Ύ

“Πω” σ:Χπε|-Με.
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/ Ρ 5ΕΑνΜε Χν1-ἶ.ν~..8.».:ο.Ι:;
'δ. !ε Με /ἱιά 2υτξσα9η:τυρωτέ Ζ”Ε:εΜεὶ ὰ
ω” π:07 , ΜΒ φαϊ! ή ιἱ τω: κἰεκεασ ῇε: Με
[Με] μέ»! εύκω!έ.
ι
9.

1υπωπ πω: τα" :'42 ξέρει] ό· Με Ώω
.
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.
.
(Θ:
:,φ ι·έα]εε
, ωαΩ. Μ: :ἰωπ
|ΜΜεπι
α»|
απέκπικεφ.

1ο. Ο” Μ 28διώιπέσππεη25· [Μί212° :που «Μο Δ
ιαβρι2επ,& σέ μται:τωσ Μ" μ; :Μ
ὑἐΜ-πΙΜἔ/εἄτέ επαφή”. › !
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_
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11. Τα: ΜεβΜέ :ΜΜέπε ἰε τθέΜΜ ά ·υίέέ
Σ:: βπειβ ν» ηββεπεαϊ άι· άσε; ἐξ; έ!
Ρίαψυπω Μ ω έσκιπεραπ ΜΜΜ.

› ΟΜΜΕ πουτεε Ιοε ἀοέὶτὶπε$
Εν:ιο€εΙέςιιοε Επι: ἄν” νο
:πό ττοε-εο:ΜΜε α Μείω

1_;8:ιΒΙο , 20% ωοϋτωπ οΠε:ε
τοι1τεε άΈΡαο εττ1Βταδέεέ μι: νικ: θα?
ττοε-ΜΤουτέο 8: ὶπιἀυΒΜΒΙο ; π1Με Η :ή

επ :ι μποτ άοιπ Μι σκοπο:: ΐοΕκ ζωη:: θ
8ϊ8Ι1ἄσὶΙπΡομτ2ι16Φ :κι Με: έα πιω πω:
εμ::
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»μέ α:ΙΙιτ ό: Ια τεΙΙιττοδΙ:Ιοπ ‹Ιο ποσο
5οΙ€οσω Ιοίιιε ΕΙΠΩ: , εοτυπιο α:ΙΙι: (ΙΜ

πισω ω: ΜΙ: εΙυ'ΙΙ είὶ νταγσωοοτ Ια ΡΙΚ:

σΣΙο Που ,ΚΙ'ατ1τοιιτ ‹Ιο Με 86 ΙΙ: Ρ:Ιτιοο :Ισ
απτο ΙεΙυτ,φ1Ι μι: να βιετΙΙΙοο εΓνιι ρω:
“ ΜΒΜ ΙιοιΙε ει άοΙΙΙιτοι «Ιω Ποπ: ώ: ρεοΗέ
δ£ ὰ: Ια πιο:: , δζ »Με π πκτΙτέ Ιεε όοηε

ὸ‹:`ΙΙηΒΙΙΙοο,‹Ιε ΙαΐεΙυτοαέ, εΙο Ια τοΓυάτ4:ε
Ι

θ:Ιοκι Ι:Ισπ-ΙιοικευΓε ό: εΙο Ια ΒοπΙ:υςΙα
τπο:ποΙΙε;νετΙτοι ιΙ.οιπ Ειπε οΙΙο κιουέ κι;

«

ΒιιπΙοοε ανοΙτ απο: Έστω με: Γι:ειΒοη. /

@ΜΙ ρουτερ” Ι)Ιου ιι νουΙυ εΙι.©οΙΙο ω:
όιέ Ρα:οΙΙ:ο ρΙυΒευτε -ΙἰοοΙοε-ὲυρατεινππι:
ρ:κΙα ΒουοΙιε :Ισ ΙσεΡεορΙιστοε , 8: ρατ
1ιοικ: δο:58ιιευτ Ιο:Πίε οιωιι πιέπιο @κ `
ΙΙ

τω: Ια οοκινετίατΙου Π:: Ιατοττο;8εϊ-ρι1Ιε-_

Ι

μι: Ιω Αρ6ικε ,. αυΓεμ1ι:ΙΙΙΙΙ από Γώ
8τποιητά'απ
άοποοτ @οά::βατΈαΙτο·α:ττΙπωσ, μι: ,ΙΊηΐρε&Ιοο
Ιοπ ΙεριτΙστό ΙΙ Ι 2
νιιΙΙΙο,ρατ Ιο τοωοΙ€ωΒε ό.ιτέΑη8οε , Ρετ
Ιω Έτοςι.ιει1τέ:ε ειροιτΙ:Ιοοε ἔι ευκπ1θΙΜε

«ΜΜΜ ςικιτειι1το Ιρυτε,8ε ρω Ια άσκοπ
ΙΙ:ατΙοπι ςιι'ΙΙ Ιοιπ ο ΜτΙ: εΙοε εΙαιττΙε:οε

·

«Ια Ια ρΙειγοε, :ΠΙΩ άΙΙ:πι ρυΒΙΙοτ Ια πιστ

Ι

νοΙΙΙο ραπ :Με Με εΙΙ:Μ;ε ‹Ιε Ια τοι:το.>

Ι · Βοε·ρτοεΙΙέΙΙοπήυΐΙΙ :πει @Με άεπιε (σε
Ι › αποΙ:Ιιιιοε·Είε;ΙΦυτοε,
ΙΙΙΙΙΙΙ= ψΙΡΙΙ εοπτειιιισεΙωιε
Ια ΡΜ; ωφτο
σα ΡποΙς:-ΦΕ
δε

Ι ε' / Ι

Ι

_ έ

. `

Υ

κ

·'

'

Ιω

`

<υσΙ

2

«

16ο

δ ε ιι Μ ο ιν ν Ϊ.

Μ

(μια νουε ναειαι·ι ά'αιιταιιάτα. ΕΠαέ Με
(ὶαΠεινιὸ , (μιι Ιαε ει ασ(ἰ(αε , που Π(τιρια

(ματι: αοιτιπια Η(ιαΙα ίαΙοπι Ιαε ιιιοιινα·ι
(παω (μια Η μιατό Ιαν (Ιοτιιι(ιι( , ιιιαιε

αοπι(τια ΕτοΡΙιατα ίαΙοι·ι Γιαΐριτ:ιτιοιι (ια
Γεω( Ρ(ορ!ιατι(μια (μιι έτσι( απ Ιαν ,' δε
` αοπικιια ιιιι (γεια παε-ιΙΙιιί(τα (Ια οι: 8ταιι(Ι

Κα(2ιαπιρταιιτ (μι καμμια (τη (μμ ε'αιι (ια
νοι( Ειπα νοιι· Ια ΡΙαἱιι εκ αυτια( ποσοι
1
ο

ΡΙιίΐαπιατι(,ειιι Μαη (μια (ιιιιιιι( Ξι Ιαν Η ιι°αιι

ενώ( (μια Γοιιιατα 86 ΙειΗΒιιτα. Πα (:‹·:ὲ '

ΡατοΙαε α (μμ άνω( ειιήοιιτά'Ιιιιι Ια των
(ια πατα ιιια(Παιτιοιι,Ιαε ρια(ιιιακαε Με
ιιιιαιιιιαιιτ α Βιινιά 86 Ξ( Ιαίιιε ΕΙιτιίϊ των
απιίαιιιΒΙα,ΜΒνοιτ, Ια Με μια 20Ι2Ρ:47.φ7'(Ή
μασ/ιι; Π:'2αΜ:| κάνα” »εφ , Ραπ 9ιιΉιβ Ξ (Μ

έωσύ·ε έα πα /ένα”ωΖω αὐΜπίέ; ·Ρπιππω
πω:: (ανυ:,Μ ίϋυπί, ό· Με έ!σέπε ;σ”ι# ιιέ;ινέει

| Ι..αε ίααοιιό.αε ίση: ρ:ι(τι(:1ι!ισται: Ξι.1αιιιε
(Πιτιί(, ιι1ΐανοιι· , Μα[πε να απ» !μιέέ:αΜ '
αν( αβιωιπο, (α: π( »Μιαέσπασκετ Μίνι!
πω: 42928 .ωβρι!σε , & (να μειωατιω:ροέαΙ

μια· πω: ύπα- ιΜέβαια Δ( (απαρι:2αυ ; Ε( Ιαε
(ιατιιιακαε (:οπιιτιιιιιαε αμεσα: 5 Πιο δε ὰ
Γαιιιττα , ιιίΪεινοιτ , Τα πω: βια:: :Μπαέπε ἰσ`

(Μπακ έα «νέα , Ταβ(α με να τα]]δβ(Μεσ2 έα

ΜΑΝν σ Ρ|Δψ%(ε.( ανα Δ: κία.:(!782υ#ϊΜΜΜ.
Νοιιε Ιαε αΧειιιτιιιιακοιιε τοιιτα5 μα( (πάτα
πιοναιι·5

[ΙΩΝ

Ι5εί.ανάσ

Ι? Σ,

8.9ιό.-ΙΙ. »ΜΙ

|

_

Μήσπασπτ Ια θινσατ ‹Ισ [Μάι. ..
" - κΡουτΙσσ ρεσττιΙστσηΙ)ανΙά σΙΙσΙτ στι ?
€τωΔε σιι€σΙΙΙσ- 5 8; «Ισ ςιισΙσιισ @θέ .

