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@σε τουετοιιοι: , ‹:ο φωσ Ι,0τ82,τις (Μ: ωμή ΦΠ

ΡΗ: Ια ναι:ί:8ε Ια (880Π© :πάπια ()οπιιτιθ
318 ΡταΙΙτ ωΙιι ὰ: ΙιιεΙειε , ιιιιίΠ ΩιΙΙ6Ιτ ΙΙ ιιιι'ΙΙ

ΞΙΙΙΙΙΙΡε Ν9 να” οι (οαι:ιφΙΙΙ6ε Δω: χω,
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ια!έΐ:::απαι.ι.:::%:α:6.ια.”

:ο

Ρο:: ::ι:α Ι)Ιαι: ει: ααα:: αΙοίΙ ο:ιΙοι:οα. Οι:
Με:: οσοι· ία::α νοΙ: :μια ο: α:: :::οο:Ια, τ::
' ει: ΙΙΙίαΙΙία , ΙΙ ο'αι·ιιι:α ::αι: α Ι'αι:α:::ι::α οπο:

:με τοι::α: Ια: αΙ:οία: ::ι:Ι αι:Ιιι·εο:, οσο ία::
Ιειοαο: ίσο: ::Ι8Ιί:α: Ρα: ία ίαεαΙΙα α:: ταση::
::ι:'αΙΙα: α::Ιοεοι:, τοα:: ::ι:'ΙΙ Ια: α :Ια τουτο

Ετα:::Ιια ρταοι:Ιοοοεε: ει: ίσο (ΙοοίαΙΙ ,αι:
α ΡιαιΙΙ: ::ι:αΙ::ι:α: νοε: ιΙα: Ρ::οαιραΙε: : δ:
εοοπιια ΙΙ Ια: α Ρ:α:Ι::,ΙΙ ίαι:: :Ια :ουτε οεααβ

ίΙ:έ ΡΜ:: Ια ΒΙοΙ:α :Ια ία ίαΒείία 8: :Ια ία να::
:έ: , οι:'αΙΙα: α::Ιι:αο: α:: Ιει:::α:ι:::: : δ: ε:: Ια
:τιαίτοα ίαςοο , οι:”:Ι Ια: α :::α:ΙΙ:. Ι.α: οσο:
ι::ε: ία ρει:ιιαο: ::οιοοε: , δ:: :ιο:οΡεο: αι:
::::Ι ε:: Ιαι::: :::εο'ΙόΙΙοο: ία:: οι:: Ιαοοι·αοεα,
ίοΙ:αι:::εοιαο”:, δ: ίοι:ι:αι:: Ια: αΙίεόΙ:: ο:: :αβ

ροο:Ιαι:: Ρα: :Ι Ιαι::: Ραι·οΙα:.Ι ΜαΙ: Ια Με::
·.:2:
Είιπ:: οι:: Η: Παπ, οι:: ία:: ::α:ίαΙ:αι::α::: ‹
:οι:ια: αΙ:οίε: , Ραιϊω , ο::αίαο:ε: δ: ίι::ι:τα:
οι:: οι:Ιοοι:α ίοι:ι:εταΙοαιοαο: :Ια.:οι:: Ια:

εοαοε:οεο:: οι: ιοό:Ια,:Ξα οι:: Η: Ιι·ι:ιοι:αΙ:ιΙε
έ*:Ρα:3.ΔΙΜα._α-μ

ει: του: ία: Οοι:ίαΙΙ: , δ:: να:Ι:αΙ:Ια α:: :οίιίαΝ
ία: Ρα:οΙε: , οε οι·ε:ΙΙ: ΙαιοαΙ: Με:: , ο: οι::
αΙ·ιοία:, ::ι:'ΙΙ :Ιο:: ίαΙ:ε , οι όε εεΙΙα: ::ι:'ΙΙ

