κ

τ· ·

“
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εΕΒΜοΝ

εποε ΒΙΠΕ ΜΗ.
νεκεΕΤ ι. 8ο ΓιιΙνεπε.

ι

π. ΩιοΙοοιοιι ο ιιΙΙΙιο ριΙΙΙΙοοιΙοιι , ό· ο οιιΙ ο ά! ·'
οσ”ιοιιιισιτ Ιο ω." ιΙο Ι'ΕτοιιιιΙ ο

- ο. ΤοιιιοψιΣιΙΙ σ/Ι ιιοοιιιο”σοιιιιιιο οι” [ιιιοοοιι @και
Ι
Μ] , ό· οοιιιυισ απο ιοοιιιο @απο ιΙ'ιιιιο απο,

' ε

«μι ο ΜΙ'. ΙΙ κ] ο οιι Μ] ιιι[οιιιιο , π) ορροιοιιοο, Η”
φακό ποιο Ισ οοοοιιίοιιε. Ι Ι η ο ι·Ιοιι σε Μ] ΙΙ Ισ

οπο”, οιιΙΙ'οψ οπο ποιοι Ισ ιΙοβιιοιιι.

Ι·

3. ΙΙ σ[Ι Ισ ιιΙοΙιιΙἄ ά· ιἰοοοιιτέ ΙΙ>οιιιιο Ιο.ι ΜΜΜ” ·

Ιιοπιιιισ ρΙσιιι ιΙο ιΙοιιΙοιιι.ι, ά· |ΙοοΙιοιιι οπο ι:'ο/Ι οι:
Ιοποποιοι ; ό· ποιοι οπο: οοιιιιοσ “ω ιιοιισ[οιο
απο” ιΙσ Ια) ; τοπ: ΙΙ Ιω» ιιιοΡιΙ[οξ@· "ο Ι'οιοικ

ιισιι οΙΙΙιιιο.
4· .9Ι σΙΙ-οσ ιιιι'ΙΙ ο ροπέ πο: Ιοιιειιοιιι·ι, (ο ο σΙιοιοέ
πο: ιίοιιΙοιιι.ι. Ε: οιιοιιτ ο ποια , ποιο οπο: ο/Ιιιιισε

οιισ ω) @οι Λοβ βορρά οΐοιι @πιο ιΙο υπο ό'
ο]]Ιιοά
επ Οι οΙοΙι-ΙΙ "Με ροιιι· ιιο.ι1°οι)'οΙΙ.ι, ωοοιιιιΡΙΙΙ

πο: ιιιΙοιιΙιοι. 1Ι'οιιιοιιοσ , οιιι ποιοι ορροι·ιο Ια

ιιοΙισ.σβ/οι Ιιι);ό·μιβι ιιιοιιιιιιπιιιο ποιο οποσ
[μοτίβο.

ι

·

σ. Νοιιο οπο: σΐέ πιο "και, οοιιιιιιο Ιοι·οΙιι2. Νοιοι

ποιο @Μισο ιΙσΐοιιιιιοπ. ιιιι ιΙιοτιιιι σιιβιηιιιριο

ιΙισιιιΙο ; το· Ι'ειοιιιοΙ ο με οοιιΙο Μ· ω) Γιιιι
οιιΙιέ ιΙο ποιο πιο.
ο
'

ο. ΒΙΜ

Ι

ή

/-·-βι

-

--

·

ἡ

ή .Ι:Μ..ιιιι. πω..

με;

7. ΩΙιωση Μ] ιΙαπωιιίο , ό· ΙΙ οι :β α_βΙΙΞέ, ΤΙΜΜ·
_
μ

[σε ΙΙ π'Δρυ;υτ σανσπβ Ισαάκ; Η α άίπιαπίιὶ
ΙΙ: ταϊτΙσ,οσωπι α» αμεσα; ό· σοπιππ Με ΜΗ:
;κπέττοιΙονωι:εοΙα] Μ. Μιά. ΜΜΜ Με μέ”
απο:: β: ΙκαεΙυε.
- ι

θ. ΙΙ πάί Μονέ άο_Ιι[οϋπ άι: Ι'απέσωθ Θ· ι!ε Ια :Μ
ιΜκπκτΙσπ. ΑΙΜ μέ ΜΙ:ΜΜΙυβ ΙΜ» Ε2 ΙΙ λ
έπί ΜπιπσΒέ ΙΙ: Μ· κα” Μ νάνοι: ,ών Ια μακ
.
Μ) α!! ανεπισδρυπτ Ισ[οσ·[ιὶτ έ: :και ραφΙσ.
'°· ρ. Ο: “ω”, ιπάιόππέβισ βρι4Ισπ απο Ισ: πιέ
σΙΜπ: ; πιω ΙΙ .ο εΤέ σωμα Ισ ,πω επ β: Μπι;
τε. -σ.π· χε
;.·-·

α" ΙΙ Μενού: ροΙυιηθιΙτ ι$'υα$τι8:,ό· π: :'εβροέπέ
:ταπνέάη'Ι·ωιάσ σφι Ι:οικΙυε.

ω. Τοπ26.τΙοί:Ι,Ετστπ:ΙΙ,474Μ νοαΙιι_ΜΙΙΕτ , ΙΧ: πώ
υπ Ιππεποπτ.

' ·η

Ρ1°0τ1οΜέ Ιε νεοάτβάχ Μιπ , ε 6 έα
Η ε π. ε Παω ; Μι ΓουνςΜίηε:Ι%

. €είΙο άε: Βὶειι πξΙυἰτ Ι:Μτοπιαπτ «Μ
Ϊ Ια ὸἰἴΡευἴειτἰσ'π «Η Μπι, εμέ Ιου Η!!

Β· .. . _ ψ ]εΙὶι; πισω 8Δἐσ1υἱ8ε οι: Γοπἰπεϋιπέ
ΡατεΒΙε Βοιπέ Ι'ει)·επτ οτάοΜέ άέεΙο εοττιτττεψ
τοπικα ω: Κεάεπη:τειιΕ άι: Βοητε ωΠωπ,δε
ειγειτ:τ τι: οΙιι επ Πάω Επι: άτ:ε τΙιΞΙοηε Ι1·όε-ΙΜθ

Ροττειπτεε , ‹Ιε ω: Ι'επνογ::έ ω ωοτιάεςο°εΜε
› ΡΙοπὶτιιἀετὶ€ὲ τοπ·ΙΡε ; ειδΙΙ ‹1υε1`ε νεουθ 82 ΙΙ:_δοξ ·
#5:τΞηε πιο παω ίστΡτἰίἱ: Ροπ1τήΙο ει: Ια Γ6ἰο Μάι!

Η Γειιι·ετέ θε Π6ιω Ιβ), ‹Ιε ΜΙΒ Ρτεἀἱτε τοστ; ςέ
` ε1ιιὶ Μή· ᾶενοἰτ ειτ:Νει· , ΡΙΙΙΒέιΙτε Μάο; ένέπῇ
1 Ι'π;ερωΡΙΞΗοω:η: ΚΜ τΗσΓεεἱπι€Γπτε5Ζ` ΜΙΒ
Ποπ· Ι -

.

·,

Θ-

_·
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8ετιιισπρπΜΙσιω;Ιε
μπω εμε 6ο ι:οιιαΙοε ιιιχΙΙετεέ (Μία ιΙΙΙΙ:ΙΡΙΙιιο
εοΙείΙε ; ΙΙ ιι“γ οτι α μια: ειιιι εΙιοι:1ιιο οιι εκοιιΙιΙε
όαναταΒε ιιοε ίσια εΙιαι·ιιεΙε,οιιεΓαιιοαιιιΙ ειιιέι,

Ια ιιιιοιε δ: Ιαει·οικιΙε εε.ι:Ιινιιι Ριιιιεε ιΙι:ιιοτιο
ΓαΙιιε, Ι)ιειι ι·ιοιιε οτι α ττεαΡατεΙειιΙΙοτειιιοιιω δ:
ει·εε- εκριείΙειιιειιτ ανει·ειειιιε ΙΕ: ιττειινατιωιιιειι

:κι (Ιεε ΡατεΙε:ε ‹Ιε Ια εΙοθ:ι·Ι.ιιε Ε.ναιιδοΙΙοιιε,εΙοιιτ ,
Ιεε αιιεἰειιιιοε Εειιι:ιιι:οα εοιιτιοιιιιοιιτ , ιαΙιια ‹Ιε

Ρτεόιάιοιιε , ό'ειιΙει8ιιειαιειιε μ δ: ιΙ'έεΙαιτεΙΙΙε- α]
ιιιειιο,οιιε ιΙεεεΙΙο-εια ]ε Ιαιίΐε-ΙιΙιΙεε Ε8ιιιοα οὐ
ο εΙΙε α είΙέ ι·εοι·εΓει·ιτέει Α.ιΙαιιι , α οιιι Βια: οιι
νιιΙεΙεεόιό, οιιι·Ιιι Ϊ Ιοτιι·ιετιιιιο_έ
ο οιιΙειΙ'Ιιιιια

.εαπ ΑΙσε:Ι,ιιιιε α ιιιοπ μι· Ια ιτιαΙιι ιΙεΙοτι ιποοι·ο
. Βετο; ιΙεΡιιΙε ΙΙααε οΙΙ-ειτ επι ιαωεω ΜτΙ:
`ιιιοιιια8ιιε οι: Μοι·Ι4ια οσοι· Ια Ιαοι1εόιξΙ:Ιοια ιΙιι
ιιιοικΙε ; ]οΙ”εΡΙι νειιιΙιι , δ: εοιιιιτιο ειιτειιιέ οι

οοιιι· ιιοιιι·ιιι· δε ροιιι· Γαιινοι· Ια ΙΙαιιιΙΙΙε @ο Ιου Ρε·
ιο ι Ι'ΑΒιιοαιι ΡαίεαΙΙι·ιιιιιοΙέ Ροιιι· σιιαι·αιπιττΙο

Ια ιιιοτι Ιεε ιιιαΙΙοιιε ιιιιοίέεε οι: τω αιιΒι Ια [ετ
Ρειιτ ιΙ'αιι·αΙιι έΙονέ Πιτ Ιο Ι·ιοΙο Ραπ €ιιετιιτ Ια
τιιοι(ιιτοε ιΙιι ΡειιΡΙε; 5αιιιίοιιέειαΙαιιτ Ιεε επικ
ιιιΙε μι· ιιτιο ωστε ιιοΙοιπαιιιε ;τοιιι:εε Ιεε νΙδεΙ

ιιιιι;α ΡιοΡΙιιατοιι·εε οΙΐεττεε ῇαἀἱε Ροιιι·Ιε ρε`εΙιέ
[οιια ΙοιαβατιιαεΙε εΙο ΜοχΓει Βε τω; ά'αιιττεε οτι

€ι·αιιιΙ ιιοιιαΙιτε , ειιι'α μια: γαι-ΙΙ αιιειιιιιΙ68
τγροα ςΙιι ΜεΙΙΙο , οιι ία πιοι·τ 8: Ια ΡαίΙΙοτι πι: Ρα

τοιΙ]Ιο, ΙΙΠοιι ρεΙιιτε: δε Ροι;ιταΙτο αιι ιιε απ ιιιοΙτι8
δείΙειΒιιέει8ε ΠέιιΙΒόε οι; ·ι]ιι€Ι9Πε Ιαίξοιι[Μαια
οιιειε ειπε Ιιτιαἔεε Βιειι α νοιιΙιι οποιο εΙεεΙατει·
«πεις ΙΙαιιτοι·ειιιτέ
@οι; ΪεααιιεΙειιε
οι·αςΙεε
απ;
:.Ιτ
'Δ
)-.α.ὰεἔ>7
α

ι

›”
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απ; Ρ:ιτοΙεε Η ειιΡτείΙεε , ειιι'εΙΙεε τετιόειιτιιιει:
ειιΩιΙιΙε Ια ΙιτιιαΙιτέ-όεε]ιιιΒ 8ε α: παω Ιεε ιιιιττεε

ιιιι::ειΙιιΙεε , :ια ιιΡι·εε Ια Ιιιτιιἰετε ιΙ'ιιτι Η ανω
_ ειιΓεἱΒιιειιιειιτ Ιε ΐειιιιόιιΙΙιετιτειι€οι·ε ιΙεΙ'Ιπιθι·
κατά δε εΙεΙειετοικ αι $ειΒιιευτ1εΙυει (ζει Ραπ
ιιε Ροιιιτ Ρ:ιτΙει· ‹Ιε εε αιι ε°ειι ΙΙ: επ ΒιιιιιεΙ , δε
(Με Ιεε αυτια Εετιτιπεε ; εεε ΐε Ρειι: Η να: α.:
ΡΙιιε εΙειἰι :με εε εΙιιιΡιττε ά' Ιειγε,ιιυε ναιε νε·-

.

ιιεε «αει ΙΙ γ ταιεΙιε τεΙΙ ιειιτ παπα Ιεε ειιεοιιίὶιιιιεεε εΙε εε τιιγίΙετε , δε ιεΡτεΓειιτε Η Ιιιετι
ιι.ι&ιιιεε πι: ιιιοιπιάτεε ει: Ιεε ΡαττΙειιΙιιιιτειιαι'ΙΙ

Ι

› . ΙειιιΙιΙε ΡΙιΙτοΡε :πεδια :Ιεε εΙιοίεε ΡιιΠεε8,αι'ειι
ΡιέεΙιτε αιι Γοιειιιι ειποιε ἐι Με. Ε: Π Ι'ΙιιΓτοι
τε,δε Ιε τέτιιοἰ8ιιιι€ε όεΙ'ειιιτΙαιΙτέ,8ε Ιε εαιίετι

.

. τειιιειιτ όεε μια ιιε ιιαιε απευτογειιτ αιΙΕί-ειγε
Με απ: εεε Ριιι·οΙεε απο ‹Ιε ίεΡιτ :εεε απο

εινα: Ιειιτ ενειιετιιειις , ιιαιεΙε ΡτειιότΙοιιε Ρω

τοίΙ Ραπ ιιιι ΕνειιεεΙΙΙΙε, :με Ραπ ιιτι ΡιιοΡΙιε
κει δ: ετοιτιοτιε ‹ιιι'ἰΙ ειιιτοιτ Μη , ὰ που Ρττ:+

:Με Ια αστε ‹ἱιιδαιινειιιπ (ζ'είΙ εειιιιἰιιιἶιι θα:
6Ιιοιθτ εέτ οτ:ιεΙε Ραπ Με: ιΙε εεττε Μια Ρ:ιι·εε ειιι,ΙΙ εΙΙ Η εΙειιτ,ιιιι'ιΙ Ραπ μπει Ραπ ιιιιε ω

ΙΙιοιι·ε , δ: εμε Ειπε ττεινειΙΙΙει παω εΓΡιιτε Ρο.:
. Ι'οΙ›ἴ:ιιτἱτε οπ:ΙΙιι:ιιτε αυτ Ρι·εόιδειοιιαΙΙ ιιαιο

Ιοιιιιιιιει ειΒοιιάειιιιιιειιτ τοιιτεε Ιεε τιιεόιτιιτιοιισ
ιιεεείΒιιτεε Ραπ· Μαι εεΙεΙιι·ει·Ιει-τιιειιιοιτεάεΙα
ΡιιΙΙιοιι ‹Ιιι 5ειΒιιειιτ ; ιΡι είὶ Ρι·εειίέιιιειιΕ Ιε Δε·
ναι :ιιιαιεΙ ιιαιε Γοιιιιιιε·ε ιτιειΙιιτειιιιιιτ ΑΡΡεΙΙεπι

]ε πε τιι'ιιτιιιεΙιετη με ΐετιιΡιιΙευ!επιετι: ἔι ακι

εποε-άσε ΡιιιοΙεὲκΙιι ΡιςοΡΙιειε ; ιιγΞιΙ'οι·όι·ε οίι

· ·

οε ι

-
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8ει·ιπισκ ρι·τιιιιττ [οι Ισ

Η Ιεε ιι ι:οιιτιιέεε. Ροιιτ τοιιΠόειει· εκειέι:ειιιειιτ
Η Βειιιιτέ δειει τιειιε(Τε ειε τσιπ Ωω όιΐοοιιι·ε,8ι Μ.
οιοτοικιειιι· οτ: Γεε Ρετιιόεε, δε Ι'έιεεεικε τιινιιιε
τὶε ία εκΡτεΠὶοιιε , Η Βιιιάτοιτ Βειιιιι:οιιΡ ΡΙιιε τισ
Μπιτ” , οπο ι·ιοιιε Νεο οιοτιιιοιιε ἑιεεε εδτιοικι

3ο νοιιι ιεριειειιτει·η Γειι!ειιιειιτΙεε Ριιιιειρειι::

ετιετ-ε οι: εεττε ΡτοΡτιετιε ; δ: ιειιιιιι·οιιετιιγ Με
νειτιειπ Εμ· τω” τε οιιι απε ΓειιιΒΙει·ει Ρι·οοιε
τ ο Ι οα:ιιίιοτι ρου: $ιτιιιεΠε ιιοι1είοιιπιιεε ιη αἴ
ΐειιιοΙει. ]'είτιιοε άοτιε εμε τοιιτ εε :απο ιιιι
`

!

