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496 .εω,ωω άσπ::Ξε[Μ [ισ Ισ

νότι:ε κΙε Ια Ιυωἱετε άι:ΒΜεικτό ; 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

:πάωΙσά 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:ΙιτΙσπμ”

ΙεραΙ:ή ΙΙβ πω: έ: Η ρυβετὶΙί; ΙΙ ρυΙσπ8:Μ

_θήσατω ό· Ισ Μ”μπώ: Δ: ΙΈτσΜεΙμ04ΜΠό

επ]Ε παω.π. ΙΙ@Με ΙΙΙ: Μάιο· άσε [δω ειπα , ό· επβτι ηπι- Δ

ΙΜ 6· πιο» @ΜπεστΙΙΙ/Ισ κι]14]ΙΙΙΙετι ρΙΙΙβαΜ

μ" Η ι:οππσέ1])ιπ:: ιμ'ΙΙ: αποκτώ Ια] , ό Μ]

αυτώ” σΙ:"Χω:Ιαιτε ὶπὶιμιᾶπεζ..

Μ. Ρυιστωιτ Ιεριττιμτι]-]ε μπσπΙ Ι:: Φωκά: , ό°

ΙΙριπω!ειι Ι: Μπέκ ινιαμιε Ισ Ραεπιπ:, ραπ::

4ισ'ΙΙ κα" ήπωάπ @π ω: ὲ ΙΙ: πιο:: ιμι'ΙΙ “τι

ότι' πω: Μ πω! ό:: τηαπω:$πτε , ό· με Μ]

:πε/Με απ” ροπέΙ::ρεώει. ιΙερΙαπωτ:,6·Μ”

Μτε:σσάήνσατ Ισ: πιπ[ετε!ϊκτε.

Ρω

4..-_@κι____



ΏΙΜμ Ι. Ι Ι Ι. σΈ[σ]::

Ι)ποπποππεέ Ιε μοι· σε ΡειΙσιπε, π 6 5 σε

εστω πω.

σε

 
. ξ ΕΙππΙΙΙ: ππσετε επσ.ππσ $ειπνειππ,ΙΙείἱ

ία πεΙσππεᾶΙσππ, δε εμ'ἑι Ισ πππεσπεεπεἰοσ σε Ισα

εσιππΙ:ειε Γιπεεεσε εεΙΙε σε Ιου ππ·ΙσππΙε. Νου; Η;

π νσππε να: τσιππ εσυνεπε σΐππΒπτππΙπέ,σε Βιππ[ΐ8: σε

ΡΙππγεε. ΝσωΙενεπποσεπωΙππεεωππενε ιπσ'Ι1

σε εΙσἰπε σε σ'ιπππε ππιεπεσπσε:εσεε Ι-σιπνεπεἰππε.(ζ'είΙ Ι°σπσπε 8ε :Ιω εΙπσΓεε μείωσε ε εμε Βἱεπι Ι

Ι ε τεΙΙειππεππε σΙΓΡσΓέεε ; εμε Ι'Ιπσππππειιπ ο. ΜΗ

Ι'σΡεποΙπε , σε εμε σεε έμππεε σε Ια επε:Ικ ἔσω:

πισω Ιω ΙΙειππε σε Ισ εσιπποππππε; 82 σε Ια Ρπεἡ

σΙδεΙσππ εμε Ιε ΡποΡΙπεεε Είηε πισω επι πι πωπω

σὺ. ΙΙ ππουε.σεεΙπιπε Ρπεπππἰεπεσπεππε Ι:: βπι1]'εκπ-=

α: ο εαπ σενοΙσπε Με, και @πώ ; Ο· με: Ιε:8Ισὶ

π: επ Σε" σενοΜπ εκμένπε ; εσππιπππε ΡεπΙε ΡΑ

σσεπε Γεω ΡΙεππε. ΕεεεπτεΞππεπππεπιεπισππ·ε εσπ- -

ΒαπεΙσπι ,δε Ισ μεμε Ιειππεεε σε ππσεπείσγπε

πεπΙΙσππππασΙε, εμε πισω ίοΙεσππΙίΙσππε !

ΡΜ;

π. πι.

π εμεπσἰπ, εμε εεεεε Γεεσππσε ρεπεΙε σε σε με _.

σιπΒΙΙεε. Οιπεσεσπε εμεΙ:ι ρπεσ1&Ισππ σεείσιπΕ
 

σε ΐεσπισειΙε, εμε σσπιππε σ”εισσπσ εποε-ΙΙ επΙΙΙ:ε, σε

ΙΙ ΒιεΙιεσίε :πΡΡπιπεπιεε;ίΙ εί)ε-εε εμ'εΙΙε σε ΡιππΒε

με εππεπεπεεπεπιε εσω Ιω ίεπομ:Ιω εμε :με εἰ·

σπἰεε Ρεσνεππε ε.νοΙεΓυπ'τε μμε. Πινοσέ εμ°εΙΙε

πισω πτπσππεπε: εΙειππειππεππ ; εμε Ια νσΙσπιπέ σε

| 1 Ι σε”

Ιππιππεεε σε 8εΙσππειππ πισω ότε εμε Ι)σπαππε επιπτώ



308 8ει·ιιισκ ἐσιικἰε[Μ Μ· Ισ

])ιειι ε έτέ ιιιιε ίσιι (Με ΐοιιΗ:ιιΡε ; δ: ι·ειιιι μι

εε ιιιογειι ΓιτιειεειιιΙιτέ όιι ]ιιὶΪ ιιιεκειιωιΙει

σοι τειεττε ιιδτιε 1εΓιιε , ιιτσεσιι'ιΙ ει ΓσιιιἙεττ :
ε”είϊ 6. όιι·ε : ιιιιΉ Μι ι·είιιίξε Ιε τιοιιι δ: ΓΙιοτιιιειιι

σε ΜεΙΠε ; ροιικε σιι'ιΙ επι ει Ιεειιιιιισιιεε , δ:

εΠ: τει σα: Ιεε ΡτοΡιιετεε ενοιειιτ Ρτειιιτ,ιιιιΉ

Γεισἰτ. ]ε εοιιίεΙΐε ΡειιειΙΙεπιειιτ, εμε εεάινιιι

ετιἴεἱἔιιειιιετι; εμε πιεσε @Με ΕΓιχε Πι: Ιεε

ειιιιΓεε :ιο Η ίσιιί·Ιττετιι:ε άιι (ζΙιτὶίὶ: , Ωσηε @στο

χιιιιιιτ εμε ε'είὶ Ροιιι πο; ΡεεΙιε: σιι'ιΙ είἰ: πισω

πισω ειΡρσιτε ιιιι Βιιιτιά έεΙ:ιιτειΠεπιειιτ ; ιιοιιε

άειινι·ειιιτ άεε (οιιΡεσιιε ειιιι ί-εε Ρειιιεε ιιοιιε ειιἴ

ίειιτ άοιιιιει εστιττε ίσο ιιιιισεειιεε , δε 0008

πιοιιτιο.ιιτ Ξι μη· 8ε ιΪι ΡΙεἱιι , σιιεε'εΠ Η εΙι:ιιιιέ,

δε που ίση ει·ιπιε σει είι;Ι:ι :σαι-ε σε β ετοικ 86

σεΗ ωστε. Μεειπα τσιπ εεΙει,ιισιιει σεΜΜΜ

με όε ει·ειινει· επεσα έΕΐ2Π8θ;ΚΙΠΒ Ι)ιειι:ιιιιι ώ:

ττεε-ιιιΓτε ; δ: τι·εε-εσιιἰιιιΒΙε , ει: μια εοιιίειιτιι

ιιιι'ιιιιε ΡειΓοιιιιε :ιεεισ.ιιιτε,δε ττεε-ιιιιιοσειιτα

:κι ετέ_ιιιιἴε ἐ ιιιοττ Ρσιιι· ι·ειιςιι·ε άεειιιέειιιιιιιη

σ ' άεε εσιιΡ:ιΒιεε , δε άεε ει·ιιιιιιιεΙε Βιειι4ιειιτειιιυ

()°είΈ Ραπ Μια αεττε εΠΠιειιΙτέ , δε ρου?

ΐ:ιτιεθιιι·ε κιετοιιτ Ροιιιτ ιισε εί-Ρτιτε, εμε Ιε Ριο

ΡΙιετε εστω Ιεε ίσιιιΉτιτιεε5 ιιιι ΕΜΠ ει :ΜΒ

ΡΕαὶιτ Γε νιε & ἴει εἰσιν: ,σε ΐεε 8τιιιιόεε Ρτοίιι€·

7. :ιι:ειζ βετ Η Ιε @ΜΒ Βιίὶ Ρετι όσ.ιιε εε ε0ιιιωϊ ι

ΜΙ γ Ηιίιάει1ιει.ιτέ ίε.ιιε τείΙσιικε , εεετε ωστε

ίεισιι τιιιΐοιιιιιιΒΙε ; ιι'έτειιιτ με @Πε , εμε

Ραπ Ειιινει· ιιεε Ρεσιιειιτε ; Ιε ιτιΦιτἱε ΕΜΠ Ρι·ινέ

εε Ια ΡΙιιε Ριεειειιίε,8ε άι: Ια μη; ειιεεΙΙειιι€

' νι=

'Ω

μι



 

«ω. :. : ιι. ι·1°ερ]:. 4 499

:σε σιιἱ ΜΙ:: Ε:: σε ι:ειείΙ επί: σιἰειι:: νεΙι: ΙεἰΠε:

σε:Ιτ του: Μ Βεσ:ε Ιιιισιειἱσ , :με σε Μ ::ιεΙιετε:

σει:Ιε σε:τεσε]είιιε. Οι: όαση εο:σσιε ΙΙ εΙΙι

ιιιιε σε:ΐοσσε σο:: ΜιιΙετι:εσ: :ι·εε-Πιιιιτει 8: :Με

ἱσσο:εστε, ισσιε σινισε , σε σ”ι:σε σισσι:έ:ισε

:σεσΜ σε ιστοσισ:εΙιειιΕΙ:Ιε, :Ι ό: σε:: :με Μ

:σε εΙΙ :ισ Ι:Μσισ:ισ:, σιιι νει:: Μια:: σε: σοσ

Μσι:εσ: σ (με Ισ :σε σε :οσε Ιεε Ιιο:σσιεε εσΜισ

Ι:Μ,σσσ: Μ σ:ιιι, €οι1::11ε σε ε:εει:ι::εε Βσ:εε, σε

σει:: ισιιεΙι]ι:ε σει:: σο:: νοι:εΙ'είΙΙιιιιει: ,άσε

σισιειε ειι::ε 'εμε ΙΜ: :σε ίο::ε :με τοιι:εε Με

Μ:: σε Ι:: τα: οσ σ 8: σεΙειΙεισεΠε σ σεΜσσεσ: σε

σε:σ:ε Μ σΙι:ε σοι:: Μ σιο:σε,8: σε Μ σεΜΙ:ε

σ'ι:σ σΙιιε 8:ιισσ Ι:ιεσ σου: εσ εσσΜ:νε: :ισ

ισσἰσστε; ΙΙ ΜσιΙ:Μ σι:'ΙΙ σ'ειιΙΙ σε: έ:έ σ: σεΙσ

Γ:ισεΠε, σ: σε Ιει:ι:ΙΙΙ:ε σε Βια: σε σοσσε: Ισ :σε

σεΙσσ Ι::Ιε σου: Ισ σζ;Ι::ε;Ιι εεΙΙε σε Μσ :σε σοι::

Μι:νε:Ισ σάιτ, ει:ΙΙ ει: : σειιιει::ε: σοιι:σιισειε

εσΒΙοιι:ιε σεισε Ισ πιω:: Ι.ε Ρ:οσΙιε:ε σοι:ε :ισ

σ:εσσ σοσε σι:'ειι:ΙΙι σ”γ εΙΙ:-εΙΙε με σεισει::έε;

σιειΙε σι:'εισ:εε γ ενο:: σειίΜ πω:: :με Ιε :ε:1ιιε

:ο::Ι'ε:ισισ::οσ σε σοε ε:ιτσεε, εΙΙε εσ εΙΙ Γοι·:ιε

σει: σε :εσισε εσ:εε σΙιιε ΒεΙΙε ; σε σΙιιε Ιωσή

σει:Ιε,8εσΙιιε ΒΙσι·ιειιίε,8: σΙι:εΜ:ισε,δε σε:σι:

::ιΙ›Ιε σε:: ιεισειιε. Ι)Μι: Ιε Ρε:εστεΙΙιιΜιτε ε::

ισσ::ισσοςεσ:,8ε Π:: :εσσιι νἰνεστ ἐι Ι'ιισινετε;8:

σου: στι:: σεΓσσ ::σισ::εΙ:Ιε εΙιει:::έ,8: σε Με σε

σΙΙ:Ιεε σε σοιιΙσι::ει:Με Ιοι:Ρί::ισεεε,Γε :οι::σσσό

σ'ιισε ΒΙΟΙ::: Γοι:νε:ει:σε, Ι:εσ:ΙΙ:ισ: :ιΙ:σσσέιισεσ:

:ουτε Μ:: σει:ν:ε , 8: Μ: εσ σοσσιισεασεε Μαεε

` - Ι ι σ, :σιτε



500 “τω” ιΙειΙ:ΙΙι:[ιποβιτ Ισ

ιιιιταειιΙσιιιτ. Φεβ Ισ ΙΙ1Ιστ (με ιι·αιι:τε Ισ ΡτσιιΙισ

τσ σαιιε Ισε ττοἱε νετΙστε οσε ιισιιε ανοτιε Ιειιει

νοιιε οιιϊΙΙεε νειιστεσι ' σετιιιστ Ι'ιπιί·ιτππιιτέ σε

Ια ΡαΙΙιοπι σιι τιισΙΙιε; Μαιπιτει·ιατιτ νοιιε στι ειπαν

στε2 Ισε 8Ισπισιιίσε Πιάσε ; ιιπιε νΙσ ΙστιΒιιε δ: σα·

ταΙιΙσ α ιατιιαιε ι ιιπισ Βταιισσ 8: αΙισιισαιιτε ΡσΙΙε

ω , ιιπι Ιιειιτειιιτ αεσοιιιΡΙΙΙΙστιισιιτ σε Ια Ιιοπιιιε

ιιοΙστιτέ σιι Ρστε , ιιπισ σσιισε ισιιϊΙΙατισε σσε

ΙτιιΙτε εκτιιιιε 'σε τσιπΙοιι τταναΙΙ ; Ια ιιιΙΙΙσε δ: Ισ

ίαΙιπτ σεε ιιατΙσπιε ;Ισε σέΡσίιΙΙΙσε σε Ι'ετιίστ τα

σιι ιιισιισσ α σε σε τσιιτεε Ιειιτε επαπισειιτε. (Σε

ίσοι Ιεε Εκ Ροιπιτε σιιε τσιισΙιε Ισ ΡτσρΙιστε ; τμύ

(σε: εοπιιπιισ αιιταπιι: σε Ραττισε σεΙ'σιταΙτατιστιε

στι σε Ια ΒΙστιθεασσιι σε (ΖΗΜΙ ι ε φοιτ ΙΙ αισθ

τε σιιεστε , ιιιισ τσιπ σεΙα α στό Ισ Ιτπιιιτ σεΙει τισ

Ποπ στι $ει ω” ; σε τιιι'ΙΙ ιιοιιε ται:στιτσ, 86 τε·

Ρστε ασε-Ιε

σ'ιιιιε ίιπισιιΙΙστε ΙτιιΡσττατισσ. Νοιιε Ιιιιντ008

Ισ ιτπεΐπιισ ωστε, ε'ΙΙ ΡΙειΙΙΙ ατι δειειιειιτ στι ειστε

αέΙΕΙσπι ; δι ειπΡΙΙσιιετοιιε Ισε ΡατσΙεε σιι ΡτσρΙιε

σε Ισ ΡΙιιε Ιιτισνειιιστιτ σιι>ΙΙ πιοιιε Ισια ΡσΙΙΙΙιΙσι

τεπτιατσιιατιτ Για τ:Ιιεισιιτι σε εεε απτιι:Ισε σε σι18

τισιιε εΙΙΙιιιστοιιε σ Ρτορσε Εισιιτνσττε σσιίισα

τιστι δ: εοιιΙσΙατΙσπι. Ιζ.α μειώστε ΙιειισσιάΙσπ

οιι'ΙΙ Ρτοπιιστ στο (ΙΙιτΙΙΙ: σε Ι)ισιι αΡτεε Ια ιτισττ ,

 

ε.ΙΙ στις; επιιπισε ροίΙστιτό. Αρι·σε, σιτ-ΙΙ, ιμισῇιπ

στι: β @τα πιέβ οι: ιπΙιΙατάστι μι” ΙερΜιέ,ΙΙβ νετ·

τα σε Ισ ρυβετττά ΙΙ γ α τιιοτ Ροιιτ πιο: Δω

ΙΉεΙ>πειι : τω:: στή! απ” Μι βπ ειπε ραΙιέ ε

σ,σΙΙ α σἰτε , σιτε: σα: βια τω: «τη ιστό @το

ραΙιεί

σἰετιειιἴειιισπισ , σοτιιιιισ στι Ροιιιτ '



 

εΙ:ιφ.:.:::. :Με ω:

ραΜ Μαἱε ε'εΙΙ: ιιυεΙ'αΙΙου ιΙε ρα:·Ιετου:ΙΙυα:τε

εΙαυα ΓΕε:·Ιτιπε εΙε εΙΙι·ε ΡεεΙ:έ Ροι::· ΙΙ(έυΙδετ Ι:

Ιε ΙαετΙδεε,Ι'οΙ:Ιαε:ου , οι: Ια νΙδΙ:Ι:υε οΙΙΙ:ε:·τε Ι

α. Ι)Ιει: :αουτ Ι'ε:εΡἱατἰου οι: Ρεευέ. (ΪεΙΙ αΙυΙΙ

οι:'ΙΙ Ιε Ιαιιε ει:τευεΙτε ευ εε Πει: ; δε ευ Γα:υε

Ραι:Ι,οί: τεΒαειΙαυ:: α εε ΡαΙΙαΒε, ΙΙ ου, εμε

Με:: ε :Με Μιά μ: Με ρσὶυτ κακα:: ρεεΙ:έ,ε!Μ Μ".