ναι:: ρα::::ε:::α μη:: Ια: αιΙ:αίΙε:α ία: Με,
α'είΙ: α ίαι:ο.Ιι·.:Ι ία ΒΙο::α,8ιτ α:: ίαΙι:: :Ια: Βαι::,
οι:Ι::”α::Ιι:ααΠα&ιι:εο:ει::. ΜαΙ: ::α Ραο
ίααι:α:Ροι::εεΙα , Με: Κατα: , :μια οι Ια
αοιιίεΙΙ ε:ατοεΙ :Ια Βία:: ; οἱ Ια αει:Ι:ι::Ια :Ια
ία: Ρ:α:ΙΙό:ιοο: , α::::ι:ίαι:: αι:ει:οαοιι€Μ
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Ιι.ιτΙαε,·86 Ια» οιιτττ:ε τιισίοΙ:Ι:ιτιε-ςο”εΙΙεε-ττμτ
τΙοιιτ.βειτ Π;» πιο Γαροττετιτ με :Ι Ι'ι:ικουτΙοτι
ό·ε: Ιουτε τ:τιωιτ:ε μι: ΙΙΙιιιΡυΙΗοτι ώ: ΙΈΙΡτΙι:
τ1ι:ιι .ι Με εεε ρταόιόΙτΙοτιε·, τη :Ι ΙτιεοπτΙοτι τΙο Με Μ:: 1°τ:ι.ιίΠτ ὰ Μ ιἑΙτιΙττ:;ι'Ι£ @τι @Με τΙο 6:ιτι
ΕΒΙΙΙ:. ΙΙεΙττε οοτρπισττετ:ιιιτΙρατ Ιτιπ ιστο
Ρτι: ττιαΙ1τ:τ·:,Βε ἐ Ιιιττ;τιτιοτι .τΙ”τιίΐοιιιιιτ Με τω, σ
ιι‹›ιτιι£ε τΙττ·Ιτ:ιιτ οΙ·ιετΙτ , δΒ άι: Ιτιτιιξειτο :Με
ι

:1ΠιοτιετΙεωτ18ΒΙετάεΙοτιτε Ε.(Βι.ΙΙΤ5 . σε: τιιιΙ

Κε τετιεΙΙιιςκοιιω:ιΙεε τΙει.ιιιτιτ Ιου ιτιΙΙ‹: ω
Βαιτιοτιτ. Επι: ΙττττωΙ- Ιιτιιτειιιτ Ιιι€ΙΙι5 Με με
ρω :τι 0ι9ΒιτΙ16τΜπτ€8ττ€Ι10ττΙΙ:Ιο ττιτ:Ιτ.Ιιτιιι.
από , Ι.ειΒτορΙιετΙαι:Ιο ΒειιιιοΙ επι Ι”εΙΡτΙτ, τιμ

ω: @ΙΙ με ιιτρροΓέ: άς ίετιιι-τ τ:οπιπιο το
ΙτιΡτ·ττιιτι::ιιτιιιτιοαοτιτ επι αφτο” ΙΙΙ: ιιοΙ”τιο;

Βιιιιιιτ:ιιτ,ροτιτ Ισ τεοΙοιτιΡτΙοτι τΙτι ετ:τιτο Μ·
ωειΙιι:ττωΙε ΙειιΙαποτιτ ὰ‹: οστιτατιτετ [ει πω·
σ”ηΕΝ82%:ωτσε-·ξ>δ”-.α-έ.Μ-ι.