ΡιοΡτιετε Π: Ραπ τιιΡΡοττετ τι ποιο Ροιιιτε ; Οι:

Η νοιιε-· γ Ρτειιει βιετι @οι , νοιιε νεττεο οσε
σ'

ιι'ιιοοιι:Ι Η ·ι·εοτείειιτε Ι'εκττείιπε ιιιΕι·ιιιια: δε _
_ΒιιίΪείΪε άιι (Πιι·ιίτ,οιι'ιΙ ιιοιιε ἀέΡεἱιιτ ώστε Με
Ρειΐοιιιιεττεε-ιιιέΡιιΓεωε επ ειροιιι·ειιτε, δε (Ιω
:Γε ιιιι ιἱειιοτε ειιιειιιιε όεε άιοί-εε , οιιι ε!οιιιιειιτ

:Μακ Ιεε γεια :Με ιιοιιιπιεε , δε τιιιι εκεἱτειιτ Και'
' οάιιιιτιιτιοιι , &8ειΒιιτ:11τΙοιιτε νοΙοιιτε:.- ΙΙ μπε
ΡΙιιε οιιττε;. δι ι10ι18 όέειιτ ευ Ποτε (εε ίουΙΐι·ιιιιε .
εεε, δ: Ι'ορΡτοοτε ‹!ε ίου ΠιτιΡΠεε, 8ε Γιειιοπιι- '

Με οι: ίιι τιοιιτειιΓε δ: άουΙοιιιτειιί-ε πιο:: ; 8ε τοιι

οιιε ιιιεΐιιιεε επ ιΙειιιι ιιιοπέΙ:ι ιτιετνειΙΙε οτ: θ. ΐο- .εἴ.·=4.-;.- Δ. ο._, .- Ψ. _ φ

Ριιιτιιτε; τουτο ιιιιττε οιιε·ιτε Η Ρτοιιιεττοἰτιε
ει·ιιεΙ ττιιιττειιιειιτ,οιι'ιΙ ιινοιτ τεεειτοεε ιιοιτι#ϊ
οπο. Μιιιε·νοιιε τειιιιιι·οιιετε: ιιιιΠἱ ΦΠ! επτα:
Με τιοωιι·τιδειει1Γεπιειιτ Μπιτ τουτο εεττεάτβ

ίωριε άι: 1'αιιετιιιτιίΤειιιειιτ οι: ΜεΠὶε Με νιτηετζ
δ: ρω ιειιιιιίξ8ιΉοιτίιέτταΠ€ο είτετζ 8ε1εε ΜΡ'
ΐοιιε τιιιι ωι.οτιι€ε 16 8ειειιειιτ ὁ. Ιε ίοοέἰἶι·ἰτ;ἐ
Ροιιτιιοιιε`ὰτετΙε ΓειιιιτΜε τ1ιιεΗετοιιι τΙοοιιε τι·
το ιι_

`

χ 3 τ.:

”. /

“Με

Ι 9 4

.· σωρ.·1.1 ω ενερμ.

με

εεε:: ειτἰ «Με ι·εεετάεπτει:ε Ιε άε·Ηοω ίειιΙε+
:Παπ ,Γεω εουΠάετειί Με ρι·οίοτ1εΙσ δ: ειΙωἰτε
Ι:Ιεε πιγίΙετεε ‹Ιε Ια Ι:οιπέ 8: ιΙε Ρειωοϋτ,·8ε άι:

ΙΙιΙΙιΡΙεϊιεε τΙε Ι)Ιευ,- ακΙιε: Ισια υτιε·Β ἱτΙίὶε8ε
ΒεΕτεο<έε αΡρειτέεε.]επτεΙετεεη εΙοπε,εΙΙΙ ΡΙειΙΙΙ:
ευ ΈεΙΘπευι· , 1”εΡειτέππει5: , δε Ι'υπ·εφτεεΙ*ειι.ττε
εεε ττοΙεφοΙιπτε,ευε · Ιε ΡτοΡΙιετεει ωεΠει επ 1
[στα «Μεουτε;8ε νομεΡετΙει:εΙ ΡκειττΙετειπεπτ ‹Ιε
ΙΙΙΙΙΙττι1Ιτέ αΡΡατευτε%Ιιτ 5εΙεπεΙπ ; δε @Μετα

άειπέεΙΙ:ισε Και εε Γε μεΙΙΙοπ 8ε εΙε ίσο%ΙετιπΙετ
εοτυΒαε ευ Ια ετοΙΙέ.: 8εΪ επθη επ ττεΙΙΙεξΙτιε δ;

εΙετεύετ ΙΙειι ιΙε Ια “Με τΙε ΙΙι ΓοιιΙΐτει;ιεε;τεΡΡοτ4
τω: δ: ιπσ.ΙΐεωΙ:Ιεπτ-εε πο εε :μή Γε ττειινε έΡατε
εὶὴ8ι Η ιΙειπε Ιε τεκτε ‹Ιυ ΡτορΙιετε Γιιι·‹:Ιιεειω
Δε: ;:εριποΙε απΙεΙεε: ΙΙ εστω επι σε :ΙΜΜΙΙΙτευτε ·: ή
με Με απΙεκπε επεΙαιτιετἰοτι , εμε Ια ςΙοιιΙευτ

›

8: Ι'έτοηπεκιπετιι: ευ'ΙΙεστ›εοἰτ‹Ιυ ιπέρτΙε8ε τΙε

.

ΙΙΙοετεεΙΕτΙΙτέ άεε Ιιοοπ1ιεε ευνετε Ιε εΙΙΙΙΙΙδε

Ι

[οι1 ΕναιπὲἰΙε,Ιυγετὲ:ιεΙιε εΙεΙειΙοοικΙιε : @Η

Ι

άιι-8οΙεπεκτ α-Μ άε'ΜΜέ ο (Σετ Ρετ (ε μεόΙαι

Ι

:ζωη ΙΙ επτειιάΙα ΡιΙΒΙΙε`ετὶστι ‹Ιε Ι'ΕνεπεΙΙεΙ ά

"κι 1, εΙΙι-ΙΙ , ὰ κάτω ρπάΙ:Μοπ πό· λ @Με Με:

Ρετ Ια Ικα ό:: 8σωπειΔα_ΙΙ ΙΙΒιιΙΙ:ιεΙε 8τεπάεΙπεΕ
ὸ'οειινι·ε τΙε πὁττε ΙΚεάεωρτΙοιπ , οὐ Ια ΡιιὶίΙετι

εε ‹Ιε Ι)Ιειι (εΙυεΙ'ΙΞστΙευτε σ.ΡΡεΙΙε β€ι1τόπτετιτ ε
Ιου Ι›ταε οι: ΙΙιιηεΙα) ε'είΙ «;ΙερΙογόε ΡοιΙτ κιΐι-Ι
σε Με: ΡΙΙΙε ππαεπΙΒειιειπεπε ευ'επ ειικιισε
ειπα: οεεεΠοπ. ΜΒΜ: ]εεπι 8είειΙτιτ ΡευΙ τεω;ιτ- Μ».

φωτ
εε_ςοωΡΙΙεεη
εσφτείΙέτ11επτ
Ιει Ρ:εόΙαι:Ιοπι
, εμε αμε
εΙε1_εΐι.τεΡι·εωΙε-Ιεω.
ρτει:ΙΙόΙΙσπΜ:
(3 Β Σ

κακιά, Ι

- -. -·τ_

@ο
ειτοκσιηιτσιπἱετ το: Ισ
τοιιιοτιτ ,δε ριιἰε οτι οοΙΙο ‹Ιο Ιοε Λροετοο. (Σε:
οιιιοΙοιιο έεΙσ.τατιτο οπο ΙΙιΙΙΙ:ιΙοττιΙοτο·οοΙο να
τἰτέ οιι'ΙΙε :ιτιτιοιιοογοτιτ ; οιιοΙιιιιο ι·αι.νΙΙΙο.τιε οπο
ίοΙΙοτιτ Ιοε ττιἰταοΙοὲμΙοιιτ ΙΙε Ι°ειοροιιιρεετιοἱοτιω
ΙΙ γ οιιτ ρου τΙο ]ιιἱἴε οιιί οτοιιΙΙοτιτ; 8ετιιοΙτιιο
ὸἶοτιττο Ιεε θοιιι:ΙΙειοΕι Ι'ΕνοτιεΙΙο Επι: τιιἰοιι1€
και» Ια ττιιιΙτιτικΙο εΙοε ἱιιοτοἀοΙοε οτοΙτ ιτιοοιιι
ρειτοΙιΙοτιιοτιτ ρΙω ματιάς: οριο Ιο ιιοιιιΙιι·ο «Ιω
οτογειτιο ;Ιο τω" τΙο απο ίΙοοΙο ειναι ΙετιτΙοεοτι=

τοιιτΙοιιιοττε ιΙοε Ιιοττιτιιοω δ: οιιιρο οΙιοτιτ οιιοΙει
ο €Ιοἰτο ‹Ιο ]οΙΙιε-(:ΙιτΙΙΙ: ιιοΙοιιτ τοΐρΙοιιτΙΙΙΙ. Π;

Ρι·ορΙιοτο ρτονομιτιι: Ιοιιτ @τοκοι ΙΙ:ιτιεΙ:ιοΙριττέ
ο ‹Ιο Ι'ΕΓρτΙτ οιιἰΙο οοτιτΙιιΙίοΙτ,ε'οτι έτοιιτιο,8ι ε'οτι
8. θα. ρΙειἰτι:,οτι ε'οετιατιτ, @Ξ απεαΖπό:τσρΜπωυκτ
(ο τὶ μέ Ισ Μα έτι 8σιμεατ 4-2- τ! άέάέωι4 Ν!!! Ετ
ρειια:ο οσο Ιεε ιιιιε 8ο Ιοε Μετα ἴο Ιοτι: οΕΙοτιίοι
:ΙοΙ'ΙτιΗτττιἰτέ, 8ο άοΙει στά:: ‹Ιο ΟΙιττΙΙ:,οιιΙ τι έτό
1.6”.

1. Μ.

(οοτιιιιιο ἀἱτΙ°Αρὁττο)|ΖιιτιιΜΙε «τα πιώ, @Μάο
αυτ: Οπα; Ιο Ρι·ορΙιοτο ροιιι· τοτιιΙτοΙοιιι· τοΙιοΙ
τ ΙΙοιι ιτιοκουίοΙιΙο ,ΙουτΙονο το ρτοττοιττο , ρτοάΙ
Ιειτιτ οριο τοΙΙο τοτοεεω οοτιεΙΜοιι ότι ()ΙιτΙΙ'τ, 86

.η·τπ-ει.:"ο.-Μ .ήαΜ-.

ὸέοοιιντατιτ Ια ΙΙΙνΙτιο ριιΙΙΙ:ι.τιοο ότι Η σοὶ:: ο
ίειιινοτ τοω :ουκ ρω οτοχοιιτ οτι Ιω!. θεά α:
ι:1ο,ΙΙ ω: όιιω Ια ιιιτο ‹Ιο :ο οΙι:ιρΙττο ιιιίουοεο

Ιει δη. Ε: οικου ἐι Ι'ΙτιθττιιΙτέ δ: ΙιαΠοΠοάι.ιΜοίΠο ίοΙοτι Ιει οΙιειιι· ) ΙΙ Ια άέετΙτ οτι οοε πισω "ΜΒ

ὁΙτ-ΙΙ _ρ Μικτό :φωτια απβιτΞεοκάονωτ Μ) ( σαι
ο ‹ΙΙτο €ΙΒνετιτ Ι)Ιοιι) ό· :οικω απο τωκητιΜιττ

ιΙ'απε “πως” τοβῷ (:'οίΙ Ιο ΙΙΙΙο ιΙοΙ'ΕοτΙτιιτο
εΙο €0ιτιρατοτ Ιεε Ιιοιτιιιιοε ΞμΙοε ρΗτιτοε, δ: οι:
ΙθΡΙ'θή

τῖυωρ.τ.”ιπι›·1ὶἐ·ερ]π

η:

εεΡἐὲἱἔὶττεξτ Ειπε τόπάΜοβε 86 Ιεσϋῇϋε£Ιἱτε2ῇ
ενοσ ἰτετισ ἱΙΜΒεω (ΞστεΙΙςεπ ρήπιο Ιεση:»τοΓ

Ρεαπό ό: Μπιτ ΒοκιΠιέι3ι· Μάο Μ νει·άιιτο 8ε-#Ι·ε=
ΕΜΗ ο ειΒτεοΜε ά'ιω ΒΗέι·Βτε; Ι'κμ1›οιΡἔϋ·Μ°έ>`ΡΕι7.

σΙπιπ:,ϋ Με Ρίε!ωΜε,ταΜΜ ώ·"έετά67ϊιψ συπι-ΐ"'
υπε!α-ΜΜεν : 8ε εἰὶΜντε-ΡὲϊτΙςῷητ ά'α:3ΒΜπρε ἀε

ΒΒεπ 8: ι:ικιΞεοειστ ΠὶςιΝἔΙΙῇπη ἀἱτ-ἰΙΜΜπιυ επι .ρρω.
ΜστηΙαπκέ μπώ 1ίσκοπεΜσηιία: επι:ΗΜ·ιπτε!;·
ῳΔΗσΜβυτῇισῖτ :υφή-αἱ ση › &·ΔιίοπϋΙ0[πάΙΑΦ :Μ
Με: με". Ετ νρυφ- ςεχνε2-τοιι€Ιε(&πέΘ Μ?

ΝάΒοοοάοποιοι·, σὺ Ιφεἱὸἰτε δ: Ια·ΙΜΠαϊπρο «Φωή.Ι
εε Ρωπβ€"τ 58ιμ·έξ Ράτ192:Β·ταπό αΙ:Μ-ΡΙαπιέ;.2Π

«κι πιἱΙἱειι ‹ὶε Ια @τα ΗΜ & Ιπο.μΘ;ήΙεναπτίζ '
άμεσα ῇιιἴεμεε πι: @Με , δε έτευόαϊη-ίε:Βι·ειτι
;!ιεεευ .Μη & επι -Ιαι·Βε; 1)'οϋ νἱετισ φ'ΕΓαγο ερ).
ειἱΠευτέ τΙοποπεειιι€Ιεε μ18ει1κ308 άε @Μι ο61π-?· Π· '
ττεΙ'οτ:ἐι1εἱΙ όεε 0ι·επάε άετε ιποπὸε,_βἱε_ὲ1ΜΊ-ϊ ' ε'

γ ιι 1141 ῇοιιτ εΠἱ8πζ όε μι· Μ), :οικον Με; Κ; πέτα:
φωεω"ε , Ματ: 6·-οΊανσεω ό· τοπικ υσιάσΦεβΜπει
@ο Βαβη. 8_επτΙ:ΜΜετιπιπ Ια ΒΜεΙΤΦ8ε=Πωνσω

Πέ: ι!έ:αΙιοωτπεε ἐίἩΦἔΡΦεἴΒΜἙε` 81Ι6χ5ρσΒιε
·ί-ο1ΗΠ1Ι12ε0 όε ιΜςδέρέ:ίται·Βκε ,ἰβειε° ΒΡΪοἱ
ΗΕ; Μή ά ω ιεΐΙὶβτκῇὰἰτ ]ετε:ΗΜπϋυτπωσ Μω"ω¦

Μφισ Μπι: Μια “ΜΗ ΟείΈ ειἰΐοΐἶ φΙ'επ "τω η· 6·

Ρι·ορΙτοιε επτσΙΕειικοωρετωπ:Ιο ΜεΙΒε·Ξι Μία
μ:ϊ:1ωΡΙ:ιππε , Με όιιΜ-Ι€ Γα!αΙ€; ) ὸ'ιΒ1Ϊ‹›τΙἀ8'ΪσΞΩ
8ε:τώ;ετέ ; Γε Ροι:9Ταπτ ἔἶΡεἰπε Βοτ3 άατεττε:, δ(
91ιἰό”ο·11Υν81°ά11ΓΩ,ύ782?ετό,τ17 σ.υειωε άσε Μ;
2110:62τεΕοτπιππι1όεΒ!ε8 επιιτι :ιτΙ:τε.1Ι-ν€υτ @κε

ε]ιηέΙα 1ΜεΙΠε ικιἰίὶπι ἀ'εΙο Με Και ,· 8: :με Ωω
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¦ 4”

εεεωαπ.ρκωεψωο ,

εοφωθεεεωεπε Γοτωτ:ἔοἱΒΙο=-8ι.ωέρι·1Μ:Ιω
Μου Ιμῖεβειἰτ. Ε: ἐξ .ΜΒ ©ΧΡΕφε Ματ @ψε

ΜΒΜ ημειω ὶΙἱειῆοὑτε π! η. οι ω] π][υνΜοπ].
? φρρρωισ4°ηκευά σιωΙακμτάοκι: π: "Ή πω»
Ίισμω ΒΜ0δί >#Ι#Ϊ·Ϊ#|ἔ9!!ἐ%014αἰκἀψἱοω. = Η ή! Δ:

σιι62ι·ώΐ·Φωο ιΜοαΜιί'ςκεαο-Ιε:ϋσωπωΙσπωωι

μα8νΜΜυΜΜ ..ά @Μαριε Φωκά ι€οΛιπ_ωικ :
ψ ΜακΛουκσουιηιη:“ΗΜ::ήικοινωι: 4α1α];

· #υυΜΙτάοὶ# Μωβ Μά-.πω:4Μ"$ ¦ω·:φωβα
Ριπ1ΜεεΦαο€ά1.12-άέρσϋ1Βοώ :πιο@Μιά
° θρέμμα ημοψηη.5 9ΐ5Ε ἑωἰὶτε «Με τοσεεε.Μ

- @κοιτάω ηειώεει » φἑἶἴωτ€οίἱὶπι·έιω @πε Μ
" ΦοΩάσ-5·99ΦΦΦ Φ Μπό!»Μΐο ,κι Ρυάίΐευεω.
' ΙοετΜκΠεε,Ισ νοΙοιιτ» δ6Ι6ΪΩτ£α δε 1ο εωικΒο
γ-Βιιοττὶετ; Ι'ειάκε:Ι[επ Η εΒΒί3ΐω δ; Η Ρι·ιιεξοπω
·Φ1816 Η; αιΦωτοε ; 1'εΙοφπουεο 861; Βειικοπο τω '
° 1απ8=ι€εω5: ίεΜΒΒϋ1682πωτε8- ·Ραττὶε$ ηιεσδ4
ακ·σω,41ηφβε,.ηαϊ έσω εἰείἱτετ α: τει:ΗετοΙια

Ι°σσΜέΒε£Φυκ @μωβ ρόίίσάεπα φύ κα”
επεσε$σκεφπτεάεσΡοή πω: Μαι· αφιωεπτ
4ε1ε=τορυτπτὶου›ὸυ α; Με Β: «Μα Γιι€ω Με1ο
π1ουάέκ.λ ὸἰ©€1ΝΒτἔ€ἶ©ἔ1ϊἱίἔ.ἐΕεΩτόε:Βέτι.ιόόα
- τοκ εεε ΜϋΕ0€38Φ ιτιοϋ6ώτοε·ραι ωφς#6α 4:
> |πωωέιωπικ1ε: ΒΩΜΜΘ1·1=ΩἙΩΒ:Ια ιπεςεπωωι1το

@έ 1°Μ5:αιί:έ 8›ε Μ!Η.ίς€=, ιμήΗνέεπτ ΔωεΡω
_ Γειιτου ε .Με Ι‹:ε ΜΜΜ!ωβαιωβιπΠωμ'ειω
Φου:
Μωαβ;ςιιι'1ΙεΜ:Βιίϊοσωπι1°Εέ1::ιε
ειρρ5ιτευσε.εκέετΞεκιβω
Φ "δώηυοεατε
1938 ιΜΜτἰΣΙε-ψ
όε:5 ΡεεΓοητιεε εμά.ε:ια @Με €ΙΒΜτι1ξεε; .Η Γαία
' ῇςετἰπ_ριψ @τα ειιιιωτιαΙ-βετιτο, δε :Με Γοιαϊκιψ
›
-·· κ
- :Σο Ω
Χ
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σἑ Ξε:
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ι

€:ΙιαριΜ11. ά'Β[υ)ιεζι

`. ει”

εεε , εμέ ιιέτοιιιιιεΒιιειιι· Ιεινιε ω Ρἱιιεζιιιἰἴετιι‹.
Βια, άιΓειιι-ιιιιε σ.'εβ-ισιι Ιιιιιιισιιερ1εϋπάεάοα!επτ,ά
ῇαΙιιπ: με Μ_βηιιι έ: Ιιιιομικι· ε Με ε, Δω κα.

Ιιοπιιιιειιιειιψειιτ εοιιτιιιιιεΕΕειιιειπάειιε Μι με?
νιετέ ιδε @ειπα Ια ιτιἱἴετε·,.8ε επαγειιε :οσε Ιεε
π μι" Ιεε εεεωειιεεΒιιιιωΙεε-ΡΙιιεθιο!ιειιιιιιιιιιε

Η νιε !ιιιιιιειιιεΔ1ιιε Η κάθε εΠιιιι·ειιεειιε Ρθ"~·:
νει: Ρι·οι:Ηιιτε ειιτι·ε εΒείε πρι: εε ι τιιι'ειοιὶι:εΙε

` Ρι·ειιΙιειιε φιιτΙειιι:ετάΙε ΡειΒιιιπε άεεειικ ιιε Ε»
ματια», Με πω: σιιυπιυιιιεισΜπόσπ[κι εστιάσει

8:Ιισμ ε'εΠ_ιϊ ει:ειιιι'ιΙεειι οπτειι!ιοιιτειιΜεπ '
Ιοιτιάε 1ε πεεοιιιιοιΙΙιε Ροιιι1ειιιαΕογ Με Εεεε .
εεωεϋό ρεατ!ειι: €1Ε0)#42Πε:δε. επι-τ. τειιοιιεει δι
Επι πισω Με ιειετιιιιιτ .εοιιιιιιε ΠΙιι!0ΠΙΠ1βι(1%
ΒΒ2Πτει8δ Εαμμο!ιτε δ; Ιε ιιιέιιι:ιε ευ ιιιοιιάε.11
πιώ μι: ιΒεξοιιι!ςιιειιε ιιίεεειιιάε ενοιιειειιιιΙι-ι
επι· =εοιηιιιειιιτ εε: ΩτεεΙε εΞ εεε ριιιι€ιΞιιεΙΣεΑ
ιιιειι: ᾶΒΒΒΪΪΪΡΙἰΈΠ°ΠὸἘἴθῇΙΒΓΠΒσε @Με νομο;
ΜΤειω!ε πω ΜΜΜ, ιμιιε.εειιτεεείαιΡτιοιι είΈ

[επ νι·εγ -ΡΦΕττεἱτ ; ΤεΙ!ε·Ϊιιτ·-Ριιεεἱἴειιιειιε Η
ιιειιίΤιιιιι:ε › δε @Με ο δ; Β εοτιιιιτιοιι , & ωστε Ω .
εοιινειΓεπισιι @τοπικ Ιεε μι” ιιε Γιιι:ιιιιιι. Οι:

Νεο ιιιιεΞεί-ιιο δω Ιε ΗΜ ιιιιιιιιιε όιι Ρετ: ,Πι
Ρει·οΙε ε. 8ε·ίξι·ίεριει·ιεε , δ: ιιιιι'ετι Μ)! ιιιιιιωι
εοηιοιεΙ!επιειιι :ουτε Η ρΙειιιτιιάειιεΓιι Δειι6 ι
ιιιειι «με Βάι: ε11-ΐοτιιιε άε Βίοι, δι! ιιε ιεριιτείΙ:

μια ι·ειΡιιιε .ὁ'είὶτε εεε! ιι. Βιειι ι 8; Μαι εμε
εετ·τε τιποτε Βιιωειιιεκιυ'ιΙ.ενοιτ ειπε δι ·ω,ιιιιιι
εμε ιιιείὶιιειιιι ΐοιιάε Ιε ΕΙιιεριεειειικ , & Με ΡΙιιε

εΙοτἰειικἔιιεἑΙἱἶεειι .ιιε λε . 1ιοιιιε δ! Ριιιιιιιιοε όε
- σε ε·
Βἰωι
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»

Ι
ωυπωπρτ:›πἱ:: ρ,-ω
^ω·Ρ άΠε (Μπι: Γ:ιωκε:«έ ‹Ι° ·
ταΐοτ δε Ια βειπεὲἰᾶἰοτι Μ “'~%" ' [Ρ16:0:: ε

474

ἀ'··Π=ΒοΠ#έὶ===#ὶὶι=«ι›ιω ιωἰῇκἔἔἑἶεεαἶ“ἶ

εΙιι'ἔι Ισ τεεεΜα ΠτπΡΙεωεπτ ειιιάει1:έ88ινε:ς ει: : Δ

ἴδια σΜιι·ΠεΙω:οιππιε ΜΓοχεπ: Ιεε-]ιιἱἔεὲο” Μ,
| Κα.
αουντοἰ:
Ου Ν)!
επτε·πζοπικοίτ
Η αιπωιωΙ:ἶ0:ἑ:2ἔΐιἑΞΖ
~ · οΕΙΣ-ἔ
·
·
ν :πιο :

:: ΊΞεϊζΐζι9"ωΐ
ι

.

3

ω?ωω Μ” ἀ·ἐ.ὶ·
Ξ

·

Δ Δ

-

__

εεΙ!εωιποπτ ειέΡτΡιτιέ Ι; ςυΣη(ϊδ _ :μτ Ρήη ειρ:;-ΐ

ώ: :ιυεετιτἰίΪοττιεπτ άι.ι Βάση
Πεμ. Ρα!!1:0”"Μ»
Μ·

| |

| Χ

_ . _

2 πτΡετ “δ σ. ·

ο @τμ ι18,ηι11[·-.

1ωβ”####7.ου :Ραπ «Μακ ιμπ8Ϊ·

"· · ,· · ·

, υε<
σ.Μόί::::,::..Μ

"°.β"αὐ#ρωϋί4%σσ ΜΒοΜΜ:: θέ

(ω › ΪΦΡΕυυΒιιίΐε-Ιιεὸιιι
υπ @Πο Ψ'
' ;-ω"Ψ""Π
:- >
`.
.
ξεΕΡΐ ε” Ρϊεπιτε`κειπεητ ,ΔΒἰθΠςωἱΙ @Ω Μ.
ῇοΙὶἰεε_6ε.Ι°ἱπιιοἐὲυἔσιπἐΪἐι1ἔῇμ·ῖ;ηωΧ613219
Μτ εε8Διπε·ω @Με ο κ .
” -

.

Ραι·" '”.Ϊ°,Μ.ω¦ἔ“›·ἱ, άσ ο",

ί

ε ( π8Μ0:.ιπομπε Ϊ

ΜΗ. 1)8ιψε,ξ:ΒΜΗ1,εΐωτ1$ Ρ 8:0οΨιιι€4ι:ΐειιη;.
¦Ιοεἰπἐἰτιπἰτεέ ηι1εΙ ιΙΠΒΒςΒ8"Γυ)°ττε ΜοΠτω
:

€3

"

¦

·ρ _ '-

Λ

πωπω , ἔι Η Μή] › ἑι !ει52Ξΐ εει::τή"ξ8 @Ί Ι10€έέ

ΜΝΚ,ὶΪ€Ι`ἀΟΩ¦εμΒΖΠΧΙΩΪἐΜΞ ΜΟΔ ·,'.ει-2[2. -:
2η;;
ά ο8 ει€ιΠεΠ”δααπ*
άέζι-επο” =ιυήι_ψΙΣΈ8
Ε83τόΒ1ΓφνεΟΠΕΡ28€8,
& › “ΙΧ ΜΒΜ!
011€
(ΙΩ5 3Π!π]2"Χ . 8ξεΠΗΠ ` 18, σιτἀ86ἱ1οηπιπεε,δει:

3," (ΜΒ @έ του Ν)! δ; :ι @Ψ ? τοιιωμιβ 906

Ι

Ρ

ε ΒΡ€£Μ›αιιΙΙὶΒιειι :με

ΕΒΜΙΠΈ8Ι1Φωι"€εςΑ

κτ Ι.8Χ8&έ
ι-η--Μ
σ

Πο

_ _

_

.

Λ

γ Ρ"Μ&ΕΕ:Ι18)'ίω τΨσέψο116ει;οιω

νο7ΌἱτΓ€Πἀτθἔ ω!
Χ .
]ς·τε-Π..(ΙΗ ΟΠ
.
.
-`
ρΧς€-ΓθωΟΠ|8"Θ,1Ροπ8Πτ
`
εἰτεοτιή
κ

*

Φωτ. Β Ι Ι Ι. ιί'Εβ)·ε.

4,”

εἰτεοιιειίἱοιι ειι ίου εοιρε ; ειιιιυιιιιιιιτ (οι διά»
Βιιτε,εοΙεΒιιιιι: Πι Ρ:ιΓειυε,8ε Ιεε ιιυττεε ιείτοι;ιε- '
εενιιιι: ΐειιιΒιιιο!ειιιευτ Ιε Βερτείιιιε :ιο μου , δε
ιίνειιιτ ειιτιιι εοιιιιιιο επι ιι'ουίι: ου αυτ: υπ αναπτυ

εο Πιτ Ιεε αυτια μια , ιιι:ιιε ευίτ είι:έ·νει·ι:ιιι:ιιε

ιιιειιτ Με: ιιιιίΠ Μου ειυ'ευιι ευ ιουΒ :ιο Μογιε,'
δ: ι ίου ιιΙΙιιιιιεε ίεινιΙο. Ε: τυπο: :ι εεε φαι-ιτε:
Ριιιτἱευιἰετεε :Ιοί ιεΙενοιι: Ιεε (δι·ιιιιειε ιιυ άείιυιι -

ιιιι 8ειιιε !ιυιιι:ιἱιι ; οτι ιι'ευ νογοιτ οιιιοιίτιε οι!
ειιιιε ευ Μι. Η έτοι: του :Με υιιε μου: Με
ου Ροιιι ιιιιοιιιι :Πιο ιιιιιιε υιιε Βουιιἑιιόε : ιι'ι.ιιιο :

ο ιιιιιινιο 61ιε,ιμοιειι ειυΉτυο ειιι ίιιιι€ ιιο Πανω,
έτσι: ιιειιιιτιιιοιιιε ιοάιιι:ε δι ιιιιε Η Με εοιι:Η:ιοι

υ'οΠειινοιτ οροιιΓέ υιι ειιιιιΡειιτιοι. Η έ:οι: που
3ιιιε υπο Με:: οι το: ιιουιιιΞι Νει:ιιιο:,ιιιιιιε Μ.

ιιιιιιΓοιι :ιο εεε ριιιινιοι Βετο; :ειιιι ιιοιιι ιο ίὶιε
ιι'ιιιι ειιαιρειιιιει, ιυγ οοεϊίΐιιι: οι :ιειναιΙΙ:ιιιτ οι:

ίου ιιιέ:ιει. Ε: ειιιιιιιιι Η εοιιιιιιειιςειδι εκειεει ο
τουτο:: , ι! Ιε δι ΐιιιιε έεΙειτ δ: βιο: ΡοιιιΡο οι.ιιευιιο
ιιιοιιιιιιιιιε , άείτιιιιέ οι: :οιιε ιιιογειιε ιιιιιιιιιιιιι,

ιυίιιιιεε-|ει,ειιι'ιι ιι”ιινοιτ μι: ου ιεροΓετίοιι τω,
ιιιιιιιιεεἔι 8: Β. δ. Ριου , ριοΓετιιιυτ ιο ΡΙυε Γοιινοιιτ`
όποιου Μοτο; δ; ειιιιιε Ιεε νιιι:ιεεει ιιιιιιε Ιεε ά·
ἴειτι Μ· υιιε ιιι0Π:28ιιο , ιιιιιιε υιιε Βιιιοιιε Και::
ιινιιι€ε ει'ιιιι Με ; Ειπε εδώ 8: (απο ιέεΙει:, εινεε ιιιιε

ειι`τιείιιιε ιιιιιοΙιειτό, δ: υιι ΙιιιιΒιι€ε βρε 8: ρεεε?
Ι.ιιιε Με :ιο ρου οι: ιιιί-ειρΙει ,ια ΡΙΩΓΡ;Ι.ΠΕΡΩιικ
"οι Ρεΐειιειιτε; ειιΡοΐό που ειιιοιιἴεΙιει οι: ια
οιιιιειιιιι, ΐιιιιε ιιιιιιοε, ί-ιιιιε τοτεε , (ειπε ιιυευιι ει»

ε ουχ ιιιοιιειιιιιι; οιιττιιεό , ·ιιιιιιιιέ , Ιειριάέ › Ρετ
-

- [ξει.ιιέι ·

εοπικοιιρσεωΕσα Μ· Η
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Γεειιτέ , πιαικΙΙτ δ: εκεοιιιιιιιιιιιέ μι· του: Και
ΡιιιιειΡαιικ ‹Ιε Γα ιιατιοιι; ιιιέΡι·ιΓέ 8ε ιιιαΙ νοιιΙιι

εε Γεε ΡτοΡιεε Ρατειιε ΓεΙοιι Ια εΙιαιτ, δ: ΡαίΓαιιτ
αἱιιίἱ :ουτε Γα νΙε Γιιι·Ια :ειτε , ιιιΓιιιιεε α εε ειι'ασ
ΙιαιιτΙοιιιιέ άεε ίὶειιε , δε ιταΙιι μι Ι'ιιιι ιΙ'ειιιι.,ΙΙ
Γιιτ ω» μια 8: εοιιεΙαιιιιιέ,8ε εκεειιτέ :Πα ωστε

ιΒιιειιιιιιιειιΓε εΙε Ια ει·οικ. Ετ Θεα Ιε Γεεσιι‹Ι
Ροιιιτ ιιιιεΙε ΡτορΙιετε [Μια ειι εε τειιτε. ΙΜ;

Ρτειιιιετεπιειιτ επ ΒετιειαΙιτιιι'ΙΙ α έϊέῇ'ιφΡέ ω
τι4, ,αυτό άΙ·σφέ , ό· Μ'",',ἱσ εε ω: Ιε εοι·ιιιιιετιε

