`ΤΚΟΙδΙΕδΜΕ
ΑΦΜ” ῖ..νειικε.

νι. ν11.ν11ι.

ναί? ν Ι. Επ.~: έσω· ε/?Μ2 α]]εβτέίσε ίΜ

:εττσαςο#επι ά2Γεω , ΞΪἰἔκειιτ , ρω - σε α:
σε παρ· - :] με ω: τε/£αὐἰἰ›νι: Η· Βυμπακσ
Ξ φαϊ! ?
ν Ι ι.Μ.πεει Με· σϋ2,6'ε »'ε(β Ισαάκ: ἑωισ έ:

εωιποΜπ δε: :Μαρ ό· $ε: βι2βκ: εεε !ε
Ρε” ο πήρε ενα/ε μ·σΡτε Ριιψεε-ε._
ν' Ι Π. Μή: πασα: τεεειέτεε ία απανω ά” 36η

Ε]Ρπέ:νεπακ:βιτ υοια:&φω: »πε/επι ιέ-'
: πιεσε: ω” αν Ιεωβίσω μ'ενα πω: Ζε Μ
ιδέσ ό· Μία Σωκω·π ό· έ:ώνιω επ Με: «Η
Ζε απ”.

›

π* Έ 5 τ νιτό-εΠτ ίοτε πειστεί εἴ
ΙΉοωπιε εεε εείι1γ όε ίευοίτ,
ε 786 60τοπ1εΠ Ιογ είὶ ίοτε Πετυ

” τεΙ, ειιίΠ Ειπε όοιπε Μη ω: -1ί

κ
ι
Υ

/

.Μίλα σΜα.ι. »ετ-β 6.7.8.

?ι

‹Ιε Ια·ι:οπόΙΙΙοδτιΕΙο ΠΙου,οιι εμ 5: Ια ΙἔΙΒοΙΙΙι
δ; Ια Βεα:Ιευ‹Ιε Ιου: οιΙ€ΙικΙΙοε , εΙΙεο:ΙεΙΙ:ε
Ρ:ιτΙαίττοε δε ΙτιθτιΙεε,ΙΙ ει ΒεΙοΙ:ι κΙ'οΙΙ:τ:: ευη
όιΙΙτ Ρειτοο εΙούι·:Ι Ια ΓαἔεΙΤε , δ: μι: απο: Γει

ΒεΙΙο Με ΙκατΙ:ικΙο , μπει· :Με μι: Νικ 86
Γειιττε τοποΙιι σουίοι·πιο :Ι ίσο αυτΙιευτ.ΜεΙε
οοεπιικ Μ» ειυττεε όοίὶτε Ποπ μι· Ια ὸερτε
ιππΙου οτΙΒΜοΙΙο (Η: Ιει οποτε , ΙοΙτ Ρετ Ια
ηιευυεἱΙο εουΙΙυπιο , Γοιπ ιτ:ετιιεΙΙΙευΙ:
τοσα ὸετεἔΙε2;Ιἱ Νεο εΙιι”ειιι Που ‹Ιο 8,8Ρ·

ΡΙΙε1ικτ ασκ οΙ)Ι€έΙ5 ντ:ιγοπιεστ εΙεΙΙτεΙΙ:ΙΙα,
ΙΙΙ επ εωΙηαΠοιπ ό'οτάΙΜΙ:: ου εΙο ΙΗι1οΙ.σε
8εΙππυιΙΙοε ,Ι οι: ‹Ιε πωιιτωΙεδε εΙοιπιποεαι

Νοε: :ΜΕ εΙΙ: α:Ιιιγ- ογ.(Ιειτ ε'ΙΙ γ ο ςι1εΙε1ικ
οΜ:& νταγωιου: ιιοΒΙο επ Γ” 8: ΙωΡ.οι·
τω: ἐι ία Ι»ωτΙευόω ΙΙ πι: έγ :ιεΙοηοε :μια ται
τοπκ:ιπ , ΙΑΓοΙιειπειπ- ό: ιτε8ΙΙΒετιπωσητ. δί
:πι εοιπκιΙι·‹: ΙΙ γ επι ει δι ώ: ν:ΙΙτιεοπι :Με
ιτιοίτικε8αϊΙοοεΙΙεε ὁ Ιου ΙοΙεπ , φ'εΙΙ ;ὶ
αυτ: - Ια εΙυ'ΙΙε'πωεΙΙο ΡΙυε νοΙοοτΙοτ5,86

κΙιι'ΙΙ ΩΙΙΙΕ&Ιοηηε ρΙιιε :ιτόειυττπ:ητ. β'6ΙΙ:
νικ ΓΩεΙαεΙΙΙ: άουτ ΠΙου ἐ τοίι9οηεε οι: Ι να
ετατκΙ ἴοἱιι ιΙε 806τΙτ Ια ω” , απο Με φωσ:
κπιτπ ά: οσε αΙιοΙοε ΒαΙΙοε , ΙΙΙιωΙοε 8: ε`Ι1ειμ
ι1εΙΙο:ε ὲόοε οΒΙοόΙ;ε ΓοΙΜ-εε , μοΒΙοε δε: “Πιέ

υε2,όοΓεμα:Ιε Ια ε:ορποΙΙΙ:ιπποε ω: Ιουι· οίὶοἰι:
Επι: ΓευΙεωειπ ΡοτωΙΓε,ωει_Ιε πεεεΙΒΙΙτε. Πο

απο ΙτιίέτωΙτί: εΙυΙ Μ:: οΙὶ Η εοωιιιυτιο‹β
δ πετιιτοΙΙαδε Μ εε ςΙιατΙτειΒΙο £οΙπκ1ιι°ΙΙ #
ΕΙΔΑ

--

έ? ά

ιρΠπ·-τ“'Ε-·

π.

.5"πωπ 7”τοϋέωε

οοΙοε οτι οοττΙΒοτζ υουε αυουε νο ΙΙΙιιΙΙι·ο
οΧοκυοΙο ου Ι'ου:τοτΙου οιίου: ιποΙΙτο $οΙ

οπου: ΙοΙυε (]Ιυ·ΙΙΙ αυοο Ιοε ΒαΙπω ΑΡοΙΙϊτ05
Ιοτε ου'ΙΙ οΡωΙεΓυτ Ιο μποτ ιΙο ουΙαοτ Ια

.αΌ-αΉ.ω. _-. .

απτο Ρουτ έου αΙΙοτ ου Ια ΒΙο1το ‹Ιο ίου

Κογαυτυο.

ΙΙΙοε αυοΙτ οΙΙ.›ΙΙΙε μου: ουτε

Ιοε ΜΙυΙΙΙτοε οι: Ια ΡατοΙο δ: Ρουτ ΡτοΙοΙιοτ
Ιου ΕυαυοίΙο μι: εουτο Ια του ο Ι·ωΙυταοΙΙ:,8δ
αυτι ο: Ιοε οτι τουοτο οαΡαοΙοε , ιΙ Ιο·υτ αυοΙ:

οΑ:μἐ.._
"ω-ΕΤ
ά. φ1έοή?.8.Β-ζΧ

ΡτοπιΙ5 ό:: Ιουι· ουυογοι: Ιου ΕΓΡτυ:, άουτ Πε
ίοι·ογουτ Ι:αουΙο2 όαυε Ιοι·ΕΡου ‹Ιο ΙοιιτεΙ
οοτοτυο νοιι$ Ι'αυοα ουτοοου ου Ι'οκοΙ·Ι
Βτἰου εΙοε νοτΙοτε Ρι·οοοόουε : οι αυ Που κΙο
ΡουΓοτ ο Ιο Μου ΡτοΡατοτ α νοο ΙΙ Ιπυροτιακυ

τα: οΙιαι·Βο , δ6 ά'απτουεΙτο αυοο Ραιἰουρο 86
αυοοουο εΙουοτΙου α:: ΕΓΡτΙο ουΙ ιΙουοΙΕ
:Ιοίοουάτοόυ οΙοΙ Γυτ ουκ ΙΙαα”ατυυΙουι α Ιυγ

εξοτυαυάοτ,5ο18τιουτ[επι - ω· ε” α), καρ: - το.
θα.Π
α·
·ε_μα_ _

απο τα παία!αΙΖω Ιε Βαγαιυκε α ΜΜΕ! εΜαΙὲ

-#Ιω'
·-ο·»ω
-.:$
..:8σί
Ι»-

Ιιιγ οοευτυο νο ττοε- Ιαοο ΜαΙΙὶτο , Ια κατσε

υς: του: οουοοτυουαΙο Ιοιιτ @Με ουτἱοΙὶκὅ
οι κΙο Ιου: ατυοΙ:ΙουΓοε ΕποτουτΙουε α «Ιω.
Ρ611(έ:Φ$ ΦΠ Ιου; Ιουι: ΒοαυοουΡ ΡΙυε Ιι11·
Ροτεαυτο€8ε ΡΙυα υοοοΙϊαΙτοε . οΪοΙΙ α απο α

18 ΡϊΟΦαπο €1ιξΙΙ Ιου: α Ιαυτο ο:: Ιου ΕΓρτΙτ.
82: α Ια οουΠόοταςΙου @ο Ια οΙιατ8ο α ΙαουοΙΙο
ΙΙΙοεαοΙΙΙΙουοα , Ιουτ όψη: , α· κἶψΖΜαΜἔ
κ

φωσ άσε ι·οαοσωπ Ζε: πωρ: :κι Μ· ]πέ|ορέ 944:

Ισ .Ραμ ο πρφ>α :ο [ο Ραο2% $ΙαξΜικεα:Μιέ;
ο·
ο

μυμ___

'

νοκ.:
π

·

·.

'

πω” τεοεαπεΙε
_› ω!έΐε:ι.
παπι!"ΝΜ6.7.8.
Μ.9.ωπ Εή97ί: Φε73
Μωβατοε; ; ό· πω” ΜεβΙπτε 2έτπ:σέυ: :ΜΙ
:σε ΙττιψΙἔ θά” :Μπα Με Ζακέέε ό” Ιεδ7Μ24·

Με ό 2ιάαεεω έσω σΙε Μ :επε.(3ε Ιειπ Ιε5
@σε Ρω1ωιεευε πιουεευοοε :ὶ εσωτεΙτιετ οτι
εε ΙΙευ,ωογεεπευτ Ι”ΜΙΙΙΙσ.Πεε σΙε σετ ΕΓΡι·Ιτ

άουτ ηουε νεοοεε -Ιε τεεΙειτοετ Ια ειπε:
ΟοιΙΙΙ-:Ιετοιπε `ρεεωΙετεπιεσε Ιειιτ ἀε
ωεπόε,.9εω- Με:: εε πωσ:- ς;Ι με τα πρ

έΙέωι:|ε Χο]»ιωκε :Ι Ι/Ινι2;Ι9 ΉογΘ Ωτογε2

νοι›ε €Ιοτκ: @ΜΙ νοι:ε Με είΙεωΙ5Ιε2 Ροιπ _
εεΙειε ΙΙ νοι:ε ειΡρεΙΙεἐίουΙὶΉτ , δε νοΙ15 Μ:

Ρει1ίε: ειι'ἑ τεζειιετ. ΙΙνοιιε ετιιιογεὲτουε
ΙεερευρΙεειΙεΙειτεττε , 6ενουευεΓου8ει
ΠιιΙ:Ι νοίΙτεΙΙ'τειεΙ.

ΙΙ εθιΙτ εΙε ιττεε-ευατι

Μ8ευΙεερτ0π1εΙΙε5 :Ι νοΙΙτε τιεπΙου μι· Η
ΒουεΙπε δε (εε ΡτοΡΙ1ετεε , 86 εεΙ;ι πε νοι18

ΙυΗΞςΡειε ἐ'ΙΙ Πε νουεόΙτ ευεετεΙεκειιφε

ε_.τί-_.-' ,ΒΑ.:-4.
«ε.

ειιιφ1εΙΙΙΙεε ἀεὶ: εεεοωΡΙΙτ. Ν”ει1ε2-νουε '
όοηε τω] εε ρΙοε Ιωροττευτ :Ι ΙΙιγ εΙεωειο
€Ιετ,νουε φΙΙ ειιιεεέι εκετεετ αμα Ιου ἀε

Ρεπ Με εΙ1ετεε
Η ΒτεοεΙε,
ΡεηΙΒΙε,β ω:
ε ΡΩΓΗΜε,
86 εΙΙειει:εΙΙε
Γεε Η1είΙευέξΙσπε
ό:
ι

[εε 80Ιεί8ΙΙΒΜεΠ5 νοι:ε [Με δ τιεςείΕεΙΙ:ερε
εε_ΙοωτΙεΙ φπα: ετ:ΙωΙεε ίεω;εε @ΙΙΙ Ιε
τπουυεετ επ απο όεπωιΙΙΙΙε. ¦ΡτεπτιΙε.τεἐ
Πιειπ Πε ρι·είιιΡΡοΐεπτειιε Ιείωε (:ΙιτΙΙΙ εΙΙ:

νο Μοηοιηιιε τεἀηΡοπεΙ Ι «με Πίει1-_ε ευη
ΙΙ°Υἐ=Ρ©Πϊ`ἀ©Ιἱ0ϊετ Β υα:Ιωι όε Ιε;τηΙζετε `

7ο

Ι 6'ει·ικοπ ?ΐ·ο%ό,ιο

ΒοόοΙο ΙοτυΙτυοΙο ου οΙΙο οίΙ:οιι: ειΙοτ5 , ο:
Ρουτ Ιυγ όοιιιιοτ ντι Επιριτο ΡΙοΙο ό:: [ποί
Ροτιτο 86 οι: ΒΙοΙτο. [ουτε όο&οιιτε Με
ιιιιογοιπ ι·ιουττιε οιιοε αστο ἴοΙΙο ιτικιΒΙ

τιοτιοιι οιυο Ιο ΜοίΙῖο Γοιοιτ νο (Μωρο
ιυιι:,οοτοειιο νο Ογτυε ου νο ΑΙοιωιιιεΙτο
ειυἰΙοε όοΙιυι·οι·οι: οι: Ια :ιιτοιιοιο οοε Κο
ιιιοιιιε, δε ουι Ιουτ οίΐυιοττιτοιε τουε Ιοε Ρου
ΡΙοε ου πιοοιΙο , 8ο Με οοιιιοΙοτοι: όο τουε

Μαιο ιιιιιοτρτοαιτιτ οΙιοι·οοΙΙοπιοιιτΙοε ιστο
άιάιοιι όο Ιου το8τιο οιυ'ΙΙ5 ουογοτιτ οΙειιιε
Ιουι·ε Εοτιτυιοο,οοπιιιιο οοΙΙο- ου :Ια Ποια

ιοο89.1'ο/Ι«628ι0βι
Δ ιοάέωι·.ιιό·
!ω/Ζ2 ¦
Μ] ρ» :Μακ ά'ωιέεΜ”
επ παο.
1εβυΦτη
β·.σωΙαουβέτο: , ά· άέσσπ]ΐ74] α” 9:42 Ι::

Ή ΙΜ3]/ξα:.

