_ νετΠ Ι.----έρπε Μ» ὶὶσσΜ2ρ: "Μπάεππν45
-ΉΟΘ.»7ν>-"σ._-`.»ω.7|.

ω:: ΑΡοβπ:Ρω·ἰς .Ξπὶυ£·1ἔ#7ὶ£ ,!ε[με!σ έ!
“υπ έίσω.

7

ΙΙΙ. Ααῇιιεἰ: απβ @Με απο” βπιβ τι Η β
Ρτερπω β] Με[παε Μπακ: απο ΡΙκβωτ:
ηΙνοβο22οπ: ;_ε-βαπ2 να: μι· :να μυ· εκκι
ωπε ἐυιιπ,ά·Ρω!ωπ Ω: εΙου[ε: @κά »Μπιτ
:έεκπεπ2 »κι Βσμιιυπ σΙε Πεκ.

Ι νε» Η: αμκ: ΜΈ·υι&ίε2:,έί Με, εσωσωπώσ
@Ή κο!έ άερωτιέ]βπτ Ρωίπ: άε Ισωρι!ι·Μ,
από: 9αΉ.τ 4ΙΗΜΑ¦!ρ%ί Η ΡαοΜε/β: έ" Ρ:
·π , ωΦωεω μω-έ!·, ·υσιιε “αεκ «πιά Ή
πω).
ν. Ωω· Μπι ἐ Ιωριέρ κι”Μκ,υπνίσ πασα: [επ-Φ

Δ οδη>πιβε έκ Επι:: ΦΑ: Με” μα άι: έσα”.

. /ἔΪε.τ εἐ4!Ι. ι.'νει;ί1.3. .ε ε:
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Ι

ΡατΓοιι Ποια δ£ πισω αγατιοαοοοΙα Ια νΙε μα·

Ιε ιιιετΙ:ε οι: ίσο οοεϊΙΙαιιοε,86 οιιΙΙΙ θα: Ιοκ

ο νιέΙοτΙεοι: Ιιοτε εΙε Ιου πιοιιοπιειιτ,ΙΙ Γεω.
ΙιΙοΙτ οοΊΙτι'αιιοιι: ΡΙοε τιετι α ίαἱτε ἱογ Με,
δ661υ,ΙΙ όειιοΙι: Ιιιεοέιτιοεπιτ πιοιιτετ επι Ια
@Με οεΙείΙε· , 86 ἔαΙΙοοιτ α Ια :Μακ οι:

Πεκ Γοιι Επι: Ροοτ γ τεἔοετ επειτοεΙΙετιιειιι:
:απο Ιιιγ. ()ατΙΙ ο'είΙοιτ μια οοιιιιετιαοΙε
πια Ια εΙΙΒιιΙιε ‹:Ιε ία Ρετίο:ιοε ' ου”είΙτατιτ `
Βίου Βεκιιτ ετετιιεΙΙεττιεοτ ,' ΙΙ ειιΙΙ: Νοε ό:

ιτιεοτε εοπιπιιιοε αιιεο Ιεε ρεοΙιειιτε δέ αυεο
Ιεε ΙαείΙεε,ιιι α Ια οόΙΙΙτιοπι τέΙοτιειιίε ‹Ιε (επι

ΙιοιιιαιιΙιε ιιο”είΙαιιι αεροϋιΙΙε όε :οικω Ιεε
ιιιΙἰτιιιιτε2 εΙε εεττε νΙε πιοττεΙΙε , 86 :ευε
Κο ‹Ιε οιιαΙιτε2 ΙΡΙτΙτυεΙΙεε 86 οεΙερεεειΙΙ ε'ατ
τεταΙΙ επι εε Μουτ ‹Ιε εοτι:ορτΙοο 86 :Ιε. αιι
Με. ()οι·ιιτιιε Ι'ΑΡοίἙτε άι: αι: οοιο2Ιείιιιε
(Μ: Ια ρτεαιΙετε αιιιι Οοι:ΙιπΙιιεοε με Ια σα.»
ό·ί:[απ8ι οεμαιωπ Μπέκι· Ισ Κορωπι έ:
Με", Ρατοε ειο'ΙΙ ο”γ α μποτ όε ::οτιοετιαοοε ,
ειιττε Με ειιιαΙΙ:ει ΓειιίοεΙΙεε 86 τεττείΙτεε εΙε
©επε Μ: 86 Ια ΒΙοιτε εεΙείΙε: αοΠὶ Ιιιγ :ΙΜ

ΦΙΙ:οΙτ
του: ΙΡιτΙτιιοΙ
86 εεΙείΙε
, πιο οοιιι.ιοιι:
»
Ι
Ο Ϊ
- Ι
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δ':Μοπ $εωωί

με :Ι::τιπουςς:: π): Με, μια:: :1ιι`ΙΙ η'γ ::ιιοΙ:
Ροί:1::Ιο Ρ:οΡο::Ιου απ:: Β: ::οικΙΙ:Ιου ΒΙο;
:ΙευΓε 6: ::::::‹:::ο οδιΙει ::ΙκιΙ:· δ: Ι:: ΙΙιο8
ίου:Ιου::Ι::η:ιι:ε τπι::1τεΙΙ::. (::Ι:ι:ιΙ:ΠοΙ:

Ραε:ΙΙ8οοευίΠ ό: Ι'εΧοεΙΙ:πεε ό:: Η: :Ιιατεσ
:ιιίΙΙ ::κετςοΙ:. £ει:ἱΙἴ:ιΙΙοἱ: :με ιποί:::: Ιὸιμ
παταω δο::ΙΗ:α:::υτ :ηπα πώ: Μ: μι: Ισε:
(α::Ιθα: Γ::κΡΙα:Ιοτι:Ιε "σε ΐειυ:εε Ρο::εί:_Ιο

ἶετΙἔ ό: :ιοί:ι·ε ΡτοΡΙ:Ια:Ιου :Ιετιε Ισ Μο: ά:ε,
ίειΙτι:ε, δ:: εοωΡει:οί: Ραπ: Ποπ:: :Ιου:ε:1: Ι::
Βια: ἔΙο:Ι:ηΙὶ: :Με Με:: , εναι: ΜΒ:: ίουι::τ
απο ΡτοΡΙ1::ο επί: Η: εΙι:ιΙ:: :Ωω Ιο::ΙεΙ 86
ΙΙ

δ?
Ϊ
ε_-έ
δ:

έ!
Ιζ
μ:-%εωωή
.ίέ-Φ

::ΙΡ:ιπάΙΙΙ.:Ιι·: Ι:ἱ Ιου ΕΙΡ:Ιτ :Ι:ιπε Με ειπα :Ισ
Ισε άΙΙ:ΙΡΙοε,Ρου: Ισε :οπότε ::ειΡεΒΙεε ό: Η;

:ΙΙΙ:ΙΡΙΙικ :::Ι:Γ:: ,ός ει:: :ιοί:::: 5ουυ:τεΙ:ι :.
Κογ ΡοίεΙΙΙ Ι:: :Ιι:οτιο :Ισ Ια @Με οι: ΡΙιιε
Βου: Με:: :Ισ Ιου Ει·ι1ΡΙι·ε,ἀ':›ιὶΙΙΒουιι:τωΙΙ;
:ου:εε :ΙιοΓ‹:ε ΙΕ:Ιου Ε: νοΙοτπέ. ΜεΙε μα::

:1υ:Γοη :Ι:ΠΕΙπ εί:οΙ: :Ι'ετικτΙ:: Ισε Βοσπ
::ιοε ἔι Ε: οοπυοἰίἰἶιιτεε δ: :ὶ Ια ΡεττΙ:ΙΡ:ι:ίο::
:Με Γοι·Ι8τιιτι:Ι Μο: μι: Ι::Ρ::άΙαηΙου ό: ίου

ε. Ε:73ΠΧΙΙ::,δ69118 πω:: Ρ:οιΙΙωτΙου Γι: άσ:ιοΙ:>
Μ:: μη: εεε εκ:::ιοτάΙ:Μτι:ε ΜΙ:ΜΙ:::ε :1ιιΉ
ιιυοΙ: :ΙσίΙΙ:ι:2 :ὶα:::ο ΒΙοτίει1Ιο ::Ιιει:Βο ΙΙ;
:Ποπ ικο:ίΙΙιΙ::: :ευ'ΙΙ :Ι::ιπ:ιι:ειρ: σωστα
:1ο:Ι:μι:: Ρε:: :Ισ καφε ΜΥ Με ρου: Ι:ι1:;.
001111:: Γ:: εοιπιιτΙΙΙΒου δ:: Εεε σ::Ι::ε , μπα-ε

Ισε αΙΐ:11τοτ ΡΙΙ:Ιπει:ιετι: :Ια Ια Ρ:Ιτι::έρειΙΙο 66 `
α!εΙ:ΡΙοε £ο:κΙειτο::ρ:::Ιο :Ι:ε ν::Ι::2ςυ'ψ
_.·.:..λ · .

μ1%ΙΙ

/εωΙΙΙΙ.Ι.ΙΙΙ;Ι.3.4.5.
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αυτή: εἴ ΡτείοΙιετ αφ τοοικΙο , δερ: εἰ ΦΑ: ιΙσ
Γρ τ8ΙΙΙττεθ:Ιο0 ΙπΙοηΙιευτουΓ6 δ6 ρουτ Με

Ι

Ρτερατ6τ ὰ τοε:Ι:ΙιοΙτ Ισ $έΙιπ ΕΙρτΙε ε1ιιΙΙΙ

Ιουτ ουοΙτ ΡςοωΙε ;8ε μα· ΓΙΜΡΙτει:Ιου Φι
ςικΙ Με ευογοιπ ἐ εκετΙ:οτ Με: ΙΙ ΙππΡοττω
το νοαιιΙου. ΠΜ α: (με νουε νοΙγε·2ςιι”ΙΙ
αιΙΙαίτ ειικιικ :μια ςΙ‹: πιοιπετ οτι Ια ΒΙοέτε,
ε:οττιπ1:5.Ι.υο ηουεΙο τερτε(απο: «το @του

Ι

' το:οη Ι,‹:κΡοίἰτἰοιπ άιισμιοΙοοιιε σοηΗεΙ·οτε-

Ι

#' τσιπ :τοπ ροΙππε πι: ΜΜΜ: οπεΙι·ε ι1ιϊΙΙηοι1ε

Με ΡτοΡοίε,σεςιίΙΙ Με αιπιποΙε ‹Ιε Ιω ωάπ-·
εΙσπιστΙ8 μι· Ια Μα ΕΦΗ: , οοςμι'ΙΙ Ματ-ει

εΙουηθ φωτα Με ωπωωΠοω ΡοΠΙΙσΙοε τΙο Ια
1Ι€ι:Ιτέ εΙο ί:: Η:ίιιττοόΙΙ00ώΞ ώ Ηπα: @Μ Με·
@εκατ είΙδιωΒΙεεΙΙ Ιου: ιι εοιππωικΙί: ἀ'ειτ4

κτκΙτε οτι ΙΙΙΙΙΙΙΙθιΙ© ΙετυΙἑιΙεπι Ια όε:ίσωπεε
ΙΜ ΒαΙπτϊΕΕΕΓρτΙ: @ΜΙ Και· ειιοΙ: ρι·οτηὶε:τ - Ι
ΙΙ εΙΙτ ου'Ρ1ι·έττ1Ι6τ Ποπ 9ιι”ΙΙ Ιε:ιιτ άσεω Γεε
τοεπάεπισιιε , σ'εϋ: ὰ εΙΙτι: Γε'εοωωΙΙΙΙου ` δ:
Ιοε1τιΙΙΙτμ&Ιοηε Π:: α: ςιι'ΙΙε αυογειακ ἐι [πώ
ρΙκτ κατι:: ·Ροιπ ΙΙΙ ΧεΙοόΙ:Ιτισηιιι: ΡουτΙ:ε
ππωαμ;8: ΙΙιτΙείτπ:ιπΙστο :τη Ιεε1ιιεΙΙο Πε άο

ι1ογοηήιτϋσ€ΙΙατ ει: Ι'εΙστοεω:Ιου Φ: ΙαΕογ
δ:: επ:ΙΙε3ϋ6ΙΙιθ16π ιΙο Ι'ΙάοΙαττΙε , Μ· Ι'οπΙτε;

·· ησΙΙΙωΙέοϋγΙ:ΙΙΙ ::ΙΙειβΙΙιευ Ι'ΒΒΙΙΓε (Ήττα
!Ηειπϊε @Μ“Ρουι· Ι: Ιει·ι:Ει:εεΙα Πω: (Ιω
ι:«ΙΙ:τ -· ΙΙ6κεΙ«ΙΙΙ:ο ό6:*_Ιει1ΙΙΙΙ:ΙΡΙΙοε , διΕ Πιτ Ισ

›

Ι

ίςΙο-εμΙΙε-όοιξογευτ ειιιοΙτ που ίεΔΙφωοοι:
ἐΙε ΙάθόιιικτΙΙοιτάεε Ιιοττιωω, πιω «ΜΜΜ

@ΑΙ
Κβ

$εωοπ φνεωἰεσ·.
4.0

οοηθτω:ιτίου α: Ια δη δ: ει: Ια νι·ειγε ρΙΙ::έ:,

Ιειπ ὸΙΓατΙτ οοτιπιπ: ΙΙ οουε εΙΙ: τερωΙ:·ιπένδιι
νΙοἔτ-Ιιι›Ι,εΙοΙὡε°‹Ιε 8. Μωιπω , Ι·9/Ζε.ι ό·
επάοδίήκεζτυωι:: κατίου: , Ιω· |ωρ2φικ2 Μέ

πωσ ά" Ρετ:: , έκ ΠΙ: ό· ά" Σκι:|ιμΕύ&»·2: Ι ό·

Ψ Με εκβ=2υππ: σἰεἔω·ἐε% πω: α: με 24- τω: η τοπΔΜιπἄέ. ()ο (με δ. Ι.ιιο ιΙΙτ_ φίΙΙ ει
χω! μα Ισ Μια; Ε$!»·π,όε:ίΙ ει ιΙἰτε,Ρε·ι·_ΙΪιτιΙρΙΙ
ι·πΙφοιΙεΙΙΕΙΡτΙτ εμε: Ισ Ραπ: ΙΙητειιιοΙτόοη·

πιό (ειπε τ11ε:Ιιιτ6; 8: μι· Ιοςιπ:Ι ΙΙ οτι α απατά
:οικω Με ίο:1&Ιοτιε.