1:ειιιειπ άεεέτα&ιοπιιιιαβΙε ιιι€ειιιειιτ, οὐ ΙΙ Γιιτ
εοιιιΙαιιιιιέ α Ια ειστε ιΒιιοιιιιιιιειιΓε ιΙε Ια :Μια

(:αι· γεια Γεανει: Ρα: Ι'ΙιιΓΙοιτε ‹Ιε Ι'Εναιι€ιΙει.
αμε Ια ΙπαιιιΙε ιιιειιιτι·ιει·ε εεε ΓατεΙΙιτεε άεα]ιιιΓιι
ιιι:Ιέε μι· Ιε τταΙΙΙιε ]ιι‹Ιαε , νιιι: εινα: ατακα 86 ·
εΐιτοιιε ι:οιιιι·ε σέ: ιιιιιοεειιτ Λειιεαιι , ι:οπιπισ

εοιιτι·ε ιιιι ΙιιιΒαιιιΙ; δε Ιϊαγαιι: Ιων έ ςΙαιια Ιε μι·
«Μι ιΙεα ΟΙινεα ιιιιαιπ δ: Γε Ρτεραιαιιε ασε Βι·αιι€Ιι

τοπιιΙ:ατι Ι8 ΓαἰίΙτι & Ι”ειιιιιιειια Πέ απο νιοΙειι€6 ¦
£Ιιε: Ιε Γοιινεταιιι ΡοιιτὶΓε, οίι-ότατιτ Ρι·εΓειιτέ α
Ι'αίΙειιτΙ:Ιέε άεα δαετΙδεατειιτε δ: :ΙεαΑιιι:ιειιαχ

ΙΙ ΓοιιΙΙΙιτ ιΙε εεε Ι›α.τΙααι·εα δ: ςΙε Ιειιι·αΙιιΓοΙειιβ
τιιιιιΙΙΙιεε ; του: α: ειιιΙ Γε Ρειιτιιιια8Ιιιετ ιΙ"ιιι‹Ιἰε

@Και Πε Ια)! ιΙοιιιιετειιτ εΙεε σου με εΙε νετεε83

Πε ω), ει·αεΙιετειιτ αιι νιΓαεε;ιΙεΙεΓοιιΙΙΙε:ετειιτ,δ6
Ιε ΓιααΡΡετειιτ ραι· ιιιοιιιιετιε. Ι)ε εε ΓαιιΒιιιιιαΙι0
ικιΙιιιιιαΙ ΙΙ Για τι:κιιιιτ άεναιπ εεΙ_ιι)ι ‹Ιε ΡΙΙατει

Ιιοιτιιιιε ΙὶοιιιαΙιι ,4 Ι.ιειιτειιιιιιτιΙεΙ'Ε·ιιιρειευι ›
δε θοιινει·ιιευτ όιι ΡαΪε; (μι νογαιιτ Νεο Πιο ΙΜ
ιιο:ειιεε,ιαΓεΙια ‹Ιε Ιε ιΙ εΙιντει·;ιτιαιε ΓιισεοιιιΙιαΜ

'

γ .- «πάω

Ε:Ιωρ. Η Ι Ι. ιΙ'Ε[ιι]Δ
μι·
οτιίιτι Γοιιε ΙοαΐοιΙιτιοιιίοα οΙατιιοιιια ιΙοε μια, Ι'αρ

ΙιατιιΙοππα α Ιοιιτ ταΒο ; αΙιιιατιτ ττιἰοιιιτ νΙοΙοτ Ια.
ριορτο οοιιΙ.οιοιιι:οιοιιο τιιέοοπτοτιι:οτ οο ροιιρΙο

ιτιιτΙοιιιτ. Μοτο ]οΙ_ω πιτ Ιοίιοττό ριιΙ:Ιιτριοιποπτ;
δ: Ιο-Κο ιΙο 8Ιοἰ)το πιτ τταἱττέ οοιιιιιιο ιιπ Ιατι·οπ,

οιι ιιπ ο ι:Ιανο. Εποοι·ο ΙΙΙιοττοιιι· οι: σο: οιιιτα8ο
πο ρπτ-οΙΙο αΙΙουνίτ Ια οι·ιιαιιτέ ιΙοε ίοΙιΙατε ‹Ιο
ΡΙΙατο. (]οε ΙπίοΙοπε ραι· ιΙοτιίιοπ νοίΙΙτοτιτ Ιο
δοΙ8ποιιτ ιΙο ροιιτριο ; δ: Ιω' ιιιιτοτιι; οτι τοΙοατι

οτι Ια τιιαιτι απ που ιΙ'ιιπ Ιοορτιο,8ε ΐιιιΙα τοΙΙο απο
ιΕοιιτοπτιο τΙ'έριποε ; Ε: ' ιιρτοε οτι ανοΙτ [πιο Ιοιι€
ραΙΙο-τοιιι ρα,Ιιιγ τΙοπποΙοπτ ιΙοε ι:οπρα ιΙο οαππο,

δ: Ιιιι οταοΙιο)ιοτιι: απ νιίαΒο.(ζο Ειιι·οτιτ Ιοε ρτορα>
πιω-α ιΙοίοπ ΐιιρρΙΙοο,οιιο Ιο ΡτορΙιοτο α ιη οΙαἰ
τοιιιοτιτ ίὶἔιιθοι (οοττιιτιο νου: νογο:) οτι ιΙΙΒιιιτ,
οιι°ΙΙ [αι βιιρρέ , ΙΜιτα·, πουπέ ,ιτοφέ , (αν Ματιά.
ΜαΙεΙΙ τοιιοΙιο αιιΠἱοιιοΙοιιοε ιιτιοε ιΙοε ρ:ιττΙοιι
Ιατἰτο2 πο Ια·ραΙΕοπ ρΙω οκρι·οπέτιιοπτι οῶιιπιο
ρτοπιιοι·οιιιοιιτ Ιοπ αεΙιιιἰταΙιΙο ιΙοικοιιτ 8: ρ:ι=
τἰοποο απ τιιΙΙΙοιι τΙο ταπτ οι: ΙοιιΙΙτατιοοαΠ £τιιοΙο
Ιοα. @απο Μ] Φυσικά, όΙι-ΙΙ , ώ· Η σ!! ιιιΙΙΙιειίοι:
ιιρριιιβέ ; τυατει[οτι έ! Με ροιπι πιο” [ο ΙιιιιαΙκ.
νομο Ια ρτοοοιΙιιτο οπο ιἰπτοπτ Φωτο Ιιιι (ζαϊ+
ρΙιο δ: ΡΙΙαιο. Ι)Ινοτε τω:: τοΙΙιτιοΙπε Ι'αοοιιΙοτέο
ΙΙιιπ τΙ'ιιπο οΙιοΙο,δε Ι”αιιτι·ο ιΙ'ιπιο αυτια εαϊρΙιο

Ιο ρτοΙΙο πο τέροπεΙιο; δε ΡΙΙατο όοριιια οτι πι: αιι
οπο. ]οίω ατται.ιιιέ· τΙο παπι ‹Ι'οπ‹Ιτοἰιε ; οΙιατρέ
σε ότιτποε ονἰεΙοιιιιιιοπτ Ιαιιιτ , 8ο Ειπα αιιι:ιιιιο αρ-ς
ραι·οιιοο ο Ιπτοι·ι·οεό δ: ιιιοπαοέ ραι· ίοα 1ιι€οϋ
ΓοιιΕτο τοπιι·ίδιι€ άπο πιο: ι οι ΙαιΙΙαιιέ ασἰι° Η
Ε.1:Ζη:ξι

“τα”
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Εικ:ιπ 8ε Ι'ΙΙΙΙ:μήιό ‹Ιε Ια επαεωΙ: , @σωστα
τρΜΙατιππειπ εΙαιτε υπ άοιικ δι ΡαΙΙΙΒΙε Μεσα ;
Ειπε οΡΡοἴετ ααα εαΙοιππΙα , δε α Ια ΡαΠὶοπ α::

εεε ειπα8επ απο ΓαιΙο ρατοΙο όε: απτο Ι:οοικΙιε
ίαετέε,όοαι Ια νοὶα‹ ανοΙτ Ιουνε:τΙτ ι:αΙπιέ Ι'οτα8α

«Ια Ια ακτη 8ε αΡΡαΙΓο Ια νιοΙετκε α” νεπω. Μ
ΡτοΡΙιετο εοπτιωε τανΙ τΙε απτο όΙνΙρε; Ρατἱεααα

(π ω" ΜΙΙΙΒΓε › γ ΜΜΜ δε τιοιι:Ια τερτείαακα
[οιια Ι'Ιτυα8ε δικα @παταω Ι-οιΙΙΙ-ταυτ Ιπποεεω
πτΙεητ,ΐέρατΙειΐπωεπτ Ια πιο:: αι; ΡΜ! άεΓΙ'αυτοΙ,
ουι ε Μαιο έ; & α οεττε εαπ αταΙ οηΙΙ επι

αῇοὐτε εικοτε Με αυκτε εΙ'υπε Μάζα (Ιω ία απ.
Ια :φάτε Γαπε αἱ δε Ωω τεΙΙΙϊατισε αικιπιε; ΙΙ Δ,

Δω , άέυποπσ!λ Ια :Μπα ασκοπα: α:: @ποια ,&
σααιοκα!και ΜΜ Μπέιπ 7:ιιαα: Μπι] ααα Ια »φα ;
τσιπ ι Με μα” σπασει· α πάω 041 Ια απ:

ΡοΙιπ ιΙε Φωτο Ια ΡατΙειπε ‹Ιο πόσο Ιάβα , Μετα
Ρωτώ. 1Ιια')· επ ευτΙαιιταΙε·ό6ΡατεΙΙΙε αΙα Πεπι

πε: φα Μετα απ α:ΙΙε σ.Ιε Ια Ματτγτε αΙέ Γουνετικ
:ανα Μπα Ρτορι·εε Βοαττεαυα , Η άσσο ααα μ..
φαω Κ: αποκτώ η'επ και: πω: ΙΙΙοιΈιιΙΙΙε , 8: ΙΙ επ
Παθ › (με α:ΙΙε α" $εΙΒαειιτ. ΑΜΒ είὶ-ΙΙεΙαἰτ,.

«μια εεε ΡατοΙεε άι: ΡτοΡΙπετε πε εοπνἰεπΠεπτ
ΡτιἔΡτΞζΙΠ€ΠΙΞδ€ επ τουτε Ιειπ έτεΠάΕ1ξ,ςιΡα εΙΙα.
ευ ε, που ααικυπε αιππ:.Α τα 00 ΙιιιωΙΙΙω
δε Ια Ρατἰειπε Ια ΡτορΙιετε τοΐκΙκ: Ια εοπόαι11

παταω , δ: Γου ΓυξηαΙΙες επ εεε οποτε; Η α άε”Μ-;

Ι:'ξίέΐ22%ίίΙΣΙ “”Μ° °“ °'°',°Ι°Ι°'°ΙΙΙ°”· ω
'

α 8. - :.ουΧάιι μφωςα:. Με απο; ι! αρ,

ρηβιοπ τμ ΙΙ α1οιιτε α πω] ΔΙε1κ2""Μ; · Πψη"Φ
'· ' _
01ιιεΙΙο

ι 1 (Μ. ι; ι η. 4°ερμ.

?

.+79

κιιιι:ΙΙεια·έιέ ΙοεοτιεΙ:ιιιιιιειτιοιιόιι $εΙΒιιειιι·; ω.
ιιοΙι·,-ιιιιε ςΐει έιέ υπ Ιιι€ειιιειιφιοιι @θεά αιώ

'

τιιΙιΙε,·δι τοιιΐοι·πιε :πα ΜΙΧ ; πιω νιοΙειιτ δάπ

ῇιιΙΙε; ιιτι - ΙτιιΙΒειιιιΙσ.εω δε πιο είΙειίΙΙι·ιιιτ ΡΙ:ΐιτοΙΙ: .
.ειιι'ιιιι Ιιι€ειιισιιη οίι Ι'Ιιιιιοσειιτ ιι έτέ ΙιιιΙΙΒιιε
ιιιειιτ ορρι·Ιιιιέ μη· Ια αιΙοιιιιιΙε ιΙεε ]ιιΙΙε, ά μι·
Ι'ΙιιΙιιιιΙτέ δε Ισ ΙειΙεΙιει:έ ‹Ιε ΡΙΙειτε;οίιΙει Ισια:: έα

Ιει ΡειΙΙΙοιι ει τήοιιιιιΙιέ ιΙιιότοΙτ ; 8: :Η Ι'ιιιιτοτΙτέ
ώ; Ιοὶιε..Ε: ΙιΙειι ςιιε ωειιιΙ ΜΙ άΙτ η ιμ'ΙΙ κι άί
.σιιΙενέ ι ΙειιιιΙΙΙε ΠιιιιιΙειιιειιτ ιιτειιεΙι·ε μια: ΔΗΜ;

ςιιε Ιε:ΕΙιτΙΙΙ οιηπιιιιέ Επι: Ια γιοΙειια: άι: «τά ω
ιιιΙΙς8ι ιιΙιοιιιΙΙιεΙ:Ιο Ιιι€ειιιειιτ Η:: ειιιπιειιέ «κι
ΙΙιρρΙΙοε,«τεττε ίειΙΙοτι «Με ΡειΙει· έ::ιιιτ απο: Γοιινέι:
ειιιρΙοχέε: Ιοι·ε ιιιι'ΙΙ ε'ει8ἱτ ·εΙ'ι.ιιι οι·ΙιιιΙιιεΙ ; ιιιιο

Ι'σιι ίτειιίιιε επι ΙΙιΡΡΙΙεέ·; Η είΙ-εε :μια Ι'είΙ:Ιιιια
ειπε :ο πιο: :ι επι σέ: ει·ιιΙτοΙτ Ντι Γεω ρΙιιε Ριο
ίοιιὸ,8ε):1ιι'ΙΙ ΠειιΙθε ριιιτΙειιΙΙΙ:τοιικιιτ δ: Ρια:Ι

Γέιιιειιτ Ια Γοπε, ου Ια Έστω: άιι ίιιρρΙΙεε, εμε Ισ
$εΙετιειιτ ει Γουάιτ ;Ξι ΙςεινοΙτ ωΙιιγ ιΙε Ια στοικ;
οίι Ιε μιτΙειιτ , οοιιιιιιε νοιιε @να , έτοΙτ έΙενέ

επι Μι:: Για ιιιι Ι›οἱε ΡΙο.ιιιέ επι :ειπε ; €6(10Ι:ινοΙ€
ιΙ6:εμ έτέ @ικό μι· Ι'ΙΙΙιιΙΙιε :Πω ‹Ια Πειραια:
:Πιὶτειἰιιηιιε Μογἴε θα” Για ιι-τι Βάι άειιε Ια: ἀε
Ιεττ.(Το:Π Ι5.,Ξι ιιιοτι ιινἰε,ειιιε τεΒιιτό:: ΚΥ ΙΙΙ-πιτ,

Ύιιυιιτιό ΙΙ ι·ΙΙωμο Ι: ΟΙιιάββι·ιι ειιΙονί; ε'‹:ΙΙ Ξ ΓΙΙΓ8:ι
ειιι'ΙΙ [στα οι·ικιδέ: Ε: ιιὁττε-8εἱ€ιιειιι: Μέ Ια]
ιιιρΙΙιιω:Ιε σε ιιιοτ επι ιιιεΙ”πι·ε 1”ειιε, Ιοτε ιιιι'ειγατιτ
ιι;ιτΙέ έα ΙΙιτρειιτ :Ι'αΙι·σ.ιιι ,ΙΙειΙούτε; ΛΙιι|ὶ βατ-Ι Μ» ἑἰ

έ!ΦΩΦΩ;
με Ισ ΠΙ:
.ει φιφα
άι: Ι'Ι1οιιιιιια
: <ϋτ-ΙΙ
@Η: άπο'
ΜΙειιέ: 8ο.
8: Δ:εἱΙΙειιι·ε
πρι”
-. -

Α

μ: .κι

ΧΙ

μ'ω-.ε_κφω.”Με

8ει·ιπιιιηιΙ:ΜΙσα [Ια ΙΙ
_
ιο Ι:: 2ίπια)Ι “πιο 2.ιιιο]ι οίι.Ι' Εεαιι€5Ιε ιιειιε ανεΙ·›
πιτ ειιρτεΙΙ`έιιιειιτα ειιι'ΙΙ Π8τιιΙιιοΙτ μα: εεε ΡαιοΙεε
480

ειιιεΙ €ειιι·ε ‹Ιε ιιιοττιΙύενοιτ.ΐοιιΙΙ:τιτι αΙΙανοΙτ

ι:εΙΙε τΙε Ια ετοΙΧ. ΜαιεΙε ΡιοΡΙιετε-τιειιοιιε επι
ίεΙΒιιε ραε ΙειΙΙειιιειιτ, εμε -Ιε (ΙΙιτΙΙΙ[εω ειιΙανἔ;
ε'είὶ αι ιΙΙτε Με επ ποια. ΙΙ:ΡιειΙΙ: Με επι σοὶ

-Πείιιιε Πω , δε: τεΙα ΙιΞειι ειιΡτείΙειιιειιτ , φαι
ΐοιιΙΙ·ΙΙια Ια ιιιοι·ει^ σεβ εε κιιι'ιΙ ιιιοτιττε Δω. ·

ιιιειιτ,ιιιιαιιι:Ι ΙΙ ιΙΙτηιι'ΙΙβι·α "ΜΗ Ια »Με :οικ

ω απ αμεσα ; ε'εΙΙ: α ιΙΙιε , ιιιι'οιιΙε ιιιεττια α
ιιιοττ εοπιιιιε ιιιι αΒιιεαιιΙπιπιοΙέ επι ΓαειιΕεε:δε
ειιιαιιιΙ
ΙΙ αιοίιτε ιιιι·Ρειι αΡι·εα,ειι'ΙΙβΜ-Ιε:ηικΙΙιέ
Ι ει: ΙΙ: :απο ε:: πικαπ; εοιιΙ:οι·ιιιειπειιτ ια ιιιιε
' ιΜΙι Ι)αιιΙεΙ ιΙΙτ τΙειιιιι€, μια: ΙΙΒιιιιδει·Ια ιιιεΙιιιε εΙιο
9.26.