εεΙ:έροισ απ:: ε'είὶ α ευε, οι:'ΙΙ Για ΙαΙε δε εΙΙαΑ 5· Η

ΙΙ ν:&Ιυ:ε Ρεο Ματο:τε εΙε :πιο Ρεευεα: Ετ ἀε
τεεΙιείαΙΙΙει::εΙΖευ:ΒΙαοΙευ:ευε , οι:ε ΟΙ::·Ι|Ια :Η (Μα

[επ πυιΙειωΗυπ μου:: Μια ; ε,είΙ α ιΙΙτε , Ιε ίαει·:Ι·Ι:- 'Ι

εε ε:ερΙαεο:τε ‹Ιε υὁτι·ε τυαΙεεΙΙόΒου. Ε: εμε εε

οι:: είε :Πε Μ, οσε Ια απ:: υπστπεβα Με › ιιε

νοι:ε ετουΙαΙε Ρο:υτ. €ατ ε'εΙΙ ι:υε βίου ‹Ιο

ΡατΙει· Ιαυ:ΙΙΙετε απ:: ΗεΙατει::ι , 8ε απο: αι:ετεε

()::ευι:αυ:ε , δε ;υοταιυιυευ-ε αι::ε Αι·αΙ:εε , ιΙε

εΙ:τε Με:: Μια, δε β:: πω, Ροι:εΠΒυΙΗει·:υογ

ιιυεΙυ:ε δε Ιι:ἱ υιεΙυ:ε:ιΙε ίου:: ε1ι:ε ΙεΙευε οι:

ΡεοΡΙ:ετε είε Πυ:ΡΙευαευε , οι:'αυτεε αυτ: Ιε .

@Για ΙΙ: [ετα ιΙουυό Ιογ-ιυείΙ:ιε Ροι:ι· Ιε ΡεεΙιό ›

8ε εου:ιυε ρατΙεΙ-αΙυε Ραι:Ι ,αΡεεεε:ι:'ΙΙαι::·αέτέ

Με ΡεεΙπέ δε :υαΙειΙΙέεΙου μι:: υοι:ε,αΙοτε Η

ρ κατ:: :Ια Ια Ι:Με:·:26 νου:: ι:υ οτεΙτε έει·αυαε

.δε εουεταἰι·ε α εεΙι:Ι εΙε Ια υατι:εε εοιυυ·:ι:::εε

οί: Ιεε Ιαοιυυ:εα ευε:ευιΙτευε :Ιεε ευΙαυε εΙι::·αυε

Και· Με, δε :που αΡτεεΙει:ε υ:ο:·ε;αι:ΙΙει: ειι:εΙ8
ΙαοΙΙ:ε::τέ άι: (ΪΙπΙΙΙ Ιι:ἰ [ετα ΙΙ::ίεΙεέε αμεα Ια

:ποτε ()ζείΙ εε οσε ΙΙ8ΠΙΕΒΙ88€Ι$ΠΕΙ.:Γ]ε:ΙΙ18α

ε.1ι:αυιΙΙΙΙε εου:Ρατε αι: Ιτου:ευε;.9: Μένει:: αε|Ι·σ- Μ" "·

υ:επτ,ιΙ:ε-ΙΙαα:πΙσαα: σου: :Με α; υ:εαπ·,:Ι άειαεαπ Σ"

Ι Ι ; - @ΙΜ



.4ισ κ, @Μπα ρι·ευιιει·βιι· Η

ιιατισιιει δε Ιεε: ΡαΠιοιια ανειι€Ιεε σε ιισιτε εΙιαιτι

Μ: ιιι€ειιιειιτ σε Ι)ιειι πισω ιιιετιαεε , 8ε ιι σ'ν α.

Ροιιιι σε ιιισνειι ον σε ττοιιισει· ια εσιιτιοιΙΙαιιεει

:ιν σε Μεσαία ΡιιιΙΙατιεε. Ιζ.ε ίειιΙ τετιιεσεα

εεε επιασε πιαιιιι , σιιι πισω ρτείΙειιτ , εΙΙ: επ Ια

ει·σιιι σε δειειιειπ] εδω. (Σ'εΙΙ Ια οσε πισω :τευ

νετσιιε Ι°ειι ριατισιι ραι·ιαιτε σε τοσα οσε ει·ισιεει

Ια ασια σε σε”, Ια μια σε Ια εσιιΓειειιεε;Ια

ιονε σε Ι'ειρετατιεε, Ια Ιιιιιιιει·ε σεΙαίαεεΠε , Ιε

σι·σιι: σε αιΙειιιό εΙιειιιιτι σε ειεΙ ; δ: ειι στι ιιιοτ

(εοιιιιιιε σι: Ιε 5ειΒιιειιτ ιιιειιιιε) Ια νσνε , Ια να

:ιτε , 8ε Ια νιει νετιε2 άσσο , ρεεΙιειιι·ε , ανεε

αΙιευταιιεε. Ι.ε Με σε Ι)ιειι ε'εΡι εΙιαι·Βέ σε νσε

σεεΙιει α σε α Ρσιτε νότα: ιιιαΙεσιέιιοπι Το: Ισ

Βοια. ΙΙ α εΙΐαεέ νσε ετιιιιεε επι τω ΐαιι8; 8ε ίεα

εΙοιιιι σε ίσα έΡιιιεα σο: σέειιιτέ Ι'οΙιΙιεαιισιι οι

νοιιε εισιτ εοσιτταιτε. θα ωστε είΙ: νσετε Πασια

δι:ιοτι ; & σι ραΠισιι νσττειιιίΙιεει ]σιιιΙΙε2 σαι·

σιιιιειιι: σε τω ΙσειιεΙιι:ε; σε νσιια στσίιετιιαιιε

Ιιι1ιιιΙ3ΙεττιεΠτ α Ιεε μεσα, ι·ει:ενε: εινα: ιιιιε θ”,

Βε ιιιιε αιιισιιτ ειιτιειει Ια εΙιαιτ 8ε [σε ιατι€ , 8ε Ιε
ιι·ιιιτ σε στα σσιιΙειιτε, δε Ι'αεσιιείΙ σε ίεε σΙανεει ι

ει ΙειΙονει· σε ίσο οσειΠαιιεε , σιι'ιΙ νοιιε οσα;

Η ΙιΙιει·αΙειιιειιτι νιειι μου; σιτ-ιΙ) ε ρεεΙιειιτι

`νιειι, σε σε σεσαιὅτιε_ρσιιιτ Ιε ίαιι€ σε Ιεε ΡΙα

νεα,8ε Ια ιιισιιτ σεεεΙιιν σοι ισα ταιιτ αιιιιέ. θεα

σου: τον οσε ι'αν (σωσει: ποστ σε: σΡΡι·σΙ:ιτε;

δε ίου: τα ΡεεΙιειι σει ιιι°σιιτ πιιε επι σετ είσαι
σιιι τε ιαιτ Μπεστ. ]ε Ι'αι νοιιΙιι Με σου: τε ο

παιιιετιει επι Ια ιιιαιίσιι σε ιιιστι Ρειε , σουτ τε

° Ρισ



το”. ι ιι ι. Φεβρ, Η;

ΡιεΙειι;ει· :ιι ττδτιε ‹Ιε Γι. μια ι 8: τε τειιόι·ε α»

ΡειΙιΙε ό)ειιττετ ειι Ιου το7ειιιιιιε,_8‹ ειιΙα οσοι

ιιιιιιιἰσιι εΙε Ισ νἰε. (Στο, πισγ,8ε τη” σε οιιεΙε

τε ΡιεΙειιτε, δε το νἰντιιε ει:ετιιεΙΙειιιειιτ. (ζ'εΙΙτ

Η , εΙιετε Ι:τετεε ,Ιε ΙιιιιΒειΒε ειπε ιισιιε τἰετι: σε

σου:: ΙΙΙ: τιιἱΙετἰεοτᾶἱειικ 5ει8τιειιτ,άε @πιο εετ

τε οποσ: , σὺ ιισιιε Ι'εινσιιε νεο ιιισο:Ιτο.υισιιτ

ΙΙ'Ιιοχ Ρσιιι· ιισιιε. Σ'εΙΙ εε σιι'ΙΙ πισω οι: ετιεοτε
κ · ` · ρ · ι 7

ο εεττε τεΙ:Ιε ιιιγΙΙιοιιε, σιι ιΙ τισιιε :ι εονιε2 οσοι·

ΠἰπιειτιεΙιε ΡτσεΙιπἰιι.ΟΙ›εΪΙΙσιιε ἐι Ια ΙειΙτιτε νους

ιιεττσ7σιιε οσε ασια δ: οσε εοι·Ρε εινα οσε νὶνε

τεσειιισιιεε.Βεπισιιεσιιε σιι ττιστιιΙε,δε δι Ια εΙιεἱη

σου:τω” άεΙοι·ιιιειΙεΙε Ρι·ιιιεε άε Ισ ντιπ νιε ;

Αγσιιε εσιιτιιιιιεΙΙεπιετιε οενειιιτ Ιεε Στοκ εε άΙ- ι

γιτι ρατι·στι ά°ΙιιιιιιΙΙΙτἐ,‹Ιε εΙιειιἰτέ,ρΙ'οΙ:εϊΙΙαιιεε,

σε μιτιειιεε, σε εσιιΙΙΙιτιεε, 8ε σε Ιειἱιιτετέ ,οιι'ΙΙ

ιισιιε:ι ΙειΙΙΙό επ Ια ετσΙκ. ΒειιεΙστιε 5 Ισιι εκειτιρ

με, ιιιιε εσιιΙΙ:ιιιιε δ: ἰιινετἱιισΙε σΙιεΙΙΙατιτε δι

Ι)ιειι πόττε Ρετε , ιιιΙεμιεε Ξι Ια [Μι-ε ; "Με

ΙιιΙτιιιεε ἑι Ια εισικ ; ΙιιΙοιιεε ειιιι: ιιΒΙἰᾶἰσιιε,δε

ΩΠΧέΡΓ€ΙΝ€8Ι€8 ΡΙιιε πισω, ε'ΙΙ πισω ι· ορρεΙΙε.

Μαιου: τισε Ιτετεε ,Ιεε ιιιεπιστεε σε εε Ισιινε

που 8ειΒιιευι·,εσιιιιιιε ΙΙ πισω ει :ιιιιιει; Ρετ

' οσιιτιστιε Ιειιι· ε'ΙΙε ιισοε σιι: σΙΙειιΙει , εσπιπιε

Η εΙΙ: πισττ οσοι· πισω εισοοετιι·Ιε Ρ:ιτάστι ‹Ιε σο:

οΙΙειιΙεε; ΡειιΙσιιε Ιειιι· μι:: εΙε οσε βίαιο , εσω

πιεἰΙ πισω ει εσιτιιιιιιιιἰοιιε Ιεε ΙΙειιε; Μστ:ΙΙισιιε

Μπιτ νΙειιιι Ιισοπιιε,8ι Ιε εΙοϋσιιε ἔι Ια ει·οΙικ σιι

8εΙΒιιευηδι·Ι'ειιτεττσιιε @σε Ιου ΙεΡοΙειε,Ρσιι:

ι·εΠοΙειτει· εινεεοιιε οι), Ιισιιιιιιεε εισονεειιικ ,

- σε - πω»

 



 

49δ 8επωωι σεα:σΞε[Μ σο· ΙΙ:

νέτω σε Ια Ισσσεπε σε Γε ΙππΙσεετέ ; ποσοι· σωστα·

ΑΜΠ ιισ Ισιπτεσ Ισσ εἰεΙ Ι·σεσ-Ιπεσπειπκ , 8: ν νΙ

ντε, δ: ν πεεσεπ επειεσεΙΙεσπεσε εσ Ισ εοπσισιπ

σἰσσ. ΑΜΠ ΓοΙε-ΙΙ : δε ἔι Ιαν εινεε:εμεΙε Ρεπε

δε Ιε Ιἰιἱστ ΕΙσπΙε , ναν Ι)Ιειπ Ισεπσπ :Ισπ

0 - Με, ίοΙπ Ιποσσειππ,Ισσσι18ε σε ΒΙσΙ

πε ασκ ΙΙεεΙεεσεε ΠεεΙεε. Ι

ΔΜεκ.

. η·

εσι€ΜσΝ Χν11.
ευπε π Ε5Ανπε 1.111.

νΕΚ5ΕΤ8πο.ππ. 8(ΙΖο

πο. Αστυ: με @οι απο [Ξ Με ,σε επ οΙ:ΜΙσπ μια·

Ισ ρεεΙυεζ ΙΙβ νεπ·πι σε Ισ ρυβετέπε"; ΙΙ ρποΙοπέεπε

ρω", ό· Ισ θα: ΡΙαΙΙΙπ σε: ΙΈπαππεΙμφεπσπ

ΜΙΒ σε”.

π. ΙΙΙοιιϊω σε Μπεν· σε σ” σπα , ό· αιμα: ηπα

με; ό· "Με @ήταννει/ΙΙ: ε:σμ1Μεπιβεβαια:

πωσ εσππυΙΙΙΙσπ62 ιμ'ΙΙ: πα1ποσπσ2 Ια] , ό· Ια]

υπο[Με 6Ι947887ΙΗΜ7$ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙε.

μ. ΡεπτΜπτ Ιεραπτεμπι)-μ μτοπΙ ΙεπτΜισσ:, ό·

ΙΙρεπτεμπι Ισ ω” ανεεμε Ισ: ΡιιΙΙβισε, μετα

"Ή σα" φωσ" μια Με ὰ ΙΙ: πιο:: "Ήαπ: _

:Η πω: σε πως σε:ετεπ[2τεμαπ·ε , @με Μ]

υπο[πκε μια ρεππέΙε.φεεΙ9εσ σερΙασσα:·:,ε3· απο

Ισευπ·εοσέματ Ι:: ππασμτεματε.

Ρισ
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Ποσοστό Ιε Ισιιι· σε ΡιιΙσιιε, ι 6 5 σε

. . . ιζ ._ Ι

©ΙΜιι. Σ. Η Ι. ιΙ'Εβι]σ. Β? Ι

:ιστεε τιιΙσιμ Ι

 

ι | σέ) .ζ Εστω: ιισττε 8τιισσ $ειιινειιι·,ΙΙείτ

Ι5δ..*. _· Ϊ ι·ειΙΙσσσττΙ3Ιε, σιιε σσιι8 ίοΙεσσιίισσε

Ια ι·εΙιιι·ι·εθ:ισσ, δ: ειιι'ἔι Ισ σιεσιτειτισσ σε Ισσ ε - Ι

εσιστιιιτΓιιει:εσε σ:εΙΙεσε Γσσ ττΙοσίε. ΒΙσιιςΙ'ει> -

- νσσενειι τοστ εσιινει·τ σ5Ισστισιτέ,σε Γεω ,σε σε '

ΡΙιιγεε. Νσιιε Ιε νεττσσεισειιιιτεσειστ νε! τι σ'ιι- Ι

σε 8ΙσΙτε δε σ'ιισε σιεσσισεεστε Γσιινετιιισεε

()'είτ Ι'στστε σε σεε εΙιοΓεε πιάτσα , σιιεΙ)Ιειι

ε τεΙΙεισεστ σιΙΡσίέεε 5 :με Ι'Ιισσσειιτ τι. Μιά

Ι'στιστοΙαιτε, δε σιιε σεε ότιισεε σε Ισ στσἱιτ Γσστ

σιέεε Ιεε ΙΙειιι·ε σε Ισ εσιιτσσσε; δε σε Ια στα

σιέτισιι :με Ιε ΡτσΡΙιετε ΕΙιιγε σουτ ειι ιι ΙσιΠεεε

οιι ΙΙ σσιιε.σετΙ:ιτε στειιιιει·εσιεστ Ι:: βπῇΜπ<

το: : :μι έποικοι: σαιτ απ ΟΙπήΙ ιό· μέ: Ιτ.τ8Ιιιέ

π: μὲ :'επ σειιιιισιτ σιιβιένΜ;τ:σσισιε μιτΙε1°Α- > _

τισττε τσιπ Μεσα Ετ εεττεΙσετσεστ σστι·ε εσἱ- Ι- ΡΜ

Ιἰαιτἰσσ , δ; Ισ ΡΙεἱσε Ιειιτετε σε ιισττε τσγιε- '' μ'

τιιιετοιτ, σα: εεττε ίεεσσσε ιιιιττιε σε τιιίτ με ει

σιιΙ:Ιιέε. Οιτεσσσιε τιιιεΙσ ρτεσιισΙοσ σεεΙσιιί

Ιι·:ιστεε στι 8ει€σειιι· σουτ σιτε ιιιιε Ιισσσε ριιττισ

σιι Π::ισσεΙε, τιιιε σσσσε σ'ειΙ:στσ τισείι ττιίτε, δε

ΙΙ ΙειτΙιειιΙε ιιΡΡιιτεστε;ίι εΙΙ-τ:ε σιι'εΙΙε σε σιιτΒε

μια εστΙετετσεστ τοστ Ιεε ίετιισιιΙεε τιιιε τισε εί1

Ρτιτε Ρειινεστ ιινοιτΓιιι'τε ΙΙ1ιτ:τε Πινοσέ σιι'εΙΙσ

ποστ σισστι·ε τΙιιιτεισεστ ι σα: Ια νσΙσιιτέ σε

' 1 Ι - πω

-©-___-Δ._ν

 



298 Μισο:: σειικι:[Μ σ:: !:

σε:: ε ότε :με Μ:: :Με Γουι::ιίι: ; ε: :εσσ σε:

:ε ιιιογεσ Ι'ισ::εσυΙι:έ συ ]υιιισε:ι:υίεΙ:Ιει

:μι :ει:::ε σσ::ε ]εΜε,(σε::ει:υ'ιΙειοι:σε::ι

εε:: ε σιτε ι ιμ)ιΙ Ιυι :ει-υ ει:: σοι:: σ: Ι'Ιιοσσευ:

συ ΜεΙΙιε, σου::ε :μιιΙ εσ ε Ιεειι:ε::ιυεει δ::

ει: :ει :με Με Ρ:οσΙιετεε ενοιεσ: σ:εσι:,‹μ'ιΙ

Μ:οι:. ]ε :οσιείΙε σε:ειΙΙει:ιεσ:, :με :ε σινισ

εσΜισσει:ιεσ: :με σσυε σοσσε ΕΓε)ιε Μ: Με

:ει:Με σε Ισ Μυσ:εσ:ε σι: ειπε:: , σουε εσσ:ε

σε::: :με :'ειΙ: σου: σοε σε:Ιιε2 :μ'ιΙ ει: πιο:: :

σουε εσσσ::ε υσ 8:εσσ έ:Ιει::ιιΜυ:εσ:;σουε

σεΙιν:εσ: σεε ιουσι;οσε :μι Με σεισεε σουε :υι

Μσ: σο:ισε: :οσ::ε Μ:: ισσο:εσ:ε , δ: πο”

ισσσ::εσ: ε: σι:: σ: Ξ: σΙεισ , :με ε'ει: [ε :Ιιε:ι:έ,

δ: σο:: Μ:: ::ιισε :μι εί:Ιε :ευΜ σε Μ ετσι:: ε:

σεΜ ι:ιο::. Μειε εσ:εε του: :εΙε,σουε σε Ιειιιοσε

σεε σε ::ευνε: εσ:ο:ε έι:εσδεσμε :σωσει :ιι

::εε-μΡ:ε ; δ: :ι·εε-ε:μι:εΙ:Ιε , ει: σει: :οσΜστι:

:μ'ιισε σει·Μσσε ::εε-Μισ:ε.8: ::εε-ισσσ:εσ:ει

ει: ε:έ_ι:ιιΜ ε πιο:: σοι:: :εσσ:ε σεει:ιέςΙιεισε ,:
ι ` σεε εουσεΙ:Με , 8: :Με ::ισιισεΙε Ι›ιεσ:Ιιευ:ει:Χ

(?ει: σου: νιιισει· :ειτε σιΕΕ:υΙ:έ , 8: σου:

Μ:ιεΜιι·ε σε του: σοι:ι: σοε εισ:ι:ε , :μεΙε ΡΕΘ

σΙιε:ε εσ:εε Ιεε ΜυιΙ::εσεεε συ ΕΜΠ: :ι ει::

` σ:εσι: Μ :σε 8: Μ ΒΙοι:ε ,σε Με 8:ευσεε σ:οισε

7' :Με (Σε: Η Ιε @σε ιιισσε:ι σεσε :ε :οι::Ιιε: ι

ε'ιΙ γ Μι: σει:ιευ:έ Μσε :εσου::ε ; :ει:ε σου::

Μ:οι: ι·:ιιΜσσεΙ:Ιε ; σ'έ:εσ: σεε @σε ε :με

σου: Μυνε: σεε σε:Ιιευ:ε ; Μ ισ:σισε Μ:: σ:ινέ

σε Ιε σΙι:ε σ:ε:ιει:Μ,8: σε Ιε σΙυε ε::::ΙΙεστε

· ' :σε



Μαρ. ι τ ιι. ι2°ερμι _ α”

ισσ συι Με. Ετι σε σαεΠ συίΙ τιιΙσυιτ ναΙιι ΙαΙΙΙστ

Ρεπιτ τουσ Ισ εστιτε ΙιυπιιαΙιι , ιιυε σε Ισ ταεΙιστετ

ιιατΙα Ρετισ σε]εΙυε. Ωατ σταση εστιιτιισ ΙΙ εΙΙε

υπιε ρεπΓοπιιιε πιστι ΙσυΙετπιεπιτ τι·σε-Γαιιιτε, σε στα

Ιπιπιοεσιιπσ, ιιιαΙε σινιιισ,δε σ'υπιε σΙσιιιιέιιιι

πιιειιΙε σε ΙυεσιιιπιπεΙισιιΙΙΒΙσ ι ΙΙ εΙΙ εΙαιτ ειυε Ια

νΙσ εΙΙ υτι Ιαιστιιπιτιπιι, συἱ ναιιι: ιιιιευιπ σαιτ εστι

Ιετιυσιιε ουσ Ια νΙσ σε ιουε Ιεε Ιιοπιιιιιεε ειιΙειιι

· ΙιΙσ,σσπιπΙε Με, εοιιιιιιε σε ετσατυτσε θεια, πισ

 

Ρευτ ,συεΙσυσ Ιιαυτ τ1υσ νουεΙ,σΙΙΙτιιΙε: , σΙΙπε

ιατιιαΙε αυττε υε Ι·Ιτιι:σε Ι-οπτσ εμε τουισε Ισε

Ισια σε Ια ται οπι,ι'5ε σεΙαΐασεΠεισεΙσπισαπιτσε

Ρετστε Ισ ΡΙυε σουτ Ισ πιοιπιει δε σε Ισ σεΙαιτε

σ'ι.ιπι ΡΙιιε επαπισ ΙσΙειι ρουτ στι· εσπιίστνστ υτι

ιιισιιισπσ; ΙΙ ΙσπιιΙ1Ισ τιυ'ΙΙ πι*ειιΙΙ Ραε στό πιἰ σεΙα
ΙΙασσίΤε, ιιΙ σε ΙαιιιΙΙΙεσ σε Ι)ιευ σε σσπιτιστ Ια νΙσ

σεΙοτι Με σουτ Ια πιστπε;ΙΙ εεΙΙε σε Ισπι ΕΙΙε σουτ

ΙαιινετΙα τισιτε, ειιΙΙ ευ α σειιισυπστ σουτ ιαπιιαιε

επιθΙουτΙσ σαπιε Ια ιιιοττι Ι.ε Ρι·σιιΙιστε ιισυε αρ

Ρτσπισ σσπιε συ'αιιίΙι υ'γ εΙΙ-εΙΙε με σετπιειιπέε;

πιιαιε συ'αρτσε 7 ανσἱτ ΡαίΙσ αυιαστ ουσ Ισ ταμιε

τοιτΙ'σιιΡιατΙοιι σε ιιοε ετιιιισε, εΙΙε σιι είΙ Ιστιιε

Ρσυ σε τεπιιΡε αστα ΡΙυε Ι;ιεΙΙσ , σε ΡΙιιε Ιυιιιι

πισυίσ,δε ρΙυε σΙσι·ΙευΙε·,8τ ΡΙιιε Ϊετττιε,8ε ρεπσυ

ταΙιΙσ στι: ιαιπιαΙε. Ι)Ισυ Ισ ΡεπεειπεΙΙυΙειτσ σε

πιστι ιτιιισεσπιτ,8τ Και πειισυ νΙναπιπ ξιΙ'ιιππὶνσπε;Βε

σουτ σάιτ σε Ιου ασιιιὶταΙιΙε εΙιαπιισ,8ι σεΙσε Ρε

ιιΙΙ:Ισε & σσυΙσιιτευ[εε ΙουέΈταπιεεε,Γα εσυπσιιπιέ

σ”υιιε ΒΙοΙτσ Ισυνεπαιτισ, Ι:ιεπιιΙΙαπιτ αΙ:ισπισαιιισπιτ

φωσ Ιου οσυνπε , σε Ιυι επι σοπιπιαπιεσεε Γιιεεεε
Ι Ι ι α. ιιιιπα



ω...κ.=ΜεΔ.η...-.-.-,

μια 8ει·ιιιυιι ιΙΙ:1Ι.ι0Ι6[Μ2β47 Ι;

ιιιιαισιιΙσιικ. ()'είΙ Ισ Με: :1υσττώττε Ισ ΡιοΡΙιε

τι: εΙειιε Ιεε ττσιε νετίστε σα: ιιοιιε ενσιιε Ισα»

νσιιε σιιϊίΙσε νειιάτσόι - ιΙστιιισι· Ι'ιιιΙΙιιιιιιέ δ!

Ια Ρ:ιίΙισιι συ τιισΙΙιε; Μιιἰιιτσιιειιτ νσιιε ευ εστω

ότι:: Ιεε 8Ισιισιιίσε Μια ; ιιιισ ω: ΙσιιΒιισ δ: ιΙιι

ι·ειΙιΙσ ἑι ιιιιιιιιιε , ιιιισ 8τειι‹Ισ 8‹ εισσιιιΙειιιτε ιισίὶε

τικό , ιιιι Ιιειιτσιιιι ειι:εσιιιΡΙΙΙΙ::ιιισιιτ άι: Ια Ιισιιιισ

νσΙσιιτέ ιΙιι Ρειε , υπο τΙσιιεσ ισιιϊίΒιιισσ ιΙε5

ΒιιΙτε σκσιιἰε σε τσιπ Ισιι ττεινειΙΙ ; ΙαιιιΙΙΙ:ε & Ισ

ίειΙιιτ άσε ιιειτἰσιιε;Ισε άόΡσιιζιΙΙεε εΙεΙ'ειιίε:ιδε '

‹Ιιι ιιισιιάσ,8ε σε: τσιιτεε Ιειιτε ΒΜΙΙΙΙσιιτ8. Οι

ίση: Ιεε Εκ σώστε σαι: τσιιοΙιε Ισ ΡτσρΙιετο ; φ1ἰ

Ιστιπ ι:σιιιιιισ :ιιιτειιιτ ‹Ιε ΡειττΙσε ‹Ισ Ι'σιωΙτειιιοιι ο

συ όεΙει8Ιστιίισιιτισιι σε: ΟΙιιιίΙ : :ι σιισιιΙΙ αιώ

τσ σιισσι·σ , :με τσιπ σεΙει ει έτέ Ισ Ετιιιτ άεΙα Ραδ

ΙΙστι συ δει ιισιιι·;εσ τιιιΙΙΙ ιισιιε ι·ειι:σιιτε, 86 Ν·

Ρετε ττσε-έιΙειισιιΙειιισιιτ , εσιιιιιι€ Ηιι Ροἰιιτ

ιΙ'ιιιιε: ΠιιΒιιΙΙσι·σ ΙιιιΡσττιιιισε. Ν0ι18 ίιιινι·οιι-ε

Ισ ιιισΠιισ στόκ, ΠΙ ΡΙειΙΙΙ :ισ $ει€ιισιιι· επι ειέϊτσ

ιι&ισιι ; δε σκΡΙισιισι·στιε Ιεε ΡειτσΙεε όιι ΡτσΡΙι€·

τ:: Ισ ΡΙιιε Ιιιιενειιιε:ιιτ :1ιι'ΙΙ ιισιιε Ισια ΡσίΙΙΙΦΙΦι

ι·έπιπισιιιιιιι Πιτ εΙιιιειιιι σε: εεε ιιττΙεΙσεω σαιτ

πισω σίΗιιιει·σιιε ὁ. Ρι·σρσε -Ρσιιυνσει·ε εεΙΙΙιαι

/ιισιι δ: εσιιΓσΙειι:ιστι. Μι ρτστιιἱσι·ε ΙισιισσιάΙιοιι

σι.ι'ΙΙ Ριστιιστ επι ΟΙ·ιτΙΙΙ σε Ι)Ισιι εστω Ια ·ιιισιτ ;

είΙ στις; €ι·ειιιιΙσ ΡσίΙστιτό. Αρπ·:,άιτ-ΙΙ, ιμωβιι

απο β Με 'κάβα οΙ:Μιιικηουαι· ΙσρεΙΙιέ,ά!β πι·

τα έα Δ; ροβΜΜ ΙΙ 7 ει ιιιιστ Ραπ πιω: (Με

Ι'ΗσΙ›τειι : αμε: ΦΠ! απο πω @ιι απ: ροσΙπΐ ι

ι:ΗΙ 8 Ι7ΠΓε › ηπα με @ι απο: πρ: άέ ιθιΜ

ραΜ



εσφ.ιι Ι Ι. ιΙΈβι)σ τοι

μισεί Με δεσ σσετασσσ σε ρατΙετστσιτιαιτε

σατια Ι'Εετιτστε σε στι: ΡεεΙιε ροστ ιισσισετ

Ισ ιαετισεε,Ι'σΙ:Ιατιστι α οσ Ια νιτσιιτιε στΙ:εττε

α Ι)ιεσ σουτ Ι'ειιΡιατιστι συ ΡεεΙιέ. ()'είι σε

ιισ'ιΙ Ιε ιιιστ εστεσστε ετι εε Ιιεσ ; δικ ετι Γαιιιτ

ΡασΙ,οσ τε8ατσαστ α εε Ραίια8ε, ιΙ σιτι οσε·

Μαι ιι σε επτά σαι :Για Με: ταινια ριετσέ,εδΜ σε".

ρεεΙ:έροστ στα;; ε'εΙΙ: α στα, εισ'ιΙ Ι'α σει δε εισι- ι· "

ειισσιωε στο ιιιατσιτε σε τισα ΡεεΙιει: Ε: σε
τεεΙιείαιΙΙεστε ίΕσιτισΙασΙεσιεστ , οσε στη: ιι σε @αι-ι

μ» ιιιιαΙιισιάιυσρακτ :και ; ε'είὶ α ασε ; Ιε Γαετιίι- Η'

εε ειτριατσιτε σε σσετε πιαΙεσιέτιστι. Ετ εμε εε

ι1σι εΙΙ: σι: τα, οσε Ισ ειστε πισττταβπ "τα α σε

νοτια ττοσσΙε μια. (ζατ ε'εΙΙ: σιιε ίαίΙστι σε

ΡατΙετ ιαπιιΙιετε ασκ ΗεΙιτειιιτ , 8τ ασκ αιιττε8

Οτιειιταιιιτ , ετ τισταιιιιιιεστ τισ:: ΑταΙιεε , σε

σε σπιτι στα, 8: βια αυτ: , ρσστίισιιισει·ιτιον

ττιείιιιε δε σε τιιεΙισε: σε Ισττε εμε Ιείετιασσ

ΡτοσΙιετε είι ΠιιιΡΙετιιετιτ , εισ'αστεε σιτε Ιε .

(ΣΙιτιΙΙ Γε ΐετα σοστιέ Ισν-ιιιείιιιε σουτ Ιε σεεΙιε ,

σε εσσιιιιε ρατΙεί-αιιιτ ΡασΙ ,αστεεεισ'ιΙασταέτέ

Ϊαιτ ΡεεΙιε σε ιιιαΙεσιᾶισσ σουτ ιισσε,αΙστε τι

β "τα σε Ιαρισσιωτ νοιει στι οτστε έττατισε

σε εσστταιτε α εεΙσι σε Ια ιιατιιτε εσιιιιιισσει

τισ Ιεε Ιισιιιτιιεα ετισειιστειιτ σεε εστατιε τΙστατιτ

Ιειιτ νιε, & τιστι αστεεΙειιτ πισττιαιιΙιεσ εισεΙα

ΡσΙιετιιό στι (ΪΙιτιΙΙ: στ Ιετα ισιειτέε αμεα θ.

ιτισττ. ()ζείτ εε σιτε ίιστιισεΙε8ειστιειιτ]εισαι

σιιατισ ιΙ Γε εοιιιΡατε ασ ιτσιτιετιτ;8ι Ιεστιαισ «στα Μ” ''

ιστατ,σιτ-ιΙσεωΙωστ τεστ στα τι; αισιτι,ιΙ σωστα" ιι"

ΙΙ 5 στη
 



Ι Ι

;ο ι. .9εεπισπ ιΙεΙιιεὶε]'ιιιε [Με Ιε

ΜΙ ; Με Π! Με:: ι ΙΙ ρι·σσιεΙ: Ιιεεπεειφ σεβά

ΙΙ εοτειισ, οσε Ιε ΙΙΙΙε σε Ι'Ιισοιιοε ΡοτεἰΙΙειιιεοι:

μι· Ι°εΗὶεσεε σε Ια ωστε οιι'ΙΙ σενσΙτ ΙοιιΙΙ:Ιτ,

σενὶεοστσἰτ Ιεεσιισ , δε ιπσσιιΙτσΙτ οσε ει·οοσε

τιιιιΙτἰτιισε σ”εοΙειοε , ειΙΙενσἰι· ι:ειικ σσιιε ΙΙ σο:

ιιεΙοιιε μι: ἐι ΒΙειι , Με νοΙεΙ ενεεεμεε Ιεε εεε

Βιο: :με τα »Με ιΙσππει. νσιιε ικογει ΙιΙειι ; εμε

- εεττε εισΙΙει·Ιτέ ΙΙΒοΙΙΙεΙεε ΙΙσεΙεε , οσε Ιε 8689

πιο· ει εοσει·ισι·εε , οσο Ρετ Ιεε Ισι·εεε σε Ισ εΙιειίι:

' 8ε συ Με › ΜΒ Ρ=ιτΙ:ι νεται σε Ιστι Ε.ΓΡοι δε σε

Ι Ια σΙνΙοε Ρειι·σΙε, οι Ιεπιειιεε σεοσει·ε τεεεοει·ει

σσο. νσιιε ΙεενεισιιΠΙ,οιιε εεε σι·ιιεΙεειέτέ

οιει8οΙΙΙσοεπιεοτ ειι:εοι·ιιΡΙΙ ειι οστι·ε $εΙΒιιειιι·

]εΙιιε; σοὶ ειιτ Ρειι σ'εοΙειοε δε σε σΙΙι:ΙΡΙεε σιι

πιο: Ια νΙε τεττιεοοε ;·οιΙιἱε εο ευ: ιιοε ιιιιιΙτἱτιισε λ

. ΙοοσοιΙπεισΙε ειπα Ισ. ωστε; Ώειτ Μοτο-πώ ομοσ

Ισ. οιιΙΙΙσο ιιοε ΙειιΙε ρι·εσΙεστΙσο·σε Ιεε ΑΡσττειι

Ιιι)Ι ετι εοσειιστει ττσἱε ιοΙΙΙε; δε σεΡιιΙε απε Ιε

εσοσε 8ε ΙσεΡΙ.ιΙΙ:1ΒΙε νεπιι σε Ισ σΜοεΙεοιειιτε

Ιε σέΡΙοικιοτ μι· τσιπ ειιτι·ε Ιεε]ιιΙΙε,8ε Ιεεθει·ι

τΙΙε, εσιιντΙτ.ι μι· πιειιιΙει·ε σε σΙτε τσιιτεΙει απο

σὶτ Ισ ΙειιιιΙΙΙε ΙιιΙοιιεε ειιιιΙΙισιιτε σε ΙΙιιοἰνετει Ετ:

18 ΡΙειΙοιΙΙΙε τοοτειιιΡΙσιιιτ εο όριο Ισ Ρτσοιοτο,

8ε Ισιισειἱοε Ρι·σρειέει:Ιστι σε εεετε εεοει·ειεΙσο

εεΙεΙΙε , Ισ εσιιιΡ:ιτε Ξι Ισ ο:ιΙΙΙειοεε σ'ιιιιε Μισο

σειιιτε ισΙέε , οσε Ι'ειιιτστε σε ι:ιιιεΙσιιε Ιιεειιιισιιι·

ΡΙΐιν·- έΡειιισ τσιιτ`ἐι εσιιρ Ιω· Ι». πειτε: 1.ετο[ε'ε σε σε Ιεε

ΜΙΠε . (ΙΙΙ-ΙΙ : ο Με ρεσσιεΙεε σε πω" σε Ι'ειεΙυε σε ·

@Με ΙΙΙΙ:σε φωσ Ιε.ΡτσΕΙιετε σΙτ Μ , €1ιιε:/ΙΙσ

~ · σε εεττεΙΙΒοόε ι·ιιγΙΙ:Ιειοε σιι 5εΙ8τιει.ιτ , δ: έται

·_ .Μέσω



-

:

06σφι ι: :: :. ιΙ'Εβιο. :οι

εάις::επι Μωβ» ω:: ει: οΙιΙΙ::ιιιιι μια Ισ μού ι ΙΙβ

για" :Ισ ΙΙ: ροΙΙ:Με ; :ι'ε:ΙΙιιιιε: μι: οι:'ΙΙ Ρει:Ιο

ιιιιιίι ρου: Ι:0ι:ε ιιιιιτοι:ει-Πι:ιΡΙειιιο:ι: Ι:: απ:: :ι

ό:: και: ΙΙ€τιι::: :εεοιιιιι:ό. Η:: Η :Ι ε:: σφι ο

:ιιιΙΙ: Ι:: ειιιιΓε; ε'εΙ: ἑι ιΙιιτ, ιοι:°ιΙι:'ειι:ειι‹Ι :πιο

Ιει:Ιειιιειι:,οιιι: Ι:: πιο:: Ρτεεεόει·ει Γι: ΙικοιιτΙ::έ;

πιο:: ό:: μια, οι:ΈΙΙε Ι:: :.ιτοςΙι:ιι·ιιι (με α: (ασ

:Πο οιιι Ιιι)ι ιΙοι::ι::: ε: Ι:: ιιιι:ειειιΙει:Ιε νιΕ::ιι :Η

πισω: τἔι: ά'ειιΙ::ιιιειιι: ιιιοιιόε.Ειιτ:Ιε: :ο τιιι'ι:::

Αι:ειε:ιά:ίοι: ειι::ι·ε:οιε Δ:: Εφέ οι:: ιτιιιι·: τ: [ο

Ρα:: Ι:οιιι:::οι:ρ ΡΗ:: Ρι·οΡ:ειιιειι: :Με οι: Ι:ζιι€ ο::

]εΐιιε-ΕΙιτιί:ι Ιε Ρι·ιι:εο :Με Μιιι:ιιτε ; :ιΙΙ::.νοι:,

Ρι:'ΙΙ :Η Ι:: Γι;:ιιοιιι:ε Δ: Ι'ΕΒΙΙΙο. σεβ α: :και

:πιο οι: €Ιι:Η: τέρει:ιάιι οι: απο, 8‹: απτο :Ιινι:ιο

:Ιιειιι· εΙοιιέ:: δ: ΙΙ:::::δέε: Π:: Ι: σοι:: , οι:: :ι οι:

Βε:ιάτέ :οι:ε Ιεε ()ΙιτεΙΙιειιε; ο"εί: Π: πιο:: οι::

:ιοι:ε ε: οιιΒιιι:ε:ι. Ε: :Με ό: Ιο:: :Μέ έ: ετι:ετιι:Ιι·ε:.

Ρ:ειιιιετειιιειι:ε'εΙΙ Ι: οι·οικ οι: 8ει8:ιει::, :ιοί

:ι οι:νοι: Ι:: εις! , οι οι:: ει: ε: :::έ εεε θα: ι:ιγί::

οι:: , ιΙο::: ?ι:ι·ειι: Ισει:τιί-ει Ιω Αρό:τεε ει: ια::

ό:: Ι:: Ροιι:ετοί:ε, Ιε Μπι: ΕΙιπι:, Ι'ιιιιιαιιιο μια·

ώρα: :Με ιι(::τε ιοΒοιιετιι:ιο::. 8Ι :ο σου Με:: να), Μ»

ω:: δ: (ε: ΑΡό:ιτε , Ισ ΟυιιβΙαι:αι οι: Μακάι:: :Μ

ΙιοΜ: ΙΙ να:: ; ό· :ο πίσω να) , :ο πιο Ι'ει:νο]ειωι.

Ε: σέ: ΕΦΗ: :ιο Π:: μι: ΡΙΐι:οΙΙ: ιΙεΙ-εειισΙιι οι:

τετι·ο,οιι“ιΙ Η: ιιιιιΙΙι·ε: οι:: :οιι: ιιιι Βι·::ιιιΙ ιιοι:ιΙπο

κΙ'·ειιίει::ε ἔι]εΙ-ι:ε-(]Ιιιιιίὶ. Ρι::8 :μια Ε: πιο:: :ιοι:ε

ιι :ιαιι:ιε 8: ιιι::οτιό :οι Με Ι:: Ρει:ιειρο @Η 88·- '

::ει·ει:ιοι: ό:: Π:: ε::Βιι:ε , ΙΙ ει: ενιοΙοιι: (ΙΙΙ-ΕΠΟ

οι: :Η Ι:: ακί:: : δ:: οιιοι:'εΙΙ: Ξι εΙΙ::Ρ:οΡ1°©ΠΙσπ

Ι: 4 (1:ΗΡ·



Ήε=Σ9_Μ23Με

Με·

μ.. ιι.

έ” δ'ΙΙ"ΜΜ @πιώ/Ισια βια Ισ

ιιιι'αρραττἱειιτ Ια ἔΙοἰιε ‹Ιε τοιιτε εει:τε ει'ΒιιιΙ6

β;αάιιιΙιαΒΙείεεοιιόΙτό Ριιιε α ι·εε εε ἔιιτ επι

ι:οτε Ια ετοἰκ ‹Ιιι $εΙ8τιειιι· ειιιΙ αΒαι:Ιτ Ια εΙοΙΓοιι

ι:Ιε @Με Ρατογε ιιιογειιιιε,Ραι ΙαιιιιεΙΙεΙεε(3ειι

τἰΙε έτογειιι Ιεραι·εα ι·Ι'ανει:ειιιεΙεε μια; θεα

αὸἱι·ε ,ειπε ς:'είΙ: Ρατ Ια νεται εΙε ία ετοίκ απο

Ι'ΕΒΙΙΙε άεε ιιατἰοιιε ; Ια Β.ας:ΙιεΙ ‹Ιε πόιτε Ια.εοΙι

ιιιγΙΙιειιε,εεΙΙε εΙε Ιεε έρειιΓεε,ιιιιι έτοἰε ΠΙοιι8

' ιειιορε άετιιειιι·έε ίξει·1Ιε,ι·εεεναιιι: Ιεε εΙιαΙΙε8

"δε όινιιιε ειιιΙσι·αΙΙετιιειιε , ‹Ιενἱιι; ΓοιιάαΙιιειιιειι;

ιιιει·ειΙΙιιιιε εταιι‹Ιε ΙιΒιιέει Ι-εΙοτι σε :με ρο1°-

τογειιτ Ιεε αιιειειια οι·αεΙεε , ασε Ι:: σοφια: ό: :εΙΙε

«μέ ανά: Μ'ΜΜΜ @ΙΜ @Με α: ρω Φωκά

πσωΙαπωμισ Ισ.: σηι'απ: ΙΙΙ: απο μέ σοὶ: έ8έ σκατά.

Ειιίιιι Ριιιε εεε ε'εΙΙ; Ια ει·οΙκ ιΙε ειπα επι α
Δ έεΙαἰτά Ια εΙοθετίτιε εεΙεΙΙε , ε: ε1ιιΙ α ΕαΙ:1°Εναιι- Ι '

ἔἱΙε; ε'εΙΙ α άΙι·ε Ια ριιἱΙΙαιιεε θε Ι)ιειι αίαΙιιτ,

δοΙι ιιοιιε Ιοιιιιιιεε ιιαΙε ; ΙΙ εΙΙ: ενΙιΙειιτ απο ε'εΙΙ:
ΡτοΡτειιιειιτ μι· Ικα πιο:: :ιιιεΙε (ΙΙιτΙΙΙ: ιιοιιε α;

ειι€ειιότεα. ΑΜΠ νοχεα νοιιε εΙαἰτειιιειιτΙε Ισια

Ια νετἰτέ ιΙε εεε αιΙιιιΙι·αΙιΙεα ΡαιτεΙεε. μπηκε

Ισ ΩΙπΕββ/Επι απο οιι ιἰωρϋ @σπα/Ικα οι; αΙΙι:Ιοπ

μια:ΜΜΜ, ΙΙ β πιστα ΙΙο ΙΙΙ ροβΜιέ. Μαἱε εε

ς1ιιΙΙιιΙτιι”εΙΙ μια ιιιοἰιιε έτταιι€ε , ειιι'αΡι·εε εεττε

τιιεΙΙιιε οΙ:ΙαιΙ0τι ΙΙ ρτοΙωι αν β: Ισισε5 ©,©ΙΙΙΙΙ

ΙΙΙι·ε ; ειιι'αΡτεε Ια ωστε 8; οιι Ιιιι ιιιοΙατἱοιι ΙΙ νΙ

?τα ΙοιιΒ τειιιρε. βξιι'είΙ;-τε εεε εεΙαΡ 8; ειιιἱ α

]αιιιαἱε οιιΙ όιι·ε α ιιιι'ιω ΜΜΜ Με; ό; μ·οΙσπ80

ΙΕ: @και αμε: [Ια πιο” ιι ()Ιιειια Ει·ει·εε, Ιε εσπ

ιἐΙΙε εμε ε'εΙΙ; ατι ειιΙΒτηε οΒΙειιι· 6; ια ἰιιτεΙΙὶεἔ·

. _ - : . Ε· Β
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ει:: Ε. ΙΙΙ. σ'Ε[ιι):0ι 8ο: · -

ΕΜ σεσε Ιε σετυ:ε , ε: Μυε Ιε Ισ): σ :μι σε σ:ο

σιετ:εστ σου:: σε :εσου::εε εευιι :μεΙε πιο::

ε. σέΜι:ε. Μειε Ι'ΕνεσίειΙε σε ]ειυε σουε Γε

έ::Ιει::ι, σ: ε σιιιισό σε: εΙυι:ιιε:εΜε :εσεΙ::εεέ

:μι ΜισΙ:Ιογεσ: εσνεΙσσσε: :εε σε:οΙεε.ΙΙ σε::

σε:: σοιιιΙ:Ιε σε Ιεε Ι:ιεσ εσ:εσσ:ει::υ'εσ σοΜστ

ε:: :με Με Ασσ::εε στι: σ:εΜΙιε σε σ:5::ε$εισ

σευ:; :1υ,εσ:εε ενοιτ ΜυιΜττΙε πιο:: , δ: ενοι:

ε:έ σιιε σε:ιε ΜΜσυΙ::ε ε :οι:ισιε ΕΜ:: Μ σ::
ι σιΜιτ :::-σενεσ:ειΙ ει: :εσι:Μι::ί ε:: υσε νιε σου

νεΙ:ει σου :ου::ε, 8: :οι:σσόε :σ Γε ιιευτ, :οισ

ι::ε Ιε σ:ε:εσεσ:ε , :σειε Ισσ::υε ε 8: σ”υσε συ:έε

. ετε:ιιεΙΙε. ΑΜΠ ενε2 νουε ε:: :εΙιευ υσε ΙεεΙΙε

σ:: :οσνεισ:εστε σ:ευνε σε Ι:: :εΙυ::εάιοσ σι:

ΜειΙιε, ::οστ:ε Ιε σε:ιισιε σεεμε, 8: υσ ευσυ

τι:εσ: τ:εεεενισεστ σε Ιε σινισι::έ σε σ:'5::ε ]εΓυε

::οσ::ε Ι'ισ::εσυΙιτέ σε :οσε Ιεε ισισιεε δ: ει::

::ΙεΙεε. δε: σε :οσε Με Ιιοι:ισιεε :μι οσ:ιεσιειε

σε ευ ισοσσε , ει:: ε :με μι:: ΜυΙ εσ :μι :ε

φ ει: :Μέ ε:::ο:σσΙι; ιΙ τη ει: ε Πισωευ:υσ ε

:μι ιι ει: ΜυΙε:σεστ έ:: ετ::ιΙ:υέ ; ου σε :μι οι:

ει: σ:ε:ειισυ,ου σε:: σ:ε:ε:ιστε,::ι:'εσ:εε ε°εί::ε

σοσσέ εσ οοΙε:ιοσ σε οπο:: σου: σοε σωσει , ιΙ

ει: εσ:σ:ε νεΜυ δ: σ:οΙοι:Βέ Με ιου:ε. Βενισ

Ι°ενοι: σέιε σι·εσι: Ιοσ8-:εσισε ενεστ ΕΓ8)'6,

Ιο:ε :με σε:Ιεστ ει: Ιε σε:Μσσε συ ΜεΙΙιε , σοι:: :

:: έτσι: ιι: ι·ισυ:ε , ιΙ Μ): Μι: τεσι: ::εΙεσσεεε; !

Τ:: ::'ειωισοτικοπ: μι:: πιο:: απ:: Δ:: ΜΜΜ: ο &

οι: ρι::::::τ::·εσ σε:: :μια ω:: ιι:::-ει:κσβε::: Μ::ιφ

ει:: Σ:: ει:: [στα :::::::::ισ:·:: Ι:: :ΜΜΜ σε :Με

1 ι 5 ε”

Κ
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ι

Ι

Ι

σοτέ 8ττπιστι στταισβασ βη· Ια

(Ιατ τιυε εεΙα τισ Ισιτ με σιτ συ Κ” Ι)ανισ , ιΙ

σε ενισεπιτ , ριιιε ειιι'ιΙ αΙσπιτι Ια εσττυρτιοπι , δ:

ου'ιΙ σε σειιιευτέ ιυΙουεε ιει σαπιε Ισ ίσουΙετε.

(:σΙα τιισΠιισ ανοιτ στό Ιισιιτέ , σε στι Παει: οτε

ιιιιστσιπισιιτ ε νιναιιτ & ετισειισταπιτ Ιι€πισε αστα

ανοιτ στό ετι·οιιεΙουε ιοττειιιιιιιοΙέ; 8τ σειιιιια

ΡΙυε εΙαιτειπισπιτ σιι ]οιιαε , Με, σε ιιτσιεΙιαυτ αυτ

' (ΞσυτιΙε , αΡτεε ανσιι· σε ττοιειουτε τ:οτιιπιισ σα

ιενσΙι σατιε Ισ νειιττε σ'ιιπισ ΙιαΙεπισ. Μαιε ουττε

Ισε Ρισσιειοω, δ: Ισε τγρσε, Ια εστισιτιοιι συ

· (ΞΙιπιΙΙ:, σε Ια Ισοτιτέ σε σε", 8εΙαταιιοπι σεβ

εΙιατ σ,&Ι'ιπιτστείι σετιστπείαΙυτ,πσ ιιετσιττισ
(Ι

› εσΠαιτειιιστιτ οιι'ιΙ τεΙΤυΓειταΙΙ:. Ισ σιε μειώστε

“δ”

Δε'. 24·

 
τιιεπιτ ια σοιισιτιστι. (Σετ Ισ (:ΙιπιΙΙ όταπιτ υπι Ιιοπιι

ιιισ εεΙεΙιειδε πιοπι τσττιεπι ,σαι σσΙα νσττυ σε

Ι'Ειρτιτ,8σ σου σε Ια ίστεε σε Ια σΙιαιτ δε συ τω,

ι! Ματιά: μια ροβιΙΙσ , εοιιιιιισ σιτ ιαιιιτ Ριεττεε

ιμΣιΙ .σι/Ι Με” στο Ια`ωιυτ. 82. ιιατυτε α συι στ0ΙΙΙ

ιτπιιιιοπτσΙΙε ; τισ Ρουνοιτ σειιιευπετ ΙοιιεΙα ΕΠΙ·

Ιαιιεε σε Ια πιστι : σε (σιτε ουιαστεεΙ'ανοιτ σεβ

ισττε σουτΙτατιείαιτε Ξι & εΙιατσε , ιΙ α ιαΙΙυ σε τισ

σείΙιτέ , ου(ιΙ τετουτιιαΙΙ: στι (οτι ιτπιιιιοπταΙιτέ.

