ΑοτεεΙΙ. νι=.κε.

ΧΙ.νι.

ΧΙἈΠΙ.

νοτΕΧΕΙν. Ε: πω: απ:: θα ω,οέεπτ
€βο9ευ: εκ[επσύίε ω: ω: ,πε/Με Μ" , ά
' "ω", πω” Μορ: σωπ,παππ.
ΧΕ ν.ω Φευάα]:σπ Ρο/ββοκ: ά· 62εω , ό·

`ν
Ρ

Ϊ,

Η: έφτέύπο)επτΕ :οπ:#ἰυπ με εύωιπ επ

›

:πισω &εβΖω

Ϊτ

4

4

Χ ιν Ι.Ε: Με; Μ Ισια: Ρεφ·πεπομπι Μ”
γ
ἔν:: ακοη! απ κωΡίε, ό· πιπφικ: Ζε ΡΜ
β'
ώ: πωιέρω κι ΜιιφυεΜ:.Ρι·εκφοπ: Μ" Ν·
Ι
_
Ικα “σε @κ ό°βκΡἱἰσὶ:ἔρἰε :ακοη
Χ Ι.. ν11.ωωω Βέκιο .
' αμκ: @Με Μ·
Σ.
›
απ: και £ε Ρση!ε : ό· ·£:.ΜΞπεω· ΜΙΜ
`
:Με άι: Απο: ε» πι" ὁ !Έέ!ψ ω; ρω· ἐ27°#

4.!.
›
'.'

[πωω.(

7

` σιι”ΙΙ :ι πιά: συ ΜτΙ :Ια
1'· ιιΕ:211Ε πιο: ά,εκει:ΙΙειιιοε
@ΙΙΙ ζ; ι (.Ιταιτιιισε μπω ΓοιιΙ Εξω-ι·

η

[στο Μιά νοΙοιπέ Ξ, σιιιιε ΙΙ π Μι: ΡατεΙαιιΙΙσ
:επιασε όοΙιιττει Ιω ιιιαιισΙΙΙοε άι: Γει ΓειΒείΐο,

οι α: ιιιι”ΙΙ ει νιιι επι νο τω: ‹Ιο ι σωσει θ
«Ιιθ`ασσισε , σιι'ΙΙ Με ιι εττειοΙιέ05Ι:$ Ή10$
σο:: :ιιιιτ‹:ε μι: άι: σοτιειισσε ΙιεΙΓοιιειτι:Ιιι

ιισσει 86 εΙι:Ρσσάσιιοσε ιδ6€ϊι ει εοπιρσίί5

νιι κοιιι:,ΙΙ ει σΙ:Π:τιιέ: πιο πεε-Ι:ι:ΙΙσ 57ιιιπισ- .
πιο, πω: ιιΙΙΙΒσέ ἐ σΙιεισιισε Μ; Βοτιιι:ει κι
ιιιι:ιτιιΙτί: 8: Ισ ίἰιιιιιιισσ ιΙειιιε Ισ ΙΙειι σιι,εΙΙσ

ιιΙσιιοι:ειιιοιτ,τιιιιτ ρου: Ισ ΓιιΙοδίΙεισαι
Ροι1τΙ8 ιΙι:οστατΙοιι άι: «πιο 8τειιπΙο ιιιεΙ:Ιιίέ
πιο ι:Ιιι ιιισιιάσ , σο: ρου: ΓντιΙΙιό σε: Πισω-ι
ιιιε,‹:ιι Βιιιι·:ιιτ όικιιιοΙ ΙΙ Η Μια _ ΑΜΠ τισ-Ι

ΙΙ:ι·ι:_ δειεσοιιτΙσία5-, ε:ιιΙει ι:σσίιτιιόΙξΙοιι Δε
(σκι ιιοιιικειιι πιοιιεΙσ , ο,ι:Ιὶ ει όιτστΙο ίσα
η-· ύ=._~· Ω-ωε5·4π

ΕἔΙΙΓσ,ιι Μπι τιιστιιιί: νοτι:ειΙ:ιΙσπισιιι ίει 966 ·
8:ιιισίιιιισ, ετιΙιι ι:οιιιιετίιοιι σε σΙιειοιιιι ω.
πω: σιϊΙΙ ει @Μαι άι: Β εσιιιισιίΓειιισε, 88.
ιΙσε ιιιιιιτιτειιέσε ειιιι επ πωπω: , Με αγαπά
( ΩοΙ,ιμ3. ) 2Μ:ψωϋερ άι· !ηικιβωσε ό:: Μ·
πούτσα επβρετα:έ!!εαβ ΜΜέσότ,ιΙο Ια φωσ
°__εζ
Ν

Με άι:εΙ):ιτιοιιε επι Ισ Μεικτό άσε στιίειιιε :Η
:.

ι

2
Ι

-

_

.κ

ι:..έ.-......

-.`

ι

ω

ιιιιλ

96 ·

σοφια:: ©ὶ.›:-/υπἱ:ἱἔωε

Ι)Ιου,:$:τσοε :ου:τυου:ε σε οι πιο:: ΕτοτυοΙἔ
ΜουτΙο-υ: οίΙ:σ:: Ιοου::οΙ:ιΙε, ο ίου Μιτου:
ω:: εΙο:Ιουίο , :ιιυΊΙ Ιου: σ:στυο: σοοε ίσο

Ρυτοσιε,σο σου: ΙΙ Ιου: σσουοΙοε οίίου:οτισοε ο: Ιοε σ.::Ι·ιοε σοε απτο :σε ο Μου ΙΙ ο

τουσ:: ία ί:ιεείίο ευοοτε σΙυε οστιο::ιοΙο , ου
σε οιυ'ΙΙ ΙοεοτουείοΙτιδ:ε ευ :τι οστσε , στο

οί: ίσο ::στσε οιγίΙΙουο, σε:: Ιο Μιτιιίίει·ε
σο ίσο ΕυουσιΙο , ο: σο: οι ::οτοτουυισυ σε
ίσο 8:ιίοδ: ΕίστΙ:; σου: ε'Ιυί::υι:ο Ιοε ντιε
Με οιυττοε ο σου: ε'έσιίἱο: σο: Ιουττι σου:
οιτοτυσΙοε ; σουτ εΙο.υΙ::ιο: ὰ Ι:: σειισ:Ιου ου

υο:ε Που :σουτ στοιέξιουει· ::στι:ΙουεΙΙο
τοσο: οιι::”ουι: , Ιοε σοοοι:ε σου: ::Ιιοτι:ο;

σου: ε,οι:οι:οτ σε:: νο:: 5οΙο:ίΙο ετουΙ:ιοο:ι :Ι
του:οε Ιοε ίουσΙΙστιε σε Ιονιο (ΙΙιτοί:Ιουυο;
δ:: σου: ίο:υι: , ο: 8Ιοτιθο: Βίου :οσε οτι

' ίουισΙο , σο.: Ι'συγο σε ί:: συτσΙο, σε: Γιο
υσσο:Ιου σ:: ίσο Νσπι , σο: Ισ σο:τιεΙσοτΙου
σου: $ο::τοτυοοτε , ο: σε:: Ισ οΙιοτι: σε Ιοε σ'
Ιοϋοοεοε,σουε Ιοε Που:: σοί):ιυεο :Ι σοε τοΙΙ- '

Βιευκοι:οτοιοοε. ο

.

ι

:που
Φου
ουσ::
σου:συοΙ
"Με ΙσυσίΙτο
σουυοτίΙσο
ΕυουσεΙΙΙΙο.οστοε
σε σοε :τοιεΙ

τοΙΙΙο :ιτ:ιοε ιουΙογο:ιε συϊ Ιοσσό::Ιυε , Βοξ
ίο::Ιιο::ει:του σοε ΑσσίΙ:εε_,ε'οιοισοΙ:ου::
του: έ: Ι'ιοίΙοι:ι: οι:: ίουυΙΙε σε υσίΙ:ο 8οΙ-·'

μου: Ιοίιιε (ΣΙι-τΙίΙ;,8ε γ τοοευ:ου: σου:: 86:
φτου: Ισ 5:ιοτοτυου: σε Ιου: :ισσσ:του; σου!
ο . ο

ΜΒΜ

:οσ:οίου:σ

- ο

σ):

νίέΐε:εβασ.ι.:σει[4α.αό.46.47. ν”
ποστσίσπιπσ εΙαιιε α: τσιππσ,σσππισισ ιΙε Ισ ΙοΙΒ- '
πιιτσιπ σπιίειπιΙσΙσ , αι Ια σοσιππισιιΙσπι σε α:
Γασπέσοπρε; δ: ασεπ: ντι απτΙΙΙπ:σ τοστ σΙσσι,
ασιτο άσε ε:οσΙσσπε :Ιτέσε,πι6 σε Ια πστπσ,ππιαπε
πΙσ ΕισΙ,86 ασσο νπι Ριπιπ:σασ σσπισσιπ σε: Ια
πιιαΙπι σε Πωσ ππισΙππισ,πισσε άσσσιπιτ Ι'νιιισσ

ιπιπΙππισ σ: αόπιιιπασΙσ σε: οσε Ρπ:ππιΙσπε (Πιτσ
ΙΙΙσπιεσπιππ”σσκ : ιισσ σου: πισσε σΙΙ:πσ ΓσιιΙσ
ππισιιι· νπι σΙιΙσόΙ: «Η Ισιιπαέισπι,8ε πΙσ τασΕΙΤσ

πιεση πιεσε σουτ πισω σίΙισ και Εστω: πιο·
εΙσΙΙσ ‹:ΙσΙα νταισ σΙισπιπέσσισσιπτοΙΒιισπ ασ π

πιιΙΙΙσσ σο πισσε , ΙΙ πισω νσιιΙσπιε σΙΙπσ νοσ

πασΙσιπισπιτ τσοσπιπισε, σουτ Ι'Ε8ΙΙΙσ σε Ισίσε
ΟΙππΙΙ'π , δ; ασσΙπ σαιτ ασκ οσπιΙσΙαπΙσπιε σε:
ίσπι ΕίστΙτ,6σ ίαιπσ Γσσε Ια ΙσσπισόΙθεισπι σε Ι`α
@ασε , οσε σπασσε σπσσπέ:ε εισ'α Με 1°ΕΒιιω
ΡπιππιίεΙσσ,οσπσπιισ ΙΙ πισσε Ισε σωιπ-ισ πισί
πιισ , δ; επι ι;οιιπσ Ια Μπα σε: Ισιι ΙιιΙΙ:σιπσ.

Τσκ: τω:: , σιωι, σπα Ι·ισέα]ειαπ , ςβανσω εκ
]Ινσωε σε απ: τσκ-ρω· Με ό°σ.

σα ΙΙ πιοσε

σπσρσΙ-σ όπ:σιπ σΙισΙσε,Ι'νπισ Ι”σΙΙ·ποΙππσ ντιΙσπι

σσι σΙΙ:σΙ: σπιπτ”σσι‹; σε Ι'ασπισ Ισε σΙΙΙ:&ε σα:
ΡπσεΙσιίσιτ απο: νιιιστι.

@αιιι: α Ια Ρτσιπιισπσ,ΙΙ όιπ,_2σ'έ! σώσω;
πω: υιβωσίε σα» υπ πια/Ισα Μα : έσα α (στο
σσ'απιπσε ασσΙτ οσϊ Ισε ΑσσίΈτσε, οι ασσιτ

σΙΙέ ΙιασπΙΙσα:.ΙΙε πιο σ: ΙΕΡατσισπιτ Ραε,ροστ

. αΙΙσπ σΙιασιισ α Εεε αΙΐαΙπσε,8: πωσ: ι:όπιπισσι· `
ασσσΙσεΙσιΙε Ισ σιι:Ισι6·σσπιισιστοσ ,- παπι;

Τ

η ε

ή6'επιιοπ ΏἱΜ-ἐαΙτὶἐΜε

.. , (μι..ιΙε :ιιιογετιι ω·
_ 698
ω;;86ειικ τισ/σ ΡοΙιτιιιιιο
Ρωιιιιιιτιτ ουσια σο; ; ιιιειΙε ςιιιΊΙε επικαι

ΙΙΙ
”

'

Ι1ογβΙΙΙί νικ: ετε:ε-εΕΙιοιτω «ποιου ετιττΈιιι;,

ιιτΙο τιιοἰοιι ‹.Ιω 5:ιιιικρε ειΙΙωιιΙοΙἐοε , οὐ ΙΙε
ίόττοιιιιογειιτ τοιιεΙεειοιιτε, Ροιιτ ε'ικιΙΙιιι1

:το ό: μια οτι ρΙιιε :ιι Ιει ναιτέ: €Ισ Ι7ΕυειιιΒΙΙσ '
@ο ιιοΙΙ:το 5εΙΒιπ:ιιτ Ιείιιε (ΖΗΜΙ Ιο.ιιεΙΙι ‹Ιψ '
'

@μία άσε $αιιιτιΑΡοίΙτρε:ΠειιοΙτ ειι.ιςιιοΙ
τοι15Ιοε ΙΙό;.τΙοε ΙΒιιτ οΒΙιΒίτε Ροιιτ Ιε:ιιτ Ρω

!

με ΓειΙιιι·. Ωιτι:οκιιιιιοΙει Ιοιιιο μια έω
ΒοιιεΙκι·, (μια με Ιει Ρι:4:ΙΙιαι;Ιοτι ά:: Ι”Ιἱιιιιιι‹

ΒΙΙο ,ίιιιιιιιιι: α: αμε Ι'ΑΡοίΙτο ὡς, @Μπι
1σ.ι7. ) @ο Μβάεβ μι· ί”οιιϊε, ό· Ι”υαϊεσβ
μι· Ζω ΙΜτοΙεώ·: Μαι ; ειιιίΙΙ τι: ΡειιτρΙΙε Ισ
οοιιίετιια,Ισ ίοπιθα ό: ε'ειοετοιΙΙιε (με με

μ,
ΕΙ

Ια φοιιιΙτιιιπΙοπι εΙιι ττιοΙιτιο τιιοΙΙ:τι. Ε: ;:'οίΙ:
μια €€Ι:ι εμε κιο[Ιτε: 8:ιιιιιφιιτ ει είΙειΙιΙΙ ό:ιιζιε
ίοιι ΕἔΙΙΙ€,Ι‹: ΜιιιΙΙΙοιε οιόΙιιιιιτο ό:: Ι:ιΡειτο
Ιο.ΙιιΙιιιιι·ις σε 90600118_ ΟΙΙΙβΙΒΙΙΒ ;ιΙΙΙειιιε Ι€
τιι€ΙΙττιο ΑροΙΙτε 5( ΙἶΡΙι.4.ιι. ) ΙΜ άυκπέ,τ:ΙΙτ
ΙΜ:: πω: μια· @ὅτε ΑΡοβτε: , Η: ακα:: μι”

ΙΙΙ
μ!
Ι· ~
Ι·

ΙΙΙ Ι

ε/ιΙι·σ Ρωρ6εω αει μια” Ιϊιβω!ψιέε Μ

ζ;

δπἔπἴΐ.Μ ρυπτί'α·πωπ Μ Μίπι/Πιε . ό· Ρο”

.ςΙ Χ -

ἴ8ἐῇΐπαε£‹ω Δία αφ: άς: άνω έα[9ιιω ἐ επί
@πιο πω: και: Νπςοπ:τί0%: ισα; _, ε» [φωσ

ιι
ζ
ι

Μ;

ν

#8 Οι ΜΜΜ2][Μσε Μ Μ: άσ1)Ζω , ε» ΜΜΜ
ΡΜ;'02 : £ὶ[αὶ ασκ/Με άι: Μ Ρα[αξ:ε1ίμωέσ ά
. εβ,'έ/ΙΙ. ἄε.

