· εΒειΡἱτι·ε: άε:ε Αθεεεόεε
ΑΡοίὶτεε.
ΧΉ7
δεκινιοκ Ρ:ιεΜιεκ δναι
νε1ιεΕτε Ι. δε Π.

'ναί Ι. Νοε” προπ.τβιί! !ερπ>Μέσ πωέπέ, ό
ΤὐεοιυἰΜε , ωπώαπ2 Σπα: Με άσο/Β 914;
κ
«
·
κ. .
!εβ: |”:: ψ' ω:- α_βϋ(,'ί
ό· αχ υιβνέπετ.
ναί Ι Ι. ΜΗωω απ έσω· θα» βι27 πω!»
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.

ΚΕΚ” Μου πἱτηε2 ει: δώ
Ο

Χ..|-

2

Σ
;

επι:: Ιεΐυε,εΉ γ ευοπεΙυεΙ
Ί .
Π _Υ
Με
πιπιίου ιΜ Μ
ν11Μ
νικ: ΐοτε
πωἔτιΙΗΗυο8ε
Ϊοττ
:πηΡΜ
ω·

Ϊ απο ιιὶνοι:ε ώ: ΜΙ :ΜΜΜ

νΉ

ΡἱίΜτὶο οὐ Μ νογοιπτ τεΡτεΜιιταε ιΜ Ια;
Πωσ ά'νιι ΡατΩιὶ: ουιπΜτ Με οβΜ&ε Μ8
Ρ!ιτε €ΙοτΜιη: 8; Με ΡΙυε ὶωροτταπε ΦΠ
Ρι1ΠοΜποτιπϋφτωιιεΙοε Γεω 86 όαιτε Ι'εΓΡτΙ:
_
Α
Α
Π.,

Δ

7_ `
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?ΜΜήή

.Ρ

ο

ο

-

;

δ:Μοοπ φτετπἰετ.

δ

όοε Βοτπιποε , Μ Ρ:Ιε‹Μ Που είδε οπ ντι
επτοπο ‹Μ 8Ιοὶτο 86 :οιποε Με ΡιπίΤοποοε
οοΜΒ:οε ΡωιΕοκοοοε ο Με ΡΙοοε. Σ: Ποοτειιιε
οοπππο Μο: Οτοειτοπτ 86 Μοτ ΜπἰίἙτο , Με
ο-.τ·φ>-,-`οε2*-·Μω"_“

Αποοε όοίςοπόοπεοπ τοσο νοτε Με ποιο
πιοε,8ε Με !ιοττπποε εποπποπε Επίοπ'οπ πο

νοτεΙοε ΑπΒοε, ο :στο ο: Με οοΐοτε οοτπ-

›

. Μτωπε Βιι·ΙοπΜπιοπε οοπετοΙογ,6εΙυγ οπο ,
ί. ία νοτια σΗιππο οπιοιπο‹›τεππτ νπο €ΙοτΜι1- (
Ϊ* ` :Γο?νὶᾶοἱτο ; Μ του: οτι δέοτοε νἰ_πειπτοεὁε
οπο Ιοπ γ οπτοπο ΡειτΜτ οπ νο Μπἔπεο του:

4
Ρ
ι
ο
ι.
›'

απο ιΜε ΡΙοε τοπ1ίΤοπτοε εποτυοΗΙοε οι; απο!
ο: ο: Μ κοπο: Η π'γ παοκ πικαπ εΜ νοιιε
οπἱποἀοίὶτοίΕ οτοοτππιοπτ ά'οπ :ιοοἰτ νπο
νοϋ:,δέ τποΓτπο απο πο ΓοπΙιειἰτκπΙἙ,εΊΙ οΠ:οπ:
ΡοίΠοΜ,όοΙει Ροίΐοάοι·, ρουτ οτποτ Η ιποί
Γοπ ο'νπο Η απο ΡΜοο ο: Ροιπ οπ τοΡοὶίΕτο

Έ
'

ὲτοιπο ποιποΙοπ οίοτἰτ δεῖ Με γοιικ.° Αιι-

Ι

ἰουτἀΉπγ ποπε νοιιε όορΙογοπε νπο τοΙΜ

.

τοοπΤοτΙο οοποπτ Με γοοκ,οποπο ποοε νουε

[

Αροί'ττοε
οικω” οι1ποτειιτο
νοοε ο :τοπιιοτο2
οι: οοίὶο τοΠο
ΗΙίὶοὶτο
Ωιπε οοπ
όοε

το είὶοοἰιψ ουἰὸιιἰἔπο :ὶ Μ ρτὶοτο ά,ΕΙΙΓί:ο
οπιπἱτ Με γω:: ἐ Γοπ Μτιπτοι1τ, νοι:ε Με ἀεὶ
εοοοιτιιτἱτεὶ ΜποίΕτο, 86 νοοε τοπι:ϊτο οπ

ρεώΙοε ό:: απο οοπτοτποΙπποπ ΩιΙιττοίτο;
ο: οπ Ρουι°τοΖ Μο 1100 ΓοοΙοπιοπ: Μγ δ:
ροπτ οοετο Μοτο ο :ποπ οποσοπ οποι ΜΥ

οικω οΜὶπ ΙοΗἰι·Βε εποε: άοε οοπτοπτοιποπε
ὶποΙΪαΒΙοε

-ΕΠΕΜη1

/ι(ι!39.$' εἐαΡ.ι.Φε›:[ι.ι.

ο
3

ἰοεἔΕιΒΙεε.

νουε γ νοι·ι·ο2 ΜΗΝ: 5θΙ8ΠΟΠΕ

ΜΒΜ αμα ειιιοὶτ ΙουίΜττΜ φοιτ ρου: Ια

τεἀεπσΡτὶοο ό:: πω» :ποσο , ό: ειιτοἱτ οΜΒεΠέ:

Μο Ισ Οσα Με Ρ;Ιι1εἰρειοτο2 δε Με Ρυἰπειτι
σεε,ΓοττΙτου ωοουππω μι: ΗΡτοΡτο νεα

ευ , Γε ρΜΜιποτ ΡΜἰο οι: νΜ ὰ Με δειὶοδὶε
Αροϋτό:ε , Μυτ οΩΜἰἔΠΩτΜ5 πτγΠετσε άι:
. οΜΙ, 8εΜιιι·οοοοει· Με ωαπάο:πποηε δέ Με
3οίΈκιιδΜοοε ιΜοεΠξι€τεε Ρουτ Με ΡτοΜΜτ
ἐτοσεΜε ΡεορΙοεο:Μ Μπιτ, δ: εΡτοε α:Μ

οοὶιτοτοε ΜΜΜ οι: :ΜΜΜ δ£ ό”ορΡτοΙστο
οιιὶΙ αιιοπ ι:οτηΒοςτυ Η Μο8 τοωΡε,8:: αποπ

:‹:::ὶ σεΙυγ ‹Μ οαππυάο δε εΜ· @Με Ραπ
γιτΕοωΡΒοτ οποτιπ:!!εωοπτ.

νοι:ε γνει·- -

απ Μου ρου ‹Μ Μακ ΑΡτοε Μ 5. ΕΜΗ: κΜί

:οποτε όυοἱοΙ Με α: βοά: (ῖοΙΜΒο Μα: να
Με οοππ1Μ τ!'νο να:: :μή Γοι:ΗΜ απ νε|:Μ-'

Μ:11κ:ο Μ ΡοΜτ Μ· κ:Βοιουο ᾶ'ευ5εὶ:π Μοεικτε
ὸσἴρετιἰοε οοτΔτιΜ`εὶο Μι:,Με πιιἰὰιεἘὸΉι
Ε[ρι·ἰ: κου: ποοιΜοτι δ: ΜικΜτ Ρο σα:: ἑ

να: εταηάο πιι1ΜτικΜ άι: 8ς:οε «Μτουτεε
Μτίοηε , ἑοἱπιευτι οτι Η ρτοΡτο Μο8ικ: , Με

@Νοε ωοεοὶίἰουοε οι: ΒΜιι. ΎσιΙΞ γ νει·
το2 οσε Ι:Μο-Βουτειικ ΑροΗΜε , @τοπικ
(εποε τΜ εε ει·οοά δοΜὶΙ ιΜ ωΙϊΙοο,ροττοι:

:ι :οσε Με Ρει:ΡΙοε Μ Ιοιπποτι: αετοπ ΕικτΗ
@Μ , δ: ετιἰωοτ τοιπ 1°-νω"ω ‹Μ Μ όοικ:6.
£ΜΜιιτ οι: ία εταοε:` : δ! οιιογ ιι'ὶ!ἶι:ἱἶοπτ
Με Έστω, ω” αΡοιη·, @Με επί Μισο, ίσο;
;

·

8

Δ

~______Ϊ
-οοο

Μ

ό'εππω φα·ωίε»·

οΙουυουσε:, 86 σ:: Υτ1 τοστ Ειπε ευουυε :ιγάο
ἰιἑυωαἰυο,ου'ᾶΙε ΈυΙΜιπ οοτυοειττυε δ£ Ρετ Με
8γουυο€υεε όοε Ιυἰἔε,86 Ρετ Με ΑαιεΜτυΜε
6Με ΡΙιἰΙοΓοΡΙιεε , 86 Ρετ Με Ρκοί"εί8σε όοε
Οτατευτε 86 μι: Με εττΙβεοε ‹;Με ΡοΙΜουοε,

!

δ6Ρ8ϊ τουτοε Με Μπα 6Μ ΓΕτυΡὶτο Κοιπεἱυ,

ο'οίὶ ει :Με άσε του: Μ ιυουυο; 86 ουσ Μ τΙο-.
&τευο ου'ΙΙε ευυουε:ογου; ΜΗ υπο&εωευτ
οΡΡοίἐο Με: ΓουΙαοοοτ εὶ τουυ:οε Με ΙΜΗ
8Ιουε ιΙυἰ κε:8υογουιεΙοεεε Μι· Μ Μπα, πιειἱε

:ὶ τουτοε Με τεΙΓουε εΜ Μ οΙιεἱτ δέ ἐ3Ι:011Ι€8

!

Με εΙΤοᾶὶουε ; Μ ρα[υειοετ υοειυττυοΙοε

!

ειυα: που! ἀ'ςΗὶοει‹:ο , : 4ε6 ΜοερτΕωοτ Η Ρυἰβ
Ωιπιιτιουτ άουε Με οΓΡτ1ρε ιΜε Ιιοτοτοσε (μια
-·ω·ε·- π·€.ΐ α.:

του: ὲ::9υΡ οιτΜε νου, εροουτἰι· εἴ (].Επ1β:
:που νυεὶ
; ιυειἰευυβ ιτουροε με: “η
@οπε,το(οΙυε :ὶ ΤουθΗτ Ρουτ ΜΥ υου ΓευΙο‹

Μουτ Μ
ΜΜΜ 86 τουεΜε ορισι·οὶει·‹εεετ ουΞ
.οι #6« 6.3
ιυουυι;, υπεεε'Ιοε οευυ_ῇΠἔ:τυουτε, Με μοβ]
ο .

ὶ
Ι
1

ε_τερεε_ο·τε.86Μουτ σο ουοΞΜε_ ητέαυε Με ΡΙυε
ευυυπιυυυε Γειυ:ογουτ ἰυυουτοε όοίυΡΡΙΙοέ:ε,

86 εΜ ΒμΒ;εΕἰοεεου;:ο-ο=υ3ς. _Υουε γ Μπα!
σοίϊο ΡουχοΕΦίο παώ-αυτο οίὶτο ΏἴΠθΗθ9Ξ
τυευτ.5·ί],'εἰζἱὶ;: Ρετ Μ. τείεουε:-Με :ιάυστωτσ©
τοευε.ΐορουςυεφ ιο:(υπο- τοπορε ου οΜ]: 86

*κο6ή.-.".6ε

εο.εευε.εεε.εεε εεε εβευε ωε>υτέε Μ·
· ηυ'αυες @εεε ,[εμυε τουτοείοΙε ροτότουο πω:

Με ρουεεε,θ Με. νου. ουοΙουε ωαυυαϊίο

μ

›

' Β::ί!ε: ε'ουειΡΡτοοιιοτ,ΐουά ΑΜΠ τοϋ Μ: οΙΜ

Δ

/

1

ΡΟΗ;

|

Ι
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αειφ:: σύεφ.ι.νεε[ ω..
ρου: Ισ. ιΙΈ:ίαΒΙτετ, δε Ροι1ΠΙοίοηεΙτε & Μ
εΙιέε;εΙυβ ερΡεεεευτ:2-νοι1ε Η: $εΙΒΜυτ
ΙοΓιιε ςυΙ νογειιπ 5ειιΙ εσυ: ΡΙο.:Ιο εΙε τεΒο ςυὶ
οουτοπΓυε εἰ Ιω όΙίοΙΡΙοε ΐοικΙ :ϊ Ι'ΙΜΙεκπ
ωοίτηεΓυτΙηγ,Ιε τευυετΓε Ρετ :απο Ρετ ν»

8τειιιεΙ ί:οΙετάεΙυωίοπο , 6: τουτεείοΙε πιο Ισ
ςΙεεΙ11τερσΙτπ , πκιΙε Ρετ Με: επεκικΙΙΙο ό:
ΒεευεουΡ [Με 8ΙοτΙουίο Ροιπ Με· ά Ιππο

ι:οιιΡ ΡΙι1ε ευευτεεευΓε Ροι1τ ΙΈΒΙ1ίο ΙΙ:
ττετιεΐοττηο (Ιω Ι.οι:Ρ επ νη ΡειΙΙοιαι· , ό”νι1
ΡετΙεοικευτ επ ν:: ΑΡοΙΙτο δ: κΙ'νει ζΙΉεΒΙα
επ να Απεο :Ισ ΙσπΙΙετε ; ΒΙΜοη φ16 Ιεε

Ρουτεε ΕάεΙΙεε :Ιω ουΡ:ικαιοειπ ιποιηΙ:Ιογεει:

άειιεο:Ιιιγ,π'οηε μποτ ηπεε οι:Ι:ι άσε μπε
εεεεεΙΙεπτ ΜΙι:ΙΙΙΙτε τ1ιιοΙιη,ηΙ ‹Ιο ΗΜ Πε τε:

εοΙυειπ ιΙο ΡΙι1ε ετεπόεε εοπιἴοΙετἰοιεε.νοιιε
Χνε1τ€26οτ11πιον:10 νιεγε Ιιτιεπέσ όιε Ρεα
ΦεεΙοΠΙριε,οίι Με ΡΑΡωσι·ε 86 Με ΜεΙΙοε
° ίοπτεοπωκ κ:Ιιε5 8επιθιιε Ι:ΜΙετιε Δε πιο ιΙιι
ΐεεε0κΙο (ΙΙιτΙΙΙ , ό: οιὶ Ισα νοΙ: Η: Ρειιιπο

ε πω: δ: τη:ιο·Γοτ ό:ιειε Ια: Με άι: :Μια

ΑΒεειΙ1εω) ε'εΙΙ: Μπα: Με Ροιπεε ΓιιίΙ:επτο:
ΡεϊξΙει ΙσεοαΗεςιπέι: εΙε τ1οΙπ:ε,ε1ιύ ποπ Κωσ

Πιετιπ:Ιρε ΜΜΜ:: εΙο Ιουτε ευωοϋπε πκιΙε
Ρ0υτΙοε ΓεοοιπΕι· ΡΙι:ε εΒοηεΙ:πιππειπ πι!!
ΕΙεεεΒεγςτηεπτ Ιειπε [πορτα ΒΙει:ε δ: :κι
θΡΡοι:ει1:Ιη:τΙκ εφε ΡΙεόε Με ΑΡοίΙέτσε.
τ 00η νετεο29 4:οττιωοΙειΙΙε αστε Βτευε:Ιο

@ο 6ο ΙοτΙσο ω: εΙί:κτυπο δ: Η'επ1επι;εΙθε
.
· Α 3 - · γ
---Μ ε

ε

6

δ'ε.υποπ 'Ρπωίε»·.