ςυ'ΙΙΙόστπαίΕ Ισε·γσια , ω ςι.ιΊΙ Ισε @μ
ΒιίϊΓι:έ Ισ ωσπάσ, ίοΙξ @ΠΙ Ισε εσΙΙσώΙ1Ιτ
Ι Π:: 1η τπἐπισ,ΙΙ πσΙνσγσΙ:συστοπίσθο:1
δε Ιιοπστιτ;ωειΙε ΙΙ ίσ τΜΙσιιτοΙτ φ1εππΙ ΙΙζ
ωτέεοΙτ τωωσ Πιτ ΠΜ; ίσο ρτώσσόΙσωξ

82°Ιοπ ΙΙΙ:Ισπιτσιπ/σ Ισ ρποροίσοτ τούΙου-τσ
ΙΙσναπτ Ιιιγ. Ε: ΜΙΙΙ.›ση&ΙΓσΙ: ΙσςΒοη
ΙοίαρΙισβ φ1ειπά ΙΙ στΙσίτΈι ΒἱΩυ.σρΗ
ΙΙαιιιιΙσ συτ(>ΞοΙΙΙΕ3 · ΑΙΜ: ?σε μυω”μΜέ

»ω ΙΙΙ"1%»ε,ποκιωΘ2Ξ»σ:μιαρω[Η ¦

σ

8475 ΕΕ Ισε ΜσΙσε ςι,ίσηιΙΙΙε άΙίσητωξ

/

Πσωπιισ π;; 6°Μωσ·ίω·άσ:α αΙε3 ]ΜυΙ: '

“δ” κέ"ω»· ά Ισ:

έ: Με:: παι22:ϋ1;

ό· Μ· μια άι: ίπ β:παικ2Μ ία παώ: ή;
·
Μαέιάεβρέκβπ(€άτβεα: πυ.τ]ἀκ:;ἑἴΕ;ε9φε¦ ` Ι #._

καπ: ρωηφΙΜΒ ὲ α· θά! 9]ΙΙΙΙέσεω20%

`

4!ψ ΙΙ ή” έσω” (ΜΜΙ,) ά πο: /ἔ7σ)›-Ροἰηξ_
Ι:Μια!έ,(ζ'σ&ΐι άΙΙσ,ΙΙ ·σίὶ ΕσθΙουιέε στές.;Ισ

πιογ ᾶ·-τοῦῇοι1τ8_ῇ›ι:σ&ἔίῶσ ίσσοΔιτάωΗμ ' '
@ο @η σιωσιιπε τισ· ρπσνεΙΙΙσημ

σιιΙσ

Ι Ισ
ιτιαιω›ω
τισ °ίασσοκιΙΙ:σ
συιιπσκΙσωσωσωσ·
Πωσ Με ρσίασησιμόσ
:'42 εΜ·Ι· Ε”
'ΡΙΙεζντΙ πιοι1νσειιι Βόυι·ριεσ σα ΚῇΙΙΙ_;ΙΙ ςΙσ '
φοιτ: κικε σητ1ι1.5εζ 8εΙτιΙσ-ΪιΙΙ8:ΦΩΝῷΙέ_σ@ ῖ , ,
`ΙΙΙ £οΙΙ_ὸ:: ρτοτπσΙΙσε· τμισ Ι”ειγφσσουϊέσ “ΙΙ- .

·

·

Α

` . ιι·ιο€έ· `
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πω.
Μου Παπά
ῷ 5
, 8£ επ Ι'οῆ›οταποε άο Γοη ΐεέ ρου”. Ε; πω: 8002 Εφ ερ]έε:Ρατ.βι 820::

Η αποσό θ. Ιειοευα,όο πιθωι: εμε ηιι.ιπά
Η όπ,Ρί-3ο. Τα 78% επνέπωιέ Δε Ρ” , @Μ
” 988 πω: @Με ω ρ/αΜΜέα &· Με β· Μάτ
μέ»! : 86 Η: 57. ΖΖευεἐ#ε ω] και ἐἰυἰπ· , ΙΙ:
τισέ||ε τη Μαρκ: ά· ··υία!Μ .· Ι ε· :ε σε!εύτσκη

@Μιά Ζω· Ρεπιυ!ε:

π·2βι!ωσέίε:νι] μπώ ία

πιάσω : [Μπα @ο £οϊ1°1κ11Β Γεω:: ΜΜΜ»
` ' 1ιειΒΙο εΡε Ια μπω Ετιτ:τἱειπο άσε: ΙΊμοπι
ωσέΜ:ίδ·ί.α ΒΙοᾶτο οκτοτΙοιπο δώ: Η Μ»
με , μι· Ιειςι1οΙΙο ἱ!‹:Χρ:ὶπτιο Εεε εοιπτα-°Δ
Ρτἱσπεά ΒΙοπέθο (οπ(:τωιτευτα Παρα
@ώ , άΙτ δειππ Ιω:ιιιεε:, πισω ἐωψω· :ραπ
Βὶω ώ· Ρετσε Μ σοωπκ: έ: αε14ΜΜ απ:

<ξ -μθ'έεσ αιαβ Δε άσαιώσ σ:: #02 :ιαββψιὶ
)βι!ιά. > (Ζώα ' εοιινἰοιπ @ΙΕ εποε-Μαι ὅ.

ποετε;έ5ο58πουι· Ιι:Πιε ΕΙιτΕΙΜβ;!σειια-χ
αποφ ρΙυε μκωτσωοπτ εμι'ειιι ΡερρΕητο.
θα επι τσιπ (εε οιπιιιἰηωι του:-[εε σα;»

'-Ι::ιε9",- Η ει τοὐῇοιπε Μ: Με πω: Μ: Μ:
@ετα- Π ίανοἰτ Μαι ιΙιι'Η ὸονσ1τρνοἱτ άι:
·8ιμαικ·Ιε πω”, ττιπῇε-ὶΙ ίανοπωιίΠ εμ'Ω- 1ο
ἀο!ἱιιτετοἱ€ Φ: τουε. Η Εινοἱτ. Μαη @ο
` › ῖεεΠοηεΙ'ειΒαπόοαοετογοπτ, τπε:ἱ3·ἀ!-ἴ8τ
ΐ Β Ψοἱτ ιι-ὐΠὶςυε Οπα Π:τοΗ: τοθήου·τε 3ν2:@~ ]
- Ίι3γ:-φοω Με !αΜτωβει! ( Μ:: όέίοΐτάσ ·:

μακό· έ: 2κρουπ β” , οι: Ζησει·ε φ πω:
¦

· `

`

Μήσ
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ΡΒ]Ιίρεάοει€_Β:0π
Ϊ·ζ
νεΙε;τἐ:8Ξ.9·Ϊό-ΪΪ:
φ'Η :γρΞ:ἔι-:ἡο:.ι:Μ

:Με η Γεω:: σ.ιιίΐι· φ:'11ρινο1: ὰ. τ0ίτι1Π:-ίΐ _

τα Με εφ Δ: Η:: ! Θ: ιΜ22Μ
(ἀἱ:-_Π εκβιβ:ε:ζωά «Με ά_έ;; Μ Στερεςμ;ξη.
Π): @σε :με ς@ηψ2ιηέζωεάμζιφεσυφ2χά, ή:

ζωο:: :ξε;:Βριι::: ροι::Αφε ·ρ::ρ!ια:-βε:ό_

ΒοαΜεε- ε: ά: ψεεΕΜοποτρου:. κατω:
ἱἙΞΒοα:ἰό::. ίἴαβ:› Ρρη::1η0άΉ820: :όίὶεέ

Υ

]οι::ε:ἐῇῷ:17ρ:μ;ο:::: ::Γραπευε»εψ Η :ο:'ξέ

›

ἱουτεεᾶ:ἀέο ΐεφ1ε_ & ( $πε:>εευΜεΙσ σε:
ίσι:εωι::,88 ε:: :ι_Βι1: μείοΙΙΞφ:: :3ιενρ-::ς;

ε·:Ρεο6:Ιαπ: ει:: ΡΝθεπιθ ω. Μεεέύεϋ

ΡΜ::18Σ!ϋ95$Ε9ΜΧΡ·ζέ$εΞ εεεΦΦ:_66ϋ

μενο7οτ15.=π`ἔ”ϋὶίὶόἑέἑὲ9λἶΕΜέἱἱβε
Ι"Γ99=>Ηί.498

ε

Με εό-κτ$ιιυεεεΡι Φεπεἐ$6›ἔἰ_ Β:ίεέ

.