'

Ε; 2! “Πω” , ειι9ιτΦ δ.Ι.ιικ: Ι φωσ; ;!ιο/ε:

Τι

ςοΜΜΜ47$
Ι

Ι

Ι

·-τ.τ·:

ωίίτε:τὐερ.ι.·υετ[αττ..εό.46.47. 599
εοττπτωσε:. (Σε: σώσε ε>εστεττσ με σΙνσε
ασίοΙσετ:οττισεστιαστε σε σΙεσε,οστ απ είτε
αΙστε Ισττσσσττε εστω Ιεε εΙ1τεί1ττεσε , στι

ίοττε εμε Ια σιίττττέΙ:Ιοσ σεε σοττταΙττεε ότι σεε
ΙιετΙταεεε αΙτ είτε ειπτετεττιεστ αΙασΙίε,εατ Ισ
εοιπταΙτε ίε νετΙσε εΙαττσττττεστ , εεττ σΙσετε

ΙΙεσκ σε εεττε ΙΙΙΙΙ:οττε , εοιτττττε νοσε ?ετι

τετιστέε ετ αρτεε ; ΕΙ1τ:οτεχττ10τσεΙ800τττ
ττιστιαστε σε ίετιετττεε εττττ'εσκ ( ίεΙοτι Ι”ττττα-

ΙΙ

ΒΙσατΙοπ σε σε ΒεασθσΙ_Ιεότεστ σε (ῖατιοττε, `

τ

οσεΙεεΒοδέεστε
ΡτΙεσοσττεκτε σεΙεστεεΙσίεε
σσ Ι)τοτθ: (:ατισιτ
. 8ισε Ιεστε
στι:

| Ι,

ΟοττττττεττταΙτεε , 86ετττΙα είτε σεΡσΙε ΡΙσ-

ί

ίὶεστε ίἰεεΙεε ει; Βταττσε αστΙιοτἱτε_ετι Ι,Ε-.

·::·ημ
α.:ε'εξ.···εε..

@σε ΚοτσαΙσε:ΙεσσεΙετι Ια ()ασίε τα. σε
ευ τεττττεε ίοττσεΙ5 ε @κατα αμεα, πω"

τω” @έστω ε|ίτε τοασπστωτε , ό· ετών σε
Τοστεε εΙ1οίεε , βετ σκήπτρα πια/ία Μ·
[εισαστε. ) Ματε ίεσΙετσεστ , ανω: επιασε

εσωτε στή είτοΙτ α_Ιοτε_ετπτε τοσε Ιεε Με.

Α

Ιεε,οστ ερτσΙτ.τεΙΙε . οσ”ΙΙε οσσττΙΙεσογετττ

Ι

ίι·ασεΙτει·σετιτ σε ΙΙΒεταΙετσεστ , σε Ιεστε
στα” σοστΙε ίσιιΙαἔετττετττ Δω ροστεε σε
Ιεστ εοτσττιστσοσ : Ρατσε οσ`ΙΙε ίε εκπτώσε
τσετεστ τοσε,ίασε στί'τΙσόττοσ σε σοστε σε σε
τΙεσε,εσττιστε τσεωστεεσ'ετττ τττεΙτττεεοτσε,

ταεΙιεττεε σαι· ντι τττείισε ίασ€,ασττττεε σα: ·
ν_ττ ι·σείτττε Είστίτ , ασσΙτεστε ὅτε τττείτττε

_ΕσατιΒΙΙεερατττεΙΡαιτε α τσεωεε5αετετσεστε,

ΡΡ<τ

ταδε;

Δ'ττοττττ Βέττώαττέέωτ

τ δ; 2ΡΡεΙέ5 :τ το τττεττττε Ιτεττταττε,86 ττυ”ατοΙτ
Π; [ε ίευτογετττ οτττεετ Ρατ τα Εοτ τΙεΙα
ετ·τατ-ττε,αέευτταττΙετ , δ6 α ε'εοττετεεουτττ
Ι'νοΙ,αυττε ίεΙοτι εΙυε Πτευ ευ τΙοοοοττ το

τ·οοτεο ·, 86 ευ Ρτετεοτοττ Ι”οετ:αίτοοετ
·£Ιταευο.

,ΙΕ
::=:
σ;τ”-τ-:“”
τα;
τΗ'αΕτ'-^.Μ:=ν"ή-έετ.Τ

Ετ τ:εττε <.:Ιταττττ: ετΙ:οττ τεΙΙε ουσ: τιτευυε,
τΕοττττοε ΙΈυαοεεΙτίτε Ιε τεττιτοτἔιτε,τἰτ «τω
ώμο: τσιπ: Ραββατα: , ό· τω” Με” , τό- τη
ἐτ/ἔτἐἔοηεπι , ρΖωτ τω· τΙτατιω στο ατωέτ θε
1ίιττπ:Ραιττ:ε ττυ>αΙοτε Ιε ουτε εταοτ:Ι ιτουτΙαιο

τΙεε ττττεΙεεεττοττ.εεΙυτ τΙετ Ρουτεε , ΙείουεΙε
εΙτογετττ τΙ'αυταυτ ουτε τοττεταοΙετ , ουε ετε
Ρυτε ου”τΙ: έεττογετττ ταυΒόε :Πα ΡτοττΙττοττ
ουοΙτουε τ;ΙεΙα τεΙτἔτοο (]τττεΙττεοττε , Πε·

είτογεοτ ιτΙείτττοί:ε ου τεεοττττ τ:Ιε Ιευτε
εοττεττογευτ οτε εοοττατι·ε τεττετοο , ουετοΙ
είτοττ αοαυττΙοοοε ότε οσε ιτε τοετε , ό:: μι·
που: , τΙ'αΙΙτεε, 86ττ”ατυτε τ εὲττε οεοαΠοτυ

ειτε τεΙ ατττΙαο αυοατ·αυαοτ Βαεττοττ τοττ οπο.
τα ντε,αυουεΙόέεΙοι·ε ου ιτε τΙοουτ›ττ ουτε
ττε οετοτεοε , υ Ματ ουττΙ τε ττουυοττ τεττΙυττ
ετ Με ττετ-εταιττΙε ττεεεΙΙττε,86 ουερατ τα τΙ5
είτογευτεττοοτέε α ιτε εταοτΙεε τεοταττοττω
σο.· ·
-

.Έπ.ν0<__ὺ

τ φωτ τΙ εΙτοττ οεεεΙΙαττε τοτε τετ ι·τεΙτετ
τυοιττοΙΙευτ , Ρετ νοε ετττττττΙουττοο θα Ιτ

Β:·τοτε ττεΙευτε Βτεοε. τε ου τω ττωττττ,
Ρατεε ουε τετ( οετΠτοοετ αετοτττοτοτττετ

ἔῖΙὶΟξκΠτετ1Ρεττττ10τ1τΙοταδ6 τοτε Ιε5Ροιττε5
'

τ

τΙτοχεοτ

τ/Ζἄε.πἐαΕ.ι..·ιιεΜ44;ε;.46.47. 6ο1
τθογοιιιτο το:: 8τιιοτι τιοτιιοτοιβε ο,οίΈοιτ:

οδο οεισιιΠ%2 οι: Με τιτ:τιοε ίιίΠ:τιτ :ιοττιοίτιο
'ὸἐ:!ειιτβοιιτἑἑ α:ιιιτ τιιιι ετιετιόιογειιτ : Η
ΕιιΙοιττιοτιοετ οτάτο,οο'Η ιι'γ εορτ μποτ ό;
ιτιειιτιιιιτιε οιιττ'οιιιτ,ίτ:οοιιτικ Ια ττιαΜόοε, δε
ΙοειιιιΡοποπτε , ειιόοτ ἐοοτικ (με τε σου·
ιιογειιτ οΙιιιτΒέε τι”νιιε Βι·οΠτ: ί&Νωτ”ι“: :ι Ρετι
ττττειιετιιτοπ €ὶ€Ι8τ1ιιοΙ!εἱ€ ττοικιιΙ οτόιτι:ιτ
τοόοΙοτιτνοοοτιοτιιιο ΓιιΠὶἴοιτιιιε ; δε :οιι
ότε Ι:ιττι:ιιιι τω:: ροτΠπιτιοε τισ οτιτιεΗτιοτι,

:μι εί'τογειιτ τοπιοί:οε μι· τμιοΙοιιο πιει!
τιοτιτ όειιιε Πι ιιοεοΠιεί:,δε τιιιι τι,τιἴογετιτ με
Ια όοίοοιιοτπ,τιι ιιιιοιοτετουΒιιοιιοιιιοοτ Η

τ:Ιιο.τιτέ: τϊειιιττιιι , δε μειιοτο Γοιιι Με ιοιιιις;

τ:τιίτιοε,οιι οτἴεΙιιιε, οι: σ:ιιιι ορτογοιιτ οτ: Ρο
τα δε τιιτ:τοετοττ Ρ‹›ιιτεε;Ρ‹›ιιτ Ιεε οιιττοτοτιίτ

όιιτοιιτ Μπιτ οιιΕιτιο·: , δε ουτε Μπιτ Μα: :ιτι

. ΡτοοοτοοιιτΙοιιοττιτ:Πιστ,ΡοιΙσ ιιιοΙοτι ότι
τμιεΙ Πε ΡουίΤοιιτ οειτζιιοτ τιοιιιιοΠοιτιοτιτ
!ειιτ νιο:Ρουτοετ τοΕ6τ,ι1 οίτοπ ιιετ:οίΓειτο
ειτε ΐειιτο νο ἴοιιτἰε , οι” ἴιιΙὶ ποιο επτα: Με
φωτο. τω ΑΡειΠτ65, μποτ ατι @Με Η όψι
Βιιτιοιι ουκ ρουτ‹:ε ΓοΙοτι Η τιοστ:Γίιτ6 ότι
τ:Ιιεττοιιτι. (ΣτΠ Ροιιτιιιιοι ποια ο”οιιττ,οιιις,
τι οιιι Πίσω ειιιοπ οοιιιιέ Βοοιιορτιο τις:
Μεο;,τοιτ ιικοΜοε,ίτιιτ ιιιιιτιουΒΙο;, το οτιτ
νεοειιι ντιο [Μαιο , τιιιι _ντιο νιειιο , εμέ ντι

οτι;ιιιιτι , (Ιω άσε τιιειιΒΙοε τισ: ρτικ ‹ὶείὶιιιοὶε

Πε Ι:: Ροιιιιογετιτ Ρ:«Ποτ, μι” ειιΕιιτο @σε
%

*

7...._..τε.....-..οιε

(οι
_ &τωπ Βέκ-έαί:έέωσ
[οφωσε πιοτ:ιβΙοε ,ειιιΙ ΈόίΠ:ιπ αΙΙΙ:&εέε ὰ

ϊ=αῇΤ`ῖ8.τυ-.

σε: οΙιετὶταΙσΙοε νίεἔσε: Ε: οσε ε:Ιΐε:&5 ιΙο
θ
Ι

άμτΙτέ,ηΙουτ με εΙϊό εκποτςιιί:ε ό,οι1:: μι:
ΙσεωοουΡ (ΙΙ: ΓΟΙΙΙεΙιετΙοο δ: ό:: ρι·είΙς,τιωΙε
σοτιπτιο νικ: ΙιιιΙΙο νΙετΒε,εμι1 :Γι Ιπειικ:ουρ
' ΡΙοε μια: , 86 ΡΙοε άοικ:ε (με ε:σ:ΙΙο :Ιω Ι:ΙΙ

σκΡι·ΙωθσΡατ Ιε Ρτείΐοἱτ,Γοτι: 0οι1Ιέε ‹Ιο Μπιτ
μπε δέ Γαιικ:Ιιο νοΙοιπἐ : Πεκ οοτιπιπ: επι Ια
6οηΙΙτι1&Ιου :Ισ Ι”:ιιπ:Ισπ ΤαΙκτπ:ιεΙσ , Ισε
ΙΙὶεἑΙΙτοε (ο Ροττογαιτ τω”, απο νικ Μ:

ΒτεοεΙο αΙΙεΒτείἱΕ :Ι γ οοπττΙΙ:μετ του: α:
- υ`ΙΙεΔυο απόε: πιοὶεω , Ιοε νηε Ιουτε
9
,
.
.
πογειοκ ὰ οτ,οιι Ιειπε μαπα ρτοοιουίςε; Ια

ειπτεεΙοιπΡουτρτο,ΙευτεΙοετΙαττε , 8ε Ιε:ικ
θα Ιω ; Με ειυττοε εΙο ΙΞιτεςοτδε €Ις.ΙΆΙ1°2Ιτη

Με ειυττοε εΙυ ΒσΙεόοδΙττΙτιπ58: Ιοε ει:ττοε «Ισ
ΙΙΙιιιΙΙο δε έιτε ε:ΙιοΓεε ατοπκι:Ιομ1εε :Μαιο
ίεΙοτι Ιου ρουυοΙτ , ό: ΙΙ:Ιοη -ι1υ,ΙΙ (ο ΓειποΙ:
ΙϊΙιΙ11ΙΗ:Π Ιου εοεοτ εἰ Ια ΙΙΙ)ετιιΙΙιέ: Ι Η Μαι
πω:
,ςιωικΙ
Ια ι:οππτΙΙουτΙοτι
Μπιτ
Ιουι1τε8ε
Μ: ττουιιέ‹:
ΓυΙΙΙΙ:ιιπο :ϊ, εεΜογΙφ

Κιτ εοηττειΙτιτ ιΙε Μα: απ:: Επι: Ισ σειωΡ
ςυ'ου π'αΡΡοττοΙΙ ΡΙι1ε Ποπ : ΑΜΠ απ; ΡτόΙ
ωἰετε (]ΙπεΙΝωε Μπιτ ΡετΙσ δ. Ιοε οιΙΙ

600ττΙΒυέ:Η30ΩΙ1€ι11€0τδ6 εΙε: Ιου: Επορτ
ωουυειτν:ιπ,υου ΓουΙειτπτωτ εΙε Ιου: Βου
ΙΩ;ι11:1Ι5 (Η Ιωι·ε ΙτιπτωιιΒΙε:έοεττο εΙιετΙττΙΙΙ

ΙωΙ)υοετΙοει ,Ροιπ Ιευτε ΐται:ε ικαΙΙΙτε
'
ΙΜ] Ι
.4
π..