Ι'ε ΜΜΜ) β Μιέυβιι·Ιο οπο, &

γ.» οιΙο.ισιπ[ω· Ι85/Ζεισαο:. Η· |ε σουβί2αΜη
Ι,αζἔιιο¦ό°_ἰε/ὁωοενοἰπ>|ἱιτ του: Με Μια οὐ ο
επτα, Ισ Μ] 8·οϊάοποι πιο ἔταωέεέ Ξ ιοάίσαι·.ο

ό· οπο” Α¦!ιοπσο!α]/Μοι'οπωσ , ό· π· ταύτα)
Ρε Ρο/ίοαξιο οιΜΜε/|οιό·[οι ιβτοπερω οοαΜπ '

!ε @ΜΙ ω »οι με]Μτο ; διο οοπο εκατο €ΙΙΙ
.ι.ι;εΙο Ιοτοτιιιο , Ιο/ζεταιι @Μπα ο ανω! Μ
έπποε Μ/Ισ,ύ· έ! @οποιο σωκκιιε Μ] ό· εκ£#·
ο” έαέοΜΜ2 ό· έα]Ιέτο ε:: [ο :στο Δια ἰοι4ι°$

ὲ'2:εἰιι)ι Ιου0ιβω πω: οβακε:ε', ή· #πιΕ! Μ·
Μισο ω: »ιβωωπο. 88€ΙΜΠτ άοιιο οσο :ιο

ΙΙΙιο $οιΒιιουι· ΙοΓυε ()ΙιτιίΙ: οΙΙΒοιιτ 6ο ΒΙο
που:: Μοιιειικιιιο άυουοΙ Ιοε ΡτορΙιοΜ
:ιυογοιπ
_ ο

ο_ο

ειιιογεωτροτΙο
/|έΐε;
, ι1εειτωειτιογειπ:
1.Ι37°ζ[67.8. εμε ίση·
75

«`.Ι

τεἔηε ΙετοΙτ ντι π:ετΙο ΡΙοΙιι τΙ‹: μπυρα:
δΖ. ιΙο ιι128ιτΙΗεουσε ττιοικΙεΙυε δε Γ:: ρω
τιιι€πτογσοι €Γ8ι10Ιτ 8τεισ€Ιο μια: πω: Βου

πουτε 86 μ” ιΙεΙΙ‹:‹:ε δε το τεἔικ οοπιτύο
(€8ΡΙΙΙ1€ΙΡΜΧ ΜΙοΙΙΙτεε , 8: ία ΡτεοτΙοτε ό;

ΡΜ ΙΙΙωΙΙτοε οΗἰεΙοτεΙ 86 εττεπεΙογεμ: ειπα:

Ιτιπρ:ιιΙε:οοε (με Ισ καφε επ Πιτ εττΙοί:.Ι)ε Η
ν‹·τιο`Ιτ απο: επΙΙσΙ:ΙοιΙΙΙε τεςιιείΙΙ: εΙ‹τε ΒΙε Φ:
Ζώεόέε . Ο::τογοποια σα2%υα:β)·οΜ ιιβΔ,

Μ»
»Ι Μ σΙε:απ , & Παω: δ2α:ζακσΙσε, απτο
ΡΙειΙππο ‹Ιε (]Ιεοίθειε , Με Ρ7ἱπ£ἱΡπ%:σ/Ξ2£2°2]€££·
2ειπ:ό·πνο: 6'οιωεωεκπ Πω Ιέει:·έ σο: σου
άεφωτέω ώ: πω” , ό· Π” επισέβό; 0τ εβ
μτωκ.σ-πρω με εε/ἔτοἰ: Μ” μέ ά€ΖἰΜ°£Μἰ2
ψωΞΙ: Ε: απο άεττωτιεΙο ηιι”ΙΙε Ιι1γ ΐοιπ τσιπ:
€Π5ἔϋΙ0›ἴοτ Ισ ΡοἐΠΕ :Ια ώ ειΓοεοΠοη ευ οΙοΙ,

δεο·π.σε «να σε εεωΡ:-έε)· με κι έε!έσσ7::·Μ ΙβοαΗ9
ΚΥΠ γ α ὸοςυογ έεΙΙΙουκν:τ οοτιπικτι; Πε
ε.π·-._ε=.4.,.-·
·:.=

ΙΕΩΙθ ΠΠΚ ΕΙέΞΙ3βΙΙΙ.€Ζ ό: @τω σωμα 8Υωπ

ι Ιοτ:8 ταση” εοιιυειΙ`ἐ ειικσ υοίὶτο Βου
8οοιπ ΙΙ:Ιυε. θα ΡΜ: α: (ΙΜ Ισ ιεε:ιτάοΙι;,
πω ωιογοικ Πε :ιρρετι:ει1 α:ΙΙΙΙ.τγ ε1ιτΙ Ια εΙοιιίΕ
ΙΡάιΙΙτετο νοε-Ιωει€ΙωτΙου Η 8τοΙΙΙότε δι Η
,

ο

ω980€0ιΙε Ια Γω:Ιππ:ωε Εν), ωσπου Πε.

ΧΩ τΙεΙ:αυσ:Ιπ:τ Με Παω εΙ‹: ΓοΙ32Ιίτατ10€ εΙ‹:·'
ΙΕκπροτεατ8ι Μια 8τειιπ:Ι πωσ Φ: ιΙπείοι·ω
:Ι

Ι

-

_

μτωςε·8:-οΙο ΓοΙεΙειτε Ροιπ ΜΥ (Ϊειτο Ια μου

η: ΗΜ: σοιπτειιτο ΙΙ Με ειι:οΙτα·ΙιοΙτα ΙΙ ωπ- ·

·-μο~Δ

`

δεινή” Ήοϋιέωσ
τον ο 62/2: σε στο ψ ο τΞε[ω· , Ιον ειυοιτ Ρητά

76

νοΙσοτσιτστοσοτ Ισ ττΙΙ:ιιτ,86 :τοσο σστοΡειτο

άσυοοτ Ισε ΟΗισιστε , σσοιοισ ε”ιΙ συίΙτ σΙτί:
Ισυτ ΙοίΙ:ΙσιτιοΙσ. Ι.Ξιοονσοτ-ΙΙε στο σειιοΙ

ΙστιοτΙσ ΡσυΡΙσ σοτοτοσ νο ειυττσ ΑΜ:ι.Ιοοι
ΡουτΙσε ιοάοιτσ ἐι Ισ τουσ Ισοτ Ιζον 2 Αυ
σοοττοἰτσ ου:ιοά ΙΙε ειιιονσοτ νουΙυ Ισ Ρτσο

άτσ Ρσυτ Ισ @το Κον , τισ ε”σίτοιτ-ΙΙ με άέ
τοστ: ά'σοιτ Ρουτ Ισυτ σο οΙ)τστ Ισ οιονσο εΕτ
Ιΐουοιτ ΙΙ Ρ:ιε Ρτοτσί'τσ Ιοιοτσοισοτ εἰ ΡιΙοτσ

ουσ ίσο τσΖοσ ο”σΙΙοιτ Ροιοτ άσ σσ τοοοάσ,
86 ἐ σοκ τ1υ'ΙΙ σίτσιτ νσου Ρουτ ΙστυΙτ 86 οσο
στο Ρουτ σίττσ ίστοι2 Αυοιτ- ΙΙΙ:ιοιιιίε στο: δώ
Ισ ΡσοιΡσ 86 Ισ τοει8οιοσσοσσ άσε Κονε Επι:
Ιισσιτε ίοτοΡτοσυιτ , Ρετ ΙυΡστΙοσε ΡειΙ:ιτε, Ρετ

ειτοσιιΙιΙστοστιεοπι€οιοοιισε ου Ρετ οιοΙτιτο
άσάσ ΙστυΙτσοτε9 Αυ σσοττσιτσ ΙΙ τι τοίιιοοτε
νσίσιι σο σΙΙ:ειτ άσΡοιιτστέ: , άΙΙιυοιιΙιτσ 86 άσ

οτοΡΙΙσιτσ σ.ιτττσοισ. Ετ Ρουτ σσ στο σίτοΙτ
άσσο, Ισε ειυοΙτ-ΙΙ τιποτε σιΙΙειιττσ2 άσἴΡστοο
οσε άσἔτειοάσυτε οιοοάαιοσε2 Ι.σοτ 84' άΙτ
σοοιοισ (:ντυε σο:: Ι..ιισσάστοοοισοε, @οι

ουσ @στο ,,εΙΙΙ σίτ ά Ρισά , Ισ Ισ τοστιτστ:τνεΙ
Ύ

ο σΙισιιοΙ ; εΙΙσίΙτ ε σΙ·ισοοΙ , Ισ Ιον Ι:ειΙΙΙστειν
άσε σΙιοττοτε, ε”ιΙ ο άσε οιστοιτισε, νσ Ιον Ιστιο
;_.-.ανΖ.£'€6.

Ιστειν άσε ΨΙΙΙ8888 , το ο άσε νΙΙΙ:ιεσε , το Ιον ο
άστιο·στειν άσε.νΙΙΙσε; ε'ΙΙ τι άσε νΙΙΙσε , ισ Ιον
άόΡ:ιτττ_τον
άτα Ρσίστ 86άσε
οσοΡεινε;
σοοι.Ρτστ.
δέ οοιιτιτ
Λο.
ε Ι'στάΙΙσ
σσοττειιτσ
του!
ΙΙ
Ισοτ
Ρ

'
4ωίι*?ε: .1.1>εΙ·[6.7.8.
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Ιοιιτ ο. εΙΙτ , 82 982ΙσιΜ σα: ··υεπέτ αρ:: κι”,
9ιίέΙ πποπσε ΙΙρ7 Μ8/Μ8 , φίΙΙ εβω·εσ /ε?τ/β7
άι· Μ" :τι έοιπ|ιι ποέ:σ , & 9"ΉΜ8/#Ι". !#
πω: επιασε :ΜΜΜ ά:: ύπΒίσ απ »Μέσα ζω

Ισαφ.τ, ΙΙ: τω: ΙΖωετωπ Διακ Οσυβ/ίοπε: ,'ό~
φοω/οάστιετοπ: σε Ισια: δ]πα5έςέπε:. ἴ/0Μ:]ἑ
στα Μεπεζέειιαπι Ισ: 6'οεια6Μεα7: ό· σΙΜΜι
Ισ £Ι›];ὲω|Ι/ξ> ό: οπο] Μ :έωυ:επαιζε :Ι ενα
ά· ω” πωήοπ: , ό· ·υσαΔ[6768 Μετά κά· τω: ὰ
αιαβάκ πω:: ΝΜτ. .5',ΙΙ.< 272,02: Ρετ/ἔειισέ, ΜΡ
β·υσα: Ρσπρεπιπωι:·ΙΙ:. ΙΙ: πω:: :Ισρ/]ξποπτ

Ισα.: :Ια δαππεσέ%8.€. Ε: Μς[ππ· Ισ :εση7:·υέεπ2
φα μέσο:υμε φωσ: τωεω,μπβΜ [πάτε ρω.

σεΙΙ Πω. Πε αυτογετπ άουτ: Πω:: ΙΙ,ευοΙτ
άσε ἴοιπἰωεω του: οοπττεΙτοε εἰ οσα εμι'ΙΙε

ΐουτΡειτοΙΙΙτεΙογ. ΜειΙε ΙΙ-είΙ τικτυοΙΙΙσπ
Ιετιιετιι εΙΙΙΙἰεΙΙο τΙε θ: τΙθΐειΙτσ:: ιΙ”νι1ε σπιτι::
εΙοεπ οτι ει εριέΙπιβο άι·έε Π:ι1Βιτιοε ,-Γιτι· τσιπ:
·· ςι:ειιπΙ ση Ια νοΙρ πΡΡιιγέο εΙε: Γωι:ΙιοτΙτέ κΙε;
Ποδ'Ιοιπε 86 :Ισ εοπΓετπετυοιπ άσε ΡειΨΙε5_

@πιο εΙυ'ΙΙ
Βιαΐοιπ
τοτικιτεΙυετ
απ α::
τΙ: Ι.'ει1πτε
ίπτεττγοε:ιτΙοι1
σ.1υ”ΙΙε
εὶ υοίΙ:τε
86
Βιιευτ Ιείι1ε ο ΙπΙΙΙ οί): Ψ1ΊΙε Ιαοτιιε;ιτ Ιου το·
@ο επι ΡειτρΙε ὸΊΩειἐΙ , :κι ΙΙει1 εμ; Ιω Ρω

ΡΙ1ετεεπεΙυγ εΙοι·πιεκπ μπα; ιΙ'αιικτσε Ιτω5
:εε αμκ σεΙΙοε άουτ ΙοδοΙεΙΙ- Ιεωωι:· 8: απ»

ΦΙ1:ιπ1τ Βοκηε Ια εοΡειοΙΞέ άι:

τεττ6,τοτηστε

@σακιά ΙΙ.είΙ: εΙΙτ ει: ΡΙ”εειιωε εΙευκΙο;ίωο , Πε
υπικάει»υ:ρ ό·Ιάσ :‹ ΙΙΙΙΙ.Μα μ” 2ΜΙυε%ίτι

Μ.4Ωω»_‹-·_μ

·; 8

$παπου ?ΐοἄἐωσ

ει: Ζε: ΜΜΜ: ' ό· μια· ω: ροβεβοπ Ζε: Με::
α: Δι :Με Ετ αυ μ. 1ίέσωαπω άυριο: Με

Με: ίσα/αίτια ίαα:Μά Αφαία ίε-βεκαε ια/οιίαια
Μα: α: ία :επε.Τσα: Ιου: [ε Ρη/ίε7°υ”Μ: άι·
αναπτ Μ): : ό'' Μισο: »πιάσω Μ): ΜΜυπ.
Οοευτυε Η: Βοτυουι ίου τοουε,αυίυ ίου:-ίί:
δίίΒί1Ε.Οί18Γ88 ε:: ίου: είται Μ. `Νοίίσο δεί-ί
μου: Ιου:: ίουτ αυοίτ τεεουυ1ιαυοέίεία

ίυ:είο:ου: ία: Ρουυίε: ό:: Ια τεττε , ευ ίευτ
εουιτυαυοαυτ ο:: Ιονία" μια @κι Α: Με::
ό· αἴεπιἰοὁΐτἰαετ οπο:: Μπακ: 5 & :ία υε ίου!