ίση όσα ττοττΙΡστισε ΓασστόοταΙσε , αἱτιίὶαιι
Ιου ιΙσ Ια ρτσάΙσαιΙοτι ΑΡοίΙ:οΙΙιμισ Ισ Ι
ι·σ8τισ «Ισ δατακι τοιπΒστ,8ε Ια ΜαΒΙσ , Ια
(υρστίΒτΙοπ δε ΙΊὸοΙαιτΙσ σΙΙσοΙτ ασ ΡΙσά ‹Ισ
Ια ετοΙΧ άσ ΕΙιτΙΙΙ:,8Ι: ξαΙτσ ΡΙασσ α Ια να”
ΒσΙΙΒΙου. νοικ γ νσττσι ση θα εστω

$-ι1Π6:58_ε?.γή-π
°στσΤ·
?75
:.ο-=πυ-4Έτή7να-ι>=[_Α"_._:-

νταγσ ΙὶσΙΙἔΙοι·Ι αι1:ΙιοτΙΙόσ 86ΙσσΠίεσ Ρατ
τατιτάσ πιὶτασΙσε, ιτιαΙε ΡτΙΠσΙΡαΙσπΙσοτ Ρα: Ι
α: Γιπ:οσ2 ΙΙ Ρτοπιρτ δ: Η Ιισιπσιικ , απο Ι

ωαΙιπσπαιιτ ΙΙΙ Ι'οΙ:ΙΙΙοατΙοη άσε ΜΙΒ Μ
Ι'Ιππ:τσάυΙΙτέ άι: τσιπ» Ισα αιπτσε ΙοίἰὸσΙσε ω:
Ιαιιτογσπιτ ΡΙι1ε αυοΙι· εΙ,σκουίσ όσι1αιπ ΒΙσιι Ι
ΙΙΙ ΙΙσυατιτ Ισε Ιιστοωσε.
(λ: (σο: Ια ,ττσε-σΙιστε Έτστσε ,Ισα σΙποίσα

αΙΙιηΙταβΙσε «μασ ποσα αυοιπε α κα» τσΡτσ
Ιστιτστ στα σσ ΙΙιπσ, 86 2ΙΙΙξΙΙ.Ι0ΙΙ08 ,α ωσΙυτσ

«με Μπα νοικ Ισε-σ:φοΙστοσε , πουε νουε ΡτΙοιπ ‹Ισ νοικ ι;σιπΙτσ ατιτσιπΙΙΒ αιπατιτ σοι:
Μπα αΙιπσ2 Ισ ΙαΙιπ ιΙσ νοε ρτσΡτσε απισε. .
σ

Ραπ Ισ Ρι·σίσητ ποσα αττσΙΙαοα αι: ΠοιιτΙΙ-ΡΙ

ω (ΙΙ:· 68 ΜΝ: , που: :Ισ ίσωικ σμίσια
νοἰτΙστἰττσδεΙαΙἱαἱίοη σως: δ. Μις: σο Μ:
αυσσ Ιου ΕιιαπΒΙΙσ, με :Πω σΙΙ; ΙὶωΡΙσ

Ω08Πτ ασκ ιτιοεε,ττιαΙε Ια σΙαοίσ ση ω: πια
ειιΙ5συσ.
ΙΙ Πσοουε Ρτοωστ ραε Ι`ΙΙΙΙΙοΙτσ ε'

θα» ©ΧρΙοΙ;ε ά'νιι Πγτυε,ά'νοι (Ξσίαι· οι: ά'νπ
ΑΙσααπότσ , οι: (Ισα αιπετσε ίατιισυ:ε ΓοκκΙα
πω” όσα 8τατκΙσε ΜοπατσΙιΙσε , σοὶ υστοια- .

ΦΙΙσπτυΙρτοε Μ Ισα: ποΙϊτσ ΕσΙΙοὶτἐ›δ“Ι"ἱ
μο08

'

_/1'έιε.τ σΙαρ.1.Φιι/ΙΙ:...
ω” Ρο11ττοΥ811τ Μπι Γεω: ὁ οοπτειπετ
Με οιπΙοίΙτε:, ττπι15ηοτι ἐ πω” ΙοίΙτιιΙτο

Δια εΙιοΓοε ι2ΙεποΙΙτέ Μι:: δ6:Ι11οΙ18 επιεινετ
:Ι Ια Μ: οτα ιπεΙΙε:. ΙΙ @Με ρτοτικ: Μ· ΔΙΐε.τ
ιισ.έι4ιο/Ζι·ι·:,όεΗ ὰ άπο Ιο νετΙ:ειΙ:Ιο κά: άι:
α: ςυε Με ΑροΙΙτεε οι1:Βιίτ επ Ια οοοςυείΙ:ε
ἶ_ ‹:Ιι1 ωοιπΙο ἐι Νώε (:ΙΙΙΙΙΙ: , ηικ:ΙΙε όο&ιΙτκ:

ΙΙιοιιτευΓοΙευέσ, ευα:ςυεΙ 2εΙ‹: Νε ΙΪο.τπ
ρτείοΙ·Ιίω·:, μα Ψ16Ι5 ι1·ΙΙτειεΙι:ε ΙΙε Ιου: επι
Ητωέο,εοωήποπτ Πε στι: ΐοικΙέ Ι'ΕΒΙΙΙ6: επι
ττο Με ΜΒ δε απτο Με θουτΙΙε, Β: τοπ»
ωσπου ΓυΙιτοΙΙιΙ'οιπ Βουικτυίτε; οάΙδέο

οουίἰτωἐο δε ιιεετοϋε ΡειτΙα ΙιιωΙει·ο:=-όε
Ιε11τ8€ΠΙεΙ8πετΙ1::Π8,Ρετ Ι”οΙΙἰ‹:ιι‹:ο ιΙο Ιοιπε
εκΙιοττετὶοηε.Ρετ Ια Μτιτειί: :Ισ Ιου:: νΙο, μι·
ΙοεεκειτιΡΙΙ:ε άι: Ιου: 2οΙ‹: δ: Φ: Ιιτι1τ ι:οτι- Ι

Πειτε:: επι πωπω Ιουτε Γουίΐται5οεε ΡΟΗ!!
Ι'ΕπιπΒΙΙο,8: ρω Ια Ισοιπ:«ΙΙόΒοη οοΙοίΙο εμιΙ
82€εοπ1ΡοΒοέ Ιουι·ε ιταυιιυκ. ΙΙ ει Μαι
(Μπι: Δυττ€Ϊοἱ8 όΙυετε ΤτεΙττ‹:2 Ιου; άι:

ίετιιΒΙΙΒΙοε τΙττοε, «:οιπιπο Ιω Α&ι:ε άι: δ.
ΤΙιοπωε;Ιεε Α6Ιοε ό:: 5.Ιο:ιτι,Ιοε Αθεοε εΙο δ.
Ρει1Ι,Ιεε Α&‹:ε άι: 8.Ι)ΙΙΙΙΙΡΡο , Με Α&σε ότι
διΑπεΙτέ , δ: Ια Ρετε8τἱπε:Ιοο άι: 8.Ι)ιτι:Ι δ›ζ

ΙΙ© ΤΙποεΙέ , Ιεςικ:Ι Ποτ: ντι ΡτείΙ:το άΙΑΙΙΙ:
σουίεΠΞι είΙωπ οοουαΙικ:ιι :ΙΙΙτηΡοίΙ:υτσ μι:

ΙΆροΙΙ:τε δ Και εΙ”ειιιοΙτ Με Ιογ ωεΙτπο «Ια
ΓοιΜουοιπΙου μι: Με εεωιΙοο ιιΕΙΈδΙΙοο
φΙΙΙ ποπ Ρομπ 5.ΡειιιΙ, τ:οπιπκ: Ισ ωωω
Α ·4

/

8

:

ΤεττυΙΙἰευ.

:$”ΜΜπ ?)π·ωίε:·

)/.

ΜυΙε του: εεε: Ττεί:τε2 εΙΙαυ:

Γυυρυβ2,δε ::ου:ευ:::ι: Βεειυεουρ ά:: εΙιοίεε

διυΠε8,εΙ:Ιυτόεε 86 :αιμα , Ι'ΕΒΙΙΓε ρ:Ιυυ:Ι
υ:: Με ε: Ιυί:εωευ: :εΙεπε2 δ: εκεΙυε άι: Βι
::τέ οπο:: (ΪείἙογε:›: :Με :ταΙ:::2 όσο: οι:

_-:

Ρ00υοΙτ :Με σε :1υ'νυ ευεΙευ :Μου υ'νυ
:που :Ι:τε :με Ιε ΡΙ1ΙΙοΐορΙιε ΜεΙΙΙΙε εΙυοΙ:
:Ιόυἐ :ὶ ντ1Ι:01°τ :υεΙυυπΙε ΙΙυτε,ευ,ιΙ ό): Μου:
:με Ιε ΙευΙ :Με ευ: ΡευΙΙτ υΙ:ΙΙΒε: Ι:: :11ο:ιεΙε

ὰ Ιε Ι1τε·, εΙείΙ: ἐ :Με @ΜΙ ό): :ιυοΙ: :Ιευ ό::
Βεειυ :με Ιε :Ι:τε.ΜεΙε εΙε ::εΙυγ :η ου Επι::
|

:

:Με ει: ν:: του: ειυ:τε ἴευε :με Ιε ΓευΙ :Με

:
Ι:
ΙΙΙ

τωυε ΜΙ: οΙ:ΙΙΒε: :Ι Ιε ΙΙ:ε,ε”εί: ἑὸΙτε :με Ι::
:Με απΙ:πε πω:: Ρτοιυε::α::: :Ι::5 ουσία:
ΙΙ όπέυεεόευοΙΙ:ε εουιποίίβυεε , υουε ε::
ἀεὶ:
:Με αΗ*εδ:ιουυε:ΙυΙεέ:υ:ε.
ΙΙ εου:ἰευ:
Ετ:382:Ι30:1:Ι2ΠΙΠ180: Ε:::ει·:εε
86 :κε

.;

εΧε::ΙΞεπιυπευ: εΙεΡυἱε Ιε ::ο::πυευ:ε:υευ:

.

:ι.ιΓ:Ιυεε ό. Η: Η:: Ιεε εΙ:οίεε·Ιεε μι:: :::·ΙΡυτ:ειω

:;

:εε ά:: Ι:: γΙε :'56 :Ιυ ΜΙυΙΙΙ:ετε άεε δευιπε
ΑΡ:›ί':τε:,86ε Επι: :ου: Ια:: :ιπιτευεε8ε Ισ:

›
ή.

ευ:::έξετεε ‹1Ιεεε ιΙιυΙ:ι ΠΡΑ: ευ1 Ι:: Με εἴ
Επι Ευιιυ8εΙΙΙΙτε,

›

` _

νω1:Ρου: ίυυὶυίει·ἰρ:ἱου:υιεὶενογουε
τυαΙιπευε4υτ εο:υπιευ: $.Ι.υε Ιε ΙΙε Με Ιου

'ΕυειυΒΙΙε Ναι.: που.: |)ιέ:, :ΙΙ:·ΙΙ , !ερτεακέεκ
2αΜέ , ὅ ΤΙ.Μορβί!:,ισιιεθεω Μια:: Ι:: :Ιου/ά π
ε" Ι:/Ισ .τ”ι]ΙΙ π:: ὁ βάΗ ό· :Ι συβέςπε: ίσα:

2989”
Μ" ῇαΪἰ[ιστ
Ι
Ι
' ω:: :#2 Μια: Ου ΙΙ που:
:αυτ

Ι

ω/ίι(?εεεόαβ1.1>εΜι.2.2

9

Με 0οιιίΙΜτετ σεΙυγ @οι ει έι:τιτ Μ ιταΙιτέ
ιΙοιιι ΙΙ μιτΙο,εοΙιιγ :Ι ειιιι ΙΙ Γε έι:τΙτ 86 Ια πιει
ιιι:τιτ ιιιιΊΙ εουιΜπι.ΟοΙμγ ςιιι Η έ:ι:ι·ιτ , ς”:ι
«θέ 5.Ι.ιιο ;ει: Ευα τυείωο άουτ δ. ΡειιιΙ ιΙΙτ
ου Με Ια ΜοοικΜ εὶ ΤΙτιι‹›εΙιἐε,Ι.αε ρα! ε!! ι
Μππω),δ6 ιΙΙΙι1ιΙ€Ι8ΠΟΕΣ Βεειιιι:οι1Ρ ‹Μ ντ:ιγ
ΜΙΠΒΙ2ιι€€ τοιιε Με ειιΜΙειιε οΙΙ:Ιτικιιτ ιιιιΙΙΙ
ρ:ιτΜ :ΜΙΒ επι 4. άοΓΕριίΙτε ουκ (ΙοΙοΙΙΜιιε
€10€ιι1ιΙΙΙιΙΙΕ,Ιαπ Ισ ΜΜσε:Επύέευ από πασα:
χω” ; διΣ ΜιιιιοΙ τιοΙΙιε δε:Ιι_διπειιτ Μίιιε :ιιιοΙι: ·'

ι:ΙιοΙίΙ Ροιπ ::ΙΙ;το Γεω ιΜε φωτο ειιιτΙκ:ιιτ
ςιιιιΙει:ογοητ ειιτι:8ΙΡετσι ΓοηΙΜΙοιιε.Βιιτ
ηιιογ ου Ροιιιιοιτ @τα ιΙΙικτΜε ηιιοΙΙΙοιιε,

Ρτεπιιοτει1Μιιτ Ροιιτςιιογ “Οι :ή ΡΙιιΙ"τοίΙ:
έτσι: Ιιιγ πιάτσα Μο ΒΙΙΙοζτι:,ιιιιιευ πω: ευ
δε ΡΙιιε ιΜ ι:Ιειιττό , Γεειι1 εΡωιιι ;οιΉοιπε ΡΙι15
τ:Ιτιιτο στι θ. Ιου/τει: ; δ:: ΡΙιιε ιΙΒιιιτΙ1°οτιτέ,
Φοιτιπιε οίΙειιιι ιηιικιΙΙειτοττιωι ι:ιτιαιιέ:ο ὰ::

Ια Με ιικΓιιια Α οι:Ιει Μ κάμω «μια
©0ιιιπιεΙΙ11>:ιρειεεεΙΩΔΜΜτό Ιιιγ πιι:Γαιο Ισ
·Βειπι:Γπιο ιΙεΓε:ιιι , ιπειεΙ'ει ΙειΙΙΤέ ΜΜΜ

ΙΙιετ ΡιοιυΙοι·ιειτιοιι: ;ὶ Μπι ΒιιΡιΙΙΙο , δ£
Ριιιε έΙ Με εΙΙΓοΙΡΙι:ε , ε'ειι. τείειικιιιι: να
Μπι ΡΙιιε ωιςι:ΙΙουτηι1ιάΙΙΙι:Ιοι1εωειιτ ι.Με
ειπα 8: ιοΒΙΡ-ιετωο εΙ”ΕΙρτι: δ8_άι:ΙΙ:ι1:ιιυΙΙΙ.