@ο πκ:ίωε: Ε[ρτΙ:

μι: Ιαιικ:Ι εεε ωστε Ιιοτιπικ-ε εΙο Ι)Ιου
οΙΙ.ισιτ_ΡουΙΙ62 ου: Ρ:;τΙό,ε:ΙΙ ::::Ιηγ ςιιιί ει Ιο
ίΡΙΙ:ί:Ιευτ 8::Ι8τισοτόεΙουτ Μ;ιΙΙΙιήσ , Ρομ

“Η” @οποσ (εε ωειοόε:πισιτε Για Μουτ ω
ςιιι'ΙΙε ειιογειιτγἐ ΡτείεΙν.:ς δε :ϊ ίε1τε:-δ6 ΜΠΕ

οΡε Ισ στη ειι1:Ιιειιτ άι: τουτσε Ι‹:ἐ γοι.:α:Ιοηε

ΕοοΙςΙὶείΙΙςυε:ε κΙερι:Ιε Ια;,ρΙυε €τρηΙΙεε ΜΒ
ι1υοε πω: πιοΙωΙτεε, 8: εΙε_Ωοττε ετ4πκΙο .οειμ
ι:·τοεΙε:Ιει εεσιιοκίὶΙ›κι.ΙΙμ φοηΙΙΙ:.μ; Ισ. Ριτ

εΙΙοα:Ιοη άσε ΑΡοΡςτοε, χΙΙε Μ: Γε:_[ο;πτ με
^ 5π8ς.Ιτα:: :Ιεε;τε.ΡτεΙ:ΙΙοει:ΙοοςΙέΙω; [μπεζ.
ουΙΙετάιουυεωοιπ. Ιε:ΓΙιε ΟΙΙ:ΙΕΜε;;αυοΙτ
` Ι ξΙς:ιιε μποτ Με γ σ:ση;Ιογετ,8:Ιφ53μρΙ:_τοι5-η:

μπε ‹;Ιε Ιογ @τεστ Ισ τοπΙρε ‹Ιο @η ΜΙιιΙΙΙε4

:ε Ιογ βαε ρου: σΡετε Ιω ευεΙΙτςΙ1ς5-0μΙΙ112Ι4
› τα ό:: Πι οΙοέΙ:τΙοε , Με ίΡε&ει:οι;τε «Με (ο: Μ»

/τω:Ιοε ὅ£ ‹Ιε Τα ΡειΙΙὶοιπ , δ6 στι 511 ω τίπιιοὶηέ
@ο Ια ΒΙσΠ€ΠΙφ τοΙιιττκόΙΙσπ,ά3ΜΠΕΩΠΕ 49
°
·
[καπ
Χ
›

`

7-._Ι-

μ.-

Ι

_.

__

Ι

_

γ

'Ι

Ι Ι
π

ΡεττΙτσιι
_ :ΑΘΗ
ιιιοτισΙσΙΙ
σέσι|2.σ..νει·[ι..3.4.;.
Ισιιτει όςιιιιιέ: Ισε ΜΠαπ
41

διιοιιε Ιιιτ·τ‹ιιιτ σστιιιΊΙωιιιογσιιτ :Ι «Ιω δε εὶ
Μι: συ τσιπ Ισ σου” (Ισ Ισιιτ ΑΡοίΙ;οΙειτ. /
Κστιιατειιισ2 σιι σσΙεισΙιστ Ι”τσισε, Ισ ΙοΙιι Πωσ
ιιόττσ Βό 5ειιιιισιιι ε. σιμΙσ_τιὁττ_σ ΙτιίΙτυθειοιι
εϊΙΙιΙιιι:εΙΣιιιοιΙΙιιέ νοιιΙω Ροιιτ εό·σοιΡε πιγ
ΙΙΙιι_υσ-τσε:ιαΙστ Ι”σκεΙαιιιοιι όσ βια ρτορισ

σιιτρε στι (ιι 8Ιοιισ.8ε ε'σιτσΙΙΙσπ ό.ιιτίίσ ιιιιειι5-.
τσ ίσοι συ ντι Ισισιιτ ίἰ Ιιι_ςΙΙΙἔιισιΙσ ία Ρστίοτι
ΙΝδ6 (Η Ιειζσούάιέιοτι ξ;Ιοι;ΙσιιΤσ Ροιιι: ιτιίΙι·ι1Ι
ΙσέιΙωιθτ ασια @ΜΙ σοι” @Με οι·ι:Ιοιι·τισ2

ΡοιιτΒσέΪΙισιιτσ, ό:: τσιπ τ:σ ιιιι·ΙΙει σιιιοχσεισ
ἐ ΦΠ: δ6 Μαιισ σουτ ιιοι1εΓιιυιισι, 86 τΙσ-Ισιπ
ΙαοΠΙΠΤ30όστ τουτσεΙσε σΙιοΙσε σιιἱσίὶογ>
- σιιτ_ιισσσΠΞιΙισε·ιὶ ιιιοίΙσσ σιΙΙΙισει:ιοκι: δ; ΡιιΙε
ΙειςστιιτιιεΙσα Ισ :σιιστσιισσ απο Ι29ιι€ΙΙΒ
ΜΙΒ εΙσιισιιε ι:σε:σιιοιτ Ισε σιιΙσιΒιισιιισηε Γει

ΙΜΙΓσ;·όσ οσε Ι)Ιστι- Ιισιιι·σιικ ΜιιιιίΙισε εΙσ
ΩΙιτΙίΙ;, Βιιισσιισ σ”σίΈ Ιιιγ :μπι Ισε ε σιιιιογσ2
α! Ισι1ΜΜειιι σ; 222 εισαι: εβσατε,έ! Μ'ε/Μι2ε,
ιό' 5%Νιιιις.τ,ισέ_σι:ε,2Ι 2222 πέσπσ Ι, Οι· 9:42 Με

::έσω,22 τσέ;ιωα!α] σ” κά: 68ιω)ιέ,δζ σιιι'ιΙε
·ιι”οιιτΕισιι σιιίσὶ8ςισ ἐ Ι'ΕἐΙΙίσ ι1ησ Γεω;; Με
ιιιίΙ:ιι&ιστιε τιιι'ΙΙ5 αιιογσπιτ τσσσιισε άσ-1β.
ΙιοιισΙισ.φ ι_

.

.

Δ

,

ΟΦΜ0€~ιιιισ οΙσ τοιιισεΙσε νσιιισσι άσοι:
ΙΘΡτσόισστΙου Ισιι-ι·` σΡεοΙτ σοιιι·τιιιίσ , Ια ΡΙιιε ~
ΜΡΘΙ'ϊ80Ν1 ΦΙἘοΙσ σσΙΙσ ό:: Ισ τσΓιισι·σ&Ιοπ

'ΙΙΙ @Με δ3Βιισιπ: Ϊ; -ε·έΕΕπειιΒΙΙσρσιοιιΙΙσι

.-Ε:φ
άείξ_Ά-ζυ

ε;

ἔσω:: δεεωιεί

επ[υαεΙ: εωβ εμε: πΜάϊβι!]9972 έΙρ Ρτεύ·επε
ρ]'επε/Με ΜΜΜ Με: ΡΙτιφεαπ ειΡΡΜὑΜἰΜ:,
εβε:«ενεω με: ω:: με μειωπτε πω: , ό· μι:
Με:: άι:: εεε/ε: με εΡμε:£εε»τεεεε ει: Κυριατκε

σΙε Βίεισ.- ΙΙ ειιωτ τιοσείΙτιιτο δε τιιι“ιΙ ΓουΙΙΙΙΙΙ

Η τιιοττ Ρουτ Γυττετο.ιτο :ϊ Ια ιυΙΙιτ:οβο Που
Ρουτ τιοιι°ε. δ: τιιι,ιΙ τείΐυΓοιτειΙΙ:ε Ροιιτ τέτιιοι

Βιιτ:τ φα ΠΙου ερεοΙτρουτευτ τΙε απο Επιε
Ειδτιοιι ι Βερουτ 110115 ειρΡΙιυυοτ δ; που:
ειιυΐοτστεΙΙΕ&Ιυετιισιιτ Ιου ίἑιΙυτ τιιι,‹:ΙΙι; ιιου5
@Με ειεςυτε; δε @ιτε εεττ:: :ποπ ὅ£ απο τ€

Ιυττεάιου· Ευ: ·ιιο:ιθέε αυτ: ΑΡοίΈτεε :μυ

υε:τυτειιι :Ι ευ υιιΙ:ιΙΙυτ κι τιιοτυειΙΙο Ρετ του:
Ιτ9αιόυτΙΙ:. σε Π: Ροιιτυυοιε είΙ·ιιιιτ ιιιοττ 86
ε τοΙΙΙ:Ι::ιτέ,ΙΙ έυθ`ίέιιτ νου τι στα ρΙυίῖυυτε του
ιυυιιιιτ €5ε τεΙ”υιτατιτ, εδο υυ'ιΙ$ειυ ρευίΐουτ
μιτΙστ -:ιυτΞο :πιο ΡΙειιιε σ.Ιΐευτ2ιι€τ: , τΙίΙΐίτιτ

ευω5. Μου ; 6ευεε πω:: εεωε: σε::

τω,

22%.: Με:: 2”εκπευεεεει: Ευ τιιιογ ΙΙ-ει·φου-ΙΙ:τό

ιιιυ$$· :ιιτει·ιιειΙΙειι(6_ Ιουτιτί: ,·τ1°ευοιε 8τει:ΙΗθ
ΦΙΙΓ~Ι°ιΙΙΙΙ τΙ:Ιιτ:ιΙ:Ιο ΓΙ. εθτυοΙο Με ιυοταΙυΙεε δέ
άΙ:υιτε8τετε :άουτ Ιωνυε Ι':τυουευτ τυιιἰέ 86
Ιέπειιιτιτε 2.Βιιυτ:Ιουιιέι δ£ ττιτίτιιε άι: Ι”τιυοΙτ

ῦιΙττ.υωιιυτ›υτ ευ Μου ε:Ιτέ υιυέ 86 κουστ
εϊιἐ :κιτ ειικ,ττυιΙε εΙ'νιι Ρυτ,€τατυιτ 86 νοΙου·
αυτό τυουυεπιευτ τω· ία εΙιἔιτὶτἔ3Ώ€Ἡῖυ€τ5 αυτ.
Ι 'ΩΦΙι8ϊΙτέΡετυγεωσυτΙΙΙΒι1°ε ειυΞυτι τ·ΙΙτετΙΈ:ΙΙ0·
6-.5έφρ
' εε

ε:: ετΙτι·ι·:ΙΙιιάισ 8ι·ιιυτττεΙΙ: :αυτ ‹Ι‹ὲ Ι'ειτιι6ιιτ :ΗΜ `
Ι; @α:ιτιυυ::,εΙυεέ·θειιιττηυε:: 4ιιέ ·ΖευιΜεαρ·
· εἴεεια.ισ
Σ
__

_

·

›

Ι

Ι

ιί?επιισσες!ηοαττοΙΙ:
Μέ:'ε: σέφ.1.»:·πρ..3.4.Σ.
φω:Ιυε ; ΡΜ: ι]ω,νοε
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_τεΙΙε ΙειάΙν:τό δε Με ωεεοπι1οΙΠειυεε Η
ΙιιεκειιίαΒΙε πε Γ: μι: ΜΜΜ: ,ΠΙ Ιεε ΡτΙυετ

εΙϊπιε ρτεΙεπεε εΙοιπ Με ε)είΕοχετιτ τιιοηΙΙτε2
Η Ισό18τιεε: ίΞ‹›ωΙοΙεο Ιεωιπε:-ποσε ί:ΙοΕ4
8πε2 ά:: εε: .ΕΙΡτΙτ δ: ‹Ιε εεττε· Μοτό ‹Ιε
εΙ1ΠΙξ,τ1ουεςυΙ εἴ Ια ττιοΙπό:ε οΙΙεπΓε εμε
τ1ρυεἴοο.τπο: Μπα: πω: πω: ιΙε· Ρεέπε ἐ

Ματ Ραιόοππε:,βεπιεΓΙηε·πὶ -Ιε::νοΙτ δε ὰ
ρετΙετ.ὲ απ:: ΙΙ Μι ρε: εΙΙέ: Ιυί‹1ιι'ἑ Πειτε , :Ι

εε.ΙΒΙεπτε (Ιω Ι'επιοΙτ ὅ: -ω-Ιοωεωωπε :ειπε
αρα:: Με: ‹Ιε ρτοπιείΙεε εΙε ΙΕι ΡετΓεεετεΙ1εε,
@ΜΙ Πωεω10:ετε άι: εεετε νΙΙΙοι3ίδε τηείττιε
:ὶεεεΙΠεεεεΙυΙε ΤΙιοηπειε ευίεΙΙ-Γο3τ· ; 61: ω::

1408.!ε: σαρέεςπε: έα: :Ισια επρ:ΜΑ`ἱπ:ἐβἰε
κ: Με:: πω:: είσίε2 ίιὶ Μ ε φωτ Δ:: :ίαση

έ: :ΙΙ:Μ::: πω: ΙΜέκ.εε/Μ :φέ,έε πείο πείτε)
ΡΙΙΙ:Μ · ΜεΙε ω: :ΜΙ ΡοΙοτ Βε:ι:Ιδέ ιΙ':ιυ:τεε

(Μ: Γε: Αροϊεεεε2 Π: πω· ΙΙ :'Φ'βέ:·υο:"ωβ
ει4:σ/επα:: , είε· :πε/Με ἐ :Με πω:: βετ:: 2
·νω;Θέ:. εοπαωε Ιε τέωοΙευε 8. Πιο! ευ

φΙΙο;Ιε(επε όε Ια ΡτεωΙετε ω:: (3στΙ:1=
τΙΙΙεηε:--ΜεΙε ΓΕι1εισ8εΙΙΙΙε ιτε ρετΙε ίεγτ1ι1ε

ΙΙ:: Ιω αρΡατίεΙοιπε πως ΑροΙΙι·εε , .Επεσε πω;
0.9ρτοΙι: ιΙ'ειικ ΡεττΙευΙΙετεήιευτ ειιιΙΙΙ ειι1οίε
ευττερεΙεΓΙ1Ι&οάτε επι εεΙΙιπιεε

! .Ι ΙΙ: ·

' -“

ΙΙ ιι'γ εΙΙ με :Πε ΓευΙεωεπτ μ”ΙΖ]ὲ »ΙΙΙ/ΙΜ
βνσπ:[Με «ΜΜΜ , ωεΙεςσε εε Πιτ Με: 22,”
ΙΜΙΑ, σηψτεύε::οε: , ε”εΙΙΣε €Ιίτε Ξει:εεφΙ-ιΜ :
α!
Εεεε:: .Ι
.

.