έωςιιο1 Βειι1ςὶ-Ἀι:ΦΒΘ:ὲ`ό ει: ; Με ξέ:ϋξεί:: °
:φταιω εφε ΙΪοοΓοτΙΒΠε_8:ΚΡἰὸ:£Μ:ι;

Με€εω.υό3ε1ε1υἰ·ίε>Ωε:Φπ:6εε5ε::ἱ€υΙ;ω;_ ε
ιοεε:ιιετφ.5%σσετ
=ε·:ε9·νε=σε·εε:
ε··9999Φεπε:έ.0=μώε
Ιείεεε$Μί:
:ΨΨΨ' Με
·ἐ#ἔΪΜ#;#ῖέ Μ4:2αφ.εθ
ε: σ:: 8:ΜΒ·ω: :Με Με: κωαεε;

Με Ε: ὶ!=ε>=ῖίευῇρἑἐε9ἱΜ θει1Μτόμύ1εβ
·επεεε= εσε·Φε:εέ 4ε=ε.ιεεεοΙα:Μά

-6==φωει ω:: :ἱιἰἀεΜωεε@!-εε:εΪΩιΦεἐ
1)Μ"Φε
ε: ε=1εω-ε:Με,
ἑἶϋύἑ€πὸειῖε.·ὲ=
εσιιρ_εεεπε::εεεριευ·.
!ΜΜ ΜΕ
Υ
:ε-_ἀἐπἔ
`
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._
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γ:

=1έη. _

δειιΜον ν1ψ

Δω με άο Ιυγ τοστ άο πιθωσ,νου φ'εΙ
?ΗΜ
ΠΦΠ”
ΥΡ·-_-Ν”η=."·Δ- "·

' Κεβεπ: οσι:1ι:οε του: ά'υπ-τοιωιπ δέ ά'ιω
ΕπθιττΙο Η! -ειύσε!εε Μπα. βετ φταιω
11οιιε ειΘοηε·άΙ·τ ὸ'αυττο ίο3εεο1τασηυ€είδ:

··όυ ΜΙωΙ-γ· 6·Βτεοάπάάδοτο11ο·ε απτο Ισε
· !ώ-ωε άιϊνΙουστΤσΠειωφτ!Βο @τα άι:
Υ ΝΒιινο:ιι:. ΑιιΝοιινεέιιιΤοΠαωοπτ ιοιι4
Ιδ8%:Βοΐ·ο5- Γοκιτ.ΒΜι Μα 86-Μοιι Μ
τΠε:3 , Ισε Α-ρόττω γ ταἰἴοιιτιαπ, γ ροΓοιπ
Ηυτε·ρτΕποφεε,έπ πω: Μακ 6οπεΙυ
Εοικ , 8: επι-γαι απο: ὁὶἴρυτοὶιτ @απο
στι: ιι€ουτυπιέ ·‹Ιο °ὸ6Γριιτοτ Με Ιιοπ1ωδέ
ςι1ἱ Μουτ όαΙ;:ϋΙ: ρτορϊέῆβεειῖιἔιϊτᾶηυσἱ
' ηι:ΊΙΙιιιιι€πό μτΊο ΜΗ:: Είρτἱ-ι;. · Αι: Μ!

ΤοίΒιιη·6πιτ.Ή Κέιτ' Μ): Ρ5ίε δέωθωσ , Ισε '
-ΡΡΦρΒ:τεὲ

οΜΗθο!ί]υοέδϊ8 ΦΕ; @ΒΕ

8ι:εωοοε ςιΔἱ:ε'σι$τ'τοΕὶεπτἱοπτ ίοϊτ ΒΜΙτ
οΜάτιΒΙο ; ὰ'οὶι€τοΐοἰε Πε γ·ωι·:Ποπτ £¦08 ·

νοΙιοΓοε· ο:ιεο!Ιοιπω α· σὁιπἱϋὰΒΙο; ςυἰ .
ς:'οπΕ- πιι!-Ιο ~ΙΜΐοή απο 'Γοιιϋἐἱὲὶἴ6οΙκϊ

δε! φΪ π'ορεττὶοιιποιιτ ρεαΞΙούττεωρεε :
ΜΜΜ @Μη τω Νοιινσω "Τβαιωοπα
Η Ιυω£οτε>ςι1ΡοσΙαἰτοΗ ἶΙΕι1`ἐέ`ἐΪΡτἱΦ8^βδ
φ" ΜΒΜ σε Κα” :Ηίσου:ε, είὶωπ εοφ

τω: απο Μου: ττοωΒΙαπιαςιω πισω
`ν-σγοπε επι υπ τπἱτοΕτ οροΓέ ει: 8οΙοἐΙ"ξ 86

κακιά μι· απο πωπω (ΙΜ Η: π:111ικ τω:
. ) Τοπρεσ , τεπ1:0Β: ά'ιπι από 8: τειιποΗ ‹Ιο
Παω
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ΡεϊΑν.

8.οιΙο.ΙΙ.

” Μέ

Ι'Διιτι·οεαιτ οοιιιιιιονοιιε επ νογι:2 ΓοιτΙ:

ιΙι:ε όι;Ιοιιέε ριοπιριε οι Ιιιοριιιοι οιιΓΙιιτ
μι:ιιιιοιιι Μαι ἔστι παο νουΕ ροκ Ιου:

ρο.ΙΤιιει: ίοιιοοΙο ιΙ'ιιιι Πει: ι ιιιι ειιιι:ι·ο Μαι
οΙοιΒιιέ : ιιΙΙιΙΙ εΙοι1εΊοεοετΙ:ε άσε Ρεο
ρΙιοιοει να” ικοιινοτοπ ιιιιοΙοι:οίοΙε ασπι
ιιιο ΙΙ: μιςΙοιιτ οι: 1σωι1 οιι εΙο [ακαΐα

Ιι:τη,οιιο του; ο εοφ Ιοιιι· ι:ΙΙΓοοιιτε μπε
ιι:ιω δ£ Ξι ι°εΒιιτε ΕΙιιοτιοιιιιο, 8: ριιιε.
τονΙοιιτ του: ΞιοοιιρΞι [Μαιο 86 ο ΙοτιιΓο-.
Ισια: ΑΜΠ ση :ΙΙ ΙΙ οιι σο Βου οἰι Ιο Ριο

ρΙιοτι: μιτΙο ρι·ι:ιτι1οιοτοοιιτ οι: Γογ-ωθ..
ΜΜΕ ρω γ πιοίΙο άσε αΙιοΐοε οιιι σε ω»
οοιινιοοιιοιιτροε , πιοιε οι: ΜοΠὶο ΓοιιΙο-ι

ιιιι:ιιι ,

ειριέε οοΙο. τονΙοιιτ ο οι:ΙΙοε οιιι

Ιιιγ οοιιιποιιιιοιιι ρτομοτιιοιιτ.ΙΙ άι: ιΙοιιο/
Μπακ: οι: ποιο οι: ΙοΓιιε ()ΙιτιίΙ: πτιὲιπο,_
Μι ἀπὸ· @ΜΜΜ απ: @έπιασε , ΟοίΙτ ο

άπο ΡΕΙΙι: ιτιοιιττο οπο δ: ίσιο ι:οιιοΙ16ο_
ιΙιιιιε.Ιο :οιπΙοοιιιι,ιηειΙε ι:ΙΙι: χ Γεια ι:οοποιο
οικω ιπι ΠΕΙ: οίι οΙΙι: ΐο κροΙοτει ΙΙΙ(9116:Έ'ξ,

Ι'Ιιι:ιιτο οι: ίσο τονι·:ΙΙ , ιτίειΙε τονοΙΙ"οοΕ
Μ, οΙΙ ττοε-ι:οιτειιο 6: οιιι οι: ρου: τιιι-:·

ό". Οι· κι 72£ἰ4Μ°744ΡΜ, ι1ιι-ιι, πω:: απο
Μ|ζΜί:Μ δω. (ΠΠ ο οπο ; Το ιτιοτιιο-δ
ΠΜ όπιιε ωω ρου Φ: ]οιιτε ι·Ιιι ΓεριιΙι:ιο
86 “ΙΙΙ ΙειιΙΙοτειε με τ·οίοιιοιο πιο εΙιοΙτ σο

*Με α ΦΠ ΡουΙβοτο, οοδιαιο οοΙΙιο:ςΙιτε.
- Ι..

;

Ϊοιιτεοε - `

” *έέή-β-Τ*ΜΜ

α
··"ν-_ή_7-ν _-

4
ι

δέιιΜοιιι νι.

'

αιπταε ξιοτιιτιιοέ (ο ροιπτἰτ άαιιε Ιειιτ τοπι
β::αιι. Νο; αάνετίαιι·οε ιι”οιιτειιάετιτ μια
αἰιιίὶ ει: ρα!ΤαΒε,πιαιε ρτοκιαε ει: πιο: αωε
θα ία απορια ΒΒιιιΕσατιοπι , δε! :πιάσι
, ω” ε22β,°, Μ: τιιοι:.τιιιι: ιιοε ΒιβΙι:ε ιτα

ζιιιιΓοκι:ΗιΜπ, ριοτειιιιωιτ (Μι γ :Η Β
” @Μέ , ειιι'αριέε Ια μια; άο Σάσα ΟΕΜ:
[ση ασια: οΕε αΠέι: :τι @θα οι: μου! αιι
@οι Ιοε αιιιαε άσε Εστω ό ειιιι Γι:Ιοιι ω:: Υ

άσμα: όστοιιιιι:ε; οιιροιιτ έροιιναιιτετ
Με Βοκιιο:ιε ρα: Ια ΓρΙοιιὸοιιιτ άσ ία ατο
[οιισο. Μαιε Πέ Γι: ττακτιροιιτ οτι άινοτία: ὶ
, ; έαςοιιε. 4 Πα: εοπιαιοιι: ιιιι”οιι ρτειιιιο Ισ ι

Που άουτ Η ιιατΙο , άι: ΓεριιΙστο ιιιέιτιοοιι
ασ Ι'ειιξοι , σε πιω :ἴαϋπ ιιο ία μια: μια

Ρτοκιάτα Δα Μαιο ὰ: οικω ρτορτι:τιιαιτ,
ικα αιι'οΙΙο Νεά αΙ!έι.: αιι (Μπιτ άαΐοιι

ςοιρε ω αιι ΓεριιΙοτε ιιιετιΙ'οιιἴοτ,ἴιιιαἱ5
επι Ραταόιε , ίιιἰναιιτ σο αιι”ιΙ Βιιοιι αιι ΜΡ
8αιιά ε:οιινεπι , Ε» ·οαΜέ,Μ ·υετέιέ με κά!
7αϊιήοιιαα"&πέ Μ/ἔηα: από πιο] αν; ΡΑΜάα.
δι Μαι ειιι'ιΙ ίαιιτ ότι ιιοοείΒιέ Ι; Ριοιιὁιθ›
αι: ροιιτ ίαροτ(οιιιιο_, ου ρου: ΐαιιιο, οι!
μια (οφ αστρα τιιοττ,οοιιιιιιι:' επι εαπ επι
βιοιτε οι: ι°εωιωω , ει: πιω @Με Γυ

ιις ό; εεε ςτοιε ειιοίιέε , ειιιἰ στι (36 Που ιι:
ιΜτιιιιειιτ πιστα "Με

στι ιι·ιέπισ ἴοιι5.

