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ε;-·φικε αρΙαπε62 ;8εεεωασΙαοειοψία Δ
ΙΙιαχ.έ.αΒαΙΙ(ω (6 ααοαίΙτσοε:;Μά Π9ΒΙΕΩτ
-αΗτ.-α-φ "Ό

@ια ατεεωειε ;ρΙαεεεαΙα άονοεΙαο ω;
ΨΗ8~ ΒΙΕϋ ες 6:38.άσπΕααΙεό αεπνςετε @Με

β0©Ι18Ι·π5,8Ιτ αΙεραιΙααα. Με @εεε (Ωεφε
1:ΙΙ:_Βοαπεεωεονωε= ; .›Ε:.έΕ·ατσαΙα Ι)Ιοε1τΙΦ8

Ν" ΜαμΙκιΙΜΖωεία απο
ΜεΙα:Ιεειε νοΙοατΙ€ι=ε;ἔ (θα οἶε(ὶερ95· @'46

θα Ιο·σε:1ατυπω ΙΙε αει (ογεαεαυίΙὶ ν·Ι4:ΜΡέ Α( α;

α 2;Πεΐ· η

@β

Μ· ιεικο ιι Χ Π.·~

&εωΙΙΙι οοιι·οπιρι3ε ειπε Με.. ο.ιιττΙΙ:ε ,. Ιω
οΐοθ-ι:ιιι'είΙ:ικιε ρΙαιιτο2 οι» Ι'ΕΒΙΙΙΕ,Ιειρ:υΙ

τιιτέςιι'ΙΙε γ· ι·οοοιικ:πιτ 'πιτ Ι'οιιϊο-άοΙει
ΡειτοΙεφειτ ΙΙιιίπεο :Ισε δειε:τετιιειιτε;8ερειτ

Ι·‹:ε°ειι:τσ; ωωωιω άο ριρ:τέ ; δ: ρτΙιιο1
ΡοΙοαιωιτ° μι: Ι`οροτπιιο11 ίεε::ιτε όο
·ξΙεΤρϊιι άι: τεεσιιοτειιιοκι,οοπϋΒο 82·αι!οιι

τι: α: 90.” γ :ινοιτ ά'οιιτρτο.8ε άι: Μάο-ού
ΙοιιτόιΓροιιτιοιι ιιιιιιιιοΙΙ·ο.·, δε Βια:: σα::

πω: ι27ΐωα· &· Α· ·υα:Μα & |ημς/ωνε β|Μ.
[υπόυπ
' Ι..'είΐοδΙ:
ρ!αφι·.
οΙο απο
··
- εποε νςιιΙ Ισε4 ρΙειιιτσ
) τι

επι ΓΔ πιειΙίοτι δέ επι ία ΒακνΙε,οΠ2κ.”22:/έ4
Μ7:: πωπω: , «ΠΔ μππωνι άε:/Μέ::,

πιο/Με α: ία ·υίε!ιβι Μια Μυπ&ε , μέ2.κβ·
“Μι2-ϋπ ω» ρΙο2πι;άφσ'ΙΙιβ 2έ2::οϋΜ2 «πω.

ί?όΡςΞι όπω ι ΙΦια [Μου Ιω·ΙππιΜ (Η

@σε απριω8ε εΙοίω ΒοοεΙΙΙόΙΙοιιήιιιϋ
τοεΙΙοεφοσιτιο. ΩιΙιπ. αωιοΙ· Μι ω”
άτιιετ.82 ᾶοΪἔ8 ίεινουτ$ωιπροτ0ΙΙΒ& μου:
·Ιο:=έιιωιάσιό Ιιοιιι·οιιιε τιιοΐιτισε. :ιιιιέιΙεΙιοίοε

«Με απο νιξ: , αι.ιωτικ ειιι”ιΙΙ:ιιτ Και Μα?
=ωιιε ΠΝ:: Ιουτ Β:Ιιειτό αγορι ΪοΙι-.Ϊ0ΩἀΦ›·
πιω: επι Ι)ΙαιΓ::κι Η·:τιτιο, Π:ιΒΙο, ὰ: με

ιιι:ιιισιιτι:,ςυ'οΙΙο ἱιο όιιιιιιιιιοπι ρσιτιτ μιά
Με ιιιιιιέοει , πιοΙ3 ςιι6ιτιοΓιιιοοιι α:: πμ
=€σίι Ισε -εοτρε 8: Ιω ΐοιιε Ιουτ εκττειοτόι

ιιιιιιοπιοπικ ειιιισιτιωχ-ΐο τοιιόοιι: Ρ«:τΙτ 5
·
μια

Ρε ΠΠ. Χ (Η Ε·1ΐ.-13.14.Ις.Ι6:

@ή

ῷετὶτᾶτιοαρειβΙοε όιτΙοιιτε ΓουέΗοω εκμ
ϊυτο!!οε, ἱΙ·.1τ‹:πουνεΙ!οιπ Ματ νΙΒικιιτ,τοΙ-θ

|εωυπόκμιο οοεπιτισ Η οίὶὸἰ: :Μ ΜοϊΠέ

Όσα. μ.:φι'επεοτο ηιιΉ ΗΜ :ιο€έ (Μ
σουτ Με» Με , β φαι; »'ψωμέω ιωιπ#
τάσ:,πέβ.Φειέ8Μπ ραβε:ΑέηΠ επι απο €ωμ
ό:: αΪ&ωΙεώιποπ Η! Με τεο!πουίΐοτωο5
Μ]ουτιάκωΒε Με τοπἀτα·Ἐ‹:τ:ἰΙΒε ω :οικω

' Γοηεε-›«δε .Βοτιε ίτυπε ω τω”. τα: «με ώ:

άέιψ ΕΜ. 6;. Οσία]-σιιέ :πρωτα αιἐἐ`ἐε.ι·ε›ιἱ.
απ:β%ι:επ:α:ήεκπε , δα0Μέσβ147:_άθ »Μέ