ωἰἔἶε.σ :&α|2.π..Σ>εσ:[44.45.46.47. 6ς;3~
ἱυἴςιιεε έ εε ηι1ΊΜεί)εί: ΓυέΉΙαπωττιει1τ ρουτ- ¦
υειι εὶ Ιω: Βάσω

Πε: οι:τιο ΜΜΜ Με ·

ΜοΙοεε ιἱο ΙΈτέ!!ίο Κο;τιαίοο ρεο!ἰ:τι: ίφ
ΡτευεΙοὶτ,ρουτ ευ;βοτάΜ Ιςιπε νο:ιικ ςιιΉε
_ 2ΡΡε"60τ άι: Ρουτετέ δε Ι::ιιτε τειωΙτς:ε @αιι

- Π;τ:ι!εε: Μειἱ5ὶο νουε [Με , ηιίοτπ ιΙ5 Φ:
εοιππιυιπ αφτο εεε ρτστωοτε ΟιτείΠοοε επ
.σε ΜΗ Είὶ σε: (1ΠΉ8ΓψΠΕ Με μεΓοοικε ςιιὶ
Έσω μοΒ:ίΠοιι ό”νοο [Νικ 2ι:εισάι: μ·:ιΓο

έΉου ηικ;!εε αυτ;σε2 ηοο,σαν: Η οί)ε16:€Ρωέ
Δε ποικΙοε (Π1τώποπεευ ωττιιτωπ , 8. που

εΙυοΐεμιεε μιτςΙοηΙ€ετε. - Είϊ σε ςυΉε ἀέ
·ιπευτεππ_εοΓοττιβΙο.άωε όοε οΙοΠ"ττεφ Νοει,

απ απο ῆἀεΙεε Ε” αυσγεω κα” όπι1ΐοιιε
ΡετεὶευΙἰοη:ε,οἰι Πε. άεωευτογαπεΜοιιιτ

:Μια Γε ἘεωᾶΙΙεΥ,οοοιωε Ι'ΕικιοΒαΙ1Πε Π: τοῦ
ςυοἱἐτκ: «κι νεκ[::1Μιιωπ,οδιΙΙ ώ: , _έζι€Ή:
#ουφο7κω Η ΡΜ · , σία- ΜπαΪπι ε» επω:|υπ ;,
(Α&.ει.ιι. ) 86 άσ ω: Μπα: πιατα άι: Με",
ίυτηοπιιηέ Μετα , ασεπ: Πι πι.Μοτι , οὐ δ.
Ρἱοττε κ: τοπίτει ηιι:ιτιό Πάω !ε:« ε τἱτέ ὰ: ΡΗ
Γου:ΡΙιά!έρροευ1Ή , ι1ο5είξοπ Γνωάε εεε
Ρι·ετηέετε (ζΒτείὶὶεηε εισοπ Ια Ποια :ὶ (Σοβι

τέε,οὰ Η τεοωΜι ( Αέὶ. Μ. 8. ) Ι'ΑΡ«›θτο δ.
›Ρειι!,8ε ΜΙοἔαι άιπειτ1τ Ρ!ι1ίἱεω!ε Ιουτε. Ε!!
ατφίΠε νὶυογεοτ απ α:ΗΜ: 9 Νου , απ·
Ατιωιὶειὲἀοαιευτοὶτ ειπα: ΙΕι ΜΜΜ , 66 :ιἰτιΠ

ίετιε‹τϊουτε Με Μετα ηω εί!ωγερτ πππτἰςὲ;,
91ΜπόΗε ίοι·::ητ σφριπ;Με έ (ΠισίΕ Βίζα:

Ιι_|

604

β .3"ετωπ Πἱ%-ἔι4ι£ιε7Μ

Με ΙΕ όοροιπΙΙογοητ όε: :οσε Μπα ι»ωω
Νοη,αιτ $.Ι.ιπ: πιο ώ: με σεΙυ. Φ: αμα @Η
-__4.-'·ιν;-

ή

Ι ωαῖεΐσιιΙοωετιτ,‹1ιι'ἰΙε ευ νοτιὁογειπ μα:
·1ο;>ὁἰίὶτἐβυετ :πια Ροιπε:ε ; 86 Η ὸἰτ Μαι

ό'ΑοετιΜε δ: ό‹: 8αρΡΙιἰτα, εμι'Πε ναιόπωι
. πωσ άι: Ισι1ι·ε ΡοίἶείΪὶοηε,ττ1ειἰε που ι1ιιΉελεε

νσπόϊτοιιι: τουςοε. Βρε-ασ φίΠε ίοοινωιι

:Η ροιιτεκόε Νοε: σε: οοπικιιο Η: (ἱετὸἱιια!
(Μσεειιι Ι'ειιιοιί6 επι ίση οσωπποο:Μπ Η:: σο
ΡείΙΞιεο , 11κιΈ1Έ Ροίιπ Με ἰσἰ τπετπἰοπ άι:

νοειι ,~86 εε φ'5Ιέουι: νοιπόιι ραπ οί'ετε;
εΡΡΙὶεΙυί: εἰ Ι'νίαΒο άσε Ρουτεε , φ ΜΗ ΡΜ
',".9-Δσεωυ-"ω-ἔ-ακ
._ΜΝω...._-.~
1.ξ-έ34-_-:1 ...°5-

·εϊτι;: ω” δ: νο1οιι:ειὶτο οΕιατὶεΘ. Πε τι'γ

Βίὶογοτιτ
(σο: οΒΙὶ$ὅε2.
με οΒΗΒοΣ
[Με Ια Ραπ
ικα:ΙΕπό
νοειι , Ρτ:Γαι1τ6
ιποὶεἱΙε ‹ὶο
Μακ θετεε ; δ: μι: απο οκΙιοττειιἰοτι εμ10
ποΡαο 5εἱἔτκιπ Με ἐ τω” ·οοιικςυϊ απ

ςυς!ε1ιπε ο!ιο(ο άουτ Πε Ρεοικ:τιι: ΔΗΜΟ!
Ι€ιιτ ΡτοοΙια1ιι ςικιιπά Η πρι: επι τΙΠατα
_ν'-:,_-π
·Ξ"·
-,“η”,
. ”-

(Ει1ε·12.Β.) Ι/ωω!ω α: με: φωσ: πασα: ό· €#
@Με ωωπόκε. - (Σ'εΒ: άσοι: εοωΡατετ ό65
ε:πειπΡΙοε εΙιιἰ ίου: επιιἰετετιιετιτ ὸὶίἴοιτιΒω
Μακ , 86 στο τω:: νοκ: εοηοΙιιίἱοη τἰὸὶοιιΙε.
Μειἰε νοἰοηε ιιιΜοτοοειοΕ α: ειη'εἱουτο

ΓΕυ:ιιι€εΙΜει!ε ἱ'ΕΡωτ . 86 όε Η οοπὸυἱτο
όσ σοε Ρτεττιὶετε θόεΙ65,Τωω· Με έωα:,άάτ-ίκ
Μ ρε7·βαε7ηεπι τω: £Γ·υπ παπά πα τεπψί85
ε'είἐ ὰ όέτε (μια εοττιπ16 Με ο.ιιογεω τεσπα

τουε ειιΓετοϋ·Ιο απτο μπε: όε ΠΙου ἀ”σίω

`

” εφρε!έε

σιτε” τέστ α.νετρτα.ατ.46.α7 σα*

αρΡεΙσε_ α Ια εοπτιιιιστιιοτι σε Κατι Ρισ , σε
σ”είτπε Μεσα επι ίσο Νστιι, ιΙε σπετιονειιτ
ΡΙαιΙΙτσ Ισ σωσει: τσσε ετιίεσιτιΙσ , Ροστ ΙσΙ ε· τι
επι τεπιστε σταεσε,86 Ροστ Γε εσπιστππιστ ετι Ια

Ιον σε Ιου ΕσαιιειΙε σσ”ιΙε νστιονετιτ σε»
ΒταΙΙ.ετ ; στ: τασιε π:ισ'ΙΙε σΙΙ:ονεστ σε σε Μεσ
Ιιεστειιιπ σΙιαιισσιτισστ σε Ιεστ εσπισιτΙσπι,
τισ Ισπισεονετιτ ΡΙσε α τοστσεΙεε σεστιατΙσπιε
σσ'ΙΙεαιισνεπιτ ασρατασατιτ σατιε Ιστιτιστισε, . _
πιεσε εστιτιτισσνστιτ α Γε ττοσσστ τσσε ετι- _

ΓεττιΙαΙσ σασε Ισ τεττιρΙε ασσε Ιεε Νεα-σεπ
τεσιτ ΑρσΙΙ:τσε. Μαιε ροστσσσι σαπιε Ισ
τετιι-ΡΙσ 2 ΕΙΙ:σιτ-εε εισ'ΙΙε Μπεστ ειισστε ατ- .
τεὶπιτε σε Ια ττιαΙαστε σε εεε αππειετιε ΙσιΓε,

ετσι στισνεπιτ Ισ Τευαρίε , !: αεαφίε,Ιε κωΡΙ:,
αττατ:Ιιασεσ σετ εσιτισσ πιιατετΙεΙ ωστε Ιεσι:
εΐρεταιισε,Ιεστ σεσοτιστι σε Ισστ 8ΙσΙτε: στι

σσ”ΙΙε ννοσΙσΠετιτ ετιεοτε ΡτεΙατιτετα Ι)Ιεσ
Ιεσπε Γαετισεεε α: Ιεστε σΙαΙατισιιε , σε Ήτα
σσετα τοστ Ισ τότε στι εσΙτε εετεττιστιίεΙ,

εσπ·σττιε σε ίαΙΙονστιτ ασΡατασαιιτ ε Νσσε
Ιεστ Ι-ετιστιε ντι ττεε-στατισ τσττ Μσε Έπειτα,
Ι σ”ασσΙτ εεττε σΡΙσιστι σ,εσιτ:(Ξατ Ισε Ασσ

ΙΙτεε πιΙασσγειιτ Ραε πιιατισσε ὅτε Ισιιτ ετιΓεὶ
εςπιετ σσε τσσε εεε ίαστισεσε ,α σστεεεεε στ·

ίτατισσε,τοστ σε Γετσιεε εετεπτισπιΙσΙ 86 :σε
σιτε ασεπ Ρι·Ιε στι ετι Ιαττισττ σε τισΙττε
Βασσεστ, σσιεΙτσιτ Ισ εστρε σε τσιττσε.εσε
στιιστεε : (-Ιεατι ατι-αι” )σας!,σεαιεττ·βαέτ
σ

-

-ε

|

Δἑ7ν

)

.

.

-

-

`

δο4ΐζ ψ. ι3”Μποπ ΏΜ-&κί:ίέκσε
«ΜΜΜ @ΜΜΜ ·τ:σαΙο2τεψε αάοτέ σε @Με
&· ω·υσΜέηυοΜ τεΙἰΒἱοτι τισ €Μι1οπ [Με

είΕτο οπωο!ιέε ἐντι οετωπι Που· , τσακ είὶκ

'

“ίΜςεττιππέ: επι τω» Με εΙ1κτω:ε
, Με κατω ίὶεΜΙοες ι. Τὶιιίη..8.)
απ: επ τω: Μια ; εμε ίου

Ν:νωπ:
Ματ: τωιΖωΡ
ντει€ ΤατιΡΙε
οί'το1:ίσιπ Εεἐὶὶίει. οιδ.Π Ρωτώ

ΡΜὶίἰτ εΥΜΒὶτοτ Ρετ ΙΈίΒτΙ: ιΜ Μ Βτ20€ ;
σ:10Ή ιπΡειυοὶτ @σε :%τωΜε α: ΤοαιΡΙε άο

ω! εμε πω; @οἱ στι εί)κογετιτ Με ΜΜ
Ιὶτεε , επι ωογοοτ ΜΚ σου ίεοΜακυτ να
Που ὁ: ωειΜΒέ , παω νικ: οπικττιο ό:: Μ·
Με: νοι:ε @ΜΒ

2ειτιάε.

ίξ1ΜΜ-οε ὸοιιο ὁ

. γ ειΠογετικ ε1ιαεΒετ 2 (Μπα Μ φώκια οΏο
Μ ῳι”γ°οίὶοὶτ ΜΗ: εΙΜτεΙιε τ Μίιιε έ)Βτ1θ:
τουτιτε Με ΜΗ ειυΉ γ είὶοὶτ απτά Μ. πάω::
©ΕιοΜ @ΜΥ οί1εογειπ :ΗΜ οΙ·ιετοΙιεκ Με Αρσ

$
κ
$
!

Ψ'εαΐ:
·ν6·

ν ?εποε πωπω Με Ϊοἰεςυ`ἰ

ΡτείαΒοΜτΙ'ΕυεοφΙε,

` Ια ώσαν

Βου τΜε ΜΒ: Μακ
8Πέ εὶιετεὶιοτ αποτο :Μερα

-ή-»

ξεπλ9.,19%
ωτ45.ωω
-.λ

:τα τω: ‹Μ ίο1ε , 66 μι:
'·~·εφ

'

'

-

ποπ»
ἔτειιὁοείοΙοιικιἰ:εΖ
κεοοίὶε,6ε ιΜ5ΤαβετιιαοΙεε; όι:Ρε ά ὸ1το,Ι ο·

*Η
.