:ιι-ΙΙ 12% Ια ιΙΙι.ειΒο άι: απο οιιτετιιτιπα
Ετωιωω ἐ Με ιΙΙ·ίοΙΡΜε , δΣ έσω ι:Ρ: ιι:Μτιπέ;

Με βειιιιεουΡ [Με ΜΗ:: 8: Ριω εΙΙιιιικ:,
ι1ιιΜΡε εΙ'ιωμιιτισ μι· ω» ι:ΙΡ:Ιι: Με εειταε

---.-.-ιιμ_

ι

:ο

&>Μεοπ ?)›·εωίε:·.

ᾶο:οε :Μ θα νο:Ι:ί: ό:επε Με πορ::οε , Γοἱπεπ:

οο οπο: Ποπ ό:: οι: μ. :Μ Ιο:οππο , π· υπ:
ΙΜ] πω: Μ): Μ άοιιΜσε: δεκα· ,

!,εοπέυα] σε

έσω· εσεω·,ά· έ: Μ” ει] 132: ο , & Η.: απο β·
τωπ μιφ!ο. Ε: οοΜοίὶοΙ: Βοοποοιιο ΡΙοε
::οοποποοΙο ἐίο 8τοπόου:Βο οἱ Η: Μοὶοίἱο
:Ηιππο. (Σε: :το π'οίο με οι: οπο: οπ'Η ειρ
Ρο:πέ: ο”οο:5:ο , :ποπ οἱ Μ: :ποΗό Γουβε Μ οι·

:οθ:ὶοπ οι: ω: Ι.οε Κογε πο :οπο ο::Η
πεο:ο:ποπ: ρε:: σο: τποΓ:ποε οπο οο οπ'Ηε πο
Ροποοπ::ὶιἰ:ο ρ:ι:οπτ:υγ. Π:: :οί::οΠε Π:
οέο!ιο:Βοπο Γι:: Ιοιπε Μἱπἱίὶ:οε,ογοπτ Μιπε
Γοο:ο:οπ·οε Ροπ: ιπο:::ο Μο:ε νοΙοπ:οι μι:
οο:ἰ:,8οΙοοι·πἰίὶο:ἰἔε ρου: οο:ο85Η:ο:Ιου:ε
βοοπκ :απο δ: ρου: ::οπΠπο:::ο έ: Μ Ροί:ο
@το Ππίὶοῖτο :Μ Μο: :οοπο,Γεπε οι1Ή ΐειΠΙο

οπο: Ροι1: οοΙ:ε 1Ιε:πο::οπ: ου:: ι·ποΓ:ποε Μ
:τυπο ο Μ ΡΜιπο.

Α:πίἱ ποίὶτο 5οΕ8που:

ΙοΓπε προ: Μ: μι· Με· τποίιπο οο οιι°οοοππ
ποσο πο Ροοπο1:ϊἔιἰι·ο ε ο”οΡο οἱ οπο ΓοΧΡὶει

ΠΟΠ :Μ ποε ΕΣιπποε,ει Η:: με: Με οπο: Με ο::
πω (ο ΡοΒυ0ἱ£ βιὶτο οοΠὶ οοπα:π

οπποπι:

ρπ:Ιο:.::πε:ίπ οποΡο: Μ ίὶοππο ρ:οο:ο &
Μο: ξ:ο:έτε π'οπτ π: :ποΙπε :Μ οΜἰ:τἐ οἱ

Με” · Δω:ποτοε οπο Π! Με ουΠ: Ιογ
πιοΐιπο έ·ο:Ξ:ε.Ρο:οο οο'Ηε Με σο: ο:: οπ ίου
πω:: δε Επι: ίσο ὶπΓΡΙ:ο:ὶοπ.

Μ :Με οι:

ΡτοΙΤο:ποπτ μι: Μο ΞπἴΡἰ::ι:ἰοπ , Ρει:οοοπ'ΙΙ
0,8 Νε Μ:: οο:π:πο
¦ οι:: ;ιοοοπί:ι1:πο ὁοἴοἱτο
` Με

› /έΐ:9.:' ελ::ν.:. Φες[:.:..

::

!ε:Ρ::ιν:εε (μ: ίου: ε::τει:ό:ε Ιω:: νοΙο::
:ριιὶ Ιου:: Μ::::ί:τεε δ: Μα:: ΐεε:ε:::::εε,δε

Ρι::ε!εεΙει:: ΜΒΜ:: εοι::::ε: :ὶ Μ:: :Μίστε
;Ήι:,::::::εο αέε:ε Ιν.:γ ω:τωδ: εεε ΙΞΙ::::Γ:πεε- ε:
: ε :::Γο::

:::εε ι:: ε ο:: δε ε ανε

::ιέΖΕόε ί: νοΕ:::τε,62γ ε: ::ρρο::ε τοι:: εε
::ι:Ί!γ ει:ί: Ρε:: ::ΡΡο::ε:ε:ι:ε::ό Πει:ί: :Με

Ιυγ:τ:εἴ:::εΙ::::::ι::: ε: Η: Ρ!ι::::ε ί: @επ ςι:ε
εο::::::ε μ:: εΧε:::ΡΙε Ι'Ερ:ί::ε πο:: Κο
:::::::::,Β:ε:: ::ι:,ε!!ε ει:: εξ:ί: έ:::::τε μι: Τε:
::::ε: Π::ι:ε:::: εε ει:: εἰ: ά:: ει:: ::Ι:::ρ:::ε :6.
Μο] τω:: ει:: α): ε/ἔέ Ζ,ε'::2ιαΜ ά: :σπα
ΕΡξ/108,Φ08:Ρ:Μ8 Με .Σε2έπε:ιτ, :τα ΑΜΠ: Με::
τεεεϋε Ροι:: :ιι::Ι:εο:ἰ::ι:ε :με ί: εΠε Με::

είὶέ: έ:ε:::τεΡει: Ια ΡτοΡτε πω:: εἰ:: Σ. Ρ::ι:Ι,
μπε ::ι:ΊΙ Γε: :::&έε Μη· :τ:είωε : :ΜΕ εε::ε
ό:ι:::::· :::Ρ:ο::ε εγω:: εΠε :::ίΡ:τεε μι: Ιείι:ε
Ο::::ί:, ει:ογ ει:'έ:ε::::ε μ:: εεττ:: :::ε:ί::, ε:
νικ: εε::Ι:ι:‹Ιε ωιίΠ:::εϊ:α8::ΒΙε :με έ:: Π· '
ω:: Η::::ε Μ): :::εΐ:::ε :::::::εά:ει:επ:ε:::.

Οι: ροι:ι:ο:: άε:::::::όε: ε:: ::ει::: Μάιο::
Ι:ει:,ρι::ε :με τ:οί'::ε δε:::::ει:: Ιείι:ε απο:: ὁ.
εε:::ε!ι:γ ::ιεί:::ε ίου Ει:::::8:Ιε ά::::ε Με

ειωεε,Ροι::::ι:ογ Η ε: πιεί: ::εεείΓ:::ε :με Γε:
:::Ιε:ρ!εεΡεγε::τ εοι:ε!:ε Π:: Ιε ρ::Ρ:ε:. Ισ
Ροι:::ο:ε ὸἰτε Πτ::Ρ!ε:::ετ:τ :με Ι):ει: ει:
απ:: ο:εΗι:εἰ:ε ό:: θ: Ρτο::::!ε::εε :Η με

8εεο::ί::::::ε :ΗΒΗ (Μ: Ιεε :::ογει:ε εο::::ε

Μ:Ιεε πο:: :ἔσω γ @Η Η: ΕεοΡοιε ό::
Γ

ιι
άεπιιοπ ?ΜΜΜ
ΡτοόυΠε. Η Ρουιιοπ Μου πισω ποιπἰτἱι·
Μ” ν1ειικίε , εοπποεΙΙ ει τιουττὶ ει· Πιπι
τει:πο ωστε Μογίε,ΕΙὶο 6ΔΙείοε Ο τὶίὶ : δ6

110:Μ1τπιώικΠ γεττιρΙογο ία ήεκιάσ,εμ1Ε τα
Ισ τπογευ ρ:ιτϋτοΙάοΙει τεροτειιὶοκι όπ ό:
ε!ιατ ὸο ιιοίὶκ: Ιιυττιἱὸἰιἐ καάΞε:ει!ο. Η Ρου

ιωπ ωε κιουεευο:ὶτ εΙε πο; ωαΙεἀὶοε μι: [ο
Γε:ι1Ιοροτυ|ο,ε‹›ειπωοἰΙαίαὶε ὰ νικ: ΞιιΒπιὶιἐ
εἰ: ΙΙΜΜό€$ , άουτ υοιιε ειιιοπιε Με πεπι
ΡΙοε ει: ?Ει1εω9Ιο , δετουτωἴοἰε έ! και 906
πισω 270115 πασοκ ει: Μεἀοώει , «Μπακ

η

ἐιΙ'οτέωκοπόέπαίτσόο ίαΡυίίΐατισε. ΑΜΠ .
Ροικωπε ι! Ματ που” ωΡετιιίτο οτι ία` `
Ψ€τἰιἔ: Ρετ' Ι'πηιιιοόίπο 5τ:ειόέεπΕοτι Φ: Κ
Τ
:
δ·ν?έ
ιν

ίσο εφε @αεκ Μ: ι·ΙοίΕτο :8εφερευόειιπ
ὶἱεινουΊυ υουεοΒΙΙΒά ω:: πιογωπε οτόὶ
Μπα μι: ἱείφεΙε ε,εφρτοποευτ Με αΙιοΓεε,
Υ£:Ω3ΡΙὸγ;1ΩΕΙεινἱιΙ€ πως δε Γείειὶτιιτο ά::

ίεε ΜΙο:Πτσε.ΜΜε 1ο: «Με ό:ιυέωμ: :υπο ο·οΙ:ι
είὶοπ τιεο:ίβιτο καρε ει αιιιΓε; όο8 Ιοιί5,_ςιι”:3.
καιω: Με Ραγστωβε ε!εε ΜταίεΙυεε. - θα
Κ1ικΔιτΕξ1ια$]!υὶἴ5,ιΪ5 εκεαΐογουτΙα ΙὶεΙἰ8ἱοτ$ |
εΙ6ε ()!ιω·ίβειχε ὸ'εΠτε ό1:ε&εππιπ στοπ
τωιτς ὰ μωγ δεεωκ ΡτοΡΙιετ:5.ΙΙ ίαΙΙοίτ

άσος ε1ψ:·Ρ:1τ Με άοευωεσε ρυΒΙὶεε 8:
ειυς!ιυ.πηικε άε απο Μιι&ο ὸιΓοἰΡΙΙειε Η
ερρσ'τυίὶ‹Ιε Μ ροπθππΜπέ ειπε Η Ι.ογδε

_ ' Με ΡΐΦΕβε;ρε · Ρριπ Με Ρειγοπε , Σ! γ επ
ΘΗοωέοιι$Με ΡοτΡΕγτε,εΙυί Φίογοιπ εμε

·

-

(.Ππ1Π;
ἶἶι

Η

~ζΪ

ω!έΐε: ελ4Ρ.:.·νετρ.:..

η

ΐἔΒτὶΡε π'αι:οπ μποτ Ρ:Μό σοοττο Με
Βίο11Χ,δ6 πιονοΡεούτ μάτι: ειιετ3ουο ό”ε·Πτο
1)!ου,οοΊ! αι:οπ Με νατιωο!εωοιπ όοε πή
υιοὶεε,ιτιπἰε μι: πιο εοττειάυο ίοὶουαο οοοο!

το Μουο!Ιο Η Διιο1τοηίεἱ8ιπεἐ μ: Μακ οχ

Ρτέειὶ (Εκ ΑΡοίΈτοε 5.Ρ1εττο δ: δ. Ραο1.ί)ειιμ
:ατε Μακ ὶιιιοοίογοπι ό”εόοτει· Ια τοΠε: ά'νο
Με. Ε: :οσε Βοοετο!οωοητ Μαι: Μπου

ιογειιτ (ω πποἔοτ Με ραπ επιθιοε . δ: ά::
οοωωετι:το τουτεε Γοτπεε εΙο ρωΙΙοτόύίοε δ6
(Ποοοί!οε ειοοιιπϋκώΙοε ὁἐιοε Ιου” :Μοτο
Μέοε , ΒΔ στι ΕΠ Ιοε οΙιιιτὲογοιιτ ‹$ο Μ @πιο
ό:: ςουτ!οιποοάο,οσωπιο εοτοευτεοσιουε

Με ΙΜΠιευτε 86 εΙο ισοτοε Με αιΙοτιπτει άξτ
ι7εωΡιω. Η οίϊοπ άοικ: Βοβσἱο οσο Ι'_Ε8ΙἰΓο
ΟΒτεΜοοπο ίοίὶ ό·οοΙιετΒέο όο εεε βιο::

Ηειίιτιοε ραπ κι ΡυοΙὶοε:Ιοπ τΙοε ωοουμπουε
όο Γαὸοόὶτἱοο Θεώ.: Ει ά1ΓοφΙίτιο, ουσ Μ.:
ευτοροτε άι; εεε τιιαοὁὶττοε αιΙοποιήοε απ? ο

ίοιιτρατΙεὶ ΜοουςΙιο Έε:τωοο ,οι οιχο.Ιο Ρο
0τορευοΙο οι:'Ηε οβοΓογεοτ' .οοιιουίὶ Νοε:
ἱφροβιιεςε θεοι οΙἙοὶι αποτο οοοοΠΜτο
Ρουτ οοοϋειΞιπετο Με Ιπ:.το:Ξοιιοε ὰ τηεἴο.το

@Ή οΪἐΙςιιετογοοτ.ετι Ι'ΕΒΙὶίο. (Σεπ !-μ:οο-_
ΠΩί[ΒΕΠοο εμε Γ” επ πωσ ἰητοεἱοος, δε
Ιριέωοάοοοεο :Ια Βου: ΕΓρτπ ουσ ὶοἶοοε
€11.ωοο σα:ιπ, πιο ρουτ Μπι Π:·τιιϊωΡοιιτ
το]οΠτο1κο, :ποπ που με μπι· οοημ;ιΙοετο

@ο :απτο : πιειἰε 1°ΕΙερωω οίἰ: ΡτοΡιπ:α οἱ:

η

ΙΙ:Μπο Ή·εωίιο·.