Μαιε Ια Ιισιιτό σε Ρετε σε ΡετιιιεττοιτΡαε σου

ΡΙΝ8 ι €1υσΙσ απο σεπιισιιιαΙΙ σε Ια πιιοττ. Οι

Ιυιαγαιιτ ιεπισυ υπισ ο ασιιιιταΙιΙε,δε ιισινιτιε _

οΙ:σιΙΙατισε,εσιιιιιισυτΙα Ιιοπιτό,Ια Ιιοει·αΙιτέ,& Ισ

πιυιιιιιεσιιεσ σε σε σταπισ Ι.)ισιιΙ'ευΙΙ-εΙΙεΙαΙΙΙό

ω” πέεσαιρειι(σΞΕτ σοιιιιιισπιτΙ'ειιίι-ιΙ ρευ τέ

£οΙΉΡ€ΠΙἐΓι ε'ιΙ σε σειιισιιπέ ιιιοττ α ιατιιαιει ΙΙ

τι ίαΙΙυ ιισεσΙΙαιτεπιισπιτ πειι:ασΙιπ εε Με: σε ιιιυ0~

Ύ εσαε



σΧΜ

. ΩΙ›αρ. Ι. Ι Ι Ι. σ'Εβιιισ. . :η

' εστι: 5αιινσι.ιι· επ νισ , αί·ιπ σε Ισ): ιιισ:::σ (ιι: Ια

τεΙΙε Ια εσιι:σππσ :ιιιι Ιιιι έ:σι: σειισ. $α εΙιαι:εσ

Ι'σΙ:Ιισσσι: α σεΙα :πάπια Οι: α'ΙΙ Μ: σεπισιιι·έ

σατιεΙα τπσι·:,ΙΙ πΙσιιί: :ισ πι Ρστ:στΙσ Ιατι€ σε Ισ::

Βιετιίιεσ ω: Ισ εισΙ, Ισ 5απέ:ιιαιι·σ ε:σι·ιισΙ , ει: Υ

εσιιιΡαι·σιί:τε Ρσιι: που: σεναιι: Ια :ιιιιιιι:ε , ιιἰ

ιισιιε ειιΓειΒιισι· Ια νσΙσπ:έ σε Ισπ Ρετε , σε Ιεε

ιιιισΙσι·σε σε ιισ :τε ίαΙιι:;πι ειιΒιι σιισ:σει σαιιε Ισ

ιιισιισσ Ισιι 8Ισιισιιιι 8: Γριιι:ιιεΙ ειιιΡιι·σ ; :σπε

:Ισιιε :σιι:σε ιισσεΙΤαιτσε σαιισ Ια σΙια:Βε σε.δα::τι

ι σσα:ειιι· , σε Ρι·σ|ΡΙιε:σι δ: σε σο): σεΙ':ιπινε:σ, α

Ια:ιιιεΙΙσ ΙΙ α έ:σ εσιιΙαετέ , δ: πω: Ια:ιιισΙΙειΙ πε

.. (ετσι: σα: Ισ ()ΙιτΙΙΙ. Ε.ιιίιτι ιισ:ι·σ ιιιι:ει·σί: :Ισ

Ι ιισιια,Ρσιιι· ιιιιι ιι έτσι: σεΓσσιισιι στι :στι·ε,τε:ιιιε

τσι: αιιίΙΙ Ια ιιισΙΙιιε σΙισΙσ. (Ια: ε'ΙΙ :ΜΙ σεπισιιι·ό

[σπα Ια ριιιίΙαιισσ σε Ια πιο:: , εσπιτιισιιτ σιιΙΙΙσιισ

που: σε:: :ιιι'ΙΙειιίΙ νετι:αΙιΙετιισιι:ΐα:ιεΐαι: ει:

μαι:: :ω ΡστεΒ δα σε:ειι:ισιι σαιιε ιισ:τσ ρι·ιἴσπ

ειιΙΙ τιισπ:τέ,:1ιιε ιισ::ε σε::ε ιι'έ:σι: μια Ραιτέε;

Ε: αιτιίι πσ:ι·σ ίσγ ) ε'σίΙ:ἔι σιτεΙ'ιιιιισιιε ιιισιετι

σε ιισ::σπω: 8: σε πσ::σ ίαΙιι:,Ιιιί:σσπισιι:έε

ιιιιΙΙσ. Ε: :ιιισΙΙσ , ισ νσιιε μπε, ειιί: επεσα: σ::

ιισ:τε εΐρσι·αιισσ, Η Ισ Ριιτισε σε ιισ:ισ ω: σιιίΙ:

σε ι:ισιιτΙ:ιιιιαιε ἔσω: σαιιε Ια ΡσιιίΙιστε? (Ισω

πιεπ: σιιΙΙΙσπε πσιιε αι::ειισιι Ια νι:: , Ια ι·σΐιιι·τε- .

έσω, δ: Ι'ιιιιπισ::αΙιτέ σε σεΙιιι στι:: ιισιιε εισ

` σε” νεο αΙια::ιι βιο: ι·είΙσιιι·σε ΐσιιε Ια ιιιαιιι σε Ια

ιιισιτ?Ε: σπίιιι ιι'α)ιἔι: :ιι σ” πι σΓρει·απ::σ,:1ιισΙΙσ

αΙΐσό:ισιι ειιιΙΙσπα πισω ιισιι ανσιι·α Ια Γιιιιι:ε:έ Ρ

(Δ.ιεΙΙσ αι·σειιι·,σιι ιιιιεΙ εσιιιαεσ ι ειιιΙιι·αΠε:

? Ια

Μ.μ-____;_

 



 

με τ εισαστε στιμειώιεπο· Ια

Ια στο Ιιοεσε Ι)ιεσ , οατστεΙΙειοεοτ ο εοτιτται

τε ιι οοττε εΙιαιτΡ Ετ οσεΙΙειονε ε σο εσοιοΙα

τιστι σαοεΙεε ατΙΙιᾶιοτιε , ετ σαοεΙεε έστειινεε σε

εεττε Ρασντε νιε τ ΙΙ εΙΙ: ενισεοτι οσε Ιαοε Ια

τειιιττεδτιοο σε οσττε (ΖΗΜΙ , ον Ια Ριετέ ; ον Ισ

ίαΙστ σε ροσνοιεοτ ανοιτ σε Ιιειιεο οσιτε. Ποτε

οοσνεΙΙε Ισιοιετε σε νιε, σοι είΙ ιοιταειιΙεσίε

τιιειιτ ιοττιε σε ίσο τοιοΙιεασ , εΙΙ:Ιε νταν δσΙειΙ

σε ]σίΙιεε , σοι α αΙΙσοιό οσττε τον , τεΙενέ οσε

εισεταοεεε , εοτΙαοιτιιέ οσιττε Ριετέ , σιτΙιρέ οσε

εταιοτεε ; εσοιοΙέ οσε εοοιιιε, έεΙαιτει οσε σοσ

τω, δε αΙΤεστε ωστε οσττε νιε σαι· Ι'ενισεοτ€› 86

ιονιοεισΙε σετοοιιΙΙτατισο σε Ια σινιοιτέ σε οσ

ιτε ]είσε , σε Ια νετιτέ σε ίσο ΕναοοιΙε ε δ: (Με

νεττσ & τιιιττωω σε Ια ιατιείαστιοο εισ'ιΙαιαιτε

α Βιεσ σουτ οσε σεεΙιετ. ΙΙ α σοοε ίαΙΙι1 ι π!"

Ετετεε , δ: ΡοστισΓτιτιετΙεε οταεΙεε, ετ @στ τω·

εσπιρΙιτΙεε ι(ισοτεε σεΙΙαοτιοσιτέ , δε σουτ εσιτ

Ιετνετ ίσο στοιτ τι Ια οατστε , σε α Ι)ιεσΙα ΒΙΟΜ

σε ία ίσσνεταιοε σσοτε , σε ασ ΟΙιτιίι:Ι”εκετΦΙΦ

στ! σε εσε-Γεεε : σε σουτ οοιιε οσντιτΙα ντονε σε

1α1υσιτεει συ ίαΙστ , ιΙ α σιε-ιε,,ιαΙΙε οεεεΠιιιτε

τσεστ_ε ?σε Ιε 8εισοεστ ]είσε αστα ε'εΙΙτε στι!

ΙΟΥ-οτε ττιε σο οσΙατισ ΡοστΙερεεΙιέ,τείΙσίειταΙΙ

σε8Π10Μιδε στοΙσπσσαββεσιαιτ, εοοιιιιεσιτιεν

Ιε ΡτοΡΙιετε κά: α σιτε, ιμι1τεΡτισ οσο Ποι

ΡΙεΠΊεΠτ Ια νιε,τοαιε οσε νιε Ιοσ8αε,8ε ιοιοιοττεΙε

τοσοι σστε.8τ σωσει& ;βεστιτΙε ετετοεΙΙειοετ

σαοε Ιε ρΙσε Ιιαστ Ροιοτ σ'σοε εΙοιτε ;δε τω”

ΡσιΙΙαεεἴοσνεταιοε. Ετ ε°είΙ εε εισεοοσε τοξιττε
_ _ , _ ι τ .. κ



ο

οσο. 1.1 ι Ι. σ'ΕΙ'ε1ε. οι;

Ιε ΡτοιιΙιετε σσιιε Ισ Ισἱτε σε σε αστε ,σιι σΡτε8

σνσΙι·ι·εΙενέ Ιε (ΖΗΜΙ: σε Ισ ιιισι·τ εσ σοεΙσσεσεσ

Ιετιιιε,δε ρει·σσι·σΙ:Ιε νιε,ΙΙ Ιε εσσι·σοιιε σε οι·σΙ

ρειΙτέ , 8ε σε Ι:ιστι-Ιιεστ σε τσοτεστειιιεοτ , 8: σε

σεΙιεΙΙε , 8ε ειι σο ισοτ ε σεΙσ ΡΙσσ Ιισστε ΒΙοΙιε

οιιΙ Ιε ΡσΙΙΙεΙσισΒἰσει·. ΙΙ σΙτ ΡτειιιΙει·εσιεστ,οιιε

Ισ ΡοΙσπ2ί, σιι Ιε σου Μαξ/Ια σε 1.3νέειε ριοΙΙιενειε σεβ

ποιοι; ε'εΙΙ σ σίι·ε, οσε Ι'σειιντε οσε Ιε Ρετε Ιοί σ.

σσιισεε σ σεεσιι·ιΡΙΙι· , (στο ε'εΙΙ σε οσ'ΙΙ εστειισ

μι· Ια νοΙωιιέ σε Με" , ε'εΙΙ: σ σἱι·ε εε οιι'ΙΙνεστ

Ι οσ'ΙΙ ΙσΙΙε ) τεΙΙΙΙΙι·σ ΙιειιτεσΙεοιειιτ ειστε Ιεε

σπάσει @Η εσΙΙΙσιιισΙε ι:ιεοΙέ νομιιτ]εΙσε Ιιιι·

σοε ει·σΙιι ; δε σειι σιιτεε σσοε σο τσιιιοεσσ , οσ'ΙΙ

εσΙΙ: σειι ι·Ιεσ εσττεΡιετιστε σσοσ Ιε ιιισσσε Ρ

Ου οσΙ ειιΙΙ ειιΙνσΙσοτ Ισ εσστι·εισΙ&Ισσ σο

ιιισι·ισε , οσε Ισ)ι σο Ιεε ΙΙεσε γ εσΙΙειιτ ι·Ιεσ σε

σνσσεει·ἔ Ε: σεσοτιτισΙοσ Ι'ειφετΙεσεε ιισσε σ

ιιισιιττό, οσε εε σἱνἰο οισι·ι: σ ειιττερτΙε σε εΙισοι

οει· τοστ Ι'έτστ σε Ι'σιιἰνει·σ : δε οσ'ΙΙ ειι είΙτ νεσσ

σ Ισοστ ιιισΙΒιέ Ιεε εΙΙσττε σε Ι'εσΙετ 8ε σε Ισ.

τεστ; σε τσιιε Ιεε σεσισοσ , δε σε τσσεΙεε οσοι

ιιιεε £οσΙστε2 εοΙεοιΙιΙε εσσττεΙσγ ; 8: Ιε σοσι

Ι:Ιε σιι ισΙτσεΙε εΙΙ σιι σε οσε οσοι ειιεεστει· σοε

εΙισΙεΙΙ οι·σιισε, ΙΙ σΙΙΙΙι:ΙΙε χ σε οστσι·εΙΙετοεοτ ΙΙ

ΙιορσΙΙΙΙ:Ιε , ΙΙ σε ε.'εΙΙ ΙετνΙ οσε σε τιεσ- ΙοιΙ:ιΙεσ ο

δε σε ττεε-εσοτειιιΡτΙΙ:ιΙεεΙοΙΙτσιιιειιε. Ανεε Ισ

ιιισΙο 8ε Ισ Ισιιοσε σ'στιε σσσ:σΙοε σε Ρσσνι·εε ρε

ΙεΙιεστε , Ιισττσε 8: Ισσεττεε , 8: Ιιο·ιίσει , Ιισ`ιε σε

_ρειΙετιιτει σ ωστε σσιτσσεε;ΙΙ σ εοοΙσσσσ Γοτ

ΒιιεΙΙ σε:ΙσΙΙ5, σέτισΙτ Ισ ΙσΡΙεσεε δ: Ι'εΙσοσει:ε

ε: 
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ί

:ιο 8::Μν:: :Ι:ιι::Ι:[Μ: Μ: Ι:

:Με θειι::Ιε; νει::ιει: :οι::εε Με νιοΙειιεεε ειδα::

Ι:ι::ει:: ; ειιιεειιι:ι Με ε:Ιο::ε :Ιε Ιει:::είιΙΙ:ιι::ε;

εοοΙι ΙειΙοι: δ: Ι:: ΙΙ:Ρε:ί:ι:ιο:ι (ω: οιιε;Ι'ι‹ΙοΙιι::ἰε

δ: Γι:ιιριετέ :Με :ιιι:ι·εε; ιιιιροίε ΠΙε:ιτε ει:: :Ιε

πιοι:ε; :ΙειιιοΙι Κα:: Τει:: ΡΙεειδε ρΙιι:::έ Γ: σο::

οπο: Ιω ειι::ειιΙΙεε ι:εΙ'ε::ει:ι· ; 8: :Μιρό ρα::οιι:

Ι:: Ισει:ιιιιε:ε άι: να”, οι:: ::'1ΠιιέΙ: 8: :ει::ΡΙιΙ'ιι

πινω: ά:: ΓοΠ Νοιιι, δ: τΙε ΙΙ: ι:οιιοοιΙΙειιι:ε πω::

ο ότε οιιΙΙΙ:ι:ι:ε , δ: ε·Πιαιεε :ειπε ω:: Ρει:οΙε

:Ιε Ι'Ο::ιεΙε : Ισ ΙΜ:: μπώ: :Ισ Με:: ΡΝΙβ2"Ι'σί :::β

Μαιο! ΙΙ Διοιιτε Ιε εο:::ε:::ειιιειι: :με ΙΙ: ω::
:ιει:: :εεεν:ει :Ιε ω: Ιιειι:ει::: Πιες έ: ι:ε ΙΙ:·ε8:ίι:Ιε

εΙεΙΙειιιε; ΙΙινιιϊω,όι:-:Ι,άν Μια:: ιίεβι:ι ΜΜΜ:: ι

βη: :αββά ΙΙ ιι :ι πιο: ρου: πιο: ιΙει:ιε Ι'ο:ΜιιιιΙ,
ι· : ` °ο

οι: :Ι να” Ι:: Μπι:: ό:: Μ:: «Μη : εἰ: ε: οι:: Ισ::

Ι::Ιιει::ιεοιιι:ιιε που: Ι':ινοιιε Δ:: ει-:Ιενει:ι:. Μι::

δεί: Ιε ΙΙ:Ιε ά:: Ι)Ει::::ι::ε ::ΙΙε:ιιρΙοιε:Ιε πιο:

ιΙε νοί:,Ροι:: :Με έρι·οιινε:,& :εεο:ιιιοιΙΙ:ε :πιο

ςΙιοΙε Ρει:Ι'εθετ δ: Ρε:Ι'ειφε:ιε:ιεε; δ: Η Ιε ά::

::ιιΙ:Πε:ει::::ιε::: ό:: ιιι:ιΙ δ: ό:: Ισια:: Πι: ΜΙ:

εοι:ιιιιε οι:ει:ι:Ι Ιε δειδιιει:: ό:: να:: Α: Μν::, ΝΝ'

ΠΒιιιβε: Ι:: ΐοιιί·Ι::Ιι· 8: ΜΜΜ:: , ω:: , Μιά:

Μ:: ρι270ΙθΙΙ :ισ ν::::ιμΜα:σ Ι:: Μιιι::; ε'εί: Ξ: ι:ι:ει

οι:'ιΙ :ιεΙει Γοι::::ι:ει ι::ι:ειιε : Η πι: Ικευά:ι:::: ΜΝ»

εοι:ιιιιε Ρα:Ιε Ι'ΑΡό:ι·ει ε::ρ:ιιιιιιιι: Ιε :πάνε

(αι: ρε:: ιιιιε αι:::ε :Μου :Ιε ι:ει:Ιε: ,οιιι ει: ιιιιΙΙ:

ΕΙ::::::1ι:ε. Με:: σε πιο: :Ιε να:: :ο :Ι:::ιιιΠι ό::

ω» 3. Ι:ιε:ι,8ε ιιΙο:ε ΙΙ Πε:ι:ΗειιΜϊ:: :Με ΜΜΜ: ει:

ΡΙΙ:, ΙΙ π: να” ρνι:::Ια Με; ε'ει: ἐιἀι:ε,οι:':Ι

::'ε:ι :ΟΦΗ Ροιι::: Μια:: Γι:: ιΙ:1.72::::Ι:Μ::::::Α

6:



 

ΕΙιαρ. ΠΠ. ιΙ'ΕΙΣ]ε. ' επι

@τ Ι”. Ετ επ πιεΙΙπε Ιεπε επεοτει δέ πω: με

επεΙιαπβάτ κα] Ιωσήφ' , ΙΙ :το μια νού, Ισ τομαυπε

είε Με" ; ε'είΙ α απο, ε1ιιΊΙπ')· Ρεπι ανοὶι· μα,

πἱ επ μπω. Ετ αΙππ αιΙΙειιτα ίοττΙουνεπε. Ε'είΙ

εΙοπε απΙΙΙ επ Ια ιιιεππε Ιοι·τε ειπ'ΙΙ Ιε· πιο: Ριεπὸ

ιΙιε επ εε Ιιειι ; ΙΙ να” Ι: “Μ” ιΙε πο» απο;

ε'εΙΙ ία ιΙΙιε, πιω επιοπϊτα,εοπιιιιεΙ'α :τει Ισιειι

εταάπιτ πεπτε ΒἱΙοΙε ; ΙΙ επ επεΙΙΙιτα Ιε ΒιιΙτ,8ε επ

ιπαπεεια, 8: ε'επ ιαΙΙαπεια, επιπιπε ρατΙε Ια 8α

Ριεπεε Μπα Ιε Ιἰντε ιΙεε Ρι·ονειΙπεει (Σε ιι'ΙΙ

εΙΙε, ειιι”ιΙειιβυ·α Μπιβέ ΙΙεπιίιε Ι'αΙιοιι‹Ιαπε εΙεε

πω” πε Γοιι ι:ΙΙνΙπ τταναὶΙ; ειιι'ΙΙ γ επ αυτα αίΙει

Ροιιτ αεεοπιρΙιτ Ια @γε ιΙε Ιοπ εαπτ,8ε Ιιιἱ (Ισπ

πει υπ ΡατίαΙτ εοπτεπτειιιεπτ. (Σ: :ι·αιωιΙΙ ιιιι'ΙΙ

επτεπό,π'εΙΙ αιιτιε εΙιοΙε πιω ΙείιυΙε ‹Ιε Γοπ οειι«

ντε Ιε Γι.ιεεεε ‹Ιε Ια ιποιτι δε εΙε Ια ιεΙΙιι·ι·ε&Ιοπ,Βε

ιΙε Ι'ειινογ ‹Ιε Ιεε ΑΡὁτιεε ; ε'εΙΙ α ιΙΙιεΙε ΓαΙιιι:

εΙεε ]πΙΪε δ: εΙε8 θεπτιΙε εοπνει·τΙε α ΙπΙ ραι·Ια

ΡατοΙε. Ι)'οιι νοιιανογεα πιιεΙΙε εΙΙ Ι'απιοιιτ

εμε εε 8ταπ‹Ι δαπνειιι·ποπε πειτε , ά εοιπΒιεπ

ατεΙειππιεπτ ΙΙ εΙεΙΙι·ε πεδια: ποπ-Μπι, μπε ειπε

πέ5τι·ε εοιινειΙατιοπ 8ε πόιττε ΓαΙιπ είΙ Ιε Γεια ‹Ιε

Ια ]Ο76, δε Ια πιατἱετε πε (οτι εοπτεπτειπεπτ, δι!