@σποτ αιι Ιιςιι αιιειιιοΙ Η ε'αΠειιιο (Μ:
4
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ΒΙειι :κι Μ: ΙειΙΙΙσπι Ρ85 μα: Με Ραπ ΡΜ
οίὶτο και” ; σε: Ισ πιοτ :μι 6ΙΙΙσγ απι
ρΙογέ,ιι€:ίο ΡτοιιεΙΙαιιιαΙε , ου ιικείςιιο

ῇαἐιιαιε` ·, επι ο: Ιοκιε ι 66 φωτιά ΙΙέγ ?των
Δω φΕΙςιιο μια πι; πιο ρτισττοΙυθττ0
ςιι'αιι-νιιί€ιιΙ Πω ; δ£ ΙΙ ιι'γ<:ιιι:οΙτι ιιοιιιιι

‹

ό';ιιιαίοιισο ΙΙΙ: Ισ ΡτωιεΙισ ιΙε ιιιβαια κι»
ΡΙ·ιΙΙΙοΙΙ εμι':ιιι [εμε ιιιιιιιιοΙ ΙΙ Γε: ρικτιάφειι:ς
του: :ιΙΙΙουτε,αΙΙΙινσΙτ Ροιιτ Ισ ΙρρυΙσεωΕΕμπε Ια μιτοΙφεΙο Ι)ισιιιιισιι ΐοίιΙειιιεπιι:ιισ
:ιοιιε ειιίΕιειιδ ιιιιΙΙο ιπιττηιιε “(08- (Μάϊ
ειριόε Πι πιο:: Γοιέ αΙΙό στι Ιω: ,ιιιΔιε

ιιουε ιΙΙ: ειφτεΙΙόπιοιιι: , φαι (οτι εοκρε 2
έτέ Με :ιο ΙεριιΙοτο , 86 εισαι Ιοιιαπιε έςιι

ι·:ΙΙ ιιΙΙόε οτι Ρειι·ιιόιε. Ε: φωτ Ξι σε ειιι'ιΙε
όπου: εΙοΙα ὸοιειιτιοιι :Ιεε μπαι σκι ων β
ία; ο'οίΙ απο ΓιιιιΡο5:ιοιι ειιιιιι”ει πιι1ΙΙ:00$·
εΙοτιιαιτ,ιιι σκι Ια ρ:ιτοΙο;εΙο Πισω Ιω ιι'Βιι ι
ΙΙΙ: με υπ πιοι,ιιι αι Ια :επί-σκι ειιιι ω:
ιιοιιε ροτιιιοι με ά: ςτο-ια:ι φα ω” ιιιιΙ;
ΙΙ επιιΙο (Ε: Ιει·πιοττ ΐιιτιιτο ‹Ι‹: Ι::Γιιε (ΙΙιτΙ-ίίς
στι: έπί «ΜΜΜ ΙοιιμΠέ9 μεσω” επι Ια μπι
σε
ὰοΠιοιι,
ῇυΙΙΙΗ€ὴΞΖ
τη: ἔογ,8εειρ_τέ5
ίειτιθσιΠε2
ριιτΙο
πιοττε·κοΙιιε
ΒιιιιιτΙΞΓρι·Ιί,
(Ισ (ει Ι:3·:αιιτιτδαβε
:ιγοιιι:=έτέκ
ειιίΈι·ιιιε2
Ιειπ`

ΡΜ ΡΙιιΙιευτι Πα:Ιεε .σει εεη:ιτιίδειεί0ψ

. ιιτϊιταΙιιι:ε
οίΙ. εΙΙΙ·αιιΒ
ειιι'ΙΙεσηἰιιιεἔἰ-ιισιιτ:
-αιιειιιι-ΙΙοιι-,(:0ιιιττιε
.τιμ:=Ιαίσε
Η ιΎ" έ"

. ·
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(ΗΜ-ΙΙ: `
ιι
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Ι

Μ!

8·ΕΒΜΙοπ

ΙΙΙ. .Ι 4·

@ΖΗΜΙ αρτέε ία πιοι·τ Ιαε εμ ΙοΙτ πΙΙέ τοτΙ-ν-·
με. 0ο πιο ραπ όοησ ρω-άΙτο φ'ΙΙ γ ίοΙ;

- ςΙοίοοικΙιι ραπ σε:Ι:ι._ Ρουτςυογ @Με
Βου: οροι:ναπτοτ Με ί)οτηοκιε 86_ΕϊΙριτίοτ

ζω ριΙΙΙΙ:ιτισεε αΙ'ερίστ ιΙεπιε Ι'επί‹;τ πιθ
π1ο 9 ΜαΙε σε ιίοΙΙ6Ιτ ραέ Η Ισ τοΙτιρε Μ.`

ίου
ττΙοιιίο
2 ει;ιΙο
@Ιω-το
ο'εΙΙιοΙτ ΙΙ:0ρΙιιε
Ρκοί:5ωΙ
εΙ:Βι·έ
Ω›οΙ:ιΙ›ιιΙΙΙοωοπ::Ο_ιμ

'το ηικ Ια ρα·:ίοωο ‹Ιο ίση απο: με Ιαε
@Η με ρΙυε είίκογει ηικ; α:ΙΙο ;:Ιο (2(1Ι%
_ νΙιιΙτέ,8ε Ισ ί©ιΙΙ:1Π1811ΠΙΙ: ίου 5ω,εμιΙΙοιιιξ

έοΠΙ18_ αποτο ειιΙΙοιΙ€ά'Ιιυγ ά'ΙιοττΙΙ:Ι05
έρουνεπτοωεω Βίοι: φις; ίση :μπε ω:
Ιου: ίοΙ: με ρ_τοί:ητο. '
ή
ΜαΙ5_ο”οίΙ :ΠΙΩ ρωΙέ ‹Ιο απο @Μπα-Ι
κ, τενσηοπε ευ κα” ίι:ηε ιΙε εεε ρε;οΙ‹:ε

βειιΡεορΙκ::ο. ΙΙ εΙΙτ ηυε ΒὶΜ η: Ζε!ι%·ω
Ζω; μ; εμίσε, & @Ή π: μ·Μιειπω [να με
[Μ [ρέωβκπε εσπειρέσκ. (ζοτηττι:: «μι είδα:
1

ίΙΙΙΒΙοη έΙ;έ ΜΒ ευ ίορυΙαο5 , πΙαΙε ΙΙ κή

γ

μπε έπί1:οκ:ο_ωριι:Ρεοίοινωοχι άοιπ ΙΙ
με Βιμ; με εΙιατεΙαο:Ιοε-σο.υίοε επι Πα

έΦΙΙέτισ4: ΙΙΙ: ίου τοωρεκμηρητ πο: 13008 γογο'τιε ρω φως (οι: Ι1ΙίΙ6Ιτο ςμιο όςροΙ;
μ: πιοαι_εω ΙΙ:: ία ξ:ζχηςςριΙοηΙυΠ1υσε ΞΙ
€;εΙυχ όςε ί;; [φίμςεςέΙΙς·.χη ωοι1-Ιιειιτςι1ίι·:2
ίου :αρη έ:έω;ητοΙΙοιησητ ως: ὰ Ι;

Φἐἐι·= .ερωΡω εφε τνέ·»9> Μ:
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Ρεικνζ Χεν β Ψ-8-9-10-Ιϊ- `
ω»χ _
φωτα ςι;@ Με· πιάτα : ΝΙ=ειιὶΡκὶν1Ιο8αὰι:.