ευ ίοίίίοίτυοε εμε οσο: ίεοτ :του , οικου:
:Μία-εε μια ρου: ίου ίαίοτ,τυαί: ρου: ίου το.
Βιπεεευ:Ροτεί.3.Ραοίυ”ευ ίαἱίου με αίυίἱ. Η

311οίΚόοί2ΗΕ&ί0ί1 δε οι: 2.είε: αυιαυ: ου”νυ
υουυυε ου Ρουυοίε αυοίτ μου: αυτ: ου ία

υαιίου , ιότυοίυ σε ουίίί οιίοίτ αυ υευίοἰεί
υπο ‹ίε ίΈΡίίίτε αω‹ ίὶοιυαίυε , α: α'ώπευια:
απε[Με αβααραατέιαίε (Σίω·ί|ί μα: Με: ]ίτεα::,

ακέραια ›πε:Ρατεα:/είου [κι :βιαία , ἰεῇιισί:
[Μα ψαΞέίίπ.:, άείοαι·ί: Μ ίωίο!πίΜ ά ία
·α;ξ
·=Φ2°
:...-:α:_φο
ε.- 3'Βα
Δ.ν,._:Θ,ο”γ

Τ

@απο , ά ία: αἔαιπεε: , ό· ίστάαπωιπυασίε οι
Δο),ά ίε]επιία εαπ» ό·!ε:Ρτ‹·υπ]]:: άεῇιω!:
[επι ίε: Ρετ”, ό· αίε/ίμεί: μα” Α: [Δω ώ
είε/ασκεί:: Πίπα/ί από αἱ Με:: /10· Μια:: :ί:α/ί36
ὐοιιι εισΜοίίεαπευ:. Μαίε ο'είίου ΡΩυτ ίου:
οουυειίἱου δε οουτ ίου: Ιαίυι : οι υου ρου:
ίευτ είοτυίυατίου Π:: ία απο δε Η ία ίοίίου20

είε Μ:: τεεατιίοίτ , είίε :'είίουι.ίοί: αυίίῖ ίοτ
-.,

:Με
`____

-.

κ

-

1

.α

7

44-3-_3·οχμο

:οσε Με_/ΙΙΙ::
αυτια» ΡοιιΡΙοε
σέφ.ι. ιπ[6.7.8.
, Ιιεβέκ άι· καπ:: Ισ.:
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Ε8Ιψ: Δ: :σωσει π-β28ΙΙάο οι" οι Ιιιιπι απο·
πιο ΙΙ Ιο Ρι·οιοΙΙο :ιι Ι'οιι2ΙοΙτιιο άο Ια Ιοοοιι
άο ει” ()οτΙοτΙ1Ιοιιε. ΑΙΜ Ια οΙπιτπέ: Ηο
ΙΙ:οΙτ οι ΡιιιιΙειΙο ιιΙ οΙιατι·ιοΙΙο, οοπιπιο ο οΙΙο
οοΙΙο άοε οιι2ο οτι οοτιο οοο:ιΠοιι. ΙΙ γ :ι οι:
οιπ:οτο άοιιιι ειιιιιοε άοΙΞιιιι:ε οτι Ιοιιτ άοπιειιι

άο ; Ι'νιι οπο πιο Ιο οοτιτοιποιπ με άο Ι:ιιιοΙτ
Με οΙιοΙοε άσο ιιοΙΙ:το δοΙΒιιουτ:ιιιοΙι: ττοιιιιο Ι

Βοιι :Ισ Ιοιπ τοιιοΙοτ , ιΙε Ιο Ιοι·ι: τοι·ιάιιε ου

τΙοι1κ άο Ιιιγμοιι άοιτι:ιτιάοτ νιιο οιιιΙΙΙ πιο Ιοτιτ
ιιιιοΙι ΡοΙιπ τοιιοΙΙ:ο, κι ΙοοιιοΙτΙο καποιο οι»
οιιοΙ Ιο άοιιοΙτ ειοουιιιΡΙιτ οοιιιιΊΙε οιιογοιιι:
' «οδο άοΙο ετιιπάουτ8εάο Ι:ι ΒΙοἰτο Ιιιιιιτο

άοοο ΡουΡΙο , Ποσο ορο ιί;ιγιιιιτ άσο Ροιι
άο ιιιοπιοιιε ὁ άοιιιοιιτοτ απο ΜΥ Ιιιτ Ιειτοκι·ο
:κι Που άο Ιοε οπιΡΙογοτ ὰ ΙΊιιτοττοεοτ Ιι1τΙοε
οΙιοΙοε κ1ιιΙ οΙΙο)·οιιτ Ι1€£οΙΓ8ὶτο5 ου :Ι Ιοιπ
' ΡειτοιοιιΙΙοτο οοιιΙοΙιιιΙ οιι οι: ΙΙ ΙΙοΧοτεΙοο άο
Ιου: οΙι:ιτΒο , ΙΙε ε'ιιιιιιιΙοιιι ἔι Ιιιγ ΙοιΙιο.ντιο
οιιοΙΙΙοπι ΙουτΙΙο δ: ἑιΙ”νιι δ: :ὶ Ποσο , άξιοι

ιι'οΙἰοΙι Ι;ιοιπιο άυ':ὶ ΙοτιεθιΙτο εἰ Ιοιιτε νειὶιιοε
οιιι·Ιούιο2 8: :Ι Ιοι1τεΡειΙΙΙοτιεοΙιειτιιοΙΙοε. ι
ΜΑΜ ογοιιε Η άοΙΙιιε (το οπο Ιοιιτ :Πι πιο
ΙΙι·ο 8οΙΒιιοιιι· ΙοΙιπ. 0ο ιι'οΙΙ με ΙΙ πισω εΙο
οοιπιοΙΙΙτο Ιοε :οποιο ό: Ιοε ΙδΙΙ0:15 άσο Ιο
Ροι·ο ο ιι·ιΙΙοε οτι Ιει ΡτοΡτο ριιιΙΙΞιιιοο. @οτι
Ιιιιιο άουοο :κι μοι άο οι:ΙΙο ιιιιΙΙΙ Ιου: Με :ιο
17· άο δ. Μοτ:Ιιὶοιι , οι €0%Μπίσκ 2ικι·ωΙ;ιΙσ
&

|

8ο

δ:Μ:Μ ??σΜέ:::ε

ό· σΙσρυ: #επιιεαρ,:α[με: έ μωπίβτα] έ:
ικα ··υωι:8 άαΠιι:: Ξ Φωκά σοκ: ρφμτ:ε:αι)
ίεθ πω:: ::ε::::::ττ:ο:::ε ττεε-Ρ::τθ:::τε ό; :τσε
εοπι::::ειΙ:Ιο , @τεστ 9ι:ΊΙ Ιω τεΡτετκΙ όε α:

:ε:ι:':Ιε ΜΥ :Ιοτ::::τκΙογει:τ δε ι:ι:Ήε σε Μ): όσ
υογετ:τ Ρο:::τ :Ιε:::2::άετ,6ε Με ΜΜΜ (Ισ
*ΦΣ-ιζ
Πά·2:«=
εε::
ο”.
Μέ·· ·
$Τ_Μ»

. :το 9ω”:Ιε Ιι:γ ει:ΙΙο::τ όσο όετ::::::όετ 8: ιμ:':Ιε
π:: Ιι:γ άετ::::τ:άογοτ:: Ρώσο @αυτ ει:
Ρτε:τ::::τ, :Με ::είροτ:ά Ρ2$ἐ Μ:: αΙ1:ΙΙ:ΜκΙ6
ό:α:&εττ:ει:τ, δ6(€Ι0ΠΙ8:1ΠΠ:€ΠτΙοπ , μα::
::::'εΙΙο οΙΙ:οπ ::::τΙει:ίο , τοτ::στε:ι·ε δε ::::ρεε

τ:::ι:::ιο, 86 (1ιίεΙΙ:: ΡτεΙΙ:Ρού::ε νικ: εΙ:Μέ
ίεΙ:ΠΕ, ΙΙ:: Ι::::ι:οΙΙο Ι:: :Με ΕΤΕπ:: Ιεε όσιω::
Με:: :οίΙάεβ:Ι:::ΐετ. ΙΙ Βτεο::ι;ε::πο ‹Ιο Μ::

έιτε: ηι:,:Ιε ο:: Π:: :Ιει1ογο:::: μπε:: Ι::8ετα α:
ά:.·ε Ιὲετε:ε 9:10 Ι:: Ροτε Ιουτ πω:: ε::::Ι:ο2 86
άουτ :ΙέεΙΙ:ο:ττείετι:έΙειοο::τ:ο:ίΠτ:οο :ΙΙι:γ
ίει:Ι. ΙΙ Π:: Ρτείει:τε :αγ όσα όΙΗΙει:Ιτε2ε:ι:ο
που: ποστ:: ἐ ΙοικΙα: Ι:τ:ει:ετ::ει:τ ; ?Με :μια ·

::οΙΙ::: 8ε:8τ:::ι:τ Ιοίι:ε είΙο::: Με:: , δέ αιμα
μι: εοτ:Γεειι:οι:τ Ι:: εοτ:τ:ο:ΙΙ:::οο όε του: Με
ει:ε::ε:::ε:::ε άι: τ::ο::όε: δ: ::Ιε :οι:ιοε Επι::
ε:κεε:ι:ΙΙ::τ::::ε. (ΐοτι:π:ευτ ιΙο::‹: οΙΙ- εε ::ι:”:Ι

::τει:Βι:ο Ιογ οοΙΙο άσε Ε€:1:Ρ5 8: ὰ:: Ε:ΙΙΙ:::ε :.
ει: Ηπα, εοττ:ιτ:ε ί: Ιι:γ π:‹:ἴτ::€ πε Ι'::ι:ο:::

μποτ: Ι:::οίΡοε:ε εΙ::'ΙΙ::ε :πωσ με εο::::::::
ΠΙει:, π:::Ιε εοτ:πι::ιτ Ι·ιοπ::τπ: δε τ:ο::::::ς: Μο
)°ε:::::ι:ί απτο °ΠΞει: 8: Μ:: Ι:οτ:::::οε , 66

εμ:'::Β:: εΙ::':Ι :ιο Γε:1:Ι:Ι::ΙΙ με ςι:':Ι .θοι:Ιι:ίΙ: ·
γ ::ΙέΡοϋ:ΙΙστ

ε. Ν-_ϊ-=$Π~

/ἔΜ τωΡ.1.τεΜε.7.8.
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Ϊ ι]έΡιΙΙΙΙΙΙετ Ιε ΡετεεΙε Ια ἔΙοΙτε μπει· ε επ τε
ι1εΙΙΙι· Ιιιγ τι1εΐπιε , ΙΙ ΡτοτεΙΙε Ρετ τσιπ 9ιίέ·Ι
πε πω' τό: ρέει [κι Ρ70Ρ78έΙ0ΙΙΒΜΜό ω ΧΙ°>Ι”
Μ Μπι μετά επαφέι56 εΙει1εμειτ τουτΙει1Ι5

ρευΙεεεπιι Ρετε , εοιππιε εΙεεΙυγ ΗΜ επ
Ι”στότε ιΙεε εει:Γοιπιεε ιΞΙΙι1Ι11ε5 ερ: ΙπΡτεπιΙε`

ταδε ειιΙ'οευιιτε εΙεττοΙΙιε ΓειΙιπ εε εΙΙ :οτι
Με εοτηι11εΙεί0ι1ΓΩε 86 Ιε ιπεωΙει ει»

ιΙιειιτ.ΑΙΜΈ ι]ι120€ΙΙΙΙε5 εοίεΙἔεε,ἰΙ Ιειιτ άι»
ι:Ιειτε οιιιερι άοίιΉπε π,ι·-β ρά:σβευκε , "Με έ”
Με” εω2 Η ε224Μ)/έ; 8: ι1ικιικΙ ΙΙ Ιειπ εΙΡΡτετιιΙ

:ϊ ΡιΙετ ΙΙ Ιειπ ιΙΙ:, ωμά ·υσα:-Ραέετεε, :Μα
Μή Νυ(Ι7ε Ρετε εμέ ε.: έ: ι:έειικ ό·ε. Ε:
: _ (ΙΜΠεΙΙεε ευώτιειΙε ΖεΒειΙἐε Ιω· Επι: ἀε

ΙΙ120ιΙε1°Ρ2τΙειπ στα:: ιί”:-βτσ Ι)·υπέβι οΙτσέ:
π: ό· Μακη· '.4ΙΙ]Ια έαικΙ98 , Διβο2τ,ιΙΙΜΙ,»Ι πω»
πω!» άΙο2πε σε ἐι πωιέπασβε , τε Με] Ροίω ΙΙ
πω) Με Ισ έσω" , Με 2Ιβ·»·σ άυπηεέ πωσ
εαῇωεΖ.< έ! ψ Ρ7ερ»ιπωίε :Με Ρεπ.Ετ κρατώ
Ιεε ΑΡοίΙτεε ιΙει112ικΙει1Ε Ιε καφε εΙε Επι

οιΙΔεπιστιειπ8ε οΙεΙα Μάι: πιοιπόε , ΙΙ Ιων:
τεΓΡοικΙ, @Ιικά έχει· έσω· Μ , κα! ω: Ισ |Σιέ:,
Με μ: κπ[Με Ζω Απ:: έ” Μ! ,πινω Ζε Πα:

[μ2.Ιζειιττε ιΙΙΒΙει:Ιτε εΡΙ ι10'ΙΙΙ: ΙΙ1ΡΡοΐογετη

ειιΙευτ ιΙειωικΙε Με ι:Ιποίε εμ πιο ιΙει:οΙτ
Ροίιπ πτήσει , δε άουτ Ρετ εοΜειιιιετιτ ΠΙιτιι

ΜΜΕ: μπει ειι·τεΙΙιε Ιε πειτιΡε. Οοπιππετι:
όοηεΙειιιιεΙροηά-ΙΙ Πιτ εεΙα εεε ει: ιι“εΙΙ

ροϊιιι ὁ ειυι :Με εοιπιοΙΙΙιε Ιω-εεωρε φαι

---ΨΔε:17-- -- -

1 Μ.