Ιε ι·αΙΙαίιειτιειιτ , ε'ΙΙ Ιαπτ αιπίΙ ειτε α όε Ιοπ Με.

ΙΙ εΙΙ εοπτεπτ,ΙΙ εΙΙ Ια:Ι€ΪαΙε εμπιπά ποιιε επιιοπε

επ Ιιιἱ,8ε ειπε ρατεεπε Ι:ογ ποσα Ιοι·ιοπε εΙιι πιαΙ

Ιιειιτ,οίιΙε ρεεΙιε πειιε ανοιτ ΡΙοπιέε:,8ε ειιτιοπε

επ Ια ΡοίΙείΙΙοπ ‹Ιε ία νΙε. Ε: ε'εΙΙ:Ιει ειιι'ΙΙΙαιιτ
ι·αρροι:ετ εε ειπε ιΙιΓοΙτ αιιπε ΙοἰεΙε $εΙεπειιι· Ι _

Και” ήισ Ι

]εΙΙιε- α.Γεω.ΙΙΙεΙΈΙεε , Με Μακάο ψ πιο: ισ [αΙβ
_ :” Ι Ισ



τ”. συκωτι Μάι/πιτ@τ ?ο

ϊ

Ια νοΙοππ'ιίε (τω) μέ »Με επνο)εζ ό· μή:μιτ[4β

βυι αιωνα. Ο: ίικεέε εΓτ ΡτοΡι·εωτοτ α: εμ Η: !

τείἴετἱε. Ωἶείτ Ια ΐειΠε ΜΜΕ άουτ Η “Μπι δ:

ί-οἱΪ, ά το Μουτ:Ι!αΪοπ απο ττειινε ίου τεροε 86

ίου τόυτεπτεπποητ :μεικτά ΠΠ ιιηττώεεαοττι

ΡΜ. Μεἱε 1ο ΡτοΡΙκττο Ραπ πτΙειΠΤετ με οσε

εἴΡτἱτε το άουτε ΓιπΙει οιιειΙττέ ‹ὶε α: οσο ρΙεὶῦτ

οτε Βἱτιι , οιιἱ Ρτοΐρετετ:ι επ Η τπεἰτιὸιι ΏΜίτ,

8τ οτ: το Ποπ Μπακ, άουτ Γεω εικικΐετε τεΙἶείὶέτ:,

ποι:ε πιουττε το Μα: ε οσε! Με ΡτοΡτει1κτοτ δε

μεδίτιπετιτ Γείτοτ ε!ε ίσο εᾶἰοιπ , ά Ι'ουντεεε:

ό:: Η ιηεἱπ , φωτο Η ειῇοιὶτε ; Μοπβυ·νττοπηα!Η

επ τιι!Μετα ρΙιιβετιτε μποτ σσππο›1[ιυιττ ιμ4Ή.9 αιτ

πυπ Δ: Μ), (ε· Μ) κοψω: εΙυπέτη: Απο: Μιμι

τα.. ]υΜοίτηΠ: , τ1ιή ειττειπότι υπ (ζἱπἰίτ ωστι

τω] ε τοιπ1υετ:ιπτ τπτ ειηρἱτε τεττἰευ , ετ @ιι-Ιβ

ίετπ ά'υοο Ρυἱὶἶ213€€ , δε ά'τιπε <ἐΙοἰτε :Ιππ

κτεΠε ; εοτηοπετιτ π'έτουτο: νουε Ροὶτιτ νοε μα

μα οτειτΙεε? Εοπποετ1τ π'αΡΡτευτι νοιιε ΡοὶπΕ

εἰ Ι'ότοΙε ότ €τ:Ιι17=ά, ουειιι€ταττά63 αυντεοιι

(Ππτίτ , Ρουτ Ιειοικ:ΙΙο Η άενοἰτ τίττο ετινογέ

Μ Με , τ'ε·Ιτ ποπ οτ ίοτεε:τ Με ττιιιτεἱΙΙεεω

νἰΠεε , οτι οτ: τοττηπε όεε-ειτππέτε τεττὶετιτιεεε

ι:οι1πιπο νουε νουεΙ'ἱττιε€ἱπει ίοΙΙειικττ1τ ; ττυιἰε

Μετα όε ῇιιἱτὶὶἶετ Ιοε βοιυιπεε , δε όεΙοτε επιτοετ

στη ττόπε οτε Η €τεια: οτ Βἰευ?ὸεἴειινττΙτιιτ5

εστω, 8: :τοπ ότε Γυο]υΒιιοτ Ιευτε εοτΡΩ οπο

[εε εκΡΙοἰτε ΐοιπτ που ε!πιτικ:Ιε , τιιεἱε [ΡέτιτυτΙε;

δ: τουτ ΐοτι ετπΡἰτε μη· τοτίε:τΙι.ιετιτ πο:: τοϋ
' Α ο

ηοΠε εοπτιπε: νοττο εκττεινα8επτε Μ: άτρεωττ

ο ' πκιἱε



) σ».φ. 1. Ι 1 π. 4°ερμ. μ;

πι:ιΙε εσΙσίΙσ,τσΙ ΡτσεΙΙέιπσπτ οπ'σίΙ σσΙπ)· τω

- πόττσ ]σἴπεΡ Ι)Ισπ ποτπιτισΙσ ΜσΙΙἱσ Ιοπ @πιά

Μ4:,ροπτ ΠΒπἰΙἰστ ποπ Πι παππτσ, πιειἰε Ια σΙιετ€σ.

Ι)σ ίο7-πισππσ 8: εΙσ Η πειτπτσἱΙ ΜΙ ποπ ΙσπΙσ- .

:πω ΙΙΙ:σι·σ , ι·παΙε $σἰ8πσπτ8: Ι)Ισιι ΓοπνσταΙπ.ε

Ι Φσεπεπτ εινσσοιισ Ισ Ρστσ πω” Ι'υπΙτέ ά'ππσ πισθ

' πισ σίΙσπεσ5 Ξι σέτ έδειπΙ ΙΙ στοπ οτἰΒἰππἱτσπιἐπτ

επ Ιοι·πισ :Ισ Μαι , σοεπιπσ εΙΙε ποττσ ΡειπΙ, δ: πω;

πε τσριιτοἰτ Ροὶπτ τπρἰπσ τΙ'σίΙτσ έ8ειΙ Ή)Ισπ.2· 6- κ

Μεπε Ισ Ρστσ ο” Μ. ΩιΒσ άΞΙΡσπίπποπ εΙσ Ισια

σοπτιπππσ ειτποιιι· σπνστε Ισ €σπι·σ Ιιιιιπειἰπ , Μη·

ει εοιππιἰε Ι,οειιντσ πε πί5ττσ τσι:ΙσιπΡτΞοπ ; δ:

Μ), ρου: Ι'σκσειπστ, ε'σίΙ: αΙ:ειΙΙΙέ πι: «ΙσίΙοπε ςΙσ

Γε να” 8ε Ισεἱεἱιπσ εοπόΜοπ , ε'έτειπτ νσίΙπ πε

Ισ πατατα: Ιππιιπππσ ,δε ηπα Με 8: Ιουέϊσττ στι

εστω Ροππσ τουσ :σ σιπ πω: πσσσίΤειἰτσ Βου:

νσπἱι· εἰ Βου: ‹Ισ σσ 8τειπά ιΙσπσΙπ. ΟσΡαισέτ

έΒειτό οπ?ΙΙ σίΙσ ποπιππέ Ισβο·ιάταιιο· ά: ΙΒΜεσοπι

ιπσ επ σίΙστ σε: πια: σΙΙ Ισα Ιουνσπτ·σιπΡΙογέ

πωσ Ισε ΕστΙΙ:ιπσε, Ροιιι· :Πιτ ποπ υπ σΙξΙσ.νσ.,

Μυπ οΙΙΙ::Ισιω οι: υπ τπΙπΙΙΙτσ; @σε ε1πΙΙ'οπ

‹Ιοππσ ουσΙοιισ σΙιειι·8σ , οι: εοιπτπΙΙΙἱοπ; δε επ

εσ Ισπε σ'σΙΙ ΡΙιΊτοΙΙ: υπ ποιπ ό'Ιιοππσιπ ουσ (Ισ

πιέΡτἰε, (Ι€πΙπππτ Ια άΙ8πΞπέ εΙ'ιιπσ Ρστίοππσ, δ: π

ποπ Ισ. Ι:»ειΙΙσίΙσ :Ισ Πι εοπάΙεΙοπΙ ΑΜΒ νογσ2 πω;

νοπε πο: Ι'>ΔΡότι·σ πατε ειρρι·σπά, οπο: Ισ (ΜΙΒ: ποθ

σΙΙ: τσΙΙσππσπτ οΙΙΙσΙση οπ ΜἰπΙΙΙι·σ σπ Ια ιπεΙΙοπ'' 2” -

:Ισ ΒΙΒΗ; πιι'ΙΙ επ σΙΙ επΠΙ-Ισιπ:ιΙΙΙ;τσ,Ισ $σἱἔ

πσιιτ,δωεοπτπ1σΙΙ ρετΙσπΙΙΙσπτε σπ τπσΙππσ Ισπε,

ΙΊισπιὶση δι ΒιΙΙΞιπ: εοτπμΙειΙΙοπ σπττσΙιπ 8;ή 'ο ο ΡΒ πωσ
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:ια 8ει·πιειι σεακἱε[ιπεῇιε Ι:

ΜσγΙσ α σέ: έσατσιΙσι: ,ιιιισ ΜσγΓεαὐἱεπ ει!

Με ει: :ειπε Ια :καψει σε Με:: εειιιυιεβενέτειιη

πιει: :με (Μιά/Ι επιασε ΠΙ:εββυ· :ειπε εει·:επιισ

ο σκι. Ι.α ειιιαΙι:έ σε :Με :με Ισ Ρι·σΡΙιεισ Ιιιι

σσιιπε ; Ιιιι αΡΡα::ἰσιι: σου: :σιι:εσ ταιίστιε;

Ρισιιιιετσιιιειι: ,ι Ραιτε σιι'ΙΙ ό: Ισ $αιτι: σεε

ΒαΙιτι:α , ειι:ισ:σιιισιιτ ΙσΡαισ σεε ΡσεΙιειιτε ,Με

ιππσσειι:, δ: ασε-μι: σε του: :ήπιε ; δ: σ“εΙΙ:

σε". Ρσιιικιιισι ίσιο: Ριει·:σ Ι'αΡΡσΙΙσ Ι'ΔΕπεαπ βιιι:

κι

Έ'Ε"

α ιιισίιιισ αεσσπιρΙΙ :σωσει Ιεε ίσιωσε σσιιιΙΙιεε

8: σε Ιαιιιτε:έ, έ:αΙ:Ιισε σε Ι)Ισιι σαιιε Ισ ιιισπσσι

::σπιπισ Ια Ισι Μσίαϊ:ιιιε δ: Ια σιΙι:ΙΡΙιπε σε

δ· .]σαι·ι Ιιισπ :με σε σ:σΙ:ιΙ σ): Μ: ιιιιΙΙσιιισιιτ

Με: ; Ι-σΙσιι σε σιι'ΙΙ σιίσι: ι τω: 1σαπ,:1ιιι :εΙιι

' [Με σε Ισ Ισαρ:ιιστ, Ισ :σεσιιιισιίΙαπ: ιισιιι·Ισιι

Μεε:Ια ΜαΙΙΙτσ ; Επιβε με: μια: υιαέει:ειιαα:, ει:: @ή

Ξ° κι πω:: εδΙΙ-ΙΙ ειιιινεπαϋΙε σ'αεεεωρΙὶι· :οατειαβάεει Ε:

σιιίιιι ι Ραπ:: :ιιι“σιι:ισ Ια πω:: σεβ: ΡειΙσιιιιε ο

.ΙΙ εΙΙ: ε:ισστσ Γαιι:ειι: δ: Ια ::αιιί-ε ιιιιΙ:ιιισ σε σεΙΙσ

σε :σιιε Ισα Ιισπιπισε , αγαιι:αι:σιιιε Ραι·ΙΐσΙσεϊΙ

ΙαπΕσ· σε Ια ετσι:: ιιπε σΙειιι:ιισσ σειιιΙΙιεσ ει: σ::

εποε, σου: Ια εοπιιιιιι:ιισιιστ ἔιεσιιι: :ιιιι στοι

·ιισιι:ειι Ιιιι;8ε ε'εί: Ρ:σσιειιιειι: σεΙΙσ ειιι'σιι:σιισ

:_ ])αιιισΙ ; :ιιιατισ ΙΙ σι: ; :1ιισ Ισ ΜεΙΙΙερΜρι·ερε

·8ιεε;εΙ αέα:έειι μα: Ι'Μιιμιι:έ , σε· αεπεπετα Ιαιαβέι:ε εεε:

ι9':4° πεΙΙε. Ρσιιι:Ισα ιιαΙΙσιισ 8εαιι:τσε ΓσιιιΒΙαΙιΙσα,ΙΙ

. Π: πιεΙΙιισ σσεΙσιισ-Εσια ίιιιιΡΙειιισιι:ιισιιιιιιόΙσ

πω, σα: σκεσΙΙσπσε, α εαιιίσ :μαι ει: ιω

ρωταω; Ιοιιισε σε :σιι:σ ιιιΙΙ:ιεσ., 8: :με ιιιιΙ :Ιεε

· · ' ΜΠΕ

:πισω ερ»! ΜεΙιε. 5σεσιισσιιισιι: , Ραπ:: σ.ιιι'ΙΙ / η



εΙωφ. 2111. ιϊεωε. μ;

@Με τ1”εΙΙ @Πε ειι'επ ΙιιΙ δε ρατΙιιΙ:7οπσ
σε. "Μέ Ισ |)ιέπτ ό· Βέφα ,εΙΙΙΙοΙτ Πάω ΡΙει·τε

ι ]ιιΙΒ : Ετ ΙειΙππ ΕΙΙΙετ1:1ε πω: ιπεΠπε8 ; 7ο: εδω?

σε: Μ: Μέ και:: ιμιἐ Μ: ρπσά2ϊΙΜάνσπεσκοπκ άι: ;:ξ2,»

Ισ: δ: Λοετιἰεε ΞιΓειΙιπ ΡειιιΙ ; Με ΒέειΙ άι: πο: Ρε· “σε

= Γι: ρτεοπίουιπέ μια Μο· Ισ @ΙΜ ΒΙειι Μ:

κκ , :με εε θεο Γει·νΙτευτΙα/Ισ "ή"χωεωμα

πα ε:'εΙΙ ἔι εΙΙτε,ε!ιιΙΙΙ Ιειιτ εοπιιτιυτύφετε.