.

Γνο,8ε α Ι'αοττσ νΙ88σ,τυοΙσ ΓΕ:Μισε,σοοι
πιο (ο: 8. Ρ20Ι,σ/βιο: α'ωιπωειο @οπο ό·
ΡΜ]ΐικό!σ α 7Μἰιιτἔο ε: , ὰ εοάυὸῖτέοστ, σὲ σοκο

δεν· ά· ΞΙοβτωτσβίσο έαβκσ.
ΜαΙε , εΙΙτσονοοε , ο·σίΙ‹›Ι:-σσ με αΙΪσΖ
ουσ Ισε αοττσε Εοαο8σΙΙΙΙσε, σ1ιο αοογσοτ

νσο οοΙΙ:τσ 5σΙ8οσοτ ΙσΙοε σε ία σοοοστία>
:ίσο ΓοτΙατσετσ , σο ί:στΙιιΙΙΙσοτ ΙΙΙΙΙΙΙοΙτσ,
σοοποσ _ΙΙε σο: ίαΙτ,Ιαοε γ σοφΙογστ σοσο
το 5.[.οσ οοΙ οσ Ι”αιιοΙτ με νσο2 ΡτστοΙστο
τοσοτἱΙ ο”γατΙσο σοὶ οοοε οΒΙΙΒσ α στοΙ
κοιτα: δ. Ι.οσ ο”αο: Ροίοι νσο δέ οϋΙ ΙσΙοε
σιωο , νσο οο'ΙΙ Ροοοοπ σίΙτσ νο σα: οσε

ίσοταοτσ οΙίσΙΡΙσε οιίΙΙ αοοΙτ σοοογσ2
σο τοσΠοσ τσοποε ουσ Ισε ΑροΙοσε , σοκοτοσ
σ,σίΈ Ια στσαοσσ σοκοποοοσ οσε Ρστσε. Μαίε

ΐἔοῖπῖοέ=°
σ.:

οοαοο ΙΙ τισ Ι”αοτοΙ: ΡοΙοτ νσο , σσΙα οσ Ραο
τοΙτ με οσο σοιρσίσοστ ο”σΠισ στοΡΙογσ α
Ι,οΙΕσσ ό,Εοαο8σΙΙΙΙσ, Ρατσσ ομοσ οἱ ΙογοΙ
Ισε αοετσε ΕοαοοσΙΙΙΙσε ο'οοι ραε ἐστὶ: Ισοτ
ΙοίΙοο·σοΙ σο οοαΙΙτί: άστσοιοΙοε,νσο οο”ιΙε
ο'οοτ οΙαίοΙΙσ οἱ οσο αΙΙὶΙΙστ :ϊ ρΙοίἰσοτε
σΙαοίσεοο”ΙΙε τσσΙτσοτ ,οΙσο οοαΙΙτσ όσω

ταΙτσε,νσο οο,ΙΙε ο'αΙΙσοτσοτ Ραε οο'ΙΙεαγσοτ
νσο σε οί1Ι σο:: τοσΓτοσε Ισε σοοίσε οο'ΙΙε
παροοττσοτ, οο'ΙΙε ο'σο ρτοεΙοΕίσοτ ραε τοϋ
Ιοοι·ε Ισε τόποοΙοε οοοπ Ρα: οοιο , οο”ΙΙε οσ

όσοεοσο: με ρατεΙσοΙΙστσεοσοε Ισ ΙΙσο,Ι'αο.
- ]σ οιοΙε86 Ισ Ισια: οοσ οοαοοσ σΙ·ιοΙσ σίἴ
ασΙοσοοσε
7 ομοσ . ..-.μ-σ

σε 77ομ..»..

Δ.

. .Αααα-Δ

μιάυστ11Ισ ή, χω
6: άυΉε
6'Ι9κφ.Ι.ΙΜΒ[Ι.
:ισ Ιου: με
ε. ΐογ μι:
15
Ισυ:ηοωδε Ρετ Ισυ: ΙΞΓσ:Ι:υ:σ , σί:α:1: 3:11
_Ρ‹›ΓΙΙΙ›Ισ ιτιο:εΙσωση: σειΠΙε εγω:: σ:: ντισ

κατ:: δ: ν:: Με :μή ΓυΙΙ:σσο:ι:1οΙΙΙειΒΙσ
Ρ€ιτ:ο11:Ισπ110Πάσ:ΗΜΙε σωστη:: ΙΙΙΙΙΣοτΙσΠ8,
:Ι :μέ ΙΊτιΓρσ&ἱιο:ι οσιιΙΑΙ:σ άσε σΙιοΓσε άιιΊΙε
σ:::Ιιισπ: :ι'σΙΙ: με ειΒΓοΙυωσιπ: :ισσσίΓεί:σ.

Οι: αι:::σπισια:ΜογΓσ ιί'ειο:οΙ: μι: ιιοΕιε
:σσΙ:σ: ΠΙ Ι:: σ:σε:1ο:ι άι: αποκτά:: , π: Πάου

άε:Ιοι1 8σ:ισταΙσ , τι: Ι:: σοπΙΙ::ι1&Ιοι1 άσ Ια
του: ά:: ΒειΙεσΙ,ηΙ Ια νΙσ άσε Ρα::ΓετσΙισε, :Η Η:

σοι:Η:8:ει:Ιου άσ Βοάοπισ , π:: επειτα :σΙΙσε
::ΙιοΓσε άι:: οι:: ρ:σσσάσ Γ:: :::ιΙΙΙΙ:ιοσσ. Ε: Ισε
:τοΙ ε εο::σε ΕυέΒσΙΙΙΙσε ::”ειιιογσ: μια ἐσ:Ι:σ
σοιτπησ Πε ο::: Μ: Ι:: σουσσΡ:ἰοπ άσ(ΙΙΙ:ΙΙΙ:

σε Νει2α:σ:ΙΙ , ΙΙΙ Γ: :ιειΓΙΓα:ισσ στι Βσ:ΙσΙιστι:,
:ή Γεάοτει:Ι6:ι :1ιιΉ ε: :σσσϋσ άσε ΜαΒσε, :Η
ΓειΙΙΙΙ:σ σ:: Εέγρ:σ :Η Γε :ση:α:Ιοτι :Με άσΓσι·:,ε
:ιὶ:ου: :σ :Ιω Μη: σΙΙ: ει::Ι:ισ άσιωιπ Ι:: πιο·

σε:Ιοη άσε ΑΡοΡ::σε , Ρ:::σσ :1ιτσ σ”σΓΙογσιι:
άσε ::ΙιοΙσε άιι'ΙΙε ::δεσογσ:ι: η: νσϋσε :Η ρω
νοΙ:. 8.Μα:ΙιΙσυ :Η 5. Μάτ:: :ι”σιιίΙσε :τσιπ άί:στΙ:σΙ”ΜΡεοΙ:σ άΒΙ8ΤΧ8Π5680:2ΕΙΟΩ,Ρ2:0σ _ κ

άυ'ΙΙ :ή ειιιογέτ με ιιΙΙΙΙΙ:._ Ε: :οσε Ισε ΙΙΙΙΙο
:Με :μή Πο:ιε :Ιοοικιπ οι: Ια ΟτοΙ10Ι08Ισ
εσ:ιστο.ΙσιουΙσε ΑτπιειΙσε άσ σσ::::Ιοε μι»

:Με ,ου Ισε :Ασε άσε Ιιοττιτοσε ΙΙΙυΙΙ:σε , Γσ
:ογση: εϊ :σΙε::στ,σοππωσ:Γαγατισ σε:: σίΙ::σ

Ρτσίσ11ε ὰ του: ::σ :1:1ΊΙετάσου:σπ:: ε 86

ε

:η"-:Φ'-ϋ:

:6

δε:·ωοπ φτεο:Μ· .

:ου:εε:σ:ε ΙΙ: οε Ιο:Πεο: με εΙ'εο εΙ:τε ε:ευ·=.

Ε:: :Ι::ΙΓετειτοε ουΊ_Ι γ ε: απο:: εεε Ι::Ιὶσ::εοε
` Ιεὶδεεειικ-εγ , ε:: σωσει:: Ισ σο: θα::
Ιευ:ε οει::ε::σο5 Π:: σεε:·εΙο::ο:πε :οεε::ο:

παώ: ΜΜΜ: ίσο: ::ο:ορ:2 Με:: Ιουυεο:,
συεΙουε Γσ:ο δε συεΙε:υε στι:εΙεοοε ου”:Ιε γ

ογεο:ρευ ουρσ::ε:, σε ουεΙουείο:ε :οεΙΙό
Ιευ:ε μεμε: ρο:'Ιισοε συ :Ι7:ιο:ου: σο :Ιε
Ιοι:οε ου σ:ε:υ:Ι:οε :Ιε Ι:: ουτε πο:: ό::

εΙ:σίεε : πιο:: :με σου:: εγ σο: Γυ:υ: :πό Ιου::
ΡοίΙ:σοε :Με :::οπο:οιιοΒε Γεω:: :Ιεε Ι:σ:ο-·
οιεε,ο:ο:5 ΙΊυἴΡ::::::‹›ο Ι:1:Π:::ΙΙετε :Ισ δευτ:
Ποτ:: ,:1υ: ε:: Ι'ΕΙ-Ρ::: :Ιε νε:::έ: , δ:: ου”ο:ι:Π

χ:Ιεο,σο: Ρευο: ::οο:σε: ο: εί::ε ::ο:ο·

σα.
5ο Ρ:εέο:ε: Ρ:Βο:,οιιεε Ια ουεί::σοε :μὲ
ε::
εΡεο
εο:,εο Ι”ε:::›σίΙ:ἰσοΡὸεε
σο: οπο: ε:: ε:Ι:εεΙευ::
, :Ι ου.
ε
:ειορε
σε νεο::
::εε, δ: Ρ:ε:ο:ε:ε:οεο: :Ιε νο:: : ου:ε”ε::
:με δ.Ι..υε ο ο:Ι:είΙΙέ ίσο ἐε:::.(:,είἱ_εὶ ΤΙιεο
ΡΙΙΙΙ8:00το οι:: ευ Ι:: ΙοοΒιιε (Παμε ί::έο:Ηε

Ρτσρτεο:ε: Μου:: Βέω.(]ε ου: ο άσσο τ::::::
ε: ΡΙυίῖευ:ε σε ε:ο::ε :με σε::ε αστείο
εί:ο:: :Με :::ου: Ιεέ:ευ: ΟΙ·ι:είΙ::εο 86 ΙΙ:ΙεΙ
“Με οσο ο ν:: ::::::ο:ο Ιιοι·οοτε ρει:::ευΙ:ε:,
Με:: :Ι :το ο. σεευεσι:ρ μι:: εΙ,ορρο:εοσε
::υ'εΙΙε ει:: εί:ί: :Με ε:: σε:::::ο Ι:σιο:::ε,
8::οιείτοεονο Ι:σουοε ::οοί:::υέ: εο :Πειτε

ϊό › σε θσυυε:οευ: συ :Ιε Μεο:Πει: : :Ι
εουΓε

ΞεφσΜέιφ.1.Φε:/Ι. ε..

¦
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@Με άι: :πιο οιιΊΙ Ιιιγ £Ιοιππ: οι: ΡτοπιΙει·

ι:ΙκιρΙιτο οι: Ιου ΕιιιιπΒΙΙι:, οι: π:: -Ρπιβω
οι1.Ιιε.ο:κσε||επ2,ιμΙΙ ΜΙ Ιο πιάσω :πιο ουσ

Ι..)ιΙΙΜ δ: ΤοαιΙΙΙο £Ιο11ΠΕΙ1Ε οἱ ΡΜ:: (Μιά
ι Μπιουτ οι: ΙιπΙέο ευ η δέ ι.μ:ΙιοΡΙιτο οι: 6ο
Ροιοιιιε
ΙΙιιισ,εοκοπιο
ΡοίΙιιεχοιιι
δ.Ρει1ΙειιιίΙὶ
ΐοιΙο Γιιι:οοΙΙι:ι1τ
οι: :.6.Ιο ιΙοιπιο
οι: Ρο
ΙΙΙι σο σε Οοιιικτοι:ιικο·τ.