δ87'Μ07$ ?ΐοφέωε

ΠΙοιι ειατΙε «κι (ο ΡτοΡι·ε: ΡιΙΙΙΙΙιτιεο2 Α α:Ιει
υουε εΙΙΙοτιε (με ΠΙου πω: ΡτεΙΙΙτ δε όιι σό
ττιοτπ:επισπι άι1 πειτε ΙΙΙ: ΜοΠὶε ΦΠ! Απο”

»ΜΙ ό·τΈβιΕΜο2: Η· ιπΙ:ΜωσΙσ άε1ΜΜΙ μέ
€]ΪοἰΙ σίέ:°Ινσ14,&722άφ22σίΙρε "Μια ά Ισ π·
σἰτεβε%σἰ2, π]ΐκ με Η τσ/ίε »Με βοπιυπ·.τ πάπα

ι:Ισα-β ΙςΙ.5'εέέπειιτ,οε «με 8.Ιει1υοε :ιο ι;.‹Ιε Ιαο
ΙΙτο Ι·ΙΙΙΙο1τε··. ωφοΐο άσε ΙΙ: ΡτειτιΙετε νοεατΙου

‹Ιω θε:οτΙΙ5,ςιι1 άει:ο9οιπ όξω σει:δ2 οτι Ια
68ο: ὸΙΙῖεὲΙ , δ: εοωΡοίετ :πια Με ΜΙΒ νη
εικΓακ: Κογειυτοε (Ια Ιείι:ε (]ΙΜίΙ: ; δ: :Ισ Ια

Ετ: άοεΙουτε :με ΙΙΙ: ΒαΙεωριευτ νΙαικΙτοΙτ
ω $Ιου,86 άέισκωπο2: £ἰσ.° ΙΙιευό Ια 2η'ΜεΙ2
“Κ” δ6 «με σοτικτιο έ! Μια: ·υε:Ζίε /έ4% :ια
μικτΙσ.< ππασιώετ ό· Ιε.ωΙευιαΜ , @πρ έ! πώ·

Ι:Μπ[ια σιω:Ροιπ Με ΜΙ2ι4]2Ζ7 ό· Ια: "βαπ
πω· , @ΜΙ παέπτετσέ: «Με 0ΜΜ42άΙα Α/Ζωπσ
πω: Μ παώ:: ιΙ”ψνιΕΙ,9ιί2! ε2τποέ:[σ Μ] Μ
Μ4η αιωπ,ό· @Με ία τωκο2/ΜΨκ: :Με ΙΙ:
ΡατΖ ΩΡίκηπ2ό: έα[με.σ αει Ρία: @νικά άγρα

ω: «ΠΙ Μ” Ρωάοκυετοι: Ζωη· 2κέςιιέ|έ;

Ραδειεο εμε ΙΙΑΡοΙὶτΒ ει: Ι·οο2Ιοίωο ΙΙΙ:
ΓΕΡΙίΙτο :Με ΙζοωεΙοεε:φοίε (Μ: Ια εοουετ
6011 ΙΙ:τιιιτε ώ: α: ρουΡΙο: δ; :ο απο πω·

ετ1Ιθε1ικ δι: αάττιΙωΙ:Ιο νΙΠοιι (Ιω εΙὶ :ιο Γεια
' τΙοἴωοεΙο ΠειοΙεΙ ι1ιιο·ΙΙι: ηΈπεά· Δι ;Ι'εί·
7 2Μ·Μάσ έ· ΙΑ874:2άσιπ οὐ:: Χομαωε.τ φσὶ/Μ#
.|Ι”ξ-Ι Μ" [Η Φἰ6#κ·,ε›·οἱ2 σΙομπέαιι ΡσηΙσ α::
ΪΜΗ ά" δυακοπιέπηΙηκε!μ·ιφΙσ Ισ Δομ%ΜΒ
Ι

· -

' 'ϊ

:

·ή

αέιΐέ.ι σἔ‹ιΡ.ι.1ϋει·[6.7.8.
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ή? πι” Κομαιπι· πυινπί,ό· μι· τοπια Μ· διέ

Ξπειπιε: ίιο·/στπιπσεκιό· |ιφ οέι·άΜ)ΙΜ2 Ιιέ8

τΙΙΙειρΙοιειιςοιο εΙιεττιι:Ιε ειιτειιιΙογειιι οσε
οτειοΙοε Η εΗειιιιέΙΙ:ιιιειιί8: ἔι Ια Μαιο, ευ
Που @ΜΙ Με ΪειΙοΙι: ετιισιιιΙιε ΙΡΙτιιιιιτΙΙ6

ιιιυιιι οοιιιιιιι: Πε Ια οπτ ειιτ0τκΙι1ε ριιιε ειπα

:ΜπιιιιΙειιιΠιιίιιυιτε μι: Ιοδειιιιι Ε·.ΙΡιιτ.
Μο.ιε τιι3ΙΙι·ε δε:ΙΒιιόιιι ΙιτΙΙιε ΟΙιιΙΙΙ: Και· Με
@ίου ςιιιεΙιιύεΙ:ι9οιιέιΐοιι Με ρισιτιε ; οι:
ιι,ιέΙΙ ΡοΙ€ιτ:ζ :πα ιΙο`·νοιιΙοΙς ροιιιιιιΙΙΙ:τι; Ισ
τέιιιρειιικιιιοΙ Πε άοιιιίτιπ εϊιοφοιτιΡΙΙι , εΙΙιο
το Ιοιπ @εε @ΗΘΗ @σε Πω ε'ι·ΙΙ Μπα,

ιι6“ιΙΙι·εεει:ιιιιιΡΙιω ει ιτιοαιι:ιιι ‹1ιι'ΙΙ ει. άι:
ιιιΠ·ε;ωμιιιιβ όόιιιοτικέιιιωιάτε :πι ίιΙειι

ικό: οιιριιιΙειιοι:,Γε τοΡοΙἐιιι: Πιτ (ει ©σιιόιιιτ
τε,86ε”ΑΙΙειιιιιίιι Πιτ Ια ρι·οιτιε!ΐοει

Ι4

¦__νΜεΙε τειιιειτειιιει τιιιιΙ πι: όιτ ρειε Γεώ.:
Ιτιέ:11τιζε:ίς/ΙΡρέπι ειναι: ιἰ6 [ιάαοέξίε Μωβ
ιιι·9αι! :άι/Ε άωέι ει:ευαλυ!ιι·,ιτιιιΙε εειιι:τα

Ι€ιτι6τιτι€'ε δι·/ιμπ2 οσα: :Η σω:ισι/ΐτε Μ·
ιι·σι>ρ:ά!σεβιβω ?ασ Ισ μια· ι! πω: επ|λ
@οριο ριιιβωτε; ειδη ιιικ σε Μπιτ Γοιτ δέ :ὶ
τιιιιεΙα ΙιιΙεΙΙεε ειι$ νη ειιίέ:ι€ιιοιιισιιι: ἐσ
ι·ιττιιΙιΙε οι: Γι: τετιεΙιο ροιιιτ σιιτΙοιιιι :Ιω

αΙιοΓεε ιιιι'ιΙ Μ: Ρειε ΡΙειι ιΠ)ιειι εΙι: Ισια· τουσ
Κιμά Δε πι: μποτ φιιιιοΡτειιιΙι·ε άι: Ιειιι:τ Με

νι3ΙΙοε ιιιι”ΙΙιιιφιιιΙΙιε επι όευειιιτ ρουτ Ιου:
ευ `οΙΙετ Ια ι:οιιιιοιίΠιιισε,οοπιιιιο ΙΙ ιι,εΙΙιοιτ
ΡιιειιοιιιιΙε επι Ιξιιι€5Ιιτοε ό:: Μια ασκ ιμιἱ
ε. ν
Ι
|
? ε.

8.τ

Μ`τέσ ε=π

δστΜΜ Ή1ινίινιισ
Ψ-`ι.

άσυιιτονστιτ Ι'ΑτοΙ:ισ , τοσο σο,ιΙ ΙιιΙοιτ ου'ΙΙε
Ισ οοιιτστιτσίΙστιτ άειάσιστ άσοτιτιτσΙΙσ. Πιτ
σὶ οι ιοτιοΙΙσίτσοισοτ σσοάειτοοσ Ισ ποσο
το ωστε άσσσοιτ σιιΙνσυΙστιτ άσυιτιστ Ισ
τσοιΡεάυ άστιοστ ιιιν;στοσιιτ 86 άσ Ισ ΙΙο.άο
τοοοάσ , σσοιοισ Ρσοτ Ισιτσ ττουοστ πισω
Ι
` τσυτοοΙττσ 8τιστισυτ ΙσΙιιε σοι τι άπο σου
ΙΙ
ΡτσΙΙσπιστιτ μ» 2234 στο: Βέτα στο Ι6/266Ι1Εν
Η 'Ρ
ό· με α· Ματ-ΙΙΙ όσο τυσσέτ τυπικα Ισ Μοτο
τ?

επ Μοοέ:,σ,σΙΙ ἔιάΙτσ :Ι νοσ Ιισοτσ Ιοσοτιουσ

σ·

οοΙοοο'σοτσΡσο Ρτσυοιτ. ΜιΙεΙΙεΙσ ττοιι

:Ποιο σσυιτ άσ Ισ τοοιΙσο , 86 σο νο τσοιΡε
εσε.1εοσ
4..

ιιστοτιτ τσοε οισοτσυτε , 86ΙσΙοε ΟΙιτΙΙΙ ΙσοΙ
Χ-νστιτειοΙσ. Ετ άσ οκ σστοΙιισο ν σο στο
συ :ιιιτι:ιισοισοτ σοι στο· Ρτσάιτ οιι`ΙΙ ποστ:
τοπ σο άσε τσοιΡε στο ίσοτ άσοι ΡοΙΙσο 86
σοι σοι άστοσοτι Ισυτε ΡτσάΙ&ιστιετσουττσε
σοτ ΡτΙε 86 Ρτσοοσοτ νο ΡΙοε Ιοο8 τστοισ,Ισε
νοε Ισ Ιοοάσ.τιτ ΙυτΙσ άΙτσ άσ Ισ τισ Ιαν στοά

μνο
_

(]τιΙ;ισειΙΙΙΙσ οσττιτοσ ΕΙισ,οοι ο άστστοιἰοσΙσ
άστσσ άι1 οιοοάσ ο Πιτ οιΙΙΙσ οοεΡτσσΙΙί:

:@ο
ο_.°›·.-ι. 8·ιί

οπο” Ισε οιιττσε Ιοτ σσττοΙοσε οσοίιάστοτιστιε Αίττσιιτιιιισοσε. ά':ιιιττσε Ιοτ ουσΙσοσε
οσοτσ&υτσε Ισοστσε 86 ΙουσΙσε. Μειιε οι
οι: Ισ ττσιιυστσοτΡιιειτισΙοενοΙοε ουσ σουτ

·4'-σωΜ- :

σοι σοτ Ρτἰενο τστοισΡΙοε οσυττ.

θ π'ι

1

Οτο σο

ο
κ
6
·
ο
_
ο .
σιιιάτΡσιιτιάσ
Ιει Ρυτσ86
ΙιΙ:τσ
άιΓΡσΙΙτισο

άο οσο Ροιοτ άσ Ι)Ισιι,86 άοοτ ΙΙ ε'σΙΙ: τσΙστ- τ

ιισ Ισ σοοιισιΙΤειοτ:σ τι Ιον ΙσυΙ : τοστ Ισα δι;
80ΙΠΒ

βοὲσ_

.τ

τ?

'
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:συτσΙσ ΙυσιΙΙΙ:έ ω: άσε Ιισηπησε ω:: άσε
άσκηση: πιο Ισάσσουυ:Ιτα Μακάι, ΙΙ γει Μαι

1
`

άσε συσησηιση: άουτ ση σση: στσάΙτσ Ισ
:σ:ησε σ:σσΙε ειυσοσυσ ::σ::Ι:υάσ , σπα συσ

Ι

Ισε αιυίσε συ ίση: ησ:ιιτσΙΙσ.ε, δικα δε Ιιηηιυ-

Ι

εσΙσε,::σηιηισΙσε σσΙΙσΙσε8ε σΙισΓσὲ&ιηΒΙσ·
Νοε.

‹

·

ΙΙ γ ση ο ειυΙΙΙ :συ άέσσηάση: άσ σεω-

π

ηεση:ιυσΙηε
Ια ΔΙΙΙι:σε δε Ισσοη:Ιησση:σε
:σηισε ει σσυ, σΙΙ:σ
8ε άσἴσυσΙε
::σησυ

γ

ττσε-σσ::αΙιισ:ηση: , μια: συ:: ΒΙσυ Ιυγ

Ι

ηισΓτησ Πισω: :συσΙἔ: έ: ΓσεΡι·‹ισΙυ·::σε,::‹ιιιι`
Μ:: Ισ δη άσ Ισ σεισ:ΙυΙ:ί: άσε ΜΙΒ :Ισ Βιισγ
Ιοησ συ σου: άσε Ισσ:ση:σ Με άση: που;

σιι:Ιέ: ΙστσυιΙσ ; δε Ισ που:: άυ ΜσΠΙσ ει:
· σου: άσε Γσσ:οιη:σ Ι-σκηευησε τση συογση:

[

σΙΙέ πισστσιιέσε συ:Ι)ειηΙσΙ. ΜεΙε ΙΙ γ σηα
ά”συ:ι·σε,σοτιιηισ σε συσ Ια σΙσηΙ:υάσ άσε υσ
:ισηε άοΙτ ση::στ ση Ι'ΕΒΙΙΙσ,συσ Ισε ΙυΙΙἑ ισ
τση: σσηυσττΙε , σΙἰη συσΙσΓυε ΟΙι:ΙΙ:ΙΜ::
στσΓσΙιέ: άσηε Ισ $γησσοσυσ 8ε συσ :ουσ
ΙΙ:εισΙ Μ: Γεαυυίτ , σο:: δευση Ισα Μ: σου:

ιηΙΙΙωιηε , άυταη:ΙσΓσυσΙεΙ:ε Η:ΙσΙΙσενΙ6

υ:ση: 8ε τσσηστοη: συσσίΙΙι:ΙΙΙ:,σιισ Ισίυέ
'

απ:: νΙσηάτει

:

ηιστ:ε,8ε συσ ΙΙσΙΙει: σκίσω: :Ισ :ησηεΙσ δη:

Ιυσστ Ισε γΙιισιι56ε Με

::ι ; άσΙσιισΙ5 ση σου: ΙιΙση ΜΗ:: σΙΤσυτέ:
συ'ΙΙε στ:Ιυστση: σπα: συ:: ΠΙ::υ Ισε ει στ::