':-7--~_`

· ..ΐινωκ ό'εσοπρί `
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ῆεΙΙΙ°5 Ρτουι1:έΙπόυΙ:ΙταβΙεε 86 ΡΙυίὶευτε ει:
ΡςτΙοτπ:α ΙἶὲηΙΙΙἐΙε_ε_ μι· ΙείεΙυεΙΙοε ΙΙ Κα:

χτΙοιιΙΙτα 86 ςυ'ΙΙ οί'ωπ νωιγετιπειπ: ΜΜΜ

ό: @ΜΙ οίὶοπ Ισ ι11εΙωεΙεΙυε (ἶΙπἰίὶ απο
ΙεεΙυοΙ Πε :ωογοιπ εοπικτΙέ: ; Ισ τικ:&υο,όΙε
π·,Ρουτ Ν: οοτρε ό: Ροωτ κατω ό: Ρεχιιτ Γε τη
τι;το: ό3ι1Ιππ:. ()ατ.ΡουτΙο οοτρε 5·ΙΙΙουτΉτ
γ»Ιτ (ΡΜ αιτοΙτ νη ντ:ιγ οοτΡε ΙπωτικιΙπ ΜΙΒ

Μαι ‹1ιιε άςικιοτ ία ωστε, Ιευτ πιοττΙὶτειτιτ Γεε
πυιΙοε 82 Π:: Ρἰε‹Ιε Ιοτε φώτο Ιονογειονέ ΙΙ5
ΒεοΙΪ»›γοΞοεῖνοΙτ νη οΓρτΙτα Που μενει "η
ο ›τΡ5,.βι Ισως εΙΙίωπ ,ΙΡσα›·9ασ)υ σ(!π ω»

Ι:°ωύΙα ό· ρωπμη ΜΜ2εαΜΙε: Ρωβωεκ:
σωμα: “ΜΗ 78)σω υπ: ΜΑΜ: ό; Με.: ΡΙεΙΙ:.4
σεβ πως φώκια· , Ισα/Ιω πω] ό· Φο]εζΙ

Π:

ς/|Έώ: πώινσέ :ΜΗ ,ή ω, ΜΜΜ· ωι4έ5 Θεσσα με

έ)11.Ιδς ηκΙιικςιιε ὅείΙοΙτ Ι:: Ποπ -ΡϊσΡΓττ›
:ρω ρεαΙοτι Γερι1Ιοτε εΙετικιπέ νιτέεΙε 2ΡΠ28
ω Ν:ΙΏΠ-έθ:Ιου, 86 μα (ει νοΙΧ Ξι.Ιαειιι€ΙΙΙ:ΙΙ-Ιο
ί3ΙΙΙΩΙΙ: τςο-οοιιοΙΙΙτι:,6ε Ρετ Ια εΙαιτήσεε ὁ::
[9;ιιχ:μη'3 6αΙε Με ΙὶΙε‹Ιε,Ρ:ιτ οὐΙΙ τό11:ΙΙηςυΙτ
¦ΙΉΙφιέΙΙιΙΙΙΕέ €Ι:ΤΙ10Π125.Ρϋ11ϊ Παπ: τουΙ: Φ:
ηπίπω.1 ΩωΙΙΒΜοΙε @ο Ιου: Ρτο(6οτε Με

ιμΙ6[ιτισε_ίφΠ&Ιοβε-ςοϊΙΙαπωΙτ εΙΙ:Μικ (1ιίΙΙ
ΜΗ: αιοτϊ. Ρουτ Ια νεξδεκαιΙοο, ΙΙτοΙΡἰτοΙο
πιτωιτΙΒ6οΙτ δε Βειιιιοἱωυ::ο οιιΧΈσυτ Ια Ιου
ημικ ΙΙ νο57οΙτμ ογοΙε δέ Ρ:ΙιτΙο1ε οοιιιτοο ευ
Ρ4:8%11ε. 6'ε·[Μι Ιω, Ισια: τΙΙΙοΙτ-ΙΙ › [Η 7”Ι'[

μαςζωάτπύΡω: θα:: ΙΙ ©0244 Μπα): Φωκά έ';β0Ι>'
- μ Ζ,|;;ἔ- ~

έ _`_ῇ

.

:

Π·

'

«

_

7

»

Δ?

θ'Ι“”ε

ν σ

.

- |

επ:οπ··ιαστ
ω2'έΐ::εέα2.1.νω
·υσιω.Ρουτ Η !ι›εοιποτὶυε,Η
.ι.5.4.5.
Ματ.
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εΙιοἰ: Β: Γε ρουτωεοοπ εοφ-τησ νο πω::
Ιωππιπ:. Ραπ Η ὲειὶΓοητιαϋἱε,ὶΙ τοΙΐουτιοΕτ

ειι1εοευκ,Ιοιπτ εκΡοἴοἱτ Με Είστίωτ6: δε Με
ετιττεεοποὶ: όεε εΙιοἴοε -όιι Κ‹›γαιιππε ώ:
Που. Ροι1τ ΓΔ εΙΙι:1ιπτέ , Η Μ:: επι όοτπιοπ
Με ωείαιεεΡτουι:εε ε1ιιΉ ευοΞε ίσια πω: Γε
φωτ, Ροιιεττειοε άμπε Ιου” ραΜέσε . Μη·
ΡτεόίΒιιιτΙοε οΡιοΓεε εάυσιπτ, ίεΜειπτ όίικτ;
ί

ιΜπιε:·Ιοε δε στι, Μπιτ Ρτεἴεικο 6ε οτι Ιει1τ Ει
ικ:ιπ ,ιοιπ:Μιπ , ἰΙΙυτπἰωιοτ , εοιπἴοὶεοτ .δε

ευθειαιωπητ ΜΒ εοεοτε , Η Μαι ο:1ι1ΊΙεπτ:

Ροιισοχοπτ @ικά Φνοε Η ουΙόοιπι: 86 Η
Ρ4.ιΙΡειΒΙο νετπέ Γεω τουοοοοτἐ Ιουτε Γεω 86

:Παπ το.Είου.·- Ε: σεόυτατιι: (1ιιετΑητε ωστε,

Ρσω Με αΠΕιιτετ εΙ'ευτεπτ ΡΙιτε άο Γε τοΓυττο
&ΙοαόοΒι οΙιειΞτ: Πω Π ΓειοΕιει€τηΈυθ ;Πέ
:ιιιΙΙιιέοΒε Γουίϊτ:τιικ άε Πω από, Με πΐουίξ

@ευ ίιιΒίὶίὶοι: Η !ου8 καφε ,- ιηειἰε^ΐε ΠΜ:
Ρωτώ: 82 εωΡι::ιτιτ5ω δ: Ρουτ;|ευτ άοηι1ετ Α
ό'αυτειι·ιτ ωο5πε ‹Ιε ίρυΡςστι:ὸ'ὶωΡοίὶϋτε$οετ
γ Π οΪοιιΒ: είἱἐγυε-ΡἰΡοτὶο, όιπειιπ κανω είμ
στάσεεωΡε , εΙΙε Γς·Ἐιιίἰ: ΜΜΙΙΙΒΙεωεκπ ἀέ

0ουυεττο.ΑυΙΒ Ρ1υε1ε πηγΠοτε :ΜΜΕ Βταπά
εκττεοτἀἱηειἱτο ό: αότΜταβΗ:, ΡΙυεϊΙ @Με
ιἰε τεωΡερουι· Μ: Βίοι: νετἱίἱετ 8ερετΓυαάεπ
0€:Π:οίτ εΙΤο2 ὸ€1ϊοὶ€ἰοἰ1τ5 μι:: Ρτο1111:τ
ία ωστε, ωειίε Η γω ΜΜΕ Μου φει1·ωπο .
· ρρι1τμουιιοι· Γε τοίυττ:ᾶἰοιτ, Γι1ττοι:ι: :ϊ ε!ςε
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.ΜΜΜ δεσοπα,· ¦ _

ἔεη5 :εἔε (μιΈΠ·ογειπτ ααα ὁ @οί Η άεΐοέτ ε!
Ιωτ :ὶ Ετιττιπϋε αιμα Ιβ ι·,·:ίὶιι·τεᾶἑοτ›. ΟΖεπ.9

άέμωπαι: άεβπε ό· Μπάβ ώ :ααα έ σοι”
ιι Ματσε Η: σβοβε.τ σιι:!ισ Ρ%οΡβ£:8.Φ 0722]77οπο22
Με: , ω· ία#οίΙ·ί! μ; Θ” Δ· £Α›·Μ /οε4-Ιἴ7#

ω: εθσβ: ι & @Μα ι ε! επτπα/ι' επ[α έ!ο2π9
Πειωτι:ειΒο μπα ΙοτιΒ @ουκ Η ΙουτνουΙοτ
ἀοηοετ Με ρτευυεωθέμιο όε: Η εὶπιτἰτό
Ίιϊ1!:ιυοἱιτΡουτευκ. Η επική; είὶέ ίουε Μ

οποτε οουποπ ε1ικιτατιτ:: Ικιποε,8ς @φωτ α:
κεωΡε_Ι:ὶ Με ειποἱτ :εποε :ΗΜ νη ωα;τς;ρο
«ΗΜ, ιππειίε μπε :ηπα Η όεπιειπε ααα: ουκ

όιπειτπ ςυα:ειοτε Μο”, Μ:: κειάαιπ.Ρουτ
·ἔ€·ε»έ9Ε.ἱ%·-ὡεΘω-ἐ:~.ε-%Μ ΥΔ-.(
;

τΜι1ιπ: Μοτο εΙο Φ:ϋΠντι ίου: όσ ἐοπ(σΙει·
Δ-> ·-Μ-Φ.ω«η-π

Που. Ο εμτΊΙ ω: Βου ί6το$ςντι το! ωειώ:τω
@οἱ τοοοφΡεοίο δ !έΒεωΙαπε;ιτ εεφΧΗοἰ

εοἀυτεοτςυοἰςυε ΕΙιοΓε Ραπ 1η Ξ σείἱοἱι;

εοπητπ: Η Ιευτ οσα εΗ;, Μι:ε οΒοτ8ά1ίφΨΒΦω
3ο οι: νεου; Ρηἰε :Ιοὶττεμ Εϊιίἶεδὶὶοιπ οότόίαΙο
(με π: καμπ μπω, πω; ;Ιεμ; εοΙΙειιιοιπ_ ανετα
αΙιέ ἑνοι1ε @με Η: σε ρωἰμμ'ειπ @σπα- φ::
ἰο πιο νοιπε :φωσ ιτιρὶοε πωσ τσιπ» Με οίδ
εσε ὰ: Μαι νοϋἰΙΙιιηε:ε 86ὸοοιιἐ το11τε5 Με
ειίΤειιτειιιι:α:ε όο τοπ Βιιιριιτ φα ω” Γ:μπΙο2
ὸοίἰ τι:: ὰ: πιογ Ξιϊίςιιεε ἐ εε ειικ:ΐο νο-ιιε τιτ

ευεΠΙο 8: @σε Μ: νοιιε ε:ττιΙοτειΠε :σιτε επ πιο
8Ιοἰτ€.

Υ
Φ

Μ;ρήε_ ργοτὶεἶέιιειἱιπτειπεηιπς ΙΘςοωςτωοδο

- :κιαπήσειτς€ρηΙ1;:_9υ”2ΙΙουὶξ:;ὶ:_ειιιοιμὲ9ιιο ά::
Μ

"-___---~

Ι _ Ιεε
ι ει1Ιττε:.
ι/28ε::έερ.:.Φη/?ι.3:5Η Ι:: ::[επείε, άι: δ. ΙΔΙΟ,: Ο·, 26”
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τυπωεπά: μ:: π:: [ε ά:)0::::επεε: ΙΜΣ” «#8 :

1::::/έ!:::2, Με:: ε:ί:!: :::επάψω Δ: Ρ:τυπ:!ε
:Ια Ρ:::, Ι:εκε/|ωιΙ::-2! φο::: :Με σε): έ: Με.»
Ο:: Αν:: ο ύ:Ρ::βά,εεπ Με:: ·υεωρ7ω ΜΡ

2άζαΙ:4 6'ε::π Ε#7ἱ2. ΒΜ.:Ρω έ: Με”. Ε:: Ι::

Ρ:είεεεε ά:: Ιου: Μει:ΙΙ:ε Η: Ρε:οιΙΙογε:ιτ
θα:: εο:ΙΙΙ::ηε δ: δω:: :είοΙιιε, ιικιΙε Η εί:οΙΜ

ε:ειΙ:ιιΙ:ε' ειι'ιΙε :πε Ι'εε:ογε:1: με ΡΙιιίΙοίΙι
Ρε::Ιιι εἰ:: νειΙε ειιιΊΙε ε'ε:ΙΙΙιιι:ογε:ι: ει:: ει:

ει:ΙΙε,εο:ιπ:ιε ε:: Ρογτεε Β:εΙ:Ιε ερει:ίεε ε::
1 ΙϊιΙ:Γεικε :Ιε Ιειι:ὶΡειΙΙειι:. _ ΙΙ: :ιιιογευτ νει:

εοιπιπε:π Η ειιοΕ: ώ:: ::::Ι::έ: μι: Ι:: ΙΜ::
00Π1Ι3Ιε:1 :Ι,εωΙ::ιιεΙιεεοιΙ ειπε:: :Ι:εΒεεε έιίε
νει:ε , εε::ιΙσιευ ο:: πω:: :ο:8έ :Ιε εειΙο::ι

ιι1εεεο:πτε Ιου Ι:ιιιοεε:ιεερεο:::::ιε :Ι ειιιοΙτ
είΙε ΜΒ, π: Β: εε::ο::ε δ: ει: Η:: μι: Ποιο
ΙΙείειι:επεε ό:: ΡΙΙ:ι:ε δ: Ρει:Ιει ίι::ειιτ ειπε

Βιἔε :Με ΜΙΒ εΙοϋέ :Ι πιο ε:οὶκ , οὐ Η ειιοίτ
_ :ειιιΙιι (στ: ειπε Ρε::ι::Ι·:Ιεε ιι:18οΙΙΙεε δ: ιΙεε

ποι:::ηειω Ιιι:οΙε:ΔΙ›Ιεε. Αμα: εεΙε :με
Ροιιιιογειπ-ιΙε εε:ε:ιιΙ:ε Ρα:: ευ:: :πεΓ::ιεε
ειι'ν:: ::ει::επιευ: Ρε:εΙΙ ει: δεη-Ι Ε: ειιεΙ
ι:ιογειι ό:: έιτε Γειιι:ε:ΙΙ:ιε·:·ι ρε: νικ :ποτε
Ρτε ΙΙΙΙ::ε α): ειιΙΙεε ειιΙΙ: ΠΠΚ: Ρο:τε: :ϊ εε

ΙιιΓεΙπε εο:ιΓειΙΙ, ΙΈεΙΝε εΙΙ;ο:: -ρετ:Ιιτε; 8: Ι::
ΙΙεΙΙΒιοιι (.ΙΙι:εΙΙΙ ετι:ιεεη:Ιε:ε:τιειπ ε:ιεει::έ
. Με. ©είΙ εε (με :πάτε 5·ει8:ιει1:·Ιείι:ε ε : πω:: Ρ:ειιε:4 Ι: ε:: ιΙΏ$ Ρ:επι:11:1ΙΤΑ·:ι.: :Με

1»

!