οΙ-ΙτεαυεττΙοε ει: ιτοιιτΙειτιτ Ισ ττιοΙΙΙιτιιτ ττιειΙΙΙτο
τιιιι Έιιτ ΙειιιιειΙε ή. φωτ Ια ρτ-Ικ τΙ'ντι τ:ίοΙιιιιο:
ΠοΗιιοΙ ΙΙ τι .εΙΕιΞ7ιιιΙΙεωοοτ ΡυιιΙ-οίΙειιιι
' ἶτοτιπΙ:ιἐ άτιτιε·ντι ειιτι·τττιε τΙοίείΡσΙτ ΨΙΙΙ,2Μ
ίοι·τ ΡτείΙ6.86=ευΒο1σί:ηιι'ΙΙοτι :ιείὶέ σπίτι

ί=ΙΙ:00ΙΙΙ·Β. δόέΙΙ:ΜΙι: τ0τ1ιΙ3ἐ Ιω· του ινιία<έσ ώ
τ;τι:ιιό·ριιτΙειιιΙΙτειι,ΙΙ Μαι ειιιοΙ€ε ειιττ=ιιΙΙα
τω: οΙτέ οΙΡωιεΙυεείτιτΙει κατ:: , ειιττιτιιι:ΙΦ
τωιω 5.Ετιτά.
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Ρτοιωοτ επ εεε οποτε: ΜΜΜ θα α =/ΐέ ἰσ_
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έωσἰε-εἰε α” με ρω ρω Μία: σε ·ςι!ι! πάω.»

Ϊ

:ο , που ἴἐυΪ©Ι11€κτΡ‹›υτΠ όι!ε:έωετ ι:ΐεω-ι:ε
Γεωοτε 1ικ3Με ε1ι1ο πω” ποπιπιοτπ νυΙΒΜα·9

φωτ 5.Μόε , ωωπκΗείὶ: όάΠΜΒιιέ ὰ:: ~
ΙΜ με: απο εμει!ιτί: «επ ικά ουΔ1Χω

Δ._Δ..Δ-_ ;.

‹ὶτωυ ‹3‹: Ι'Ειιιιιιέωσ τ @Με ΜΙΒ ροκ" |τετι‹·›ω
π:: ΐοεωἰὶ‹›ιι Ρουτέ!ειιμο!Ιοά·Ι :η:.Πέ Ριπή

Μ Οκ:υ,8: εμο›τ @Πέ ναφι:ώτο Ε: Ρὶαεσἔι
Μ9ωεΙ:Ιο Η ε1ϊο-54:ς-ιωρεάοια άι: Ρου.τυωπ. Ια
Η γαιιοπΠειι τΓεκε8Βο:ετ Γοτι αέωε , ω!
μι: Ια ειιααΙιτέ ώ: εο!ιπ απιττε ςυἱ Η ΜιωΣε

οοτιππιἱεέ:ι:ε-τὶε·ίἰιε ΩΙιτ1Ιὲ€ίὶατιτ Η: ΠΜ ό:
Πισω Πε Ρωόσιτιρτει1υ Φ; πιστπΙο, :ίου ηπα-κ
Κα: Βείὸιπ Μεο=ωπευ-τ επ Ρατ:ὶοξι!ὲοτ,ε·οι1ι

._Ἡ-·
_--Χ·Μψ- Α5φΔ-Μ ·ψΔ

πιω: ω Η ροίΠωο ΗΜ! φ: ο!έ ρθει Γε: .ὰ να

ΜΙ :ιιτοοκειτ ;δε πιω Μ Με ΡώΠξ110Ω (Όκτ β
@από Μοπειτςυση“αά; μι: €τοτ10€τί0Π εά
κ32εσ: , Μ Ια τΙούοειιτ ἔφη ίὶ·βο.η ω:ΜΈτι:
Βε:Μιότ ία. έ:τιωιπέ 8 (ω: Ρετ Ιειτρει!πέ: Μ. '
ν'