άΙ:5,:ησΙε σου ηια:συστ σ:: :Ισά Ισηισ94 σε οι
συσΙ ηισηιση: , σπα: :με Που σο· 'Ισ σ0ὶΜ
ΕΞΙΙ
.
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·άινωοπ τηψ6»ω

_

·· Ι

--ΠΦωεω?
*Η

η:οο!έ, Πε αυτι Η δαιαΙιτ5 ΓεωΕΜΝεΗ
ποίΈτε 5Φ8η€ι1τΪ€Ϊυ5 ππουε Μ: , €ε·:ίεβ με
ἐ Φυα: σἰε σ0ω402/778[8: :‹-ωρ: με· Βέω ιι ω:

Μ/.δ ρϊορφηβωπε. Ρετ Η ιιιεΗτιο Η αου
έ'ΐ

ὸ2τΙ1Π€|Ϊ2ΐ‹›!1€ 6€ σου:: ςυύ νεοΕετιτ ἱἐιποἱτ
Ρετ ἰειιτε ΒοποίεοΡω Ιευτε ἰσοτιε ό: Ιωτε ¦ .
ηιουυεὶεὸεΙὶ€πε , δ6 Με πω!» ὸετετωιτκΞ ὰ:

·ἔΙ

!υυτ πιοττ ; 86 όε σου; @ώ :οτιίυἔεειπ Ρουι;
σεΜι τοι:!πιε Ιω (ΜΉιτε ό; Βοπιτπ: αυειπιιτα

εἶὶ‹ηαΒἱηειτιτ‹1ιι'1Ιε Ρω·τἔκ οτι Ιειιτε ω:ιέπε 8ποπ
Ιου” πάθαμε 66 εοττεάσε δ: ΜίεΙΝΙΒΜ πω
ς:ε: @ο Η όι1τέε δέ όεε εΠοικιΠεΠε σ:Ια Ιω:

νὶε. ΓερΡεΙΙοοεΜ πιη8€τωτ1ου δέ ίσΠε.ρετ
α: :1ι1Ί!ΐοβουτ :ϊ ἶὶςείεὶοοοεε (Ιω που Πτυ
Ισπι€ι1τ πιο Γοιπ Επιόέ:α:ε Πιτ ευευσε ες·τπειίτ14:
μΙΓοιι Σ Μ ω οικου; εΧΡφτὶειπεο ειίΐουτέε,
£οπιπιε Ρ!υίἱειιτε 8τειιπόε Ροτίουυ28ετε Γοεπ
ἐπὶ: νοὶϊ ΡΙυε @ω ηιιε Ιε ζουν ρατΙαιι·ε έαίτε
(ο: :ο (Ματ, τω. Ωπιτ εοπυ:Μι·ιοικ·ε όο ΜΠΕ

ϊἐ μ" [ΗΜ οΧρετὶετιςεε , δ: Ρετ ;τιΕΠο καὶ
ΐοι:5 ὶπιιἱιπςὶϋἰεεἶ
νοΠα ε:εστηιτκτος ποίΈτο δςἰἔοειτι: 2 τερ.τὶ5
ίε;ε ΑΡοθττοε Φ: Κε άσεωαπόε €υτίςμίε (μας Ιυγ ο" Μια: : οιπεικὶοω πωτιεε_ηεπε α:
ΗΜ! |Βι1ϊ ει :Πε Ρουι· Με ττιἰευκ ἱηίὶτυἰι·ε δ:
Ρ0υτΙε:ε τεττισέτττ:: :ἱεωε Βε:ιιτ όετωοὶτ. Μη!
·7Μω: ,πωπω Α: πωπω έκ .Ωιέπέΐ Εφη! σε

ΜΜ ρ"° Με:: : ό· κα·βνω "ν"Μέ ω” ε”

Ξεο·ιι[2Ζηπ εμ'επ Μιά: Μκίσ”: ό· σα.: Α; $ωπικέα_

ό·
7-

›

η

.

.

-

-~

======:--*

ό· ίαΙ?μι·τ@Θε
κια ότι”
:βιο
άοΙα
τ.ιιτι:[6.7.8.
των. @πιο ναιτιο
87
ουτιοΙιτο άουτ ΙΙ Ιοε αΙαΙαΙτιιοι Ιουτ Μάσι:
άο άουιτ οαιιΙοε άι: ττοτιάο άοΙΙατιτ:ο 8ο άο

σου άο Ιοιυτ. ΙΙ τουιοάΙο μι· οοε ττιοτε
τὶΙ”νιιο 86 α Ι'αυττο , τι Ι”νυο Ρα: Ια τατο
τιιοΙΙο 8ο α Ι'αυττο μι· Ιου ουτιιιιιαοάο
ιιιοτιτ. Ρατ θα ΡτυττιοΙΙο ΙΙ Ιουτ αΡΡτ·οιιά α
τιιιυγ ΙΙε Ιο άοιιιοτιτ αιτοτιάτο , δ: τιιιτ Ιου
τ:οτιιτιιατιάοιιιοτιτ Ξι άυογ ΙΙε Ιο άτιιυοτιτ: ου-

Ι

ουροι.. Πε Ιο άουογοιπ αττοτιάτο Ιουεάουτο

Ι

οι οο οιυ'ΙΙ Ιουτ ειιιοΙτ Ρτοιιιιε,6ο τιοτι τι οι:

άουτ ΙΙιιο Ιοιιι αυοΙτ άουτιέ αυουτιο οΙΡο
ταιιοο. νοΙΙατιουττιυογ ΙΙ Ιου: ται·τιοτιτοίε
οο οιι”ιΙ Ιοιιτ α Ρτοττιἰε. 5ι ιο νοιιε αιιοΙε

τιτοιτιιε,νουτ-ΙΙ άιτο , ‹Ιο γουε ΙαΙτο τοΒιιοτ
οΙαιιε Ιο τιιοτιάο οτι ιιαΙιτ86/οιι ρτοΙροτιτο,
άατιε Ια ΒΙοῖτο6ο άατιε Ι'ορυΙουοο.νυυε αιι

τιοα·. ταΙΙοτι άογουε γ αττουάτο δι άο Μάτι
τοττοἔοτ Ια άοίΙυε,τιια·Ιε ιο τιο γουε αγ ιατιιαΙε

ιιατΙο. Αυ οοιιτταΙτο το νοιιε αγ τοίιΙουτε
υι·οτιατοια Ια οτυικ , αυιτ Ροτίοι:ιιτΙουε 86
αυτ οΡυτοΙιτοε. (Σο υιιο ιο ι1οιιε αγ υτοττιΙε,
ο'οΙΙ: Ια νοττυ άο ταου ΕΙρτιτ . άο ΙειάυοΙΙο ιο
νοιιε αγ άΙτ ορο νουε Ιοτο2 ΒαρτΙΙο2 άατιε
ταου άο Ιουτε.

βατ ιο τιονουε νουιτ με

ουυογοταιιοοττιΙαατ Ιατιε οΙΙιτο Βίου ιιτττιο2.

Ι3οίΙ σο ορο νουε άουοα αττοιιάτοάο πιο”
δξἑ. ουυγΙοτιο τιιιιιιουοταγ ροττιτ. Ε: ΙΙ Ιο
Ιοιιτ αιιοΙτ οιιτουιΙε 6ο Ιο Ιοιιτ ΡτουιοττοΙτ
'
Ι.: Δ.
”οι)
:./

.

·

“Ψ τ.. ...ο.-ά.

μ______-ε
_
Β'

88

.

δε:Μοπ Ποόδέωε
›

εσεε:ε , Ρ:::εε :με ε,εΙΙο:τ εΙ:οίε ::::ΙΙει::
ἐ

τ

είτε:: εΙοίοΙι::σε::τ ::εεείΙε:::ε Ροι:: νειει:ε:
δ: Ια:: εΙ:ε:Ρ)ε δε γ Ι:ΙεστεϋΙΙΙ:.

θα: σε

σ”είΙ:ο:τ Ρ::ε νσε ΡετΙ:ε εΙΙ::τε :Ρ.:ΊΙ Ια::
ει:ο::Ρ:οτ::ΙΙε δε Ρ:ε(εΙ:ε: ΓΕ::::::8ΙΙε Ρ::
τω:: Ινσ:ι:ε:ε,ό”εσ ::::::εσε: Ιεε επει::ε , Ιεε
:τω , Ιεε Γ::Ρε:Ρ::τ:ο::ε δε Ι.ει::ε :ιΙοΙετ:ἰεε
ει:: γει:ογεστ Ρ::ε Ρ:ε:Ι εεΡι:Ιε τεστ ‹Ιε Πε

οΙεε ,. δε :ΡΗ γ ::ι:ογεστ ἱεττε ‹:ε ί: Ρ:ο
ΙοστΙεε τεε:σεε , δε Ρε:Γι:εὸετἑ τεστ δε ::::Ι
Ι:ε:ε :Ιε Ρε:ζο::::εε εεε :ΙοδΙ::σεε:Ι: :σε:ογεε
:Με ε: Ι:: :::ΙΙοσ Ι:ι:ισ:::::ε , δε ί: εοστ:ει::εε
ειπε Γεστἰσ:εσε δε_ε:::ι ε:Η«ε&:οσε τΙε Ιει:τ
εΙιε.::. _ ΙΙγ Με:: οι:ττε ν::ε ερσσ‹::ίΪεσεε
το:: ε:α:ΕΙ:ε Με νε:Ιτεε ει:'ΙΙε ει:ογετ δ ΡτεΡ
εΙ:ετ, ν:: Ρωτώ εοι:τεε:ε :Ι Ι,εσττεΡτει:ότε,
:Με :::ε:υε:ΙΙει:Ιε, τοτε:: ::,εΙΡ:Ιτ Ρετ:: ΠΧ::
ει:τετ , νε:: ε::::ι::Γε Ρ:ι:άεσεε Ρετ:: έ): Με::
εοσάι::τε,νσε τΙ:Ι:Βε::::ε ίι1:Ιεδ:::8ι:::Ι:ΙΡου:

ε:: Η Ρετ: δε τει::Ρε ::ι:ΙΙΙε ::ι:ογεστ :Ι ν:ι::ε
εο::ευε::: τεστ ‹Ιε Ρει:ΡΙεε ἐΙεΙι:ε (ΙΙ::ΙΙΙ, δε
νσεεοι:Ρ:ει:εε εὲτσὶ:ειΙ›ΙεΡοι:τ σε Γε Ρο:στ

εΙΙ2οστ1ετ εεε οΙ:ίτεεΙεε ησ':Ιεγ:εσεοστ:::ογεστ, τ:: :Ιεε εοστ:ει:Ι:&Ιοσε, :Με :ώστε
δεε οΡΡ:οΙε:εε δε τΙεε Ρε:Γεει:τΙοσε ει:Ήεειι:

:ογεστεϊ Γο::Ιΐ::: ὁ. εεττ:: οεεείἰοσ. ΙΙε :ία

: ζ:

ι:ογεστ :Ιω εΙετοι:: εεΙε , δε Μ: Νετι::ε , σ:

·:"

Γείτι::Ιε , τ:: :ουτε Ιεε:σίτ:υθ::οι:ε δε εοσίο
Ι::τίο::ε-δε:::οσάε σ'είτογεστ με εειΡεΙσΙε5
:Ιε Ισ
“δε”

Δε:

-

+------=="©----~

πτ_-έυ

ότε Μ Ιουτ
τ/ΖἔΙ::
υουυετ.
ίέ%Χ.ΙΗΜΥ]τ
τα] Ρττυοτρ.<:
67.8.Γυτυειτυττ:Ι
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“Συ_

υυΙουττείτ ου ουκ αυτο νυετΙΙΙτετοεόΙτιτυο,
ΙουτΙττΙτοΙτ υοοτΙΙΙιττο Ρουτ εἐτ τΙἶετ. σεΙτ
Ρουττ:1υτη
ΕΓρτττ,υυτ ΙΙταΙευτ
!”Ε;/ΛΙ›τ2ι·
τι ΡτουτΙτ
οιΙσβέεΙ]τ
η· τΙει1:1τιτ
& #ϋπττΙΖέ
Ιου

Ι
]
;

Η

.φωσ
ιΙερΜπε
, ΙΙΕΑΙ·7έτ
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' Ιέ:γ υοε εάνετΙΞιΙτεε τΙτ Ια τ:οττττυυυΙου ‹Ιε

Κουκ ΡευΓουτ ετυοΙτ ττουυέ Ια Ρτουν:ΠΙ·: τΙε
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©τοιιιείΙσ εΙιι Ρετ:: , εναι εΙΙοιτ Ισ Βέφτεΐιικι
ι.Ιιι Βιιιιι: ΕΓΡτιτ @Με τοσειιιογειιτ εΙιιιιε μι:
‹Ιε Μ”. (Σε: ΙΙ οι: Με ειιίιὶ ω:: ίι:ιιΙε οι:
ι:οιιιιιιειιιόοωοιπτ ιΙ'ειττι:τιάιο @σε ΙετιιίαΙοιιι ν
Ι: όσο ιΙιι δικη: ΕΙΡτιτ , οι εΙοικ: ιιιιΙΙΙ Ια ιστο
ιιιιτΙΪε άι: ς:σ ιΙοτι Η. 5οοσοιΙειιιετιτ ΙΙ πι: ιΙΙτ
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ιιοειιιά ιιι›ΙΙιο Βιιοιιοοι Η άο11οέ:ι οι” Αρο
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: δι ΜΥ δ: (σωιωπ Μ!ευκ,Ρατεσ ςικ: οοιιπιπ;
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Μ; ως/Με β: ΜΜέσπ,ωπε φαί; επιιέενμ” μα,
: 7εω'π::εΜοέ ω: εάσία !αΜεπε, :Μο ι Πε ιι`ο

Πογοστρ:ιεέεη€ογε2 μου: ειιΓεΙΒτιετ απ::

ί !ιοππηι:ε νικ ΚεΠ€ίοι1 (Με: Πε ΐοίΤεπτ ουκ
Ϊ τικΒιιοε Με ειιιιΙιευτε,πωε ρουτ ΡτοΓο!ιετ
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: Η Μπιτ οτοΙοιπ_ικ: άκ: :οπότε α: ΒΙοτἰ:υΧ·8Δ τι::