Ια απο Ισ ΏΙπω/επεπιτεκσΙκί _ΜαΙε ΕΙαχε ΡατΙε
οποτε ειιΡιτεΙἶέιιιειπ αΙεθι ωστε, ειιιαιιιΙ ΙΙ :Πτι
ΊιιἶὶΙ α άέιινω Ισ ?Με σεβ Με:: δε άειει:Ιιεί αιι
νετΙετ εΙὶκἰεἴιιιε,ειιι'ΙΙ=υιιεττι·εβπ πιο ζε'είΙ α ιΙΙιε
ειιι'ΙΙ Γε Ιινιιετα·Ιιιχ ιιιείΙιιε) επ σΙιΙΙιτΙσπροιπ Ισ ρυ
τΙ1ί: δ: ετιίιτι απ όετιιΙετ ιπει·ίετ ,ιμ'ΙΙ ήιιπάτεβα :Με ΙΙ ΙΙ: :κουτι ·ε.εΙυειειιειιι-αηιιε ιιοεαιιιιιι-ετιε

Ραπ οοιιίοιιότε Ι'ιιιιΡεττΙπετιεε ·ι:Ιεα]ιιΙΒ, 8; εΙε
ειιιεΙεΙυεε ]ιιεΙαϊΙατιε ; επι ιι'οιπ Ροιαιτ1ΙεΙιοιιτε
αΙε ταΡΡοιτει· εε·()ΙααΡιττε Ιεε ιιιιε:Ι ΕΖεεΙαΙαε;

' Ιεε αιιιι·εα α ]ετειιιΙε. Οαι· οιιιιιε ιιμε: εεεειιι:ταε ·
ναΒαιιιεε €ΙοιΙ”εει:ΙιοΨιειι::ρι·εΓιιιιε :οιι€ε5 Ιεε
αιιιι·εε ραι·οΙεατάιι ιΡιαιρΙιει:ε ι ΙΙ ω· εΙααι·κιιι'εΙ>
Ιεε ίδο; Ραι·τιειιΙιετειιιειιτ έτιεοτιιραιΙ-ΙιΙεε ανε€
ζ εεΙΙεε-εγμιιιι ιιιοιιττειιι:,ε1ιιε Ι°αΙΙΙΙέὶΙσιι δ6Ι”εΡ9

ΡτεΙΙΐιοιι εε εεΙιιΙ ειιιΙ γεείϊιΙέει·ιείεεεειιαΙΙιεια εε ι
‹ 23 Ι

·
Ι

Μις

2?

Ωω. ΠΠ. ιΙ'Εβ)ω
@Η
πιω: νἱοΙεπτε ; εε ιιιιΙ π'ει·ροΙοτ ευ ι:Ιε ΙΙει1
:κι ΕεεεΙΙΙ:ιε, ον επ ]ει·επιἱε,8ε σε Γε ρων: νε
:τ τΙειοε :οικω Ιεε ςΙκοιιΙΙειοεεε επ τιιιΙ ειπα

επ πόττε $εἰ8πειιι· ]είὶιε. Ε: Ιον νοιιε ιΙενει
;οειιΓετπετιτ 1εωειτοιιει· Ια ΒεΙΙεοΡοοίἰτὶοο
:Ι:ο.Ιτ Ιε ΡτοΡΙιετε Ροιιτπὅττε:οιιἴοΙε:ἰοο ,
τε Ια :ποπ ιΙε ()ΙιτΙΙΙ, δε [ει. Με, ίεΙΙιτιε 8ςρει;

ἔι ΙαπιιιΙε.
ι:οπιπιετι'ειΙσιιττἱίὶοοε
ε'ΙΙειιίΙ:·ι:τεΙπω
:σ.Ι:Ιε
σε ιιιι,ΙΙ
ει ιΙΙτ οι:Επι·
Γ:: ΡειΙΙΙοο
εΙΙ
ιιικεε › δ: πε τιοιιε ΒΚ ΙππειεΙοει· , οιι°ὶΙ ιΙενοἰτ

Μ· Γεω τεΙΐοιικε @πιο Ιε <έτειιιιΙ ιιοε:ιτπΙΠε
σε οιι'ΙΙ Με επ ε τερτείετιι:ε ;ειΡτεε ενώ:

; ιιιι'ΙΙ βια σιιΙενέ μι· @βια ά:Ι'ιφριαβιιιιι ό·
νιεσιιισιιτ, ΙΙ εήοίιτε ἰπιτοεὸἰετετπειπ, Μιὰ εμέ

σκατα β Μιὰ πριν: ιμίιΙ “τα έιέιιιι·ιιιώέάσ
:πιο
ά:: ;νένισιι:ι
(ι:ιιτΙεε, ὰρατοΙεε
εΙε Γοτἱ
ΙοαΙ
›ειινεοτ
δε ΙΙε ‹ΙοΙνειιτ
ηιοο ενἰε,
ΔΙΠ ιεκ
ι1ι1εξ°) ΙΙ Που; :πωπω μι· εεε οποτε , οι1εΙ2
κι, ει ΙποιιεΙΙε ΙΙ Γεω Εντε σε Ι'ετι8Ιοιιτἰτει με
Ιεπιεπιτ , οιι'ιιοτεε Ι'ιινοἰι· ΓουΙΙ:ετι:ε ΙΙ σε ΙΒΝ:
εοι·ε τεΙΙιιοΙΙ επ νΙε; νοὶτε ει: Με νΙε Ιπιπιοι·

Ιε , δε άουτ ιιιιΙ πε Γειιιιι·οίτ ιΙΙι·ε ου τερτεΓετιή
· Ια κΙιπέε , μπε οιι'εΙΙε Ηπα ῇετπιεἱε ι:Ιε Με
ε'εΡε σε ιι'ΙΙ εκρτἰπ·ιε εικοτε ΡΙιιε εκΡτείΙ-ε
:οτ ιΙειοε ε νεό-ει: ιΙἱκἰεΙΙπε , ει: εεε οποτε ,
π: Μι απ” Μάικ απο οι οΙιΙιτιιιιι μια Ισρα
9”, έ! ρι·ιιΙσπεστιβιοπισ , ό· Ισ Ιπιιι Ναών άι: .Μ

πιτ ρι·ιι|Ιιιιιιιιι·ιι ειι[ιι ιιιιιιιι; οίι νοιιε νονει οιι°ἰΙ
.τ εΙιιΙι·επιεκπ νἱντε Ιε (ἶΙιτΙΙἙ επι απο @πάει
ττΙοπΡΙιιιηιτε ΡτοΓΡε:Ιτέ
Μ:
Η ΙΙο @ταΙ ενώ:
“Ι ' έι:έ@Φο

48;
8ει·ιιιοπ ρι·ιιιιίοι· βιο· Ισ
ι1ποΙέ, δ: ανοἱιίΡαγέ ‹Ιε @η Ιαιι€ δ: αΙε Ια Μ
ω:
Ιεειιιιιιιιιιε2 εΙε ου _ρειιΡΙε; εε ειιιιαέιέ ιιιαίειιὶτ
ΜΙ
βειιιειιιειιτ αετοιιιΡΙΙ επ Π6ΕΙ'θ ]είὶιε ι·εΙΙΙι άπό
και
, δ: ειιαΙιέ αμεα Ια τιιοι·τ οι απ:: Ιουνι2ταιιις8Ιοιτη ; Μπι
δι Να ῇαιιιαΙε ευ Που ειὶ αικιιιι αυτια. ΕιιΒιιΙο

ς ιι.

ΡιοΡΙιατε Ρι·αΙΙι: ειιεοιε απο εΙιο(έ ΙΙιι€υΙΙε1°€,&ϊ
82ιτιειιΙΙειειιιειιτ τειπαι·ιιααΒΙε ει: Ια ΡαίΕοιι ιΙιι
εμε Ισια:
:μια ΙΙοιιε
Ι'Ι·ιφι·ιειιτ
άι: ΙουεΙείαιιαΙε
(ιιΡΡΙΙοειἰΙ
ά είΙιε;
ιΙεε θα
ει·ιιιιεει
Ρτετε:ιτε
ανοιι έιό εοΠτΙαιπιιἔ ι δε Ια πιει: άι: Ιεε ειιιιειιιιε
ΙΙ:ιιιΙ:ΙαίΙ: αΙΙειιιέι·ιιειπ: ΡτείαΒιι, ιιιιε Ιοιιι:οι·ρε
ίειοἰι: ιιιαΙ ιιαἱιιέ αφτα Ια ιιιοι·ι , 8ι εμε εΙαιιε σε

Ι ΙερΙι

ειπ·:ταΙ αΙπαιπΙοιιι1ειιιειιιΙΙ σε Π: ττειινει·οιε ραι

Ροιιιις @οι οΙαΙΙ,οιι φα ειιιιοΡιΙΙΙ: ‹Ιε Ι”ειιΙ-ενεΙἰι°›
8: ειιτειι·ει· ΙιοποιαΙ)Ιειικ:ιιτ 5 ΙΙ επ ατιἱνειο1τ
Ροιιιιαιιτ αιιιι·ειιιειπ , Ια Ριονιάειιι:ε άι: ζωα!
Εισαι· τεΠιιοιΒιιαερ ιΙε Ιου ιιιιιοεοικε: @ναι αΙοι·ε

Ι Ιειιιι

Μ.

ιιιίΙ‹
ΙιίΙο
. Ρα ι
ότι
Ιειιτι
ιοιι‹
ιοιιι

@τι
_
ι
τεΙΙειιι€ιιι ιΙΙΙΡοίηειΙεεεΙιοΙέεησε ειιιεΙειιιι τΙιτ · Ιρι‹

ι ιό ιι
εεε :Μια , ἐκ ιΙο εεε (Ματιά: , ιιιιἰ Ι'ανο)ιειιτ σιι
ιιοιΙ
ιιιέεοιιιιιι,οιι ιιιέΡιΙΙ-έ ιΙιιιαιιτ Ια νιε,Ιε ταεανι·οιι - ΙΟΙ! ι

ανεειμε Μ)! ; δι :φπα ει: ία εοι·ιιΡαΒιιιε αρι€8 ` Ιω
Ια ιιιοιιιειιτειι·αιιτ Ιου οοιΡε όαιιε Ιου Ριοριε ΙΙ:

ΡιιΙει·ε. Ωαι ε'εΙΙ Ιἑ,‹:οιιιιιιεῇἘΙΙἱιιιω Ισ για)! δι
ιιαϊΠειιε ὸεε ΡαιοΙεε ΓυΙναιιιεε, Ποπ ανα: πάσα·

σύ β» βραΙΜι .σοφια Ισ ΜάΙιαπ:; Μα ΙΙ α! ά!

ιι Ι
Μ:

μ”
Μ;

Ανεσιμσε Ισ :Μπι επβι πιο" ; σα: ΙΙ ιι'ανιάτ ροέιιιι”πέβ

ιὶ'ιιιιιω2ο , έν· πε «ω μια: ικανό ΙΙηΙ·ιαιΙο σιιβ

Ιιιιι
· Ιοιιι

Μαθε. ΑΜΠ νομι νοιιε ιΙαιια Ι'Εναιι€ΙΙε , απε

Μ,

εεττ:: ΡαιτἱειιΙαιἰτέ είΙ ::ΧΡιεΙΙέιιιέτ τειιιατιιιιέ6

Ι· .

:ιι Ι"ΙιιΙΙοίια εΙα Ια ΡαΙΙἱοιτ ιΙιι δοΙΒιιειιι1οιιια5
. £ΙΙΙθ

Ιιι

Μαρ. Ι. Ι Ι Ι. :Ι'Εβιάσ.

@ι

εεε υουοΙιίΙαυτ τοιιτε Ια Γειιε εεε ]ιιἱΓε ; 8ι Ι'ειι
ΕιεΓυιε οιιριοΙιι·ε ου ΙΙα :ινογευτ ιυιαεέτιυυο
αυτ ειεειδέ @Ι εε Με μια εε Γε τιεενει· ευ
Ιιοτυυιε τΙ:Ιιε, δ: ΙιουοταΙιΙε , δ: ‹:Ιε ΒιαυιΙε ειπεΜε ευ εεττε υιαΙΙιεετεεΓε υατΙου ,υουιιιιέ]ο- ΜΜΜ
Γευτει
ΓερΙι ά'ΑτιιυατΙιέε,οει
α ΡΙΙατε , δι εε Ιεγ
ειιτεευιαυεει
Ιε εοεταΒεΙεεεεοι·Ρε
Γε με
εΙε Ματια
]εΓεε , δε ι:ιει Ι'αχαυτ οΙιτευιι ;Ι'ευνεΙοΡΡα Ιιο- π”
υείΙειυευτ , δ: Ρτοιιτειυευτ (Μια εε Γεαιι·ε , Μα
ΓαΓΓου εεε ]ειΓε,8ι Ιε :Με ι·Ιαυα Γου ΓερεΙι:ιε υειιΓ,_

ε'ΙΙ' ανοι;ταΙΙΙό ιΙαυε ευ τα. Ιζ.'αθ:Ιου εε εε
Βιιυτ Ιιοτυυιε Γε: ευ εΙεΙανεε ΡεΙ:Ιιε ι:ΙεΙ'Ιυιεεε

Γευτευτε εεε με. Ευ:ετταυε αἱιιίι ]εΓεε ΙΙ τε
υουεε Ιιαι.ιτειυευτ αιι ιιι€ειιιευτ εε Γεε εουιΡαεε
ς σαι· ΙΙ ότου
αείΙΙεεΌουΓειΙΙει·)
> Δ ιιουε;
όιευειΓείΙιε
ευΓενεΙι
ιυΙιευιέ αποΙ.'εΓΙιιιιαυ2
Ιιουυεει,
ΙΙ ιιτοιιουεε εΙαιιειυευτ, ειι'ΙΙ ε°ανοἰιΞ μια υιετἰ- '
τό εε ιυοιιτΙι·ιΙαυεΙ'ιευουιιυΙε. Με εΙΙ-εεΙο

Ι

ττοιΠεΓιυε Ροιυτ, άουτ Ιε Ρι·ορΙιετε υοεα "Με
·

ΓοιτοιΙΙΒειυυιευηυουειΙέεοει·ιαυειΙΜυευιευτε
Ιεε νταγεε εαεΓεα εε Ι'οΡΡιῇοΒι·ε, δι ‹Ιε Ια υιοττ
Ι
ιΙιι ΜεΙΙιε, αΗυ εεε Γου αυεαυτιίΓευιευτ υώιοιιιτ
α εουυε ιιοιιιτ ι:Ιε ΓεαυεΙαΙε. @αυτ αει: ]εἰΓει

ΙΙ μου: οιιΙΙΙε ευ Γετου: ευ ττεε-ιυαεναιε ; δε
- εεε ιΙέιαιΓουυαΙιΙε ιεεειυευτ ; ει: ΙΙ Ιε ι·ειιι·ε

Γευτε ευ εεε ειστε ιεε'ΙΙ τουουεε ευ Ιεει· μια
` Γουυε; @σε λ πισω, «ιι ευι:-ιΙε;ευασ ινσπ:οβα
77164148 ω] εαπ: Με /Μιέ,έιιιέτ @Με επ Με:
ύ α[Μεί ΙΙε υ'ειιτευόευτ με ΠειρΙειυευτ εεε
Ιε €ΙιιιίΙ ΓοείΓιοιτ Η:ειπε
Ιι α. ΙιοιιιΙιΙειευοιυιυιθ
.
Ι
Ε”

484

.Μαιου ρισιιιΙει· βιο· Ισ

ρα: Ια ρι·ονιτΙοποο δ: ροι·πιΙΙΕοιι οι: Μου, δ: ρα:
(οτι οοπΙ-οΙΙ ο::Ιοπιιέ τΙοναπτ Ιεε ΠοοΙοε ι μα:
οοιτο ροιιΙοο τα , ε'ΙΙε οιι τυπου: τΙοιτιου:οι τα,
ουίὶ ότε ν:αρο 8ο :αιΓοπιιαΙιΙο) ιιιαιαιΙενουΙοιι:
τω. ου'ΙΙ έτσι: αΙπΠ ρυιιι ρα: Ια :παπι :ιο Πιου α.
ι:αυίο ιιο πιο ροι:Ιιο:; ε'Ιπιαριπ:ιιιτ , οιι'ΙΙ πο Ι'ουΙΙ