#1

[σκι νΜορ Ρ:τίοπιιοΙΙο έινρο·Ια πανω @Η
ψη::ενειι φα απο ιιιιίφωσ'αραε @φαω

ἀπό άιιτακι_τςομ: Ισ εοφ; ‹ΙοΩ νὶο φ1Ή
“με (ο (ω: ΙειΠςΐ,ιι'α$τ ηΙιαιὶηέ, :ΜΗ ίυἔ,8Δ
ηυ'εο5ωωθωο Η π'έ:δϊτ Γουίΐοκιά'Ειο:τε _
βΙο:άούΙοα; σκι Ια (Στοα·, 8; εμι'ὶΙ.:ι”γ

ίοΙτ ωοτς_-€ΜοΜΙΙ Έειις.λ'Αιττ1Βιιο: Β Με
ίσσαέπο νατιιάε ία ὸΜιι5τέ,ῳιἐ :ι τακακια

?Φάση ‹Ι‹·:ε σΔι1ίσε :Ισ εοττυρτἰοπ @οι
:
6

Ροιινογο;πκ σΡαο ρα σε εο;ρμηοκ::ριτςο_
ηη; οστ:Θεο;τηρτΙου ιιἶοτςιπ ι;Πιφεοΐ-:

:
_

@με κιίυ:Πο:Ξι :ιοττο›ίὶιἱμτ,8ε εΙιιΊΙακῖοἰμΞ
Ι€ίΪυἴεἰτω .ευ ττοΕΕοκικήουτ_. Η Η. ΙειἰίΪέ_

€

:Με Η κοωΒοαιωο;ακιι @ΜΙ απ; πω

ε
ι

εείΪεὶτο,ροιπ Έώτο νοἱκ ηι1Ή είὶοἰκ νεαγε-3 ›
πιω: καπ;; :πω :Με ῇοιπε φρτέε Η Γε!!

:

η στό δε_ἴα-τεπτὶ5 011 Με 1Νοπ :κι έΕτέ9

Δ
/

:
Με ειτιἱιτωΙο άουτ Η ν1νοΙτ απο: Ωι_ωοιή,
ί « :ΉΙειςιι:Η:είΙ όιοπΓιήοι ἱι ΜαπΒετ, Ξι ΜΕ
Ι
:ο @ι όοτπή: ; `ἑ Ια Ἐεἰω,ᾶ Μ. Γο1βΜα Ιοβ7.

'
5
:

ΕΜΗ › ασκ άρυ1:ι;τε , 8:1ζηαΙ:ΜοηεΞι.];χ
~ φωτ : Οι: ὶΙει1ει5ΙΙ`ό` @με εεεωΙὶτῳμ
τει εὶαἱεω ίου τοωϊκιω, αυ1ΐΠΜεο_ Βιχ% κ

ὶ χ

ΐ

Μ» Πσ8εε Γυοοϋτα·:ε. άοπιηΙ αφ; επν::- `

10ρέ3Μ8ιβ επ Με ν1ο_Ξὸἐνἰηο, ὶωΡΔΙΒβΙς,
ι

1Ω09τκυΡτ1Β!ο,ἰττικτ:οττςΙΙρ,φοτο ΡΜήρ _

&

Μ 1079 Νάεάαπω _το.κμεΕ6ηγ3εεεΠέέ%
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5ειιιντοπΙνΙ.

8Ιοίτο αιι αοΙιοτε , οτι ΙατιιιοΙΙο ΙΙ τοΙειι·ο δ£
ττἰοιιτο ανα: απο Γοιινοταιτιο ριιΙΙΙατιτο αν

Ι

(:ιοΙ 8εοτιΙα τοπιο; 8ο ανοο αυτοτιτο Μ:

ί

τουτο τΙιαιτ, αΙἱτι τιιιΊΙ όοτιτιο Ια να: αστ
ιιοΙΙο α τοιιε οοιιιτ τιτιινιιιτοιιτ οτι Ιιιγ. Ετ
τίοί,τ σο τιιι,ιΙ νουτ τΙιτο ρατ τοε τΙοττιΙοτοε
ΡατοΙοε άι: Ρἴοαιιιτιο,ὲΤα πιο βατ εταπΜπ
Ισ τ|πσκέπ τα: Με.» . Τα ]θΙτε αγ! ει:: τα!)ψοέ
που:: άρια. Π] ο ρίοψ:πο τα τι: έεκτ:·£
μια, Ρωτώ. ΡατοΙο: τιιιἱ ρούνοτιτ τιιοτι

: Ι

οτι ηιιοΙαιιο ταοό οπο ταροττέοε α Ι)ανιτΙ5

Ι '

'αουτ ίιτττιΙΙιοτ Ι'αΙΪοιιταιιοο οτι ΙατιιιοΙΙοιΙ
νίνοιτ Ρατττιι τατιτ τΙο τΙαιιἔοτε , τΙο πιατα

'

8: τΙο τιιιτιοε άουτ ΙΙ οτοἰτοτινἱτοτιτιό ; απο
Βιοιι Ι'οτι τοτιτοτοΙτ 8: Ιο τοττιρΙιτοΙτ οτι
Πτι τΙο Ιογο 8ο τΙο 00τιτοτιτοΕΜΜΒδ6 ττιοτιιο

Ια οτοατιοο οοτταἰτιο τιιι'ΙΙ ανοιτ απο Βια:
Ιο τοΙΤιιΓοιτοτοΙτ ατι Ισια· οτι ἱττιτιιοτταΙΙτέ
δ£ οτι 8Ιοιτο .· Μαιο τιιιι ταροττόοε α Ιοίιιε
@Για ,α τιιιι οΙΙοε αραττοτιογοτιτ Ρτορτο
Μουτ 86 ρτΙτιοιραΙοπιοτ, Π8τιιΙιοτιτ τιιι>οτι

:στο τιιι”οτι Ια Ρτοττιιοτο οοτιο:ΙΙτιοτι ‹Ιο ΐα
τιατιιτο τιιιτιιαιτιο, ΙΙ τιιΙτ οτι Ια ριιΙΙΙατιοο τΙο

Ια τι:ιοττ,ά'οίι ιιατιιτοΙΙοτιιοιιτ ΙΙ τι'γ α ροΙτιτ
τ:ττΙοιιΙοττιοτιίΙο
:Ια τοτοιιτ, Ι)ΙοιιοΙιοπιιτι
Ιιιγ.ίοτοΙτ
οοιιτ
ττουνοτ
τοτουττιοτ
τιιιτα-α κ
Ια ντο , Ιιιγ τΙοτιιια·τιτ ντι αστρα ιττιιιιοττοΙ

ΒαΙιιοοτταρτΙΒΙσ'α
@Μαιο · , ΓοΙοναιιτ
Ια
τα
ο
ο
.
Ιιαιιτ·

δ Ι

,
|.
Γε12Αν. Χνϊμ.ΙΙ:$ 9-ΙΡ·Π· Ι7ί
Μιά Β ΒΕ εΙΙ::έτεεί82Γ ή' ίαΙίδιιτ Ισά: «Νοε
@γο 8αΙ'Ι:ικ: › Ι5ωτΙωάιτ οκοπιοΙΙο ? επ Μ·
οοπτε:ιτιρΙΙιτΙοετ. ‹Ιο ΐειΈω:ο ειιιΙ Μπιτ Η
Ι νταγο Γοιπα. Οκ σΙιΙ«τςοΙα επ έτέ εκοιτΙῇ

ΡΙΙσπι Ια τς·(ιιτπο&ΙφοΙΒάθη-ΙπουΙ6ιά(Εάθ · '

εστω το:Ιεωρ::έιιτ ΙΙΙ:π :ι άοκιπέ (Με
. μουνο3 οι:ΗΜΙ1εε δε θπιεππιτΙ οοιηΒτωἔι

ί;:ε ΑΡὁηοε,αυ:ι Γει1:Ιά:ε ΐεπιπισε,8ε π @ΙΙ-Φ
ΙΙΙ:ιπε αυτΙο:“ΕάόΙεε ζ11ΧΙΙνετίξε _αροτἱ=4

τΙρτΙε Μπομπ ς1ιτο.καιΙΜήδιΙτέ;82 ρΙ·ΙπεΙραν Ι
ΙοτΙΙΙ:πτοιΙ σαρκα @πωσ ΒΔ ίοΙσπΙιέΙΙό
ιπειιΙΙΙΙ:ΜτΙοπ ςιι'ΙΙ Ικ:Ιπ Ηθη ΙΙΙ: τω: ΗδιΉ
πιο οπ(ΗιΙΙΙέο, ά3ΙΙιΙΙΙόΙΙ Ιο-Ιοιι€έθοΙΙΙ ' ›

ρτοκτΠε απο: Η ιττοΙτ,- α οὐ ΙΙάοποπ
“πάσι νου:·Ξι :οσε α·:ιικτΙιιΙ ξεεηωΦω
επι Μ” 8εΐο Βς_-νοΙι·Ξι ρΙι1εδεο::Ιιη απ:

Έπεσε τσιπ Ξι ΙετίοΙε π. (ΞστΣ η. Ετ ει1·ς#6ττο

ειρωςΙοπι
ΒοιιΙοωεήτ,οπ-ΙοςικΙΙσ
ΜΙΒ εΙο:Μεκε
ιΜπεΙοπιεπιε 86 ΙΙΗκὶοιιῇ
Μ·Δ
κιειΙ1&Ιοπ ίόΙ€ΜιοΙΙΙ:Αωξ ΑΡΘ:ςοεμ Ιππέ

ωε_τΙΜεωεωτ απο: φ:: ὰ; 8ποιιτει: Με
(ΙΜ. Ε: σεεΙ:Ιοη-Ιιευτοωι τκήκιΙΙΙόοέ ςι1”ΙΙ
ανω τΙιοΙΙΐιε ρουτ ει: οΡςτε Ια τοωοἰκιε
000Ι:Μτε8 :τι ριψΙΙετεητ Ιω ωοτνεΙΙΙθ;
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Μιτου μείοΙππ εινε°ο›^τεοτ Φ: οαραοἱιό
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·ωοτισ€εΒιππωπάοϋΙιώΙο απειμπιαοε Φ;