68.600 ‹Μ ΒΙοτΜΜτ Ι)Μυ·,ω Πω Μ μμε ων

ων π_ μ

#έυΙϊαδό·Ιε ρΜε εθΙεΙστο ιΜ Ια νΗΜ ‹Μ Μτι1-·
Μαη ;ά'γ Μα: τε€οτιτἱτ Μ Ν
γ Μα έ:εΙατι:ετΙε ίρΙειι·
Έτους εΜπιοτκΜ ω”
@σας θα Μ. νετἰτθ δ; :Μ ίση Εἔὶἰξο ;κ!'γ.« Μ

έ

,

Α

.

/έΐε: σ|7ε|υ.ι.Φεε/44.45·.4δ.4.7. 607
ΜΜΜ !εε τίεΙ1εε τ:Πειπε , ε1ιίΠε νετ1ογετιτ εἱε
τεεευοἱτ ΠΠ (ἶἰε!5 δε! δετιιευεώ ε εοιιοΠἔ
@Με ευετιτἱτέόε ΡετΓοιιπεε , (ΙΜ Γε :του

ίεογεκπ οτόεοεπειιιειπ Ιἔι όεε!ευε , Ραπ· γ
Χ πιεσε: ευ Γετυἱεε Πε [)ἱειε,δε ε” ά.ϊοΓεε Πε

ΙεσετΠΠιιτ; δ: Πε εοτιίρ5τογετεπ τουε εεΓεπι
Με :απο να πιει·ιεεΠΙευκ ειεεετά εε εε τε

Π8ίει1Χ Πείΐεὶωεε-τ Πε είὶογετπ τουε ετΠτηεε
ἄν:: ττι-ε·Μιε εΓΡτΙτ, εΙΜ εβ: Ι'εΓΡτΙτ Πε Ιείιεε

ίΠ1τΠϊ:,δε Μιιωγε1·ιτ τουε ειι”νη ιτιεΓιειε Με
'

ευἱείὶοὶτ Γευεεεειεεετ Πε ίση τεεεηε ; δε

ε

ΠΙΠιιτΜοΜου Πε Τα 8ὶοἱτε.
¦
.
(ῖοωππεὶἰεείὶογεω νιΠεετι ΙετεΙἱ8ἰοι1,
δεει1 τοστ: εε ευ1 επ ε!εΡεπόοίτ , :Πού Ι' -

ρτογετε: Πε ει: Η νὶε εοττπτωτιε : εεε Π είε
ΠἱτἰεΙ,ειιἘΖε #υυφο]υπ Α· μέσα είε έπαψε ε»
Με2/επ,Ιντινωπε Ανα: υπ με: Με: Π” ά·βηΠέ
α! 2:2ιέΠε σειρ· ίεέπικ.σ Με”. Οείἱ εἰ εΗτε εεε Με
τ5εΙιεε,πε Γε εοιπειπογετ με εε ίε Γυίἰεητει:

σε ΙεΕπε Μακ , :ΠΑΠ επ ΓυΡτευτογεπτ ΜΙΒ.
Ιειπε ίτετεε ετι Ιειπ ΠὶίἙτ1ΒιιεοτΙευτε σοφῷ;
: ' :εεε εε ΜΜΜ επ πκιΠοη,8ε ευ'ειΠιθ Ιεε να;

_Χ_` 8ε!εε ειπι·εε νΕυογειι:!ιεειέευ(εφέςΠεενηε
ε εε Ιεμτ Ρεετῇιειοὶηε;8εὁ_ε “Με εεει;ετε; !εε
ὶ “ειιι:τεεεεΙετίαΒι1εοε16πόε]εεεξτετεε,ΓεΠΠΣ

Γ 5οεϊίΐει1εεὶιίεωΒ`Ιεεεὐ·ϊ:οίἰ;τε δεἱἔτιεει·, σε
Η εεεεεΙε εοι·ΠΠΠ2τε ; Άεκ τεΕ11ετ©ΗΡιε ει5εε
ειχε :εΠ8ἰευΓε εεωεεΒεπεεεε_ Πε ε; επεσε

θ

εεεεωεε ειΠεέ ε θε Δε, νοὶεἰτ με Με ε

!

Η

ε

ε.ἔ:ἱἶ

:1εΕπ,82. Με ειιππ:ε πι
1ο μα:: Επειτα ;ττιαἰε
εεΡε1Πο3: ὸειιιεΙο τα

Δ
“ Ρο.τω.1ε. Μινειοιεί:
,Με

1 '86 ίοΙσπ:3 “εμε , Μ:: να
τ ασκ τὶοΙιεε ωοτιό:Μπε,

ωἱουΧωμο
Μ: ίου 86 ίιφετΕεε Εποφετε;
κα” πιειΒτιὶίὶεἰυε€
μπακ φίΠε Π: Ρ2επομπ2 Με: ίο]ε,ό· »Με

ρ›ιΡ!2Μ:έ άσ Ματ· ο: Ζυά.ιπ.τ Με”. - νοἱέε 86
οἀιιιἱτἐε , ὶο νοι1ε Ρτὶε,ὶσε Μια δ: 28τε:ιΒΙοε

εθΕε&ε εὶο τετΡω ὸ‹: ΦΗΜΗ οτι σου:: ςΙιιΉ
σο: Νοκ :τι ντι εἰὶειτ,οἰι

ΡοίΪοὸο.
Πε εισογετιτΜάο,
Μα , ίσΙοτι Ισωοτιόε, ιέΠ:Ρετσ
Ρωροειπ:ΙΙεπιωεω ίοΗώτιπΙο 86 οι: Μ»
;ο,νἱυειοε μπω να ρουρϊο , (Ιω ὶιαῖίΪοἱ€
ωοττεΙ!εωοκιι Ισ πο
(ΜΜΕ ; «χω

'
-

ῳιοοωωιιτιἱοὶι:ὴἀε ία; 8γτιει€οέ
@Με ςι:ἱ αὸὶιετογειι: Ξι Ιυἱ86 ;ϊίοιτ

εὶΙε,8£ ςι;ἱ ελ:ξϊ:ειω Ροποι
δικο :μμ οόηέτο 1ο τύ;Μί'ετ6 η

μια τω:τοτ ,ΡΙι1;.Ιπιιπχο.ἱτιετὶι

- ν

γ ἀοω=υτοκοτω
μα: 86.τιοατιτωοΙώ,ψ
ί=υιωππ οτι ζωιΜτέ : πμιἱε αι @γω

έί'τογευτ Β ;ειιιΜΙέ @αφ 8τςπιά6γ ΥΒτοφ6»ηΈ
1)!εωειιι: ωιρἰι ίαὶτο,, Δε [εε @9τμ:ιστ τ”Ο Ϊ

ααα , αφ ω; ΦΡέιεια!ς μτϋσΒΡεω

Ν(

.

κτ

τ.

Μάτιεἔετ-τ--Ιττἴ4ε-4ι-εό-ε7- 609
εΙο Ιου 8τειτιά οωτ, ου”ιΙε τιο Ιζιτιἔοογοτι: :ιυ- '
ουιιοι1ιοτι: ε οο ου! ΡουυοΙτ οίττο τΙο Ιου.:
οοτιτΙιτιοτι Εοι11ΡυτοΙΙο. @οι ουΙ Ιου: μου:
ιιττιυοτ τΙ:ιτιε Ιο ττιοιιτΙο , του: Ιου: οΙΙ:οι: ιτι
οιΙΙΙοτοο:,τΙου τι'οΙτοΙτ οιιτιο.ΙιΙο τΙο :τουΙιΙοι:
(ι.Ι)ιοτ. τ.8. ) Η @με έμειωιππουΙε άἔΖυτἐεω/ἑ,
ου”ιΙε ΡοίΙ-οτΙονοτιτ οτι Ιοίυε ί)ΙιτΙί:.ΟοίΙ:ο_ιτ

Η Ιο Μο: ΒοιιοτεΙ τι: Ιουτ Ιονο . τιιτιιε Ιο ουτε
:ΙουΙΙοτ οτι οοε τορειεττΙου: τιουε ρ:ιτΙο 8.Ι.υο,

ο,οίτοΙ:, τιουτ Ιο τοοεττΙ τΙοε ττοΙιοε , οτ: ου'ΙΙ
Ιουτ τΙοτιτιοιτ τΙο ΙυΙουοιιιτ ἐ Ιουτε ρουτοε
ττοτοε,οοτιιτιιο εΙ οουιτ ου'ΙΙ ευοι: τειοΙιο:τοι
Ρετ ντι πιοίττιο Ωιτι8 , τοΒοτιοτο2 Ρετ ντι ττιοΙἔ

πιο ΕΙρτιτ , ντιιε έ: ντιο τιιοίτιιο Ε8ΙΙΙο , δε άο

ΙΙ:Ιυο2 ε ντι ττιοίτιιο Ιιοτι:εττο.Ρουι: Ιο το8ειτο
τΙοε ρουτοε, σο τιυ'ΙΙ τοοτοοΙτ Ιουτε οτι:ττιΙΙ

Ιοε ρετΙει οοιιοΙὶοοτιοο τΙοε τΙοΙιοε,8ε Ιοε οτι

:το:οτιοι: ειυΙΙι Μου, τιυοΙ τιυο τιοΙΙ;Ιτυοε τΙοε

τ οτιττιττιοτΙιτο2 :οτιιροτοΙΙοε , :τυο ε'ΙΙε ουΙΪοιιτ

τω: τΙειτιε ντιο ίοττ “8τετιτΙο οιιυΙοτιοο 2 ε:
ρου: Ιο το2τιττΙ :Με νυε 8ο τΙοε τιυττοε,οουυΪΙΙ
Ιοε Βίοι: ΙυτιίΠτοτ οτι ριιιιτ 8ε οτι :τειιιουΙΙΙΙ
το ου τιιΙΙιου τΙο Ια Ιιευτιο ουτΙειττιττιέο το
τιιοτιτΙο, οοττιπιο ειυττοΓοΙε Ιοε :τοτε Ιουιιοε

ΙΙΒιοΙΙ:οε τΙουεΔ_Ιο τουττιειΓο ;· στο ου'ΙΙ Ιου:
τουττιιΙτοΙτ Π ΙΙΙ:οτιιΙοτιιιτ:τιτ οο «μι Ιου: @τοτε

ιιοοοΙΒιττο [σουτ Ι:: οοτιίοτυο:Ιοτι τΙο Ιουτ ντο,
(Α&τη.τ6.)οπ πτησέφιο: Ιου· σαοηοοιιιττιο

Φο

Ι

Ψ

πιο

δεππωι Όία-θείτίίαε -. 1

1

11 είιἔ επ ΜΙΙευτε επ εεΙτιπε, ε: επικό: ά· έ:
Με; ε: εε ειι”ὶΙΙειιι;ἴεὶΓοὶ: Ια επεσε Δειτε
ε1πίἰ νοκ δ!. εοιιἰοἰιιδἱ:ε Ρετ Ιεε Πειτε ό,ντιε
οΜεπί: ιτωτιιεΙΙε,εοωωε επιβεέπε «Νοε πιά
Με ίετιπΞΙΙε , ου ΡΙαίὶοίΕ , εοιπποε ωετιιβτεε
ό,ντι τηείπιε £οΕΡε. Ι..εε Ρτοίετιεε «'56 Ιεε
11ιοπάεΙοε Γε τεΙὶουΙίἶεο: Βίου ε1ι.πε!εΙυεείοΙε
Με Με ειιεε Ιεε πατα; ττπ:_Ιε εε @Η , κι Μ

[περ!έσέ:Ηίε σε", οἱ σε ΜΜΜ ΒΜ3. Με
Με ω: Βτεοόε εετεΠε Ιεενάι1ε πως ευεεεε,

δε άσε: με άέιειε Ιε αει:: Με ντεκ: εΙυεπε:
14:15: Βεπι1ε νο1οωε ω: εοπίἱίἰε 1.μ'ευέ
εσεεΡΙίωεοτε, 86 σα:: (πωπω , δ: πιεβιπεε

Νεο ίοιιι!ειιτ Ιευτε ρΙιιε 8τέτιάεε άεπωω
&Εάείσηεά'επείείέ Μ: ίεει: εεε (Με έσωσα
) Ιι1τεε όε Μιά ΜεΙΙοε;8Ζ πεἱ εαιετεϊΠε εθ:τσέπ

@Φωτ εεὶιιἱ ειιΉ ύουάεο1: Με εΠσοΗε)Ξ

εεε· ετεἰοεἱτόΊιαἰΙε £ουτϋεΗε 25: Η εεΠοΗιιΒ
τε18οεπτετεΓευε μι· “επ Μεἱε εεε @ή
@Με (ΠιτεΙΝεήε , (ε: ε;ωε , εέωεπειε -

@Με :Μα /ίσπρίΕσίιέ είε σαΐοιό· , ' δείε :ὶ όΙτξ

@εεε Με εύει:ιεε Βτιεετὶεε εε Ιεϋτε Μ?
α·1ίωκ , δε νῖιε 8τέιτιόε εειτιὸευτ ε» Ιευτε Η

εσΙεε : εοπιιτιιε Ιετιτ [Λέτε είΕοΙε έτεε-Πεεε
· εεεω Ι)1ει1,εϊ.υΠ Γείἱσὶε 1ε-ιι1··εΗΜά: ε
ϋείε Ιειπε Ρι·οο!1ει1πε : Με ς7υ,ὶΙἑΙεε-ιῖρεεο`
.ἰογειιτειν εεΒοτε,τε1εε&ογεειΙΙε επεει _ζ
01611: κα όεάεπε ·; Ρε:ίοεπε
πιεψ:Ε
Ρ

-ε-ωεεεε_ἶ

ε

~

η

77

>

. ”

7

..

->-ω. ~

·‹

κ: ../298.ΐ εέύσρ.μ1>εΜ·Ξέ;Ρ4;·46.4.7.. 61ι

[ότι έϊοι·ςΡειτα:ε @ΜΙ ΜΜΜ: Ροιπέ, .1·:τώιιήσ
1μορφττο1: ςτιιηρ ἐΙοηγοΠϊτι μπει: ε1οΉέ
ςί'τοΙτ ηο!ιο .:.ςιι€[ςι1εόιδοτοηοο ΦΠ! γ ει1ίἔ
6:τιπ'Βυκ!;τΒετΙπωσε €€εΙούτ ξοιιέ .β Μαι
@ΜΒ ε'επωογου: τουε ςοκάΜεπποητ απ;»
πιο β·ετε:ε
@Με
σωστά·
, 8: φί·υπε
ιπἶείὶογοιπτουε(
ιιημ: Ε: φ1ξη1τ 4.
ωεω
μ. χ

Ξ'.;

132εα,ό::Γιο: Πω Με ππόάειΠτέ τι: ΐείοτ Ροὶηἔ~
μι !ειπε ὶογεε _, 86_οι1Ιοιπε τσ.=Ρω Ω· «πάρω.