ρω τ:αιττέ οι: Ια Γο:το,ε'ΙΙ ποΙ'οιιΙΙ Ιιαϊ ρου:
ουοΙτιιιο @απο ο:ἰιτιο,ιΙοιιτ ΙΙεΙ'ο:Ιτιπιοιοιιτ του
ραΙιΙο. Ετ α Ια νοτιτέ ο'οίτ υπο οττοιι:, οιιΙοε ·

οπιιιιοε τοιιιΙοοπτ Ιουνοιιτ, ιυροαιιτ :Ιοερο:
ίοιιποε ρα: Ιω αρρα:οπι:οα ότι Ιου:τοττυπο :Ειπε
οοπίιτιο:ο: Ια ριτοτο:ιιΙου: :Ιω αΒρυιιοε τΙο Ια ρτο- ›
νιιΙοτιεο :ιο Ι)ιου,οιιιΙαιίΐο οιιοΙουοτοΙα τοιιιΙιοι°

Ιεε ρΙιιε ιιιιιοεοιιε , ΒΕ Ιοε ρΙω νοττυουιτ οι: πιο
οιιίαπε,8: σου:: :ιυ'ιΙ αιπιο δε οΙιο:ιτ Ιο ρΙω οτι ιΙο
' - 8:ατιτΙοα ι:ΙΙΓρται:οα, δ: οιι ιΙοε αΙΙΙΙθτιοπε οροπ
ναπταΙιΙοε. Ι.ο τιιοπιιο Ωω ροπΓοι· ο οοΙα , εσπ

ιΙαι·τιιιο οοπιπιο οοιιραΙιΙοε τοω οουιτ :1υ'ΙΙ νοιτ

αΙΈΙιεο2; 8ο ρ:οιιο Ια ΓουΒι·αποο ρου: υπ α:Βιι
πιοπτ ιτιταΙΙΙιοΙο ιιοΙα Ιιαιτιο όοΙ)ιου,8ε ιΙυ οποιο
αδ::
Πι .ο

τΙοε ρατιοιιε. Αιπίι ΙΙΙοιιε τιοω ιΙαιια Ιοε Αδτο8 ›
:με @οιι τΙο ΜαΙτο νοΙἔιτ τω: ΡαιιΙ αρ:οα Ιο ιτιαΙ
Ιιοιι: ου παιιτ:α8οι:Ιοπι: ΙΙ έτσι: Ξι ροΙπο έςΙιαρρέ,
ατταουέ ιΙ'υπο νιρο:ο, ουΙΙυρ οπναΙιιτΙα τιιαιιι ,
ι:οιιοΙυτοιιτ αυιΕ-τοίΙτ,ουο σ'έτοιτ υπ ιιιουττ:ιο:α

ο'οίΙ: α εΙΙ:ο υπ ΓοοΙοτειτ , οπο Ια ναιιροίιοο τΙο Ι)Ιου

ρουτΙυΙνοιτ ρα: πιο: δ: ρα: τουτο. Ε: ουατιτ α σου
Βα:Ιια:οε ουΙ π'ανογοπτ τιιιΙΙο αυτ:ο οοπιιοιίΙαιι

(ο άι: ΗΜ › τη οι: (ιι νἰο , Ιου: οι·τοιιι· ότου: ρα:
οΙοτιιιαΙιΙο , α*ΙΙα οιι ἔαιΓογοπτ υπ Η πιαιινιιια ιιιρο
ιιιοπτ ;

διΙ

_ έ.ϋ
ι

6:Ικρ. 1.” π. α·ερμ Ι

μ”

. παταω; υιαΙε Ια Γαυτε :Ια 1υΙία , ΙευτΙυετα:Ιτυ:ΙεΙ
δε Ιου: ΙυευτεΙυΙΙ:έ ευ οι: τουτ Ροἱυτ ΙυεκευΓα·
Με, υυἱ αγαυτ νου 8; έρτουνέ :αυτ ιΙε ΪοΙεΙ'Ιυ
' υοε:ουιτο,8ι Ια Γαἰυτετέ,8ε Ια άΙνΙυε νεττυ ιΙυ $εΙ

υευι· ]εΙυε , υεΙαἱίἴετευτ μια αΡι·εε του: α:Ια υπ:
ε Ι·Ι8υτετ υυ'ΙΙ ότου εουΡαΒΙε,8ι υυ'ΙΙ ανοΙτ υπα

:Ιτέ Κ:: τουυυευε, δ: Ι'ΙυΙαυαΙε, υπ Ιυγ Ιἱτουε
ίουΕΙα·Ιι· Ιευτα (Ξουνετυευτα. Ι.ε ΡτοΡΙιετε εστ

υΒε ιΙου‹: Ι'εκτι·αναΒαυοε άι: Ιου: ουΙυΙου , βε
υουα υ·Ιουττο Ια καηκε εαυΙε ά'υυ αα:Ιυευτ ΙΙ
ΉταυΒο;ΙΙ υ'ευ ευ Ραε (υΙε-ΙΙ)ε:ουυυε υουε Ρ€Πο·

Ιουε; α: υ'οίὶ υγ Ιου _εσ:Ιιέ, υγ Ια ΙιαΙυε ιΙα Ι)Ιου
Ιου Ρετε,ουΙ Ιυγ ω ξυυΙΙΙΙΙι· εεε Ιποι·τευτε.βουν
πιο ΙΙ οίΙ ΙΙ: $αΙυτ όεε 5αἰυτε , Ι'Ιυυοοευεο δι Ια

Βουτέ τυε:ΙΙυε;αυίΙΙ ε:ΙΙ:-ΙΙ Ιο Ι:Ιου-αΙιιιέ :Ια υωυ,
Ιου αιυουτ, 8ε Ια ιΙΙΙιε&Ιου. Η π'αροΙΙΙ:[αιτ ά'υιι
ευυμυΙΙ:-ΙΙ,6· ΙΙ π: ία!! ρυάκι ττουνσ'αεβαιαάσ ου [ο
ΙΙουσΙκ. Νουε ευ Ιοτυυιοα τεΐιυοΙυε ; 8: υ'ανουα
ῇατυαἱε νευ ευ :οποία νΙεΙα ιυοΙυιΙτο ταεΙτα κΙ'Ιυ
]υίΙ:Ιεο , ου κΙο υπαΙΙΒυΙτέ. Τουτεε Ιω αᾶἰουε δε
Τα Ραι·οΙεε ουτ έτέ Ρυτοε & Γαἰυτεε; δε υυεΙυυε

οκαἐἱο κεεΙιετευε υυ'ου αἱ: ΕαΙτε Ια εοΙουυυε «Ισ

ΙεεΙυΙΐυεε ]υεεε,υΙΙε υ'αΙΡοΙυ: ττουνέ α Υ υποτ
σΙτετ;]υ υυεε=Ια,εΙυεΙα υπ: πιο Ι:νουεΙιο υυΙ Ι'α €6
σ α
εΙαυυε α. ιυουτυ,ατεεουυυ Ιια·ιιτευιι·:υτ, ε1υ'ΙΙ υ;

ΙυευτοΙτ Ραε Ια ιυοττ;εΙΙε α έτό οδτταΙυτε ‹Ιε [ατο
υουεετΙυυοεευτ “Η” ουΙεΙΙεα ἴαἱτ τταΙ.ττετ σό
υτεεουΡαΒΙε: ΜαΙεΙΙ α Γουδεττ Ρουϊ υοε ΡεεΙκτα,
δ: υου Ρουκ Ια ΙΙουεδα οι·οΙκ α έ:έ Ια ΡεΙυε: υου

:Ια [σε αΙυπε , πω: ι2Ι88 υὁττεε. 5ου ίαυυ α έκ
Η Ια 5

έΡαυεΙυ
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Ιαπωωρπωίοι· @π Ισ
έΡεππόιι ΡουτΙεινεπ πιω ππιπ:πιπ:ε;8ι Γοπι :Με σ.Βπιπω
εΙοπιπιέε ἑι Ι'εππιΒοἰίἶε,8εειυ τοπιππιεπιπ Ροιιπωφίεπ
πιω ἰιιἱειιιἰπει.Εε εδο :Με πιοιιε ιπιοπιτπε:π Ιε Βεἴοὶπι.

ειπε πιοιπε πινιοπιε :Με απο ίΞιτιείιι&ιοιι,Ρουι·πιοιπ:
πεπιιιπε Πἰειπ ΡποΡἰεε ; 8: Ρουπ π: Μπιτ εοπιἴεπιτιπ°

ἔι ΠὁΕΓ€ Ρο.ιππ 8: ὁ πιότπε Βοτι-Ιιειιπ, πι: ΡποΡπιετσ
ιιοιιε πεΡπεί-επιτε ιπ:)· επι ΡειΠθ.π1τ πε πιιιί-ετεπΒΙε έπειτ
οὐ πιοιιε ότιοπιε πι:ιτυπε!!επι1επιτ ; Νοκ ινοππτοικ

ςΏ'επιππ πωπω !ιι·ι:Ιιι2,άιτ-ιΙ, πισω και:: βππιπππε.π ι!!
πϋπιππει ει» :Μπακ σιψητορτο ω” Επι άιΓειππτ,
πιω: οποια πω:: “πιο έπέεπι·ιπιπ ,Η εππνοΙοιηιοτομπ
Ιε μακ: !ιιιιιιπιπτι , με 8; (ΞειιτΠε , ὅπ20ἀ8 δ!
Ρεπιτε,ΐςεινπιπιε δ: ε πιοπεπιε , άεπιε σε: Π18Π'Ιθω'ο
@Με απ επε'Ρτεπ ιπππέ·:π.π! ΜΜΜ; & ω, πιιιε @τ
ι ι

ι

ιιιε εμε πισω πινοπιε :ιΒεπιπὶοπιπιέ Ωω , δε ππὶοὶ€
οπι αΙΙιειπποε ι πισω ΐοιιιπιιεε «ιοΐοπιπιειε άπιπιε ιπππ Η
πιι_ιΓεπειΒΙε θα ; αμε πισω πιε ροιινοπιε ενἰτετ ό6

ιιουε Ρεπόπο; 8ο ὰ: ι:οππιΒετ επιτπεΙεε 8πἰἔεε ἀπ1*
ΒἰειΒΙε ,πε Ι)ποπι ἰπιΪεππιεΙ; εοπιιιιιο ‹:ὶω Ρωνπεε

ΒπεΒιε όέεπόεε άπιπιε ιππι πω” , ιιιπἰ @τα πω:
Ξπιιιτι!εππιοπιπ επει:ιιΙΤέ ςἐ &Β,άενιεπιπιεπιτεπιβπι
Η ιιι·ογε δι Ια Ειεπίπιππε Δω ΙοιιΡε. Νοέει·πευπεπ
π Τοπιι: ὰ Ια νεπίτε επεε-όΜεπεοπεεμπειε Μια
ΓιίΤιπέ επι είΈ άε ιιιεΠιιε; Μπι πιατα! Με ποιιπειδ£
Ματια: επι επιοιίιτ ιιππε αυτια: , ΓεΙοπι Με άπνεπ[68

πιιιιιιειιπε δε π:πΡπποεε άεε πιοπιιπιι€5; Η Κ)! απἰεπι

εκ Π Μ82ΐΐέπ δ: άι: Π πω”, φα Ιειιι·ε νογε83
πιάὶε εΠς:ε εοιινιεπιπιεπιπ πωπω επι εε Ροιπιι:,ειιιΉ

:ή επι σ. :ιιπειππιε Δι·οιπε. Ο: Γοιιπ οικω: ὸ'ε8απ€·

Φωειὸἰἔὶἔϊ€ώ Μι νφπιπέ,ιπιιιιε ει!;οιιπιίΒ.Ωε τοὲπε
'

' Ιω. η

Μαρ. 1. Ι ΙΙ. ά'Εβ)ω
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@δη ιΙειπε Με πιείαιε ρεΙοε , 8ε Ιεε τετιιΙ:ιτισ ἔι πιτ

οιείσιε ιιΙηΙιτιε , ειΠεινοΙτ Ια Ρει·ιΙΜοιι ετεπιεΙΙε.
νοἰΙ:ι, ΡιάεΙε8,οιιεΙΙε είΙ ικιιιιιεΙΙεωετι: Ια εστι
ιΙἱτἱοτι ιΙε τοιιε Ιεε Βοιωτια ; Ιε ΡεεΙιέ ιιιΙειο.
τοιιε ΙηΙεθεε: , Ιεε ιιΙΙιιΙεττἰτ δι Ιει ιπεΙειΙΙἔἱοιι (Ισ
Βἰειι , 8: Ιεε ειι8:ιεεειιιτ οι: ΡΙι18 επ ΡΙιιε άειΙ18

Ι'οΙΐει·ιΙε δε ιΙ:ιτ1ε Ιε ιικιΙΙιειιι·, Ιεε έΙοΙ σε τεΙΙε

ιιιετιτ ιΙεΙειιτ ντειγε Μοτό , ι1ιι'ΙΙ ιι'εΙἔ με Ροΐ
ΙΙΒΙε οιιε ῇεωειὶε Πε γ ΡαιινΙειιτιειιι: ιΙ'ειιιι πιεί
πω. ΙΙ είιἔ "η οσε Ι)ιειι είὶ Βου , δ: ι1ιι'ΙΙ πι:
νειιτ με Ιου: Ρει·ιΙΙ:ίοιι: Μ:ιΙε ειιιΙΠ εΙΙ-ΙΙ κα”,

ι1ιι'ΙΙ είὶ ΙιιίΙ:ε , 8ε οσε Γε ΡτοΡι·ε ότοἱτιιτε πε Ιιιγ

Ρεπιπετ με η ιΙε Βιιτε τΙιι Ισια: ει: £οι1Ρ2ΒΙ€ , η
‹Ιε ΙειΙΙΙετΙε ρεΔΙιέ Ωω Ιε ΡιιοΙτ. Ετ ε'εΙΙ: ΚΥ οὐ
ε'είΙ ΡΙειοεπιειιτ ιΙεσοιινεττεΙε ιιιετνειΙΙε ιΙε Η
›

πτΙ[εκιεοτάε. Ωιι·ΙΙ ει ττειινό όιιηε Ιεε ττεΙ”οτε ‹Ιε

Τοπ ἰιιεοπιΡτεΙιειιΙΙΒΙε ΓειρΙεπεε Ιε ωοχειι σΙε [Με
ω· Ιε ΡεεΙιέ βιοε Μια: Ρει·ιτ Ιε Ρει:Ιιειιι^,επ εποε
ξεκιιιτ @Η 'Ιιιποι:επτε νΙᾶἱπιε,οιι'ΙΙ τιοιιε ει (ΙΟΙ-Ρε

Με, Ιεε ρεἰιιεε (με ιιοιιε τηει·Ιιιοπιε ; εΙἰη (με Γε
@Μες Ιειιιεκπειιι ΒιιΙεβιιτε δι άεε4ηιετεΙΤέε ,

Ιιι)· Μ ειΙΙ Ια ΜΒΜ ‹Ιε ί-αιινει·Ιεε Ρειονι·εε Ρε
εΙιειιτε,ι:τομοε 8: ιερειιτπω.Ώειτε νΙδΙ:ιωε,Γιιτ
Ιε:1ιιεΙΙε ΙΙ ει. ιΙόεΙκιτΒέ Ιεε-νειι€εειτιςεε,ουε Η ιι
Με τεκ1ιιει·οΙτ μια οσε ΡεεΙπει , εΙΙ Ιε @ΜΙΒ ο
ε3ιι'ΙΙ ιιοιιε ο εονογέιάούέ ιτεε-Ρωθιιτειτιει·ιτ ιΙε
τοιιτεε Ιεε οιιιιΙιτεέ ιιεεεΙΙιιἱτεε απ· :ιετιιιΙτετιιιιε
Η Βιιιτιι:Ιε ιΙεΙπε ;Ετ Η ΡειΙΙἱοιι Ε ι!οιιΙοιιτειιίει δ:

ΙΙ Ι8ιιοτιιΙιιΙειιίε , ειιιι ε παπι ΓεετιιΙειΙΙ:έ Ιεε Μπι·

Πιέ8,είΙ Ρτεειίέωειιτ Ια ρεΙιιε άειιέ ἑι πω αἰιπεε,

”

Ι

Η ΙΙ ιι

θα”
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Μουσε ραΜΙση?ι: Ια

?ΜΙ ε ρεχόο Ρου: υουε ου ὰοΙἰν:ο:. Τυ τ'εΙευέ

π:

εε ; ὁ μι: :::ο:ο:ΙυΙο ; :ο υ'οίΙ: Ρε: ρου: Γε: Ρο-

οι

άπο: , :ΜΒ ρου: Ιοε τΙουε , :1υουοι:ο Ιοί-ω οίΙ:

Υ

:ΙΙ

οπο:: ουΙε ο:ου:. ()'οΙΙ: μου: που: , 8: ου υοι:ο
Μ
υο::1,ουΙΙΙ ε. έι:έ Ρυ:υ. @επι ε Ιυ7ΙΙ πο εΙονοΙΙ: - ` ΙΙ
:Ιου ε ΙεΙυίΠοο άινιιιο , υ'ευευήε::ιεΙε νἰοΙέΙΙοο - ΙΡ·
Ιοἰ::. Μειε ΙΙ ε οπο Η Βου,ι1υο :Ιο ἴο υ1οιι:ο ου υδ-

Ιω

πο μεσο, 8: :Ι'εοουΙ:ιο: Ρου: που: του: σο ου:: - κι
υουε Ιυ)ι ὸονἰουε ΙΜ υοε ευ ι:Ιο:υιο: ιιυε:Ι:ιυ.