1 @πω-ξ τίπιιοΙΒιι.ιΒε , που επι ηιπ:!εμο απο
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:Νοε :Ιο:ιιο:ιΙΙ:α:ιωιι β ΜΗΝ:: τι:: Ια πιω τι:
Ιοτι ΕΙΡ:Ι: , τ:τιτιτι:ιιιοτογειι: :Μοτο :ι τει::
τι:: Ιιετοττιτ:τι: Ια όςι&:ιιιο,8::Ιοιτιοτιτ:των:::ι:
οΙιίὶιιιε2 :τι Ι6:ι: ιιι::ιτ:Ι.ιιΙι:έτ ό: @τι Ι:::ιτ πιει
. ωι6τω::
Πο:: δ: Ριιἰε
εοτιτἰἔτι
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τις: Ια, Ιιι:ιέ::
εισαι ι:ΙΙ::ιι:
, δεόοτιτ
ντι μι:
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ΙιιιΙιι:ειτι: τ:ΙΙ:ογετι: ὸ::ἴεετι‹Ιυ άνω: τα:: ττι:- Ι
Πέ:: :Ισ θετιιιΙε , :μια 5ΔΙτιι:ιιιιιίδι: γ :ιττοιτ στι.
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:Ισε Ι:ιΙΙ5:1ιιιΙε ιοΙΒΜτετι: :ὶ ειιι:::ιι €τ:ιτι:Ι
τιοττιΙστ6 , Ρτετιιιετ:τιιετι: »τι :ετιιΡε :Ι,ΑΙ:
ΧτιιιτΙ::: Ι:: Οτσιτι:Ι μι: Ιει σ:€ωτι πι τΙ: Ματιά
Ιέ θα:: ότι Ιοιιτι::τιιιτι διι::τιθω::τιιτ Ι2ΚΙΙΙΙ.Ιδι
Ιε:1ιιτ:ΙΜεικιαπέ αυτι:: ΜΙ:: τ::ιτ:τ·:έ :Ισε αυτώ:
Ριου:
οσοι:όιικτΙ::ε
τιιει:ιέ ίααυτι::
ΗΝ:: έι ο::αιΙιοτιτι
δετιιΙιιιΙΙ:ι:, , 88
δ: :ΡΗ
:Ι6· π
ΡΜ: Ρετ:
φωσ: ει. Ι:: ΚεΙΙΒΙοτι Ιει·υτιγετι: :κι νται,
Ι)ιετι,τι:ιογ :με τιωτιότιιιε Ι:: :οτιιΡΙ:: ό: Ισω

ΩιΙ::τιι, ἐστι είΙ::ιτι: ω: νη αυτ:: :τι ΙΙιττιοιιτι
με: ό:: @πιω , τισ: τ:Ι:ιιιοιιτει τΙ::Ιιτιιι: :ιτι

τ:ιτι: τΙ::ιιι: :ειστε ειτιε.8ε ἔτι: :Μέ :τι Πτι τι::
ΗΙται:ιτι: , δ: το::ειιογ::τιτ Ι:: :τη :Ια ΜογΙΙΙι
Μαι τιιι'ΙΙε ιι€τεοοιιιιυποτι: Ρτιιτι: Η:: ΡΜ·

ΡΙιο:ει Έιτι:ιΙειιιετι: Η εἰ:: :ιι[9ττω,: Μ:: Μ:: ΙΙ::

Ια κι”. Ριτσα (με Γοτιι·εετιε 8: το:: ΙειΙ:ι:(Ιθ·
Ποτ: ::Ι::ο εί:οτιτΙ:ι μι: :οτι: Ι·ντιττιτέτε , ω”

παπα :ΙΙΙΙΙτι€:τό :Ισ Ιιιι:,άεΟτα,τΙο 5ογ:2Φ
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ου έα βειτβετε , Γυεωοτ α: ι1ικ: Πει: ΜΥ
ειιιοπ Φ: ου 49. ιὶ'ΕΓεϊε , 6"Μρεω ιἰσ σόψ

με κι Μεβπ3 ]ζ·:·ιιέιωτ μια· π3θ«Μ:· ί:: πά
ύισ·ά: Μισό ό· μια· 7(#4$470° Μ· έκββ::έσω
[Μ4ἔ¦ , ό· ΡοιπΜπ: π· ή] άσπκέμαπ Μπω
παιαπωίω: , @ἐκ φα· ωβΑ :Με βία: ΜΡ

φίαιώσαι άεϋι :πω ΕΠ Ια ρτοπ1Ιαο πήΒ Ποπ Η Ιευτειιοί: (Μ, οοιπιτπε: πουε Ισ Πίσω

ει: όρ:Ξετιιε έκ: δ. Μετώπου, Ν2#εε Ζω'
απ: Μ 6'εωαίε , ό· π,εκπω οι “ω” ·υΜε
έα εωω”».ί,”. 21242 |τι!α-βεφ α#σἰνε7: Μ·
όπέόφσΜε: σίε Μ »Μέ υπ ά,ψπεί, ό· Ωω· ιί22.
π: με Η Ιθυμωπε έ" :Ζωα σέΐ αρΡΜεβέ.

Μειίε οτι οοΝο «γῆ Ματ Ρε:τωοτ, δε Μ: Ιουι·
μαπα: με Γει:Ιοαπ:ητ, πκιἰε|ειπ οοτπωειο
Φ: Ρετ οκρτέε 6'ειΙΙετ 8: ιιιι:::νιπε δε ω:: :ια
ττοε,··ι›σιιΖωπ 9ωειοα: Βουσϊ:βηεπιβαιωπ ό·

Μεσα” Β Μ :οπωφτια· ιίσ Μ ·ων·22έ, ό::
ςικΙ9ικ Ιειτ:Βιι: , ττ1 υπ πωπω τ!υΉε Γογοπτ
82: Μπιτ οιιιιτειοτ ὁ τουε1ΠάΙθάσωπποητ Μέ

8τω:ιάοε ροττεε ό: Μ: τετπρΙο. νοΠε ΜΒ
φα οιὶ Μία: (ῖΒΗΠ: νουτςυΊΙεροττεπτ Μ:
τἐωοἰεπεἔο , ο,σίὶ :ΜΙτο!ει ρτεόὶεειτὶου άι:

ίοι:_ΕυειοεάΙο , ΦΠ αιωτ Ϊνυἱεμιε τπογοη,
Ρατ|οε1ιιοΙὶ!όευοὶτ είὶειΒἰὶτίοη Η:80€. Ρετ
οὐ Η Μ:: πιοτιίΠο , ειίΤσε οΜτεωεπτςιιοΙΙο
:τι ;Π: Ια αποτο , αΓςειιΔοΙτ :ο`ι:τε ΐρΜευε:Ι~
Ισ 6:όΙυΕτκ: , σ”οίϊ έ άπο τοπια: οοιπτώα: :ϊ

οοΠο ε1ιιΉ5 ε'Ιπιε8ὶοογοοτ.

σ6

ό'ετωΜ ?ΐοϋέκκ

Αμ:: απ:: εκροΠ:Ιου Δε:ου:εε Ιεε ρε:
:..;εάε ποί::ο ::Χω , :ερεΠΒοε ωειὶτι:ει›επ:
.]ι: Ι::ερ:::ιαμοκ Ρο1ιπε ὰ: ιποί::ε :ΠΠ:οιπ5
ρου: :τι τεευοΙΙΙ1:Ιοεί:ωπε πεεεΠ”::::οε ἐ Πο
ΗΕ:: εάΙΒο.πΙου , δ:: Ρεεωκ::εικο: ηι1από

ποι1ε νογοικ:1ιιεΙοε ΑΡοί::‹:ε οι:: :Πέ Π πι·
6:81:85, δε: σο οι: όεε ρ·:Μέσε δ:: ό:: ειδ::
έ:ιουε Η εΒα::1::!!25 , τεοο:ι:·ιο:Πϋιπ,εοω
Επεσε:: 8::ιικ!ο Μ: ΐοΕΒΙείΓο, Η ν::::έ 8: Η
οο::υΡ:ἰου ό:: :τοῦτο οπο:: , Η :Πο :ι'είΐ: Η
Ιυιτιἰιπἐοδε ::Ξεικτέ::: , μι: Η: Μο: ΕίΡτΕ:.
Πε ειιιογε:1: εΠέ Ηιίὶ:υἰ:ε μ:: Νώε ΟΜί:
:ι1εΓ:τκ: ὁιι:αο: ΡΙοδειπτε Μάικ ε:: !ε άο&ι:
σε :Ια Μι:: , δ: Πε έ): .νογογειι: Βου::: επι- 1

απο.

Η τι:: Μ:: ωμή: ὁὶ: :Ισ ω: Ρα:8ικ: `

:μια ὰ:: οΒοἴεε ίρί:::ι:::ΙΙ:ε , ό: Πε Μπι :οτι

::::ι1ογοιπ :με ό:: οβετ:1::ΙΙ:ε. Π:: :ΐεί:ο
γιτι:: μπω:: ΡΜ: μι:: :με ρ:ιοιπε5 Ροΐ

::Βευτε,8ε Πω: Ρεοΐογοη: ςυ,:ὶ :Με επικι
ὁευ:ε8ιὲὸέἔπΙ:εΖ :ΜΒΜ ::ιοτιάσ., Πε Μ· ~

ι1ογει1: ροὶυ: απο:: :ε:ιάυ ά:: σοι:ιΒε:, δϋ ΐ

Π: [ο:18:078ΠΕ :Με ει; τι·ὶοιπιΡΙι:.

Νου5 ;

ίοω:πεε του: ::Α:οτε!!εωε:1: ἴωρΡο2 ἐ τ:: #
::ο::: , σε: πω: σε μέ ε#πἔιἰ: ω», ώ :·|πιέπ _

[Χου η:: σου: ρει:Ιο :μια :Ια Ωω :, 86;
ηοι1ε:1:: Ρ:ΜοΠε ς>ιι”εὶ Μ: :απο Η πο:
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Ι

τυουοο. @ουτως υουτ τυοςο_ιτττοΙίΐουτ α: Δ

· %έΖτ.ττώρ.τ.νετ/6.7.8.

Ι

τΙ;Εττυτ ου υουτ , τυίουουτ ιΙουουε ου οοτττ=
εφ· Στ του; βρωπτ πρτβάτευ :μια (η ο, συστ

Ι

- τέτου: Ισ :Μπεν θττάρ7$2 Μ! @ΜτΙ ω Μ Μα
απ(# Μ' Ξ Μ αΙ_ωσττε άεΒἐ‹·ιι.Ρτπ/Μ.τ στα:: τω

β: "ιβωτ το τω, ό· :των [πάω ἐ στΙίε: αυτ·
/Μτρ7Ια ασε. ΙΙ που; «βαττ @Η ό· Συ
συϊςυτεια: @Μαι [κι Ρον, αφτο υοΙΙτε το- ο
ευ; , υου οΙυτ οι:: Ισ Που υ:: τΙοΙτ [Με τττΙ:το '
@ο ουυπουτΙο , ό; τ:: ττΈπε ίε|ΐ Ιυβέτε , μα
ς9·τρ]ημικ Ιε ω" Ε-ΦΠΑ Ρουτοο ερτ αυτ
ότε ΙΙτοιυτυο οκττ:τΙουτ, υο.ττε τΙουου5 τού-Ι

@ουτε οίτυ: τΙ.ΙΙροΙο2:Ι Ια τ:τοΙΧ δε υυκ ΓυΙΙΙειτι
τα [σουτ Μ: τιουτ.Ω”οί'τεΙ απτο οουσΙΙττουΙξ.
οτ υου ὰ ΙττΙ[ς,εΙ Ι'ορυΙουστ:. εὶ Ι;; @σποτ ου'ΙΙ
τυουε
τι ετυροΙΙο;.
62 9ατΙςυτιττΙττ-κατω
ΙΙ,·υεω οκτώ·
Ι τω: τω]
“Ή τέυιτέςβυβ]β
Επι; Ι
υπέωειιΖωτ ·ιατυτς/ε!υπ Ρτεττἴεπ Ιτ/Ιιτ Ούτω,
βα]β2τουι Ρε7βτυ2ἰω.· Νου8 αποφ [ευ

Ι

;Μπέτίε7: , ΙΜΙΑ: β που: βιύβου.τ αυτ: Μ»
κατ» με που.τβυυπ: 8!σωίι·.ΐυυρε ΜΡ

ΒΑΣ-Ι

υουςουε άουτ; :ι τουτο ΡΙ@ΕΩΠΙΙυΠ ου @αττ
άουτε δ:: ιΙ'ευεττττ:ττυουε άουτ Ισ υπουτΙο, δε
@ρω Ισ: ΡΔΙΙο υουε :τυουε οΙΙό εττετεττει ἔι Ι;
Ι. τοπ:: μι;; Ωω: ττουε υο τΙοιτ_Ιουε , ό: υουε
τ Ιοτυτυοε ΙειΙΙΙο:, τσουπ ἐ Μ £02πωά:Με έ::
Ι 19826 Ι »Ι ία.εσπτυρώεπτε άι· ίπ :βαττ ό· ΜΙΜ
.27ετατάυτττς€ τὰ· Ισ ·τω·.,υττοιτε Ι1υΙΙΞι€: 5::Ιευουτ

. ςΝΜουτΙΙΙττ ΜεΙουυτ, τ.οτυππ.= Η τι ΕΑΝ
.Μ
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/8”σεωοπ ?Μ υπο

Ι

ίεε Αροθτεε, 86ου'ΙΙ υουε οτι εοττΙ8ε Ρετ
ίου Προ: , ειδε πρι: όεΙοτπικιΙε εΙΙΙιτιε ειπεν
Εεε ευ πιοικΙε 86 Ιε πιοτιόε υουε εΙΙ:.πιτ ετιι+
εὶίἰἐ υουε Πε ΡετιίΙουε ειιΐου εΙεΙ , 86 σε

εοοεει1ΙοοεοΙοε εΙε ΙεΙιιε (ΣΙιτΙΙΙ: 8: οι: Ιου
τεεζτκ: εμε εΙεε εΙιο(εε εΙΙΒοεε (Ια Ιιιγ , ε”εΡε ὰ
ὸὶτε εοιπεε ΙΡΙ:ΙτιπεΙΙεε,εεΙεΠεε 86 ιΙΙιτΙοεε.