ι'

Μ φιερω·,|ε Μπιθυατ λ ί.αβεαΪρ ώ ίε
7
!:ι2ο·:
ςί:ε
[ακα#ςάε
α:Μηκε::,
εμ)!ΣΤΕξαη;ί
πομπο
@π ,Εί:Πο
,φ·ό·Π.:πε
. ;.
κι·φωε·πι
π..
ημΜεω
›ΜΜέ
@ἐπὶ
αοω4"
Ρ01βέ
Ζ'ήι8: ›

ψ

έταπάσκεπ:
Μπἔε σζε/ἔ.€ τηιΜί
ι:/]»ιτέ2
;.ροπήπω
ό· η ?ειριιε;2
:Η |ι·Ρα·'ζς·κ
έιΖωέιέ
;.8',α#

«ε(σ[ΜεβστεΜα_έ , ώ·:;υαισ μα:: ΜΉΔἔφῇ€£ἔὐ£25
ό· εαπ· ρυωρέα άι·βεππω ,_. ό· (Με ῇωΞ :ὰ
κάθερή. Η υ”ςη είΈσξςΡ:1:4ξϊιΕΩεσ μήεβάε ·
@ο ρω : ρτοῳὶ6τε; > _ς&το_ίΠοηε ; Π:|εέ ΙΜ

°
κι
_. Έ

"Ϊ
· .-Φ_._ _έ
'

φυσικη ακες!έυ)«ξ , ττ1έ1Β ;π- |υἱὶἔ:π _ΒέΒε·ϊϋ
Έν'
€τΞΒ
· ΔΜ

[Εσειτι.€6Ιάβε,·ε”αβ ὲβΙτω 01% τσώςιΜΞΗ'Ε
@οι ἀς;ἶεπιὲε νωεπισιπ _ι=ίτεοΜηοϊίΙΞιπΕε
ε1ηομιο;!ε; βοιπέε ε!φυτ ί]ς!π52ηοΙτ Ή'έιτ ς;ι!ς;υτ έπαΪτοΙτ ; [9έ16ΒαΜμ Ρρι1ι: [εΞςοέΒέβΙ

@ο16ιιτ·ς:οπυο;Βόΐι ἐ @αρα@ι1°τΙ:ξάυογειω
@ά ξαὶςε- ( ι,6Ρξο;3 9ω_·)Ζ Ε»ἔ:;έεϊξΕἰὐΪξἔίΕἱὶώι

.6μη·Με2αΜάσ Πο3Μ2· ;]ρ%ζώβ Σιψιέΐξ !έ
Β(Μς9ιω ! ·ε!ἱρῇς Ξίἱη 2%ώιοϋϊΙυ: !ρ.ς_ΐ 'ι·ϋ·ὲὶη

Δε πω φα 1σωπυ2ι φρεις;ε;· ω" Μδ%7ΐ::
ω

τ ὲρΜρΪρεἱΖἰεα[:ΙκπσιεΪ:. Ε: Ραπ
,Ι Ισα: ὸ‹›κπιοπ επι Ι::ιπε
αρνιωιΙΙ:ε
(μι
. 5.) Με" Η:: Δ
η.»
παμε Ιοω·ίε:1ΐΙΙσίε: , ό· μ" πωσ εμέ
πέιέ.9
Ρ Ια ·υπέιέ,Ρωστ επ ·υ[ω· απο @Μπι
ω:: σου”

ΙΙΙ
ή
ΙΙΙ ! ° _
·"Ι
-

άσε €Μσε.τ. εΙέ Ια ίοττε , ΙΙοΙΙοπ ΙκτΙΡοΙΙΙ

ΙσΙοΜΜΜ
£1110Πἰ€Π πο: ΡΙΙΙΙΡΙιιΙΙΙτ ε:ιμοια;86 ΙΙ
Η Με 86 Μ: Ιοιπ α. τεΙττιοΙΒοί: Ρετ ὸευκ

Ι

ΙΙΒ

ἡ

οΙΙΙ:όΙε ΙΙΒΜ.Ιο2 (Ια Ιὲι $8.ΙοιοΒοηεεΙ3&Ιου,
'

?να ;μΉ: ααηεκπέτπσε "Ματ ω” Ιε ρεαΡΙε,

(

ΙΙ:ιατκε.9αϊΙ ιὶοἰἔποἰ2 Μ" Μ: ἐσωπἐεκ: 2 ΓΕ
π·[α απ2:αΙΙ.σ κιιιυ)ΙΞ2 @Με ΜΜΜ
_ Ξίέ|Ι2
μια ε!! , όι:ίΙ ἑι ω: , ειιίιΙε είΙ:οχειπ
ω: Ιε:μκμε

#
,

βουτια σώου , δ: επ νο;
μικτή ω:: επ

Ι

@Μο όεεοΙτοΙοε εκ

Μοτο εΙΙΙιτιο , παω ὰ
!

καιοτάΙπωΙτοε

›

66 ττν:ιἑυεΙΙΙουΓεε ςυ'ΙΙε

νογργοιπ Ιστε μτοΙίΙτο επ ωχ ,- τμ:

·

έ:ο.ι1ΙΙ: οΙο Ιου: 1κωοεφυοο ··,

Ι .

Ευ ςυοΙ.ρετοΙΙΙ,· 66 Ια
Ι.ς1η,ΙΙε
σκετς.ογποτ.
,εφηςΙενοτιο άι: Π1οιι ἐι ΗείεΙι€τ Ια εαυτε

ΙΙ·

' Η

ώ: Ιουτ
επιπποΙικε
ςΙπιτΙ:ιζ - , 66 :Με 8τωςΙοε

›

μείωφε Ιοε_ ΡΙοε εΙοτε,8ι Με μι” (ετουεΙιοε,

Μ.

ΧςμΙιτΙὸὶΙΙιιΙ ΡΙειΙΙΙ;Μ Ια νοιἰιία ΙΜ: οοςυΙΙΙ

ΙΙΙΓρμΜου ΡτορΙΜα(τ.Βιιω. 2. 8ο. ) ΓΙσωπο
- :ρη·ωέρεα›ρ_ακέ ΜΙΙ902%Μ70%2 : 86 (Ισ ος/ηιίΙΙ

ΜΙ

. ΕπμψόΙτ ρ:ιτΙσία$ω (Ρτουδι6.17.) @μέ

ΡΙΝΡΜήβιέ π· φωσ ουκ: ΙΙ: ΝασπΜπ , ΙΙ

- _

ΦΕΡσέββτσυπσαόσωπεσ: Μ; .ΑΜΙ "Η
Μ

' Ι

_

·Ι

`

ΒοίοΙιΙ

(.

Α-

4

>.

ωίδΙττ τσεσ.·α.νει[44..αία6.47 σ 6η
σεΙεΙιΙ Ιεε σα:στε σσε (Ιαιιαπιεσπιε, ετισετεΙεε
ΡαττπατοΙισε,σσι οτιτ ΙΙετιιεστε σατττιΙ στα, σε

σαι ν σοι: είτε τεσστεα εσττισιε Ρτιτισεε : Ετ:
σεε Εσνστιεσε ειισστε Ιεε ΙΙτασΙιτεε , σσ”ιΙε

ασονεπιτ ΙΙ Ιστι8 τετιισε , σε ΙΙ τντατισισσε
ττιστιτ σσστιιπισα,8ε ασΙσσεΙειΙε Ι`στετιτ τοστ

α ντι σοσσ ΙαστιταΙιΙεε.ισΙσσεε α σε σσΙτιτ σε
Ιειιτ στεΙΙστ ΙτατισΙ·ιεπιιειιτ Ιεστ ναισεΙΙε σετ
σε σ'ατσσπιτ ,ασσε σσε νερτσιτιεπιτε σοστ ετι
σοσστιτ Ιεστε ΙΙΙε σε Ιεστε ΙἰΙΙσε , Ισισατιι: σε

σσεΙ)ισσ ασσΙτ σιτ α ΜονΙσ,Ειτσ.μ.ι.Ια στατι
σεωΙΞσττωΙ ωσε·ασΙε επειτα: Ιω ΕΩστέεστ,τεΙ

Ιεστε) στα· εστι: σε πωσ: σε στα. με:: Α «Μέσω

Ε: σεεΙ1στε σε ΒαΙινΙσ σε σε ΡετΙσ στισετε Γεε
Ιετιιιτεστε Β-ατιιεΙ,ΕΙσταε , ΝεΙισπιιε, σε ετι
σετε τσσε Ισε Ισιίε,σοστ τεσσσιστ επι ΙΙΙιεττό
εσσιτσσι στι: νοσΙσ τετοιιτσετ ετι Ιατειττε σε
Ωαιιαατι,δε σουτ ΒατατιτΙτ σ'σσστεΙΙΙσπι εεσιτ

στη στιτ ττιισσιτ τιποτε σεττισστετ στα ΟΙτιαΙσσε;
Ισισατιτ·σεττσ στΙετε σσε ΒαΙσττιστι Ισι ασοΙτ

τω: ετι Ια σεσισαεε ότι ”[τΐσΙε,Ιι.Κοτε 8.ιμ..).

ἔσω στα” Μειωσα σε επετρεπε £ΜΜεκ έ: σε .
εαστιαΙισ, ό· 9ισ”ΙΙ: /στεπτ·ταασσα.τ σ αυτ , ό]σ

Ανα” εσ22τ42Π22 σ ΜΙ σε· τω: Ισια επειτα/εἰ με
Φωτ στι! Ι:: ααιτοπι ειιωισσ έ: σερτώσ @Με σέ

ιΜ σ>π·α.ισ.ό· Μαι· σωστα τωβετΙσπάσ.Ετ Πισω
στι α σε αιτιΙῖ σιισστε ίσο ΕσΙιΙε τιαΙΙΙτιπιτε;

σαι: ντισ ττσεστατισσ Ιασείΐε ε σουτ Με.
(Ντε

ε” - -5=τω8
φω-ΙΙΙΙΙΙΙ
θσουοτΙοΙῦτ
@ο κ; @κι
επικοαΜετ επ Ια ω, ΙΙ
δ: @ο αοΙΙΙ:τε; 86 Γι: ττιι1Ιι:ΙΡΙΙα ΜΜΜ ρε Ιω

τΙοκιψΙοίιικτυαΙΙο.ρεπεΙ5ιΙςΦιεΙΙΙ ΜεΙουεΙ
Με μα; Βοκεεοϊιερω , ΕεαΩωι εμε ατμιι :μή

μυΡατειιωητ-Ιει τοΒ::τάογου:, ιςιοκίΙειιΙεωεοζ
, μια: ωε:ΙΡτΙε,κτω1ε ειοεοΙιοττευτ , οσε οίΙἑ
Η ζάς1τωιοπεοΙο Ια τε8ετάετ Ιω: :ιάωΙτατΙου,
86 ααα: Μπουτ.ΑιέίΠ είΕ-ΙΙ 8ὶοΙ1τἐ ΙττιαιειΙΙω

- εεωετΙωφτα, @ΠΙ παιΖω2: Μ” Ζω ω” ΙΙ
!Έ8Ιψ3 έσω Ραπ ςβεβικαω ·
γ Εεε ΑΡοί):τσε γ. ΙΜογερτ Μου Ιευτ άο

Ιἔ
Έ

-

υοΙτ , ΡταίοΙιευε ΙἶΕυαιηὅΙΙὲ απο ε(ΠεΙιπιέ,
-ίιιἰΙ12ο€ΙαΒὁῖωτειὶ°ίΙὶοτι ιΙο Ιω·τ ττκιΙΡι τακτιαΙε
έ;εΙετίο11ίΙ ίετιιΜεΞ Νεο , Η Ι)Ιου ιΓειΙΙΙ: :κό
εοωΡαΒτιέ Ιορτ ιτειι1ειΙΙ @Η ϋ€μεὸΙᾶΙοτι άι:

[ο 2τεεε; επί σοππιπο ΙΙ Η): οΓι:τΙτ ΙΙΙΙΙιτι1τ5)
ΙΙΙ:

Ι (ι.ίζοτ.μ 6.) Ρ»ιαΙΡΜ»:ε , ,/1ρυ|ίο: αποκρα
υηα σ”εβ Ι7έσα,9ιπάοκ%εΙ'ωξΙοι]β>Μεω. 86:5
ΜΙΙ'ΙΙΙΙΣΐΒ5 τεΙΖΙ16οτίου·Ει1ειτι Με” οτοΙΙ·

'
·'

Ι

. .›ἐξ_

Ρ
. , πιοΙε όοίΙ Ιω
Β ςυΙρατ ΜΙ
ΜεΙ άσε Ιιοιτιω6ε
Ι

1”

| ` Είμέτ , Ιαν· στα Ρε:ίωεΙο κι νΜτέ: , δΖ ΙΜ·

@Πωσ άαΙ:πιε Ιουι· εσωτ: ΑΙτιίΙ ΙΙ ΜΙ ΙΙ: ΝΠ
ΙΙΙΙΙΙΙΙ:υτ ό6 Ια α10ι1::τίΙου ό2: :ειπε €Ι€Ρ€1[ι›1Ι·
Πω.(3,εα Ροτ1τειιιοΙδ.Ι.οο τα: ώ: Ρειωτιί (ΙΜ

€©5 ἐστι: Η 32ι2ο2€πηε:έτ ενω· Μερκε: Ξ ΙΈέϋ·
@#2 Μ" ε]Ϊ#ε”[απαε; , Μ εμε Με ΑΡοίΙετο: Μ
2 @σΙΒοογετικ; ττΙ:ιΙε @σε δε.βοί: @αν @ΙΙΙ κ
' εει:ίοπ : Η ειρρεΙΙο Ισα οοιιιι€τΒΩΠ ν”

Δ

έέ

'

Ι

Ι

“

···

Αμ

·- '

-- .

πέέσπίι'ωπ

.