'ΙοῷτιπΕοᾶτο ·ίε:ἰεἔο&ἰο;ωηϋἔὶΙω Μάο @μέ '
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Ιὶροιι ίι.ήοιικπό άΙιιιε Ιοηευεβτεε··πεΙσ Η
Μακ, ςιι'ση επι η: νου τ:κ:Ιαπει: @ΙΙΙ τοΙΙ

ΙΙΙ Ι·μΙΒΜΙουι: :Με Γε Με ΑΙΜ-Ι , ό: άι: Ετ

. φσω:ΙΙ:1οιΙ ΒΙοτΙουΙεΙ@ωτ Ξι ΓΕΒΙΙίο,ΙΙ ει ·

έτΕξ πιοαΙΙαΕτ: @ΜΙ (ο1:ῇτοΙΐοίοΙτέ @ή
Ρεσωρωπιστωα ροιιτ ΙΙοειιΒΙΙ:,8εΡουτ Ισ

6ϋπιΜΜ. Ροιπ Ι'ο:αΙ:›ΙΙπ , σε: απο πο: Ισ
ροΙΝ0Ιτ ΠΙΝ (μια μι: Ια ρτεόΙαι:Ιοπ 40 χ
' Η νΙοβε αΙο ία γ το(υπε:&Ιου, ηι.ΙΙ σΙΙ;Ιο
Ρτορω οΙ:Ι:& ιΙ:5 Μία): :Ισ ·Ι'ΕΒΙΙἴο·Ι ΜΗ

μτΙ:ιαΙριΙο Επι;; εΙοίου οΓροποπσο;πΙ οι::
αι:- μιει:ΙΙοπτΙου (ο Ειπε ςιι'ΙΙ πιο ΗΜ: :σεβ
ίιιΓσΙ.τό οποίΗ:& : Ροιπ Ια οοιπΙι:Ιτοδ ω:

- σ'α:ΙΙ; επι και: εΙοΙΙι ΪοιινστπΙπια ρυΙώιοορ .
4 ·.

>

_ 9110

οπο: Μου
ΜΗΝ:
, σοΧΥ-Ι.
οι:Ιίιιίοιεαοκ
ἔ;οζ·Ιο.ΙὶΪ
Ιοίοε θΙοτΙΡε;
ο
Ιογ αοοοοέο αι: ΟΙεΙ 86οιί Ια εστιν.: , οο'ΙΙ Ια 8οιΝοϊοο Ρωα έταοο
Ια εΙοξοοιΙ ·
οοοτ:το Ιω Ιωικωι·8.Ι οζίΙΙ Γοιιοοιπ ΙΙ:
ΙοοοιεΙο με! Ι'ατοοιικ ιΙ'Ι·:ΙΙο,δε φ.ε'ΙΙ οσω

Ιτιαοάο Με:: ΙΙοπικοοε,αοΧ Αο8οε 88 ε τοο·ἔ
:σε Ιοε ραει:Ιοε ώ: Ι”οοΙν.οτε , ραπ Με ίαΙΞε

ΙΙ:Μτ αο ω;" 62 αο ΙαΙατ ‹Ιο Ιοε οΙοοεΙΟΕ
οοτοκοοΜ οι:: ΙΙ ΒΙΑ: «Με οοονοσιαΒΙο

οΙοοτ,ε'ΙΙ πο: @Η τοΙΙο(οΙτέ, ρου:: ε'αίΙ-οοἱξ
αι:
·τΙΙτο·ΙΙερ
ά: (οιΙ ΒΙοἱτο
Ι)ΙοιΙ
Ιοο μετά
_ κ 5Ι α Ια ··(Μετα:“ Ιδιακ '

Μαἱεροιίτοοογ ιαΜωιετω εποε θ'
@το ? Ροιποοογ ΐαιιτ-ΙΙ (με "σε Μο:
βοοττΙΙΙοοε66
Ι·οδο[ΦΙεώ: ξ(ξει:ΙΙοφοείοτο
[ο εΙΙΙΙ-οΙνοοι:αναοε
οοο·Ιοοίίο
ΙΕΙα 88
Μαι: 86 Ια·τοττο οοοΙοοοττο @απο οι

ρΙοεο203οΙ ὰοίοῖἀτο ουσ ποτά οΙιαΙ: Μ: Κέ
Με @οτ .ο οοαο8οίο6οεε; ό: μια ω
εαπ οι: ΐοτιοοε εΙΝοεΙοε;

οιίαο ΙΙοϊ.Ι

οπο :εστω (ΙΙΙοΐ ώ: ΙοΙΙοΓοΙοἔ :τοπ @Με
αρτέεία Μαϊ; -οοϋε οοεο ΙΙοίοΙεΙοοε μι:
εισεεωε οι: εεοΙε ΙΙοο.Ιέε αοτὅεΙα οοετἔ

Ιααὶε›ροοπ οΙΙ:το πω αοπέοε ορτέεΕ·

Ιποιοιοοε :ΙΜ οε-ισο :ΙΜ 'οοοετοΙΙοε Ιοεοιἐ
(Με €Ιωοο(Ξεοατοο: ,
Ιοοττοοτοε
@απο 1εε·2ΙΙΙροωΙοοε €Ιο-ΐα οτούΙ6Ιοοσό

ῳΜεΙΙἀΙ .ΚΙΙΒΜοεοΙ«ε εποε τοΙΙΙο αοε έα
'-

·

Μ α

:πωπω
Ι

Α
"πω

_οιιΜου δ”.Δ

_

τοΓιπι·ο&Ιου, ιι'ο.ΙΙ; @ο με απο επιιπΙο :ΙΙΙ
ίο:Ιοοκάο ου'ΙΙ το πΙΤυΙοΙτο αΙιβο0τ ςΙο
οο τοπικ , οΙΙΙππωοταιΙΙτέ δ: επι 8ΙοἰτοΡ

Νο το ροι:νοΙ:-.ΙΙ' με ΜΙΚ:: οτοτοοΙΙοέ
ε πιω:: οι: τοτυοοοιι Θου ε”ΙΙ το νουΙοΙτ :οἶ
_ίυΓοΙποτ,το τοΙΙοίοΙτοτ οιΙΙΒιιοπΙΙηΙο ραπ
οΙΙτο όειο1τιέ ε Ιοπ1ειΙε οοππιπο Ιοε πορτοκ

γοιέ( Το νοι:δτοΙε οιι'ΙΙ ιοΙΤιιίοΙτοΡεοΙπ4
σου ο ραπ ρου τΙο τοαιρε ορτέε ίση πορειε

.Ρουτοίετο ειοωΙε ςΙέε Ιοκε ε Ιο Ι:οπτΙτιιάο
τΙοε ααα; ΜεΙε ορο άονΙοράτοΙτ οιι οι:

εεε Ιο Ια ωει8οΙΒοοποο ‹Ιο σο Ιυ8οοποπτ
ουΙ Ιο Δω Βήτα οπ Ι”ειρετΙ:Ιου ιΙο (:ΙπΙΙΙ,
φυσά ΙΙίοτει νοοΙτ τω” Ιοε Ιιοπιιποε οτι
Η μοΓοποο μου: Ιουι· ρτοποποοε Ια Ισι

τοποο ου ‹Ιο Ιουι· ΔΙ)ΓοΙυτΙου οιι εΙοΙοιπ
εΙακτιικιτΙοπ οτοι·ποΙΙο 9 Ν'οΙΙ-ΙΙ με ωο
› ποσο ρΙυε οοηνοικιβΙο οι.Ιο οοΙο ΙΕ: ίεοοἔιο·
Ια ΗτιτΙοε ΒοοΙοε , οικιικΙ Η: ηοωΙοι·ο «Με
οΙουε θα ειοοωρΙΙ 9 Το άΙε ροι:τουογ
Με: ΙΙ οσο Με οοτρε Ιο ρουτ:ΙΙΙου:,εινειοτ

οπο εΙο τοΙΙιιίοΙκοτ 5· ΜοΙε Ιο το άΙοττπιπάο,
Ιοε οοτρε ‹Ιο απο:: οιΙΙ Ιου: πιστα :ο δοΙ
ο ειπα: ΓοητοιπΙΙε οοετο ρουπΙτιπο οι: Γο
Ρωτ οἰι Πε Ιω: ? Νοιι οοποε. Ε: Ιοιπε οί
ρτΙ:ε οοροποοπτ οὐ ΙοιπΙΙε,βε ου'οΙΙ-οο
οιιΊΙε Επι: ωειΙοτοοοιπ ? Πε Π: τοροΓοιπ:

άοικοιτά:κπ Φωε Ιο Μο ιΙο Ιου: οπο, ό:

!ν.

.