Ρτειιιτοπε @Με εΙε σε Ρ:ἰε τοττΙΙ:ετ επ
Ι'οιιττε ιΙεΙουτ εμε υουε ασοεε τεπιειτουθ επι

Γεε εΙΙΙεϊΡΙεε, :τι εε ου'ΙΙε οτι: τείΙτεΙτπ Νικ
ίοΙΙΙεΙευόε 88 Ιειπ ίοΙο ἐιεεω: οι: Ιω: οιιϊε86
`όεΙει1τ τιετὶοπ ίει1Ιεωετιτ. ΑπεεΠοποοικ
τεΙΙεπιετπ τιοε ι;κιτεοε,ποε ειΙΙΙε2 , οσε ειττΙΙ5,”'
86 οοεεοωρο.ιτΙοτεε,εμπε υουε εκιΙΙοτειΠΙουε

8εικταΙεωέτ υουε. εαπ €10Ιετογευτ α» ΙεΙυ5
(ΣΙιτΙΙΙ,8ε ουΙ εΙ1εωΙοέτ ΙεΙου Ιου ΕιπειεεΙΙα
απο εισεΙοικ: ΙΙευ, 88 επι εΙυεΙε1ιιε τιεπΙου οιΙΙΙΙ
ἴογοοτ.Αἰτοοω τσοκ: Ια [τατετηΙτέ οσοι· Π·
πισω εΙε εεΙυγ ουΙ επ είΙ Ιε ()ΙιεΕ8ε Ιε 8:40·
σουτ εόττιι:ια,8ε εί'εεπόοπε ισοί)ετε ὸΙΙεόΙΙ‹›τΙ
.ν

εοπποε ΙΙ ο είΙετκΙιι Ιου τεεοε , ε'είΙ ὰ ὸΙτε,

μπασο: Ιε 11ωιν;Ι€. '› Ρτἰοπε Ιε Ροι1τ εαπ

ΕΒΙΙ(ε ου”ΙΙΙα βεοΙίΙε 88 ηι1”ΙΙ ΙΙΙ εουι1τε (Η
Ισ ρτοτεέλΙοιι εΙε Γε @εεε : παω ΡτΙουε ΙΙ!
ειιιΙΙΙ ρουτ :οικω Ια αυττεε 86 εΙο εε Ιὶογετ1·
:Ρε 88 ‹Ιε τουτΙε πιοικΙε εοτπωε οι: ΙΙιΙΙ:Μπ
τοιιτεε εμ:'νο εοτρε , ειι:Ι α! Η ευη” 8ο 6'ύϊξ|ΐ

- ό·° Ι,πσσεωΡΙ%·ηεπτ εἴ: :Μη θ;;; ."ρωΡΙΙΙ

πω; Θ:: :οω,άοι:: υουε Γοπιιιπεε τουε Με
Ικα,
,...
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Βιςει Οι: ίἰ πισω ιι'ειιιοτιε πιο! Γοικ:ι ει”
ειιιττι:ε ι ά πό Ιοτιιτιισε €ιι Γο!!ιοιτιιό.Β εμε.
Ροιι:!;ι ιωιιω.ωι νικ: ειΠ-ο&ιοπι οΙιειιτιιοΙΙο
χμμ: Πω” [υγ ΡΟΓΙ:0Π5;ΠΟΙ1 ὁ. Ε3Πίξ': όΟ Πω!!

Με τω!!τε ῇἰΒιι€ιΙτ κάνε (Μπι , τιιει15
Ριτοεῳιοιιωω γ ειιι‹ιτιε πιω ἰιιτετείἰε δ::
σειικ ἀ‹: Με ριοο!ιοε δε Δε πω ειπιίε. Μ8ἱ5

Μ. οίιιι·ιτέ: ΟιτσΠιι:ιιιι:: όοιτττΠτε μια. άοΓ
ιιιρετείΠΞε, ε:Ρωιιιιιιε ἑι τοι” σπα ειιιι έιρρειι.·
Πειιιιοιπ έι ιιοΠ:τε $ει€ιι€υτ ἱείὶιε ΩἔιτΙίἔ , ά:

ιι”ιιιιοιτροιιτ υΒιοέϊ α: Ροιιτ νιίέε Πω:: Γε
ε!ιιιτο 8ε_Γιιιιειιιιιέε «ιο βιω τοΒιι€ριιιιιιι Με
:ίἔτιιτιἔοτε :ιιιΠι Μαι (με Ριτ·τιιἱ Με ιιοίὶτ€5,

επι το!!τι:ε ΠιιιΡΙιοιιε Μ: ισιι!ετιιοιιτ Ροιιτ Η:

Βιοιι&:Ιετείιιιιιωτιοπι άι: Μι ΡειιΡΙο ‹ι_ιιο
φωτ ΜιΕ6:πιμ5δέ ἐ Μι πιιιιιιστε ιιοιιε ιιοιιε
τη τοπιεπιοτιε που: :ὶ Μιὰ Πι όΠροίιτιοτι άι:
Η ΡτοιιΜε:_ιιοε:. Εικ:οτε εμε ςιιεΪειιιεΪοιὶ8

Με ·ι:ειιιρε ῶτιτ ΐειτ:ϊι.·ιικ , δε φαι ιΠιι:οοιιτε
με εἰ έειάε;!ιιιικιιισε ὰ: Γοτι ΕΒΜεδ ωἰὶ εισαι
ΠΟΠ8 αω1ι-αωω,Μ ιιοιιε ιιιιρειει::ιιτοτιερει5
μπι: ασια. ' Η Ια νιίιωτ.ι ειιιιιι‹ὶ Η επι τω

ιοιιιρε;δ”ιλ Μ: νἱειιε επιίοοοιιά δε ω: :ΜΜΕ
πιω! @φάω ευ ιιιιιιιτιοΠιι: δ: «το ιιιιοΙειιιο

εἴἱ:ιτ τιιιΉ ὶέιττοιιιιο , :κι Η: επι :ιιιτριιι!ιοιιιι
ιΙγΓετει:ιιίιἰοιιτεεὶ καφε , πιο Μ), όοπιιιιι
όσοι ριε,8εω α: αι α: τετιιρεομ @η .και :αι
' ι

”ε|ίΡωάκυκειι ευρω! α:: ἰει ιεπϊβ

Μ: μι· !: Ραπ Φεβ: σ: [σιμοΕΜ
Φ

Ι @ο ι

άσκηση» Ήοϋύπο.

Ι

Ι

. ρωβικσε,ιτιιιΙε ‹Ιε :ιοιιεΙ:ΙΙΙΙε: εο:ι:ΙυΙ:ε ξ Ι; '
ία$εΙΙ.ε , τΙε ιιοιιε δε: ω:: ΡΙο:ιιείΙ-εε ομί:Ι
Μετα , δ6(Ιε ΡοίΤεεΙε:ιιοε ει::ιεε μι:

ιιιιιιε
ιι ιιιιέετε:
ιιιιτιε:ιεε.,
εις ιιοιιε
Ε: Βειιε:αΙειιιειι:
:ιοΙτιτ τετιιετο1:επι·ε:ι:
ιιΡΡ:_ειιο:ιε
ειπε

εΙιοΓεε ειιι”ιΙ ει:: ιιοιιεει ροι:π :ειιεΙεεε ›, Με

εσυ: Ιεε :Ιεετεε.:Ιε ΙεΙΚεΙΙΒιο:ι, ΓοΙ: μαι: Ιεε

_

Ιιοτιιιεε σε Ιεε πιιιιιιιαιΙεε ειιιι:ι:ιι:εε :Ιε πιο.
ΙΙ:ε νἰε ε ΙοΙι: ρομ:Ιε:ε:ιὶιΡε δ:: Ια :ιιιιιιιε:ε
·ειιι”ΙΙ ὸοἱε ειιεειι:ε: (εε ρτο::ιείΙεε , ίοΙτ εσυ:
Ιειοιι: :Ια ά::ιιετιιι€ειιιετι:. ΝιιΙ :ιε'ὸοΙ: ·
- ίοιιΙΙΙετ ευ:Ιειιίε::ιετικ όειιιε Ιεείεετε:ε :Ισ

' Ι - ίο:ιΙΙ:Ι:ιεε,ΙιεεεεουΡ :ιιοιρεε:ι εειιι: :Ιε (οτι
Ι

-ΙΙ)Ιειι. Οεί': εδω. εΙ'είΙετε :Ιε.Γε(Σο:ιτ,ε:ιεοτε
. εμε :ιο:ιε :ιε Ιοχοιιε με εΙε Ιω Ρ:Ιιιε θειι
ΙεΙΙ. Δε: :Ισπ[ε: σ:ιεΙυεέσ εΙΙ: Μογίε, Ι)ειιτ.ι9.

αρμπτ2εωεπιιΙΙ'Ειετπε! ; "Με Σ:: εΙυψε η·
εσε!έσ.φωι με: πω: ό· μια πο: σεβ” ἐ Με

όπιιιι. Ρ0ι0°ΜΜ ΜΙ: Ιείιιε·:Ιε 5γ:εκ.Ιι ) κι·

σΙιετώιηιοΙπι Ι:: :ΜΙΒ Ρία: Ιαπωε: θα ιυ]ιά°
Μ·δήε ι”ωμέει· ρεεε: [σ!!επιφεάς.ε σΙισβ-ΗΜΙ

γ έη?ϊ:έΙ:: μια: @Μπι Ρεμβ.εριέπισωεπι και: _
Φεβ:: θα: Με" τ”ΜΜΜακάεέκ ; ΙΙ ιι008 Β
ειιίειεέιιε εεΙΙεε :με :ιοιιε :Ιειιο:ιε ε:οΙτε. δ

Ιω:: , :με ειπε: :Ι Ι'είΙ”ε:ιεειὸιιιἰιιε,ιΙἶ:ι`γ ΦΠ
ε ειι'ν:ιε,ιιιΙΙ:ιιε ετε::ιεΙΙε 66 Ι:ιεο::ιΡ:εΙιεη·
_-ΒΙιΙε,:ιιιε @Μπιτ Δε:: :ιετΙο:ιιιεε , ΙΙ ε: «το 9

ΙττοΙε ε Με Ρε:ειΙε ΙΙΙΙε 86 Ισ 5:ι.Ι:ι: ΕΙΙΡῖΪ;ι ε. ·ἐ£
απο
ε εεε
_ ι:οιε Ιἔί
ε :ιο ἔστι: :Νοε ;Ω-ιΞε:ι κι4 1.9·
ζω

. Με: :θεο ι.ά>εεεΐ6?7. 8. .

Μι

αιοδο ο ρτ5ε οΕιο€ι: Ιποιο:οιπ: -; ο δέ ευ απο _
εοοἱτ ΜτοαΜο ο ΓατἰεΪοΜὲ Μ ἰοίὶἱ‹:: ‹Μ ΒΜιὶ ο
Ρουτοοεΐουτεεεο τοουτο1ατοο Μ στοϋκ·, δ‹Σ

ώ ποίοίτ:€ιέ ου :τοΜὶἐωε ὶοιπ ; δε οοπτρο»
τω: ιοεοοκοοεισο: Ροιπ 0005 εὶ ίὲι4ὸοκττο,οο'1ὶ
ποπ ΓειοδΜΗο δέ οουε τέοΜοΜ Ρετ Μο
Ποιο ; (Δω ο οι·έο Με Αοοοε 86 Με εειτοοο
ἐΜοτοοτ ‹Μ οοιιε οσοι· οοϋπο όε:ΜοΜ δε

εμε Γε Ρτο:ιΜουοο οοοἀυὶτ νΜοοτἴεΙΙο
_ ον:οτι:οικοε ώιοΜε,Ιοε ποτοΙΜοτ κοιιτοε οι:

| ΒΜο8ωιι @Με τΜ Με εοίοοε. Τοοοπε
Πουεὶἐ ε 6: αποτοΙΤοοε μι: Με· απο: 3ο
δΜοο , Με νουεΙοἰτ Ρτοοποτ ρΙοε ειι.οτι: ω
.- εεε εεειοάε εογσωω. οἱ πουεο!ειΜΒίουοε
!'οίοι·έτ,οοοεοϊο!€ε$εΙ5οΙοΡεὶοοεεάοΊ'ΕΖΙΙίο
Κόοπιίοο μποτ Ωιοοἰι: ι:οϋτ·οοιπ Μ Ροτοετ

οο8οοεΙτέ: Μ Με α:οτοτοε:οτ Μ δε ΕΓΡτὶτ ΜΒ: Δ εοο‹: ο:: Ι'νο 8ο οο12ιοττο,οοπποεοε Μ ?Πε σ.
ἐ

ΘΓϊέ Ηιαιτιείτί:ι νι1οιιοκτο οοεΓοοοε Ρ0Πύ0ίτ
ρτοοότο|οοπτιπε ἰπιπιοοὶοο,Ώ οι: εεε οιιο

ΙΉοι·οι·οο τι'ειείὶ μου: ρε:έ:Ιπό , Η ο”ουίἱ· με
'ΜϊίΤέτ τΜ ρ·τεοάτο ο!ιωτ, Η :οι οιιε ι1οΊΙ τίου·Πε
Ροἱτιτ εθό ΜΗ Μισο:: , Η Ϊυίἰ Μου: (Μ ΝΗΡ

ΜΙΤο ,β οι1εοά Η 4:ίϊ τοΓοίοάιτέ , Η ποιοί: νο
ε;τογ νεΗοωοοτ 8:,εΉ Η οοπροττί: ειπα: Με,
ό:ιοε Μ οἰοἱ.οο οικ:Ι εοοκοποο εΜΙ είἱ Μο
-εοτοΐεόοοε οόπο Βεπιἰἱρῖιετο ου οΙοοε εε!υγ

θα Αοιἰροἀοεεοο άτοπο άτο1τ ο: Μ @Με
Βοτό:εοκοΙο,6: ε'έΙ-γεΩ οΗὶε ου οσοουτ,ο6
ν_

-.
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.
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' ό'έΜουπ ?ΐ·οφάκ:
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πισω ίση ΕἴΡ:ἰτ ε8ἱτ ση προε ,ευ :μπώ Μπι
86 επι εμιοΙΜπιρεάΙ ει αεί: Με Απεεδε , εΉε
εΠΗΕ·τετιτ ό,ε:ΓΡετετ Με Με άσε ευπτεε . @Νώε ·
(υπ Μυτε οτότεε 86 Μικε ΒιοτειτςΒΜε,ωω
(σο: απο ΙΜυ,οοττπικεπτ Νε ω απευ
Μουτ Πε
σαιτ , οοπιπισιπ Πε ρ :ιιΜέιτ δε Μ ς«5ωτιπιιω
(μου: Με ντιε ειπα αιπΜε , εοωηνιπ κι Ρτω
ι1ἰεΜοα: ‹Μ ΌΜυ εστπ;οιιττ ε: Ιοτειιι€επ
σου: ετπουτεε Με οᾶὶοηε ‹Με ἱιοπιπ1εε 86

¦

αει τουεΜε οοοπεπιεπε άι: τποπότ,86 ευιτοε

`

α:ΙΜε άιοΜε εχω πιο ιιουε ει Ροίητ π:ικ!ί:οε,
'
Με εστω: εΜεΙ:πεέε
πισω (ατομα εοι:ΜτοππευτΙουτ1Ιεε. Οου
τετιτοκιε τ›ουε «Μ ΜυοΜΜε κ:ΙιοΜε φα [Χου
πω” 2ΡΡα:ικ! επι (ει ΡειτοΜ ? (Με επ
ι:εώιετοΙιοτ Μ οοττπτιεκπ: ηι:'Η εε πο.σε γ Δ
μπα εοίο18ιπέ 8: @ιτε Πει ισοϊιστο!ιο όιιαι:εΙ
ΜΜΜ αίμα Μ ροτὸτοὶτ._ Η Επι: ρωΙΕπ ευ
έ: εετωπιπ , δε που με πποηε Μ1ίξπιΜτ »κι
ωΠΜιι ά'νηο @οπο τὶιιΙοτο, όοητ κωι1εικτ
ίο.ιιοι1εΡειε Μ ρτοΐοσόευτ. Νουε νογοπε
`
ΪεδοΙὶεΙβ£€οΕΜΪωιιε ό:: Η ἱυιτιὶετει, ωιπΉε
“σε ποιίε Μ π:<ξμιτόοιπε εικο εἰτεοπἴρε·

.
4ΜωνΔ.Η·,Ϊ_Θα_φω.ΦΩ·Μο›Ἡυ-.

