΙ το μια

ίαιτο οιι'ΙΙ τι'οιι αιτ Ροιτιτάιι τοπια ιιιιοΙο Ρι·ιιιέ

ωΝ)! α με οιι οΙὲατιΙ Ρτοι:οιΙατιτ, τιοτι τΙο ττιατιἐ

οπο ιΙο ιιι€οττιοιιτ δ: ιΙο Ιιοιιτέ οτι Ιιιγ Ροιιτ το=

οο8-τιοιΙΙ5το οι; οίΙ:Ιτιιοι· ι:οιιιτ , οιιἰ οτιτ ὸιι πιοτιτο;

ιτιαιε Μου· ιΙο ιτιατηιιο τΙοτιιοι·ιτο αιι @οι ι·ιιι'ΙΙ α

Ρανοι·ιίέ. ΙΙ οιι οίΙ ΚΥ τοιιτιΙο ιτιοΠιιοι Ι)ιοιι τι'α

οικου οΓΒατιΙ α· Ια νοΙοτιτέ , ου αΙα οοιιτΙ”ο τΙοε

Ιιοττιιιιοε,οιιατιιΙ ΙΙΙοε ατιτιοΙΙο α Ιογι ()'οΙΙ ποστ

οο οσο ΠετιιΠοΙ'ΑΡοίΙτο. Μαιετο οιι°ΙΙ πιο εοφ

ίιεΙοτοοιι ω:: η Ια .νοΙοιιτέ τη Ια οοιιτΪο [πω

νιοτιτ ‹Ιο εε οιι°ιΙ Με ττοιινο τι”ΥΙιιιιο τη Γαιιιτο

ι.Ιο εεε τιιιαΙἰτοε , οΙΙαιιτ αιι ι·οΙΙο Η ΙοοιιΙτιιοιιο ε'ΙΙ

Ιοε τοτιοοτιττοἱτ οτι ιιιιι:ιιτι ΙΙ πιο τιιαι·ιοιιοτοιτ με

τΙο Ιο 8τατἰΙΙοι·. ]ο νΙοτιε α Ια ΐοι:οτιιΙο οποια.

όσοι τιοιιεανοτιε α τιοιιειιτοτιτΙτο Βατάο, οι: αυτ:

«ιοί αςοοτάοτιτ·ε <1ιιοΒ-Ιοιι οίΙ ιἰοιιιι Μα νοτἱτό
~ ή · ' Ροιιτ



Π 8: σιιεσει·ειπΡ Ωεπεε ρισεεμπε Ι)Ιει: είΙ Πάμε;

___« ή--η

.- › ΩΙιεΙσεπωΜε. τ: ' 1-7

με: περσεεεσεεΙΞεετ Μι ΙνσΙσπτέε Ιε εσεε&

«σε .9π$1σεΜσεΙε ιπεΙιετΙωπεπε ευεΙ'Ι:ΜΜε

Με: ε. νεεεσοπ είΙ σερεΙε1ενσε νσεΙ0Ιΐϊ δεσε ·

εσετΙ:επ ε» ΡΙεΙϊόε σε εεεΜου γεγεετ εΐεετσ ›

εΡΡεΙΙε :εξ ίσε:σειι-κ ε σοὶ επεσε τεΙΙεε σΙΐροβε

@σε:(Ισπ3επεσεἔΡσιΙνσγεσ;ὲ,ἰΙε_ΡΙσε ι·σσεε11σηΕ

εΙισσιιετΙεσΙιτε σε Ι'Αρσίξτεθ Με νσεε:Ισσ ε'εβ

σε νσιεΙεισεεεχ σε εσιττεΜε σΙτ-ΙΙ. Ωσκητηεστ / ·

σεΙεείΙ σεΙΙ;πΦ(Ιτε νοΙσσε,έ σε·σσΠτε εσιπίε ευἰ

ΙσσεΙτ ΙεσεΙεσεεε ε σσιιε_ερσεΙΙεεΡ Ν'εΙΙ-ΙΙ με

εΙεἰε. σιι'ε σε εσει:ε Ιε εσεεΕΙΩσ [ετα σε νουΙειστ_

σε σε εεεσ8σσἰΙὶτε δ; σε88εεεΙΗετ Ιεε πισω

· εεεεΙΙσειε σεΙ'Ιισσεωε @ειδ σιιΐΙΙε Ιε εστείείἔ

(εεε σε: -ωείωεε) .ἰΙε.σεντσγεσεεσσεΙσπεσσε ·

σε! σωισεσε νεστ επεσε €0επτενεσεΙε νοσε

τΙου σε Πω,με σεεΙΜ·ρσΠεε στσσσικε Η

εΙεΙιετσεστ σώσε πιεσε ερμεΙΙεσεΙΙ σ'εω1υΙ εβ

εςεεσ επεσε: νσυΙσὶε, εμε ποίΗεκσιετΓε. Ραμ· ε

(ε σειπείΙει·σεεε ρεΠεεε .ΙΙέσειι·ιεΙ εσσττε_Ιεστ

επεσε ,σε εεΓρσσσειπτ :με ΙΐΑσσΠεε ρειισε Κ, _

με εσωσεεεΙΙσσ :σου σου: Με: εΙείοΙσισευσ

«με Ιε νσεετἱσπ σεΡεπσε_σεΙε νσΙσστέ 8: σε Ιε

εσυεΓε-σε εεΙυγ, σι είΙ ειρρεΙΙ έ, επεσε ρεεε σἰΙ€ε

συ'εΙΙε πεσερ με σε «Με ΓεσΙεωεπτε· @σε

ΜΙΒ σε Ιε ΜΙίει·ΙΕσι·σε σε ΒΙεσ . εσπίεΙΙεσε :με

Ι'εΙΙΙσεισεΙε σΙΓρσΙΙ:Ιοσ σε Ι'Ι1ο11μπε Γεεσἰτ Ιου:

τἰΙε , Η Ιε ισείεισεστσε σεσ)Ιειε σε Ισ), σουΙ10Ιε

@σε πεεεΙΓεσε σοστεει:σσ1ΡΙΙ:Ρωσντε. Μεἰε

ΙΙ 0€Ι3 εΙΙσΙ ε'όΠα1ΙΙ: 9116 ΙεγσςεάοσσεΓΙισΠ1Π1Φ

ν 4 ; Β Μ σεΡεσσ



18 Ι 8ου·ικ.!Επ 8. Μια!. Μ:: Καπ

ΒΕΡ€ύιΙ ἐΙ€-‹Ιευκ ε-εωίδε , ΞιΙΙμ.ν0ΙΝΙο Πι νΙοΙοιιώ

@(Η Ια €01.1τωίΙΟΓΙ10Π1ι116 ά"υτικτοθέ ;86·τΙε Ισ.

ιΙ·ΙνΙΙιε τυΙΙετΙΏοτόε ‹Ιο 1°ειωι·ε ωΙπωπε ‹Ιεαν

ΙΙΙοΙ-εε ΒΙΒΗ: Ι:τάθΙι:Ιέ ‹Ι€ Ιει!αιιΜέ τοτειΙε°‹Ια ·

:ΜΙ είΈεθ:; ‹Ιε Γομε@ο τουωΙπΠ_ ἔκ: ΙποπτΙα

θ;Ι€Ι'Ιποππωε ικίειΙΙΙτ ρω ΙΙττ$5Ι3- «Μ ετΙ:οι·6ε-εΙο

Βἱευ ; ‹Ιε πιεΠωέ ΜΜΜ ΙιπἱΓἐτΙτ6Ι·‹Ιε ‹Ιε Ι)Ιειι

Μ: ΙΜΒαι με βοά Ια τώιιτίε ιΙεΙ'Ιιοπιικεξ Του:

@ΙΙΙ άοτιο εΙυεΙ'ΑΡοίΙτε άΙτ,2ω !ι ΜΜΒοποίε|Ι

έκπαω:: :η ΙΜ ΙσοΜυκώνπρά ι!ε-ΗΜ ιμ4Ι[ΜΜε

[Μ2°σπΙε,Ραπ ΙΙΒαΙΗετ(εοωπκάΙε Ρι·ιέεοπάεπιτ)

εμε Ια εοιπΠέ Πο _Ι”ΜπιιιιοπείΕιτ ά1:πΙεπ Επι:

Ια ιπΙΐετΙσοκοΙε ός;Ι)ἰευ; τΙε :ΜΒΜ αιιΙΙΙ.Ρουι··

καπ ήοι18 ρεεεἑΙΙειι›ειιτ :Με Ι :μια ΗΦοαοΙσπ άε

Ι Ήππωσ π'αβρΜάε9Ιεωςπή)αΙ:ΜΒ[αέσοαάα "πώ

αΙε Ι'Ι:ΜΈπε νοα$2ιτ-@σ&αταυ: , ρου: ΙΙιςπΙΗετ (ει:

- ιι°ΙΙε:ε-Ι Ιιπεκπ @Μι ε) · ικ:Ιες ιπίίάίεοπΙε ο

'Βάι πείιι(Ι':ιτ:Ρ28·.ίΔηε Ια ΒπεσεεΙςπτει:ουτΙο άι:

ΙΙΙισώιτιω Ι θέ«ψ ; εΙΙ ῇιέ ύοικ ΡΜ: Ι'οτεΙΙΙς:

ΐ)ΙπτεΙΙΙεποεφη9υΙΠέ ρατΙεωπιέπν·οιιχ.ι· ω: τεΙ

Ι5Ι£ι£ΡΙ1`ειτιεΡ σ.ΙΙΙΙ ΡιιΙΙΙΙ: ΪουΙΙΙ·Ιτ €1“ΙΙ6ΙΙόΙ1 :Πα 4140

»ιο/Ια νοσιτέ4Μ υι°εβφω προω"Μ;ω: ,ωρήε”ω

:ΗΜ :Ιοιπ: ‹1ιιε ρΙιι=Ιε φοιπιτΜτι εοπίεστειιιεκπ

τΙε·-τοιιε Ιω ΩΙποΙΙΙςηε εεΙα πε .ΙιέΡιυ:‹Ιἰτε › ΙΙ

-ίειιιωΙο πεεείΙΙτέ ε0τκΙυπε ,ςυεΙα ιΜίετΙεοτόε:

τΙΜπε εΙΙ Ιαι:ειυίο; ποπ ΡατεΙειΙς58ε όιπόιπΡΙετε

(έοπιιτιε: Η: Ιε ρυεεεω;Ιεπτ) πιω ετπΙοι·ο786 το·

τειΙε τΙε Ιιφίὶτο νοοσιτΙοιπ Ψιο-Ρειττωτ Μαΐ: ΡειιΙΙ

ΙυγοεττΙΙου:ιητ οείτείίεᾶ επ εεΙΙ:επόι·οΙτ μπω

μου μι· εοωΡεταΙΐοιη εοιτιπα€ΙΙε ιΙΙΙΒιπ ›· πιειἱε

› · - ` μια:
η·- Ι.ζΙα

ο



_~

μ ' ΜΩὐαρἱΕπε91 πώ Με· · αἱ

Φιιώι;εΗΕ·ρ$εωεώ; οΗεω ὰ Η νοβιπέ

εεΞ:Τα·οοεβΒ εε-ιωθωωε :ο ηι1ἱ ότι ·εΒΐε& κι;

'Με αρρω·ιΙ;Μ πιαΙΙεπποιω; ΒΔ 1ζεά]υεεωεΜἰἴἑτἰ0σ2ἀεὲἀἱπἔἱυε , το3πωεύΙ 1η `ερΡ:ικοϋτμ: Ϊ ·

τω: οιπ5ω6ΞέάέΓτοιάε.εαΦοΠε :ι°είΙ: με πϋ«εα›

' ΜεοΡΩΜΉ:ΙΙχ :ΐμΡΙι:ε;όεή·οι32ε οΕΕισατ18τ106: Μαξ;

ΒΜά >Α4Φἔι›ίὶἰει·Ι2ι-ειπΡ!οΣ‹έ Ιερή: 8ετεπτἱτ·>ἑὲ ω»

Ραίβ€εω βοΗε=ίαιιΙΓε -8Ισίΐοάεε ΑὸπἐεἴαἰτεεἐΕτ-6πεΗἔϋ: ἔτοι1ε άοππε2 θ. Ι'Βοιπιπε ςιιΕΕ ειτ-έἔ

(μια Ρ2πἔεὶΐΙἴτὲιιντε·ὸοΔΒ νοαιτἰοΠ ; ν6ιζέ Μ]

ΜίΒιςυε! @ο Μὲ:ἰ1έτε`ὸ>οΓεΒΙοτὶἰἱει·3:ιώΒέΒ υ ›

ςικ: ΡΑΡξσ ΜΜΙυ7·σίβ ἔ6Ε1τςειπΕἰετε;.Μοιι; @Μ-$[

:ἔπόε2Ηχ1ιΡωτἐπφητ σαφή! Ι” τερτοεΒε·ίἱ ::0'

ν1νειπως, 12%; φ :ωμά τε Μάκη: ξ δε ;' @ία ι Δω

Η πως Φι,Εἄ]:: "α" ε (Εκ ‹:›είἰξω νοΙοτιπέ:δ»τ 4· π

Μ€σατίθςρ!ξτεπάΙ) Πυξ Με. τἰἱΓεετπέὸ°εινςο

Ιεε;ειι:τ;ε:»€ἶεἱΕ α: (1ι18·]'η[Δηε 1°;ινοΞτ "ζω,

μα; φθΙο νοσ.ιΙοξε 8ο 6ουτοπ ενετΠτ ά'ενοὶτ

έκ 2ΡΡΘΙΙόψ ΈθΙα Ραδιό ςι1ε ὸΕνἰἐη‹ΙΜ επΡ·φ1Ε

τ: «με άέϊ6ϊς-]·εΓιω (Ππὶ& ἐ Γεε (ιε£ςεΡιω £έ ιε·#ἐἐ_ .

90% ριΙ:Μτω @ά Μ'ΑνοιέΙσπ·; Μιά #4! Μ] , «μέ "·'6·

νοκ .η ι4άωθ @ή Ι16νώό 9ιι°εω ςριπε: ‹:Ιε ω:

· 8θΠ86ΈαΡΒΜηηπε Ίιιἱ έΠτ ΠΕειι, ε'αιτεο]·ι;ωτ ἔι

!υχ ρατΕτνοΙ6οτέ , & |ιεσΒετέ!κιπε μι: Πι φυτ

Ϊθ Ϊ δε: πὸὶτΒὶειι·ι]ιιἰ= ΗΜπωπω ; Ριιἰε εμε

Μοη ε6.ικ.άωο Με Πωρ1εωεπτ 9ιι€ δε ρτὲἱὶετἑ

χ :ουκ ε1υΠέ ο!ι€τώέπτ; ε)εθ: -ὲ εΗτε ΪιιἱΩτε-εδε

που εΗσἰίἰτΈΡἐτῳεμόενἰεπὸ_ι·α επι-αστε α: ηύθ

Ι'ΕΓαϊτ.υιο. Ποτ11Π18 τιαἱἔῇσϋοεατἱσυ α”ΜΜ- £2·77- #ἔ

Ρ:ἐΙ8υπ.&<πὐε›ε::«:Ἐυπ ·Οοιπωωπ Ποω ε-τ-εΠε 5· ψ

ω έ γἑνἰῆοβ



ιο :πωπω ε'. ΡιιιΙ:ια ΕΜΣ

νινιιιει π ποιιε νοιιιιοπε 8: εοιιιιοπε πει1 ια

πω: πιι'ειΙε ποιιεπε ιιπι·επέει @Δε πενιεπ

π:°τιεπ πιτ εε πιι'εΙΙε που: :εισι·ειεπιε Επι· του:

Ερ&. ι. πιι'ανιιπειει νοειιτιοπ πε Ι)ιειι ιεειιοιπιιιεε ιοπι

'° 8· πιστω(:οιπιπεπτ ιπιπ::,ε'ιιε νειιιεπτ δε οι :οπ

: ω, πω? Μεπιο συιιφιοππιπ:ροικιΙσε σΙιο|ἑ: πάνιιι::.

Με ()οπιπιεπ: πε Ιω εοπιΡτεππεπ:-ιιε· οοιπ: , ε'ιΙε

_:ε""· '· ω: νειιιεπ:.? :με Με· φαι:: π: :'επισιιιι:μι”

ὅ Μ· Ισ π: Μια. (:οιπιπεπ: εειει , :κι εοιιι·επι:

#8" πω: Γεε νογεε Ρ ΜιιιειΙε ποιιε ιιΙιεε·ιιεπι πι:

(:οι·πειΠε ιε €επι:επιει·ειΡΡειιέ ι1εωεπιιπ,

ω". Ρειι·εε :ιιι'ιι νοιιιοι:8ε εοιποι: ειιεπιιπαπ: επιπ

:°':'Ι°· ει·ιιιπτε πε Ι)ιειι; πε ι:ειι:ι ιι ππιιε8ειεπειιι· επ

' ” νογε ίεε πιΓειΡΙεε , Ε» μάπα: ΜΙ: :μου να:: :ιι

Μει επιμσα|ισε πι:: μι) :β πω” : π: ::οπειιιεπι:

:ιπ'ει.νιιπ: ιι: νοειι:ιοπ πε Βιειι ιι ιι ιι πιω οικι

:με :ποίε επ ι'ιιοιπιπε , πιιι Ιε πιίεει·πε π'ο.νεσ

ιεε αυτια, ὅ. οπο): ποίιτε $ειεπειπ· ἐι εΓ8α:π ι επ

Ι':ιροεΙΙειπ: ιι Γ”, εειιε πιίροιι:ιοπ Ρτεεεπεπιε

ιε τεππειπ: πι€πε πειιι νοι:ε:ιοπ._ Με.: πιιι πε

νοιπ :με ()οι·πειΠε , δ: εεε ιιι:ιειι:εσ επ ιι: ιππι

[οτι πειππειε μα: (Με ιοΒε ια ΒιΓὅΡιε8›

ειιογεπι Ρεποππεε ιιπειιεε,::οπνει:ιεε Ξι Βια::

δ: Ρετ εοπίεςιιεπι πεδια ε:ΡΡειιέεσ ; ει πιιι π

δειΒπειιτ ιιπιοιιίιε ιιπ ποιινεπιι πεε:έ πε ιππιιε

› Μωβ. :ε,ΓεΙοπ :ε πιω πι: μ'ὲ ω", :ρ:ιαιΙΙι4]βΜ

ΗΜ· πσππέ,(7 πιι”ιΙσπ :απο τιιπη:Ια:ε :Μι :κι πιειιιιε

Π”. ίεπε πιι'ιΙ ίου: Ρι·εππι·ε εε «με οι·οιπειτ Ιε πω

3” 9' πιιΓ:ε, :με Πισω!:ψέματα/ισ τη:: κα:: :Μυκ

»Με , :και ι πιιιε :ιιι'ιΙ οιινιιιε πε·ποπνειιιιιι

° τιι:ειοτε



*η

έζ .κιβΙ1:φΙ!!8% υ:αβ:6: Μ Ξ; · ·

ΙΙΙΙΒΓΦωΙωΒ· Ε:: ::ώΙΙΞ:::οεθι σου:: ::ι:ἱ Μ:: :Ιε

. Ι:οι:::::Ιτεεεές Ισ 0ΠΙ5:10:1ΕΡωξΙεπτ ::::τι:τε,::ιω

:πώ να::ιτΙο:: :ινε:::::Ιεκ1ι:εΙΙεΙΙ8 ::εΙ'εί!ογα:::ξ

πρ:: ΡΙ::ε9::ε: Με εμας: Ι:ο::::::εε. Ο:: που: ::@ Ι

πρι:: μ:: ::ι:εΙΙ:ει: ::ε @Με :Ια ::οι:νεΙΙω :

ΒΙΙΙΙΒ ἐ ΦΠ:: :::::ΙείΕ:·νε::ε ,:8:Ι:.: «::::Ι8::::::η ·

ΙΙΙω "Μ1ΦωΘ €Ι::κ1ι:ο Ιοι::·:::οι:νοΙΙε Κα:: ὅ ·

. απ:: ::::Ι .νει:Ιε::: 8α:ο:::·ε::τ ε::·ίεσ νογοε. δε”.

Ιε:::ε:::: :ΙΙΙοπί1::οι:ε , 9:ήματ (έ: Ρκωἱαξω;

Μάο:: ΜΙ σε Ι:: Ισά: :: -::α·Ιε: επ:Ι:::· ::ι:Ι ω:

ΝΙΚ:η π:: :οι::·τ ἀεηεΙεἔητὶεἔ‹Ιο Ε: ΡΙἐτέ. μ;

Μ:: (με σου:: :Η Βεταέ:::νε:::τ Μ:: εο::ναβω·:

ι:: ::οι::::ΙΙ: τΙεΙ-ετἱτε ειι:Ι:ν:·:: :Με Λέϊεε , Με @β

ω:: μι: Ι::Με:ε; ΜειΙε ει:Μά:Ηε; ι:εΐε:: :ΙΙΙΙι::τ ::ι:ΙΙΙ3 εΙΙο::έω μι” ΠοΒ18:Ι · · _

ω:: :τι : ' ° (μεω”
, ε 2 0::ικ1ι:ε που: :·ει:τεΓε::τε ε:: εεε :πω

Κ: Ι πάνε::::ει8::· τΙ:ΦΙΦ:::εκττειόΙ:Ιο:: ει:: ‹Ιε παει::

"ε!, & ΜΒΜ άΙ[ΡοΠ::Ιο:: :Ισ Ιει:τοαι::·· 8: οι:

Ισπϋα9ικΙο:με ε'εΙΙ ιι:: πω: ό:: €ε::έι·οΒιέ

Ιω Ψων01Η'Ενε::εΙΙε ·ει:ΙΙει: ό:: Ια :::ε:ΙΡ:Ιΐεβ

Β2::1Ι:ε ΕΜΣ Ι€8 8ΦΠ8 ό:: ::ιο:::Ιε:; :ΜΒ :ε ίου:

_ (ΙΙΙΒ·ς€ΙΙ:είο:·τ:: ἀ6·8ε::ε:οίἱτέ-Ιὲ:νΙε::τ :Ια

Ι:: ::::Γετ:εοτάι:άε Ιδια: , Ψ:: η: @Ιβ :χ πω! (Μ |

Ξ Π;""ω·όε Ι ΜΜΜ: Ψ:: Θ .ΩΡΡεΙΙέ. ;δ.οἶτ

. “Πε 80Π9Ι:1:.::νεε Ι"ΑροΙΙ:=ε ·::ο::οΙ:Μ::τι:εε

0]·:ροΙΙ:Ιο::ω «με Ι:: :ποι::ιτΙο::· άι: Ι'Ι:ο:::τ::ε :η

Νικο:: ιΙσ.Γ::νοΙο::τέ : π:: :Ιε Τ:: εοι::·Γε πιά:Ια Γει:Ιε ::::ίε:·Ι4:οτάε εΙο Ι):::::. Οι:: 9ι:::::τ Με.

ςι:εΙοε ΔάνετθιΙτα οι:: ποι:Ποι::·ε ε:: Ι:: Ι:οι:οΙ:ο,

908μ'κπΙο)Ιωπω” ΦΜΠεεο::εΙω Ι:ο::::::ε:ε

Β ; ε::

 



ή."τά-ε

Η 8στ»ΜΜΒΜα!άη:σΝπΐ

@ά τ;·οιπ:ε, δ;·€τνΡἰ€νυευ,ἶΙεσέεπάελτΞΜΜΒΙεσ

82-ϊσίετιΠΒΙΙοε; ά1ΜΜήσείΜπέ βιτεπΗΜιπα

_ Η6€ - μ: εοπίεΠό ςΞιιιέΙρα!ισεπωεεαΜ$ε καη

@ο 6οΠωαπο Ρίκ:=ωσιινωτ από ΡΙρε·Ρ6μεΙεσ

ε!ποίεε @ο Ματ; :ΙιιέεΐΦεςΠογ6ιιτ«Φε ΜΒ οτι-ιζ::

Ρίσ1ετε; εΓοιΣνΞωε ςυε.ΓΕΡωτητρ=Ιειιωει·ἐΒπἐξ

Επ,.|,_ Γουνεπτ,είωκςοπΜετο; οι: οσΠεΜΜε: απ::

ἐ6- 96- άιΡΩΝά;ΠοΠ'σἀ8€8,Ψ12!|ε11τ112ῦΠϊἰ2:ῶἰἐ@ΗΘΙΚΗ

ἶ7ΐ τετΙϊαι: :οσΒετάεωταέε ὸ'ἰπ:εΓΙὶΒεὲὶεΕ,·ὁ·ο·νο‹

" Ιοτιίέ-8: ὸε.Ϊειιτἰϋτιπιιτ-;σΑτιτἰει:ἐ Μ: ἔτοι1ε ιπ3εδ

· ἐἔήΙΙεἔωειΒἰιια:ὶσπζπιῶ Με:: ά'αιωιι:τ.9υε Ιου:

ὶρ:;ΙΙὶ€ειιεε-ο&ἔιπιπαι;τεςοι1νεττεάι;πεηεωεε›

· | βεί Με: ννοΙοπιάσΆ:ΜόφωτοέΐωΞεαυ Ρεεἱιέ›

-› Πε ιὶο ό;ΡΙογειέίΐιοΉ ΡΙι18:11)7 Μα: ιί9··Ι'ειιττε άε:

€6Θά,::αιτεε Ρόισηιφρςωάτς,οπαϋεώοππετ Ιε8

ςΙισΓς8 ιΠνίπεεαμε;Ήε π: 'οπ·πηα7επε. Ρρἱπῖϊ`εἰ0
Μετα· ΥΜαἰε.τ1ιτσ.ὲαΗω1ηε ἔοἰειΒἱειι›Ι;ωαειμΡεἱἱειΗ