γ ι:ε!ωςυ€ Γ» ο‹›ωηπε. - ί.”ε;υ'οίΈ σε με ντι

'Ρι·‹›ὸὶ€ο Ιιοτι·1Ι:Ιο , ςμίντι ΜΜΜ; άι: Η:ίιιε
()Ητ1ίΠοπ ΑΡοίϊ:τε , τω, όωηεΠηικ: , ΐοπ
' αοουοτηο,Ιε τοΓπιοΒι οειΠε1τε όο θα Πω.
°Ωἰεεα Φ: ίση Ιπποεε:οοε , Μ Με Με απτο
' ττἈΒἰΓοιηΩ›ὶτ Ρουτβι Βςωχ 6η Μηικ!!ο Η
κ 5)· :ίἶ=οἱτεοι1ᾶιιὶτ : (]ω· Π! έ)! €ωΠ: Ρωτώ

Ξρωερ!υδου:ε ΓοΙΙἱε3τατἱοιοε ': 51 Με επιτο
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15.4(
δετωοπ ῶπφιἱψηρ
ω άι: 5εἱΒτιευτ Μ ΐι;ίΐουτ νεται εΗτε ,%α·
να: το Ειπε πωσ απ Βοιωτια 2 @Μο
ΐοκιτυοο Ρωίοετο ἴεἱκε ποσο Μ , ι1Μ Με με

ΙΜ πκ:Γπιο οὶεῳιοἰίε ηοιπτὶτ , Μ Φ: πωπω
οι: τεΡοΓετ Ε: καθε 2 Το ω: ΐοτειε Μτωε '
Θάνο Βιιευκ ειυΡτέε ὰ: Ιοί , δ: :πάτος οι
»ή ίωτοἐεὸειτιειι:ετ ί:ιοε Μ2ετὸετ τα νἱε:
απ· υουε ΗΙΙοιπ» Βήτα ίειὶίἰτ Ροιπ Ισ ω:
αεωΡΜτετιπεπτ , οοπαωε νο Γεόυ&ευτ,86
Ρετ αιώνα τποὶεο ίαοοε Μ:: ΡΚοέ::2. Ξι :Με

σου:: Φ: ἴετοτηρειἐτιἰε, εοιππικτ ω:: εσω
ΡΙὶεεεὸε ἴαωείεΙιωεετἐ: δ6 όο βετ ἐωΡο
1ὶιιτε:Μαἰε πω» τι: :ιίΐουκετ τα ω: , δ£ Μα:
ω ΪοττΠι1€Ξιϊ00Υ© :Μπα ὰ: ιπουεΙο Ιἐυτοτ›
δε τι; αυτοίε ρου: τεεοωροΜε , οι1 να: πιο

;ειΒΙο ίοκτιιτιε εΓειτφέουτ,ου το! εωΡΙοἱ φετ0
ὸεῦτοτειεὸο υουε. ΒΕ , ‹Η Μ: Η ωΡε είὶί: του·
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ιΘόδΙΖι ίοτιτο,8ι ηυ'Η Π: ίυΡ: ΜίΤέ Μα ΡΜ
ὶοίἱττιπἰ:ίτ,1Ιτΐουίἔ με είΈί: νο1ι:επισυμ6%· ἶ

ειιΩιΒΙο , εαπ ὰ τουτο α:Πε πωωι5οη , ὶὶευα

(Κυ τοΓΡοτιότο εοωτικ Ιοί:ΡΙ·ι ὰ απο τω· €
¦

Ιπευτέι:ΐο θ:ππιδε @ΜΚ ΪοΙΙΙοἰωὶ: ὰ οικω·

ξ. ~ ·

Ρκοπότο οουικε Ι'Βοιππ:ιπ άι: ίου δεὶἔυσυβ
7σίεέ :ποπ ,ΜΜΜ »Πι »πΧ σ:: Μπέκ :Με Η ψ"
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Μ ημπΖωι : Η .ζμ μπω ΜΜΜ 8»·ιιπώ·
ἶ ›

. ·.1._ωΐι·

Θεια· πι” επ απ: πωφω , ό· ω,ΜΜ, (Ἀπὸ ία'
·τΜέξιωπά πω! ό· Ρεσβετσα-π ωκρω ω!»
” Μειἰειειπ γ ει ηι1Ήι1Έϊ1 @Η με εΠ:ξ ὰ βοει01