Ει: ΙΙ Ιιαγ ιαΙΙιΙι:

@πιο ιΙειΙιοοοο,ρτοπι)ετεοιεοτ μου; Ισ οσο
Ρουτ
ΙΙτωοτΙαοι
ΡτετοιιοΙτ
Ια νετΙ:έεοιππο
οιι'ΙΙ ειιιοΙτ
:οικω :ιΡΡτΙΙο
Ιω ι:ττιτιιτο
,
ι:οοττ:1Ιτοε , £οττιιτ18ΙΙΙΈΧΡτΙΙΙΙ6 οι: εδω-οπι

ι:οιποοτ ιΙ6 Γοη Ευι1Π8ΙΙΒ οι: α” τιποτε , :ΙΜ
@επι £Έποψ:ίο εκπέ:ιωζε ό” ώορε αίεβ
οιιε!ίε.ι πιο: ε#ἐ 2π-βυζιιέ: , ου κα[9αε||ε: π: :ισ
Μέιοι:εε&ψί Ε: μπε μα: - Ιιιγ ΜΜΜ"
Ι,είΙ:Ιιτιο επ Ιαι1οοΙΙο ΙΙ:ιιιοΙτ ία Ιογ , [ο ρὶοτέ
· δ: Γοιι ιιΡΗ:&ιοο εἴ Ια ΙζσΙΙΒΙσιι ΟΙπιτΙΙΙσιμ

πωσ ρουι· οσο-πετ οκι·:τοΡΙο Μαιο: (3τ:ιοιΙε
οσο Ι)Ιοιι ο Ιιοοοτο2 οι: Γε οοΒοοΙΙΤοοι:ο ιΙιι
ίοΙοοιι'ΙΙειΙο·Ιιιοο; οιιοΙι: οι: ε'ΙοΙΙι·υΙιοοιικ
€ΙιοΓι:ε άι; ΙΚογοιιιοο 8ε οι: Ιου: Μο: ; δ: πι:
ΡιιίΙουτε ιΙο εοΙιιγ οιιΊΙε ιΙοΙιιιππ ΡτοικΙιοιΙο
ΙΙοίΙ:ιιι€ΙΙοο 8: ιΙο Ια ι:οοθτοπιτΙοο άσε Ρετ
Ιοοιιι:ε ουσ Που ο οοοΙΙΙ:ιιέ:ι:ε στι ιΙἱ8τ1ἱτἔ7,
Φοιιιιπο ι:ΙΙ:ειο: Ιοιιτε Ισοπε ΙοιΙ:Ιτιπ:οε επι οι ι

ΙογιδΔΙειιτε Βοοε εκι:ιτιρΙεεειι Ια [Με διΕ
οι :οικω Ιοενοι·τιω-ΟΙιτοΙΙΙοοοοε ιΙ'νοι:

Βο:·ιιιιι:ΙΙΙι:οΓο ΙιοΡοταιοοε απο Μου 86 :ἰ .

Β

π. . :ο
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ο

δεοπιοπ_ ?τοπία

ίο:ΙΙπου:Ιου πΙο:οπεΙοείὶάοΙοε.

ο 6
(ΣουίΙ:Ιο

:επί-ου που: Ι:ιο:ιοΙΙο Με οποίου:: ί):›&::ι1·:ε`

ο:: ΙΈΒΙοίο ου: :Ιο:ΙΙ:έ :που ρΙυίἱοιιτε :Μ Μπ:ε
ίεο:Ι:ε ίπ: Ι:: ΒοΙΙΒΙ:›π ὰ :Με Ρ:ἰυοοε δ6 ε: :Με
θ:ου:Ιε δοΙοποπ:ε.ΑΙππί.:ιθ:ουοοοΙο:ΙΙο Με
:Ιἰπἱυοε ΙπίΙι::π:Ιουε :ὶ ί]ουί:::υ:Ιπ Ιοθ::ιπ:Ι,

5.Α:υο:οίίο Με Ιἱπ:οε:Ιο Ια ίογ 86 :Ιπ8.Είο:1:
οΙ'ΕιυΡο:ου: (Μαίου , δο2ο:υοπο ίου Ιπ
Μου:: ΕοοΙοίΙοίΙ:Ιου:ί ὰ Τυοοόο2ο Ι:: Ιου

υο,86 5.ΑπουίΙίπ ίου οιιπ:::Βο :ΙοΙο. @Με Μ*
Βίου :ὶ Μει:οοΙΙυ Οοππο:υοπ: :'56 Φουτο
:Ι“Αί:ίο:ιο:

·

·

,

Βοίίο Ιο :Ιο:πΙο: ΡοΙυ: : (1ΙΙΙ,οί:Ιο ίου-ς

ί:οποο :Με οποίοεοπο δ. Ι.πο οι ἐο:Ι:οεου
ίου Ιπί:οΙ:ο. ΕΙΙο οί: οουπ:Ιο:οΙεΙο , 66 ου

οΙΙ:: :ποί:πο :μπε οπο οΙοί: :Με οποία οι::
Ιου.: Νεο/ί .Οί/ί ω: κ): βυ:ε ό· ο ευβέέπε:;
δ6 ου ίου οί':ου:Ιυο,Ριπε οπο ο'οί: :Μ πιο::

σο.: είσοβε Η άεμπείε :οιππωι:εωεπτ :Μ ίπ
οΙιπ:οοΙυίουΈ ίου :ιίοἔίἱοπ :Ι:ΐε Μ οΙοΙ.ίΙ ο::
που:: του: Μ οου:ουυ :ῖι :Μου οΙποίε,Ιοεβι2::
έ: 62:οΙ',ό·ίοε 2πρίέκουιΜε,οΠτοπο2υ: Εμ:

Με ω:: Ρ:ουπο:οιυου: :ο οπΪΙΙ ο πι:: ου

Ι”:ιτυπτο :Μ υ‹›ί"::ο ίεΙυτ , υγεια: οποίο υοε
ΙΡοοΙ:ο2 πο: ΙΙοίΙοίΙου :Μ ίου Ειπε, , πουε

υγεια: Ρε:: :ο :ιιογου Ι:ὶ :οοουοΙΙΙου οπο::
ΒΙου,πουε εγω:: :ΙοΙ:π:οι :Μ Ι:: :γ::ιυπΙοου
ΒίοΙ:Ιο,86 ου νο πιο: ποπε εγω: που:: Ι::
:υΡ:Ιοο86 Ι:: :πο ; 86 :Με Με :πί:ειοΙοεςΙο
:οπ:οε

.

τητβ-(ΜΜ

/ἔἰε.τ τ. σἐαΡ.1›ε›/Ι.:. Ι
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τουτοε Μακ» Ρειτ Ι:[(ΗΙ3Ι8 Η ε: Ιω τατοιπιοΙ
ίὶττ: ΙτιπΙΙΒΙτιπειπτ Ια νεΗτί: τΙε5 όσο:: φωτ

:τι ςυ“ΙΙ Ρτ€τ1οὶΕ£Ι€ ρτοΡττ: Ι:ΙΙ:ε ‹Ιο ΠΜ: δε'
ΙΙΙ: Μπιουτ τπτ Βοπιππτε, δ: ο εκτ:το:έ ία Βο

ιιεθετοτε τοικττε να: ΙΜΙυΙτέ άτ:ΡετΙοτιτΙ:ε,
1°€Πόε1ΜΜΧ ευευεΙοε Ι:: πίτα , τω:: ΐουττΙε

Ι'οϋΙέ 8ε πως ΡειτοΙγτηυεε ΓνΕπΒε ΙΙΒτε έα
Μ”τηέβτοε,άεΙΙυταοτΙα ιΙεωοαΜΙυετ δε:
τοΙτιωιπ Ια πιοττε ότε Ιουτε τσιπΙοτευχ.Ετ ρατ
Ιτε τιπίεΙεστπιει1ε . εεε όΙυΙτω ό; τει1ΙΙΒιιτε

€ΙΙΙΙ300τε ΡετΙτίΙ10€ΙεΙΙο το:υτ:Ιέ :πως Ωστε Ια
οοοΙτΙΙ τΙτ Μου Κω ροτε,άουπέ Ισ Ιε8ΙτΙττκ:
Με τΙεΙει Ι.ογ,τΙέτοιτυοττ Ισ "η οοτρε τω

τουτσε Με οπτΙστοε επι:Ιεπι1εω:κροϊό αΙ:ιΙτα:_

:τσιπ δ; ρατίαΙττοπκέπτ Ια τυπικο άεΙ:τνταγο
ίειΙπποτέ,6ε Μ. τα !ωπέσπ Δ: Με ό· !ΙΜπστ
ΜΙΖιτ'. ΙΙ :τπτ ρτστωοτοττιστιτ ία Μα , 8:
μικτη Βήτα: τιτΙΙουΠε Γε τΙοέττΙτιο ; Παππο

:Μουτ μπα: 90ο τ:”είτ Ρετ Με ΐοιΙδτΙοι1ε ιΙο
Η ΩΙτατει: «:τυ'ΙΙ ηουετί έτ:ττυΞε Ισ ΙειΙιττ,δε αμκ:

δώ Ρετ Γεω οΜεΙἐυεωοιΙε » ςιι'ΙΙ πισω οτι
ωοιπτώ Ια εοιττΙο1ΠΞητ:ε : εεε σωστα Η 8ο:
Ια Μπα τιιίΙ πουε τη τουΙστιικητ ίειΙΓειτι1:
τουτο Ια πιετΙι·:το τΙοΐοε όΕίσουτε , δ: Ι'οΒΙσθ:

ΡτΙοςΙρειΙ ό‹: Ια @απο ότε Ματ.
τ
ΒτεοιπΙοττΙστιτ τητα: εμε :ΣτΠ Ρετ Ι`οε τιτί
ΜεΙτε τ:Ιτι'ΙΙ τι τ:ΙΠροΓέ Με εΓΡτὶτε :Ι τεοοπτιοΙ

α? ω ΡαΓ0τμας δ: Γε νοεατΙοτ1 δ: ἐ τεσκ110Ιτ
Ια άοέΙιτικ: , Γιατυαρτ α: τ1ι:'Η τΙΙΓοΙτ ει" ;. άσ

Ι Ι τ·
-.

Π

τ!

Ρεε===υ_______?+~ὴῇ
·

Γ
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.

τί

ΜΜΜ ?τειπἱττ
ΙΙ

ΓΕιι:ιτιειΙε τΙε 5.Ισειιι , Μ: ιτατττε.τ με !: ΗΜ
Η

πο`τι τΙοτιωε”ετ ἐ]ί«τιτο,ό Ιτ/9πώ'ετ σεβ] , τετα

τΙτιπ ::[Μυϊτω8·ε σε »στη στα ΙΙ· Ι πι· :Με επ
_ τωΙ' έ;86 στι το.Δ'τέεπτ. τιΙ Η: α·ατιτι·: άι: πιο»

Η” , :σε στι· στη.ωροέκτ. Μτιτ3τβάτ Μ: [φ
ά··ττοιιτ »τσιπ φταίω από” , στηεζ στα

ατατιται τι]ῖ›τ στα 120245 τσΞπρώτω ό· ωστε
επί; Π” ψ 89229107 ό· στη στα 2η. (ζιιι σΙΙ:
·ει1ΙΙὶΙει τειιίστι Ροτιτ ΙεισιιεΙΙο Με άστα άτω

ΡΙ/σε μιτΙειιιτ σε Ιιιγ ευ εΙιτιιιιτι τΙ'Εττιττιειιιιι
τ:ιιι8σσγοτιτ οσε άσοι: εΙιοίσε στι ει: ττιεἴτικ

στόκ, δ: ΓιιΡΡεΙΙογοστ ΗυττΜΜ ρω]βω·επ
φωτο: ό· εκ μετά: ιιΙσιωκτ Ματ

αΙΜΜ2

:στα ΙΙ.Ί9τιφίε.

Ρετ Η νσιιε νοντ:2 Ι'ι·ιιιΡσττεισοε σε α·:ττε_
ΙιιΡτσιτε ΕυειιιΒσΙΙσιιέ ‹Ιε δ.Ι_ιιο,σιι σο σιι”εΙ
_ Ισ σε ττειιττο σα: άσε σΙιοΓεε (με ΙσΓιιι

@Με α Μετα στ. ετιίτ:ιε>τιέεε , (Ιω Ιοιιτ αϋ
Ιτε τΙειιε ΙσΙσιισΙΙοε τισιιε τΙσιιστιε Ιιστιι€91

τουτο σοίΙ:τισ Μεσα: στι Ι”ΕἔΙΙΓσ , 8εςΒΙ
τιστιε Π.ιΙΙΙΙστιτ σουτ σΙΙτσ Ειιιιισ2.

Μ4ΙΙΙ

νοτια» στι :ΜΙΒ Ια ΡΙετιιτικΙσ σε Ια τιστΙε·ν
θτιστι,ετι σε: σιι”ΙΙ σε τ:ΙΙτ με ίΙιιιΡΙστιισιιτ τω

αΙισίοε σιι.”ιΙ ει Βιέττοε σε ©τιΙ8Ι:Ξέιιέσ3-, τιιιιΙε σ”
πατε: ΙετΣνθσ[ετ στά! Δ: τσυππεπτέέρτέτσ ιὶ
εκ[ττέτιετ,0,:ΙΙ εΙσ2τε σιι`ΙΙ τι Βέττα» δε: ΜΜ

.€,τιίτσε άσε Ισ οστιιτικσστ:τιιστιτ ιιιΙσιισε στι
τσιπ σιι'ιΙ μεριά τεσπα στι Ματ. Ωοιιιττισ '
. :ΜΕ στι ΙείΡτείο.σσ σε Ιριι--ΕιιειτιΒΙΙσ ΙΙ τω'

σέξ!
.Μ

_/22%·.: :ἐ«2υ.ι.·ιιε›[ιξιΪ

υ

αιἰἰἰἰιιιων β·πιύ!έ όσοι αμε: Μ» τω! απ·
μι: έω/οιίιικ όσα: , ἔσω εῇπιιεΡω· οΜπ. θα

ιι"οί'ε ιιιιιΡοιιτ όιτο οοΉ επ ἐοτικ τοιιε ία ω
ποιοι δε τσιπ ίοε Π:τι1ιοιιε ντι μι: να. @οτ
Με ειιιτιοε ΕιιΞεοΙιίι:οε ιιοιιε επι ι·οοιτοιιτ [Μι
Ποιιτε ειυττοε,8ι τιιοίιτιε: @Μπιτ εὶ Ιρακ ιιΠτειοΙοε

$.Ιοπτι οι: Ρετ αμα; εὶ Η Επι όο Γοτι Ειιιιιι€ι
Μ: Π; κι ΡΖιψειια: Μια: Μωβ: με Ιι]ὶω ο
Μπα › !εβασίίε: ε/?ωπ έστἰιτε.τ άι: Ροϋπ σ!

Μ»! ισ ›πινωβ μι: με Ζε φακό: υιΜΜεμα/Ι
Μπι Μίέωει θεία” ει: έ:Μ·σέ2.

Μ8ί8 σ:ΐοίΐ

Ροιιτ ΠΒιιιΗοι· οιιΉ αι ιι @τα του:: οι: τιιιι
είιοΙττιοεοΠιιιτο , δ: ειναι τιοικ-Ρ_οιιιιοιι: [ΜΗ

το οσοι ετοιτε οτι @ΜΙΒ δ6 Ροιιιοίὶτο Βιο
ιιι:2Γοιιιειιιτ εε ορο άι: ιο τιιοΐτιιο δ. Κα»,

Ϊθρ$ῇΙΡ|ιψειι7: ΔΜ278.9[ί$κε: επ Μ ρπῇυπε
#ϋβι· άέ/ἐέρω , 2:[με!ι πιο· [πιτ ρυάκι ω: α·

ωτε:ιπω ω· εΙ.›οβιβι έετιῖιω α]'ἱπ με πασα:
τ9ηιειο με-Ιιιβιι :β Ζε (Ποιά/Ε , Δ: ΕΜ: άι· Βέκιο
άι μια πισω: σοι:: α]ι·ζ·υέε μι· [σου Μπα.