!8ςμ91εΐΡή2:ΔΙουέ &:Ηνέέ 1ὶε α: πποττεΙΡΟἰΓοτη

ῇυπενσἰς: εοπτια:ο ευἴοτεεΙό·ροιτννε Ιεε)·ευκέ

αὐτά επτοικΙ 8ονευ:& αΒ;έθ:Ξσϋπα·8ε·.οοιιπτ

&ιπέ Με νομεε!ιαδείΒόει1π ιςσιτιππεπουε )ι”:1Ρε

Ρί·οικΙ άΜυοέυειπυ 21ε.])τοισβετε,ί ησεπά Π· ι:ΗΒ

@ώ @ο Ια 8ς28πεκτ·ηοΜ @απο α” :Μπάκα σα" ,ά

36Φ φ Μς·ιίυιΜκε κρακ βιιΜ::·άτ, ό! παώ αβι α: απ:: Μ·

η μάσκηπε πω: ΜΜΕωςησβαα ρο8ττώακ5· :πωσ οι

αϋππο> :κι άι :ΑΜ@φωτμε πω: σωαηψι2υη π:

β: βειαιπ.,6;8ατάέοΜ β:: «πάσωπππώ.μ βοκτα

ποιηιάενρη3 κοπή: ρου: τουτ..ειξἱἰ:ΕὲΕό·› (ΙΜ (Μ:

ΩἰκΙα θοαιτάση ‹ὶε Βὶειι , τιι:Ητ6ιπωε: πι€:.νευζώ

=σμ9 9-09π =μΧ·Φοί=εάΦαφ@Η ω098

›· › '. ῖ ` ποιι5



.π=τ:ΐΪΙἑ#ΒὶΪ!!:ΩἑΉἔ|;ιἔ ' ι -

¦ ' Με·εεε>Ξεε'.4ΜΜε14ΜΑΞποφα·αρΡεΙ;;

πβνΜε3%·εωοα ΗΜ» εὲεὶΜΙυεε Δεεκ=ε=.

Ιο.ε6ί=ιεἐισ›<ὲἡεε›υφωυὶε εύωινε!'ψουκ

' Φ9.ει>ΜΜεοκέι=ι941έε .Με Μ: φω.κυ

ν σΒ0εα›Μ4Μεο€ϋφαεΒε ιιΉετ5εοΐφ ψ::

Ρὶ=ιΙῖΙ'<›ΜεκΜ=ιειε1σΩσἐίΘυεΜΙά. ΡΜ ν

Υ°ὁἐΦἐΒε=εευεπΠ ΜΜφ9-όεν1εε€ _ί1= ;

ςεΐείΜ4%έι€όεπε κτκμε.€τ!φ9Μ” 41289 .

4Φαε.ικρ9%εκά.επευε=σεων1>ΦωΡ=το$ΦΗ:5

Φ. 4904εε04εκ ι><σε6εωσω Μ εεεφ3%% -

-999ϊ988995ἔὶὶἱΉΡΙ8-ὸ9ΏϋΗῶΡ9ἴιπ; 8η·ιιΜ
-'σ

Μπα ὸἔἄεω ὲ!=τ νο!οιεκἐ›μοᾶ Μ099ε[Με

ΜΑΦΠΙ939#ΟΗ @ΒιρῇΠῷ;ἰίΐοἰτΓα ἔςαἑεβ

ε94Ι=ΠΕ@Φ ἔΦιΕΡε~ΦΜυΑἐπω@σεΦ

- 1;Μφωτ-›86ε-Ήφα8Φωκε έΠΒ3π<Πε=ιὲιἱὶέέΪ

εσ€εε9Α?Μ _ε9=$ινεεπεξενΧ › κι ΡΦΓεσεΦω

ΡΜ @να 94ΞΞἔαἀ9ε%Ι4ε3ν2ΠΕ_Ι= νε>Μεκ

'Η “Μ>φΗίἔΘι‹ΗΩἰῦ9ΓΦΒ1ΘΘΦεΩΦΜΉ

.%Π€% ' :Ηψ 4Μεπί=ι. ΡυὶίΜΜεΙὶβ·

9Ε& .Η Φ ›_ δωφέρε; ‹ Ι'Ιαοωωσ τω: _

Η"ΡζΒἑρἔἔ Δ.ἑἔΡΒ-ἰὶ'Ρ@8Β@ὲἰ@ΒΙΩ [Β'£ηι·ἱτά | Οι!

_ _·ΜΊέεδΒ|ι ὲῖ›Ρω -99ὲ3Εἐ'8ἱ1°έ ·ἑ Με ίΞ8ἐἰΪ6 -

...φαξ@ΑΦΜ18σκεφωιε 14ΩωΦ6.<οιτνφο

. επωετΑκιΡ.έΗ·Ιαν. 9πτωοπε· άου:16εσ Μ»

Ι.ΐΒίβι1%ββξθ.:δί μ νο1τμ1τέ, 8ι.ι”ά α:μπω

.εενΜ«$επυν=πε =ειΑπ:Μουο1ο». Ο: @ΗΕ

· 9εεε9σων ;ἔ€1μΪΡ13;ἴ0κίν;;τ3ἱη: ίαρἰἐτιςἑύἔὶ€. 7

Β49ψ<ζ519ἔΪ .;π3€ὶ€υ.<ωὶ='<Ρὶυι!:ὶΙ€ σ” ίὲε€Γε8=9#

ΦΜε» 4υψειο"ε ἐκ πεἔ=εε4κ <υκ194=ΜΡ

Μ;.!εκε99ϊε:Μου Φ: !ε-Μοθτ·%.. Εξ .=ισε441=

ι:=33ξττ:υέ · . φ ΜΠΕ

 



· επΓεν

έξ ' 8πΜιβὶ$5Ι1ξί€Β!.'ἄὶᾶἐΕουιξ · .

πἱπἰἶ_ἶ€ἱἘεΒΙΥ Ι; Έόξιά$$ θε ·ΙωτώΕΙ:Ρ€4άϊἡ56*

«:ΒΜΒοόε ,·αΒἰΙΪεΗΕέωιω Μαι =ςοηιΡξϊγ ὅ.

ΜεΕ άεΓοττεςιι6 446ϊκΗιγαπε άοϋεε ΜΡιππο απο
τάΐ6Μο.ΒΙο , Η ήσιτέΡϊθΜά (;ΪἱΙΔΒὴΑιίΜΙΒδω )

μι; Με-ειπΓεε κτιεΐη$ς€ Φ.: -·άεςτέ ΜΙ:Με μ εΙιὶ'ἰΙφ

:ΜΕ επ παω ; έα:ΙΜπέι0: 66Πτ6ΘΜΜεωευ: ,

δέ Μαΐ Ηθη: ν6ἱἔἄἱδίϊἐ€ΜτΜΜΒΜΡΙογαπΕ

μέ· :ο πιογεη" ;ϋσίἱ:ἰ·ϋ ·90ἰοτιτό·ᾶ 4Μϊι-α· ; ΒΕ

τόικεέ · πιο: 2β:εωΠ8· @η ΐιΙζΕΈδζ'ΐ·ε ΉΕΒΙινοἱΕ

6οπνΕτκ1ΒΙεωεπτ Μάς·Ιο ·ΒΙ:Ε ἀἐ^πψίξτ€`·ϋοεε

όση; Μειἰ·ἐ _9υαΓέευΜεωειστοωεάωεφει·

άι: βϋέ:οι1ττει€εια :Μπιτ Ια ΡυἱπεΩ:ε^ᾶεΒἱεϋΞ

9ιΚΐ:εΠε τἱὸὶωΙε τεθούέ511Μ @Με 8οι:τπετ

ὁ πςέιθι τουεεεε 81·από5·ξΒ'6ί·τεέ ςυςΙ·εὶδεἱ πως

άΐΡΙόγε: τα: που: Βϋ6ϋΕποι:ε-τοπθεί:Ιηβ ο:: Η

:έ ιἄιϋἱἔπεεε άε 1*ΕΐέΗϊιιτε? (:οΗ1ι5ΗάηΡα@ΙΜ

Ι"6$Γού)σ-Ηε ι:εθε ΡυἱΠἔϊΜε ; Η ·αΡτξΗθ56Ί51Ρ;ώ

Εφ' πισω ἀετΠΦΠτοΩϋπἄὲίΪΪεέςὐΪὲΨ ΜΜΜ?