_

,

ε:
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·
δετΜσυ δεσοπιἰ
'
εουΙΙ:8ΠΩε υεεεΙΙΙΙΙ:ε ρου: υε με Ιοεοοιυ
βετ ο. 4Ιο τεΙΙεε ουρτεΙ1ευίΙι›ιιε , ΡτετυΙειε

τυευτ ρυτΙει Ρτοι·οεΙΙε 8ο Ι'Είοι·5τ ου1 Ιευτ 8ο
υοΙτ εΙουυετ,. 86Ρ11Ι5 υπ ΙΙεΡΙυΙΙου ΙοΙευοεΙ

Ιε όείεε έΓ:106:5 Ιοτ ουκ. ΜυΙΙ Ρτεοου; ευ
εοτε Ια οΙτοΙε «Πο που:: Μου. ΙΙ Ρουυου

οπτΙιπετου3ιγειιπτ τεεευ αετοιτι1Πειι16Ιοτι1ευτ
ιΙεΙουτ:Μο.ΙΙΙτε. Αἄε: ό· επείοδι'τέπεεωαιο·
Μπάσο: δ60.8ΙΙΙΙΙ ιοΙΙ:υρτεε Ιου εΙερου: Πε Ισ
τυΙΙΙουτουκοοουιοε οσο: Με: ε:α·τεετ Ιευτ

εΙυιτἔο 86 (Νοε ΙετυΙ21Ιει11 86 υΙΙΙευτε ουσ:
απο Ρετυο ευε;Ιυτε (ο ΙυττιΙετε 86 ‹Ιε Θεσσ
οιΙΙΙε ειιιογευτ Γ€Ο€υ€ ου οΙεΙ. Που ΙΙ Ιου
ειττΙυε ι:Ιευ:ι ΙΩΟυΙ1000ΙΟΙ13,ΙΙνι1 ου'ΙΙ5 ουί
α” ΡιτεΙεΙ·ιε ΙΙΙΞυουΒΙΙε Ιοττ πυουτΙ:υττε
οπο: δέ. ΙεΙου Με Ιωουίυο:ίουυ ΙυεΙΙιϊουε5

,Πεο
:'Ε%Έ·ΐ«Μ

`.ωΙ==“Μεωω
·

εΙουτ Ιευτε εΙοτΙτε εΙΙογευτ Ρτεοεουρε2Ι

εσωίπε υουε Ιε νεπουε ευ Ι,εΧΡοΙὶιΙ‹›υὸυ
νετΙετ ΙυΙιιουτ; Ιουττε ου), πεοεου:ικιο; ‹Ιο

Βι·οοοεο οουπιυεΙ18Ηουε 86 ιΙΙΙΙἱουΙτε2ΙΙε Ισ
δ·ζ-Με~ε- ἐσῖωϊμ

ΙυΙΙουτ ΙυεουτΙυευκ τεΙ:υ.1Η32,Ιε ΙυΙΙευ: ΙυΙΙΙΙ5

Βευέυετ ἐι Ισ Ρευτ, 86 εβουεΙουυιιυε Ιευτ νο·
απΙου ευΙΙευτ οΙιετεΙιε Ιευτ ΙυΙυε ευ Ιευτ
ΙυΙττεπ @ΜΙ ρουτουογ υοΙΙτε 8εΙΒυευτ
ΙεΙυε ΕΙπΙΙΙ: Ιεε 2εΙυεττΙτ ιΙ© πιο Ιε Ρτεο1Ρίκτ

[Μου που σΓωιωψεω ρ›·ωοε]βζ ο'εΙΙ :Ι όι
ο·ΙΜΈΜ
.

το Ι'εΙΙε: 86 Ι”ειοεοωΡΙΙΙΙ`εωευτ 6ο Ια οπο

00€ΙΙουυΙΙΙ Ιουτ.ευοΙτ Ιουτε Δε Ρετ Ιε Ρετε,Ιο

Η;
ἔ-ἑ-:ἔο
π!.

κοκ ουε, ουεΙε 8ειΙυε.ΕΙρτΙε Ιου: εΙεΙοευέ0
·

ΙΙΙ
°

ουΑυ

Χ

ΠιτΖειιιι,ροιιτ
/διετάφ.
τετιιρΙιτι.Μ/:..3.4.5.
Ισιιτε ειρι·ιτε ιΙ'ντιστιειτ
¦

· :Μ-.σ·._ζε

49
ιιιιιτσ σοιιιιοιιιιιτιεσ ει: εεε ιιιγΙτετσε δ6Ροιιτ
Ισε ετιιιετ σιντι σουττι€ε σει ίοιτ ιι Ι'ειΡτειιι1ε

Ι
ι

εΙσ τουσ Ιεωιιιιιιτι δε ιιε τοιιτσε Ισε τετσιτιστιε
στι Ιειιτ Ριιιιττοι·έτ είιτσ Ιιιιτσει δι: τΓειΙΙΙσιιτέ
ριιιιτιουσΙιστ ρ:ιτΙ”σκτωοτιιιιιαιτε ει:Ιιιτ (Ισ
ΜΜΜ Ια σΙτιιιτε εισΙι·ιιτε ειιιιστιειιτσε,ειι
σόιισττιτ τι;ιιιοτιι ΡΙιιιισιιτε ιιιιΙΙισι5,& ΙοιΙΙστ

τοιιε Ια ειιιττεε έΒΙοιιϊε 8Δεδιιιε ιισ Ισ ἔτἔτΙσιιτ
ειιιιιιιτιιιιΙσιισ Πι Ριιιιιιιιισσ· ΡοΙΠ σε; σΙΪετιΙ
Ιειιτ ιιιιιοιιιιε ςΙσ σε Ροιιιτ ιοττιτ σε ΙετιιιιιΙεΙ;

:ΠΠ ιισ Ισια: νοιτ ια ΒΙοιτε :ιο ιιισιττισ Πει: ειδ
οιι ουσια νστι Γοτι ομριοΙ:τσ. δι! ό”ειιιοιτ Ροιιτ

ἶἐιιιιιιιιιιισΙ'ν_ιιεεσ ιιισΙττιε ΡειιΡΙσ'ιιιι”ιΙΦ
Ι10ΙΕΩΠΡΟΙΙΙ Γρεέιειτσιιι τισ ΙΙειιιττε;Ετ Ριιιε α·
ιιιι τιιιΙΙΙ5 ιιιΓΡστιιιιιΤστιτ Ισ Βτιισσ τισ τε Ειιᾶ8ι
Ισ στι Γοτιιτσ ιιιι,ιΙ ε'ειτοιτρτσΡοιε εισ ιιιιιιτσ,

ετσι ιιιτσ ἔιιι'ιΙε έιιιιτειιιιΠέτ Ρτσιιιιετσιτιστ
:οι ΙιιιΙἑ,τιισιἶεῖτ σιι Ισ νιΙΙσ τιισττοΡοΙιτσιτισ
ιΙεΙσιιτ ρ:ιιϊε Ι:ιι ρτειιιιστσΕΒΙιιε ί:Ιιτείι:ισιιτισ

ιιΙιιιιιιεΙΙσ τοιιτσε Ια; επιασε ιιειιιιγειιτ εστω
288ττΒετε ΡοιιτσόΡ9ιετ Ι'ΙΞΒΙιισ ιιιιιιιετισΙΙσ,
7 τσι:ιιειΙΙ5.τ Με ἐΙιιε τιιι'ιΙ οσοι: ετιεοτε Η άσ
ιιιιιιε δε τω” τσιπ Ισ τεΙΙ:στΙσ Ια ιιιΕιέ:σ,8: τση

ιΙ:?ιτ :οσε σειικ τισ σε ρσιιΡΙσ ιιιιι σε ιυυιικἰπι]ἔ#
μ: φωιωι ω, ΡωσιιιωίιΜ ·υισ,στι-τιστετι:ιειιι:
ιιισκοτΙ:ιιιΙσε; τιιι,ειριεεεεΙει ιΙε ιιΙΙσίΙσιι.τσβ
Ρ8τιιιτσ Ισ ιιιειτιισ €τιισε στι 8:ιιτι:ιτιε δε [πιτ

τοιιισ Ισ τσι·τειδε ειπε εσιτε νστιτέ: 278ΠΕ είιό
ΡιεισΙισειιιικ Με 8: στι φωτ οοιιιισττι ντι
_
ει-_
.
Β τ
ιη

ά_

_Α

_ισῳ.ιΑ_.ϊ.-π1.Δ__σΔ

ο

δωποπ Δ"εσσωι'

'

(μι: :ιοιτιο:ο , :Πο :πι ΕΜ: μα: ΒιοιΙοιτιοτι:

1
η

Μαιο :Με θοιι:ι!ε , οιιι ε.ιι::ειιιι:ιι: Ιου:
οιιίΪοιι: μι: :Με , ΔΗΩ ντι :που οτείο:ιοι ω.

Η ω:: Μι:: ου: οτι: νεο οι: ΙοΐιιεόιηιιεΙ ι
νου: πισω οετι::2,ιιιι Που πιοΓ:τιο οίι νοιι5

:Μακ :μια σα: οιιοΓοε ιιιετιισ:ιΙΙειιίοε ίου:
ειιιετιιιοε , 86 οικιιιό. νοιιε ΙοεΙειιτ αστα. Μ:

:;::::::ιιοιιτ , ο.Ιοτε νοιιε :ειίοΙιοτει :ιο ιιοιιε Με
οο:ΐιιειάε: ΜΙΒ. Πειιιιου:ε Η Μ: νοιιΙοι:
:Λοβ μου: ειοοοτιιοΙ1: σιτε οτορΙιε:ιεε (Μια:
ιιο:,Μ Β0]ρϊιήτα άι: Παπ , 6# Μ Ρ.470[8 άπο

ο ξσέέσπΜ πιο Ιεωρι!εω. Η ποπ/Μαιο: έ:
ι δία; !ε]άρ:τε έ: Μία:: , δε. αυτια: ἴοπιοιει
βιο:: ΕιιιειΙοοιι:ιι: ε'εί:οι: ρου: οι:: νοιτ
~ί;;ι:·μ:·Δωεα
.ή

Βιοτιιι:ειοΙο νοι:ι1 :ιο Οι:: ἑι ιέ:ιτοέι· ια
ειΒιιο:ιιικ ει: τιιι!ιοιι.οοε Εοιπρε , (σε ΜΡ::

534·ϋ="
4.4 .-:ΜΌΔω

:::ε Ρει:ιτιι Η:: Ι.ιοπιε,δε (σε οιιίετιε :ο Μι Ιου:
ΜΗ:: σ.τάειι:ο.

Πε Ροιιιιογοιι: οπο , Ηἑι

δέι$τιοιιι: , οιἱ τιοιιεΙειιβο-:ιι 2 Ευ ν:ιο οι:: ·
ου: :ι1οτι:5 Ρτοο:ιο:οέ δ; τινι @ω α:ιιιι

παει” ΐο:ι: οοιιογοι,ρει:ι·ιιι οι:: :ιι:ιοιιΧ 86

'

ειςει:ο:ειΒι::ι :μι του: οτιιοιίἰἐ τη ι·:ιεί::ιαδί

ιι

οιιι.ιιο ιιιιιιιοιιο:οι·ι: με ὰ Γ::τυι: ::οτι:τι:
ιιοιιε :πωσ :οικω Γοτ:εε ει:: Ωτιιειι1:::Ζ , Η :Μι
:Μο που: νοτι:οτι: οιιτοιίΈτο ρου: Ιου: Ρεο

ίι·:: οτι:ίοΕιο: ::ινοτι:έ:.
ζ;"ϊ -ἔ β
ρ

Ϊ
ω, ι :Η
›

Πει: Με Μπι: :απο

:(5 οσοι:: ίο::ο , ιιοιιε ::οτιιαιι:ιι: τιοι:ε ιτειι::ο>
Σ0τι:-ι!ει Ε: Π :ογ Ρι:εΓοιι: που: ειιιοιιε Μι

ω)' . ΦΩΝΗ
.
5:Έ·1%

-Μ3·
¦|

ιιιιι: :ιοιιιοιι:ιτοιι: - ιιοι152

9
;

.

----~

/ΜΜ άσφ.Ι.Ή6Μι.3;4..5.

μ

8ο¦8ηει1τ, εφε [Με άσ πισω. θα τι:: :ισι1ε
σιιιι;ιοΡσιστ,οιι Μαι ρστιιιστι πισω όσ`σι1ὶτ
το: α: πιιΓοκιΒΙο 8: όειιι€ετοιικ Γεισιιτ , δ: σο:
ιισιιιι·σειέετ ΜΜΜ , στι σιια:Ισιισ Μπι σιὶ

πισω ΡιιιΠὶοιιε Μα: :ϊ οσα σε Μια» [κτίσ
συτισιιε ὅ£ όο!ειιτε δικο”. Μειἰε Η Ιου:

ό:: Ιστιο νεοι: Ροιιιτ σιισ νουε ἱισιιΒἰσΖ
(τω), , σίι ιονοιιε σπάσει, ΜΒ Μαι ειπε
Ροκ τοστ ειιΙΙειιτε.ίλ:Ρε ιογ :μια Η: νεοι: ‹.1ιισ
νοιιε ΜΜΜ πισω ΕΤρτιτ,8εσιισ νσι1εσοπι
ιιιειιοπ:1 Ριι€ε εστω απο ΐοιι ει!Πρωιισσ δέ

Με ΓΔ Ωστιὸιι1ΕΙΒἔ1€16:τ€σΓΙ80'12ΓΒέ σα: ιο
νσυε· η ειστιιιί:ο. Π: νσιιε Γ" ρτστιιίε σε
μι: τιισιι Ρ::τ6. Η: κή· πιικισιιετογ Ροιπιτ,
.δε ω” ΐσι·τ σαι ε!ε ωστε Πισω :κι κατ; 8:

οι τεΠΕιιειτε:2 !σε σἰἶσπε.
' Μ Ροκ: Π: ρτοπιῖε. Ετ σιὶ 2 Αυ σειιΜεπιβ
πιο σε Ισἐἱ , π: 76Ραπά1°Δ7 άι· Μακ Εῇ»·£:

Απ” σωπ , ό· ·υση'ί!: ό· υσ:]ἔ|Ζε.‹ μηα¦σε:έ
ρ·τοπ:,είνιάσωιάη: με επιευκαιω· έκκομειντ
Ησαυ: α'ι·ι 6'εέζκαπ ,ρπε/Ζωπέ , τω· Ζε μ"
βια: επ Δ» Μ02Μπέ7ΙΕ είε Μ” ό· οι Ιετα/α!εω.
δέ πει 44.όΈισϊσ,Ιε τε36ισπάι·ει] απο:: Εῇππῇπ
Η' ρυβειώιε', ό πω: ωωειωζι
ανα· μέ

ΜΜΜ: είε τη , δέ σει ξιωω. ω·ωε σιιότσΞ::
ἀσεΡτ.οσιὶιοι:εε. Ετ ΜΗ” @ΗΜ Ιειισστι α
τ:σ115ιπιέ Ε; ρ-τσσιεΙΐσ ση ΡΜισιιτε Εισαι: εἱσ

ΓΕσ:ιτισ€Ξε:,εσπιτιισ·ειιίασει·σίσισ (σε 5. Ιε:ειι:ι,Έ
σφι: :κι πιο; , ./:έέισιιπ: σε με ·ἐἱ2

Ε)

ι

52.