Ραφἰσβπυπι Μπηκα !ε:·;·φα2:,άε: «Μη $ ό·ζ
Μι·πάσκηθτοκτ «ωνέσέλθε £'ακυκε έ: Μϋ.8ζ
»

ΜΜ.9.'-.:_

-

Ε›

::.4.
Ε

2 ΊΜπἱ$·Ωουίἱὁετοπ!; `;ιῇ;ιὶ;ιἐεχὶἐΪ$ἰΙὰῖὶιὶ

ρουτ Ιεις.ι1εΠο 1:-ΒτορΒοκ ΔΠτηϋΒ Με. 8:31
μου: Μπιτ @Η δε 1οιιτο0ιΜπϋό 6ο;.τέ.
8ηιοι:, 62% κά;; , έ:ΗΜΜ αξϊυρωσ22& ?π:ΖΪΕῇ_
“Μιά Θ? -έτσέΛ σ'έ:·Βε ὲ-;ὁὲτρζΜΑῇςὶ @Θ χω.
ικοποο:Παπε μη: Ι“6Χρ€τὶ:€πἑε _ῇμογΒ›ὶ‹;ιὶ`

μι"
ΕΝΜπ
@οποτε
5 ΦμΙ'ὶΙ ΦΠ
Μ ία
¦ν_τε791Βέπέ
Βεωεό16ΒςΒ
_ϊοττ11ιηςτρέ
δ:
κατ;
©ω'Γδ6ῆ·ομ·ὰἰ.τοωηοοκατοιιῇ
Μ31:_ω ἐ εχω-ά ηέΒ.ΙΙ: ρε ῆἔιιοπτἔὶβ
ω!ΩΝΩπ5ωρ4ς Με::

_ϊυΙ'ψζε:Βε εμ;σΠε

όμΜ: ? :ά .04υ·ϊκήι1Β€'1·ιο ΜτέΡΙεόωΛέη9_έ
ΒΩνοϊ5 6ο-ι:Χ_ςιιΙ1=υγ-Ιωρ7υμ:Δέ οτι ω418_

ει· ΙεααΜίσ:5 ΒιιωαΞ_ο:εςφοξΦέέΞι._Ϊ33ζ9Βἔ
.
·”Αετ > Έ μ!"ΐεκ

ει”

$ιε ο Μ Ιου ΧΙΙ;

:ΜΜΜ οι: ποιου:: μπαμ: Ιοε ιιτιοΙοε δε
Ιοε·πιοίοΙιουε ουοΙοε ΙΙόοΙοε 86 Ιοε 8οιιε
τΙο Ι:υοιι,ου Ια «ΙΙΙΙειΙουτΙοιι ι;Ιο Ιοε ΐοινουτε.,
νουε πιο οικου ΡοίΙΙΙιΙο , Μιιιε·οοιιιιιιοιιιι .

ρευνέτ-ΙΙεΙυΙΙΙ5οτ μι· Ιουι οκοαιρΙο ουσ
[Χου οΙΙ: ότοπ, νου ουο Ιοε ιιΙΙΙΙ6Ιιοιιε
ίτοουουτοε ουι Ιουτοττινουι: , ΓοτυΙ:>Ιοιιο
:Μπιουτ ιιιιιιιιίοΙΙοτιιοιιτ Ισ οουπευε:2
ΡτοπιιΙοι·οιιιοιιτ, Με: Επιασε, ΙΙ ου Βιυτ με

Ιυ8οι· «Ισ Ιο>οουτΙΙτΙοιι·‹·Ιοε Ιοοιιε 86:Ιοε
ιιιοΓοΙιειιιε με εο-ουι ου οπου οικοι·ιου-

ὶ

:ποσοι Ξι οσε γουιο,τιιιιιε ριιιιοιροΙοιοοιιτ

` !

μια: ου'ιΙε ου τοΙΐοκιτου: ουιω:υοίωοε
όοόειοεΙο Γοοπ:τ άοΙουτ οοιιΓοιοιιοο. Ι..οε

ΙΙ

Μουτ
υισίοΙιιιιιε
:Με ι, Ιοε
@Με
νουουΓοιιιοΙουτοΙΙτο
«ΙωΙΙιυε Με ου:Μαι
:Ιοε
ιιοιιιοτ(Ιε, άσε υΒΙτοιτΙοοε δ£ άσε: ττουΙοΙοε

ι

ουιΙοετου«Ιουτ τςοε-ειιι(οτειοΙοεο Η ›1) ο

πω: αΙιφιωφοιπ κι Μι·|τόιω2.ν ι Με. Ι.ουτ
ἐοιιάΙτιοιι οίΙ: εοπιιτιο· ου ΙΙ: άΙγιτοΙτο ΓυΡοι·Βοιο:Μ μιιιέ-, :που άιιιιε Ιοουε:Ι· ΙΙ γ ο.
υπεοοτρε- ΠιειΙΜΙο 88ττιΙΙοι·ειοΙοιτιουτ τσοκΑ

1ιΙο2ιϊέΙ..οε οιιΒιιε ‹Ιε Ι)Ιου :ιο οοιιιΕεειΙτο,
Βουουο-ΙουοείοΙεο8Ιτοπ ου άοΙιοτειτουΙε

ΙΙε οι·ι: Ιοξ ουΙΧΙουάΙοτΙειι·ιε , ΒΡΩ:: αΙε Ζ)έει:
απο βπυιΜπσ'ίου2 Μ2::%Ενωη , δε ουΙ οΙΙ
οοοοιι·ιροουέο οτι ου:: έ'εως Ιου: Μ2847Μ

ΙΖρά·εΙστέειψ:-Ι.5ουι· οοιιιΙΙ:Ιου οι οοιιιιιιο
ν' '' >

ο - οΑ

υπο

ι

ι
ι

Ρε ε Αν. Χ Ο Π, ΙΙ.ι;.14.::.ι6. 2.·;;
πιο:: :υσΙισ ο. ποιοι :ιυι 5. ουσ έσο:σο :ιι:Ισ