ετ ω τω επι ιω·τωπεϊξωε ΡοΠ00:ΒΗω;
. αἱ Μεεει€1τ τ!εε αιΒέε·ά11$ ἰεη Γ Μ αεΠ€6

9ιιἰ.ἴοπτ @πε !ςε επί:ετέΡ θὰ 66; _ έΞςιιωδίΐ

εἀτΙιιἰΓε , ‹1ιιἱ ΜΜΕσύτύΙΡτέϋ ίδε@Με ᾶΠὐΙἑβἑ

ΡτρΡοττἱοππεητ· Η εψι&ΜέτἘῇῇῇεξἑἩοθεάΠε

έἱτκ;_οἰι Η Μ:: ὸεΠἰηε Ρ ἱΜειἰεηιὶ'οῖὶ-'ἱΙ·Β€[οἱη- ε!ε

με?ι1ιετ πω: ΗΜ: μ:: :ΔἱΓοπεχ-Ριἐἱϋζψε ΓΗ;

άάτι:ιτε Η Η:οιιότογά Π £στωε11εωεπεωτωτ δ8

Μακ , παω ΡτοΡοίωτ·ρω· που: εξΠς;σβίδεά·εΠεε

@είπε Με αρΡεΙΙε: θ:Ι6Πίεάι , δ: Η:Μι&ι^τέε-Βσω
ιτιεε› Ίυ'αυ Πει: ηυε¦ςὲε·όει·τὶἱει·ειίοπτείΓεισε,δέ

ε ὶε επι τεπεΒτεε ; ἔσω επτα ε!ιωιΞϋεπΕ65

· Ισπύετε,



*~-----__

_ α Ν. τ;ΜΜή.Μή: Με ;13 35

> 1619αϊεϊεΜνιτπεία5ω&6ιπωεμγωωμσώπω

π6αιάτα&εωΙΘΩἰεΙ;=8πςσπνετΙ”απεἱιεΧ Με; ¦

€σ;ἱίΜΌἑσπιΒὁιττωάε8Ά.ιιεςεΡ Πε:πιτ@Η

ηι;ϋπεϋ,%Ήπε!εεειψ8 556Ι'ενοτιδ ;:Μωω πι:

ΙΘΓφϊι€<ῇΙΙ;;Μπ€;ΒὲΩικ·1ΙΙεπενοιιΙ62ωτάι!οπ

ιιγΉι: νέ6μς€87ση:@τι ΡΙιήε21ειϊουκι ]6α:«Πιιη

' 11Μεο1εΑερι οοι1ΒοΗΕ.ΕϋΝ;τϋτόΙαΜάτΜΒ:

ΓεώΒ1ςκϋΙεε;- 1 ΜΈνε8:Β4θε ε εϋΓεεκπειωτ0%·& α:

ςυ'&Ρίε?εψ'ΡΑΡ<ξΠΡε;ζωσ91ΓεμπεάεποΜΒεξ

1εφωςΜιωεεκιάφωςω έιύΐ4:Μ@έα επ·

σεωΒ€ιἑτἰΙε 5 ειΕΜΜΒυρ:ψΔτωκηπηκα

ωϋι:ςἀἐμΞ1?ι:›Ε 64εΙεςΧΜινσωΜακ.ηΜωνα, τ . ε." '

ψήέβ0όκώκνοηβέ|Μψι ,πιώΜΒΜεινα. 6· "°

#ΐίΜ6%ΦωΘσά28υ«#Μπωιεστει°=ιω

ίξ6%Ήω%·Σέρπ.· 1Ι_ε1ΡΘτ8ιγ·, 61% ιιὐΙυπευἱηυι:ἑ

€ΜΜΕ16 Ρει·ε1πεΙσ 8ἱτεχΜεἰεαιιΜ·εξὲ;-ᾶΙ·νπγ Ι=<··-ῦ-`

ίΪἱἔΩὴΙιἱ€ὸπκ1ιιοείἔ€ἱϊωΗἶ·Ρετε;Ϊςω0021εύεΓΩ "· "°

0ζ)··ι ΒΜ6ΡΡάο;-γίεΒε Μ)ΗΠΒγά·εφύτυαρυσε

ιΠ7,[61 Ίψ'ό ()"21; .

·ηηπ»896κωΜισι εψωγςπε Μισωεω ΒΒἰε= « · ·

Πα! :βΜΡ:·επ& βσΙΗΜέσ εΙιοἴεεαἰε:Ωἱειι;

ΤΠἔἰἔΙΙκεἔἱίντΩΥ_ἐΙιΙίΙἱἱ ςαἔεγ€ἐι: Στεεωἔ !?ΕΓΡι:ὶι Η 'ω. Π.

ὶἰἰἱἱτἑΒΒΘ€ϋιι:εἔὲΗοἰἔε; Βε η^εΜυΒέΠερ6ι·ίΒιι- του!

ΪΏΠΡεθ ( ` _7·ε1ιτέ:δ;Π6€ΜπεθειεαΜ6ύεΜανοϊπε ·-· *

ύΥΐ:Β·6%Πτέ>67 Ια€681Ψεε-ΜέιΒ;ιι1$ε!ΗΜκη

'ςυ;ἱ6$ϋἑἱἔπευτ Ρτοὁιιἱ€ εινκκ6$εει::ταπΌπενδε ρω5,.

ΡΝόιέϋέβε !ε:ΡειΙ·ΐ-ώ20ΡΘ0Μιπ6πι5Γ,# 7 οιὶυἰπ- 2·. Π·

Η Πέψϊ88$2·ν6εεήστΡΜΗ8β€πιευτοπε ει:: ναι

ἱσἱτΔΒξΐ-ξιΗε·εϋατἱτΞ[ΜΕ:ιαβ4$ει άοηε μιήε νοιιε

ΡῆἔΉΉἐεἘἔεϊ€5 Φ18ΨΑ·ΡΟΠ%:ΥΠάΙΜ όίτε επι

' ·:ζ · 5 εε Ποια,



_.!.-Μ__σ-..._

κ

,ε 8..Ε.Μ.,€.€...ωπκή;

“ωϋΤ"°πωφωωωιίωκΜΜπω

Ιοἱπξ @ο πτείΙ:ΜΜί99$ ΦωΘφΉωΦ··

@πε«με π·πρι_ωθεωοϋ>·ηγε14Μ:Μ$8Χ

έα :Βι:ΗΜω 1&εκεΙιι;,ὶἱι μ3;χΒοηεέ βε:.Ιας99τξοάπ

` πωπω: @Μανίαὸἐποἑὶεανοσώἔπ0 488$μ

· με1ΦωωμιιΡω.άωοαιΒ;σ:άπ ίεεεΦθάε

ω: ι5ωπΓο.29_οϋ-92Μα .εανίε Δ: εαΦωκωαιε

τω» ;04.τ· οικω19υα-<ΣϊόδκςμρεΙιεδωικιι31,τ

ΗΦωοουΚυπ -ωοωωεωι:Βε; βια Μεω -Ω3Με

·Φ1Π,θΠ(ἔθ58ΒΒ·ἰ€εΥ:1:-ὰ%θἔβ4 1Μἑ1ἰ55ἙἱἐΦ 79μπΝϊ

θ: ρω- ρ εουσίσκωι€ε&ωε 4ο αευέσ.όΜΕ9

.ΜΜΜ'ωώ.Βαεέὲε‹Ἐ.Π‹=εείϊ=ὶτε-ιΩΙ€Β6ε

ῳι°ειιἔοΪἔοεπἱ!ἑ€ιιτ6ἑ¦Αμηἐἔϊ€ηΠ3ΜΜτιέ199

· Μειτ.Ρκο(ιωιεκ-ΜΜεεε$=σεωέ ΦΥ

' ¦εεράι:=θιΒε: [όσα ·ΐ90π40ΙΕ ΡΜΗϊε

.ε « *Μέ πμρεΙΙέε › @Η ρΜεε9οἐυ·νΩ"!91 Μ1ϋΗΡΒ>

· 4; αποἰεϋτΩπΚιΜωΙΟ1ϊ›'δ€ΩΟΜ“Νω-ΩΜΜε.ΈΗθ

;·Ι:ηοσπἱ08@τοπανε ι8ε-ποπ Ρ== φαει ΗΜ?

Μαιά6.«ΒΙΙ8.09%1ϊ9ΠΧαϊ93βε!1.%δΗΒΪΕΒ !

.”ω.Ε11επουωσέ· ἑἰὶβ5εᾶϋ99ὲῆεκπΝ ΦΕ·

.ΕΠΚ[Μοβεοιτοφβ βο; ΜΒ;

€υσας'26ιτΒιο8$ια5»άσ1ΜθΚΜΝ%ΩΜ

-6% -τὶτ-ῖΘ”86σκεψιώεΐόκδόλωτε»ώ6%8Μ

“σ ψηωΜΜΦ65 στ:εφτώνωσ»ΜΜ4!

φω5ιέι: Μπιτ- ό3εΡα8;ὶ;κιΪ5ὶ»ΩυἐΦ1ἐΜΜΗ

τ ·ςαοωοιι4εοἱὶἱ0Μ›θέ8εΦωαπεϊεόΜ8%Ρ9Ν

4οψιόφμιιω €ἶ©ἔἔἔ3ἰΡ9εἰἔΒΪἱ!·ξἔο!ἔἔἔι?θΒἔιωϋ

απο»ΜηνοατοαΜτουπιοικ »Φ4ΜΜ9199

Ξπουεφ6υσιακε ΜΒΜΦέ €ϋ.ιιοκιΜΜΦεο9 >

:Η ςσ0ωί9υ ,Ρτεεεάοακιάσε0Ωκε ε!εΦ999
αυξω Ϊ ?Ή Μ ~



ω.