Χανια:: :5'εσοπέ

ὶ

Ι'Εβα:ΜΜ, έ! σΙεωα!επι :Ιε:βειωε: ίσα:: νί
πωιε :Ιεβυ: Μπι”. Ο: αΙιβ:22 - έ! ω:: ; ό::
Ι>ΕυιιιιΒεΙιίὶε,άε ΙΈ/]πέ: φα: άει4ηεπ: πα·
πο2: σα:: ναέσσίτυ]επε ε:: Μ):

6:87' Ι)Ε/Ι»·έι

υίε/ίσέ2 μ: οπο: άσππέ , :Ι”ωιωπι με Ιοί::
-τω-Α:Ω..
·

«ΕΔ»
.·4.:4_9

:©1α::

*Δωσετ
3:·-η::νη”

"· -α-:·ΥΜ.κή.ων
σε·

=νἱἶ

:ί:/ιΙοέηω: απο:: έ·Ι:Μβέ Ε: ει:: πι. Ιε Ρ:ιετιιγ
ί: Ρέππό ἰἰ να:: :ίοππεω να:: πω:: Ου:ιρΜ
:εαη›σιπ :Ιαπωτεϊ απ:: πω:: 8227718“€ΜΜΑ
:ιβαιωέ: !”Ε/ΙΜ αδ: ·ωι·πέ με Ισ ΜυπαΙσ κι:
μι:: ::σωσέν 7 μπε σιίέ! πι· Η· σοι: ό· να: ΙΜ

:νωπά μπω. Μα:: πω:: ί: εσωπώ·ω,ωπ :Ι
άπνοια· ει: Με:: ό·[επι ε:: Φωι:. Ε: ει:: η.
έ.ξ:ω·ή:-·:;~
ιωιξ:3
,.;μΜ Φ.: εαΜ .;ρω:τ·σ:α

@νικά Ι: ΟοπβΙωεεπ [ενο ων:: Ιερά έ:
σα:: επιω]ην:] :Ισ μι: πω:: Η:: ·, άνω:
ἰἘ#Μ ό: Φ27ί!ά9αέΡ70€εάσ :Ισ πω:: Ρεπ·, σε·
Μ): Η τύπσξεπεΜ άσπ:ο],Ε: ειι1:6.2::ικά α

|:4)ι Ω βια ··:ιευκ,:ιβω:υ::!)Εβ2:2: ά: ··υσΗ:έ,ΙΙ
πω:: :οπ:ΜΜ ε:: :ωπε ·υετέ:έ.Πα: έ! περιτἰεπι

μέσα: άσμπ[η πσ[Μεπκι:2: 2ΜΜιιοπι σε ν”
απ: οϋ2,όηυοπ: :κάσσα Μ: :Ιωρ:: πάαεπέτ.

@Ιαν Μ κι:·έ!υφθι·ουι,ωπ έ! Ριν:: :να :Ια Μ:: &
να:: Βασικά επι.Ι:Ιο2 νοι15)όἰτ :Μι απ:: ρω·

ιτιιι:ΠΕ δ: :τι :ι::οιπΙε2 Ι'ει::οοπιρΙΙΙΙσπιειιτ
απο:: νικ οετ:εΙι:ιε ειίΐουι·ο.:ιοε ςιι“ιΙ πιο :παυ

ηι1ο::ι ροΙι·ι:.

πω: η Μωβ' :Παπ πω::

·ιωι::βνι·:: έων:2/ξ·ε. ά:: :Με Ε.6Ι>ιά: Μι:: μι:
έ:: ΙΜ”. σε:: νικ: ειΙΙιιίἱοιι ιτιειι1Ιΐορ::: :ιιίΙΙ
Θ:: απ:: ΡειτονΙοε :μια ΠΑ:: Β::Ρ:ΙΙΙ:ε οσοι:

Άντε: :Ι::Ιιιν ει:: ;.:Ι:: 5. Με::ΙιΙου , 77») ό
απ:

______-Β=~

.

:|

ί
_ _Α.Δ·_.-ισ

είτε:εύερ. τ.ρ›εΜε.3.4 .τ.

5;

με επεπεε πω] , ει· ουτε: Αερτώ· εΓεεε σε τε
Ρεποικτε : Με κάτι] οτι! οπο: ερτ: αυτ,
πασα: εοφ" άΈΜτέτ ό· άι· /?ν.

Ω'σί”τε
οπο ,Ισ πο Με οιισ Ισ ΜτοΠίτσ οι: Ποσο
ότε ·
γοίττσ ΡοτΙΗσεττοο Ρετ Ιε τσοσο
τεοοσ , οπο

@ο @ΜΒ οι1ίερΡτοο!το Με σσ!υγ ετιιτ ορο
/τστε σε σίΐστ σσίὶσ Ροι·8θοεττοο ση εποε εοεσε
Ρετ !ενσττο τίσ [οτι ΕΓρτῖτ-, δί
·
Ιευστε με ίσι1Ιστοστιτ στι Ιε ἴυοστθσἱσ ό:: νο
Πτσ τ:Βεττ,σοεπησ Με Πει: τοετστὶσ!Ισ,τοεἱε·
νοοεοσττογστεριιτΠετοοεσιπστι το11τ€5 Με

Ρετ·ττοε Φ: νοίὶτσ τοτστίσοτ , στ›οιτοσΙσ ἔστι
υφή...

τσμιτ8σ Ισε τοστεωτ οιίοο τω ΡεΠ`στ Ρετ
Ι'ετάσοτάσ Γε Πετοτοσ. [.ε τἰὶἱΪστσιισσ οι1Ή γ

ε,σ'σΡτ οοσίσεο ΒερτΙίτσοτίοττ σσΙε όσ τουε
ΙσττἱόσΙΙσε στι οσοστεἱ , δ: ουσ ττοΠτσ δσὶ
Βτιουτ Ισίὶπ (ΞΗι·Ιίὶ: Γερο!ττ1τισ ετα ΑροΗτσε
του ρεττὶσοΗστ.Ρετσσ ουσ σόι: ε-τΡω άσυοτο

άσΓοσοότσ ντύωσιττσοτ Π1τ σοκ σο τοποσ'
τΙσ ΙεοΒοσε οτ: του , & Ισι1τ σοτιπτιιιοἱουστ ε

Ιε ντϋσ 82 ε Ι'σίτοποσοισοτσΙσ του: σε @ειπε
ρσυΡΙσ οιτὶ οθ:0Π εΙοτε εΙΤστοΒΙσ ση ΙστοΓε9

νεοι Τσίτετττσοτ , τοείε

ουσ σσ ου'Η σο όο- ·'
Ρεττειι οοττπουτι όσο ίἰόσΙΙσε Γοιιε Μ: Νοιπ
υσειι, ΙΙ εΡΡσΙΙσ σσ!ε , σοιττωσ νοοε νογσ2;·`

υπ Μεις[ωσ,σοωπισ Η ο'σΙὶοὶτ εποε Βτεοάο·
--Ψ

ι

μ.

δει·ιποπ ιδ'εσσικί

ει!:ιοικΙτιιιοο τω" οιιι Ιοιιι· Με εΡττε ετι
νογοο ιιιι οιοΙ δ‹Σ άουτ Η Ιεε οοιιίτο:ιτ τιποτε
το :ιο άιτε,ιιιοτιοει·. @ερτ ω ίτγΙε οικιωιι
το οιο ΓΕΓοτιτιιτο οι: οοτιιοειτοτ ΓοΗιι.ίιοτι ότε
·ει:εεετ

άοιιε ότι Βιιιτιτ Ποστ Πιτ Με δειοΠοε «ιο Νου
11οιιιι Τοίτειιτιοτιτ ξ οι: Βτειοόοε ετιιιιμοοτιιτιιιτ
οι: 44. άΈίοϊο, π· τέιωτιιάινι) :Με του" βιι·

οπο” εμέ ε/! Μτειιέ, ό· κά: Μιέετεε [κτ ο '
22772ροβε,ό· 7έΡιπάτη :που Ε//:τέτ [οι το Ρο·

|ι'ετέτέ; 86ιιιιι6. ο'ΕΖοοιιιοΙ , Ι,8Ραπάϊθίπτ
φωτο: οι:: :φωσ κεττι·.σ,ό· υπερ τα κειτο)ιτει
ό·έτ »τινων πιο» Επιι·τι τι" πτέ!Ζω άι: «πω»
δ6 επι 47ειιτοτ ριιιε ειιτιο1οιιιοοτ οτι ειΠοΒ0·
:ιο ιιε εεε ?ματια απο: Γοι·τιιτιε όιι 8ειιιέ.ι;ιι

ιιιτο,ΙείοιιοΙΙοε οιι ιιο οοιιιιο1τοοδετ τω Η ·

-ιιοεο; 88 :κι ττοιβετιιιο τιο 10ο ι ΤΜ: έ:: τδε- '
Πω” έ” Μ” το, την” επ Μια , ότου:
19ΜΜΜεβΝέΜ ΔΩ Μ »Με/οκ άι: !Έτστπεβ ό'

αιν·ο]εισα οι ·ιωιίτ'έε ότι· Σοφο.

@ο (οτα: 668

φοιτ οεΙοίτοε 86 οιιιιιιοε οιι'ιΙ οριτιοιτ όιι
στο! οτι πιο ειιτιτ:ιοτόιιιιιιτο τιιείιιτε (ιιιίο6

Αροίττοε , οιιιιιιτι Η Ιειιτ ειιιιογο Ϊοτι Ποτε
ειοτι Γοιιιοττιοιιτ ροι,ιτ!ειιτοιιτττοιι!ιετο σου·

ί0ιω00 ι ιΜιε ρου: οεΠε ιιε τοιιτεΙ'ΕΒΜ2
Πε ιιιιογειιτ Μου είτε οιιοττΓο2 οτι ΒιιΡτοίτιι0

' (161%0 : πιιιιε Η ρε Ιουι: :ιιιο1τ Β:ιιΙΙό (με Ιε
ΠΒΩ!ειάΠηι1οι ιΙειι]οτιτοιιοογοτιτ Ι-,νίειΒε 410€

ΐ9!Έ ΡΟΠΕΠ(εωΦΠτ ο οι: @εφε Πε πιο τοοιιοϋ·
Φωτ (Νο ΦΠ: Ρωτώ ττιιιτ. Ιοίιιε @τω
__ _____

εΒἔ
Δ

1

__-_=Φ_____Φὶ
·4ω!ο!.Μω_.=;-.4.2_-Μ:.›-έ-.ξ;ω

οΠ: οεΙογ../Με:
οιιὶ Μοτ
Φεβ
ο οοο:Μ
1.νεΜ:..3.4.5.
Μ νι·ειγ Βατοίτοο,
~55~
ο*._ο

Μ ντ:ιγ Βειρτοίτοο Ρετ ΙοοιιοΙ Η Με ο Μικ2
εΜε ἰτιπροι·ἰεέὶἰοιπε δ: άσε νΜοε εΙοιπ Η;
οΗογοιπ οειτοτοΙΙστοοοι: οοτοοοοι , δεοοὶ
Με ουίΜοτ Ραπ οτιπροϊοΒοτάο Νεο Βιίτο Μος
ο!ποι·Βο,οο οσε ἰοιοΒὶοοτἰοι1ε οοειτοοΙΙοεοΜ

Ματ ΜΓογοοτ οοοοοιιοἱτ Μία; ΒοΗΡε εσοχ
,πιο νο Μοοετοοε τοοποοτοΕ8ε οττοοόϊο ‹;Μ
Μ νοΙτ Νεο τοί'ε Ρειτοϋϊι·ο (οτ Μ τοσο ΠΣ

ΒιοιιεΙο ροπορο δ; ωειΒοἰΗοοοεο τιτοπίεωπα
ιΜ εαπ: οτοοΜοο οπο Με ΜΜΜ ειἴΡὶτοτ σο::
Βοοοοοτε 8ο ουκ ὸΙἔοὶτοΖ εΜ Γε £ΜΧτι°€ δ: ιΜ
Γε ΜιιοΡετο , δε Ρτοτοοε!το ‹Μ Γε Ειοοιιτ ‹Μ

°·

.Ι

Βτεοόε ειιοοοοιοοοε όειοε Μ τοοιπΜ, όο αει:
το ὶοοτοὸοΙὶτἑ: ουἰ Με ειι:ο1τ τοιοοι1ε ὶοἴο_ο”ο

Μ” Η εΜΗΜΙΙοε ο οτοάτο Με ο1ιοΜε οοἱ_
οοογοοτ οίὶέ Ρτοἀἰετοε ‹Μ ΜΥ μ: Μι οοι1ών:

‹

‹Μ Μ5ΡτοΡοετοε , δ6 οτ: οοττοεὶωἰὸὶτἐ: οπο
Μ Μοτ οιιοΙτ Με: οοεοόοοοοι· β Μ(οοετοοο;·

ῖ

Μτε εΜ ία ΡοΠΊοο , Μ "η Βορεε:Ποο σο θα

'

μι· Μερά Η Με ο τοτοΡΠε οΜ ἴογ,ὸ,ο!Ροτει`ο-' |

«

οο,ὰο 2οΜ , οΜ ὸειιοτἰοο , εΜ οΒιειΜπέ , 82 (Μ
:οικω Με οι1ττοε νοττοἐὸοοτὶΙε οιπομοίΒο

'

[Μο δε οοοποο ίἰὸεὶΜε οοο; (Με Μι1_ο°οΖ,&Σ

οοτοποο ΑΡοίὶτοε οσοι· Ρτοοοτει· Μῖωοτ`

άσε :ιοττοε.

ΟΗΕ οι: οοΉ Μιπ Ρι·οο1οτ ϊογ.Μ

Ι/σιι:ρπ·ε , ΕΜ: - Η ΜΡ:ιβε Μ δη:·ι: ' Ε]]»άξ

άπκ:-Ρεπ σἰε πο”. $ΊΙ Μιπ οοίϊ Με οξτοοοτε
“Με ΙθτοΡ5 εε όσον; : Π ἀοΙὶτοΒΙο ,ϊ Μιιτέ

~-.`

-
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Ξετυποπ δ%Μι!