οπο

ΡεΕΑνΜι ΙΙΙ”, ΙΙ.8.9.ιο.ι1.
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ι
Ισ

οιι: σι: Ισ Ρ:σΙ.0ιισσ 86 σιι Ισ σοπιρσΒιιισ

:Ι

του: ΙιισΙΙΙ:ιισΙιΙσε. Με" όσο:: :ιιισΙσιι:ε
σίΡ:Ι:εξοιιϊΙΙσιι: :Ι'ιι:ι ρ:οξοιι:Ι :σροε 86

ὰσΙσιιι· 8σιινσιι: άσε σοσΓοΙσ:ιο:ιε άι:

:Ι'νιισ Ρσ:ίσί:σ ΈσΙΙσιτέ , Ισιι:ε σο:ρε :ισ

:Ρσιινσιι: Πε με Μαι ιι:: :ισιι σ.:τσ:ι:Ι:σ,

ναι ι:ισ:ιισ σο:: σ,σίζ,Ισιιε σιισιιιι :ασπαι
Βιιισιι: , Ισ ::ισ:ιιίσθεσ:ιοιι ‹Ισ Ισιι: 8Ιοι:σ9
Το άΙε,ροιιτ:ιιιογ ίσιι:ΙΙ :ιιισ ιιοε σο:ρε Ισ
:ΙΙΙΪοΙνσ:ι:, δ: ιιισΙΙστι: Ιοιιε :σιι: :ΙσιΙΙΙΙ:σ
:σιι:σείο:ιιισει (Ερμ Λε :ιι ρσιιι·‹ιιισ

τσιπ :Ισ σΙισιιεσ::ισ:ι:ε κιιιΊΙε ίιιΒΙΙΙσιι:,
σωμα: ιιιι Η Ιο:ιε-:σιιιρε , :σιι:Ισιι: Ισιι:
:σΙΙσπιβΙσΒσ86 Ισα: :σίιι::σ&ιοιι ιι:ισοί
ΙΙΙιΙσ, ε: Ισ ίσ8σΙΙσ 8: Ξ: Ισ ριιΙΙΙστισσ :ΙΙνΙ:ιε?
δσσΙισε,ὁ Ιιο::ιπισ,σιιι'ΙΙιι'γ σ ρςιΙ:ι: ιι: @ο

ΙΙ :ι:οίοιιά σΙιγΙ:ιισ οἱ: Ισιι:ε εοφ: :αοιδ
τω: σΙΙ:σ σιι:σ:πισ2 , :ιΙ :Ισ νογσε ΙΙ Πώ
:ΙΙσε865 :Ιινσ:ίσε μι:: Πε σγσιι: Ξι ρσΙΙστ,

:ιιισ Ισ ρτονΙάσ:ισσ :Ισ Ι)Ισιι:ισ Ισε γ τω"
σ Ισ ριΓ:σ , ΙΙ: ‹ιιι'σΙΙσ :ισ ΙΪγ σΙΙΙσ ::οιιιισι: μου: Ισε :σιοΙ:ιεΙ:σ σιιίσι:ιΙ:Ισ φωτιά Ισ
:σιτιρε ση ίσα: νσιιιι. Οι: σιισιι: Ξι :ισ-συσ
:ιι :ιοιι::οιε σ:ΙΙ:σ , σιιισ :ιοιιε σιιίΠο:ιε σ::

ΡΙιιε ὸ':ισσΠοιι :Ισ σ:οι:σ ίσ:ιτισιιισιι: Ισ

νσ:ι:έ :Ισ Ι'Ενσιι€ΙΙσ ι ΙΙ ιιοιιε σκι σιιΙΙΙοιιε ι
νσιι Ι'σΙΙ:ΕΙ; σ:: Ισ :σΓιι:τσ&Ιο:ιβσ σΙισφισ
ΙἱὰσΙσ ά:: :σώσε σ:: :σ::ιρε : Ρισιιιισσσ=
Μ Ο

πιω:

13ι-·
βιειπΙε " εΙοιιτε
`δικΜε14
ίοι·τ Ιὶ-οπ ετοἱιοὶτ πω”
@σετ εεΙει. Ι_.εε ΙιΙΙΒ ετοχογεετΙΙεφΙεμπ
μι:: νοΙτ τουεΙεε @μη Ειπε εεε:11Μ-`

@εε Ξι ΙεΠΙε (ΒΑΡ: ·, 8ειΙεριιΙεε Γεε @Με

Ἀρότςεε ? Ουπε εεΙει Ιε Ιω :με Ια Βε
ςιιειιεε άεειτ1ΙταεΙεε 8ε Ι'αεοιπτυωπησεΞΙ ,

Με νοΙτ , ει: οι:ειο1τΙ”εάωΙτατΙοπ. 81ο;

Ιεε νογοΙτ τουε Με Ιου” εε πε ΓετοΙτ ΡΜ
€Ιεε ωΙταεΙε5. Νουε ε'αεΙωΙτοεε με Ιε
Ιει:ετ ‹Ιε δοΙεΙΙ Γι:: πατε ΙιοτΞεοη, μπω
εεε που: Ιε νογοηε τουεΙεε Ιου” ; δε

ρεεε εάωΙτοπε Γε: εεΙΙρίε: Ρετσε ειι'ΙΙε
[ε νομου: τεεεωειπ. Ι..:ι ίοτπωτΙοπ ιΙ'ιπι

επΙ'οιπ ιΙειιιε Ια ωεπΙεε εε Γε ιιπετε 86 Γε
ΜΙΠεεεε επι και: εΠε,π ιΙεε εΙποίεε ΙΙ με

μέ; ειυΙΙΙ ωΙταει:Ιει:Γεε @σε Ια πίστω
ε?ςΙοτι αΙ”μπ πιοττ,8ε Ιε πε εΙουτε ροΞετ ειιε

ΙεριεωΙετ ευΒιπεςιΙΙ εΙΕπό ε'ειΙκ ότε τε
ειι1 ροιπιπιε Γοιτ8τατκΙε ιπετνεΙΙΙε: ῳἱ

@ουτε όοηε ειπε ε'ΙΙ τεἰΪυἴεΙ:οὶτ ειπειιιτ
β,βοπ1ττ1εεεοφωε ΙΙ επι πιω:: , σε πε
ε'εεεου:ιιωεβ ΜΙΒ Με:: Ξι Ιεε νού τεί

ΙΜεΙτετ ει:5ει Ιοε νοπ πιουτΙτ , εε ευ'ωι πε

ετευέπιίΙ ευτεπτ εε ωπεεΙε επ Ι”νιι ευ'ειι
μυετε 2 ΕΙπεΙεωειπ ευιιτκΙ εε ἴεςοΙτ Με
εΙ:Ιε 5 πατε Γ” , εε ,με ΐετοΙτ με υπε

εΙόε

Μή” (είτε εοιπιοΙαε Ιει_ Βτεο‹Ιε

ρυΙΙΙεεεε ε1ιΙΙ ΙΙεο8επεΙτε_εμ πουε ; ει:
.

ε

ΔΔ..Δ-ΔΙε ε._μ Α._

εοπττεΙτε

Α!

-- --.8.-Δ.-

σοπιπππιππο
Ρ-5Ε ΑνΜΕ
Ισ παπα σο Ψιβ.9ΙΙΟ.ΙΙ.
Ι*Εΐρπἰι: πιο ΠΜ: Ι
ΙΙΙ

μπώ: βασικο” μπει ιιιρπνσἰΙΙσ_ιπἴσ Ξι
ΙΙΙ

πισω Μπα οποια: πιοτπο ποΐιπππο&Ισπι ὅ
παππ- σιισΙσπισ π:Ισιεπιέσ σιι'εΙΙσ ΠΜ; σα:
ΙΙΙ
ΙΙΙ·

ΙΙ πισω Ισ. στοϊσπισ [υπ σα” οιπροπΞεπιεσε
ίσιιΒΙυΙσε (μια πισιιΙ3-σπι πιπιπισπιε ι:οιιεΙσε

θ μ”

που”.

Α

_

.- .

Ι ·

θΙΙ

Ε.στι·τοικοπιε πισω, ΜωΕποποε ο πινω
Με 4,
πιστα: τσίιιππσ&Ισπι πισω αι ιιΙΙΙπιιπέσ , οι:
ΙΙ

σιισΙειιιο πιεσε σιπ'οΙΙο Π: σώνει Βήτα,
α

ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ
οι
πιο
ιιΙ

οι
ιο

-

ρσιιπνοιπ ειπε πισω (ογοππε επι (:ΙππΙΙΙ:Β2
σα' πιοιπε ιιγοπιε Γοπι ΕΙρπιτ Ιιο.Ισπαιππποπ
πισω· : ΟαπβΖ'Ε/2Μπ απ· Μ” εμέ πι πώ'
46'Ιυψ
πβιβέιέ
άι:: πω::
ΟΙππέ/ἰΒάσω
ά: πω::
απ: πω;
·ππέπιή|ίρπ·πι
τε!πι1@β
πιο.: εοφ: αωπε!.π μι· βππ Ε#τέπ Ιππέσπθωκτ απ·
:πωσ 5π πισιιε σπογοπιε επι Ιοί-υπ ΕΙιππΙΜ58 .
ΙΙ μι: απο Έογ πισω πππεπιεσδπισ Ισ @Με
88ΒοσνοπιεΙοπι βπι€,Απισιιε πσπιπίσπππ:πσπισ
ιπιθιιΙΙΙΒΙσπποπικ οσππιππισ Ιιιγ-επι ιπιιππισπιει

Πιό δ: επι 8ΙοΙπο; ·Ι.ιιγ σιπισΙὶ Ια νσπΙππ€
πιιἐππισ πισιζιε κι Ρποππισπ επι πεπππι‹:ε Μεσ

πιοΙε , ω” ( άπ- Η, ) μέ »Μπα ωππΙπω ό·
ΙΟ

9πΔΜΜ πω:: [Μέ , μα” Δ: Με επεΜάα&
Με πεβιβέπεπι)· ωΙ:ίεΜέεηοαΜ σε πισιι€
Η

επι εισοπιπιέ ποσοι: €πιἔσ Ισ δασπεππισπιτ Μ
ΙΙ: τιιοπιιοτπαΙσπι Ισ. ππισπτ εποε πισω π:σΙο-#
Βποπι5 σπι ίσα Ε8ΙΙΙι: επι πιι:πιτπιάσπιτ φ1Ή
'
Μ ' Δ,
«πωπω.