.ε:Μριτπρι σεβ ισ. 6.5* '

πιιιιε?ιοπμεπεά, πε ι:ι.ι:οππι:ιοπ .ιμ.1ιιΕπιειι

ποιιω 8ε·.οπΐειΙε γι·ιιιε:ἔΡιιε Μι ειδιιιΣΜδιά©Χ

ποιιε ·ιπειπειιιεπ: Ια πειειιιιε πιι Βιιι ιΑποπτε

επ σε ιιειι‹ ι :1πει:οιιε Με ιι1οιιιιπες πε ιειιι· παπι::

: Επι: =επειεπεπιεπι Ρ:ινιΕΖ πι: Ια πεπω”, 8:

1ιιιπεππειιιι-ιπείπιεε3πεπεπιεπ: ; πι: πε εοπτειι:

ῇιιπιπειιπείο::ε πε πει:ιιιειν ιιπεπΣεπει:'επιτ

ιεΤυπιπειιι πι εεἐπιιπ - πε -ιποι·τ : επιιιΜΐεπε

` Ιπποέ::ιπεπεΜπι, ιιιιποινεπ: εε ποπ-Μια: Η.

πδππιειιτ·ποΙοπιέ απ Νεα: :οιι:ιε·φιιιι8.πιι”2·

νεπιφειιιιιεπ'ιικογεπι πιάσω πι: Κειιιι:ειι πω:

ιι1επιιίετιεοιπε πε 1οιιιιΜΙμιωεπμι: (οι: ποπ

@Μια868011 Με: ι:οπίιπειιι:ιοπ πεπιιρίεειπ-ι

ειιπεπιιιιιιίι: επ ειιιωιεεεοπει·ιε π ιαπιιιιιιπιπεπε

μια ιιοπιιι6@τη ιοιει8ι πείοπΕΓριιτηιι3ιπ
ι 1ιειιπιι?ιι€_πεενοιιιοχεπ:,πχ πεεοιιταγεπεἶεπρπ

ιΜπιπι: εοπιπιεπεεπειιιο:ε μι: Ιει.νει::ιι.ω:

1Φωεππεεπιεε αρΡεΙπιπ:, ι νουΙοι:8: ὰ τσιπ

ΝΗ:$2ιίοπι επΜια: όιενει ιιιι οιε1πωι επιι1Με

πεε:τππεε,ἀ πω πιει:ιεε,Ωιπε ξεπει:,π): π: πισω

τοιωπαιπ ΦΟΦωιιΜι:εεωΣεπ ιαιΓοπιιιιιι1εω επ

πω;ίεπιεπι 8:-επε&ιπιιιιιιπ: ιεσιειιοιεσ - πι:

Μεπωπω:πέιωιιι1επι εποπεπειε1επιιι

πειεπενιεειιιιοπ ιιιπειιιεΒο έιιιιι:εω πιω»

εεείπιπάε επ:Γει8πεπιεπιεπαω νοιιεπειι:ε;ΩΒε

ιιιιιιε·πιήεΦοππε1ιι-:ιπιι.ειιιειιπιεπιισιωιε .

πεε-Απμει·ίειι·ειι π'είΒιιιιιπΙε ιιιιιιιιιεΙει Εδώ ειπε

νοιιεκππιοιιιιε:ι : Οιεεείιεποέ::ιπειεππ ιιπι

πιιεπιεπι€ι ι: 81οιιεπε Πιειι,8ε πε πι:: πε 1°ιι6- `

ιπειπιιΜιιιπ14ιππεπε.!ινεπιέωεπε·Ψ”

 

πσπ·2



ι8 8οι·:ια/4::8: 1Μι:Ικιι:ι1ωιι)

όσοι: ςιιἱἰνρυΙε2 8: ι:ΙΙ:εθΙιοπι:ειΙεε-εΙ:οΐεε.ιδε

1)ζει:ξ ωστε: ει:·ίεενογεε, ειδει:ιε: νει::

:δει-Β :με νοιιε Με:νο.ΙΙΙει::::ι ιΙε Γιιι::Ιΐειίι:ο:·- .

ΙΙ ::'εΙΙ με ροΙΕΙ:Ιειςιι'ΙΙ ιεΒιιι·‹Ιε πεπιε

::ιεπτ, εεε ιΙ'ι::: αΙΙΙανοιιιιΙ:Ιε απ:: ει:: :επεσε

ει: θ:: Με. @εΙειι:ε ίοΙΙ:Ιει1::εΜε«Με:ιο

Ιο::ιέ,οι: :ιοΙΙ:·ε εοιπίε,Ροι::νει: επεσεΜ: ντα

χει::ειιιι:οι:ι·ΐε Β:: νοΙοι:ιε, ΙΙ Ι'ειιτετε:ετειιΙ:Ιει δ:

νο::ειιιι€πτει::επι Ρειιἑι μι:: Ιω Βιεεεε , :εστω
::ι:ι:ειΙε· ι:ρ::νεΙΙεε ίενει:τείεε μει:::ετε Ι:ειιεΒ-Ι

@με εεε ει: νοι:ε. Οιιι·ΙΙ εΙὶ-Ια ιΙοι:ι:ει::·δι Ι'ετιιιἱιέ

Β ιτ:είι::ει·:1!υι'αβμι::ιόπιιιβο ω:: Ι°Αροίὶτειροιιπ

. ” πωπω::πω,ΜΙ::απο , ό· Ισ ιυινιιΜινοβο ·

:Μϋιά νοΙΙιε ιοΙοιπέ,δε νοΙιτε ι:ο::-ιιΙει δει:Ιε

ωει:εριει:ει εο:::·εΒε,ά νοι:ε:·ει:Ιοιεε: ει: Ι'εΙ

Ρει::::σετΙε-Γοη Με:: Πει:: :Μπέκετ Γε:: Ι:ει:ειΙΙ

&ισι:εμΙ-ο7ει Ισ, ι·ει:ο8:ιο:ΠΞιι:ε ιΙεεεΙΙειιιιιιε

νοι:ε ενειιΙεΗε Ε0ΠΕΙ1έ08ιίΚΕΠάθ24 Ι:οι:::ε

ει:ι:εεε-Ι:Μοδειι€ε>όε εε εεε νοι:ετρο Με»,

κ1·ι:εΙτι::ε -ΡειΙ::η::Ή ίοΙτ. .Φωτ Ι:ιειιφει:ε ίε-_

' Με ειιϊι:ιι>ίει:Ι £2Ιθ$1ϊζΕΙΗΕ-ΕΙΙ8··]8· ει: ΜΜΜ

@εφέ ΙΜ:: εε ι:ε=ίειώξ ι:°ι::·:ε-ἀιεἐΙ:::ιε,'ριι

Με ιΙΙιει;ιι$ιι ι1::εΙι::ιετΙ: ε ει:εο:·εάει:τοΙ:ιε ,τ ' ι νοι:εΕΙΙΙ::ιεεΦιεεειι «Ισ Μ:ϊΙΙΙΒε.ϊ ΕΙΙεεσι:Μεδιιτ έ

ι:οι: ιΙενοι:·ε ίοι:ιΙω:Μεβεΐα ιήειἰπΦευτΙΙἰ <

ιιιει:ια:ΙΙεΙΙΒΙιμ·.°εΒιιΙΙΤεη:6ι::νοι:εΜ:·ει:ε ε;

Ροι:υνεωφε νοειε:_ΙΜΡΙ6γεσ ΙἱιΙ`€ιιει°ιἱεΜεπιι

ενα: επιιι:ιε δ: ιι·επ:Ηειι%εξενεεΜειδιι0ξσπάε

Ι::::::ΙΙΙιόει: γει·ε Ιε ΜεΙΙΙιε,Με ΙΙ::έειε:Φωτό

ει:νει·ε ΐεεε::ιιε8Γετνιτει:ιε. Με:: ι:ι:ι:::& νοι:ει

^ ' ' Ι ὁ Ι'Ιθωτ

‹



Ωὐιρἱτπω. .πώ ι σ. 1; η;

ὅ Βοπεπιεε,εσ ειιίποπεπιε νονσωανΜΜ0Μδ

' η Ιε·εοιιτί.ε; εμε ρουνσω-ποσε όέτεέι:_170Ρ8ι

@σε ειτε ι1ιιεΙφιε ρι=οίεΒοπ , . ιιενευε διαε2

«Μ εσοττεἰτε,νριιε ιι'είὶεε ροἱπτ εε εμρεΗει άι:

Βἰειι·Β ΕΜΗ ν ο οικω:: :Γεττειιτ επι ωεν:ίετράε

Μια ε'ἱπι:ι8ἱπει·., ε1υ'υιπ|:οωωεῳιἱ,πἶωπν νό

Ιοητόπιν εέἙεᾶ; , ΜεοΒτειπιιΗ ωἰΓετἱεοτὸεΠω

ειι'Σι ίεΗΒιιτει· ειιεεεΙιον, ςιιἱ κα: δε φιἰ τουτο

νιιεὶΠε· .& :ουτε νιιιττε8πεΙ1Ε «με Ρπι21εφἰίετἰ

εοκάε;.άε Πεν. Σε ωἰΓε:ἰεοι·ἀε ιὶε Πἱειι ώ:

ετατιάεδε ἱτιίἰπΙε,ῇε Γενουε,πιώε Η είε εε·ινιι'ε!!ε
π

ε!εενειιΙΤεπιικ; οὐ εΠεΓε εεΓραπά 8: γεια:: εε

ιικτιμεσ άεσ ευ'ε!!ε ν @Με , Ιεε Μΐειπε πιάτα '

4]ι1Ήε π'εΒονεπτειιφατενωε ΕΠεΜε ασι,ινε επ

ιπιε ιαπείΤε ό: Βοιιέ ;· πιεἰε εΠε Μ:: Έοτπιε επ πιω

Μακ ι! Ίιοιπιευι·. ΕΠεΜε:καινε@Με8: «Με

ίιιε εινα: Με αυτια ει: Με εοτυπιιιπεεεττἱετε,

πω: εΠε Ιεε @Με , δ: Ιεε ίεςοηπε , 8: Με επἰιιιε

επ Ρἰεττεε νἰνεε. νοιιε π'εινεε ειιο.:ιπιε @Η εεε

' κοπηκε ία: νοικ.νοιιε εΠεε “ποτεΜε(Με 8:

εί-ΡεὶΙἶε βοιιε; ΜεΡἱεπε άντε 8: ἰτιΪακπε· ·θετε

:εε νσω :Ρενα άοπε Ροὶηεεηεὸτε άι: μπει: Ια '

Διιιἱἴεκἰεοπἰε άε Βίοι. ]ε πε Γειιν σε ίἱνοιιεν

@τα μη: ὲΙ'εἀνεπἱι·. Υ Μαίε όει::: εξοΐε8, ν0ἰΙ°8

::οἰΜεεν-ῇε Μαιπεε-ι:ετωπετπεπε Πιίπεε!!

αμε μα: εείὶε Βειιτε' νοι:ε π°εινεε ρεε-επεοτε

:Μαιο εείἰ:ε πιἱΓεκἰεοτἀε, ει: ηε1°οβάεπάκε

Ροἰιιάεπε εΙνισ8ετ όε και:: , 8: ά'|ιωπειιη Ειπε

όενει:Ξι· υπ ειικτε Βοπποε , ῇαωεἰε Ιε 8οΙεἱΜΦ

τείὶε πι2ίετΞεοτάε ιιε1ιιἰΙἰιπτεπειιειιιιΒο_Ω1Μεἱ
› ῖ- ¦ Ι 9" 1

ι



Ν! 8(ε:·υΙ.-[ισσ. 15οπΙππκ ΚΜ.

α!ιτ?ΙΙ-Βο- Ι6τυνεΙϊκ κ1°τι:46ποιινω1ε οπιάτα··8ε>2

οοπτΙρτήειπ ]ε Με επκοσοτιςεωΠειΙτέ·; ι1υΙΙΙ πια

τΙζΠσΙΙΙυςιύα καμια ε1ι16:ϋσω τι':ιχεε μια ›μπείΙο

πΙΙΙετΙ©οπΙο ΒεπτεμὸεΙ8:Ιι:ὲ Ι)ὶειι: 8οοΓΡΙι·εε

εφερε· εΙΙε , ΙΙ νοιιεΙΜοπτιετω νοΙ:οώστ Ρτεἐ

ΓεπςξωεπωΟευ εοωπανεήε=εοπίεΙΤε αμκ ιιιΙΙΙιε

ἀείὶτείἔι ει·αεοΓεω Ι'ΙιπίΡΙτατΙου , 8.: Ια Μὸυνε=#

πποστι!εΒι Βκιω ; ·ωΙΕ τ1επε-Ιε-Ρουτ_ησιιΕ·εοπ·>.

Μπιτ , :με ΜΙ πε ΙακΙείἰτε ΙετΙόυΐεπτεπτΩπε

Ι'οΙποτΙἰτ; .δε @σε ΜΙ άπο ππηι1ιιο ἐι Ια: ΙΙάΙτετ

€1ιΙε μτΙε1ΙεΕποτ ΙΙΙ: Μο αειιέ πιαΙΙεΙειικ “ΑΜ

επεσεΜΒΜΜΙ; ειπΙΙε·πτεΠπε,9ι:επω Ιοκάσ

ντ67811τ·α δε ©ο€ποΙίξτεὰ άείΙτετ ιιοἱφειηεπτΙ

ΕζιΉτήε @ή ετιεοτειιπε ττοἱίἱείὶτιε αΙιοίω. εμε

ΒΙειι Ρυπι1υπω Γενέι:οιπτπκευκ, 9υΙτήατεπε

82 ττιεΤΡνΞΓεετ ίου ΕνωὶἔἰΙε , οίΙ·εΙ8ηιι·σε επι ειπε

τοιπέ Ιοιππἰετε›δεΙ ε:: ΙΙνι·ιιητ επ υπ[ΜΗ Ι·έμοι:νέ..

ΡΜ” €ιΙΙεέ άει11:ΙΙευ'ΡΙΩ82 τοπιβει· ωνΙωωιε

Μετα@σε ΜΒ Γιαπ Ι ΚεΐμεΙΙΙει ω”:Μπα ώ·

Ιιοι15ωεε; Ραπ α Με ἔοἱεἐ εεε εΙιοίἱἑεῷ 8Ι -νοιιε

είΙώνταγεωεπτ :Ια τισπιΙπε άε: και, εμεΠΜ:

ἐ ΠΡΡΕΙΙβ25 ίεἰτεε ποι:ε πώ: Μ νοίὶτε νἱε Με

ωαημεε @ία νοςεττΙου. 8'ΙΙ Με” τείΙιιίεΙτέε,

ΡσΜΗ4107=άεπιευτει νουσ σποτ; ' @σε Ια . ἴε

ΐ5τιΙεΙ·θμυω7Ιεε οε-ώε··άεπε Ια ΡηιιΙΕςτο £Ι€8

πιστα? Ειπει·ι·οι @απο ΓοπΙιπ·ωΙ€ εεε. εΙμοίεσ

επ;οΙ=τε1Ιε3·, νοΙτε:1ποττ€88έ ειδοΙΙεεΡ εοΙΙει δὶ

πττεῇΙπΒινεὶ-ὸε8 ι1ιοττε;ἔ1 απ:: κ1ιιε.Ιι; ρεσΙιέ ὰ

όέίϋσίτύΙΗ Ο Ι.2ιεειτειΙιι8εἱΒπειιιΊεἴυηνἰεΩ

ρώικΙεΙ·Ιαα; $οι:ε Με.Ιι€ιπΙετάιΙοαΜέάπε.:Τικ

' .`-::Ρ ω”



.ΜΧ =-βἱεπεϊ, πω:: ]τωαμε( χω;; Ια τηρςιμ8ιψό;

06πρϋυ·σ9.νσαβι6. _ δ; Χ

η':μωΡ!η16 άι: Ρωςεμέα;Ρρι11Πει·φ Τριπ_ββτζβπς;

Η με ἶη,ή›ἰι^έ ι:;1έ:11όμϋέΙ!ε Ϊοἰτε! θέ ύίθ :Φίδι ρ

@ω τι: Ια ταὶε13$$6εΜΠΪΦιἱἱε: άειιΕ18Η:δερα!ετε;

ππιἰε ει Πτι ειμαι»Β; ;]ξ1ΡΙοχφρ Ξφιιοι1νειππω

όἱἔπεε άε: Μη; @σε τα τε· ενέ:ε; ΗΜ τι: α: τειτωἔ;;

ήαα›ωΜΜθΒΡ86ε!ιασφ ~ ·σίε:πωά:ΙσπεψΜ

«μωφεω;υε Ια ·86$80ιοιιΔ εοφ τὶειιυφ'ὲ_·ἑ:ῖτ_ . π

ΗΕ: ΙἱΩΠ8:1;1)ΈΒι‹Ϊ3Β8ξΒβηἱ-@βεχίἴςχη;_ἑἶὶίὶ;[;ἑ

παή8ιω::€φΜΩ1€2ν8Ω·©ἱἔ9£0£ετἰοΜ0ὐἑ : °

ΒἰΪ808 Φιιπε Ισ@Μα &ωτέρεεΒόε, Γοι3-ι:δέτδε

ΜΜΜ :ι τπῖγετιιἔΙε:ε ,κ &1*βη&ΜΒξεε_,βιο;;γρζραφ

δε Βωππω-νειυεπι ›χυ›ε€ω.οεὶιεο.τερἐεἑίσςκρσρ

τω" Μίωε Βο"Ν8°-ἶ~4°ὶ1ἐ°?ἐΒΏΡ#ω›ί€ἔ[ῳἐἔδδέ! -

θ: 8Ιοι.τε ἔι >Γ€3ἀἔ5θᾶἈἰῷ~ Με Βοηι;ΜΜΒ3, >

φυτει::9νει:ε !Ε Βιὶω@ὺ,ἱ.ξ ρραεαιΡμ;1|ςι Ι;ιώξπε- ή

κι Ιατιωαπό6η ·.8$ωΙεμ-ναι4%· 3ΩΡσκηφμές_ία - .