ςΓρτΙτε εΙἐΙο. ::ΙΙοπικ2 ό: αατΙΙΙΙ:ζ ό: Μ: αβ
ίεπεε:, δ£ εΙΙ:ΙΙΙΙευτε ττπωιΙΙΙει ιΙ€ ςέαιοόεε η»
ΡτεΙιοιπίἰοιπ ὰ απιιΙΙ: άσε ΙιΙΙΙΙ5 , οι οιΙΙΙΙ::τιτ
[οι1ΙΙ-εττ να σ:Χ:τ€ττιο οικω)! : Ο” , εοτιππκτ
(ω: Ισ 588θετ1 Ια Ρτοι1€τΙ:€5 , Ι,ι·/]πεσνιεστε σακ

β7έσβιέ2 Μ:α8αέτίε και”. ΟΙεΙΙτ μιΜτεΙΙΙ‹›Υ ΙΙ ›

Ι;τικ όΙτ,(3ε Ι.€:τει σΙΞ:-βη μ" ώ· Ιωπ,ιπο νοιπε Ι
Ιωμ:Ιετπει Ρωοε. Ετσι Μέ; Μ( «Με
@Με ίου Αίεεειίἰοτι εΙειιπε ΙΙ: οιεΙ ΙΙ Μη ΙΙΙ
τ
.
νοκ·
δ; Μπα· Ι`αος:‹›ἑυΡΙιΠξτι1εειτ ιΙ€ απο

εΙΙιιΙοε ΡιὸοωεΙΓεἔΙ Ιου: ΒτειτίεΙσ εοι1ΙΏΙειΙΙ(›Ι1

σοπιιτιο νουε ΙΙοι·ιτοτιοΙτο2.- :ω εΙοιαΙεΙιτιο

;:Ι12ΡΙΕτ6 ‹Ιε απο ΙΙΙΙΙ‹›Ιτφ. ΜεΙΙε ω: ΙειΙτ
ωοΙς-ἱΙΡειε €Ι€Ιει όοτιπίτ ς:έτ ΕΙΡτΙεΙοςστΙει1

τεπιεητ ΨΩΜΙ ΙΙ Ιου: 211οΙτ (Με Ια Βιταοε ‹Ιε
ς:τοΙτα :τι ΙυγδεεΙο Ιε ίωἰμτε; δ6 πιοΙξτιο επ
1:ετΙειιτα1ποτ,Ιοτε ηιξςτο Ι.ουΙΙΙεπτ Πιτ ουκ ιΙ
ΙειιτΙ:ΙΙτ, Πεει·κε:ε Ισ .5'Μπ2 Ε#›·ἰ: , ε:οιπππε ΙΙ
ΦΠ: τα:Ιτέ αν: νΙσΒτΙεΙτηε όιτ ΙΙΙίωαοΒΙΙο Μου
δ:Ι6:2η Ξ Οϋγ , τ11:ΙΙ5 ιιου επι Ια σιεΙυτο αι Ι:ι
€1ι16ΙΙεΙΙΙοιΙτ τΙοιπτιπ ει; Μαι Ιπέιπευκ Ιουτ

άσ Ε:: ΡθΠΕΦ00ΙΙ2θ. ΑΙ1ΡΔΜι12ΠτΙΙΙευτ ειιοΙτ _

(Ιοτικώ ΓουΙοιηοτιτ ςιιοΙεΙυε ΗΜ:: ‹Ιε απο απο
ἐΙΩτε,ὶτ6,ςυεΙς1με τρΐγοη εΙε: εεττεεΙΙυΙοε ΙΙΙ
21ΙΙΙ:το δ8ε1116ΙειΙΙΙ:€ωτ1€εΙΙε ό:: α: ίου εεΙο
@α

ΜεΙε ευ εἐι: ετιιιογ [οΙειπιεΙ ηιιΊΙ Ισα

ἱἰτ €Ις σε Σποτ ΕΓΡ_τΙτ, ΙΙ Με ευ ΜΡιΙΓ.ι,6ε τ1Έ:Π
!θΓΠΡΙΙτ με ίουΙεωειπ Ιειπε ειι1ι‹:ε , πιεἰε αι

@Βαζάς Ιω ςιιΙΙΓεεωι Ρτ6ιτΙΙει^εωεοι: Ρετ
`δ

” :ουτε
Ι Μ”. Η

.

Η

Ι

πω...

_Ξζ
β_

τουτο ακα
..άφω@Νώε
τωβι.·υεΜ;.3.4.5.
δ; Ρ0Ρυἱ€υί€ ΜΗ, 57
δε
ι·-ι&“.·~·-ω:_95_ _ωμ_-.'

μπε σε Μπα Ρετ τουτο Μ. πω: ΗοΒἱτοΒΙα.

860 αμκ: Μοπ Μρτεόάδτίου ό,Εΐωϊε , “Με Μ
Ιε72ς/π/ι2 7.··ηφίέσ Μ Ι[ΜΦπσσ άι· ΣΕω
έπέ, ΜΜΜ |«βυά »Η Μ #2” κά: Μακ θα! Μ

ωκα7τω ; Β Θ” “ω” Μ»έπε σοηΘ[[2β φωσ
Ι([π»·6'β:ν]ί α? !: δε.Έπ ω·.Πκι Μ” άι) Πεκ
!ε Ραπ.

¦

νωω φα Η:ετεε. Με τηγΠοτεε δε Με επτ
ΓεἱΒιπει11ετιε ηι›ε: ΓΕΐρτάτ ά:: Βἱευ πουε όσο
ικ α; α: Μετα Με ρτὶηοἰΡ:Η οίΈ ό”επ ικα
Ι”είΪι:τ›ε‹:8ε Μ: Με, 8: ὅσα Μα: «πιο ΜΜΜ:
ἀἰἔσίἐἰφο Ρτετηἰετετηοητ άσσο φωτιά νουε
ωΗΠ1όο2 εμε: οοίὶτε 5οἰἔπευτ ΙοΓυε @ΜΜΕ
@ταειιτοὶτἀοτιτιθίὲινἰοΡοιιτΙολτεόετυρτἱοπ

Φ: ΠΟ52ΓΠ€5.τ1.01Ι5200ἰΙ°:1©‹1Πἱ5 μι· Πω @Έ
Μ τοπ1ΜΠοει άτ:πποε Ρα:ΙιοΖ , Ισ: άοο ιἰο Επι
Είέα1τ δε Η Με οτοτικ:!Ιο , δε έε:Ρτι·ο ωωω
τί: Πι), ωοΐιτιο Ρουτνοιιεευ οοπἴετετ Γεβδ:&
πι: α: ἴοἱτι ειυ:ιπτ εμε όετοοπτετ ευ Ετ 8Ιοί.
Μ ρουι· ηοιιε γ Ρτερ:ιτετ Η Ρ!εκ:ε, (Γ8[Πημ '

Ματ ία ΑΡσίὶτεε, ό: όιτ Ντιπ εοΠιτιπιτιάστ
όε Γ:ιΙΙετ ΡτείοΙκι· Ρετ τουτο Ε: απο, μπω·
ετποτιοΠεε ρευρἱεε ὰ Με οοιπηοἰΠἔιοεε ό:: (α
ν6Ητέ δ6 ὰ Η: Ραττὶεψεἐἰοπ όο (α φπα, νοιιε
@Ραπ τοεοΒοοΙΠτε: συ @Μ Τα @Μάο άπι
ΠΙ€ ΜΗΚΗ ΥΟΠ8 8ξ €11Ι1€τ€ μμ" ω Π10ηόρ·

1Μβὶεπ ε1ιι1::έ: νοποιηεπέ !:ι τεττε (μπεστ :ϊ
[Β Ρϊ0ΐιτησε άκιτπεΙΙε, πινω 1Ιγει!ειΞίΤό ία
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δεοποπ δεσουἰ

ΑΡοΠ:τοεοι1€60οπιπιιΙΙΙου οιιο:οΙΙο ὰ,8ΙΙ€Ε·
οτοΙΕΙιο: μι: του: Ι:: :ιοθτ τω:: οι: Γουι:ιαι:

ιιειτιου , ο:: Η: πιο:: , ο:: ίἑι τοΓυττο&ιου Μου
Βοιωτοι:: 86ιΙο Ιου οιιαΙ::ιιιου :Ιιιιιε Ιο οΙοΙ,
εοιυιιιοιΙεΙ,ου::ειι: Ρ:οιτυιοτοτυου: οι: νιυο

νου: ουιευι: :ου: Ιου: Γοιου: τουιισο:οΙ , 86
Ρυιε ου: Ιου:ε @οι ιΙειυε ΙοίουοΙε Νε Ιου:

Ι

ι:οιιΙΙΒυέ:ο οΙοιυοιτιου: 86 Ρει:ίοι:οιιιου:,

` ` Ι”ιυΡ:τυΕΙΙου οι: :ουε Ιοε ΙΙοοΙοε
ει:Ιυουιτ , οουιιιιο ιΙε Ιοτιιου: ουι:ο:ο ειυιοιιτ

:Ι'Ιιυγ θ: Ι:ιυοί:το. Ο δοΙουου:Ιοίυεί)Ιι:ΙΙΙ,
ιιοί:ιο δουυο:οιυ [)οξΙ:ου: 86 ΡιτουΙιο:ο,

οουιιυο Ρου:τουε υουε μιιιισιιε τοι:οουοιίΙτο
ι:ο ι:Ι1:ιτι:ειΙ:Ιο ίσιο οιιο :υ εεε εΙο.Ιουο Ρ:ουιΙ:ο
οι: υουε ιυΡ:τυΙιτο ου Ματιά: οι: του Ευειυ- ἱ

ΒΙΙο με: Μ: ευι:ιιρ:οι·ο :Ιο (εε οιυ:ε Ιιοπιιυοετ
Νουε Ιυγ ου οοιιιοιιε Μου ντιο :οοουυοΙΙ
Βιιιοοιιιθυιο ,ΙΙ υοΙΙ:το υτι:ιιτο Ποιο ου οΙ):οι: 1

εουυΙ:Ιοευιοιε :ου:ο ι:οΙΙ: ου'ΙΙ υουε οο:τιειιι

:ιο οί: ου:: υουε Ιοε οίι:ου:ιουε οοτουιο Ιοε
·-ῖ-εε
·-ξω.·_,ο8°'-:νέ“-:ΐ·

__4.-__ο Ιω._;;_Ωυ__”,
'3,ν

ΜΙοιΙΙιοε86 ω: Α::ιουίΙοιτΙου:ε , ου:: υουε
τουοτιουε οοιιιυιο οοΙοΙΙ:ο 86 ιΙιιιιυο Ι:ι :Ιο

&τιυο :Ιυ`ΙΙε υουε ου: Μια :Ιουε Ιουτε ΙΙ
4,η·ε“°?οτ··_€ο”υ"·ω

υτοε , ρυιε ου'ΙΙε Ιου: Μια 86 οοιι::ο οτι
ιυιι:ο ό:: Ιοε πιοοιΙοτυουε 86 ΓοΙου Ιοε ιυίΙ:τιι

6ιωυ ου”ιΙε ου ειιιογου: το::ου ‹Ιο Με! , :με
υουε αογιουε Ιοε νοτιτοιου”ιΙ υουε ου: οτι·

ίοΙουοοε πο:: ειυ:ειυ: εΙο ::ο::ιτυοο, 86 οΙιίοι·
υιο:ιεΙοε οΙιοΙοε ου”ιΙε υουε στι: οοιυιτιο.ιι·
:Με
4-7
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σε:: πω:: ντιε ω: Ιιιιπ1Ι7Ι© δέ ΜΙΒ Ρ:"ΕΙΙΕ·
ω. $οιιωΙΠιο:ι :με 611005 Με τει2:0Ι‹›σε
σείει μεμε ΙισιιεΙιε Γογοιιε σσ:ισ Ιοι€ιιειικ
σείσιακιιι σε σου: :ιι1ειιι: :ιεσιιιι:ετ σε σε
:εΙι8ιειιιι σειισιτ :με σου: :ι”:ιιιστιε Μ: Ισί

σιιΊεγ , σου: σε σε: :εσειισι: ία 8:εισε επ
ω” , πιεσε [.ιιτεισιιε Με ώστε σε ιισιισε:ισκ

στσ€:::Ζ επι Ισ :σιιιισΙΙΙειιισε «Χαι Ι,εΙΙ:ιισι1
σε Ισ ντιιγε Ειιιι:ε:έ.
ι

'
€

'

4

ΙΙ:Ισιε:ιτευει νου: στι σεσισεΙΙ:ιε ΙΙεσ σε

σοι νου: ει :σε ετιίε18τισ σ:: ίσιο :με Ιείιιε
ΠΙι:ΙΙ:ειΡ:ιε σε ΙιΙειι ειίΐειιτε: Γε: Αροί:τεε
σε Ισ Με:: σε Γε τείιιττεθιΙστιι Ισιι: επι προ:

σσιι:ιε πιο: σε στειιιιεε δ£ σε σεσισιιΙΙ:ει
σου: ΙΙ ΓειιίΙΙιΙεε σιι:σιι: σιιει:ειιι:ε κατ»
(]σιιίΙσετε:. Ιεε εσωτεε ειιιεε ιι::ειι:ιστι , :Μίκι
σ”ειι ιιιιΡ:ι::ιετ Βιετι ασεπ: Ισ Ρει:ΓιισίΙστι επι
νσε ασεπ:: , σ'ε:ι πιεσΙ:ετ τεΙΙΒιειιΓεωεσ: Ιε

πιγί:ετε δε σε νσιιε επι ειρρΙισιιε: Ιεε :τσιπ
Ι.

κι

επι :30ιιΙΟΙ:1:Ι0Π σε επι Βιιι&ισσει:Ισπ. Ιεσιε
επι εσιιίοΙαιιο:ι , με:ιιΙετειιιετι: Ρ:ι:εε :με
απ:: :είιι::εδ:Ιστι σε :ιοί::ε 5200€1Η νου:

Ι011τιιι:ει να:: ιιτειιιιε τ:εωιιι:Ιιειι:ισιιε σε Γ::
σιιιΙ:ιιιό. (Σε: ε'εΙΙ::ιτι: :σιιισιιι·ε Ροτ:ε συ
πιο: Γε σοτιιιετίει:Ιστι (σ: Μπακ:: σου: ΠΙ: σε ·
Ι)Ιειι , δ:: ιισιι: εἔειΙ :ὶ Ι)Ιειι _ειγα:ι: :ε; ι
Με Ισ: σ::σιιΓετΙστιε σε σειιιι σοι Ισ Ιιιγ
ὶιιισιιτσγειιτἐ ΒΙ:σιιΙιειιιε , εγω: τεεειι Ιεε

ασστε:Ιστιε σα» ΗσεΙεε σει Ιε νετιετσγειι:
€στιιτ:ιε τε! , εγω: Ρ:στιιΙ5 Ροι11° :πτω
-__ῳ`-

-

β

.