Οοοιιιιιοιιε ιιιοιιΡαο οΜιτειιιοιιτ οιιο:Πιι
τοιιτιοιι όι:ε Ειι:ιιι8ε!ιί'εοε οι: Με πω” 6οτί
ιιιιιιιβιωι2 επι οοιιιροΓιιιι: και Ηιιτοε ιι'α
με· οτιεπω ι·ιοιιε οιιιιοΓοι· [οιιιοιιπ:ΜΗΜ
ριτσα ςΙοεοΙιοίοι ιιι:·οοίΒιιτοε ,- 6: 6ο ιιοιιε
ιι:ιιιιογοι:. Ροιιτ Γ:ιιιττο έι Μι οιιι·οΙο Μινι
οοι·1ετε;ιιιοι: ει:: εισαι άοιιιιοτ πιο αοΒιιοιί

Μια εοιιιρΞεττο άι: :οιιία: ςιιι ιιιιροτ:ο ἔι '
Μιὰ;; Μο: ιιξἱιι @ίσο ιιιπιετο οι: ίογ Πει::
ι

»

|

Β

3
«π

ή”

σα.

- Ι.σέΐσ.ισέφ.ι.νει[ι;:..

ΙὶσΙἰἔἰσοιοσιιε οσ σΙιστσοιοοε οι οσ το·
σοοοσιίΙισοε οσο αο οσ Ια:ιοαιε οοσ ο οοσΙ,

οσο , 9ιωπο.εροιο :ος/Μεσοι ΑΡΜ7ι9 αι πιο
οσοι· οι: ΟέεΙ πω: Επακέεία]σ ω” σε οσο.:
πιο” Μ: σιωπέσίψ.ίΙ Μωρέ: :ο ιοι:εσπιιέσο.
ΙΚσιοατσοσι σο 6ο Ισε Ισοτοσε σο”ιΙ ΡΙαοτσ

ο σσ οι·σπιιστ ιταιι:ισ οοιπ ιι Ραι·Ισ οοαοο ΙΙ
οι: , !ιι|οιπ.τ πα οπο· οποιο! έΙ]θα.πσω και
και , 86 Ιαοαοταἔσ οο”ιΙ οσοοσ σαι· Ια :ιο ίσ
σοοο. (3σττσε ΙΙ ίσοιοΙσ οισο οιισ οσ τοοτσε
Ισε ΙιΙΙΙσΙτσε σσΙΙσ οι: ΙΈ.οαοοιΙσ ίσο Ια ΡΙοε

ίΙΙιιΡασ 86 Ια ΡΙοε ιοσπιστοΙ:ιΙ.σιίσιτ οσοι Ια
Α οιοοιισ οο ίοΙσι: , ίσο: οσοι· ΙΉορστταοσσ οσε
σοσοστοσοε,ίσΙτ οσοι· Ια σσέοιοοσ οσΙα ιιατ··'

ποσο @σο οσοτ Ι'οτΙΙιτέ οσε Ισι5ϊσοτε. Μαιε

' :ΠΙ οι οσιετοιε οσ σστορατστ Ισε σιιοιαοσε οσ
Πισιι σοτισ”οκ ιοσίιοσε , οσοι οιισίστσι σο
ο σσιοιΙο @ατο Ι”νο α ΙΙαοιτσ ; σο οσο: οπο
αοβσσοοσ ιαιίσο σοσ σσΙΙσ οσε Α&σε οσε

ίαίοάεΑοσΠισε,α σοσσισ οοσΙσοσ σΙισίσ οιΦ
ΡΙοε αιι€οίΙσ 86 οι: ΡΙοε αοιοΙταοΙσ.πί:ατ σο
Ι'ΕιιασςέιΙσ οοοε αοσοε Ι'ΙιΙΙΙσιισ οσ Ι,.αοσαο

τιίίσιοσοτοσ οουτσδαοοσοτο6 οσ ίσε α&ισοε Ι
αν _ ίοι· Ια :στα οιαιε αο ΙΙοτσ οσε Α&σε οσιιε

.αιιοοε Ισ ισσιτ οσ ίσοσκαΙτα:ίσο οαοε ΙσΩισΙ
ο Ια οσοι:: οσ Ι)Ισο ίσο ΕΙσι·σμο· οφ: :απο
Ρι·ικι·όμοιέ,·τιεπ:ο.ρσαΪαπεσ ύδεἰἔπσιιπἰε;οσ

_Ι”σίίοΙΙοο ίσΙσοοσΙΙσοσ ίσο ΕίΡτΙι: ίοι· τοιιΕσ

δε ο”νοσιοδοίτσ οι: οισι·οσΙΙΙσε σο"
α ίαΙιτο5 '7
»ο
/

.

γ

ι

)

6"πωυπ ?π·πιέεπ
_
η
πΐεἱτεεε επ Μπα: Ροιπ ε!Ραι1άτε Γε νοτἰτέ 8:
εΠειΡΙΞε ίου τοεσο Ρετ τσιπ. Ι.ἐι ε! πουε ΡΒ:
ι·ΡΡτείειπτέ σο0:18τωοτ «το Ιικ!έο δε επ , δει
ΗΙΞε 90Β[:1116: Ρώτα ιτουΡο ό”!ιοπιππεε , δε:
Μ: ΡΙοε Γοιωδε μι· ΡειταϋοΙοε δ: Ρετ δττιὶ!ἰτιιὶ
άσε ; ὶογ Ρτεία:Ιτατιτ οΜτετικτιτ 86 άΜίπόΗμ

:πως Με ΡΙοε ΜοτΡοΙτιι όο Γε όοδὶτἰησ θ:
:οσε Με Ρει1ΡΙοε όο Η απτο; Η εοττώπωτπ,
ᾶὶεγ.ττ£οιτιΡΒειοτ ; Μι ΜΜΜ Ιπ:αι:::ουΡ ὰ:
ιτιὶτεεΙοε, ιπ:Με οοιιιιοττἱίἶαιιΕΡου ‹ὶο Ρεπ- ›
ίοι:ιτιεε, ὶογ Ειἱίατιι: σπασω όε:ε «ιτιἱτεοΙσε απ;

ΡΙαε Ρωτώ ιιοτιιΒτε:,5: ΒειΈυ:ΐτ ΡΙοε όο Ρου
ΡΙεε‹1ιιΊΙο'ειιοὶτ ΡώΒιιί: όε Ρο:Γοπωσε άυ
ι·αιπ (ει οοιπιιετΩιτἰοπ Πιτ Ια εστω; Η ασπαιτε
Ωιτπετι νει οίὶατ ειων:: «'56 οουτσιτ1Ρώ:υΙο όπι1ε
Με Ρε:ἰτεε βουτΒιιόοε όο Νπατοτε , ό6 Οι
Ρετιπειιι·ιπ , άε Βε:ΠειΙάει ,› 86 πικαπ: Ρετ Εοέε

ίουΙοπιευτ οτι Με νίΠε εΙο Ιοτι:Γει!εω,εεγ ΡΜ.

ΒΙἰίΤωε Επι ·ΕσεΡἰτε εὶ Αιιι:ἱοεΙιω εὶ (Ξφτἰω
:ὶκ:,εὶ Κοαπτ , ἑΕΡΙ1εἴο , σε τοικέε Με ΡΙυε

Ρωπάοε 6: ΡΙαε Ηοτἱΐΐεοτεε «Μα όιι αποφ
είε. Ο: (με πω” εξ ΜΜΜ με Ρουτ εοφ-ϊ
Μ· εεε απο” ί:ιςοπ Ι'ςκεεὶ!ετισο όσεΓΜ
Πωσ ‹Ιο ΓΕυειο8ἱΙο , ἔι Πει: Ρε @Μία , νοιι`

εμ1ΊΙ πισω ετιΓοἱΒιιε άσε ε!ιοΓοε Β εωΡοττετ1
τοεδε Η Γει!υτώεεε , εοπιπιο νουε "πια όσ
Ι'επτειπάσε:; :πω Ροιπ Μουσε σαΙΙσό::ε
Αδ':::ε ε!ι:ε ΑΡοίὶτοε (μι: ιιοιιε :ιε1οιιε ΡτοΓοπ
καποια: οι; πωσ , 6: (ΙΜ οσε ωι·ιι€ωπ ιειαεΒ

Β .ε
ωε-----_ωμεμ”/

:

···έε

ῇ-___ῇ:__"ὲ°ἶ”Ύ 7 έ

μ( ,

` δΜπωι Ρτεωἱε›·

@ΕΕ εμιοςΙρε 8ς;Ιε

εάωΙταβΙεε, 26η εμε

(61τςι1ε ι10ι;5Ι2ΙΙΙΙουε εΙ1:;ευιπ επι ίΕπι μπα
>ς:μΙΙστ , ΓοΙτηυωΙουε Ι'ογΙοηε ωφοΓετ όεισε

Ι ΙΙ:ρ ίεΙυδΙοεΑΙΐεφΒΙ6εε , έκπιπικ ιπουε Η:- _
› τσιπ ιΙΙ:ΓοιωειΙ8 πιογετιιιωττ Ια Ειω·:ωι· εΙο
Πωσ, ρω” χερροτκΙοιη Ια τευχ:αιτιες: ό::

ΙΙειτειπτΙου οοτιιιειαεΒΙι: :Ι ιΙε ΙΙ Ιιαικε ΙΜ Η
όΙι1Ιοε ωγίΙοτεε.

ἡ

Ε ΟοίΙ Η , τηηία:τομ α; Πω; Ι)Ιου οοικ
παπί:: @η εαώτκΙΙ:- νουε εΙΙέο δ‹Σ άι: μτε:ιτΜετ

τωΙ;τέ όεβ.].υο ςιιί εΡε ίσο Ευο.υΒΙΙε, δε άι1
ΙΙ:οοικΙ ΊυΙ·ορε Ι”ΙΙΙΙΙοΙτε άσε ΑδΙοε εΙοε Αρο
ΙΈτσε.. Βερ.4ΠΙ:2 Ια ωεΙορεπαιπΡετ νοίΙτο
ιι1εωοΙτο·,·εΗωμο νοι:ε Ι`εγει ρεεοιπευ
εΙυ ΙιππΙΙαπωιπ. δ. ΕυοειέετΙτ Ι,ντι , 86 Γεω
ττε εστιτττιοΕιιεισ€εΙΙΙΙ:ο δ: ΜίΙοτΙει: ‹Ιε 11ο

ίΙα: 8οΙΒπευτ ΗΜ βΙπΙΙΙ. Κα:ευε2 Ιω
@πο όΙΙ..ίεΙ τω13π οοτιπιπ: εΙο Ια ιΜΙΠ ‹:Ι‹:

(ΗΜ

Βεβικ:. Εεε ίιφετΙΙΙ:;ΙςυκιΙουε Ρετ

ΙετΙ ὸεε τε:ΙΙιμ1εε ά: α: ΩιΙπόΙ: Ιιοππιτιο,9υ'ΙΙε

(Μουτ ειυοΙτ εΙΙο εΡροττἐεε ε·Ι'ΑοΙ1εγο ὁ.
ΩφΜΙ:ειπΙσορΙσ [Με ΙΈωΡοτειπ (ΐο.τιΡωιν

οέμα-· ΜεΙΙε ευ Πει: ὅ:: τιοικ ειι;τειεΙπέ:τ ,εἴ
άσε οε πωπω, εΙοητ τιουε ης: ΙΙιυτΙοιπε @εαπ
ηι1ΙΙο εοπτΙτικΙο ςι:'ΙΙε Γαμώ: γεμ;τιβ-Ιεωοιπ

ίιση5 , Μ ε1ιι”ΙΙε :φωτ ειικ:ιιικ γατα μποτ Ια
οοτμτιἱ ρου: Παω, αιττείΙ:οικ παω ὰ· σα.

άσο:: εΙΙι1Ιπ5 Μπα -, οοπιπιο ὲ._Γεε νταγα:ε
τοΙΙι1υσε,οΙοιπΙει νεϋε, ΙΒιιέοικΙιοωσητ ΙΧ ·
?Πεμ
Χ

Ι

ΜίΙσ σάφ.1.·υι·ιβ.:..

2.5

Ι'νΒιιέο ΓρΙτι:ιιοΙ είΙ:`ντειγειτιειιτ ΡτοΡτι: ο
εοοίοΙοι·οοε ακουω , :Ι πω” €2ϊόοτ ι:Ιι:ε πο·
ιιτιοοε ου ΜΜΜ . οι: ἑι Ι8τιέ?ς-Ι6οϋ005 26ο 4
ζιΙοιπ. ΙΙΙιοοιιε Ροι·Ιοιπ τΙο Ιω τοΙ:Ιι:οι1κ.
(Άι ΙΙε νεο!οιιτοιι'ΙΙ Με οριέ ΡοΙο:το-8ε οιι'ΙΙ ο
ιιιτΡοέοτοοίΙςο $ι:ΙΒιιι:ιιτ Ιοθιε , Ια ΙΥΙοτἔο_
Ι3Ιοο-ΙιειιτειιΙΙ:, Με ΑΡοίἰτο δ. ΡΙοττι:διΕ δ. ' _1
Ρε1ι1Ι;δΖζ του: εοΙο @η ίοιιιΙοιοδι ό: 6οιπι·ο

ιοιιιοαρΡοτοοεο ιΙονι::Ιιέ:.