(Τοί'ι 1ο ιτιγίΙο:ο ου'ἔἴε)πο οκρΙἱουο ου Φο ΦΙΙΙΙο

Ρο
Δ Ι :ο

ΡΙ::ο , ενο:: :Με Ρε:οΙοε ΙΙ ΒοΙΙοε , ὰ Η ΙυΙίευτοε,
ΡΜ:: Ροἰυο ΙΙΙΙουε υουε :Ιου άοΙΡΙυε οΙεΙ: ιΙιιυ8

ευ
:οι

εἰυι ΡειιΙ :υοΐωο;8: Ρε:οο ε1ι1οΙο υΙοτ οΙΙ 8:ευό,

το

δε ἱιπΡο:ιευτ, Η :ιο Γι: ι:οιπουτο [πιο εΙο υουεΙο

:η

ιΙΙ:ο υπο Με. ΙΙΙο :φοτο , δι Ιο :οΡ:οΓουιο ΡΙιι-

- ΟΙ

ΙΙουι·ε ίοΙε ου όἰνο:Γοε ιτ:ευΙο:οε , τουτοε οι:οοΙ-

, ει:

Μιτου 8: ::ιεουΙΒουοει ΙΙ «Πι Ρ:οπιἱο:οπιου: υπ
Ιο (ΖΗΜΙ άσοι ΙΙ ε Ρε:Ιέ, η ρο::έωσ: ΜοΖασιι::, (θ'

ΙΙ:
Ι'οι

"Ή ο :υηα πο: άουΙοαπ , ι:'οίΙ: ε :Μο οσε υοοΙιοι ; οιπευτ ου'ΙΙ ου ε νοΙουτεἱ:ουιουτ ίου:Ιο:ι:

ΙΙΙ
' Με

Η Ρώπα ()ε:Ιερα:Ισέοίξ ν:εγοιτιουτΙ-ε ΙειυΒυοιιι:,

μ!

δε Ιε τΙ0Ι1Ι€ι11° :Ιεε Ιιο:πιπέε ; ο'οίΈ Ιου: ι::ιεΙειιΙΙο

Με

:υο:τοΙΙο. Ε: Ιο πιο:: ου:: :ιουε ενουε τ:εάυ:τροπ-4

ΙΙΙ:

τεο·,ΠουΙΒοο:οΡ:οωου: οπο: υυο οΙιοΓο οι: Ιε ο

η::

νεοι. ΑΜΠ οίΙ-εο ει::Π ουοΙο (ΖΙ::ΙίΙε οιέυοε

η

Ροι:Ιιοι Ιοε Ιονε:πίυ: Ιε οι·οι::,ου Η Ιεε ε του: οι:Ριο: : 8: εοι:πυο :Πι Εύη: ΡΙο::ο Μ” ; ε :που

ω
Ι::

τι Με ενἱε;εΙΙυΙΙου ε :το ΡείΙουο ιΙ'Εΐεγο , Η Ιεωροτ::2η '

Ικ

Μ* ου οι Μπι συβυι σοφῷ:: Ζε Μ:: Ε: Ρε:ι:ο ι1υοΙα

&

@απου υιΙι·εευΙουΓο ι1υ°ΙΙ ιΙουυο1: ε άινο:8

ε:

::ιεΙ:ιτΙ::8

(Σπορ. τ. τι τ. @μια

.μια

ι·ιιαΙαιΙεε ιΙπταπτ Ιεε ιοπτε πι: Ια εΙιαΙτ , όιοΙι: Ια ΙΙ
€πτε εΙεΙα τέταεε ειπ'ΙΙ Βάια πω αιπεε επ Ιεε επε

τΙΙΙαπι ιΙε Ιειιτε Ρ€εΙιε22 πε Ια νΙεπτ , πιο: Μπι Μαιο!"
ΜαττΙπεπ πο. Ροἱπι Μπι πε ταρροττετ εε ραΙΙΙιεε Με
α Ια Ρτειτιἰετε ,Ιαἰεπ οπ'αΡτορτειπεπι: ΡατΙετ ΙΙ

αρΡαττΙεππε α Ια ίεεοπτΙε. Ετ Με ειιι'ΙΙ ο απ που:
Ιε τείΙε υπ ενιιΙεπι ταΡΡοιτ επιτε εεε ιΙεπιι τοτ
τεε πε 8πετιίοπε,ΙΙ είι-εε τιιι"εΙΙεε εΙΙΙ'ίετεπτ επ εε
μποτ , ειπε Ιε (ζΙιτἰΙἘ που: ποσα ιΙεΙΙντετ εΙε ποε
πεεΙιέε, Ιεε α εστω: πιο ιπεΐιπε Πτι· Ιογ; απ ΙΙεπ

ιαπ'ΙΙ πε Ι-οπτττοΙτ με Ιεε ιτιαΙαιΙιεε ι:Ιε εεπτι ειπ,ΙΙ '
πετΙΙΙοιτ.]ε Με α ποιτε ΡτοΡΙιετε,ππΙαιοπ
τε επεοτε επ πιεΠπε Ιεπε : απε π: @οφ ή οΐε'ιια

"ο μια πο: [οη'ιιιιι , ό·βοιβέ οπο· οιοιέιιιοιιιιο:..
Οὐ νοι1ε νογε:,ειιι'ΙΙ παπα επίεΙ8πε εΙαιι·ετπεπτ,
ειπε πω ΡεεΙιει Γοπε Ια νταγε εαιιΙ`ε εΙε τοπιεε Ιεε

Ι
ΡΙαγεε τιιι'ΙΙ α τεεεπεε όαιιε εε:τε έμεινε; δε
- . ΙΙοεεαΙΙοπ ειιιΙΙιιγ α ται: όΡαπιΙτε τσιπ Ιοτι ί-απ€,δε ή
,
εΙΙιιγετ :απε εΙ'ορρτοοτεε; Ετ ε'είΙ επεοτε εεΙα
Ι
ιπεΐιπε ι1π'ΙΙ ΙΙεπιθε υπ Ρεπ αμεα , επ ΙΙ απ , με
Ι

Ια ρΙιι)ιο πιο π! ιιοοιιιιΞροιιτ Ιοιοτιιιιι οι @ο ρειιρΙο.

Μαιο ΙΙ πουε ιΙέεοιιντε επ Ιιπιε Ι'ετΙΏει δ: Ιε Μπι
Ι

:Ιε
ατΙιπἱταοΙεε
Ι¦ιιιιιιιιιιἰο,
ΙΙ, - Ι
πιάΙεε
ποιο
ιιρροιτο Ισ Ιοπί·Ι:ταπεεε;
μια, ε|Ι βιο Ιιι).άιραι·
[ο απ.
οιιοιιι-

Ι
Ι

ιιπ[ιιι·ο Μπιτ απο: 8ιιοι·ιβιιι. Νοιτε με: πιο α.
εοιΙτέ Ια νΙε. Τοπιε εειιε ΙιοττΙΙαΙε ΡαΙΙΙοπ , α.

'

ΙατιιιεΙΙε ΙΙ ε'εΙΙτ ἴοιἄιπἰε , εΙΙ Ιε επι: πε ποιτε
ποπ-Μπι. βατ ποιιε ετΙοπε ειιπεπιἰε ‹Ιε Ι)ιεπ; .

Β: Ι°ΙΙΤιιε πε εετιε πειτε Ιππείιε πε ροπνοΞε

πάτε αιτετε ειπε ποιτε ΡειιΙΙιιοπ. ()Ιιι·ΙΙι α: ·
171 Ε' 5 .

_ οιΡΡαιΙδ

*σε

8ισπισκ μπεί:: Μ· Ι:

ΒΡΡεὶίε Ιε Ρετ: επι [περσι Ι'αιωιπάε σουτ :ασοεε
8: πισω ε τεεσπεἰΙὶει ενεα]ιιε Μη: δ: ΡατΙε σε
“θα σε σε: εισεοτεἱ Η πισω ε εεσιιἱε Η εσωιπυ

πἰεετἱοπ σε τσιπ Με Μακ σε Πὶευ; κ:'εΠ ὅ. :Με
εε Η Ωιἱιπετέ, σεβ Βεπεὸἱᾶἱση,‹:ἱε Η Με, δε σε
ίση ἰιππισττεΙἱτέ ; Βἱεπε εμε Ι'Εετἱτιπε :οπι

στειιό Μπεστ Γσμε !ε πωσ σε ρεἱκ. Η ει: είὶ άι:
:σώσε σε πω: ΒιιετἰΪση , :με Η ιπευτττἰίἴιιτε

ε!" 5εΞεοευτυσσε ε. :ιεσιιἰἴε. ΟεΠ; Η τειτιἰΠὶσπ

Ρι·ειώεπεπιεπτ σε ασε σει:!πει , δε ει: Βήτα: πέστε
ἴεηόὶἱίῖεεπἱσπ , 8ε τουτεε Με €τει:ε: ,;Ισπτ Πωσ
πισω εουτοτπτε επ σε ίἰεεΙε δε επι Ι'εικτε. (?.εττσ

:ιοϋΙε 8ε Βειιτεσίε Με ε έιέ ει:Ηεπόε ει: ρτἰΧ Φ!
ίεισ€,8ε ω ΡΙογεε ‹ὶε πόττε]εΐυε. Επίἰη Ισ Ησ
ΡΒετε σοι” όέσουντε,σι;-ε 2ζειι ειί;Ιε ΓουνεἘ1Ί
ευτειπ σε εεττε σειιντε ι ε @τα ε 3 φωσ 1.

«Μ, «με Η: 8εάέσπισ η)ιΕι· νεπέήαβκ ΟΙω·φ Εσπί
ειιέιέεσ Ζωα Με @ι σο” Η Μ:: «ΜΕ εησι1τε1°
Ρουι· Η πι: , σε σοὶ! άιτ επ απεΓαπε Πειτε ευ εστει
ωεικεσιεπτ συ νετίετ ἀἰκἱείἱπε-, σα: !: .ωραια
Γα!ωπ νοι:Ιαβοη]ΐ9τ, Γ· ,Μ ε» !Απέα882. (Σεπ ε'εθε

Πιειι συὶ Η έπεισΠ Παω Μεάίειεεω· δε πότ1°0
ΡΙε€ε; & φπα απο” στ: τεπιρε , 8: Μ), ει εισ
ρωρήέ υπ εστρε, δ; σοὶ ευθη ει εκφό όεΙυγ

Η άστα: όοπΗΙ ενώ: τέσσπάσ,&: ο άόε!πιτεε θα
Μ] Με ρε!πεε εμε ιπετἱτοΥειπ Ιεε ρεώειιτε, ει:
πάστα άείσιιε!ε Η σοτιιρειτσιίἶοἰτ Μιά: Ιε ττΠ3ι1Μι
άε Πι ῇσίὶὶσεὸἰνἱπε. ΑἰπΠ ενσηε σου: εκρΕέσιιέ
εε ΨΗΕΓεγε ρτέόἰτ ἰεγἀιι ΜεΙΤέ,8ε σοὶ Γε πει:

νε Ρυι1θ:σεΠειιιέ:σεεοιησ1Ξσειτοσττε 50ΈΠΐ12.°
·

ε

ι

”

'

° · 1ο .σε

"_`ι·ιυ
οΙιαιι. τ. ι : τ. ιιΈ/ιι]8:

:οι

]εΙυε ου Ια ρΙεπιτιιιιε τι:: :επιρε; :Ι'ου ρα:οιΙΙ:

«Γιιιι.:οτε Ι°ο::ου: ο: Ι'ανουΒΙουιοπτ :Μαιο
:μι αυ Ιιοιι :ιο :ο απο , :μι Ιου: έτσι: ρ:ουιια,

ιιιιι:πιο δ: πιέρ:ιΙ`αΙ:›Ιο ίοΙοπ Ια εΙιαι:ι υαν:ο δ:
ιιιουττ:ι, ό: πιου:απτ ιΙαπε Ι'ιΒιιοπιιτιιο ρου: οι:
ριο: ιο: ρο:Ιιοι ιιοα Ιιοτιιυιοε ,επ ιιτ:οπ:Ιοπτ υπ

:απο 8: ρυιΙΙαπ: οιι ιοτοοε δ: οιι :ιοΙιείΙοε πιου
αιτιοα , Γυοιυρυαπτ Ιεε τια:ιοιια Μουρ: ὸ3έΡέ(:ρ
νιόι:ο:ιευκ τι: τ:ιουρΙιαυτ τω:: Ι'υτιιιτοτε ; υπ
Οοπουεταυτ τε:τιοτι , οι ποπ υπ Κοιιοτιιρτου:

' ιρι:ιτυοΙ : δ: :ιο Ι'αυττο ρα:: Ια τω:: :ιο Ια νοοιιο
ιιου :ιο ] οιω,οκιιιΙιό ου ίου το:τιρα του: :οι ου'ιΙ
ανοιτ έ:έ :ορ:οίοιιτέ ρα:Ιοε τχροα, 8: ρ:οιιιτ ρα:
Ιεε ο:α:Ιεα τι:: απειοπτιοε Ε.::ι:ιιτοει Κ), που
ριοτέ 8: Γιιιο:οιιυΙιτέ ιιοιιιουιο τιο:οΠιιιτοτ:ιευτ
οοτιίυΓο. (Σα: :με ρουτ-οΙΙο αΙΙορυο: :οτι::ο Ια.
Ιυιιιιο:ο ιι'υ:ιο όειιιοιιΙΙ::α:ιοπ 6 οοιιναιπ:τυαπ
το? Βία” ρ:έιιι: ιορτ ου τω: οοιια απο αναπτ Ια.
νοτιιιο τΙο1οίω, υο Ιε(ιιι:ιΙι Γοτ:ιτα εΙ'υπ ραυν:ο
που,
τω: ρα:οι(ιι:α
ιιι:ι:ιτιο
τουτο:
Ιεε ουαΙιτο:
αρρα:οιιτοα
(οΙου; δ:Ια:Ιειιυέ
εΙιαι:, :ιο
:1υιιΙΙιο:α.
υιέρ:ιιο,8: :οιοττό :Ιεε ιιο:ια;ου'ιΙΐοτα τιιοεουέ,
Ιιατ:υ,τιιαΙ τται::έ,τιιου:::ιαιτιοπέ ιι Ια :ιιο:ιο, ι
ιιιοπ :με ::οα-ιιιποεοπτ ; δ: ::οα-ιιιίιο ; ου'ιΙ
ΐουίιιιι:α Ια πιο:: ανο: υπο ρατιο:ιεο 8: ΙιιιιιιιΙιτο

ποι:ιρα:οιΙΙο; τω: Γεια επτο::έ ιιαπε Ιο @το
:το ιι'υπ Ιιουιιιιο :ιτ:Ιιε , 8: :ιιιο ιο: ρΙαροε 8: Ε:
πιο:: ιο:ου: Ια ραιι: ο: Ια ι-απ:ο :Ιεε ιιοιιιιιιοε έ88ο
:ο: οι: τιινε:ίε: ιο:τοε ά,ο::ουι·ε.]οιυα ρα:οι:Τατι:

οι: τοιιιρε οτιιουπό, τουιοε :οι ποιου:: (ο νοιξΕ
ΡΟΗΣ:

σου.τ,ι.:

~””

οι·
.πασοκ ΜΜΜ Μ Ια
Ρσιιι&υεΙΙειπειπ επι Μι· , ίειιε ΦΠ! Μι· επι ιιιιιιιιέ
:με ιισε ἴειιΜ ; Με ΡΜε ει·ειιιιιε ειιιιειιιἱε σε Μ
Ρειινειιτ Με: , δ: σεΜ πιεσε με ει: εί?ει. βετ
(τιιισειιιετιι: Η Με: άσσο αμε Με ετΙ·ιόεε , δε Με
μια, Με ι:ιτοΒιιιεε, α Με όειιιοιιεισείωεε εσπ
ίείΐεστ,σιιε σόττε ]εΐιιε είὶ νι·ειγειιιειιι Μ οικω:
σε Βιει:,Ρ:εό!ι 8: ιπσπιιε σου: Μ Μια σε ισοτι
ιΜ Ρ:ιτΜε ΡεοΡΙιετεε ιΓΠιιιεΙ. ()'εΓτ Πει: Γεω
' άσιιτε σει ει ωτΡειε απο ΡτεὸἰᾶἱσιιὲΕἴηε:
@ι ειιΡ: σύ ειιιτι·ε σιι'ιιι·ι Ι)ιειι , Ριενσιτ 8ε Επε