ι

6σ

η

ά"ει·οπιιιι 6'εινικέ

/ σε άιι σιτε (μι Ρτσιιιισιτ ειιι”ιΙ τσΠῖιΓσἱτστσιι:
· συ ττσιίισιιισιοιις, δέ .ινιιιιτ ε,οιικτιιι ιιιίσιισε

:ὶ Η ιτισττ απο σιι.ιΙιτέ: ἔἱ‹ιτἰσιιἴσ @Μι ειιισιτ
Ριιικωι σ'ασΠ: με :θά νστιτσΒΙσιτιστι: α:

σιιΉ Η άιΓοιτ σίὶτι: , [Μπι σοι σίὶ ιιιίι:σ 86 να
κιωσιο, πωσ [Με νοιι!ιι Ρτείὶσι· ία νεται
Ροι1τ €οιιΗτΠιστ νο το! ΒΙειΓΡΙιειιισ δέ ντι τσΙ

Ωστιισσο,τιι:ισ Γειιίὶ ΗΗΕ επι Ισ Ριιιίἶιιτισσ (ισ
Ισ πισιωἔειιιἐιιισ Ι'σιιΠ σιιιιιτιέ στστσε!Ισπιδε

[

` Ρσιπίσσ ισιριστέ:.()`ιιέά άσσο Η Ι'ετι:Πιιίσιιί:

ι

ιιιιτιστοιιισ ιιιιιΠιιιισε, Η :ι πισσίΈτσ Μουτ
Ισ πιοιιάσ σιιΉ Ισ τσεσιισσιίΙσπ νταγσσιεσι:

μια: κσΙ ειιιΉ 6,σίι:σιτ σιιιιΙιθέ στι ΡιιτΙειστ ειιικ
σοφια»

Οι: νοιιε [στο ειιιίΠ ντι ιιτΒιισιστιι:

σει·τειισ άι: Ρι·ικ ισθσιάσ Γει ωστε , μια: άσο
Η επι πιο:: δ6 σε: στι ρσιιπ τε!ΉιΓσιτέι ΟΠ

ιι`σιιΠ: ρειε τεσσιισιι σιιΉ σιιί"τ σίϊό νων::

Μ_. _` _

τιισσι Ισ ΡΜ άι: Πισιι.8ε ση σ”σιιΡε μι: στου

άτσ Πι :Ποπ Ποσο σουτ Μ. ωστε ά)νιι ΠττιΡΙσ
η ιισσιπισ , ισσειρεισΙσ σα: σοτιΓεσιιστιι άι: Γει
.
·έ
ν'ι.'!?#·

Ε:

ι-ὶειΪσΙτσὲΙσιιιίἰισσ ισΗτιισ άιι Ρετε: σουτ Με
ρσιιτσε ρε:σιισιιτε. Ο” Ισιιιε οάσιιισε εστι
ττσ Ισ ΜΜΜ ιιιδιιισ άσ [Ναι άνω: ωστε
νιισ Ρι:ισσ ισίἰσισ , σουτ πισω σει :σώσει Η

.

ίειΙΙσπ ιισσσάΤσιτσσιεστ νικ: Γειιιώι&ιοπι σιιί
·

μ
μ ι α:
μι ὶ ει.

£ωι·ωεωε τσιιεάσ ιτισΓσκ: Η

ι

(

Η

Μειο

.

"σφι ντισιιστ οιισσ άιιιιιισ σε Ροιιι10ιΙ: ίσι
το. Μειιε Οιεσ1°ιινιισιιοΙΤσιωιε άσε ποστ”,
διτ ειγ2Ι1τ άοτισέ: στι: Η νο τέτσοιΒιιειΞε Βιάσ

σιτσΒΙσ κι
σ ἐΑΔΑ-....-...----Μ

__έ___~
-.ιλ.-*Ο

.υ22$?εσ £έ»φ.1.ϋε7/ι;3.4.;.

σ:

ΒΜΒΙε: πω!! οίὶοπ νωγοτιπ:ηι ίση Ι:Πε Μπι
ε1ττιίτ, οοπιιτιτ:Η έα:ΠοΙτ ώ: εΠτο, Η ε”οιιΓωἰ:
ι1ιπ:Ιέ τιποτε ο αριθ Η πιω: ά,νοε ρει·ίοιππ:
@ψ

όΜικ, δ: (μια μι· οοοίηι1ευτ εΠε @Με

' όε (]Βιάίβρετεε Ίσα: οσε υίΐει1ΙΕ Ρετ Ισ Γεη8
Χ απ: άοεόατεε , !εηωΙΗοε έα Ό1ε ε ΐοιπ οοι11οτεεοεέετεωφεΙπουε Γοιηιτιοε ο εοππησ Η:

‹
ζ
Ϊ

π

Υ

δωσω» Σά”
δικ

κ:εΠε άουτ: ιποι1ε ὸ€ι1οτι5 τε ίίιιίεἰτετ ευρω:
όε ίου εΡΡετἰτἰοτι <ί,ΈΙοτίει1ίε. Επι: εΉ πω:

εί'εε εουείιε όειτιε Μ: τοτοϋεευ , δ6 ς ΜΙ Με
Και ίιτίϊ ροἱτιι: ΜΜΜ: , ιποι1ε ειιίίωτιε ει: σε.
@Βου είε είπε ,(3οττπτπ:τπ πουεώ:Ηυτεω-ίΙ

όεε Παω είε Η πιοττ, Μη ει” Να με ἐστι Δε
> Ε: Αίτιίὶ πισω ειιΠὶ‹.›ιι5
Μακ
ίογ Μετα
ωείωείεε. Ρτοτοείίεε τίειιιτογειιτ
σου εμε
Μαι είΈέ: ειπε ὸιι πο: , 82. Ιεε είεετεπεεε εε
Βεεω απο Μη. Μ:ωε
τ.1ι1εικί τ10ι1ε νογοτ18 ειδε Με ρτεὸιὅῖιοοε

'

ειυΊΙε ευοἰπίεὶκτεε δ: Ρετ ίεε ΡτοΡί1ετεε δ6
Ρετ ίογ ωείετιε ‹ὶε ία ΡτοΡτε τείω με&6οτι ω:
είτε είίο«%υεκτιετικ ειοεοωρίίεε ευ ία Ρετίοι1
πω , Ιοτε είιιΉ είΕ ίοτεἰ νί&ωάεια εεε :επε

Βτεε «Μ ίου τοτυ·βεο.ιι , 86 911,1! είε εκπτε

'ε όε ίου Βείγευτυε,
ίὶτντι <έτετιά
που @σε
Με: ὸ”εια:ειιιετ
ὸε ααα: ειιΉ
σεΠεε
ω:

άιδετιευετε με
ί

ί'

ίογιιιείαιε 86 Ρετ ίεε

ε1ιι'ίμιοικ ε ίεκεεε Ρετ
ΑΡοίϊ:ι:εε , εὶε κιοι1ε άοτιπετ ία Με εεΙείὶε δ6

?

4'-.·ε:.~ε8-»·εων-] '-

μ*
·Μ9
*

;

ευτέεε εείεοείιεε

ίοτι ἰτιετιποττεὶὶτε ‹ἐὶοτὶει1ίε.

:

Ο” Η· Με με

τείίείείτε Ροιιηοιήτ ίειτΙ ὸ`ντιε νὶε κιουυεΙΙε
62 ΡουτΜΗίετ ίεε ωεπιβτε5 επι ία Ρυ1ίίο.σεε

δ?
'Κι

Η
¦Ρ

ι ε·

αδεία ωοττ;ο1τι'είε με ωοιπέ επι Ια @οπο
ὸεωευτετ ίευΙ 8ε ΜΒΜ ίεε

όιι εἰεΙ Ραπ γ :ι ροιιΠ:1ετε είε Ια :στα τπεὶ_ε
ίι·ετεε
είίευε εε
ὶ ι
επ ίοτετιείοι·ι
ε1€ίεε-τείίιτίΟίι€τ
ευίίὶ, 86 άε Με

εδΙοκΜε2

`

ωίτ9:: τ°ἔιτΡ.1.·υ6τ°[ι.5.4.τ.
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2Μττοετοοτι:ε Ποτ. 9'οίτ ΡοοτοοογἰΙ οΠ:
οΡΡοΙΙἐ. Μ Ρτετοιοτ-οο ο απο: Με τοοττε 8ο
Με ιστοτοτοσε ιΜε όοτοκιοε. νοιιε οι: ιΜυο2

ι!οοο μου: οτοτοιίτι: Μ τοσα , το Μ Μοι:Ιοτο
οποιενοοεοοοίοΙοτοο Γ:ιττοοιοοο Μ πτωτ

το&ίοο ΒΜο!ιοιποοΜ οι: οι: το (.`οιποοοο
έτοτοοττοΠο τοπ οοιτε τ:Π: τοΜι·ιιέτ: οτι στο!.
Μ τοστ: ιι”ειΡεο οο8τοιπιτ ωρα: οΒοΕοιεΠῖ
οι: Μτει-οἰΜ 211000 οτ: Με τ:οετοοτοε. @επτά

όσοι: ο!Μ Μν5οοι!το ΡτεΜοτοτ :ὶ 1:07, ὁ τί
ιΜΙ-Ιο,ἰεττοοοΙΗ τοΜ Με πιο: ω; :οτι δου

ιΜοτ τοίἱῖιἴοἰτέ , 6ο ότε ἑι [Χου τοποσ ΜΥ. Τι:
α:: σΜοφτοι μα:: :απο «πιο :το ἐριιἰετε›ό·· π;
Ιτττπτεττωσ μέτα εινα· τω» δ'οίκ2 ῇωε :Ντα

ρ:έσττ; δ; τυποι: οπο, @ιι/τοι οτε/Στο· »το τττετοττ,

έα/τττ·ετιι] τωοστιτ: ε» ία], Οπτέε/Σι] ?τα Μοτο
Βεττ'εωρεωτ τῇ =υττω:2,ό·· τού! άεωετιτετα Μ
έστω” [ο Μ :στο , Ε: σωστο οιίπτωτ και
μα:: στ» τιἰττ·ουἔιέττ:Ϊ , έσ ·υετ·το] Βέτο ΔΩ· ω;

τόσο.

Α

Εοι1ττο Πιο: ουσ τ”τιγ οι: ε1ιο νοι:ε όοτττο
ιΜοιτάτ: απο τοΓυττοέΜοο ιτε οοΠ:το ω
Βοοι:τ Ιο(οέίζοττίτ,8: οοΠο ο8οο&τοοεπτοο,
τ1οι ο(τ νοίττο τοΓοττοιίοοο ίρττττοο!|ο οτε Μ
αοοττ ο!ι1 Ροοοἐ: , ο'οί'τ ὁ οπο οιι3:ιο Που (μη:
ι τΜοοιτε τοοΓοΜε νου: :Με :στο τιποτε: οτι

Ροτ:οτΈ , Μοιιτι:2 ό,τιιτοο Που δε τοπια οι: ία
Βτοοο ο,ογοοε οἱ ροοτε το τοΓρἱτοτἰοο οἱ οβο
Μι1τ ιΜ ιΜιτοττοο το οι: οΙιοτττ6, σίτεοε 20611· _
ι
Η

_

- δετωπ δεσωπἰ
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εὲΙ‹:ε ουκ οΙποίου άι: ΠΙευ,

Ιυυτάε :ὶ ΙείνοΙΧ,

1υΙουΠΙ)Ιοε ὁ. Ιω· Μάτι ΜτΙ; 86 εἰ Ια εΙνιΙΙΙ
ωευε , τυυοτε ἐι Με Ιοϋειυἔοε , ι€υειυε ρου:
1υ«ΙΙΙΙ:ιευκ:ε Ια Βόυο 86 Ια τυυυυ:ιΙΙε Με”
ὁΕ5 εΙιοΙ6ε Ι1ουιπ:ΙΙσε ὰ: εΙετε ΙςυυυαΙευΙε,
υ”υγειυετΙυΙ €υυΙΙ εΙειε £ΟΓΙΙὶ›Ι2ιΙυΙ1ε εΙΙ.υυεε,
εί'ευυε άετε:ΙΙυΙ:Ιεε εἰ Που (52 ΙΙΙΙΙΙΡΡοιτεβΙι€5

- 8418 εΙο Μου Ρουτ Ιει εοιπιφ:Ιου 66
υτόο:νοε νισεε, υ : εΙΙ.αυερπε

π

τουεἔε2 υ:ιτΙοενετε
νοευειΙΙΙουε, 86 εΙυ πτυοτε Ιω νωΙΙ:τυ «του
ΙΙουσε ,νουε νοιΙεεοΙΙΙτΙετι όοΙοε·υωΙε εΙε εε

υΙΙοτΙξι, νυυε τα:οικΙΙ:σι .ιωστΙ)Ι€υ. 66
υοιεεωΙουυΙο2 ;ιυκ ίωυθΙουε ό‹: κι νΙο ΙΡΙ
τΙτιπ:ΙΙε,όεΙΙ 5 εΙΙτε: ἔι :οικω Ιυτεεε ὰ: Ισοπ

11Ι::5α1111ϊ685(Ιζοτυ.6.) με καψω 6ΑΙΜ.4Ι
τεία]σέ:έΡατ ΙιέΙοέτπ> :ΙΜ Ρενέ· , ισα: Ιταβέ
σΙυευιΜΖω Μ ποαπωικό Μ· Με (μια ΜΜΜ

β73ψζβιί25 να »π[Μηίωιε »ικα Μ] ρω· ΙΙ:
*επ.
ξ??

ΙΙΙΙΙ

ςουβυπάτέάε[Α ΙεραπίΙΙιω.8ε υυε νουε Μ
τε:τοτυΙ3Ι6Ζ Ιειτυει1ε ευ απο ὸυυἔοτοιιΙσ·

ΙΘέ

πιω: εΙυ ρωΙιε κυο.ΙΙΙ (μ: νοι15 ΡετΙΙ:ιιετΙσι .

Ιυνιε ιΙε ?μου Ξ1Ι2ςΙι18ΙΙΒ
οουί?τουιτυευτ
α:
ΙΙ νουτυαΡυεΙΙΙ:ΖωυΙΙ
@ΗΜ κ/Μπι άε||ΙΙΙΙΙ
βέιέ σ” ωεπ›·: Μι: , πΜέ.τ Ντ ετε:τιιοΙΙευΜπ
@Με ΠΙου. (.υι1ιτ·υενοιπε νογει υυ'εΙΙ:αυτ

τ::Ιΐυίο1εέ ΙΙε`οί'ε υὲεΙ€υτἐ: Ιυγ πι€Ιὶτιε νΙιτευτ
που

` έ Ή--4-----------Π

.__.-_πΞ--ή

ωίε?ε: :έα2. Ι. ··υεσ:[2.5.4.8.4
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που ει: ωουάσ άυςι1εΙ1Ιε'ερε ω:ὶετει11ειπ
παώ , ττιεὶε:ὶ Εεε ΑΡοίΕτοε8ε ε). Γεε δεὶτιτε

Σ.
Ϊ_#

πετ: Ρ!ι1ίἰειπε εΡΡτοϋετἱοοε , ω: Γου8ε:2ιπ:
ΡΜ εμίευ σε! οὐ Η ίση ΜΜΜ: οίἙτο το

?Ή
Ϊ"

ευεΗ!ι,δε πιο Ρ2.τΙ:40τ ΡΙυε φοάσε €[10(€5 άι1
Βογαι:τικ όο Πὶου άοιπ 1ΙειΙΙοὶτ ρτςιπάτο

:·1
Έ'

ΡοΠΗΠοο : νοι:5 ειιιίΠ, ε!πιετε» ΐ:οτε5,τοπίτο2

-;-*

νοι1$ ώ: Ια £οι1;ι).1ἔ€1ἱ€ εἰοε ττιοιιιὶεὶΜ τα·

., 3;

›% παρω:
Ρο1επτεεε:οώ!ε
σοστεωρ:1Β!ε
, (Ρίξι6. ) τ1υἱοοηςιιο
με Μπι· Φώτο
ίσα

='Ω

'

κι εδΜεωρέι απκ.5'αι:22:4πέβπ2 ία ἐΜ.›° π0

( ΜΘΖε›·:ὶ«Μ τ£τ›°ε,Ω01ῖ1Π1€Ι€5Ψ12Ιὶ6€[Ο Ρτο
( Ρΐκ7ϊ%δίφΐοο
απο:: ωοιπάε ειπα:
νου5
σπα
νογε
όοτιτ
οτἀὶπειἱτ€ὶ1ι©Ι1ἔ
νουε ἀεικΖ Δ

7

ς? ἔε2
είΙι·ε:Ιοε
ΡΙυεεοΒετᾶ:ὶετεό:ιιι5Ιε
όοϊςιιαυ:ιοτ ι1ο”σω
σε!.ΡειταόΒ
Νο ίοτιάο '

τι]

›

Βέ

1. ΠΙου,ίοίσετιτ απο εκἱιοττατἱοη ‹:ὶο ΓΑΡο
πω» ( @ΟΙ-Η δὶ ναι: φα ›·ς//ίιρέ:ω πασα
ΟΜξ/Μ|σεπβω !ε:εύσρ: 9α2])»π ω» Μια ἰὶ

α

Ε: σὺ Ε"Μέβ ςβαβ.ωὶΜ ἄ8κ17ε αἴε Βέεισφευβ·:σ :

ή

σ
“!