Μειιε οι:ΙΓοιιι:

Μ Ια νταγε.τιιοΙι:'οιιΧ,οιὶ ΙΙ ποσο ο Ροιιτττείτ
:ιο νΙΙΙα νΙο , Ιοενο:τιιε , Ισ:: ειιίΙ:Ιοοε οι Μ;
ι:οιοΙ::ι.ιε, Ιω νιΘεοιτοε οι: Ιω ιιΙοιπΡΙιοε ιΙο
Ιι:Γιιε (ΜΙΒ 8: οι: (εε διιΙιπε ΑΡοίΙτε:ε ΙΙΙ:
:Μπιτ ΕῷτΙ: Ιογ_ι:οοοιιίίειοι Ια τοοΙο·ι$6·Ιο

ΡΙΩ068Ι1,δ6 Ιου: ι:Ιοοοοιπ ι:οιΙΙιιιτι ΒΟΙΟΙίΙσ
ιιιιοοοιιεγ :ιιΙιοΙτοιιε.5 ΤειΙ:Ιε:ιιι ν:τΙ:ειΙ:Ιο
ΙΙ10Ι1Ει1ΙΙἔι1€5Ψ1€ ι1οιιε οοισΡειΙΙΠοιπ οι”

γεια δέ πιω @φαω , εδο ιΙο Ι`οτιιιετ ου οοιιε- ο
ιΙο ΥΙΙ1:5ΙΠ128% ό:: εεε άΙιιΙοε οΒΙεέ);ε ροη:
. Ιιι οορίοΙοτΙοο οι: :Με σοευτε,δε μου: Ι; Ω;έμ
δΙΙΙΙσπιση ιΙο τουτο οότιο νΙο. ·ΙΙ Μο;;

ΜεάοοΙο οι: ι:οφοι:οτιπποε ποσο ΙΒιιιοοει:)ϊ · Ι
κοιιοιΙΙΙ ιΙΟ5 €6Ι'ΙΙ5 (Ι8 ε. ΡΙΝ,1Ι : Φαξ; εε

ΜΒ :Ιω ιΙι:_Γεε πιοιΙΙι:εωοοε ι:οτροιοΙο,άεβ ο
οιιοΙειΙΙ Με τΙοτι ΙειίΙέ:·ιιιι ιοοιιι:Ιοε:Ρτι:εΤογ, ·
2ιι-ΡΙΙ-Χ οι: εφε _τοεάι:0Ιτιβε ΓΡιι5Ιι:ιτοΙΙοο οιι”ΙΙι
αΙειΙΠοι:εκ.Ιοηε ω: ΙΙιιιοεφουι· Ιο Μοτο @ο
Μ:Ιοι:ε ,: οι. οφ μι: ΙοΙοιιε τοωΡεοι1'ΙΙ.γ-ι

(ΙΙΙ ΜΒ ο ΦΠΙΡ0Ι&8 Μπιτ πω, Μ" 2ο
ιι

ι

ι -

---.μ...-ΑΆΔ

2.6

δωτιυπ ?)›·Μιίτι·

Και· νεται ο οοιιιττιε ιιοιιε Ιοτεοοετιοιίττοιιτ
Πτιοιιε Γοτιιιιιι:ε Γοι€τιειιιτ (Πω νία· επι Με

τιιιιΙιιτΙιεε ίριτιιιιοΙΙοε.

Ηοτε α: τιιιΙ πισω

Ρειτοιίτ Ρετ α: Ποτε: τΙεε Λέτσε τιιι”ιΙ 20ΙΙέ
οοιιιΡεΒιιοιι ότε ροτοέτιτι:ιτιοιιε :Ισ 8.Ι)έιιιΙ,
μοιιε τι'ειιιοτιε Νεο ότι ρατι:ιουΙιετ άι: Ια νιο δε
δε: ίεε ειδΙ:ίοιιε ρουτ επι τΙτετ Ια τα:οττιττιατι

εΙατιοιι (Ισ ίοιι Ιιιίτοιτε.· ΑΜΠ Νου είΙ:-τ-ΙΙ

Ροιτιι: τΙσ Ιπ:Γοιτι. ΕΜ' σο Ναί! Ρε5ἔι Ιιιγ,
εμιἰτι”ιι τ:ΙΙ:έ τιιιε Ι'ΙιιΙΙτιιττιότιτ τΙυειιιοΙ ΙεΙυε
(ΙΙιτΙΙΙ ε,είΙ [πω Ροιιτ ἐατιτο οτε Ιιιιτοε , ειπε
ι°ιοι150005τΙ6ι10τ18ΜτΟΙΙ:Βϊ. ΙΙ Ωω: τε8ετ
σ.Ιετέι Ιοίιιε €Ιιτιθ; τιιτ:Ιττισ , ηιιι Ια Ιυγ ει

‹:ΙΙᾶἑΖ Ρετ Ιου ΕΙττιτ,8ε Ισ μια· ‹1ιι'ιΙ ιτιιρει.
μια νοτικ2
Ιιιγ ιιιοΓττιο
Με :αστε
τα
Πιι”ιΙ€Ιε1Π5
τι οιτρτιιιιέτοε
οτιεεε
ΙωΙΙιΙιιτεΙ
ἐοτιτετ Ρ

προ οοιιιτιιε ΙΙ1ιο1152τι τι όοτιτιι·Ξ Ιω οτιίδ:Ι
Βιιοιτιστιε μι· δ. [Με ιΙ τιοιιε στι· τΙοιιτιο Ιετε

Ιειιτιττιειιε Ρετ ίου δ. Ε.Ιρτιτ; οδο ειπα πισω
ριιιΙΙΙοιιε Διτω18.Ι.ικ τόπικ: Ια 52ιίι:ΗΜΙΠ$
εἰ Ια τεττιπι:: 9ιιι Ιευτ ιιιιοιτ Ρ:ιτΙο ότι ΟΙιτιΙΙ,
Νοκ: κι: ττο]ου.ι Ντ:: ὰ ωιιτρ άι· ω» Ρ2Ι”)|8:ι κατ:
μπε με πω:: Πιιοπ: Μπουτικ πω: π›σ[ΜΗ›

δε φα: α: ετ:ιτιό δΐιιιιιευτ τ:οιιεΙιο Ιιιγ πιά
πιο ίοι·ι ΕτιαϊιΒΙΙο 86 Μ: Α&ετε «Ειπε τις.ι8
ι:Ιρτιτε ει: ι:τιττιότετεε Η ΡτοΐοιιτΙε , εμε τΙετι
ιιοΙε:ε στι ριιιίΐο ιαπιπιε τ:ΙΒιοετ,66 ΒνΙΙΙΒΙε5
ηιι'ΙΙ τι'γ.ειιτ ιιιιΙ τιιιι πιο-Ι€ε ΑΡιίι:τςοΙιιο στι·

Πο08 :

ε1ΐι”:Ι Ια ίετττιαίτ :Ιε τιοΙΙ:τε τι” δ!

νέέΐε: τύφ.ι.τττ[τ.:..

:

η

Με ίδΙρεΐΙστό τΙέ τιοίΙτο οοτΙυεΙ·Ι”οτΙὸΠ ε' ΙΙ

ερμτοίΙΐς ὰ του: Ισ ωοτκΙο «μια 11008
Ιοττπικε ντειγσπιεστ (ΙΜ ραΡΙττ_Ιϋ·η Ποτε δΔ“
[ση τΡΙΙΙι·ο,ἐ:›·ἱ::τ τω” @Με άΈκττεςπεπσ2-άε

ΙἘ#›ω έκ ΒΛεισ,πω Θ: μ” ασ: ά: Ρέε4°τά_Μπό:
επείαιμε: τἰεατπεἔε.τ· στα εκατ.
δ. Ι.ικα τΙετΙΙό ατε άστα ττείτττ2 εὶ ΤΙΜ»
τῷ*ε
εε._

ΡΙιΙΙο, τηε1Ιε Ρουτ Ποι1εΓοιυΙτ ουδ Πω ©10Έ

ΜΥ , Η ηουε ίἰ›ττιι11εε ναιγετιιατιτ ΤΒσε9Ρ-βΙ·
Ιο:5, σΙΙ:ΠεΙ (Με, ωπα:τω.τ σἰε Μετα.

Πέ ΙΜ

ΡοΙτΙτ σεττετ1υειΙΙτέ,ιπ'ο ΡοΙτ›τ ‹Ιε Ραπ ει; εστι
εοπίοΙπτΙοηε ΠΙ αυτ: ΐτυΙτε εΙε απ Ευεττι€ΙΙοτ9
οτί ότε απο ΙΙΙΙΙο1το ότε δτιΙτιέΙ:ε ΑροίΙπ485.
Ν σιτε £πΙΓοτιε Μου τουε ρτοίτ:ΙΙΙοπ τΙε ΓτιιιοΙτ, τ

:ΜΒ οτι το (απ: Ιοε.ιιπιτςιιτ:ε δ: Ιεε Ρτειιιιοετ
8δΙ τιουε ερτ1οπε ΙϋΙτέιπτυΧ ά'οΙ:Γετνετ Ια

Ειίτιθτε τ:οττπωηόοωοπτ, ειΙοτε πω” Ρουτ
τὶοπε ιτουε άτα: /ἐε Μπατεα7:. ε" Εεβέι·ΙΜ-

Μ" άέ13έω @ε πω: έωτότυπεβε ωπαιτικ
άτωεπε.2ι9 ασκ: τσυπ»Μκάτωεω· ό· ἰτεἔπ·
εί2,€ΙΙΙ: τ10ΙΙ:τι: $εΙ8ιτευτ ΙοΓυε (ΪΙΙτΙΙὶ, δι· σε.
@Ι @γιά σίαττπ:# υσπσἔοπἰετε Με: ευΜΜ.ουπίε
τω”, σεφ: άττπτωσ::. κατω» απο”, τωσωτε
ά] @καθ ία εσωππωάτωτω τἰε »που Ρετε,ά·

π· άτυπων· ω/Μ τυπο”. ΜειΙε εγω: ΙΙ [σου
εΙο (στο τΙτ Με 8ετάετ., δ: ΓυΙιτευτ Η εΗτεπτέ
Μπιτ Με ΡειΙΙΙοτιε δ: Με 06τιιτοΙττΓεε ς;Ιπιτ
τιτ:ΙΙτε , σοτιπτιο που:: Επίσηε ε7τωιωτ-ο,

τοττΙωετιτ Ροτικοπε-τωιτε εΙΙτε; τμιαττοι1ε ΜΒ
«Χ

ι. 8

Σπιτιου ?πισω

τσἰσσε9 52 μεσω στ" ίε Μουσε, σε 8. Ιειισ,
Πωσ" έτι Ντε εφ εστω ε» !τι]. Οι" :τω τα
'στά :β σε: πιο:Με . εβ225Μέ,' Η ωστωττι]ε έ”

μια , σε τωπισττιβ στ· σε :βαττ ό· !,σωτεται

ιἰιστι· έέΙΩ Με, εφ Ροίπτ τι!" Ρε" . στη: ότι
- ιστοπάε. ()σττισιεστ εστι-ε ΡσιτττοΙτ Ι`εσιουτ
ο2Ιε·Ι)ιευ ττσυυετ Που εσ τισε εοευτε εστι Γοστ
ΙΙ ΡΙεισε σε σε: ετιιουτ στ: ισοστΙε , σε ΙΙ εισ
σε όεε ΡΙειστε ει: σιτε τΙεΙιεεε σε Ρωσε 2 Ου
εοσιτσεστ Ρουυσσε-σσυε σιτε ειπε σου: «ιτ
` πιεσε Πω, σουτ εστι ειισσε ΙΙ Ρετ: τΙ'ει·τισιιτ

σουτ ιισε τω", σεσσι σουε σιστιθτσσε Η
άστε εσυετε ειικ ευ Ιειιτε σεεεΠὶτει τ Η στι-τ

τσεσιτ ότι: Ιευτ Ιισσ Ιιεστ, Η εστ:ΙΙσε ε σιεεΙιτε
τΙ'εσιτ, Η νΙσΙεσε στι σσε εοΙετεε σε Η Ισειτο
ι·2.ΙιΙιζε εσσσε Ιιεισεε σε ευ σσε νετισεο.σεεε,
ευ ισσσιεΙτε εεευεστ συ'ΙΙε σουε ώστε νεο
σε ε1υε στ: Ιε τσεΓσιε ΑσσΠ:τε,.92 φωτα:: άΙΪι
Πιέστε Βτεετά ΙΗΜέτρα βπ·τε,τ! :/ΐ ωινττωι·.
(Με εμέ τίιπέτπε ΡΘἐ8Ι'β>τε]ζἔ°€7: , Ιερά τ! αυτ,
ωεκπτωτ μα: έ! τω” Βέτα, Μετα! έ! κι· σου

@στά ί:εττεε ΙΙ ιισσε σεισιοσε με [)ιευ ευ
ττετττειιτ, σε σ,είΙ με .ε σουε συε ε'ειστεΙΤεστ

Ιεε εοσΓσΙτιτΙσσε εσστεσσεε επι εεε τΙευιτ τσ
τσιπ ΙΙ·ιιτεε. ει τισσε γ νσυΙστιε αυσιτ εεττ , Η
(αυτ ισοτιίΙτετεσιτ ντιε σΙιεΙΙΙ:ισεε τεΙΙΖΙευἴε
@ία εσιιιιιτιεστΙετσεσε,Ρετ ντι εστἱετ τετιστι
εετσεστ ευ ισοσι.Ιε δε μι: ντιε τ:Ιισστε σοτ

«Με τι Ι”εστΙτσιτ σε τισε ίτετεε, στα· πω: Ιδιέ
|
:πεσει

.Μ
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ΜΜΜ' , :Με.Μέ-Μ
?Μαι ΔΗσέκφ.ι.αζ[ι.:..
Ριπἰσ ό· ά ἰΜ€κσ; απ;
29

°

Μιπωσε ό· υἴσ τεΠ:έ.

Ο:ΤΒ:οΡΙ1ΙΙο, εοπιτιιο τιοιιε ειυοιπ όΞε
ΗΜ: 9υαΙεΙυε ΡειΓοοωιἔο οοιπίΗτιιθ -::τι

Ιωοηευτ δ: στι όέ8Μώ , Πω :φωτ οΡώ απ» .

€

υεττ1 εἰ Ια ΚεΙΙἔὶοιι εΒτεΠ:Ισππο κ:ίϊ:οπ ω

με” ώ: 5,γὶ11ίἶ°Ιι1ὶτ€ δε όε ε”γ οοτιθτωοτ ό::
› ΡΜ αι ΡΙι15,ΙδιιικΙέι εατωοεοειδοτι δ. ω: ς
οιΙιοιποκ ώ: απο οΙοόΞεπε. Ε: ω1υγ νουε3 ·
$εΞἔτιοιιτε, εμε ΠΙειι ο. !ιοωοτε2 Φ: Γ:: ε:οιίΠο11Γεκκσ,ευει νο Μ! οπωΡΙε εμε: νοι1ε
ὸευε2τεΓοΙιετεἰΊπτιὶ:οτ, ΜΜΜ νοΗ:τε Ρτὶη- -

εέρεΙε εΠικίο ‹ὶε ίσο ΕιιαιτεάΙε, 86 γοι:ε τετι-/
Μπιτ :ΜΒ ετπποεπε ευ ίὶ›γ Θ: «το ρω @σε
ΓΒ€ΙΠ6 :μια ν‹σιιεΙ'ειρεω :τι όΙΒιι1τό άω;Ια '
πποι·ιόε, :Μπι εμε νοθ:το τιοω,εοτυπικ α:!υγ '
ὰ: ΤΙπιιΡΜΙ:: , Γοὶτ ἐαπ :ισ Ποτε: Μ: Πἱευ,

δέ οτι Βοιιεεὶ$ᾶἰοπ οτι:ττυ:ΙΙ: Ρεττιιἱἱἱ:ε Μπα.
ΒΙε:ιι ν‹›ι1ε :Με «το Βοκατιωτ Επι: όείἶυε Η:
εοοπιποτι, 8: Κω ΕεΙἰΓε :ι άσε τσίΡεθ:ε Ρεπά

ευΗετ; Ροιιτ πω. ΑΜΠ νουε άουι:2- νοιιε

τοοοΙτε όίο1ἔοευῖ‹ ΡΙιιε ςικιοικΙο κά: όοε
ἔωεωτἰοε ό:: Μαι Γοτυ1τ δε ἔΙοτἰΗετ Βίου,
ηι1Ινου5 είπε α: πιω νοι:ε :Ρεοε; 85 ό'οἀὶ

θα Επι Ε8Ι1Γο άι: Ι:ηι1τ:Πε έ! «Με :ι (Με: ΜΗ.:
Με ΡτἰτκὶΡειΙ€8 86 ΡΙυε τοΙουέεε εο!οτιπιεε,
ερωιιι δι νοε ΙΜετὶευτε σε οΧετοΡΙε άοί:ογ,
Δε 26ο δε ὰ: πωπω νεττιιπ τοΙψειψ:ε· δε

Ώ!ιτεθ:ίετιτκε.