&ίου ε Ποι18Ποι15 οΜυίΐουε α;οιπιπιοιΜ
φωτ τ:ππ ηι1:: ι·ινοι:ε πουε τιπιοι;ε Ρ >
Μι: εὶ νοο ταἰΙοτυκιΒΙε ὸὶίὶειοεε._ Μακ Π

_
.
.

ποι:ε νοι:Ηοπε Ν:8:1τ€Μτ ?να θκευο«·υτ , 86
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Βουε Μπα 5. Ι εί)τυικόιε Φάτε. Ι @Με , ηοι1$
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ε
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ατι Γατἰωιε Ειπε άουτα αιιαιιΒΙα2 δε ΒτιιΙαιτ
ΑΜ αιι-αίτ Η ειαιοτιοΓαε όιιιιιιαε (μι τιοιιε `
(οτι: όοτιιιί:αε ὁ. αοιιτατιιΡΙατ. Ια Δω τα
ί τιιαίτιια κια ειιοΓαι ειιαιιιτ άουτ Η τοπικα
ιι'ατιΡιιττὶατιτ φαι Βιαιι Επι!. Η πισω ατι :Μ

ταιια!έ ‹τα κιιι”ιΙ Μη ει ΡΙαιι άουτ Η αοτιιιοιΙΪ
Γειτιοα κιοιιε ροιιτιοιτ αίτια ντΠα , τισ αυτή
τιοιιε ΐοιιιτιιαε €τειτιάατιιατιτ τατιτατιτιιι!ατ εὶ Γε
Μοτό. (ΣαΙει ποστ Ιαάαιιοτιε Βιιιοιτ τω;
°Βιαιι ττιαόιτατ,τωιε τιιιαιτιτ πω; πατα αουτ Ια
τιαιιοτιε ι€τιοται· μιτιατιιιιιατιτμιιε τιιιΉ ναι:

αιιατιουεΓτειιοτιοτιε. ΕαιΡεγατιτ φώκια, ›- άοιιιατιτ
αοπιττια Ροιιιτ
να :ιΗ-αθτατ
βοτ:τατα Μι@τι
Ματια:
Με ττοιιιττιαετια
όαε τ:!ιοίαα
'
ιιιιατιιτ,τιιιι Γοτιτ ατι Ια ΡιιιίΠιιιαα τι:: 13ιω , δε

φα δαρτ αΙιτ›Γα ερτ ιια !υγ αίτ τιι.ιΠατιιατιτ
8%τα:ιτι!α αυτ: !αε ιτιοττα!ε ταάιτ:τατιατιτ
:ΜΡ οιιι·ιαιιίατιιαιιτ Με αΙιοΓαε @τω τι νοιιιτι
Ιαυταίττα αιετιέα8. (Σα ιατοιτ οίτατ , 6ι_τωτ
Ρτιιιτιοτιτι αοιιττα Με Αίττο!οΒιιαε ,_Ι'ντια ό€5

ΡτιτιαιΡειΙαε ότιττατατισαε ατα Γοιιτ ατιττα Βια-ιι
6α!αεΙιοτιιτιιαε. €οιιιτιιαιι Ρ!τιε Ωιιιτ τω
ἔα2 Με (Πιταίτιατιτ ἐ ααττα ΓοΙιτιατέ άα Ι:ιιιοίτ
δ6 τὶ τ:αττα ταιιατατιτ:α αιιιιατε Πισω (δια το
τουττιιατιταε-τυ : ὁ (3τιταϊτιατι . :ὶ ταατιατετιατ
«Μπι Με εΠ:ταε οτι τ:τια2 Ιαε ε!αυιτιε τα. Βατι
ιιαε δε τα πια,τιιτειΗαε τιιιαιιτιιτα; τι Το Με ειρ

ΡΓΦτιάττιε Β.ατιιταουΡ φωτια Ρετ Η Ια&ιιτα
ότι Η ΡειταΙα άαΠάαιι,Δα [πιτ Ι'αιτειιιιατι α: τα

~.
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πω:

.ΜΜΜ ??·υ#έωσ _

·

οοοίοΙεοεε.Ι.ε ΡειτοΙεόε ΠΙεΙ1 :”εροτεο:Ιτεί
::ι1εΙε όεί:Ιο :Ιεε θόεΙεε δε Βεε :Ιε ΒΙεο δε εΙε
πσμΜ· μίω , @σε καιω Μ Με ε:τωΜει
-Τ-ΤΈ.ε
ε'

με !σηεια :ο ΒΜιβευ/ω· κα. ό·[ω επι!
ίε.ε ωωιω: ἐ ΙΙ αυτ: ΡΜ καθε: 2Μ2 Μ" »ιέ
σΐε Ι·»ρω6ΙΙ- Μ εάν: ε ό· 9%ιΉ π) ε π! υποπ,πί

·υέε,πέ “επεσε [Με μέ μΡ%φρρεε: τ ά: [Ισ
πιοιπ ά: Μαι σε Ιε[ω ΟΜαΐ; :μου οευ::εΙ

τε ::εΙογ όεε Ιοποιεε 86 ε” €τοΡεοΙ:εοε εἰ:
από: Π” Δ· Βέω άεαπεισποβτεακ , δε :με

Ια:: μπώ» Μ" ε/ί!υτερεεε|ε ε» Ι,ε/Ιδι::Β ιἰε|ω
& άεβιφΙπε, μ: ε] Μ 02072/ε:ο;Με. Ε: ε: ·

εοΜεΙεοοε τ'εοίεΙ8οε:ε δ :ο εε ό:: εεε με·
::ΙΙε:ε-Ιεϊ,οιι :που εε εεε :Ιει·οΙετε , ό”οϋ τι:

Ροι1::ειε εΙΙἔωεοε εοοεΙοττε ειπε! :Ιειπεε
εΙΙ::ε οι: :σε ΒοοΙιεικ Η το :ο τερεοε ό:: :εε

Βιιι:εε,δε Η :ο :ε εοουει·:Ιε ἐ ΒΙειι ειπε:: Με
ν:εγε_Ι`ογ 6: ειπε:: νικ Ι:::Πε :είοΙο:Ιου ό::

Με” 'Ποτε 5 ου :σε :ΜΙ Ιιευτ Η :ο ΡετΙε
ι:ετεε επ :εε οε:Ιιε2 ,
Η το ιοείο:ΙΓεε Ι::
Η:βώ.ε σΙερι έκπέέ;Μέξ άεβιμ:έε;ω·ε ό· ΙΙΙ:
ρΙοπέαιδι:ιευιε. Το :Με με οεΙοΙο :Με

:το Βο:οΓεοΡεοΙ :Ιδει:ττε :Ιιετοπ1εοε Ρου:

ΜεοεοοΙΙΙ:ε ευεΙΙε Με :ει 5ο.

Νε :'ετι

ουΙεχοοΙιπόεε :εωρε 66 οσε ωα›ω άουτ
Ιζ)Ιει1 τε:Ιειπ Ια εοοοοΙίΒΙοοε μι: όευετε

Ιογοεςι1Ι σε :ε ΓετοΙτοΙ: σΙετΙεο. (Η: ΙΙ Ϊ
Με ερ: νταγετοεη: Η:ΙεΙΙε δε τεοεοωο:όε :εε ?
ΡεεΪιε2 ,ειπε :μετα πε Γεε ο:οαεείΐεε Ρον: Μ.-.ε-.,ε.
τα

Ι

238.:
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%έΐε.τ άουτ. '92τβ6.7.8-

ΙΟΙ

το εδυουτττε , ρουτ το τΙεΙΙυτουεε , δε Ρουϊ
τετΙεΙΙυτευεε,8τ Ρουτ του ΙοΙυτ, δε οτιε το

εε εΙΤευτέ ουΙΙΙ υε υευτ τυευτἰΜ (τω: Πω· τ Τ
ρουτυουτΙοι τευποε ΙΙ Με εεεουτΡΙΙτειτ ΙΙ
ευ ο τΙετεττττΙυε ευ του (ΙουΙεΙΙ ετετυεΙ8:

Ιετευευειυευτ ροττΙευΙΙετεοε Ιεε τυουπευε
ΡτεΙυε ίεΙου ουΙΙΙ οεουυυ είττε ουτε ευυυεξ
υΔΒΙεεἑ Η ΙζΙοττε δε υΙιτε.:ΙυευτεΒετικ Ρουτ

του Μου, οτ εΙΙΙευ·τε τογ ειυ'ΙΙ Ν; τυειυοττετε
Ροτυτ.Ου Ιετ ιει4Με.τ Λοβ” ακουσα «Μ τουτἈ.
ττοαΜτ'έ, δε τ?? αυτάκι στα Μ] αυτ ·υπυιτέυο »έ
άΙδούιεε το εΙυΞέτωεπτ Ι..ττΙΙΙε Ιυγ Ιε5 Ιεετετ5,

δ2 εγε8 του ΙευΙετυευτ ‹Ιε Ιε Μου ίετυΙΜΟΥ
ΡεΙΙ:ευτ ευ του ΜΙυΙΡυε , τη ΑυεΙευ ευ το
εΙιετ€ε,Γο)·ΜουΙΙττοτ ευ και τυεοΙΙΙτατ0τωσί 4

Μυευτυ1 ευ του υεοοεε,τογ ετττΓουτ εινα

Ισεΐουευε. ευ ΙοΙ·τε εμε το Ιυγ ευ ουτΙΙετ το
ότε Βου τΙευιτυτ-Ιε
ΡουτΙτε
εουτε :το ΙΙεἔε
Ιουτ ΙυτΙτετοΙ
εΙυΙΙΙ τε ΙΞυττΙττι
εΙε @Με

Ι

ΙΙ υε τε όετυουτΙετο ΡεεεουτεὸεἶτετυΡο
(ΙουτΙετ τΙΙΙΡευΓετΙου εΙτ ευ ία τοπίο . δ: Μο·
ρυτοΙεε
με ευ Ιαδ:ττευυε
τΙε τετ: οότΙουο
τυευε όε ,τεερευΙεεε,·
ΙΙ το Με :τε Πυττεε
τΙε του

γ

ΙεΙου Ιοι·εοΙε ου”ιΙ τ'ου ο τΙουυἐ ευ (τι [μου
Ρευἴε εΙουε :Ι Ια» Μου εότυΙΙετ :ΙΙ απο Η Ι

ετέε8ε τΙΙυτυειτοΙε δε 5°ουττω εὶ τουτο
Ιτουυε οευυτε. Έ: μετα ουτε τΙε τεγ υτεί
τυετο υε Ιε ΐεωτοτε διττε6°τυροΙΙε Ιε ουτ'ΙΙτετ
Ντοείτε τΙε Μ. νεττυτΙε Ιου Ποιο , Ι.τεΙυεΙΙετΙ
|

Δ
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. Ξετικοπ ?Ι·ο9λ;ιπε

ει. Ρτοιιιἱε εΙε άοτιιιετ δι εεωι:ειιιΙΙ:ιΙιηεΙε- ι,

ιιιειιιόετοιιτεΙε Βου εοειιτ. ΙὶετειιοειέΒἰετι '
εεε εΙιοΙεε , εΙιετε ία εεε , 86 τεΙε:τειτιι ι:οιπεε .

ρειιΙεεε ειιτιειιίεε επι πε Ιου: ειπε εΙε πιω ι
ετιιιιΙειιιετιε όε 1°εΙΡω , εί'ειιάιοτιε ειπε Με
Ιεε εΙιοΙεε €ιι.1,ΙΙΒ00$ ε. τειιεΙεεε επι (ιι Ι)ειτοΙε
ειιιΙιτείΙοπιε απο ΐογ Ιεε νειΙτε2 ειι”ιΙ ιιοιιε
γ ει'ετιίειΒ:ιεεε , εοκιΓοΙοιιε πιεσε ειι Ια πιε

όιωειοιι όεε Ρι·οτιιεΠεε εΙεί.ι @Με επ εε

βεεΙε 86-ὸε Γε ΒΙοΙτε επι Ι'ειιττε,εβε»Μο»:
ύτευεεω . ία/Ζε:πεπ:.ό·· τε!έξξέεαρεπεκι [άσο
(εε ρτεεεριεε ,' 86·ιιττειιόοτιε εοπιιιιε Ιεε δε
εεε νιειεεε ειιιεεειιιε Με τεΙτιε εειιιτε . 86

_ ι .
·4 μ

απο ιιοεΙειιιιρεε ειΙΙιιιιιεεε Ια νειιι.ιε εΙε ΓΕΙ
Ροιιι: εεΙείεε , ειδε οσοι· εε Ι›Ιειι Ιιειιτειιι€
Ιοιιτοοιιε ι”ογοιιε ττοιιιιε2 6.ιι πιοτιιΙπε ά
εειικ οιιι ειιιτοιιτ μια :ΜΧ ιογεε όε (εε πορ
εεε. 86 επι Ιε εεΙεΙπετοιιτ επει·τιεΙΙετιιειιτ ε0
ΙὲἔΙοἰτε εΙε ίοτι Ιζογειιιιιιε. Α Ιιιγ , Ρετε,
?Πε 86·δεΙΙιτ ΕΦΗ: Με Ιιοιιι·ιειιε ,·ΒΙοΙτο
εωεΔιεεωτι , 8.: Ιοϋεισι8ε ευ ΠεεΙεε όεε

βεεΙεε.

·
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