τ

έ; απ:: @μ φιέ[Μ2 ε» @και , ά· ω» Ζωέω ιἶ
[" Μ!" μ2ρπ:/Μι'α αν” , 8: εμε: τουε γ”
ά τηττετάστιε Ϊογοειτ @φωσ οευκ άι: τιοίἔτο

α δεἱἔτιεοτἰοἴυεοἱιτἰίὶῖηοιιώ νεοΞτἐ,ὁΦΠΔἐ-

`

ζ

Μ άΕβιτκ:ο,όε: Ϊο!ὶε,ὸοΓπἰ:τἐ|‹Μ ὸε: ΡΜΠειυτσ·

ν

π; Μ:
_€ Ρτ‹›ρΙιειπο,πιπὶε
Πει: :ιΕτι @ΗΝεἰοε
οτιεΙ1οΓοε
ΠΑ: Βοήοτί:
εἰιι Κογειοτπο
δε νοε
.ζ;ο Ρτοε!κιΕπιε
ΚΦ2τ;Π82].:Ξεο
εόἱῆσπ.ΜΜΕ σε :μια
_
νοιπε επ1ςπ
π

··`ξ‹.. ·: _ . ε

η. ,ΑΠ

`

_

;'

ε;
;

Ήζώ ή Ε!

---έ-_Δ---

Μ

` δοαπποπ ΞεοσωιΙ

οιιι:οιιιΙιι Πιτ Ια ιΙοτιιιοτο οποιο ‹Ιο ιιοΙΙι·ο
κοπο ;δο οοιτιιτιο νουε νογο2 ου,ΙΙ ο Μάτι

Ι:ΙιΞ ίοε ΑροΙΙιοε , :οι τιουυἐ ου ιιιΙΙΙου
ο οΙ'ουιε , δ: Ιουι ο οοπτιτοιιο:Ιο οιυΊΙε πιο ι:Ιοοιιτ.
:Μουτ Ροιτιτ εΙο ΙοιυΓοΙοιττι , τιιιιι.ιου'ιΙε γ επ
τοιιιΙΙΙΙουκ Ιει ΡτοιιιοΙΪο ου Ροιο 5 τοιποίοιιτο2

ιπουε οιυο ο”οίΙ Ιυγ ουι νοι.ιε ο ουΙΙΙ οιΙΙοιιιοΙο2
πιιιιτιτοοοιιτ οτι οο Που, ιιυι νουε γ ιι.ΙΤοιιιιοΙο
τοπια Ιοείοιε :με νουο νουε γ ττουυοι,ου'ιΙ
γοί'ε ου πιιΙιου εΙο νουε , 86 ου'ΙΙ νουε ιι οια
Ιιοττοεὶ εΙοοιουτοτ οοιιε Ια ΙοτυΓιιΙοιιι , ο'οΙΙἑ

εΙιτο ιΙειοε Ιου Ε8ΙΙΓο,οιιοε εαπ· 62ιέ ά" 8ηικά
3η έσα: τω” άι: ι:Ι:ιο/ο3 8ίσιάοιώ·.ι /ἱυπ Μπι,
ου ΙΙ ο ΡΙοτιτο Ιο οειυιΙΙοιι εΙο-Γει @οπο , δὲ ου

οιι

ΙΙ ω: οιποικΙτο Ιοε οιοοΙοε ὰ σου:: τιιιΙ ή· ιιβ

_..·.

ΓοιιιΙ:Ιουτ.νουεγ Ιοτο2 Μοτο ουΙΙΙ Μου φα
Με ΑΡοττοε ου ΙοτυΙοΙο ἐ.Ιο Ιιειιοο δεὲ Ια μι· ι

Μοντεο
=.

ίοου:ιοιι ου τιιοοάο.Μοιο ειιτοο2 νοι15 Μου
ο!.

ιιουτιἔιτ εΙ'οιι Ιοτ:Ιτ.()'οΙΙ Η Ιο Που ου ΙΙ να”

άοιο οιιυογοτ ου οιοΙ Γοο ΕΓοιιτ 8ο κουτοε Ιοε
Ιοοιιοοιιί':ΙοοεΙΡΙτιτυοΙΙοε οι: Ια @πιο σ€ΙΙ
Η ου'ΙΙ αΙοτιιιο Γοε οτοιοοίΐοε, οι 0,οΙΙ: Η ου”ιΙ

·Ι
$τξερϊβο
λ.ο..
'_ σθ-

Ιοε οι:οοιοοΙιτ.Ειιοοιο ουο νουε ιι'οιιΑνοι·ιοΖ
Ροετοίιιουτε Ιοε οΙΙοθεε Η :ΜΙ ειυο ιιουε άου
τοτιοι:,οττοοοο:ι Ιοε ιιυοοουο ροτιοιιοο.ΙΙε`τισ

τιιοτιουοτοιιι με εΙο που ου τοπικ ουΪΙΙ ο

.ω·9.>·--υβ-;·Μ

άοτοταιΙτιο ο; ου'ΙΙ νοίκι οίΙ ο:φοάΙοιιτ. δ”
ηιπίο,εΙιο Ιο ΡεοΡΙιοτο,”( Ιιιιβειο.:ι..) “που Ισ έΙ
. 6.·.

πιο ιιιιφΙσπμ2»:. 5'ιΙ ιοειΙο ὰ του ιιιιριιιιοιισο
ΙΙ :ιο :Αώου Ροιιιτ :ϊ εστι ΓιιΙυτ.δι νοικ νογ€Ζ

διΜτι πιοιι:οτ :οπο νουεαυοο ΒΙ'8ΠΕΙ οσον
...

__ _

"

;.ι!έΐε.: εσφ.1. ι>ει3'Ι:..5.4.::

Ν”

:οαι:,:ιε νοαε ::Ι::σαΙιΙε2 ΡσΙα:.ΟεΙΙ :1α'ΙΙ
ει :στα σε ιέρ:,6:σαεΙ:έω ες/ΙΙΙ σο:: εβπ· ότΦ

[πετ εο:ρπσ:.8ι Ιε πισπισε :Επεσε μα: :ια'5.
Ι”σ:σπι:ατε είπω ΙΈΒΙΙΙε, είΙεαπε1 νοαει σα::
εεΙειαε σατετα σε:: σε σα:: μα: να» κοιτα:: (σ:
νΙσΙεαε,ιιΙαε ασ: σε ιιτειισ:σα: έτι. @μασ

Ια Ι›:Ιιιαεε :εσ:ιαΙ:Ιειι:, σΙΙειι: Ισε Ποδ:εα:ε
σε: Η:Ι::εαιε,ε'εΙΙ ΙΙΒαε σα:: Μιινίε εΙ'Ι στα.
Ωυσ.Ι νοα5 νον:2. αιιΙΙΙ νο: εΙΙΙΙόΙΙδε τεσσα~
ΙιΙε:,σιεΙΙε2 νσιιι ειιΙιεια: ό· Μπα ·υσ.ιιφε.τ.
οι: ΜΙ:: σεΙέκιωι:ε εΠσπ:/:ε. Ρτειιε2 001.186
€ε,σπ ιισι:ε δεια:ιεατ Ισα: σαι: ΑΡό::εε σε:

σέε ρεα σε Ισα:: νου: ν.::ει Ι)εσε:σεΙσρ:σ
πιεσε σε Ι)1ειι σα:: νου: 2ασΖ οιΙΙε σε αισν.
Πωσ εισαεα θα: ΡΙαΙἰεα:ει Ρ:σιιιεΙΙε5,:ΜΙε
ΙΙ ν :τα ε ν:ιε σαι εἰ: ερρεΙΙόε σε:: εκεεΙΙειιεε
Ισ Ρ:στιιεΠε σα Ρετε , σαι είΙ: σεΙΙε σε ίσο Π:
στι: , σε αει Ιιεαεσιι%οσε ΓΡΙ:Ι:αεΙΙεε, σε Ιεε
επεσε: σιιιαιεε σε σε α:: σστιΙσΙσ:Ισ:ιε εισε
-ΙΙεε. (ΣΗ: σεΙΙε Ισ σιιε ιισαεσεασιιι ασα

·ειρεΙεισειι: :ε8.ιτσετ , ε: :ΙΙεισαεΙΙε ιισαε
ιι :σωρο σε σο: ετι
αιινε. 5: σου:: Η νσαι αι·:Ιαε . εσ:ιιπιεΙΙ α:
τιαε :ιαεΙ:ιιιε Ισιε ειναι: ΗσεΙΙεε σ>ειασ3: σα σε

ε σου: σεασ:ιε αι:ετισ:εει

ΙΙ8::ιτισεε ΔΗΙΙδΙΙσπ5 :ετιιρο:εΙΙει :με νται:

σε ΙειεΙιΙε2 επι Ισ ::οαΐαΠσιι εκ::ειιιε σε νσ5

εΓΡ:::εω σε :με νου: σεαε: σεκαειασει::Ι.
Πιεα πι.: εε :ιαεΙΙε ίεςσ:ι νσαε Ιε Ιαν σεαε2
σαΠαασ€ϊ; σα :σώσε σ'εΙΙ:τε ::σαεΙΙΙε2. :Γ -

@Με
ε.: σε
_[εεΙιε-:εΙΤεεΙ
.. ε..
__.--...
4.- . ιτΙ:αεΙΙεε
Ε Δ Δ. . σε
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δετωπ Σεσοπέ
άΙσροτσΙισοίΙοοε άσ άτίστοσο άιι σοίΙσ άσ
])ισιι , τσοισττσ2 νοιιε άσοτιοτ Ισε ντιπ

Ισε ΡτοιοσΙΤσε οσο Ι)Ισιι σου: τι ΕιΙττσε
ά”σοιιονστ ι°ΕτΡοτ άσ ίσο ΡΙΙε στι σάτοτ
άσ ίσε σοΕιοε.86 άσΓΡεοάτσ ίσε σειιιιτά:ιοε Ια

_τοσ στο οι ειΙτστόσ: 86 οι: Ι'τιΙΙιιτειοσσ άσ τσ!

Ισε ΡτοοισΙΙσε απο Ιον ιιιισσσιισ ΠοιιΙά, Και
,στη Ισ Μ): ά: το:: βάτα ό· στα· ἴΕΛὶτἱ: ]9ΉΠί
σκ @ο τω” ; 86 οσ άοιιτσ2 ειιισιιοστοσοτ
ο σιι”ΙΙ τισ νοοε σιτ:ιιισσ σο ο 8τ:ισσ. εεττ σδτοσ
άΙΙσιτ Ιοίσε σιιοο,τ τω: τι. η.) .Η Μια: μέ

σβε.τ πιοικιωο/απεσ άπο άτυπων ά πιο: κοινο:
τύο/τ.τ ἐΜπα , τοπνόέσπ μια νιάτα ?Με Με
_ β: άσπκεπι- τ-έΙ/Μ 5'62κτ$? Ε||ιτέτ ὰ πιο: στά Ισ

ω, σΙσπ2αΜ6ιΙ8%Ι? ΙΙ οι: νοιι$ σο ' άοοοστει μι:
ίσιιΙστοσοτ σιισΙσιισ Ρστιτσ €οιιττσ σου: νοοε

(οιιΙειεστ σο σιισΙσιισ Βιςοο άτιοενοερΙυε
ειίτιτσε 86 τιΙιιενιοΙσοτσε άοιιΙσιιτε,το:ιΙε νοιιτ
Ισσοτιίστο86 νοοε ιοοοάστιι άσ οσε άΙιιιοσε
σπιτι: άσ Ισ 8τιισσ , ο νοιιε Ι'σο τσσοστσ2 άτ
Ιιοο αουτ 86 σοσσσιισ ΡστΓσοστεοσσ , σου |

σιι”σοΙ'ειτάσοτ τοσίοισ άσ νσε ΡΙοε σιιτι·σ-4
οισε :ιοΒσιΙΙστ Ινσιιε τισοιΠΙσ2 τοιοοιιτε ίσο
Νοιο,86 νοοε τσιοϋΙΙΙΙστ σο Ιον απο: τιμ
Μεοιπτώ!ε ό· έ·Ιστέεαβ. ΟσΙΙ Ιιὶ , ποτέ
άστα, τσ ουσ οσε στειοάσε 86 Ρτσσἰσσίσε

ρτοοιεΙΤσε ουσ οοιιε ειιιοοε σο Γσε ΕίστΙτινΙ
τσε_, 86 Ισ Βιιεσ σο'ΙΙ σουτ σο ο άστιοσ τι
ΙΙσριτίοισ ,οσιιεάοοοσοτ :Ποιο τω: ά'ι:ΙΙ
«ἴ

τιστοΙΙ

Ι

Ζ
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μποτ , δε οτι :1ιιογ πουε πιοιιε όοιιοπε αου
ΓοΙει· 9ιιε!ςικ:5 8τ:ιτισΙε :παοκ αμε πουε
ΡυίΠϊοτω ευο£τΪὶοίςι1”:Ϊι α: φπα Ζε: “η” άι

2επϊαφβΜΜεκ: φάω Μπακ: οὐ Δ! Ρτε]ωσε,
δ£ Η Βοοπο :Μπι νειπιτιτ ὰ ο η” :οικω
Ζωπε:έσ έε/β:πση:ακ, πισω Γου:οιπε όοΗ
υπ:: Ραπ πωπω 6ο τοιιτε5 Γοτα:8 εἱ6 ίοιιΒ
θειιπαε-, άο αἱ 86 όσ ττει:ειί!,86 τεοὸυε αετ

ικΙ!εωοιπ ἰοϋ€ίΤειιπ ό:: &πω 9ιία2Ζ »δι Ρυἑω·_
υεα:,9ιίστεέΧΖε :ία μπω Μέ: ό· 9ιιέ πιο· ω»
μέτα »ιωπεζ επ ω" «Μουκωε με Παω
Ι»·φιτα 2 Μια μέ ΠΖωεω.
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