-

'"'$Ἡ°_··ΤΜΗΔ° _ ε_

έἔΪεε ε/σε[.ι.Ρ8Μ44.45.46.47. δι;
εάιοπέΐέω &ΙΈέΙέρ,Ρετεε (με εοτιιιτιε τιοι1ε
ειι1οιιε ει: :Πι ε6τιιειιεειιιειιτ Πε ι·ιοΙΙιε ιστο
Ροε,ΠΙειι είε ιιιειτιε με Ιεε Ιιδιιιεε :Ι Τα εστι

ιιοιΙΙ:ιιιεε , είιιι ειι”Πε ε'επιεΙογειιι:Π Ιειιτ
Ιε.Ιιιι:εΙι;ιευι·ι ειι Ιου ΡειττΙειιΙιει , τιιειιε επεσε

ιιιίιΙε Ειεειιι: τουε να εοιρε , Πιε'ΙΙε νιιιειπ:

ιοιιεειιΙειιιεΙε Πειτε νιιε ΓοεΙειέ τεΙΙΒΙειιΓε, επι ΙειειιιεΙΙε Πε ιεεεοΙιιειιι: εοιιιοιιιτειιιετιε
ίεεει·ιΙει8ιιειιιειιιε ΓειΙιιτειιεε,86 Ιεε εΠειιι:ιιιτ
εεε Πε [Πει ειιτιο11τ; δισ Ιω τειιΠετιε ειιἴειτιΙοΙε
Ιεε ΠειιοΙςε ΠεΙε ριετέ: , 86 Πε Ιενι·ειιε ιεΙι

ειοΕΜεΙΟπ ΙειΠεεΙΙε Π νεοι εΙ'ετε ίετιιι. Οι:
Πει είϊ β€ΠυεοΠΡ ΡΙιιε ΒΙοιΙειικ ρουτΙι1Ι. 856
ΡΙυεΡιοΠειΙιΙε ιιουτ ειικ.ἴ ΙΙ ΠΙτ ειιριεΠεέ

ΙΏΦΠΜΡιΜπ Μ” ιιιιιιώ ι μια Πιιε εἶείὶ ειι
ατα: Γοειειε Ι:ι ειτε ΠΙειι ιι είΙειΙ:Ιι Ιε ετε
Πιεειιτιοιι Πε Πι Ρ21°0ΙΩ,δό Ι'εΠιτιιτιιίΙιειτιοτι Πε
Ιεε 5:ιειει:τιειεπε,ειιιιΓοιι:.Ιςε πιοιειιε ΜΠΙ
Χ

ιιιιιι·εε, Ρετ ΙεΙειιιεΙε Μ. Μι θιΙιιτιιιτε, εΙΙ: ειι€ετ
Πιεε 86 Πσι·ιιίιεεειι οσε Οσει:11°ε , δ6 εμε ιιοιιε

ἴειιιιιπεε β-ιιιτιε2 Με [Με . Σε: Π ςουτεε Με
νεπιιε(]Ιιι·εΙΙιειπιεε.ΑΙοτε Π ε· επ :ιΙοιειιιοι:
εοιιε Ιεε Πιιιιε :τι <έτειιιΠ ιιοτιιΙιι·ε : ΙΙ Ιε ιιοιιι·ε

τοι: Ιειετι Ειπε , ε”ιΙ ιιουΙοιτ επ του: εειιηιε;
ειιειε ε'είΙ να εεειπενοΙοιιτειιτε η Χ ἴ00ϋ€ϊ8ἰ·`
ισειιιεει: ΙΙΙπε επι Ια ΠΙΙρετιβιτιοτι Πε Ιεε εεε

εεε , Π ΙεεεεειιΠ ΒειιιιεουιιΡΙεεΙΙΙιεωΙε- ;
Ηπα., 86ἐ. ΡΙΙ.1$81°ειιΠ ιιειτιθτε Πε εφε ειι
Ι

(Ζει

4-6

ω .

'ν,

έ;6

δεηποπ ἔΏἱκψιιιτιεΜ:

νη τετιπΡ: εμπ'ε:τι νη εστω, Γι:Ιοιπ 90ο ία ΓειΒεβ

Γεέι18ο εΠτα: μι” οουυεπεΒΗ:: Ευ εεΙυψὶ Η
Π νευοἱτ όέρειπάτο άιι (ΜΙ ΓουΕΓΡτίτ Ροιπ
ίοηόετ Γοτ1 Ε8Πΐο , δε ΡουτΙο 8ουυετιπ·τ.

(Ϊείϊ ΡουτςΙυοΙ , Η ει νοιΠι1 :Ποτε (με Ια νετ
τη επ Με μια: απο ΡΙιιε άε ηπειευὶί=ἶοεοεε,δε
‹ΪεΓ‹:Ιετ , 62 :η Ι:: ρεὲΓοποε‹ὶε 16; ΑροΗτοε

ὶεἴςιιεΒἱΙει βειρι!!έε ,- 8ε εοτιπυοἱιιοτιὸἐε
ά'νικ: εΒοτιόειοατ
:ΧττωτάΙπαϊτο όσ
αν; Εἴρτἱτ ; δε στ: εεΙΙαάσ Ιουτε αυ

Φιευτε , Ιείςι:ς!έ Η ο ορρε!ε2 μα: απ!
Ποτε έ Με Ρτο[ΕίΠοπ άο ΐοτι Ευπτνἐὶ!ε , 86
οι·ικι όε τουτε8(οτεεε όο εται:οε δ: ός:
ναιυε. (ΠΠ ὲηοικ , Ττοε' (:Ηετε Ετετεεωὶ
ειττείὶετ βί6η :πτετιιὶιιετυεητποε γεια δέ
ηοεσ:ΓΡι€τε Μ: εεε :ιόπιίτοϋΙο καΜσειυ, ποπ

α-'.ΩΈ:κ'
ά
5
[.·ι.Α$.

ίευ!-εοπ·τπροιπ εόπι€τετ α: ΒΙουσοκ ΕΠοτ
όΦΙ`ΕΒΙΙΓε ΡΓεωπευθ, τιιεὶε ρουτ πουε ίοι·
Π1€τποι1ε ττιείπτκ:ε Πιτ α: τηοόε!!ε , δέ ρου”

ττειιωιΠει· :τη πουε γ εοπΐοτωοιπι: όε του”
μ‹›ίὶτε ρωιιιοπ , :ϊ οΒτευἱτ όο [Χου Ια5

ςποΓττκ: Βοηεό5θεύοπ ςυ'ε!!ε το ε οϋϊεου«η
Ρτ€111ἱ€τ€τΙ18ΠΕ @από υουε οἰοιπε α: (ΙΜ

;πουε εΠ Μ τεΡΡοττέ με: 8. Ει:ο , 29 το”
πωσ μέ ετυ)=οίω: ε/ἰυ]εκκ σψαπόίε κι Μη

μ>[ωε!Λ·ιω:'εΗ ἐ ὸὶτο :κι Νου ευεΙυοΙ Πε τε-έ
τροχςιη Εφη δ:ύμξξεε σουετσΒΜοω ;. σεβ!
4
`
σου;

Χ
Δ

!!_·ὲ“ ϊ ·μέ *έ

7

7

ώΗ

/!έτετ :ἐιιΡ.ι.1>εΌΐ44τ4;.46.47. 6η
απο @ο εορτοττότε τι ττοιτε κοιτα οΠΜιτε
οιττι ΜΜΜ οίἴἐοὶἐεε.Ρ‹›ιττ γ νοουτ:τ ο τετ
ι:τιτ Βιοτ1 οτι ?ουτε οι: (τι [τετοιο τμ 110118 γ
είὶ τοιτεΙ‹:ε τιποτε ετττττοττεί:ο ; :τι το οιιττιετ--“
ικτττοτπ οι: Γοττ $ετοτειιττε·οτ τοιποε Με (Με

οιιΉ ττοττε γ ιτροο!Ιο ματ Τιττιτοι:ετττοττ οο
ίου 9ο; Νοτη, 86 οι: οτ·ιοτπ ιτε Γεε Ιοϋιτοοι:ε

οσοι: Η άοιτοττοττ 82 Ιο πιο οιτο κουμπ
ττοττε; δε :ὶο'γ Μπιτ με μι· ι:‹›ιιτυέοε, οι:
Ρετ τττοτττοτο ιΐοτ:οιτττ τοιττοτττοτττ , οποτε ουτε::

νττοοΗΕ&τοο ουτε 86 οτιτοτττο οτ: 2Ιοττττετ
Πει: .8ιο'εοτττττοτ ττοίἔτο ίτι!ιττ. Ω'οί'τ Η
ουτε [Μετα 00118 οτι οοττττο τσιπ Ιεε τττοιοττε.
( Ιοο.59.Β.) Η Μ ο/ἰ !ε τση:: ,που , (σα Η

(τι: :το Ποτε τι:: Ιοο,86 ωραίο το Ι'ΕιτοποτΙο,)
(Μοτττ1.2.4. :.8.) Η :δι/βιτκύ!επτ Ζε: Π8|2.τ.
Ο:Β;τει οιίεΠΙοοοτρεάοττο&το δειεττοιττ
Ϊοἴυε ετττι'Η ετσι τι οί)ιί: Ποτέ: οσοι· οοιτε :ὶ Μ
τιτοττ , 86 οτι

Ια ι:οττττττιττττοττ

οοττίὶΠο ττοΡαο ντο.

ετοιμο!

Ποτ του: εε ουσ

ουσ: Με 8.5τιτ:τι·τττοτπ ιτοιτε γ ρτείεττττο , τ:”τ::ίτ
Νώε @Με οτυττδό,τοοττεΙ ττοιτε οίηι(3οτ.

Μ0.)ριέ: άε μα· Βίεεμβρέω εσ,ΙαβέτετρπίΠ

βαττ” ή· πάεποι2Μ.νοΙοοε γ άουτ: εοφ:
οπο: ιτοεο58Ιεε τοττιτικ:Ποε απο ντα: Βτοικιο
:τιττι!ιτέ στο (τι τέτοσο,8ε ειπα νττο Μπι δ: νικ:

ΓοτΈ οτότ:τττο όοίο ἰιτίὶιεο , ιτοοτ ττοιτε_

6ι8

.η
δωκοπ Ρώ-όπιειωπε

τσΡειίίΉ8 ὸο ία οΜἰι· , δ: πω” ειΒΒτουυετ ὰἑ
[οτι @πε επι αοτιίοΙατἱοη δ6 επ νὶο Ετοτυε1

Μ.Τοι1εεεΙοε ΐοϋφοίου Ε8Πίε ε”γ είΪεηχ
ΒΙο,σίΤοωΒΙοπε πω” γ Με:: εΠο: 8ε ίεἰίρι·ι;
οΓωπ ‹.1ιιε εὶε τουτεε Με Ιπιπεε όο τιοραε Με!

11ι·Εγ ση ειΡοὶτιτ ὰ: ΡΗ” ντὶΙετοετιτ αφ
ΡΒοάέ::5 Ρουτ Που; εΙυεο6!!εε @σε τιουε @τι
ποπε Μ επι Γοτυἱὁε άο Πἰεμι δέ ει” ἀΦϋοἰϊἔ

@ο κι ω” ρἱ::Ε:. μπω Γοὲοιιε γ τε:Ποωοιπ
τοι1εοπίεωΝε με πω” 7 β2ευπ Μ” Ϊ”
ισεοταζίειιπεὸὶίἶεοίἱοτι,βιτιε ςυετοΙΙοε 86 Με
13τόεέε ; π:: τοίβωπε τοικ' φ'ντκ Μτω

οΏοίο 5η,είΔιπε τουε ςιίνιτ τοε:Γςικ: ὸεΙΤεὶιΞ,
ςι1ἱεἴὶοορετοῳι1τ ὸοιΉιΙΜτ1 ; 8: ε!ΜΜ
( ΕΡΙ1.4.3.) [οέέκβ>αχά'επτκεταπί% απ” πω»
ΒΜέ:ευί”Ρ]]»·2:Ρατ [ε Πεκ σίεΙΜίκ , _90ϊΠΦ9
ΙΈΠογέιατροε Ρτειιπἱοι·ε ίΜεΙ6ε.

-

ΑΡΡτεοοικ ;τ›ορτο ὸ'κὶ Μι 0Β2ήβ 9Ρι
ὸοἰτεε€ἔο :απτο τιοι:ε , Η πω;; ΐΟΦωΘ8
νωιΙοεισοστΟΜτείω:οε. (Ζακ Μυ'Φδ07005
ΡΜ
@ΗΜΐου!εττισης
νικ Ρειώι5τε
τουβνηἰοἑι·,ετωἰε
επι νο ιτκ:ΐπιε
παο]επ:
Πω πιω:
,
Μοβερ ωκ3Μακε.ε επιΠιικ. 118 ΠΟΙ1θ$ 53'

€Πὶιτἔὶίἱὸγεοπ αν ειυτυοΙεντε , :ῖι Γς0όΓ0“:
› έα, Πωςε Ρουτεε ἶτετεἑὲ,ὶιιίε1ιιο5 εἰ νἐὸτο ΜΜΜ

Ροίΐοῇὶοωε·8ε Ιευτε Ματσε έ Ρουι· Ιοε ρο000π
Ρ!09οΒοηοΙ·εωπποεπι Π·οοικΜ:έι Ιουτε επ:
ατίδιεικ νουέ:ηω Πει.: ει ὸὲΡαττὶ Μ”
7
'
ΜκταΙεωετπ

1/ίἔἶεεεἐππιυ.π..ι>εΜ44.45._ε6.47. 6πσ
ΙΙΙισπσΙσππισπιπ άσε σσπιισπσάιπέ:ε άσ σσ
ππιοπιάσ «Με Ισισπισιικ
σχστιιΡΙσ.