ει:: :ΙσΙιοτε , τυο: ουι οι: τουτο ρΙσιιισ :Ισ
:Ιουσου: :ιο :Ιο:Ι:ι:ιε : Ετ μι:: :ιουτιυ8στ
Βιιιισιτιστιτ :Ισ Ιου: ίσΙιοιτό ου ιιι€οιιοι:6,

ιΙ ιιοί:ιυτ οι:: οτοσιοι:στ τιοττσ ]υτ;οτυσιι:

(τι: :το ουσ πω: νονο:ιε Ιου: ιιττινο: :Ι':ι
Ιιο::Ι, 86
τυποι: ο :ιοε νου:: :Ιυτει:ι::
-:ιυσΙσιιιο τσιιιιο5. ΙΙ του: πουτσο: ε: Ισ Η::
:μι οΙΙ τουΙου:ε.Ιιου:ουΙσ σου: Ιου σου:
δΖ τουιου:5 πιειΙ-Ιισιιτουίσ ρου: Ιοε :οσί
σου: ΙΙΙ:ισ ζου: :πιο ι·οοει::Ιοτ ΑΙοτοΙιιι::ι
ίουΙοτιιο:ι: 1ο:: :ιυ'ιΙ (οποσ ΕΙιιιΙ:Ιέο,ίτιιιε
ΙΙινοι: οἱ: ιΙ να ανο:: σο::σ (σου: ιιΙΙου::::ι
σο ::τυ'στι :ιυοΙουο μι:: :ιυ'ΙΙ οιΙΙο ΙΙ ν.

ττουνοτο. Ι)ιου; ΙΙ Ισ ίου: :οοιιτ:Ιστ Ισ::
:ιοο Ι)ιου :τουτο οιΙΙι:::ισο ενοσ Ιον συ Ια

:οπο :Ισ (Ι:ι:ιιιου , ου'ιΙ οσοι: (τι ττιιιιιοο,
Ι ου'ιΙ::ιυΙ:ιρΙιο ίσο :τουρουυι: ,'δ£@Ι1,ΙΙΙ©

τω: τονο:σ: σο:τιττισ :κι Ρτι:ισσ , του:
στ::ιο:το: :ιυ'ΙΙ οι: :το :τιιΙισυ :Ισ σο: Μέι
:ΙοΙοε ενοσ ΙοΐουοΙε ιΙ ΙιιιΙσιτο. Α :ιο :ο
€α::Ιστ ουσ οοττειιιισε ματια :Ισ Ισ. νισ
:Ισε·Γ:ιι:ιτε ο:: στι. ρουττοι: :σσονοι: :Ιυ
ίσ:ιτι:Ι:ιΙο; :Πω ρου:ου βιο:: :σσοιιιιοι
:το τουτο: Ισ: οι:σσΙΙοιισσε 86 τουτοε Ιοε

ττιστνοΙΙΙστ οι: Μάσι: σο:ιΙΙ:Ιστοτ τουτο
τιιιτιο·τοιο6 ιιΙοτε ου τοοοιι:ιοιτ ουσ Πιο::
:ιο Ισα :ιιιιι.:ι:Ιοιιοσ Ισ.ιτιΔιε , ο: ουσ :ΜΙ Ισ:

Α: :

τω::

Ι

374,

]

δ-ΕιλΜου Χ”.

μκροΙζ ἔι ςυς:Ιςικ:ε έρκ·ιινι:ε, ΙΙ Ιοε οτι ΙΜ:
ςωυγουκεΙὸττἰι ΙιωτομΙ€ωσητ,8ε ιτ1εΐτικΔ
θα Ιοε 01°38628 Ιαε ρΙω νιοΙε:ιπε ά Ιοε

παω εμ1ΙππϋΙογειιτΙω μμε εοι·πωπεε
3(ι:τνση: ὁ Ιοε ε" ατιΙνει· ΡΙυε μαυρα:
πκ:ιπ οι: ροκ όοΙΞπέ , ό: Ξι γ 8οιποτ 2ν€0

ΡΙιΙ5 ‹Ιο ρΙ:ιΙΙΙτ Ια τεροε :Μπι Πε ΙοοϊΙΙεπτ,
κηπέε Ια :εωρεθο·. Α°ΙιιΠ Ι:: (:ιοΙειτουε
ω” ωΙωε Η οοικΙυΙτε , δε ε Βιἰε τΙ:Ι::οπ·

;Ιοπιτ δ: οποοτιοετ Ρετ ιοικο Ια απο
ηπα ΙἘτοτοεΙοΙΙ: νωγεωοπτ άτοΙτ δε γυ
ίΙσ.ηυο 9υεΙΠοε όοΙΒτάτε ηιι“ιΙ ίε:ιππΒΙε γ
ῖινε›Ικ όιπωπ ιμιοΙι:μιο καφε ει; Ια ατοπ
ςΙιιΕισάοε εΙποίι:ε (ΙΙ: αιτιοπάε, ΙΙ γ :ι Με
1ΕιεέεΙΙο ΓουνατεΜε ομΙΙ Ισ 8ουνοτοσεηυΊΙ
γία·ιιο [Έσω εγω· 2υ.8ο «το Ια :οπο , δ: ηιιΙ

ζώα :κι Ιπωφ1ε: Ιαπω1ε ‹Ιο κεοάτο θι
@Μαιο ίεΙου Τα ιταντοεβ σ:μη:Ια ΠΙΒ[7

£Ι1·ω:ε ω: ρτοΓΡετση: ΙωικιΙε , μια: Ι:μιο

Ι

ςουΙοε εΙαοί'εε Ιουτ τουτικ:ιπ :ἔι Ια ·Ηιτ-α:π
:ΜΙ;8ε φα ΙωτωΙε ασκ ςυΙ εΙως:πιτ Ι)Ιειι
η; Ιὶππ ωεΙΙΙιοιιτευχ,ρετεε ηιιτ τσιπω· σύρἐ