› ν

ὶ ΕΕ€Η10!·› οτι €ἱἶε¦10ξἶμ1ὶγγ;α ήτπεπεοαβοπ-Βευπάο5ωιπα.Ϊ ΒΕ; ΙΜΜαπ



κι, _! .

·.ααυΓοαι.15ηαΒΜαοωα· . 2 1 ..
“7Φαα=9%νααααεαα· α -·

 

· · «? ΕαααΙ:α]Πα]ϊόι "Νέα υιαβ8Ιοαβα,καπ έα

" ° β: απα»·ααλ ΙααπαΙτα(πιαι3 Ισαααρ·έη9·ιαια

' ; ΔΗΜ” Μα|δηα-έα[ένσΙσπτέμυωπαΕ”

ϊ -· α α·υφωαπαΜέΜααααπ , έν· αμα έ:: Μακ!

· Π· - έα Μαι [άταΜ) β!! μια .φπα παώ?

Μπα” απραίααέ Μ] έααα;α[ασαααπ: ῖα απα[υπα Μπέκι!

έαΙερέα; α έί "ω ΟααΜαβ Μαι: «μια οραααακ πω:

· Ια νααα!αία· Θ: α ραή'αέααβΙααΜαπ Με ρΙαιῇα α απ α::

αεκ ααιωεαα,· σα κρέπααιμα αοπωιω α] έκ

τοαιωια μπαϋέα135απ-,ααηΜα ωψαᾶωαέα; αμα '

Ι:απέαέααστα απαβΙ'Βααπωααβ έα[ἶ|έ α» και αφ; ικα

Η β για”έαβ πέβέ , ει "ΜίραραβΙ:Ια·, α] @Η

ανασα , φαΐ!@ατα ,φαει .φπα/Μια νοιέαέα· , α] 48,"

μυναα›ικα ααα μέ:: έα Ια νααατΙου έίνΜαβω.α σοαατἱ7

έα Ια ναΙααιτέ. ΟαυιΜαπτ :Γαβ σα έσω»)έκ νααιΙαπω

π) έκ ααπτακτ,υπέια έα ΜααΪαψοια απψαέσοαέα,έ Ια

νσΙσπτέααΜΜα Η α!! αβαέα Μέ! αΙΙα :αιώνια ρταρααἔα

με Ια 8αὶ°ςπαιια. Οι" βΓΑραβααλ α» αμΉ Μέ π]

'έα 70Ι4Ι482', π) έα σαιωαπτ, »απατα έα Βαααα[αιβικα πια

|ααὶαααέα,έ'αιαωπτ αμα Ια :ΜέΜωρέ, Γιαπ έα· μέσα

Ι'αταπα, α'αβέ έἱαα μια Ια μΙαπ:έ έαΙ'Ι:Μπια , ώ·

μιαΙα Μ2/απέαου·έα έα Μακ , ώ· αμα παπα ρααπαακ: σα:

μαοΙα.τ,5Ι ,Γαβ α) έκ νααΙαπτ π) έα: ααπωπα, »Με έα

Μακ βέβαια απέβαέαστέα , Νέα έα απα[απα απ: Π!

ααναέα Μ, Ισ@ΜεΜΜΜέα Ι'!:απυπα παβα_βαρασ ,έ

Ια
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Μυπάο·έεεεάεπέυΕπε :Θεώ πει]Γέ μα: ό· επειτα ;

έ! ·.ΐεπ[πένπεππερπε·εέΠεεπεπΜπβπΙε πο2βήεεΜεείε

@Με πεπωπω π' νεΙσπΜπε Ι°πευπυπε @ψ

ιιπ_βε πιπιππά"Με , ό·ρπσ·Μπεβ ε'ε/ί ει”,ρπεΙεπ

έ: :Με επεεεπΜφαε άεΙ'επιπεπενεπΙππε , "Με είε

Μπι ¦πψπΖεπὶῇυΪεεειἰε,ρεππεεγια εε πΐκπεραΙσ

@εε νεΙεπτε'πεΒΜπιεπε με βιεεοεπρΙΙ: ; ρεπειριεχ

πεφωνα :'επιίέτε παπά .ε Ι'ερροβεε ,- ειπε εε π'ε/εμε

πε Μαι [πέβιπτ υπὶβεὶεεειἰε , "Με άε!'Ι1οπυπε ποπ

Ιππτ ,β εε π'εβ με: Μ[ΜεΜπωπεείε ω" με

ΓεεεεσπρΙέτ ο Ου· Π! πϋπ ε ρω: πε ΟΙευ·εβάεπ απ

ιπεπεἰε, με ε|ε ¦ Με με σε π'εβρειε πε Βέεη”πΙ[επε

επβπίεετάε, Με είε Μπεπεπε εμέ πω, επι επε

ΨΩΜΙ Με επεεεεεεπεπε Ιε Με πε Ι'πΡεβεε; πώ:

μεπωσ ρτεπἱεπ.τ εε:ρεπε!ε:, θα π”εΠ με άι: νοι1

ΜΠΕ ηπα ε:οι.ιτατιτ, πκιἰε ‹Ιε Βἱευ , πώ Μάϊ:

ΠΊΪΓ€ϊΪ£0τόε , επ τε! @π , με πω:: επωιά2επ.< ,

Με: πεππεπε Με: π Μαι ,ιμερπερπτε Η Ιυεππε

>εΙεπεε"πε βπεπεπεε μια ε'π)α!ει»·, ό· £'π)·πε 2Πέμπε

Μπετε;ε. θα· ΜΜ" νοΙεπτέ ιἰε Μεεπιπε ρτεεεείε

Σ Η Με πεπιεεεπρ είε: πω: πε Μπι ; Με επει:)ε

ϊ εμ'ε!!ε πε Με ρυ·εεεπερπε Μα. Οι ε!Ιε ε/Ι ε!Ιε πιεβ

π Γεωπ εεε άεπε, επι)εΙΖε πε»Μεμε. Ο" επεσε

ω: Γεω Θ· Μπι” ιἰεπ:Ιεε|)ιἐ›ι6εεεεπεΜ , 8ε Η

ΙἰΓετἰεοτόε: τω: Ρτενἱειπὶτει. ό· , β ιτπἰΪει·ἰεοτεἱε -

πε ίἱεἱντπ. ΕΙΙε ρπενέεπι· ειπα] με πε πει:: με , π/ἱπ

θ! ΜΜΜ. ΕΙΙε [Με επρεπε ά·πεεευπρπεπε εε!π]

ά νεπε,πῇπ Με! πε υπεε!!ερπε επ πω. σε: ρεπε

ω) |επππε: ποια «Μεινε πε μπε· ρεεε: πωεππε

Άρεσε: Με: Ιὲ κκε: ππϋπε νεπ!επηππ νὶνπεεπ

β αρεσε,



δ 4

Ια ρΞειο',χῖποπ κή» ιμω·υπα ορικτοΙΙ:Μοπτ επ σα::

9π'έΙ: Ισ: νασέΙΙσπτέ ΕτροπηαηβΜΜο: πυκυκάπ::Β

ά: άαπωιάστμου παπά: ,ῇπωσ ιὶἶιπιπτμιὰ!!

ὰ σεΙα]-Ι2 :οκ/Με άηΉτα σε μεπω: νικιΙσπ: , @Μ

@Μμεπω: Ισ νὶσαΖοπ: ε Νοκ: ρήσπ:άσπσρσαυ πο:

"καιω , @ιι με Δ: σκάβτάσοπΙε Με Μαι Ις.‹ μι.

:Μπα , @Μια Με πισω η ρι·ενο:Μ. ό· πως ρω:

μια πωσ υπψιισ.τ,ιψκ μ'εΙΙο και: [Νικ ό· που::

αεσοπαρα!πε. _· · . . Δ

= φ".

ζι

δ

 