άΙΙππιΙπσπ

οσε

ΙζσΡπσΙσστέε να” επιπσ δώ:

[)ισιι σοὶ νσπιεσ άσπιπισ επ: σα: νσπιεσιπσ2,
άσοι νοιπε Γε άσπιπισ , ποσοι· στι σίΙπσ Ισε

άιΙρσπιίεπσυπε ά νοε ίπστσε πιώ ση στι:
Ι3σΙσπιπ : σα: σσ Ισπιτ άσε σΙποΙσε ίσεπσσε,
σιιΉ νσυεπιππιπεσπιππσ Ισε ππισππιε σουτ Ισε άΙ
ΙΙπιΙππσπ ά (σε επιίειιιε σπι Ισιππε πισσσίΙππσ2,άιισ

νσιπε τισ Ρσυυσι Ι:ππιε Ισπ:πΙΙσεσ Ισε στι πω
άσπ στι Ισε Η:Ισπισ1ΠΕ :οσε Ροιπτ νοιπε ππισ(ππισε:
άσ”ΙΙ ο γουΙσ σιι”ιΙγσιιΙΙάπιππε ΙοπισΕ8Ιπώ,
σιιΙΙὶ βισπι ι1ιισ ά:ισε Ισ ΙοσΙσπέ σιιιιΙσ,άσε πί

σΙισε 86 άσεΡσυπσε , εεε σα· σσ Ισά νη ΙΙσπι .
άσ σΙππιπιπσ σπιτπ”σιιιπ_, @Ποπ Ισά ρωΗπεσΙσ
σταππσΙπσε
Με 8:άσΙΙσιιτ
σοκ επιασε
; Ισε Ισε
Ρσιππσε
Ισε
πππισειΙ,8ι
ππσΙισεσΙΙΙΙΙσπιε
:ιΙΙΙΙΙίίε .
Ισε σοσπσε άσ Ισιππε επιπππιοΙπισε; Ισε ροσπσε

Ιισπισπσπιε Ισε πΙσΙισε , σστπιπι;ισ Ισπιπε ΙππσππίππΙ

:πε-μπε , δέ Ισε π·ισΙπσε σΙιστΙΙΒιππε Ισε ροιιπσε,
σσππιππισ Μ. ππιστπσπσ :Ισ Ισπιπ Φωτό; , σε σσιπιπ
σρ! Ισπιπάσπιπισπιπ ππποΙσπι ,.σππΙ°σι‹σπσσπιι: άσ
Ισ πσπιάι·σ εἔπσσΙιΙ.σε :ὶ [)Ισπι : ςιπισ .σ1ιιεπππά

ιπσιπε Ισπιπ άοπιπιόεάσσπισπ εἶσππππστσπιππ, σιπὲ
σοπσ (ΙΜ: π:σ (ως άσ Μπι , ό; πισιπ ρεεάιπ πω- Ηπ·σ,ΙΙ συ Μ: ΙιπιπιπσΙππισ άπ:Ιεπ_σ ,
ω” °
ρππιππισπάσγουε
6.58.
) επ πως υπερ”
Ισ πσπιάπσ,άσπιπσΙσ
ἡσηππσ,Ιιἴπ/Ζἔς, ό· σ(
επιμπ/:
ασ, σοππιππισπΙ σρ: :πιτ σππ_Γππ.πισιπ8ιΙσ, Ι ρω.

_ _

.

_

Α

..χ

*

@ο

Ι967Μοϋ $έκ-Ισπιτιεπιε

ΙΙ

“ΜΔ ;ωω μέ π ΡΜέ 6224 Ρυισε_, όΙτ Ισ 5:1€σ,

_

. Ι ' μι ρπΖβε ἐ ΙΈιεΜεΙ.ΙΙ9κεί Μ: 76%άΜ [κι θα"
βια. 5εισΙισι ειωσ Ο: Πωσ νωι15 Ισυι· εΙοοπέω
νοι:5 Μ: Ισ ΙΙωιιτισε με ΙὶωρΙσιτισοτ :Ι άσε
Ιτοκιππσε , :ΜΒ ΙΙ. ΙσΙΙιε ΩΙπιΙΙ ττιαΙπισ,

ΙΜ3ΙΙΙΙ.Ιο.42.) 9α26εραισβέτ ὲ [σέ Με[πω

σε φα φ°/ω!.ὲ ΠΜ ά6· ω: μακ.

διΙ σΙΙ:οπ

Μι Π1σΙΙΙΙσ “ή Με ,··Ι56 εμι'ιΙ_ νοι15 ιΙσιπεισάαΙΙ

ι

Ι'ευιτιοΙΙ›σ , σοττΙΒΙσπ ωω σΙΙΙΙικτΙστ νου;

Ι

ΙΙσυπσωε6ΙσςΙοηηστ σου; ς;σσυσ νουε Μια,

Ι· ι.(Ιοτ.6.9. Ι ξεεΙιά σε” ΙΙΙ]ΙΙΙΙ - ωσηυωπ τω:
Μπι;» , ωΙΙΙι:σε ὰ νοΙ18€ΙΟΜΙστ Εν. σΙιεΙτ 66
Ιου Ιαιπὲ9 γ ωτοΙτ >Ι @σαιτ εΙσ νουε σαι συΙΙ
Ισ σφυτ Ιω ισσίοΙστ νικ ΙΙ1ϋυστπιοκι :σΠψο=

- ι·σΙΙσ έ οσΙυΙ 901 Ιω ωσςυκ, ΙΧ πασοκ μ”
Δου Ρτορτσ_Ιση;έ Ισ ΙΞιΙοε ΕκσττισΙΙΓΑΡωίΙέσ
σο Ι'-ΕΡιΙΙ:σ ει” ΗΙΙ)τσιιΧ.ΡειπΙωπι ‹Ι_σ Ι`Ι:ιοΙὲ

¦
Ι

ΡΙταΙιισ άΙΑΙ:τοΙκιω 66 ιΙσ Ι.‹›τ,‹Ιι;, Ι ΗΜ;» ΙΙΙ
3..) φάω Ραψικ2.Ιτ Με” @Η ύσηικ66: όσα 0496,.
Με Μ: ἰυἔέάε: χΜέσε , νωΙω σ00€ΙΙΙΙ0Π θα

#
γ

ΒσευσουΡ.ωσΙΙΙσιιτσ;σει· σκι τσεσωιπ άτα
Φωτ» Με Βουτσε , «πωσ ποσα; Ισ Με Μ:

ΙΙΙ

[Ήττα πτσΙΙ:ισ, Ισ ΙὶοΙ ἀσε Ι1οιπττ165 δέ Με.

'ΑΠΒς$,86 211σ2 Ι.ΙΙΙουτισυτςΙ·σ ΙσΒσέ ση τσττα

©ΦΙνΙσυ.Ι ΙΙοιΙε εμφωσ ω: ΕΜ να @σε
Ετσι·πσΙ. / 8οιιυσΙιε·2νοιιε σοβο ό:: α: (γω
ό

Ι νσ6ε σιιίσἰεοσ στι Μπι Ειι:ικηέΙΙσ ,_σο·σςυε10ΙΙ

-·:Ι

ΙΙ ΎΙΦπὶτ:ι ροιιτ Ιυἔστ Ιω 'Πωσ 66 Με

4"

Η - ν

τ

.

σέ

Ι |

--

στι;Ι.οτέεΙ

--~,
η

ωί'Ωε: σἔωρ.ι.νε›/44 45.46.47. ω;
τιοτεε,‹:‹: @κι ρετ:ὶεω!1ὸωιιιοι1ε , με ναυπ

:ισα ου Ρετ Γοτιπι1Ποο όσεω όωωιτε ὸ‹:
:Ιιειτὶτἔ: ορο νοοε ἴοτοΖ ΙωΒο1 , :μια Ι] νοι15
ωσ:ιςΙΈέ ίόάΒτιευκ άι: Με βἱςτι ρω&μμαι
1 νουε οΗτε:1 νοίὶ:: €τ:πιόε ἔΙοιτσ, 6: Δ νω

Ητο Οοιιίο!ετἱοη €τεττ10Π€η(Μει:Η1.2.5.μω .
Κυπε Μ: Μπέκ: άε »σου Ρετε,ρυΙβάεζ :να Μ?

πκιέι· Η Βο)ωιππε φα πισω ο ‹/ΐέ ρπφιι7έσία
απο" ία]ςιπσάα:ίοπ ἐκ κακιά: : απ 2,0 εκ[ωω,

ά πιο"
δω.
@με
»Μακ
Π επιάσππέ&σωι::έετ
σοιπτωτε νοι1ε
ία]Μεκιεφμ1
οπι€5, Η νουεοΙι:ι_ΙΪεω Βοι1ιτ:ι:ίοπσεω ι:ίεός<

υειο:Ωι βια:,ουνουε οΜειιπ ὰ νοίὶτ‹: @εικά
οΡρτοΒτε , 86 εἰ. νοιϊτι·: ττκιΠιευτ Ετετιπ:Η
Βι·Ιπιτ;ετε νοκ: ό: πι”, οιικτιεπ άϊκέφσΜί ; Μ

:σε ωω πωπω: ωρα θα ία] κι [42Μ λ €έ7°
τω: πο· ω)ιπεζ Ιω: ΔΜΜέ ὰ υπικέετ δεσ.
@ροκ εἰ Ια αι::Γυτοάο νοε ευτηοΙὶπεε, Ρα:

τιο2.Ια Μ· α:Πε Φ: Με τΜπίΤεε. :ιγειοέ τουβ
ὶοιπε όευειιπ Με 7801: α:ττε Ιοηιοοεο ό;;

ΓΑροΗ:τε. (2..ΩΟΓ.9.6. ) &ι2βακιεπι ύψω
πω” 7ωϋ]Μπσω ώ2ώσπάω,ό μέ ρω; ξέ

όι·Μίωκω πιοψωοεπι Διώ? |2ύεω!αππωά:
δὶνουε Με: ΒεαυεουρξςΙοοοε2 ΒΔ Γεια;
Ι:ιτΒεπτουι: . ειβτι εΙυ'ειι νοιιε ία καθε εε ΠΜ
είἰ: ώ: ευ Ρίέ:ειυπιο , ω.. 9. 1! κι ηπα: , ά· η!
ει'ωιμέ κησ.9ξ ροαπ·:ξ[ο έιξ/ίιε; έσπασε Επξητεξ

Μπακ.

.Η :κι οοπττωο @με ειπα Ρα:

Ε

δω.

δ'επποπ Όία:ύΜέάπε

*

~

ἐ Ι

άοιπιέε επι πιοὶοε ίεΙοτι #νοε Βιι:ιιΙα:2 : (ε:

/
'

(:οτ.8. ) δ! ία ΡΜΜρ22Μά οἰε σὸιιπιἐς να Μ..
πω, βΙτ ΓΑΡ0Β:Ε8 , στο Μ( πέ›·εαὐἰσω/ἔἰοϋ
62 924,0” σ , ό· πω» πάω α· 9πίσπ Μι ρπό:_
10ΓΩ8 0660: Ψ” τεἔει:‹ὶε οι: εμίοιπ ὶατεόειω
Η :τουσ ζω: τοξξετάε με απ:: οιπι11βΙοτι σα
άοτιπο,οστιπιπ: ώ: εοτιιΒισκι Η είϊ Ρτὶ5,8ε. ό:
εΙυε:Πε ωΙἶε£Ϊκ›μ σρ Η: όο1100%δ6 στοά ίέΙ·ζ

πιοάΒτιειΒο Με ροἰιτο νεΐοε, εΙ131μ”γ ω"
` πώ 6100 άσσ.ικ ρ1τεεἐ,ρ1ωίξηΙὶςιιΪε0.χ ήρωά;
Ρετε£: εμε (καὶ: οἱ ὸσοπογοιιτ άοΙουι·
.:Μοοπάειπ:ο,86 Με εΙο ία Ρουτοεί: , 62 εΙυ'εΙΜ.
ΜεΙΙετιπςοτ το8εισάέ·. έ; @Πο ώΈιωι;τυΙ,ςυ'εΙΙα;
Κα με ΓουΒέ ἐ Ια δωσε :·@απεἱ νοι15γ
Γς;.έΕ.
ν?
45“ ·4-α:_
-

ιίευτὶε2Ιε τιιοΠ:τι όσ άουικτ ( Μωβ. Μ.
μ..) θεία/ς: να” ‹;ἴεπιι ]9·οέα'ε- ;

νουε.

όεοΙειτο με ·υσΈέσ Μ: ΡεπέΜε ΡΜ α2υ#72
· βίαέπ.

·

·

':4”

βοηίὶὁοτἐΖ οι: ΕΓΟἰῦ'θί-Π1Β'ἱὲΠἑὰβςΙΙἱ€ίΠ

ξ)

› 2%οααηεκε
(Μ “ή άιτ σεεΡτοωΙετε
ω! Ω: πω: 2ύίω
(.`ΙππόΩΙειάε,9%ώ
Δε· ΤςἡΕἰε.ΟιΪ ά

Ψ
ση
.κ
'ἐ`χ

·'

>

ΒιὶΓογὲτικ Με ειίΐοωϋΙθά:εόεε Ιώβ , ρω: ~
ι:οπίεπετ Ρι1Β!ηιιεωσιπτ Μέ πισω _άΒ]σω
(ῖἱιτΙίἰ:;Ρου: ΙΜὶειιἰτὸ Ιουυείτετώ [Ντιέ

€1ο&τ16ο; 8: Με ετΗΕ::τ μ: Ιομ;βρυ 939 μ

με, δε ω επτθωόε τησίτπότ60βοκά18
@Με Γοίκι ; δ6 εωΒια1Τπικειφή_ πω

, ·

°ισιιτἐε!έ:ε 6εάΠΒΕε 9α5::ΠΙοιπ ιι61:εμ6Γο

-- Σε”=ι°Ξ:"

-›

Λ /Πε: εΠερ.·ι..'νει[44.ιι;.46.47ζ 62.5
Πε Πιιιε νειΙοιτ Ιεε τειΙειιε,Πε ΠειΠιιει Πεε ειιιιεε

Πι ΙεΙΙιε ΕΙιιιίΙ,86Π”ειιιειιπεετ Πειοιιτ ειι Ιοιιε

Ιὶπι τειΒιιε. Ι.ε ΐει Πιιι ει εΙ)τε τοικ:Ιιε. Πε
Ιΐειιιιιειιιε πειτε εοιιιιιιε Ι'ειιιιιετιι ιιιειιιιει

ειιιΙι Ιε (ΪΙιτεΙΙΙειι Πιιι ει «Πε ειιιιτε ὁ. ιιοΙΙιε
_δειετιειιτ ΙεΙΙιε (ΙΙιιιΙΙ: μα· Ιει νεται Πε ΐοιι
ΕιΡιιι,‹Ιωι: ετεΠοιεετ ειιι:ειιπ Πιι,ιΙ Ραπ Π'ν
εαιτεέ Ι-εε ιιιιιιτεε ειριεε1Μ.(Πιε ι.ι..μ.. ) τοι

Μεσοι Μικει:ΑΠιίειτιιοΠτε .3εΙΒιιειιτ Π Ε.

Ρ,ιεττε,εδηϊτωεεωβ ισε_β·ενεε.