@ύ ω., πω»! υψωέ·έσ ο», θέευ:,δε ?ο τνοιπτ·ὲι
Ι'ωωποοωεπτ ‹Ιο Μιά &ΙΙεΙτέ.Ιζει:οιμ”ΙΙ
;ΜΜπ νοΙτ ειιΙΧ ρειιεΙευΙΙ:::5, ΙΙ ?ο Μ: ν0ὶτ
··ευΙΙΙ απ: 8οποτ:ΙΙ:Ιι:-ιτιοπάο 86ΞΙ.Ι Ι'Ε8ΙΙ.&·

Τοι5τε; Με Μοη:ιι·εΙύοε ηιιΙ στι: εί?τέ_ξυί
'Ι

ΙΙ.1ιιο; ΙΙ:Ιξιικ Ι; :απο , 15ΙάθιιΙ γ ω;; μια
¦°
1 Ι
`
,
εινα:

1)εΕ Αν. Χ Ω Πε

Ι3-ἑΙ4ἔΪΪ·Ι6μ σἔ7Ϊ

ειναι: πιο: ὸ”ο‹:ὶει ίσα ρε1ΐεεε , 86 Η Η ω:
ΜΗ ‹ὶε εεε Γυροτϋεε Μίμπι:οτε @Με εΌ

πΜοτιιΒΙοε πιαίωσε. Η κι γ ει εμε: Ι'ΕΒΙιί·ο
(Ιω Ρωτώ Με τιι€πεε ὸεε ετατι€ὶε ΜΜΜ,
Μ): άετε:ι:οι·έο Μ· Ια κοπο, ρουτ ι:Ητι: Ισ

Πιοεικτο: άι: ΜΒοηεΒοοποο ά: Π1οιι8ε «Μ
Με εςτατιόε:ε δε. ὶτιοοτπρτεἰιοειίἐβἔοἔ-ωοτέ
πΗΙε:ε. Ετ ρουττειιπ ΒαΙιιαιτι πω: εποε

5υ[ξε:ησητ Νοπ1Βτ.2.4..2πο.28: αὐυκιάα:

!'

ρω Με ό Λαού , ό· κα: ρω2!!υπε α Ι[ΗΜ
η; @κι ἐἶ·-ρ›εέω :Μετα Μ0°Μ7Ι.τ , .τοπια ίση
]4,έέ,”· ΡΜ: έ'ιαβεω·υε , οσωπε!εεω·ύτη
ώι20έ με £' εωωσ£ ιι Ρ!48;2ε , :ΜΜ22 Μ.: σα·
ήταν· απΡ:ξε.άεί απ. . .ε
· · ε
Μακ· ιιε!ιονοηε 8ενογοσε κ:οτιτωοιπ

Ισ ΡτομισιοοοοοΙητ (οτι Ρίωιππο. (?είϊ:
μη· οπο: ρτοτι:ΗΜοτι άι: Με οοπίἱαπω
ειιιΉ ει επ Μι ρτοτει:Ήοπ 86 ΦΠ ΒήΠωω
›ὸοΞ Πἰευ_ὁ!ἴαπτ , σεβ που:12αΜΜ ΟΦΗ: τἶι

4- ιΜο , ():Ιυγ άοτιτ Μ. νωπό ε:Π ὶτιοβτετι·Ιω
.ϋΙιε·βε Μι ρω412ωω ἰηεκρυΒοεΒΙο Ξ; τουτεε

ο Με ρι1Μαυεεε- ὸο -Μ.ποτπο δε <Μ ΜΒΜ
Ο·:Ιιιγ ς!ι›ἱ άοοπτ:·ιφο τοττο1ττο·ΔΠ::ιετέφ
Ξι :οσε ασια· ςυὶ·~ίο- καψω:: νοκ Ιιικοτε
Μια ·οοε;:ΙΠτσι. (ΕΜΥ βετ Ιιεςιικ:Ι- 1- 2?

ίοιιὰέ τααςι:εμφοε ἀέρα επεσε σ' δδ (19 2
εοιήοιιεε: αΡεέ; ττισ11.τ·φίιίΒα ε !01°51°μ1€23$
·είϊό->εσπ ά;:ξηε:Ποε Εβα Νοτη άΦ ξ4ζωΦ
:τ ε·: Ω

ε

Ν' ε

εζ Χ
Φ

[

ι

"
Χε

Με

$ΜΜ οι Μι έ”

ΒΡώΙΙΙΙοϊινσπ·τ ιΙοτιιιέ ΞιΠΙειι εΙ:ιτιε-Ιο;

Είαιιιικι:ε διιιιι·τω, :μπι πισίαιο Ιοε Γερ
ξιιαιισ Ιιιτ©ιτρτστεε :τι όινετε .;:ιιάτοΙτε ι δ6 ι

.

α:Ιϋγ οι ρ:ιττιειιΙιετ€ιιιοιιτ οίι Ι)ιειι ΦΕΚ
αρροΙέά:ιιιε Μ: απο ΕΙιτευ,Ιε Ιΐα|πη οιι:

ιιι.ιε:ΙΙ:·ιιιώτ ιΙο ΒιειιπΙ:ιτιε Ιου-τ νιετίιοιιιιιιι
ΙωΙΙββ6ΙΙΙ7 άι: 2αΜΜΕ: νοτίτιιΙιΙειτιοιιΙ:
ΙΙιιιι:ιιτε Μαι εειισιιι ΙΞι,8ε ειιΙιιγ εισδ
ιιι'ο,ριιτοο ιι.ιιζι·1·τ;ΙΙ ιιιετιισ:Ι8ειωωυαΙ2°Ιοι
_ 88ροιι€ιιοΕτΙ:·τοιιαιςΙ, ρατσιέςιιι'οιΙοοτΕ
ιιιια·Βιιιοττο οοιιαΙιιιοιικειαειιοιιιο θα»
@Η ιμιοΙςιιε ΐοιε νιιι~Ι·ετ.,ΙειντιτΙ:έ άι: Ι66
μτοπιιοΙΙΒ··88 Η ΙιιΕιι+νο-ιιΙΙΙακιοο· ειναι