να” ΙιιΙΙ:Ιτε. ΙειΙΙε εειρειΙσΙε εΙε ΓυΙσΠΠετάε

τπ-Ιε ττΙΒιιπ::Ι (με Ι)Ιειι , Ιειιι· άουτπιο: θα @εεε

ι Ι':ιΙσἴοΙιιτΙοη δε τειτπΙΙΙΙοτι ‹Ιε τσιΞεΙευτε Ρε

.ει-; Ιεε εὁοΡτεπτ μι: εε ππο7επ επι ηοιπΙπε

:ε ευΒιτιε ιΙε Ι)Ιευ , δ: Ιεε έτειΒΙΙΙΙο.ο: Ιιετἰτἰετε

:Ιβ-ια τογειιιωε; ΙΙ ιΙΙτ,φ1ΉΜ|14]ΙΙ]ΐεϊιη1Ιαβσι47$;

ατε ιι°εικοτε :με Ι'ειΒοπεΙαπεε εΙε Τα ΙιΙΙΙΙεε

‹Ιε ει ετειεε ΓυΗἱΙ-ε Ραπ 2:οι18 Ιεε Ι1οι11Π1ε8;

:ετ1τωοΙοε Ι'ΙτιετεάιΙΙΙτέ ‹Ιε Ια ΡΙεε ετεπόε

ιτε εΠεειιΓε ειι'ΙΙε πε Γεω: ΡειεΙυΙΙΙΙΙει. Ετ Μετὰ

:ε εεμκεΙΓΙΙ ει τεεευε ευ Ια εοιππωηΙοτι εΙε

:πε ειπε, Ι-οἰευτ υπ ττεε-ει·ιιτι:Ι ποιπΒι·ε επ

›ιηΡατεΙΙοτι ιΙεε τειτιΡε Ρτεεεάεπε , Ιοτε εμε σε

:ιιεΗτε ‹Ιε Ι)Ιειι έιοΙτ τεΙΐετκέ άειιε Ια ΙειιΙε

Μου όεε @ΙΙ-ε ;ίΙ εΙΙ-εε Ρουττιωτ :με τουε

ε. Ι10π11°ΠΕ8 :Με οιιη·πιε εεε ρει·:ΙεΙΡεπε; Ιε

Με €τεπ‹Ι Μπήκε :φωτ πιέεΙππιππειπ τεΙεττέ

. @Με (ΙΜ Ιειιτ ετών: ΡτεΙει1τέε. ()"είΙ ρουτ

ιιοΙ Ιε $εΙ8Πειπ άΙτ , «με Ισα ΓεενΙτειιτ επ ]ιιΙΙ:ἰ- .

ετα. ΡΙιιίἱευτεε ΙΙ πε εΙΙε με ι:οιιε. ΙΙ εήοίιτεε

ω” Ισ: Ιιιβιβετα ρω·])ι σοπποΙπαπσσ. ε" ΙΙ 7

ΡτεοΙΙέπιειι; :ΜΗ ιΙ2.τ18ΓοτΙΒΙΜΙ: Ε.τ_εεΙει'
μη· Η Ξ - ”' ` 9

· .



@πιο

η. ;.

Κοιτα. τ.

ει6 .8ει·ιποπ τΙειικΙιι[πισ βετ Ισ

Ιε Ρ€ι1€Ρϊ€ΠιΙΓ€ ετι εΙειιιι ίαΙΙσιτε; σιι ιιοιιι·Ια εσιτέ

ιτσιΠαιτεε εμε Ιεε Ιισιττιιτεε ιιιΙΙΙΙΙε: ασπαιτε εΙε

Ιιιι ; δε ε'εΙ'Ι αἱιτΙῖ εμε Γα τιαεΙιτΙε ιτσει·ε ΒΙΒΗ: σιι

Σουι· Ια εσιττισΙΙΙαιτεε ιμΙΙΙ α , δώ: α. εΙΙιε μι: Ια

εἰειτεε η σιι σα: Ια εΙσόΙεΙιτε. (Ιεε εΙειιιι Γειιείοιιε

-Ιτοιτε & α στοιτσε, δε ΙΙ εΙΙ: ιιιαΙ-αΙΙό εΙε εΙΙι·ε εμεΙ

είΙ Ιε ιτιεΙΙΙειιι· εΙεα εΙειικ. θα: εματιτ αιτ Ρτειιτιετ›

νοιτε Γεανει εμε ιτσιιε ίσιτιιττεε ωιιω σαι Ια

μ), ειι1εΙιιε-ΩΙττΙΙΙ: , εμΙ ιτ'είΙ μια: εΙτσΙ-ε εμε:

Ια Ιειιιιε , ίοΙιεΙε , δε εΙΙιεαι:ε εοιτιισΙΙΙαιτεε , :τικ

ιτσιιε ανοιτε εΙε Ιιιι , 8ε εΙιι ιιτγίΙετε εΙεΙα εισιιιτ

ΓεΙσιι εε εμ°ΙΙ ΙΙΙ: Ιιιι-ιιτείιττε ; εμε Μ ω: εισιτισΙΙσ

-εἔΙ τα συιιτιοι/Μ Μαι , ό· 1ε[ιισ-@εφ "τι τι οι·

Μιμί Ετ εμαιτε αιι ΙεεσιτεΙ , νοιτε ιι'ΙΒιιοι·ει μια

ποπ ΡΙιιε , εμε Ια εΙσόετιιτε σε εμε , ε'εΙΙ α

σιτε Ι'ΕναιτΘΙΙε , σου; σιτνιε Ια νοκ εΙε ΙαΙιτΙΙι

θεαεΙστι , ιτσιιε ειτίεΙ8τιαιττΙε νταγ ιτιογετι εΙ'εΙΙι:ε

μίΙΙΙ·Ιει σεναιιτ Ι)ιειι ; εε εμε ιιι Ια ΡΙιΙΙοίοιιΙττ€

εΙεα Ιιοιιιιτιεε, ιτΙ Ια Ισ] ιττεΙιττε εΙε ΜσχΙει ϊτ'2Ι°°

Με Ρειι Ϊαἰτ·ε ι εΙεΐοι·τε ασε ΙΙ ιισιιε ι·εεενοιτ8 Μ

όοέϊι·ιιιε ‹Ιε ()ΙττΙΙΙ ανεεεμε Ισ)! , ιιοιιε Γοιιιιττ€8 τ

μΙΙ:ΙΙιει. Ι)'οιι νἰειτε εμε: ΓαΙιτε ΡαιιΙ εΙἰτ, εμε ΙΕ·

ναιι€ΙΙε :Η Ια ριιΜ'απειι ιΙο Με:: οιτΙΙιΙιιτ Ζ μια ασ

Ισικ. Μαιε ΙΙ ποσα εΙέεσιιντε επι ἴιιἰτε εΙ'οιι νΙ€ιπ

εμε Ια ?σιι , σιι Ια εΙσόΙτιττε εΙε (ἱΙτιΙΙΙα εεετεατΙ·

ιττἱταΙτΙε νετειι εΙε μίΙιδει· Ιεε Βοιωτια, εμἰ ιτε (θ

ττειινε ιιιιΙΙε Ραπ αιΙΙειιτε εμ'ετι εΙΙε , εμαιτεΙΙΙ

2Ιθωθ3 Ετ Ιιιέ-Μ[πιε σωματα Ισιια.ιιιιΙαιιΙπω Η

μίΙιβετα Ιεε Ιτοιιιιττεε μ εΙΙΙ:-ΙΙ , Ρατεε εμ'ΙΙ θεια

Ι'ειιΡιατἰοιι εΙε Ιειιια μεσα, Ιεε μεσω: ίιιι ΙΐΥι

ι τ ε ' ΙΙΙ οι

____:_ε.`



έέ7" σωρ.1.Ιιτ. ά'Εβ)α; μ?

δ: Ιω εΙενειητΓιιι·Γοη ‹:‹›τ ε, σττειτι:Ιει εΙτκδε
. . . Ρ .Ρ Ρ .

Ια ιτι:ι!εάιέΙ:ιοπ 9ιι'ΙΙ: πκτιτοιεπτ. ()ειτο.γειιιτ ειιιιίΙ

δτεΙε: ΡαεΒέ,δι ΙειτἱεΙ-ειἰτ ἐ Ια@ΜαόΜπο Ρετ Ισ

Ρης:ιτιεπτ ‹Ιε Ια Ρώπα, :Ι ειιιοἰ εΙΙι: εινοἰτ εσπ

άετππέ Ιω ΡεεΙιευτε , Η Ιειιι· Ρι·οευτε Ρετ εε

τ11ογοιπ Ι'ἰτ11ΡιΙηὶτέ,& είΙ :ΜΙΒ ςιιι'ύΙε Ϊοιπ αΙ.:ΐοιιε

δε :Μπα τσιπ ‹Ιε πιείιπε φα: ε'ΙΙευ':ινοΙετιτ

Ἐπιεἱε _ ?τό εοιιΡΙιΒΙεε. ς'9ΙΙΙ ΙΙΙ ῇυίὶἰΗεἔἔὶοπ

ν$1Ι1€8 ιεΙυε , ηι1ι πωπω απ: Ρ ειικαιοτιτ αε

κ1ιιΙΙ-ε δ: τενε:Ιέε ΡΜ Ισ $εἱ8ι1ειιτ]εἴι:ε ,Ιε να”

Αφαια άι: Ι)Ξειι-, ?οἱ α @έ Με ρε:οΙ·ιε2 ότι-πιεστι

όε:. ΠεΠε Ιε Πω: απ: ειι·τι:Ιε ‹Ιε Ι'εκεΙ:ο.τιοπι τΙο

(.Βι·ΙΙΙ ,ΚΥ τοικΙπέ Ρ:ιτΙε ΡτοΡΙκτε : Ροπο·Μπτ

ιΙΙτ Κ: δείΒικι1τ, Ισ Ισ ριτπ:8εταέ ματικέ Ισ: Φωκά::

ό· έ! ραατα!επι Δ: Ι:ιι:Μ "Μισο Μ Ραφικε , ροαπε

ςπ'ΙΙΙ:στα ήοιπέκ @ι φπα ?Ια πι:: φίι¦ μπιέ:έ

Μια ισ πω! σε απο» με πω, με κι πιο Με

“τα ρουτί Δ:: ροώα. ά: ρΙπβ:ισ.τ, Θ· παΜΜ:ετ

ιεάέρσιιο· Μ: :τιπ/ΙΞπ1βα»·:. ΙΙ Ρτοπ1ετ ἔι Γοτι @ΜΒ

Ρουι· ΡτΙ:: ό:: ει νἱᾶοἰτε,Ιεε τ.ΙέΡούΙΙΙεε εΙοε

θτίιεΙε ε1ιι'ΙΙ ειπε ιΙόΕειΙτε. Φαιά! πεθα με μαι

εΙτε εεε τκτοτε,τοπιιπε ε'ΙΙ νοιι!οΙτά1τεεΙυεΙεε

θτωιόε , ιΙοπε Η [Μάο , όειιΙΙεπτ Μ” μια

επι Ια νΙθ:οΙι·ε ά επι ΕΜΠ άι: ΜεΙΙὶε Με φα

Ιεε ειΙΙὶει , δ: Ιω εειΡΙτεΙυεε, 8: Με θετιετειικ άι:

Ι':ιτπιέε ιΓιιτι Πωσ? άΙνΙΓετιτ επρτ'ευκ Ιεεάέ

ΡοϋΙΙΙοε ‹Ιω εποεοπε , ΜΒαπ ΙΙΙΒυ ι.ιε2 ετιΓοωΒΙ ΙΙ τ ‹Ιτ τ] ',8 Ιε

ε. επ επ σο: ευ εουττειιι·ε εμε:

ΜεΙΙΙε Ρεττ:ἔετει ΜεΜαι: ιΙε εεεθται;τΙε μμε

α φ1Ή8 Ρ0Ιἶ©ἀ0ἱ€οτ θα. Ιοπι Βιιτἰτη8: ε1ιι'ειΡτεε`

Κ Κ 5 Ιω ,



ΜΜ-"

ζώα..

ισ..

ζώ - επιασε ΙΙιικΙσ[:πσ ΙΙΙ: Ισ

Ιεε ανοἰι· ὸέΙαἱτ: , Η άΙΙΙιοΙει·α :Ισ Ιειιι·: άεποϋΙΙέ

Ιεε ; 8σ επ Ιετα πατε α Ιεε €επε ,Ιεε ὸἱνὶΙαπτ επ

' τι·'επιτ. ΕιΙ Ιεε ραι·οΙεε εΙε Ι'οιἱἔὶπαΙΙε Ρειιιιεπτ

τια:Ιιιιτε ; Ισ ΙΜ ΙΙιΙΙΙσπΙ Ισ: ΘαπΙΙ:ρσα: ραι·τσεσ:

έ: ΙΙ ρα:Μέσσα Ισ: Ραω”απ:ρσα:βα Μπέκ: εοπιτπε

που: Ιε ΙιΙοποεΙαπε Ιεε ιιιαιεεε εΙε ειιιεΙιιιιε: Με:

ό:: πο: ΒΙΙ:Ιεε. (Σε: Συνιστώ: , δε εεε ραΙΙΙΙσπ: : (με

Ιε τω:: :ΙενοΙττΙέροϋΙΙΙειεΙεΙεπτε έτατ:,Βἱεπ#

δε ροΙΙει'Εοπε, Ιοπτ επ €επει·αΙ του: Ιεε εππεΙἩΙ#

ιΙε πόττε ΙαΙπτ, ειπε Ιε $εἰΒπειιι· α ὸέΙαἰτ:, Ιειπ:

6ταπτ τοιιτ εε τιπ'ΙΙ: ανογεπτ εΙε ριιΙΙΙαπεε:άΞ

£ωτε, δε ιΙ)απτοτΙτέ εΙαπεΙε ιιιοπάειδσ Ιειι:ατε

ταεΙιαπτ εε οιι'ΙΙ: ροΠεάογεπτ ἰπῇιιΙΙειιιεπτ›ειιιΙΙΙ: ανογεπτ Ιοιὶπιἱε α Ιειιι· επιρἰτε τ)·ιαππι

ειπε. (Σε Ιοπτ σσ:ραπΙσπσσ: ε9· ραΙπσΙρακΙσε , (ΙΟΝ

ΡαιΙε Ιαἰπτ ΡαιιΙδπασ Ισ[ιι:, απ-ιι , α ΙΙσβσΙΙΙΙΙσί::,

ό· εστι: ΙΙ Ισ Μωβ σκ Ια σι·σΙσσ, Ισ: Διακ: ΜΜΕ

αιΙσπισκτ νωπά: σ:: πιστπυ·σ; ε'εΙΙ: α :Με Ιεε ἀε

ιι|,ι,,/; ιποπε , ειπε Ι'ΑΡόττε ποιιιπιε αΙΙΙειιι: χ: Ισ:

6.ι. ΙΙΙΙσπσιια: σε: ιπσπ‹Ισ , ώ· Ισ: 8σανσΜσα::°ΙΙσ: ΙσπσΙσσ:

ιΙσ εσῇσσΙσ: ΙΙΙ: ΙΙ αΡΡεΙΙε ιπεΙπιε Ιεε: εΙιεΙΙε ΠΜ

:Ισ εσ|ΙσσΙσ; Ρατεε ειιι'ὶΙανοἱτ οεειιΡέ επ ειπΡΙΓε

Η αΙοΙοΙιι Ιω· Ιε ιποπτΙε, οιι'ΙΙ επ εΙΙΙΡσΙ0Ιτ α Ια

νοΙοπτέ, 8ε επ τεποΙ.τ τουτο: Ιεε πατἰοπε αΙΙιι

ῇεττἱε: α Ια τγι·αππΙε. Απ εΙἰαΙοΙε ΙΙ Ιαιιτ επε0Γε

α3οιΙτετΙε ΡεεΙιέ δε Ιε ιιιοπάε , Ιεε τΙειικ €ι·απ:Ιε ·

ό; ειιιεΙε :μαπα ότι 8επτε Ι·ιιιιτιαΙπ Με Ια ιιιοττ:

Ιε :ΙετπΙει· ιΙε πο: εππεπιΙ: Ι οιιἱ τετΙιιΙτ επΙΙΙΙ

του: Ιεε Ιιοιπιπεε Ιοιια Ιοπ ετιιεΙ 8εΙπεκοταΙιΙΘ

¦ Ιουε › δ; Ιεε ιετΙεπτ ειιΙει·ιιιεἑ πω: Ιεε οιΙΙ008

εεε
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ΟΙΜρι Ε Π Ι. τ'Ι'Ερ)'α; 519.

στστπσΙΙσε. @Ευ Ισε α τουε ναὶπτυε δ: ά_σίαΙτε,

δε Ισ σσιυΙαατ άσ Ισ νίθ:οΙτσ ε>σΙτ ?αυτ σπ Ια στσἱκ,

συ αγαπτ αΒσΙΙ Ισ Ρωτώ , Ια ρτσπιἰστσ 8: ιπυσυσ

σαυἴσ άσ τουτσ Ια τγταππἱσ άσ Ισεεταπάε σππσ

πυε,ΙΙ α τω· πτσυπσ ιπσΥσπάέΡουΙΙΙέ Ισε άσ

παοπε άσ τσιπ Ισ ΡσυνσΙτ πυ'ΙΙε σκστσσ)Ισπτ Ιυτ

Ισε στσατυτσε, 8ε απσαπτἰτουτσε Ισε Ιοττσε πι: -

Ισ τποπάσ ανσΙτ τ:οπττσ πσυε ; δε τω] ΙΙ α άσΙ1ατ

ππέ Ια πισττ άσ Ι'έπυΙΙΙοπ ουΙ Ια τσπάοἱτἔοτπιἰ
άαΙαΙσ. ]σΙυεα Ι:οτΙτέ τουτσεσσε ΡυἰΙΙΙαπεσε,Βτ Ισε

α σα: [σε ρτΙίσππΙσι·σε.(]σ Ι-οπτ Ισε σαρτΙΙ.ε συ'σπ-- - °

τσπά Ισ ΡίαΙππΙίτσ, Ισια συσ €σΙσΙαταπτΙσ ττΙσπΙΙσ -

άυ ΜσίΙἰσ; τα σε, άΙτσΙΙ, αποκτα' τα Ιπια:;-Τιωισ απο.