εοοΜπί·.ε ή οοιιοΙ ευΜΜε2 πω, (_Γς[Ηςέω0
ὁ:
μέ ΔΑΔ-β
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./ίδιε.τ τω|0.1.1ω[15.16.17.
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έα ίου πιουικιτισότ Ρετ όειιστε Με ειπκτωιε

ὰ: ίου τοειὶΠτε.εἱυἱ πε ΓουΒρογειπτ :Μειωσ
ττιειπὲΙυἰ ,ΒΔ Με άπο Μέ τοε!ν:τάπτ ΙΜ
ωείπίξ:, δ: εΐουοάτ ίε;τιπ ό-ε 8ιιὶὸε@ Η:οτε ·
Γειτο!Ητεε επι Που οιὶΠ ε:ΠοΗ,δε ει: πωσ μπω
6ο €τατιά :Ιιτείο1·ε , οι: ρουτ φτε!εμπο πρι;»
Με ευεποεττιεοε @ο κειοπάε: , τιι:ιίε Ρουτ
ετεπτε-όετι5ετε, εμέ Με Ωιυτοἰτ ωειιοειτιε:Μ:

€Χει1ΓετΞΑὶιπίὶ 5.Ρὶεττε ειιίἘ μου ©ΧβΒἔ€Γ€ΐ
απο πείσω Ιε απο:: εΙο ο:: ωειΜισιιτευχ;

Μα :ιο Πειιόε: α:Ια , νουωνοὶπ ομίΠ επι

ΡοτΠ: απο νικ όουαι1τ86 νικ: κτιοόοίΗε

πιετιιοἰΙ!ευΓο,86 εΙυ'1Ι (ο :οτι:ειπο άο Με,
9ιιΉ αε/ἰέ!α έαέάι· άι· πω: :μέσω ΡΜ: Ι:[ω:
σοττιπισ ειι1ΠὶΓΕΒΠΓο πω: νετἴετε ίοΕυαι1ωτε

(Η: ωστε: εΙιοΤεόε Μ Ποσο , @Μ :Φεβ έα
/έφαϊκέ ,μια .δω Μ" Μ/ιδπ Πω. Ρετ οιΪ
νουε νοὶει @σε Με ὸὶἴεἰρΙε5 είὶογετιτ τιπο
τιςι όιι ωείωσ είΡτὶιςοεΙειιτ τωι2ίὶτο , ηι.ιἰ

ο τουίὶοιπε μετά απο των: εΙο όοιπ:ευτ ἐ σε
ττειἰίὶτε : @ο όεθοέτ όεέ εοΙοτπΒεε @Με
δώ ; 8ε ςυΉε ευογειιτ ν_τι 2οΙ‹: αεεοιτιΡεἔιώ
έα Βταικἰε ιποάετεε2οπ
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1)ε: Η 5.ΡΙεττε ρο(ΐοδι Πιοιππειττ :με σε: )
ωαΙ-Βειιτειικουοὶ: οι: όΈΡει·ς: όιτ Ια εοωΡα

8ιπάεόεε Αροίὶτεέ ,ωπ2!εβυἰ2 ( σπ- Π Υ· έκ

“ω” #νΜ%0% ,ά ωισ2:ν·πω [Α μι" άε
ὅἔίίθιΙάΜΪ7Ζὲ/ἰΓΠἰΪΒϋ.Οὰ νοι1ε ικτώετσμιοτω
50ε;.τ1τ ω:: ιποςε, Βτοττηεεειι1ευ·ε , εμ;«Ή
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'ιιΡΡε!Ιε Ια εΙιετἔε ά,ΑΡ6ιτευπε Μι"πωω
ησ:ι,οι4 σα:: Μέω/ίω·ε ; πω: ἐκ πκ>[Με θα 8.
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Και! ΕΡ|σε[4.όΙτ @ε Ιε/ὶω δΒ7έβ α άοΜεί Π:
Με: μια φον .4Ρυ/ιτε: , Ζω· «ακα ΡΜ” ε/?π