ιιο118 πιο ΜτΙ; μικτιιιιε. σεΙΙ:.ιικι·Κοι:Ιιοπ
ΙΙὸετκιειιτο τοιιιοιιιιε ίετιιιε εΙιιιιεΙόιι Μ: ;]
Εοίέξ Ε: ή ά ρωι:,ιιισστοι Ιο ΡισρΙιαεο·,α”£›
βήαΪάέ ε:: Μ). .ΙΙ ιισριιιτ·ιιιιευιι τιιγοκια!ιι
δοΙειΙ ειιιιιιο1ίωτ·Ιϋιπιιιευκ,Μ εΙο εέτιΙι

ιτατΙτέ οτετιιεΙΙοιιιι6ιιιιε ε:ΙιοΠτήιιιιαο ίοΙτ
ι-ιιίΕο, ΐμ1€ΙΨ108ριι€€ΠΟΦ ιΙΊτιιιιΙΙΙσει;ιμε

πιοϊτι·ικ:Ιιαιτγ ςκοιινε.Δ ΙΙ οΙιστιε- ςιι.6Ι‹ιιω
ίοΙέ ° Ιοε·θέιιαεροειτ Ιβ τοιι«Ιτι: ρο.ιτ·Ιξω;ΙιίεΞ
ΡΗιιε-Ιράκιιειριιιε ιΙείειίιι·ιιιιυετέι, δεῖ ω.

ρόιιεΙάτιαιΒιιο: ι:Ιιιι »Με :Με τιιιτίοΙιιιτιε;
Μειιιτοε ιιιεί£Ιιιιιιε Π Ιοειρώιτιειώτι Μι
ιισ @μπι εροιιυιιπιαβΙο-ιδε-Ιεε ΙΙάέΙΙιε ιιιι ,

ι:οιιιττιιικε Η Με τΙ6Μι·ι:·-ιιιιΙϊα- ό:: πωπω
Ισιιι:ε;ι
Η άο:ι·οδοει
Ι
Η Δ: Μι:' τσΙΙιιρΙΙΕ Ιεεεωιπ
ιΙΐι.ιιισ
/

Λι.ι?·

~<

../- π;;

/

7.!,_-έ,-ε.

Γ

.-

ι (

ν
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ό”νηήογι: ΞωεωτταΒΙΕ 88 ἔἱοτὶσπί-σ. Εφ
Μ Ηι:κιν6γο κε··ωετΙΒιποπτε επι ἴιιρρΙἱσφ

£1ι1Ή8 οιι~πωωτέ , 8α·ιπφιΓεε Εμίαι·ι·ε επι
φοπείΠοπ Μ ΓΙτεπτομ ςἶι1'1Ι Ιοικι::ηπο-·
1τπε:Πατ,εοώπιο ά1ίοπΑΒΜΙιαπ, Ι:Μ5ε:
αλ: Μακ Λι :ανα ποβΜέτ- ό! ?Λα @θέσω '
° Πύρα:10·στε:; (:'εθ:Έι πισω ·ὲι ἰπιρτἰτικ1·

το3Μ:ΒοΓεετίοΕυ ρτοΐόπάο1τισηιβ 6ο πω»
οοευτε; ρου: πο Με Ιοϊἔΐἑτῇαωοἱε έσομΙστ
' ?όσποίτο ωεϊησϊέο ζ έΙο ραπ φπα »Με

`ή';γοπε-ουϊΙο ΡειτοΙο νὰ: Όὶω :η ω".
·ΡτακΜετεωεΜ όοησαρτΕποο8 ὁἴἱεἰςιϊε
οἶώ πια ῇυΙὶοεῷοἶσίΒἔ-πὶὶτε ασκ ΪἱόΒΙ6ὲ 86 '

$

Μ;; ερτ1έ ὸοΜοκι =δεκμςἐπναυ3ιὶτγροσιὶτσε
β: άσε: Ρτ0ΐειιποε εμέ Με φτοπιεπεε «!ο

Πω· 8,2ΕΜΟΠΕΠί. £ω·]τωσ Δ: Ζ'Ε:οαἀε£ῇπ:
[8:°!ϋήα#2: , Α” ευέΜω·[ονι2 πτωι·έω12
Άεκ::
ΜΜΒ·ε3
22ια·πιπΙΜ:
2Μπε:.
@ΜφέΜὶωἰη
1ε
ίε ΣιΞΖἔΘ2ΜΗε
]@ε η άσε Με”
ει'είέ·υτζέε
,·6'κ:·!υ.ν
Θ:: ' ' @Η

-νκαπέσκοπι
ω'υππω-.7 Α5Μϊ
Ζε ]θ·ρέι
·ἀἱτἐε`τϋ
Η ιΡ:_6μβι:Εε
άψιΕ7 έί: -|ἔ
ΜΞι4:ι·ί .

0 με έέα»ι=έεκτεια Φ !ϋρετρπαρέσ @σέ
4 σύκωΙσρρσέ»: ρέα]”»μ(Η.πρί»·ω.Φω,Βρ '
ι`|##κ#› ?Μ 918 Πι:·πψε @ΜΙ ω; ΐΪ£ἱ7Ϊἐἔ$Ρθ·~ '

Μ”
ώ·
:ΜπηΡΕ6·Μ·πε!-5
8α:.
»ωπιώ
2εά'εσπεκι
ο”
άκρα!
ει ω'
φαϊ!
!εΔυἰ2ῇ”›·
απ”
:Μάέισ
ψ ε::
ω
:ναβ"Μ
¦ · ν ' · :' ί

Βέ.α:πέ

.
:-

ι···Ρ·ΝΡΗψή""Ή”*Μη
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δειιΜοιι ΧΙΙ.