184

ί ΈεκκΜο1»:'νΙ.ι

!

νἰοιιπο. Νο οτεἱπ ἀοηοροἱη:Ἑα πιοττ, ό
βάοΙο, σε οι·εω Ρ0Π1τ'0 ίοραΙστο , Ιοίυε
(;!ιτΙΡετοτι δαυνο:υτ ε νωωευ Πάει β; Γεια

τι·ο σε ία ροείοιπιο, Η Ιεε_ίαΜποκει ό; πυθ
Ι11ε επι Ια Μεπιπ:,6ι αΙοτε το Δω, ρω ΜΥ!
_ νἱᾶοτΙ€ιιΧ ‹:Ϊο του; Μ:5 όοηκ,0 απ! σὲ

κι Μ27ο2πό /ἑριἰεπ οι) ψ ω» φάω» 5· ύπ
::: ἐ θἰεπ μ: »Με ιι άωικέ Δ: ·υέόΐπέστ μι·
1ε/ω· Παπά. Ι..::ε πωπω ό; Με ὶιιῆὸοΙ68

4

πΪΪυΙοΙτετ‹›ιπ [που ειιιίΠ , π1ειίε :η Ιετ10πιιοὶο δε ::η τωίοτε,ρουτ εΒ:το τουτωοπ-

. ϊ
1

το: ετστωεΙΙατισητ δ: επι ε:οκρε 8ι ‹:η πιο

ανοι:Η: ΒἱειΒΙε δ: ίσε Απιεεω Μω τιουε,
Μοε Ετοτοε , δ Ωσηε οι·ογοηε ναιγεωοιπ

οι:: ΕΜΜ,Π ιιομε νἰνρπε_ ίο-Ιοπι ίου Ενατι-~ `
εΠο, Η που: τςηοπ5:όπεΞι ω] είοΙαπ 5
πο: μάπα 8: ;ὶ Με νὶοοε,Β πισω στοα

Ιἱοπε ηοττ0€ΙΜι· απ:: ίεε €:οπνοΗίί65, 86
Η πισω πουε έσυάΙοπε :ὶ ΜΗ; 5 Βίου :κι
ίκυᾶιίἱειπτἔι τουτοε Μουσε €20ντ:5,Ι100.1$
φείίοίεἑτετοπεοη Ιοἱτο,ο:ηἰ-ηοοτω Ποπ,
Ρ
δ66:1 ίοιινοτεἰπε ίοΗοἱτέ 82ί τεἰἔηετοπ:;

·

ε:οττιο!!ρωειπ Ανα: Μη οι; ίου Κογειυπιτι:
εο!αΡιο. Νοετο οΙ1εί είὶ τοίίυίο5τέ,ειωίΠ
ίτ:τόπε πιουε: τσιπ , Η πω” ίοαπποε νωχε

ππωπ ίεε ωεω!οτεε. @ο Ια ΙοιπΒιιοι1: άι;

“πηρε ςιΜ:ίΈ άοίΠοέ ρουτ α:Ιει πιο πισω
~οΙἶκειγ‹3 ροΙι1:::ιοικ αρκόεβοηε ίοπ όσ
ίοι·πισΒ

~-

~_______+_°ῇ

τ· 7· χα

μ

ΡεΕΛιζ. ΧΙΙΙ,ιΙ. 89.10.11.

18;

.

ίοτιιιαιε `‹Ιιι άοτιιιει· @Βοιωτοι , 86 μι:
εοιιίεςιιοιιι: εΙο Ια όοΙιιιιαιια. ΤοιιεΙοε
¦αιιιιοε ροιιο:Ιοε φπα 1°ΕΒιιΓε άονοι:ανοιτ
ίοιιι: ρα σα, Ι:: έετιιιοι· κι!! που, δε πισω

ίοιιιιιιοε ιΙεΙα Εκο αναιιτ αι ίοιι ωστε.
Επιπε ν:: μα. κά· 2επιιι.τ &· φάει, 9:42 εἰσὶ2

.

`

Ι

·;ισκέτυ2οκάκι,8ε τυπικα :κι ε:νιάσειι:ι: ία Χ

ΒΙοιι·ι: δ: σ:οΙΙο ‹Ιο ίοιι ροιιρΙε. δογοιιε
ίοιιΙοτιιι:ιιτ ίοΙΒιιι:ιιιι άι: Μαι νιιιτε 8: ‹Ιο
ι Ισ ίοινΙτ ανω απο νκαγο ἀονοτΙοιι &
απο ιιιι ιοΙο αικΙειιτ α ία ΒΙοια:, :η αποτι
τΙαιιτ ςιι”ιΙ :Ιοίοοιι:Ιο Με (Ποια επι ία

ΒταιιιΙο Ιοιιιιιέο. σοῦ: ἔι οι:Ια φα ΙΈνατι
@ο ιιοιιε αρροΙΙο,6'ατ ίαεπισε έ:: Μωβ·
_ία2ιιέπε κΙ!0Μ|Μ7)17228: # ε!ιέπωυπ £ΙΜ7'ΙΙΒ,
πω: εκ[εέ8Μπι θείο:: 7ΜΜριπι ἐ ίέκφέαί

Ι
ι

ά· ικα· :ωπ:ΜΜ:: Μυπέαέπει· , πω: Φένια::
ε» α· ρπ·βω ῇε:!£βἐπωεπ: , 86ο. Λισσα
ιἰιω: ία ύέσπ-βεαπειβ ε-ρωυιτε ό· ία 8/Μ·ε
έα· που:: έπιπέ Μεπό· Μεινε” Ιι·[ασ ΕΖη/Ι'.
8ι οιι.Ι'αττειιάατιτ ιιιιιιε ίοιιίίτοιιε, Η ιιοιιε
πιοιιτοιιε , ΙΙ ιιοιιε ίοπιιτιοε ειιίονοΙΙ5,

εριιίοΙ6ιιε ιιοιιε αι οι: αμκ: Ε ιιοιιε ίοιιί
ίτοιιε
απο Ιιιγ,ίι
αποπω:
Ιιιγ ι:ιιοιιτοιιε
ιιοιιε ίε:τοιιε
απο Ιιιγ
€ΙοτιίΙο2
: ιιοιιε
ποίίιιίεΙιετοιιε απο Νικαια: Βιιοιιε όοί
απιιΙοιιε αιι τοιιιΒοαιι εοπιιιι:: Μη. 0ιω
@ΙΙΙ ιιι:Ι'α με ΜΗ άαιιε Μ: Βου , πιο 0008
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ΙοἱΙΪοι·ο με πο:: μι:: ω:: Ι:: οο::ο , :πω
που: πιο:ι::οι··ο :Μπακ ο Ιογ Ι:: ::ΙιοτοΙ::

:Ια Ι:: νΙο:8: που: το:ορΙΙ:είοοφωο Μ::
:Ι'οοο Ιογο Ι:ιοΙοο::οΒΙο δε εΙο:ΙουΓο επ Ια
οοπ:οιτιρΙο:Ιο:ι ο:: Β: Βια , σο Βου: :τού

νοτοοε οι: οΙΐοιθΙ: 48% 7 Ι: ο·α[Μουπεκτ έ:
:|6]ιθ'. Ε: Μο:: :Ιοε οΐρ:Ι:ε έ:οοςοΙονοπο

:πιο ρΙοΙοο οοποοΙΙΙο:ιοο :ΙοΙο Ρ:οιοΙοτο '
νοτΙ:ό δ: :Ιο·οο::ο Ιουν·ο:οΙο ΒΙοο; Με
νοΙοπτοπ ροτίοΙ:οωοο: Γοο:οΙΓοε ο Ι::

Βοοοο; :Ιοε εθ`ο&Ιοοε :οικω τοιτιοΙΙοε :Ιο
ίοο οωουι·· 6ο :Ιοε β ]ογο; 86:Ιοε εοφ:
:ΙουΕέο :Ποιο ίοΙππο:έ δ: οπο:: Βοοιπέ ::::Ι-·
πΙΙ::ιΙ›Ιο , που: ουΙ:ΙΙοι·οοε :οικοοε οι:

οι:Ιε ο:: απτο :Ιοιιοο @ΗΜ-εποε , νο:τοοε
τω:: πιο: :Ι::5:ε ίο:ΙείοΙ:εώ6 τουτο: ιποε οί
ρο:οποο8. Μο:ποΙΙοε,86 οιι:οοό:οοε ὰ σο
Μ:: Πω:: :μή που: αυτ:: :ϊΙο11πέ:2:1: :Ισ
επιασε ο:: απο νΙο,86 υπο Η επική:: ΒΙΜ
:ο οι: Ι'οιι::ο , :οι:: Ιιοοοοιι:, ΒΙοπο 86
:οοΒοΙΗοοοοο σο:: ΒοοΙοε :Ιοε βοοΙοε.
ΑΜει:.
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