?

_

Σ·
κ!!

'

|

@Ώ"ΘΜ(_

~σ
»

3ο

ό”σινοιιο Ρι·σποστ

ΥσΙΙα οσοισσ σοὶ σο οσ σοιοοιοοασσε
οσο3ε ιιαιια·2 οσ δ. Ι.οσ. ίξοειιιι:ο οι: σοὶ οι
σ)ΓΟΡΙΈΐ :οι ιπσοιισι· , οσοε αοσοε σοτσοοιι
σοσΙσε σΙισΙσεσιισ σετ ἔέσσΙΙσιιι: σημειο οιι
Μέσι ΕΙισιιι ειοσστιισε σο ίσο Ιιοσσιτσ Εοαο

σσΙισιισ σοι σίὶσ σσΙΙι·ε σοι: οφ'τε .5'6:Ξεσοι
Ισβσ.ι @πω ο /σι265 ό· σοβιέισσε|: αΙσρΆο Ισ
6οΜΜΜσε7%6%Ι οσ/)ι £ί927'έε μισισε: σο» ο!
σεο[σιι. Πο ο οσοε οσοσοε ισσοσιΙΙιτ σσιο

οσο οσοε οσιοτοσε σοΙισσ2 ο Ια ΙΙισ ΙιΙΙΒιι€Ι.Ι·
ίσιοσιιτ. θα: ΙΙ 0005 Ισιοιοσε σιιεισοΧ οσο
τσ Ισε νίσε οσε Ιισιοοιὲ·ε ιΙΙοίὶισε ο'σοιισ Ισε
(οσοι 86 ο,σοτισΙσε Κσιιιαιοε, 86 Ισε ΙιιίΙτσι

:σε οσε ΕΙΙαιε 86 οσε ΜσοαισΙιΙσε ου ιοσοοσε

σο οσοε ο”αοοοε οοΙ ΙοτστσίΙτ οσοι Ια οπο:
οι οσοι Ισ σισΙ ; σοιοΙ:ισο ΡΙοε Ισοσιισοε
.οοοε σίὶτσ οσο σΙΙιιοιστνοσ σοι ιισοειοι

Ρστι:σ οσ τοοισ οοίΙι·σ ίσΙΙσΙιι·έ σο σσ οσι:Ισ 86
σο Ι”αοττσ, σσοιοισ σο σσΙΙσ σοι οσοε άσσο Ι

δ

τσοκ σο σοσ Ισίοε (ΙΙιιοίΙ α ίαΙσ 86 σιιοοισ
ΡΟΠιοοιιε : 86 τσοε Ισε σοί:ισιισιοσοε σο,ΙΙ
οσοε αοσοοσ2οσοι οσιιε σοοοο4εσ α Ια νισ ΙΙ
στστοσΙΙσἔΙΞΙΙσ οσ 0οοε ΡΓΟΡΟΙσ Ραε οσε σοσ

ΙσεσοιΡοιίΙἶ:οι:οσΙσ&σιοοίΙι·σιιοασ-ΙοαιΙσο

οι: οσε τω; σο ίαιιείαιι·σ ο οσε ναιοσε αιτιο
ίοσ2 ε σοοποσ ίσοι Ισε ΙιιίΙσιτσε οο ιοσοοσι
ιοαιε Ισε σσοοισε 86 Ια οσάτιοσ οσιισίΙτσ Κο.
οσιορισοι·, οσο σο οσε οιασΙσε σοίσοτε σο

σο οσ ίἱιοΡΙσε τγσσε σσοιτοσ ίσοε ΙΙαοσἑσο
ιοῖ·
Χ

'Τε

3;

ὶ

'τ

9

4

ε__._κή σε

Μ2ΐει εάαΡ.ι.·υει[ ω..

-Ι
31

Τσάιιιιι:ιιιε, ιιιειιε σΙειιι·σιιισιιτσσ τσιπ ά άσ
σοιιιισιτ Ροιιι ιιοιιε ισιιιΡΙιι· Ι”σίΡτιτ άσ θα Ιιι
ιιιισισ ίεΙυτειιι·σ,άοιιιιστ Ρειιιεεὶ οσε ι:οιιίσισιι

σιτε , 8: ιισιιε οάισίΙστ Γσιιτσιιισιιι: σιι- Ισ νοεισ
άσΙἰιιι Μια. Είιιιάιοιιε Ι:ιάοιισ ιιιιισσ:: Γοιιι,
πω: πιάσει: 8ε πω: ιιΙΙΙάιιΙισΡουι· Μπιουτ
άσ ιιορτισ $σιΒιισιιι δε Ρσιιι· ιιοΙΙισ ΡιοΡι:σ
ειιι:ιιιτεΞσ.Νουε ΡειττισιιΙισιστιισιιτ άσε: Πω

ιιΙιοιισισ2 άιι Γειά: ΜισιίΙστσ άσ Ισ ΡειτοΙσ
άσιιοιιε ειΡΡισιιάισ άσ επεσε· ειιισΙ σίΙ: Ισ άσ
ιιοιτά,νιι Εικιιι€σΙιίσσ σε ά”νιι "η ΜιιιΙΠισ
άσ Ισίιιε ΟΙιιιίΙ, σΙσιιιιοιτάσ ΡτσΐσΙιστ 86 'έτ
σιιισιιοιι άσε σΙιοΓσε ΓιιἱστιΙσε ου σιιιισιιΓσε,

τιτσσε οι: άι: Ισ ΡΙιιΙοΓοΡΙιισ σε άσ_Ιει δσΙιοΙσ
Μεινε , ου άσε ΙιιίΙ:οιτσε σε άσε Ι.:8στιάσε
εοιιιΡοΙσσε Ρετ άσε Ιεοιτιιιισε νειιιιε ό: ίιιΡσι:- ν
ΙΙιιισιικ, τη8.ιε άσε Βιιτε ΒΔ άσε σιιΓσι€τισιιισιιε

άιι$σι8ιισιιτΙσίιιε.Πεισοπιτιισ ΙοιιΙιεΙα Ι.ογ - '
Ισε Ι32ιτισε (μι σίΙογσιιτ σοιιβιστάσε ά Ροττσιι
ΙΆισΙισ , τισ Ιοτιογσιιτισιιιιιιε Ιιοιε άσ Ισιιτε

εικοσι: ε @επ Ω”σΡετσ σιιιΡΙογέσε Ματσε
·ν£ι8σ`άιι':ὶ ι:σΙιιγ σιιιιιισΙ σΙΙσε ειιιοεισει: σΙΙει5

άσίὶιιισσε: Με Ισε ΒάσΙΙσε ΜισΙΙΙισε άσε
ΙΕ.0ιιιι€ιΙσ ιισ άοιιισιιτ -Βιιτιιιιιε :ειιοΕι· επεσε
τΙισιιισειιισ ορίστε: 8σιΒιισιιι: ΙσΙὶιεθΙιτιίὶ. .

@ώ Ροιιισιιιογσσ 8ιειιιά ΑΡοβι·σ άιιι;ιιισΙ

ιιοΓΙισ 8ιιιιιισιιι άιίοι: , α· ω'γιΙσιεέκβσα
:πίνει ά°έωρ Ρσα#β7!στ-Μ”Μιφ , Βέρσς[Ιοι;.

ΦΠ! Μ· ενιαίο:: απ:: /Ϊιιιοἰι· :σε ΙΪΞἔΙιΤε απ;
Κ
σ

`

“---.ΑΜ.μερ

'

ε? ε εΑ`

μ. .

δε:σωπ φτεκπὶ::

ΗΡ:: ΕΙΜ/Ι πα:$β·.

ΟοΙΙ ΜΙ:: οοιι:το οι:

ειιιοΙ :ο οοΙο:::ιτ :ειροο::::: α του: :ιοε
5ο:ιτιοιιε δ: :οοε:ιοε έ:ει·Ι:5, ΡΜ: αρα:: ναι

)ιειιιοιιτ Ευιιιι€οΙΙ:ιειαε 86-εοοίο:ιτιοε ουκ

οιιιιιιε ρ:πτο:ιε :μια Η:: Αροί:τοε 86 ΙΙ::
Βοο:ι€οΙιίΙτο5οουε οο: ΙειΙΙΙο2.
'
(ΣΕω: 211(0::οοιΙ ΕΜΙΕώ:Ι.2 8.Ι.ιπ.τ . που:
νοιιικιοοιιε:ΙΙ: ΡΜ:: Ι:: :ιο :ιο,ο:ι διο: ΓΙ::
ιιειιιοΙΙ:;,·Ιδι ο‹ι:τιι:ιοτιεοο: Η:: Αδ::έε : είε::
ιιοιιξδιΓΑΙοοοίΙοο ‹Ιο ιιοί:το δοΙοοευ: ω:

ΟΙι:ΙΙΙΙ ; :'56 ι:ιι1$ειιι Που οιίοο ΙΙΕυειιι€ιΙο :τσιπ
.,ημ.*-ήο_.ν:_

Ιοκι: Ρ:οοοίε2 Ιω Μ:: 8: Ι:: ειιΓ::ιοτιο
οπο: οικω: Γ:: ::οοιιο:ίο.ιιο:ι Η:: Ια :στο
οι:: Αδτ::ε οοιιε ίου: :ορτοΙοιιώσε Ια
οι τΙιοΙοεφ1ΙΙΙ861ΙΕκε ρου: Ιου ΕΒΙιΓο 86 Ν::
,4π_=.4-_`,“4-έ:4

ιοΒτοδΙ:ιο:ιε οιι”ΙΙΙογ ει:Ιο:ιοέο: :Ιεροιε Ιου
οιαιΙ:ει:ἱοτι ω”. Ι:: οιοΙ.Βουι1οπέ2 νου: οι::

Τ:ε:-- :!σε:βετε:,·:56 Ρε:: Ι:: σο:ιΙ.Ι:Ιο::1:Ιοιι ό::
- Ιαιέ::ιιιόοο: 86ο: Ι:: ΜιιιεΙΙο :Ι'ν:ι ΙΙ Με::

Με: , οι:ςΙτοι νο05:Ι :κι ι:Γοοιι:::: :Ιοίοτ
κιι:ι-Ι:·ΙΙοι:ΡΙΙ:::ι:Ιοιι απ:: ντι:: :ι::ο:ιτιοιι Ισ::
:οΙΙΒΙοοίο , ρου: η: πω:: ΙΙ:ιοοοπιοΙΙΙΙΙ::οοο:

οΙωοτοόΙ&Ιο:ιεοε:ιΡ:οοΙιοτοε :οιιοΙ::Ι:ι: Ιο

'ι ι:ε:μιο οι: Μαιο; οσο: γ ποσά:: Η:: πιστ
ιιοιΙΙ::ε ό:: Ι:: ρ:οιιιεΙοοοο :Ισ ΠΙοιι, εμ: ο ΙΜ;
οιιἶο:ι Η Ρεπό:: τοπιο:: ΙειΕογ ο οι: :ιΙστοχο,ίτο,
οι1°ιΔοκι::ιο :ο:ιιιο:ίοο ,· οιιοΙ:ιιιο ο:::ιοΙιοι
ή ηι1::Ιοε!;:1Ι:ε ΕιιΙΙ.Βιι: ὰ α:ΙΙο-Ι:Ι , 8: Ι:: Ρ::
: Υφή (ΜΙ©·91οδέ Η ΚΦΙΙ::ιοι·ι ΩΙι:οΙΙΙ::::00
'
?
::ίΙειΙ:ΙΙ:,
ο
:

λ-μ.-.ΣΕ· . .

|Α

#80' αλφα. Ι>σηςι.:..

Β

ξΙΙειΙ)ΙΙα, απιαστο ηιι'εΙΙο ΗΜ νιιιιιετΙεΙΙε
πιω: Ιιειϊο δ: άσε νικ δε άσε 6ΙΙ.ΠΓέ'5ιδί φαι π

εοιιΙοι ιιέ Ι'Εξ;ΙΙΙο Ριιιιιιι Ια Ρι·:τίσειιτιοιιε Ια
ΡΙυε νιοΙσιια:ε , σοιτιωι: ιιιιετεεἴοιε Πισω!
ΡιιταιιΙοεΙ.ιοτιε , 8:ίοεττοΙε οοαιριιΒιιοτιε

ό:ιιιε Ια ΕοιιιιιαΙΙε: :ιτόοιικε ; Ροιιτ γ ειΡΡτοτι

ότεδ6Ιανταγε: άοδΙ:τιτιο εμε: εεε ρτοπιιετε
ΜιιιιΙΙτεεόε (:ΙιτΙΡε οτι: ΡτοΓεΙιἐο :ὶ Ι'ΕΒΙΙΙΒ,
8: ΙιιΒιιιιιε ‹Ιο 8οιιιιετιιειιιοτιτ,ά”οτοΙτο δ: εΙε:

όιΙοιρΙΙιιοιιιιΊΙγοτιτε:ίΙειΒΙΙ6, @οι Γοτ1τ Με
εΙειιιι οΙιοΙοε ειιΓειιιοΙΙοε Γε τοπ:ο8τιοιίΐειιτ Με
ΕΒΙΙΙε:ε ντιιγοιιιοιιι: ΑΡοίἑοΙὶειιιοε;8:οιιίἰτι

ρουτ γ ρτοΗτεςάε πω: εΙο Επιασε σκετη-τ
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