Ρ!.«Μέ μέ: ἐκ.: πσἑ/]ἔσ;ἡ2· 6ΐ4.ΜΙ4.2· :οαΜωε:,

μέ κακά βηοπέι επβ βιάφ ό· !εβ4ε2άφι

έπεισε! κε/ίφιιηιο2»: , ό· “ιι/ε πω: σε μ Δ!
/Μι υἰεπάη€2 ω». σοῦ Ξι α: ισα:: Η εμ;

ίου: ριοπιιε Με εινιιιισοτιιοιιε όσο: μιά:
Η: Ριορ!ιοτο. Μιτου: ηικιιιό πισω: απι
ΐοιειιαι: πιο ιιοιιε οΒΙιεετοι: με Ξι ΓΩΠι1άο
άι: Μι ιιιίϊιε:ο δέ Ξι Ι'ωιετοιεο ὸει Βςιιιιιοε

α:ιιντεε , Μι σοιιΠάοπα1οιι ό:: ιιοικ Μι::

ι·είΐ: υουε γ όέιιτ οΒΗΒει. Νοιιε ὸείὶτοιιε
του:: εὶο ιιοιιε ΜΜΜ” ά· ει? επέθ':·ε , & α?
και! ωαίωιωέι· ·υεω'ι· & ω: θα» Ρσἰπ2|ι4ῇ#£ι°
. ὅ Μ ·τάεΜιψ πω: Μικεύε.Ι..ε να), :Λογω
«Η ριιινοιιιι·ε':Π ό'ς&ι·ο 8οιιε άι: Μαι δ6
«ισ πισω τοτιάτο Δ8τε:ιΒΙοε Ξι Πισω Οι:

:μπι εισαι οι; [Με θα! 2[4,7!8 ω: ?ή άΪΪθΪ#/ἑι
πἶ@ἔ Ωέ::ημέ άΜπε ίδι:ετρΜ·υπωμ .ξινω!·>
Ϊ·Ε4ἐἱΜ_ :κι ·υπ·»ιμΜι ω άΌ7.ίσπ »έ ή: 6219·
10:ΜΜ ιΠ1φιε άι: Μι 8τεΩ6 άιι $οιινει·ιιιιι.
- Εξειίι:1Ξι Βοιιαβιέιειοιι ςυιοιιτιειιιτ δε· ποπ
ειι;ιε-Ιζιιι·όυίϊκώ.Ειιιιιιαιιιο,Βεωιοουρ ιιιοιιιε
_Ιει ιτιόεικιιιοοεέ Μ: Μωβ” Δε: Με/ώηπ:

Φεξις__ιο 82% ) α: ρ·φΐ:σω «Μπακ ,· »και Μ
1ψω;ωι-:ιωωι έκ πω: , ω, &επεάέόΖέσπ:

@Μάικ Α: :Με έκ
ἐπὶ :θεσπί
-Γφέ σ:φέα1εέιι·έιέ , εἰκωέπε ε:: αβωπεπε.»,
«ές;άφοφοίπε /6ηι ω: &εκεσί2Πισπ. Νοιιε

·. Φ-ιεϊ088ι=-.άε ε[9ιΜι απ» πιο Μι ΡΘ|-ΗΜ
ειιιι_,ι
_,-··

ίογοιι8
ι

ΠΙ'Ρ"""___ή
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Ι Ϊογοιτε άοικ ε:οκιπικ Ι:ι ΡέιΙπέα ΕΠΙ: ΑΙ:
Ιιοπο Ισ ίω11Ι::τ;- πω” ΜΙΒ αΒΙιοττοκιε
Ιο νΙα: , Ιω ΙειΙ:εΙ οοκινςΙ:ΙΙοε , Ιοε ρΙειΙτ

Για εΙωΙιοιπιοΙΙοε, δε τοιΙΙΙ:: ειιιΙ τ::ρο8πο
Μα ντογε Ι-2-Ι·τ1·ΙΒΙέ5δ6 ραπ φα ω” πω::
κά· πἔε: Ρ,Μπβ.τ ΜΜΜ: πω: άι· Μισο
/:Μ||εαπ έ: εοφ: ό· ΙΙΙσ##Ζ£ ΡΑΜ:Ι:Μ1472.8
@Με ΡιπόΙ'θίωιέΜ ω: Δι 04222:: έ: ΒΙσισ.

ΕΙΙε: εποε Ισ ΙΙ:Ι5Νοι:ε ευΠὶ αμα: α'ιαβΙ ε»
Μια »ιε[πω, μου: άσε: νΙ&Ιππτε 8: Η·
ετΙΙΙε:ετε εΒτεειΒΙοε Β [Χου : Ισ: «Η α: Ι‹:Ι ‹Ιο
Η μπώ: 66 άι: Ια άοθ:κΙπο εεΙ::Πο , ηιιἰ
Ι11οπΙΙΙο Ιοε μιίΠοοε & Ιοε εοπνοΙεΙΙέε
Ι εΙπποεΙΙοε,86 ςιιΙ Βατ‹Ιο Ιοε ειπα Φ: πω?
Ι

τυριἰοιω 86 εμε Μου Ι”εΧΙιόκκιτΙου (Ισ

ΙΙΑρὁιτε ()οΙ. 4. Μπα μπώ· #2: τσαρππ
ωφθε επβΖ πω:: επσε. Του-το Πι ΐοτει: είΙ:
ΗΜ” Ιοπιττιο:τ, άι «ΠΜ Η οὐ εΙΙ:=‹::ττο ›

τωὸτε πιοϋΙΙε ςυ”τπι ορροΙΙι·: ίι· σε:~υεπι :Ισ
@Ρώπα , ηιιΙ πιο ρου: είὶτο οΙΈέά: αΙιιΈΙΙο

ω: πιευταοοΙΙ Η ού ίοιπ Ιοε β:υΙΙΙοε,Ιοε
Βοιικε 86 ΙΙϊ5 Ιω” ΑΙοίὶ θιυτΙΙ:ινοΙτ επ

Μο: τ10Πέ εστω, Με τΙ:ΙΙ:ΙΙτιε , οσε ροπ
Ιέ‹:ω ηοωΙΐεδϊΙοπε 86 Με τ:ΙΙ:εκιοεσε,Ιεε

©Ισημειωε άι: Ια Μπα: δε Ιοε ειρτοοΙπωε
Μ (ΜΙ Ισ ρΙι:ε εμε 00115 ροι:νοηε:δ-έ ·υσικ
. ?Με πε:ββ2α απο Ού:·ΙΙΒ,Μεατύπ Ια :Ι:α- Ετ
Μ' 9#ὶβπι α: Μ”, 62ο. 1.8 [Μαιο › `· ΞΙ ω Χ
γ. _

_ ·.