Μεπέταρτά: Ιτερτψυκέα.ε; Τα καρτα άσε άτα: μια· ω·

Ια: άι]Μύα2·7 αυτ” Με Ι:Μυπεε. Ετ τ]υαπτ ειπα Ιισπι

πισε & απ:: στσατυτσε , (με σοε ουΙΙΙαπτσε ηπατι

πάσΙσπτ Η στυσΙΙσππσπτ , Ισ $σΙ8πσυτΙσε α Ρσυ α

Ρσυ τστΙτέσε άσ άσίΙουε Ισυτ Ισυ8Ι συ Ρτσπαπτ

Ιυὶ - τπσυπσ Ια ΡσίΙσίΕοπ. (ζοτυΙ:Ισπ ά'Ιιοπι

πασε , άσ νΙΙΙσε , δε άσ πατήσετε α-τΙΙ σσπΪαστέσε α

Ιου ποπαΡ (]σπτσΙσπ στι α-τΙΙ τσάυΙτ (σιτε Ιου

ΙτσΡττσ? (ΙστταΙπστπσπτ Ια ΡΙυε μια άσε Ετατε

δ( άσε ΕτπΡΙτσεΙσε ΡΙυεσταπάε, δε Ισα ΡΙυε εσπ

πυε άαπεΙσ τυοπάσε Ισ Γοίιππτσπτ Μου σπιρἰτσ;

Ετ συ α. νσυ αυτι αάστέ , 8τ τσεσππυ σουτ

δσΙ8πσυτ άαπε Ισε Ιἰσυισ συ Ισε άσπισυε τσεςπο

Ισπτ αυΡαταναπτ. (ῖσ Ισπτ Ισε άέσουΙΙΙσε άσε

ΡυἰΙΙαπε σα: Ισ Ρστσ Ιυἰ α άσππέσε α Ρατταεστ; ύ
ίησΙου σε τ1υ'ΙΙ Ιυἰ ανσἱτάέῇα ΡτσιπΙε αΙΙΙσυτε; Ισ Ι

τα άσπασυ·αΙ Με πατάτα: μια του Ι1Μ:α8σ , ό· Ια Μ” Ι

κι( 4 60%”
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ζώ 8ο:Μοο ιΙοιαἱο[οο π:: Ια

Ικα:: ο Ια :πιο οπο· τα ροΙΙΙβάοο.” ΜαἱαΙσ 868:

:ισιι: ποπα πιο:ιτ:σ αυΙΙΙ Ια:αΙΙοπ ροιι:οιιογΙΙ

σοιι:ο:ιιισ:α ίση ()Ιι:ΙΙΙ ‹Ισ εστω 8:α:ι:Ισ 8ΙοΙ:σ;

Ι'σιι πΙσ:αΙ αΙπΙΙ,ραι·α, :Πε-ΙΙ ,οιι'ΙΙαοι·α ο;οαοιία

@οι .που α Ια πιο:: , οιι'ΙΙ απο: ΔΗΜ:: οι: :απο

ασ: :οαο2:οποο:: , ό· «μια Ιαέ-υπο[οιο ανα οοπέ

Ια μάπα οι: ρΙο/ἰοαη, ό· απο:: πιτει·οοιΙέ μι:: Ι::

::αο[ς:οβατα. νοιιε νησι ουσ σ'σΙΙΙ'α:ισα:ι- Ι

:ΙΙΙσιιισπ: ΙΙ:: (ΣΙι:ΙΙΙ: ιιιι'ΙΙ σπ:σ:ι‹Ι , οί: ΙΙ ε'σΙΙ:

Ιιιι::ιΙΙΙό Ραπ· π:'Ι::σ ΙαΙιι:Ι δ: α σε οΙισϊΙΙαπτ

ΙιιΙΙ.ιιι'α Ια πιο:: :Ισ Ια στοά. (Ια: π'έ:οΙ:-ΙΙ

Ραα :αΙΙοπ:ιαΙ:οΙσ ιι'ι.ιτισ ΙΙ α:Ι::ιΙ:αΙιΙσ,8ε ΙΙ αε
νΙ:ισ οΙισϊΙΙΙαπσσ ιιίΙ: σου:οπιιέσ :Ι'ιιπσ Ιιαιιτσ δ:

:ΙΙνΙπσ :έσοπιΡσπΙσΡ :ισ μια: Ι'οΡ_Ρ:οΙ::σ οί:

· ΙΙ ανοΙτ στό ρΙοπἶτέ , ΙΙ ΜΙ έΙσνέ παπα Ια ΒΙοἰΓΘΙ

ΡΙ›ἰΙ. α.

;. ιο.

η.

οιι'ΙΙ :ΙέΡοίΙΙΙΙα ασιικοιι'ΙΙ ανοἰι: ναἰπειιαΙ

οιιι'ἱΙ σιιΙΙ: Ια Ισπ;πσπ:Ισ ΙΙσ Ια πιστη :Με φαι

Γα ΙοιιΙΙ·σ:τσ? Ι'σπιΡΙ:σ ό:: Ιιιοτι:Ισ, μα: :ιιι'ΙΙ

Ι'α :ασΙισ:όΡ8αἰπτ ΡαιιΙ αΙΙσΒιισ αυΙΙΙΙα ::ισίτιισ

ταΙΙοπ :Ισ Ι'σι:αΙτα:Ιοπ οι: 5σΙ8:ισιι: ]σΙΙια. (Ια:

αφτι: ιΙόττΙτ Ιου απσα:ιτΙΙΙσπισπ: , Η αΙοιΙτσ ἱιιι
πισαΙΙα:σπισπτ; Ροκ: ΙαοοοΙΙο :αει/Ισ ααα: ΜοοΙΙα

|ΐι:ινοι·α2οε:οοο: έΙονέ, ό· Μ ο ιΙοοιιέ οι: που: οιΙΙ

:ΙΙ ΙΙ:: τω:: πω:: ; @τι ομι'απ. Ναι οι ΙοΙΙΙ:·:οαΙ°

8ωιοΙΙΙΙ ΙΙ ΡΙΟ:: ο πιο: :μή @ω ω:: Ια: σα”,

& ααα: Ια :απο , σο· [Με Ια πω; σο· απο :απο

Ιωδαε οοιι!”:ΙΙΙΙ απο |σ[:46-ΟΙ17Ι|Ι ώ Ισ 8:28οοα: α

Ια 8Ιοέκ :Ισ Μπι Ια Νοε. ΜαἱεΙσ νοΙ ΙαΙσπα σΙισ:ε

Ρ:σ:σα , οιι'ΙΙ σίΙ άσΓο:πιαΙαεσπιρα :Ισ επι.

ΒΦιισ9Ιοιια πως Ισ $σΙεπσπ:, Ισ Ρσ:σ :Ισ
ή Δ ` @τα



εωφ.1.ιιι. “Με μι

«Με πιἰί-ειἰεοτὸε : σε Ια 8τειιιόε ειπε ειιιΉ.

πισω ει Βιιτε,ετι πισω ειρρεΙΙ:ιτιτ :Με εσοιιοΜιιιιεε

σε εεε οίνισε ιτιγίὶετεε :Βει·ιιίΐσηεΙε εε εε ιιιι'ιΙ

πουε ιι οστιιιει ἔι ίου @Για , 8; ει νοιιΙιι εμε

ιιοιιε ΐιιίΕσω Με ροττιοιι άε ίσο ΙιετἰτειΒε, ιισιιε

ειιιἱ έτἱσηε ειιιττεείοιε Ιε Ρεττειδε άεε άειιισιιε.

.Λάοι·στιε εε πσιινεπιι δεἰειιειπ , :με |ε εἱε!

πισω :ι ετινογό ; Αἱπισπε-Ιε , δε Ιε 8Ιοι·ιδοηε, δ:

Ιε Γει·νσω Βοε!εφετιτ. ΙΙ είὶ ιιόττε Ρει·ε,6: Ποι18

ίσιιιι1ιεε β ρσίὶετἱιέ; νσἰτεΙεε επί:ειιιε σεΒ όσα

Ιειιτ,Ιε Ϊτιιὶι: σε ίση Πιο8,8ε Γοιιντειἔε οι:Η τιποτε.

(ζει: Η είἔ ωστε Ροιιι· πισω θιἱτε ιιώΠ:τε ; δε Η ει

εεε Μι σεε!ιε δ; τηει!εόιέξιοπ, ειί·ιτι :με πισω ἀε

νἱιιΠἱσπε ειιίετιε σε Ι)ιειι. Οείἰ: εε :με β ΜΒΜ

πισω ει Με εε :σπιτι όενειιπ Ιεε μια ;Γει σει:

Β·οιΠεε : δ: ιπιντέε , 8ε ίσο Ειπε τεριιτιοιι· σου:

Ιισι1ε ιισιιττιι·,Με εοιιτει€ε,ΡιάεΙεε;ε'ιΙ είὶ ωστε

σου: οσε ΡεεΙιε:, :ΜΕ ε1ιιΙτεΙΤιιΐειτε ρσιιι·μό

σε ῇιιίὶἰΒεετἰοτι. Η ιι'είἱ με άεπιειιτε ό:ιτιειε

ίεΡιιΙετε. Αρτεε ενώ: εκΡἰε οσε Ρεε!·ιει μι· Γε ·

ωστε, έ! ισ ρτοΙοπείβήσαα:ι τενείὶειοτ :κι ίσκιο· άι;

τσττισεειιι ιιιιε ιισιινεΠε νἱε, 8Ιστἰειιίε , δε ετει·

ιιεΙΙε, ωστε εσι1νεττε ‹ὶε Ιιιπιἰετεε, :ουτε ΡΙεἱιιε

σε εταιιάε εκρΙοἱτε, οι: οσο-Μεση δε σε ΡτοΓΡε- -

Με. Η ει. ειιειΠι Ιε Μιά σε ίση ττειν:ιιΙ, ὰ ε ιιιοἰβ

ίσιιι·ιέ εινεεσιιε ιο” εε σιι'ὶΙ°ενσἰτ ί-εισε :ινεεσιιε

Ιατιιιεε. Η ει όε!ιντέ Ιεε π:ιτιστιε , δ: ιιιίΉδέ Ιεε

ετοιειιε; τἱτειπτΙεε σει:ΡΙεε άεεΙστιευεε επειιτε ›

σει Πε έτοἱειπ νἰεἰΙΙἰε ; ά ιΙΙιιιιιιιιειστ Ιειιτε πεπε

οι·εε μι: Ιεε τηστιειιε Κι εσιιιιοιΠιιιιεε. 11Ιειιτε

' · ' ΚΙ: 5 Με
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μα .Μπακ άεακΙ:[πισ ΙΜ Ισ

Ιαπ Ραπ όε Ια ΙιιΙΙἰεε επευιεΙΙε; 8επυαΙει·έΙεε

- › εουτπαόΙ&Ιουα ‹Ιε :ουτε Ια πιπιτυπε , ΙΙ Ιεε α εΙιαπι

€ει ό”εΙεΙανεα ιΙε $αταπι ευ επιΙαπιε εΙε Ι)Ιειι ; τΙε

επιππιἰπιεΙε , εοπισΙαππιυεπ ἔιΙ'επιΙεπ ,ΙΙ επι αΙαπ ιιπιε

ΒεπιεπατΙου ΙιιΙΙε , ΙιεπΙτἰεπε πΙιι εΙεΙ , ΙιΙεπι αΙππιέε

‹Ιε Ι)Ιειι,εουΙαεπεε α Ι'ετει·πιπέ.5Ι Ια Ιιοπιτε ‹Ιε Ια

πιιοπτ νοιπε α εΙιοειιιει , ι1ι1εΙ8 €Ιοπε εΙε Ια πεΙιπ

πεάΙρυ νοιπ ειΙΙΙἱε: δΙ Ιου ἰυΙΙπππιἰτέ νοιπ α που

Ι:Ιεα , ειπε Ιεε υιἰπαεΙεε ‹Ιε Ια νεται νοπια ι·αίΙειι

πεπιπ. ΑΡΡπεπιει Ραπ Ια επαιι:Ιειλι· ‹Ιε Ιεε ειπιιΙοὶπε,

δε μι· Ια ·ππιεπνεΙΙΙε ιΙε Ια ΒΙοπε , ειπε σε υ'εΙΙ πιἰ

Ιου επΙππιε , υἰ Ιου ΙπυΡιΙΙΙΙαπιεε , ιπιαΙε Ιε ΙειιΙ

αππιοιπ όεε Ιιοππιυιεε , ιιιιΙ Ι'α υπ ΙοιιΙΙπΙπ. ΙΙ πι'α

έΡαππΙιι Ιου αυιε α Ια ππιοπτ,‹ιιιε Ροιπ πέταΙιΙἱπ Ια

υὁςπεε ευ νΙε. ΙΙ α ότε τειιιι εΙπι παυ8 άεε τταπιΙ

8πεΙΙειιπε,αΙιυ (με υοιιε ΡειιΙΙΙουα ανοἰπΙἰειι επι

επε Ιεε Ιπιυ0€ει15 , 8: πεεπιει· Ραπ Ιου Ιιειιεθεε

ανεςςυεΙεε Απιἔεα. ΙΙ α πιστά πιοα ΡεεΙιει,ιτιαΙ8

Ραπ υοιιε Ιεε οτει·. ΙΙ α έπε εΙιαπ8έ ‹Ιε πιότπ€

υιαΙεόΙ&Ιου , παιαΙα Ροιπ πισω επι όεΙΙντε1%

(ΙΙιεπα Ι:πεπεε , νΙνοπια άεΙοππιιαΙε Ραπ ια , ρυΙ8

ειιι,ΙΙ α ευ Ια Ιιοπιι:έ ‹Ιε ππιοπιπΙπ Ραπ πισω. (Ιου

Ιππππιοπιε υοιπε α ΙιιΙ ; περιεΙευτουα ευ πισω ιιιεΙ

:Με Ι'Ιιιιαε>,ε ‹Ιε σε άΙνΙυ ιπιοπτ πεΙΙΙιΙεΙ:έ.ΙππιΙτοπι8

'εε ρατπου εεΙεΙΙε , παιι'ΙΙ υοιιε α ΙαΙΙΙέ, & Ιιιἱνουα

αΙαΙἔπεππιεπιεΙεα τπαεεε.@εΙου ΙιιιιυΙΙΙτέ δε Ιου

οΙιεϊΙΙΙΙπιεε; (με Ια Ρα:Ιευεε δε Ια π:ουΙΙαπιεεΞ

ειπε Ιου αιπιοιιπ 8:Ια εΙιαπΙτέ, Ια Ριπετέ δε Ιου πι·

. Π0απι€α & 20ιιτεε Ιεα αιππεε νεπιπε εεΙεΙΙεε πε

ΙιιΙΙευτ επι πιότπε εοπινεπΙατΙου : @εΜε Ιι6ιιιεε

β 4 αΡΡπευ·>
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αρρεειτιτειττ,εμε ποσα Γσιιιστεε (ΣΙιι·έεΙσσα ι:Ιε ασε .

αθεἱοιτα ΡΙίΙεσίε εμε εΙε ιιστιεΙαιτεσε. ()αι· ΙΙιιε

Γε ίαστ Ρομπ Ηατει·, ιττεε Ι:ι·ει·εα , Βασε εεεεε Ιασ

δΙΙΙιεατισσ ΙΙ ιι"είΙ: με εισΙΙΙΙ:Ιε εμε ποσα αγσσε

εοιιτιιτιισὶοσ ανεεεμε Ιε ΡΙΙα εΙε Ι)ιειι,ιτΙ μια σιι

ία €ιαεε,οιι επι Ια 8Ιοἰιε. @εΙα ασια ιτοσε Ιστ

ιιτε ασΙΙΙ αστε Ι-σσΕΙι·αιτεεε άε·Ι'ΕναττΒΙΙε. ()'εΙΙ Ισ

ε:ΙιειιτΙιτ ὸσ εἰεΙ; Νόει·ε Ρι·ισεεγ είΙ σωστό μα·

Ια ασια; Ν°αγσσα σι Ιισστε οι Μπεστ σε εεε

μέσα ατταεΙιέεα α ιτσετε στοΙεΙΙισιτ, ΡιιΙα εμ'εΙ

Ιεε εοιτεΙσΙΙειιι α σιτε Η Ιιεστ·εσίε Εμ. Βεστείειι

τοπια Ρατειε:σΙΙεεεπτεττε εΙαιτε αστεια: νἱε ΙΐιιιιαΒε σε

εεεεε 8Ιοτἔεσἴε ι·εί·στι·εί:(Ι;ιοσ εΙσ 8εἰ€ιτεσι· , εΙοιτε

ποσα εεΙε τοσα ασΙοστ 'Ιισι α ιιτειττοἱτε. Ρσἱισ

εμ'ΙΙ εἐΙ τμΙΙσίεΙτέ ?Ιεε πιστια Ρξι·Ια 2Ισέτε εΙσ Ρε

ι·ε , τε σ σκοπια ασ ι ανεε σε σι, 8ε ε επιιιισιτε

σιι ιτσσνεΙΙε νΙε. ΠέσοϋΙΙΙ]σσε Ι'ασει·ε, εμε :τοσα

ιιτειιισιτε ει- εΙεναιτε , ΙεΙσιτ Ιεε εοιτνοΙειΙεα εΙεΙα

εΙταιι·; Ειττετισιτε-Ια , σε Ια ΙαιίΙσιτε σου: ΙαιιιαΙα

εΙαιτε Ιε Ιει:τσΙετε εΙσ 5εΙΒιτεστ·.8ογοσε ε:Ιείοι·ιιιαΙα

σεα ΙιοιττΠτ€8 ιισσνεασιι,Γαἱιιτε,ΙισιτιτεΙΙεε,μΙΙεε, τ '

σε ε:Ιται·ΙεαΒΙεα ;ειτογειτα εΙσ εἱεΙ α τι εσιτνει·Ιασε

Μια εΙε εσεσι δε εΙ)αΙΙεεΐειοσ , σε σ'α)ιαστ σεα εΙε

εσιττττισιτ ανεεσσε Ιεε στ·ε:Ιστεα δ: εσιτσΡεἰοιτα

εΙε Ια τειι·ε; αΙτιτ σσ'αΡιεε ανσιτ εσ ΡατεΞιεεετε

μειττιετε τεΙστεε&Ιοιι , ιτοιτε Ι'αγοιτε ασΙΙΙ α Ια '

ΓεεσσεΙε, σου: νΙντε 8ε πιασει εεεισεΙΙειιτεσε

ανεεεμε Ιε δεί5ιτεστ ]εΙΙιε εΙαιτεΙε εο)ιασπιε σε

ία @οσε , σιι ΙΙ είΙ ειστε Ιε σωστά:: μια ιισσει
αστε Παπ-ΙΙ. Ι

Πέστε
 