ιιιτε Η εΜιτεπιεστ , 8: Η εΠειιι·έσιειπ άεε ειισΐεε
Π έΙσἰἔιιόεεεσιιἰ Πε Με: ιιιτινέεε σα: ί-εΡι οι:

Ιω ΠεεΜε άειιιιιε Ρ Ω'είΈ ειιι:στε σε ιιιεἴπιε
1)ιειι , σοι ε ειινογέ ]είιιε ι:Με ειειικ , δ: σιιἰείἔ
Ι'ειιιτειιτ σε ισιιτεΙ'οτυντε ιΜΜ ττιεἀὶειιὶσιι. επ
σιιἱειιίι Ρειι , ειπα: σα: εε :σώσε Βια: τσιπ Βι

Βε , δε τοιιτ-ΡιιιίΕιστ , εσιιο!ιιιτε δε ΡΙσχετ ΜΙΜ
πιεσε Με ειισΐεε εμε Ι'οιι 7 νσἰτΜε ενετιετιιεσε
· ι·έσσιιάτε εεεδ:επιεστ Ξι Με στεοΜε , 8: Με «Με

εε: Πεειγρεε,8ι Ξι Με πισἀεΙΜεΡ Βεεενσιιε
άσσο , Ριετεε Μεσ-σιπιει , δ: επιστεΠσπε ενα
ιισεετάεστε δι τεΐρεε?ειιειιίει”σ ,σε 8τεισάΡι·ισιτε

σε ιιότι·ε ίει!ιιτ. @εΜ ΒιιίΪε ε Με σειιίΠιιιι:ε;
εεε Μ ΪοἰΒΜίΪε ά Μ Ριιυντετό σε Γε ιιἰε; σα:
Ι'Ι·ιοττευτ σε Μι ει·σιΧ,8ε Ι'ιΒιισιιιισΜ όε Μι πιστα

σε σσιιε ο!ΐεπίεστ Ροιιπ. (Με πιΠεε ιιιει·ιιιιεε
Με:: Ισισ σε ιισιιε Γε:ιιιιΜι:ετ , άσινειπάείστ
πιω ιισιιε ΐσπιδει· επι Μ Ρογ,Ριιιε σιι'ε!!εε εσιι- /

τἱειιτιειιτ ιιι·ιεισνισειΒΙε Ρτειινε ιἰε Γε νσεειτιοτι
ωιιιε.
¦ - ε 5”ιΙ ιι'έισιτ Μ,
· Η σε Γετοιι ΡειεΙε @Πα
σε

Μαρ. τω. ι·ιτρ]ι,
ι
ι”
· σε Ι)Ιειι ; μπει: ιιιι'ΙΙ ιι'έιιιτσιτ με Ια Επι” τιιισ
Ιιι)· ι:Ιοιιπιεπιτ [σε σπα:Ιεε. Ριιιε σιι”ΙΙσΙΙ ω, 82:
σου:: τιιιΙ ειπα: πιο Γε ιιιτιιιιιε έτέ , τιίἔ σε Ισ ίσιο.,

ε'εΙΙ: αυτ: Ρτειινι: ενΙτΙειιτε > Ψιι'ΙΙ τι ντηεπιισιι:

Ισ (ΙΙιτΙΙΙ: σε Βίου. @τι ΙΙ οτι επιεατιιΙΙΙει·πιστιι:
τΙσπιπισιιιιι
σε ιι'σιι
Ι'έτσπιτιεπιιστιτ
τΙοτιιιε
απ:
Ιςεινστιτ με, ΙΙ
Μεπι'ιιιι
αιιιΙΙσε
8τΙεεπιιι':ὶ
τιιἰ-·
Ισπιε. (Σε: ΡτοΡΙιετε, Ρσιιτ πιο ιιοΙπιτ ΡετΙστ σε
Ι'Ετ:τιτιιτε ιΙεεΑΡθετεε,πισιιε στι ιι ΙΙ Ι·ιιΙεΙειιιεπιτε

8; Η τ:Ιαιτειιιεπιτ ιιιΙΙ:τιιιτε ι σα: ιΙεΙστπιιιιΙε απο
ετσι:: ιΙιι δειεπιειιτ ει: Που ότι Γετιιιι:ΙΙιΙε τιι.ι'ετι

Ι

ιιτστιτιστιτ Ισει8πισπιιτιειτισιιε εΙΙ: στι ετΙΙΙιαιτιστι δ:

Ι

«κι εσιιίοΙειτιστι : ι:'είΙ:Ια ιιι:ιτιστο σε πισττοιογω
Ισ ίιιιετ 8: Ισ ίοιιιΙετιιοπιτ σε: τσιιτι:ε ιιοε είπισπαιι
τω. Οιιτ ριιΙε ι1ι18Ι2. τιισιιτττΙΙΙΙιτο σε το τΙινιπι
ι ετιιεΙΙιέ τ:ΙΙπισττε ειιτ:τΙΙσιι , Ριιιε στα: Ιω ΡΙο.γοε
ίσοι: πισττε Βιιιπέ , Ιοπι ειιιιιιπιτΙε πιότπε ιιιιΙιτ , ίση

στηιτοΙιτε πιόττε 1οιω.-Ωι ππιιιΙιετΙι&Ισσ ιιδιτε
ΙιειιετΙιθ:ιοπι , & ει τπισττ πιόττε νἰε ότιιβτπε ισι
τπισιτ:ιΙΙτέ:ιινει: σιιεΙΙεέ ιιιιισιιτ, δε :ινα ιιιιι:ΙΙι:
:Ι6:νστΙσπι ιιονοτιε πισιιε ΙΏ€ενοΙτ ιιπι πιιγίιξστεΙΙ
Ρτεεἰειιιτ , σοι Ισιιε απο: τσΙΙιΙε δ: 2πΙΙΙ:ε ατιμ

τοπιεε ι:σιιτιεπιτ τοιιτεε Ιεε ειιιιΓεε ότι πιστα: Ιισιι-'
Ιιειιτ,8ε ιι'ε:ΙΙ :πατε εΙιοΓε :κι ποικΙε :με Ια 8το.ιιιΙε

· διτιιιΙτιιΙπεΙιΙε τιιιΙΙΙιιιι:ε σε οι” επι Ματ ει :οσε
.ι:τογειιιε? ()ε τιιεΠιιε ΡτσΡΙιστε ιισιιε τι επιΓεΙἔτιέ,
διπισττε εσιιΙΙ:ΙετιτΙε: ιισιιε στι τι ιιΙΙει εσπινιιιτι- σ

τω, σαιτ πισιιε ίσιιιιιιεε σε: μανια ΙιτοΙσιε στατι
τεε ιΙιιπιε Ισε νογι:ε σε Ια ωστε, σιἔι πισιιε ιισιιε
Ιοιιιιιισε ιΙέτοιιττισι ι:Ιιεισ:ι.ιιι ΙεΙοπι ΙσεΙΙοΙΙεε ΙπιεΙΙ
Ι
ιιιιτἱοιιε,

@τυπου ρ9·συιΜ·βο Η
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υατΙουε, δ: Ιεε ΡαΙΙΙουε ανειι€Ιεε ιΙε υθττε εΙιαΙι·δ
Μ: ῇιιἔειυευτιΙε Ι)Ιειι υοιιε ιυευαεε , 8:ΙΙ Η), α ι
Ροἱυτ ιΙε ιυογευ υγ ιΙε ττουιΡετ Ια εουυοΙΙΙαυεει

υγ ‹Ιε τεΙΙΙΙΞεταΙα ΡιιΙΙΙαυεε. Ι.ε ΙειιΙ τετυειΙεα
εεε 8ταυιΙε πω” , οιιΙ υουε ρτεΙΙευτ , εΙΙ ευ Ια
ετοΙκ ου $εΈυειιήεΙυε. ()'εΙΙ Ια οσε υοιιε πευ

νετουε Ι'ειι ρΙαιΙου ΡατΙ-αἰτε οι: τσιπ Με ετΙυιεε,
Ια απαιτει ιΙε Ι)Ιευ, Ια Ραυι ιΙε Ια εοτιίεΙευεε5Ια

ῇοχε ιΙε Ι'είρειιαυεε , Ια Ιιιυιἱειε ιΙεΙα ίαεεΠε , Ιε
ότου: 8: αΙΙειιτέ ευειυΙυ :Ια εΙεΙ ; δε ευ ιιυ ιυοτ

(εουιυιε ου Ιε 5εΙ8υειιτ ιυεΙΙυε) Ια νογε, Ια κε
υιό , 8: Ια ν1ει νευει άουε , ρεεΙ·ιειιτε , ειναι
αΙΤειιταυεε. Μ: ΡΙΙε ιΙε Ι)Ιειι ε'είΙ: εΙιαι·εέ οι: νοε
Ι:ιεεΙιει , δ: α Ροττέ: νοιττε υιαΙεἀΙᾶἰου Μ: Ια
Ι:ιοΙε. ΙΙ α εΙΙΙαεέ νοε ετΙιυεε ευ Ιου ἴαυἔ; δ: Μ!
εΙοιυι & Ιεε έΡΙυεε ουκ ὸέεΙιΙτέΙ'οΙ›ΙΙἔατΙου Συ
που ότου εουτταἱτε. $α υιοττ εΙΙ νοπτε Γαιἰε -

όΙΙου ι δ: Ια ΡαΙΙΙου νοττειιιΙΗεει ]οι1ΪΙΙ-ε2 Βατ
«Ιἰυπευτ οι; Ιου Βευευεε; οι: νοιιε ρι·οΠετυαυι
ΙιιιιυΙ)Ιευιευτ α Ιεε Ριου. τεεενε: ανεε ιιυε Ιογο
8ε ιιυε
ευτΙει·ε,&
Ια Ι'αεοιιεΙΙ
Δω & Ιου
, δε Η Δ
ΙτυΙτ
ιΙεαιυουτ
Ιεε ιΙοι1Ιε:ΙΙΙ53
ιΙε Ιαυε
Ιεε ΡΙα)ιε8σ

δε ΙειΙογειι οι: Ιου οΒεϊΙΙαυεε ; οιι'ΙΙ νοιιε ουτε
ΙΙ ΙΙΒεταΙειυειιυ νΙευ (νουε ιΙΙτ-ΙΙ) ο ρε`εΙιειιτι
να” , οι ιιε €Ι€ιΙ2ΙΒΠ8_Ρ0ΙΠΕ Ιε Ιειυ8 οι Ιεε ΡΙα

γεε,δε Ια ιυοπ :ΙεεεΙυγ οιιΙ θα ταυτ ουκ. Ω'εΙΙ
οσοι· του εμε Ι'αγ ΓοιιΕΡεττ του: ι:έτ οΡΡτοΒτε;
ηυ.οτ="Ή-ια-

(Ιε Ιουτ τεε ΡεεΙιει οιιΙ Μουτ τυΙε ευ :ετ εΙΙαιρ

οιιΙ τε ίαΙτ Ιιοπειιτ. ]ε Ι'αΙ νουΙιι αΙυίὶ Ροιιι· τε ο
ταυπευετ ευ Ια υιαΙΙου ιΙευιου Ροκ: , οσο: το

°

Ρτε=

ΟΙ:ιιρι 1: Ι Ι τ. ιΙ'Εβ]σ,

49;

ΡιεΙΒιιςει· :κι ττόιιε ‹Ιε Γε μια: ; δ: :ε :οπότε ο»
ΡειΙιΙε ιΙ'ειιττει· αι ίου ι·ομιιτικ: ,οι επι Ιει εσω

ιιιιιτιἰοιι άι: Γε νἱε. Οι” πιογ,8ε πο” εε εμεις:
το Ρι·εί-ειιτε, δε: το νἰγτ:ιε ετοι·ιιεΙΙειιιοιιτι (?εΙΙ:·
Ιδιμ:Ιι€1°8Ετ81°€8,Ι€ Ιιιιι€ειΒε οπο: ιιοιιετἱ_ειιτ ει:

ιΙοιυι 8: ιιιιΙετιεοι·άΙειικ $ει8τιι:ιιι·,άε κΙεΙΙιιε εετ
τε “θα , οίι ιιοιιε Ι'ανοτιε να; τιιοιιι·Ιι·ιιιήοιιι·

ιΙ'Ιιιιχ Ραπ ιιοιιε. (ΜΙ ιτε οιι'ΙΙ πω” ι:ΙΙι εικοιτ
ἔι απο πιω:: ιιιγΙΙΙι:1ιιο, οὐ ΙΙ πιοιιε ο ώνΙ6ι μια· ο
Ι)ΙτιιειιιεΙιε Ρι·οι:Ιιιιιτι.ΟΙιεϊΙΙοτιε ἐιἴει Μπα: νοιιι;
ιιοττο)ιοηε ιιοε ειιιιεε δε Με ι:οιΡε εινα σα: νΙνο
ιερειιτ:ιιιεε.Βοποποοιιε επι ιτιοικΙ:,8ε ἔι Ια άπο,
μια: ί-ιιινιι: άοΓοτιιιιιιε Ιε ΡτΙικε οι: Ια πο” Με;

Αγσιι; εοτιτιιιιιεΙΙεπιειιτ ιΙενιιιιτ Ιεε μια α: οι.. .
για μπαι ιΙΙΙιιιιιιιΙΙ:έ,άε εΙιετΙτό,ιΙ'οΙιεϊίΒιιεα
_ οι: ΡιιτΙειι€ει ‹Ιε εοιιΙΙιτιοοι δε άι: ΙΙιιιιτετό ,ι:ιιι'ΙΙ

που: ει ΙεΙΙΙέ επι Γε ετοικ. ΚετιιΙοιιε Ξι Ιου επιπ
ΡΙει απο εοιιΙΙ:ιτιτε δ: ΙιινιιτίιιΙιΙε οΙιεϊΙΙιιιιτε Ξι
ΒΙςιι ιιόττε Ροκ , ιοί-ομοσ ὁ. Ι:: πιω: ; νοιτε

ιιιίοιιεε ὰ Ια σούι , ιιιΙοιιι:ε ειιικ ιιΙΙΙΙδΙΙοιιε,8τ
:ιιιιιέΡτειινεεΙεε ΡΙιιιι τιιιΙεει ε°ΙΙ ιιοιιε γ ειρρεΙΙο.
Αἰιιιοιιε πω θεια , Ιεε ιιιετιιΙιτεε οι: α: Ιοιιγο
πιο δειετιειιι·,εοιτιιιιο ΙΙ ιιοιιε ο ιιιιιιει; Ριπ
ι:Ιοιιιιοιιε Ιειιι ε'ιΙε ιιοιιε στι: οΐίετιίο2 ι εοπιιιιε

ΙΙ εΙΙε πιοτι ροιιι· ιιοιιο ειι:οιιοτικ Ιε μπάσο οι: ιιοε
οΙΙειιίοε; ΡιιΙΐοιιε Ιι:ιιι· μια ι:Ιι: ιιοε ΙιΙειιε , εστη
τιιο ΙΙ ιιοιιε ιι ι:οιτιιιιιιιιιοι1ε Ιεε θεοι; ΜοττΙδοκιε

Μπιτ νΙειιιι Ιιοπιπιε,8ε Μ: εΙοιιοιιε ἔι Ια ι:τοΙ:ι «Ια
δειΒιιειιη80Ι'ειιτειτοιιε ιΙιιιιε Γοιι ΙοοιιΙστε,Ροιι:

ιεΠιιίειτο:τ ανει:οιιε Ιιιγ Βοιωτια ιιοιινειιιικ :
- Ι-

πω»
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.εω,ωω άσπ::Ξε[Μ [ισ Ισ

νότι:ε κΙε Ια Ιυωἱετε άι: Β Μεικτό ; μου: :Μπακ

ουδ υπ ῇουτ έ:: Γοπ ἀεὶ Βἰεπ-Βειιτεια , δε γ εά
ντε , & γ τε8τιετ εεεωεΙΙεωευτ «το ία εσωκο

πιἰοιι. ΑΜΠ Ισά-Η : 8ε εἶι Μη ενεεςικΙο Ρετε
δ: Ιε Μπιτ ΕΪΡτἱτ , να), Βἰειι Βεπὶτ ἔι ῇε
:πάω Ισά Βουιιευτ,Ιοϋειιι€ε δε ΒΙοί.

το απ:: Πατάω «Ιεε ΠεεΙα.
ΑΜεκ.
`

σ

5ΕΚΜΟΝ Χν11.
5[.ΙΚ Ε5ΑΥΕ ΕΠΙ.
νΕ115ΕΤε ια". δε”.

ω. Αμ:: με [Μ απο β [Με πάβ επ οΙ:ΙιτΙσπ μ”
ΙεραΙ:ή ΙΙβ πω: έ: Η ρυβετὶΙί; ΙΙ ρυΙσπ8:Μ

_θήσατω ό· Ισ Μ” μπώ: Δ: ΙΈτσΜεΙμ04ΜΠό
π. ΙΙ@Με
ΙΙΙ: Μάιο· άσε [δω ειπα , ό· επβτι ηπι- Δ
επ]Ε παω.
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