ΟΠΠ Πω

ειπα τεΠιεΠέ νια ΡεοΙιειιι ΠιιΙ Γε ίειιιιιοΙε
Πιιιιιειει νιιε ειιτιε Πε φοιτ, δέ εοιιιιιιιε νιΠε
· ιιιιιΙτιι:ιιΠε Πε ΡεοΙιε2 ε Πιιε Γεια εε Ποιιε

Πε εεΙειΠιιίειι ειπε ιεΠτεΙΙε ΡΙιιΠειιτε9 Ο:
ΙΙ ὰ Κοπιε,Ρει νικ: @Πε ιιιΙΙ:ιιιιιιΠιι,οιι ΠοιΠ

ιιοΙτ νιιεΠεοιιιοιιιιε ειιιιΠιιε ; ΠεεΙιιι Πει
@Με Παω ειι ειιιεττε ντι ι ειτονειι Κο
Πω ; ΠιιεΙΙε εοιιισιιιιε ρειι(ει ·νοιιεΠιιε
πε=."- 7ε.

ιεεεειιιΠιπ εειιιε· Πιιιειι εετιε ΠιιεττεΠΝο

ιιοι1εει2οιιε εοιπτε ΙεΙ)ιεΙιΙε 86 ΙειποΠΠε,

ΦΙε ταου: νιΠοιιτειιΙεωειιτ-επ:ιρΙοιεε ε. επι

εεωειιιε- ρι·οεΙιεΙιιε Ροιιι: ΙειΠιιεΙε Ιείιιε
€ΙΙ:ΠΙ:·είΙ πιει: 2 Ει:ει9οιιε πω” γιΠο-ιιε
(Πότε Βιενεειειιεε ίΠ.ΙΠεδέ ειιιεενιιε. ΒρειιΠε
έειιϊωειοιι. Ι..ει Βι·ιιιιΠε ΠΙΠιι·ε ΠΛΑΙειιειιΠτε,
εοιτιιιδε επι ΔιωεέιειΙεε ειιέιειιε ο είΙΜε εε

Ι η εειι·ι·ι ειιτοιι
ν

ΡΙιιίιειΠε ΑΙειαιιιΠιεε με: Πε
"ΠΠΠιιΠε ΙΙΙ5ειεΙιώ
ΒειΠτειιΠεΠΙΠιεεΠεε

· .
»Π_έ

Ι:
Υ

._/

|
Ι

ζΧ

-

δσπΜπ Ήίκ-Ικέείέωσ

εμ
()ΙιτσίΙ:Ιοτιε
εωΦ,είΙ εΙ‹: Μπα Ρ ΙοΙΙοοτε (Μο
ΙΙπωε Ρετ Ι'ειαΙωτ εΙσ Ισα ?Με , 66 ‹Ι‹: Ιω: -

(ΜΜΜ:
Οοιτιιιπ: α:ΙΙο εΙσ εεε ΡτοωΙοκε απο·
ΙΙΙεπιε ι:Ρωιτ €τειικΙε α Ρτοωαπ Ια Μαι: Μ
Ιουι·ε ίποτεε,ωΙΒ επω οΙΙΙ:ὲ Ιειιτ ίοιιωΙε

τουιοε·ΙουτεοοοεΙΕιε2 εεωΡοτεΙΙοε , τω»
?Με ίε με» ού: Μω[Μ επ υπέρ» , 86 £ΙιραΙ
Βι18ι1ε_Ι6οτειιιωωοΙοσεΡατ τοιπεε Με Βικτω

κΙο Με ΒικιιιΙΙ:ε , εμε: νοιιε νουε

τουίΙουτε ‹Ιο @Με ‹Ιο νοε ἶτετεε:·_ΙεκιπεΖ γ
Ρετ ιοωκ Με ςΙΐεδΙε Φ: νοΙ'ετοΙΙΙΙ:εταΙΙτέ , 86

( 7..()οτ.9.ιο.) σε!πιθιιέ[σα#πέ:

` |Ιυκωτ ίσα αΒοοἀοτΙοε έυΙΙΙΙ:ο.
ΙιιίΙΙσο. ΙΙ γ ειι10Ιτ εαπ'
κΙεε Ροιποε

,.νωα1εΙοε Με 88

Φί'τογειαιειΒοηεΙεωωεπι ίοΙΙ.εκπο2 ο 86 με.

Ι κυ)=ου:ΖειΙΙ: προ: απειτέιέ)νε , άβη!έεΙΝΙ ὰ Ι
ώ· :σαιτ ,Ιυψπ.ν0έυα. ε. μ'2ΡΡτοΙιοηΒφο ό;
Ι:: Ρόυέι:ώ,εΙυ ται1ΙΙΙΙ:πιέι: :ΙεΙωτεβΙωε,όσε
`οπα:Ιιε:τι:εΒ6
ιιοτίωοε
οι:
όσεΡ
ι:τουΙπΙόγει:ιτ
“
ροΙιπ Ισι1Ι'9

όΡροΙε2,ΙΙ [ο μεσο ,ε ειιι1

ι28.8.ΐ σ&ιφ.:..·υΜ44.45.46..«θ. ε;;
Δωτιιττωτ τσιπ σε οιιι Ιοιτι· ίσοι: ποσοι
τιιτο.86 ετσι Μι (ι.ιΡιοτ.ι..9. ) Μο σΜέκτετ :Ισ ·

εστω” :στα κια μέ Ζ'Ισοκοινω. Ροιιττοιιτ:
!ε το τείἱοιιιίΪοτιτ οτι Ιιτι , 86 οτιειΓι:ιιτι ό”οι12
Ποτε οτι ίσο τ:ατιτιτ ,( Ριζη.τ.ι. δΞΟ. ) Δε ΜΒ

φωτ ή »που ύει·έπ ἰε τίοαΜέ [πατε άι· Μακ
$6ι:.2! καρέ: προβτ αν» έα: μπι· ύει·θειαιότ
τ” Μ-ωε Ζε Μτ:2 σΙιε·.τ το” κοιτα: 5 Η τ4ίωτε

του; ω”

Με κοιτάω: μια έ:: ριπέσ.σ

Μ: μα: Μπωω @βατ :πιο ι Μσ[Με φακό
έ: ψωιωττω άπο: Λι ωι!!ε2· 6ι”οπότε ‹ἰε πιο”
ισ κ: πακέτα ΡυΖω άρπα ιἰτεί/ἑ: Με 26%:
ΜΒΜ: »Μ ὁ Μ σώσε σἰε Με: Μ'αυριέτε.τι
αεί): οι: οιιΉ ιιοιιε ω: Μπι: @οι οίιτιοε
τοιιίἰοιιτε Μέσοι; οιι δειΒιιευτ , Ειπε που::

(ΜειττΙι.6.:.;.) »Μπιτ εκβιω2 θα: πω: φωτο
δτροπ.τ οιι μέ πω: &οέτω.τ, οιι άεακοέ και: β
τω:: Φώτα, 86 Γεω ετΡΡτε:Ιιοτιοει: τσιπ οι: οπο
δοτου οιι Ισπιοιιόε ΡουττοΣτοιιι: οι: Μεταβι
τω: οιι Ωιιω οοιιττο πω”. @ο Ιεε πτωτ
τετοιο ωιΙουιιΤωιι ό:: Ιι:ιττε Ιιοτιτιοιιτε, όο
ΙουτεΒιοτιε 5 86 όοΙουτε νοΙιτρτε2,οιιι ίσοι:

:ιιιιοιτττΠιιτι Μπιτ Γοιιιιοτειιιι οιοιι,τιπιτε οιτΞ
ίοτοτιτ νο τοιιτ!ει ττιιιτἰετο τ;Ιο Ιουτ ότιτιιτιιι
τιοτι. Νου: Μοε Έκτοτε, τοίἰοιιὶΙΐο”τιε που:

Δε στ: οπο ιιοιτε αιτοτιε Που οοτττ Ροι·ο,Ιε:Γιτο
(Πιτιίτ Ροκ: Βιιιτιπ:ιπ , 86 Ια δειιτιδτ ΕΓΕ.ιτιΕ ¦

μια: ιιοίτ:τοΕοιιίοΙετοιιτ: @το οτιεττ:ττιι στο
Κιτ

6°εταποκ Βὶκψιιὶεὶέωε
61.6

οσο δέ ίο.ιΙείαΙτ σο ία οοικΙσ

σοιιε νίιιο σου:

ι·οικιΙσο οΙο α: οστσε @ΜΕΙ

;:Ισπ , στι Ι:: οσοι
ςσο οικ1ι1οΙΙΙ σοσε ο. οοετοοοι σο: ία ετών
σο ωΙίο:ΙοστεΙο.

ΙΙ
ΙΙ

ΚΠιισσε γ του εοσίοπΙΒΙο

πισοψυφίὶσϋέ ώ σα:: , σ”οίΙ: αἱ σΙτο εινα: τΙοε
οοευτε ίἰτιοοκοε δ! σιισοτ:ε @σε εΙΙΙΙΙωσΙω ‹

Ι `

τἰστι 86 Ειπε :Ιτ:Ιίἰοο. Φακο ίἰωΡΙΙοΙ:ο οίε

Α

οποίοτιίοο εΙιι ωσσάο,6ε γ Ροδο οσοι· οι21ίο

·

.

·

(

ΙΙΙ

Ισ

.

Ι

.

.

τίοΙτωΙε οΙΙο οίὶ ‹Ιο εποε-μεσο στο: άοσειπ:
Βίου , 6: οί'ο Ισοοσοοσ Ρ Ισε οίίοστέο (Ισο
τοπιο” Ιοε ίΙσοίίοε 86 ίσστΙσοτΙοε Δ" αισσάο,
/

απο οσκοπιιο ΙΙΙ: Ιο ία$ο , ο( Ρτου.ιο. 9. Ι εδω
σίωκέπε ο» βκρίάσέτέ , :Μπάκα ε” κι/[επωπσ.

6°οίαέμ2 ώεωωε ο” £π:2Μέ ,Δα Ιο Ρ·ίεΙ
10ΙίΕο,ό· μέ μαυρη: οετἐιέιιάπ/ἰοιίοίίο φ Μ

2

'. _

@ο :απο , ο/ἰ απο 9%ί_ρίοα7%"Δ ΙωωΙ:ετωσ

“η ο·

Α σίο »Η ίΈτουιοί,ό· μέ &ώέίωνι ε» Ια Μο,2Μ·
ἔστι: Ισρρωεωω. @ίου τοίΙο .τσιπο σο·

Ι _.

Μο νΙο , ίσΙτ πιο ΡοτΡοτσοΙΙο Ιοι12τ18ο σε

Ι· -

Βἱοι1 σου: :οποσ ίοε ίσιιοστε , 86 μαΙουΙΙο

ἐ Τ? ή

Μποστ σουτ οοΙΙο σιιΊΙ πισω ο ίαΙΙ:ο αι Ιοίσε
ΟΙ1τΙίί μι: ΙσουοΙ ΙΙ ποσο σ) τοοΙιοτοι , δό

· Ξ

πω” ο :ισσίε ίσο ΕίρτΙ·τ ο: Ια νίο ΕτοικιοΙΙο.

ο Ι

' ?ά σο οποία: οσα σΒ:ΙοσεΙτσιιε Ιοε ιτιοί

°

:Με βοηοςΜΗοσε , οσο πισω νοΙοοεΙοΙ

@ο 7

ησ'ίΙ ο τσίσωεΙσοε Μ· οοε ΡτοτΠἰοτε ΜοΙοε.
Η: ῶΗο]εμ£ @Με επ%0.9 ω: ίο Ραφίε , 20%

π -ΙΙΙ: - ·
·

@πιο σου; : (Ρίοοιι.84.ιιο Οι: Η .9εἐἐπει4#
απο:
Ι

γι!έΐεπσΜοι.π.·πισπ$44.4$.46.47. 6η
πω: ε·/Ι εχω-πι ό· ύσαι:Ιέσπ, έ! σΙεκπσέπιπε ό·
@σε πΐσόΙΙσπἔππσ απ” ἐὰν» :Ι πωσ επτά
πέπεπππίππωπ α» έιππερ·πιέ.

νισοπιε στι νπεπΙε

(]ΙππσΙΙΙσππε,πισυε ππποπιπππιπιε εΙσιισπισιιι: σπι
πιστε ΠΙσιπ,σΙισπΙπεΙ:Ισε σπιππσπεΙσε Ιισππιππισε,
ΙΙπισσπσε σπι πσιιπ:σ πιοΙΙ:πσ σοπισσπίπιπποπι , σε
σιισΙσπισε σπιπισππιΙε σπισ πισιπε ρσιΠΙσπιε
πιπποππ,ΙΙ ΒσΓσΙιππει Ισπππεσσσιιπε σπιιισπε πισω:

βετ (σοππιπιισόπτ π.8.Ι)Ισππσ ;. ππ.)_,%ισ :β σε
επί ωπεεβπεπ πω πωΙΦωαπ επι/πιω: Ισ όέεππ2
(Σ'σΙΙ Η. Ισ νται πισίσπι πΙ,σΙΈτσ σιΙππισε μι·
π:σιπιπ σοι πιοιπε πωπω ;εΙ'σΙΙπσ Ιιοπποπσ2 ‹Ισ

εσεσἑ;_.σῷ7τ1σ:_ω-.

πισω; σοι ιπσσε ππισίσπΙΙσπιπ ; ιΙ'σίΙπσ Ιοιισε ‹Ισ
οσοι: (Ιω πισιιε άΙΙΙΙιππισπιτ ; τΙ'σΙΈτσ σεΙππιίπσ2
σοππιππισ άσε Απι8σε σετ σαι:: σοι πισπιε πΙσπσ.
ΙΙσπιπ σοπΙππιπσ άσε Ι)σππιοπιε,86 Ν] ση πι. ροΙππ

κ~. `

εΙ'πισππσ.Ωσ πισ Ισπσπιτ Ρειεπισε σσπιισΙΙππισπιπε,
·.ν` η·

πιω ΙΙπππσι:Ισε , πιοε Ιείπ:Ιισε σσσοππιππιο:Ισ

ππισπππε (ποπ πιοπιε σοπισιΙΙσποπισ Ισιππε επίσ
όΙποππε,86 Ισπιπε απο”. Οσα γη σΙΐσθπ συ::
πιοιπεοΙσιισπιε εππσσόπσ :Ισ Ισ μια, σίΕισσιπ

Ισπε :με πισιπε πω εΙσπιπιστοπιε.Ισπα :Ισ Ρπσπι·
όπσ ΡΙ:ιΙΙιπ σπι πισε νοἱσε; ΑΙοπε ΙΙ πιοιιε ππιππΙ

ππρΙΙσπει σοππιππισ Ισε ΕΙΙσΙΙσε άσε α” , 86
π:οτπιππισ Ισ Ι-επΙ:Ιοπι (ΙΜ σΙΙ πιο πΙπι28σ ιΙσ Ισ
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