9$1Ισπ
ε;εΙ

μ".

ΙΙ

Α Ι

-

38ο

δε:ιΜο:4

Χ”.

:

:μου σΙο:ι: , ρΙυε σΙΙο οΙΙ: οΙ·ιο:οέο , ρΙυε Ι

οΙΙσ Ισ :οιάι: 86 .:οΙΙΙΙο , ρου:::ι:ι:οΙΙο συ: μΙ

ρ:ιΙο ο:άΙοειΙ:σ::ισυτ ρου: Ισ Ιγ::ιοοΙο άο ιι
Ι:: νιθ:οι:ο:ΑΙ:ιΙΙ ου τουιρε :Ισ Ι'ειΗΙΙό:ιο:ι, ιι

:ιουε άονο:ιε ::ιοιι::σ: ρΙυε άο Ι"ογ, ρΙυε ΙΙ

ά'σΙροτει:ισο, ρΙυε άο οου:ει8ο,ρΙυεάο άο- ι

νο:ιο:ι, 82 ρΙυε άσ 2οΙο ουσ Ιο.::ιοιε, ΜΙ:: ΙΙΙ
ουσ :ιουε Ιογοιιε υ:ι Ιου: ιι%:ο8:·υΞιΙο ΙΙ
σουιρει8:ιΙο άσ οσε ΒΙου·Ιιου:ου:: ουσ 5.

ιι

Ισει:ι Αρο::οΙ. 7.ινΙτ οπο: Με (ξηικάο.: Μέ:: Ι:

Μικτό:: , ό· άσε ύπκώε.: έ: ραΜεο: σ:: Μ:: ΙΙ
πωιΜ.:. Νουε άουτοιιε άο :ιουε Μουσε:: ιι
δ6 άο στοιίΙ::ο σο:ιιιιισ :οο:-Ισε ::οά:οε: ΙΙ:
ρου: σο: σί·ΐσ& ΙΙ Ισε ίου: ι::ιΙ:σ:,συ ά:οι:-

μ:

απο ρ:σιτοισ:οτυου: ,. ο:ι ::ιει:οΙιοιι::ου- ει:
Ιου:ε :οιιάσ:ιιο:ι:. 86 ου :ουτοε σΙιοΙοε
8ει:άει:ιε Ι:: Ιοο:ι:ισ οουίοΙσιισο ο:ινο:ε

ΙΙ
ο

ά)ισυ,86 οιινο:ε Ιοε Ιιουι::ιοε. Ι..οε ο:ιΒιιιε

ιι

·άσ σο ίὶοοΙο ουΙ (ο νουΙσ:ι: εινε:ισσ: ει::

ιι

::ιο:ιάσε γ τσ:ιάσ:ι:: άΙο:άιιιοι:σ μι: άσε

πι

::ιογσιιε οΙιΙιουσε 86Ιιο:ι:συκεΙοε υ:ιε ρε::
Ιει::σσι:ι δ6 ρε: ΙΙ::ιιιάσ , Ιοε επιασε μι: Ια

ΙΙΙ
ιι

τ:ειΙιΙΙ-ο:ι 86 μι: Ιἑι ΙυρρΙειιι:ει:Ιο:ι άο Ιου:ε

ΙΙ

::ο:σε , Ιοε επιασε ρε: άσε σο:ιιρΙΙ::ισ:ιτε

νι

86 άσε Ηυ::ο:ισε Γσ:νιΙσε,86 μι: :ου:σε Ιοε

ρ

οἔΙΙουε ΙοΐσΙιοε 86 άοεΙιουυσΙΙσε , ου'ιΙε

ν

σ:ογο:ι: Ιου: ρουνοιι: (πιο: ρου: σ:ιτ:ο:

:

συ Εοινου: :ή δ6 ρου: Μου :απο Ιου:ε οί-

Ιι

·ι

δ

Μακ:

Ρε ων. Χ Ο ΙΙ. :οτι-ιν 16!

38:

Ευιτοε:Νουε :οι σοιι::οι:ο :ισ :Ιονο:ιε οπι
ΡΙονστ Ρουτ ιιο::σ :ινουσο:υσ:ιτ συο άσε

::ιοιστιε Ιιου:ιοθ:σε 86 συο :ιουε ιιυιΙΙΙο:ιε
ειιι:ουνο:ζι Βισιι,ιιιιτι :Ισ Ιον σΙΙ:σ :ιστοσ
ΙΙΙοε ,-ι86·:Ιο:::οιί'τ:σ σουι::ισ :Ισε σσ:Ι:σε

συ τ:: οιι:νιε.ΙΙ Ισε Ιου: ι::ιιτσ:,ιο :Ιι σου::
:ΙοιιτουτΙσ Ισ .ΡΓιιΙτιιιίΙσ ,ΐ οτι σο συ-ΐιΙε τισ

ΙΙσυ:ιΙΙου: σε:: ίουΙστιιστ: ιιιιιιε συ'ιΙε ρω·
του: :Ιοε ί:υιτε. θα: ιΙιν-ο.-:Ιο·:Ιουι: (οττ·σ5

:Ιοσο:Ι:σε , :Ιο:ιτ Ιοε :πιο ιΙσυ:ιΙΙσοτ 86:ιο=
Ειυ&ιιισιι: ιι:ιε,86 Ισε ιιυστσε :ιο ΙΙου:ιΙΙσιι:

με 86 Έι·υ&ιιισο: : πιο:: ν ο του:: σου::
@τα :Ισ σου:: σοι ΙΜ:: στοι:οΙΙΙοτι :Ισ Ι::
,ιο::έ,:Ισιο
:σωστο 86- :Ισ τουτσε Ιοε ου.
Ι
ττοε νο:τυε:Ιμ.σε υ:ιε οι οτι σο: Ι'σιουτσοσο

86
ο:ι Ιου: ντιο·ιεό-, σοτιι:ιτισ οι:οιο:ι:
:πιο ΡΙιιιτιιιοιιε σοι ο:ιονοτι: στι:: ρΙ:ιοοε
ουΙοιΙσυσε ,
ίοιιυονο:ιτ Ισ ττο::ιρο::σ ·
σιιιιιι:Ι ιι: νουΙονοιιτ :Ιοτιτιο: Ιουτε στο
:τιοίοσε,86οσυι σοοσιι:Ισιιτ υ'εινονο:ι: οι

:Μοτό ο:ινοτε Πιο:: , οι σΙ·ιιι:ιτέ σ:ινο:ε Ισ
οτοσΙιειιιιιιιι ιιυου:ιο νσ::υ νο:ιτιιιιΙσ 86 Ιο
Ιιτισ:Ισειιιυττοε σοι στι: :Ι:ιιιε Ισ οοου:Ιο

νι·ιινο βιιο_:στέ,τιιιιιε :ισ Ι'στειισοτ με απο
οο:ινοο:ίο σο:ι.τσιιτοιιε στι:: οοΙυν ο σοι ιΙε
νσυΙουτ οΙ:ιιτο Ισε νονσ,ννιέρισπ: :ιι-πρωι
_ Μ|σ::::Α 86 συι:οτιτ ε: Ισυ:ε ί:οι·σε :οιιτΙο

ΙιιοτισυιΙοει:-·σίτ ΡοιΙΙΙιΙο ,ι τιιιιιε (στο @ο
`

' Μ::

ά_

Ή382.

δΈ ΚΜΟΝ

απ”

-

|ρω·ριαξα επτά/διά: :; γι:: @απο Ζ: αΜί4
το. Ο: :υγ Ι:: Ρ:ορΙπω ραι·Ιο :Η απ:: Γο
εστω:: ία:: ά:: εεεΙ::: 8: :Ισ ΗάεΙοε,υοτυ

:τις ΙΙ Ισ ::Ιο::::υ φαω! ΙΙ αΙου:ο, «ΜΙ/απ
τα Ζει:: ·υ2ε/Ζ:%· 22.: Ραπ:πω αΙε:βαέ:: ω.

Ι

Βίου: νο:: :με που: Γο:ιπ:ιοε ά:: απ::

Ι

::ίρει::: Η: , ώ:Μωω ΓοΙου Ι'οΧΙιο::αιΙου ε
Φ.: ΡΑΡόττΩ,σαΜΜε 22 :·/ίβα:α: βἰωπ Ζ: .Μα ε
@αν :να Μ): μα:ρω Μ:::πευ:εω ά·βα8?ί- ε
γΐα::: :να Μπα:: Μπακ· ::Μ.176. ΙΙ Γαυ: Ιοε Ι:::Ι- ε
α:: αυΠὶ :η Ιου: Βου:ισ ο:Ι::υ:, σπασω ΙΙ
αυυσ:αυτ ρα: :ισα Βόυ::ε τυοευ:ε ω:: Βου· Ι
ΜΙΒ: :υρυ:α:Ιου απο:: του: , α!Ιθα:ιε
- πο: Ρ:ο::Ιια::ιε ρα: Μ:: Βου: οΧο|ωρΙ:ε,8£ Ι
α::Ι:αυε ΜΜΜ: ρα: Η: σου:: ό:: :Ι:Ι1ο::5 ‹
::οτ::Ι::ιο ρα: υ:: α8:οαΙ:Ιο Ρα::”υ::μΙΙ ω: Ι
Ιοε :Παω :Μη ο:: Ιυς:ο::υρ:Ιου,ρατφ:-

Ι

:::έιτήσα:σιο:α: :Με έ: :φαι :ο ααα:: :! Δ::
_βη2847έ:7 , δ: :Ιοα-ρ:::υ·υοΙΙΙαυ: :Ισ Ια

τ
Ι

_ :::α:::::: ά::Ι)Ευυ,1::οωτυο ἀ'υυ ΓαΙυ:αΙτο
Ρ:είο:να:Ιβοοπ::ι:Ι_α εο:πα8Ιου α:: γή::

Ι
Ι

:Ιυ Ι:α:Ιο,ι:ου::ο Ισ:: ΓυΒΒοί:Ιουε :ΙσροΙ::6 Ι

Ι

:ΕΜΗ ρ:ορ:ο, 8: σουτ:: :ου:ε:Ια: _:::υταε

ι

Παω :με δα:α:ι 8: Ι: :::ου:Ιο πουερυυτ-

Ι

:ογου: ΙΙν:ο:,ου ρου: που: ρο:::·: α Η·

ΡοΙὶαΠο, ου ρου: που: ::πΙυΙ:ο Ξ: ςυΙ:Ιηυσ
:τυπο ρεοΙ:έ :με α: ΪοἰΕ. ΑΙο:5, :Παω

:έ:Ιυε Ϊ::π:Ι›ΙαΙ›Ι:: :Ι Ια ΡαΙ::ιο δ: α:: ΜΜΜ;
που::

κ

..--:

.

γ

- 17”:”-Α--ά

=7.7

Ρε ιι Αν. Χ (Η Με 13.ιιι.ι;.ι6. - 38;
ιιοιιε τετοιίΙτοκιε σοπιπισ Πιο 8: Ι'ειιιττσε

ίου: Ισ Μπεστ τΙσ Ι)Ισιι .ιιοτιοΙ:ΙΙ:ειτιτ τσιπ
τσε Ισε τστιπρσΙΙσε,Ισε ρΙιιγσε 8: Ισε φωσ”

άουτ ιιοιιερΒιιττΙοτιε σίττσ -Ιε:ιττιιε , ΜΜΜ
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