Ρ,'Ο[ώε!63 &η7σιπ [απιιπ· έα Μ2πθΐετε. αεί 9
εἱἘΝμπε !εεοιπ 5 του: εειικ ςιπ (βετ £Μθιε Με
0ἱτπἔεε Βεε!ι·ίἱιιίὶιςιιεε,‹1ἰυ`ὶ!ε εεόοέυετ με .
ΡτωΜω: όε σ!‹›-ιττἰηετ ε·ἱ1ΓΕΒΪὶΪΦ: ‹ὶε Πει»

(1ιΠ!ε πε ίσοι: έ1ιίε ΜίιπέίΈπεε 22 τωυπωπ5,α ι
ιηττνω Μ.ιΝἙτε:ιυ‹μπεΙ ψ οτι: έιτειΜτεοοπ =
κε ΔΗπ η·τ»”ιΣε 53)! ετιπΡΙωειιε :μια οτεὶιπε,
·ευεε1ξη|ε!€ι·ἐ ,α εικόάΙΗΨ:ιεε. δεοοικ!ε-ψ
Ππεϊ,ε1εΊΜέττ·φίΙΙ σε α σε (κρακ ; Ρεπτ εδτικ '
.ό”ντι Ι1ετὶωΒε Ρωτ::Βέ ετπιτε Ρ?ιήειιτεθετω κ
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· ?ετα τή ει: :ουτε εεπτε εόιπἰοἐἴὲτετἰοτι οδ- 1
›/'

-

›
-

-

ην: (Πιεΐ8: ΜοηετεΙυε επ Ι'Ε8ϊιίε;Πω :
(με εϊιεε1111 ά,ευκ Υ ;ιυοιτ [ε Ρετ: , 0,)! εγω: :
μμε Ιεἴυε ()ΗΠρε [εω- ‹1υὶγ ευίἔ δε γ θϊση
·εειγίἴ: ντιε Ριαάπειπεε ειΒίοΙυε δε νο€ιιετίε!Ιε`
@ωπἐ Μ εΙ1.οίε ειπε Ιείυε ()!πιίξ γ :πω

ερεεΙΙτέ!0ά:ιε όε ιτείαιε ειπε τοπ3έ Η:: ΑΡο·
4

ί)ετεε :μια !είςικΒ Η Μ δώ ειιοάτ ΙεὶίΪἔ: εκστ
εεε οΙοι·ειιιτ ρΙο_ίὶευι·ε επιιόεε. (Σε: εμε νοι18
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ΡΜ :Με ΜὶτιΙΡτετε, ω Ρουι·ι·ο1ι: Ι'ωεφω
εοκιπΜ
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απο εΙΙε έειεετοΙΙΙεόε Ιε ἴοττΙΙΙε άι: Ιοιιτεο
Ιοιιτ : εδο εμε Ιε Μο: Νοτο ιΙε Πει: εο τω:

`

Ι

2ιτΙοτιθε, δε εμε Ια Ι)οοοε οιΙειιτ εΙε (]ΙιτΙΙΙ 68

ιΙε ίσο ΕοειιιΒΙΙε τε τεΙοειοεΙε αει Ιοοεδεειιι
Ιειτ8ε.

.

` '

ετεοεεώΙεο ΒΙ.ΙΙΙΙ εε εμε ο6ιιε τΙΙτοοτε;
Βιιοτ Ριεττε , @με Ιε ΓεοοιΙεΙε ιμΙ.είτ ποιά

εο Ιω οετΙοοοε οι: Ιιιά:ιέειιιοΙτ εδώ Ρτει:ΙΙτέ
ΙοοΒ απο” :οι ρειταιιιιοτ, δ: ιμ'ΙΙ ΒιΙΙοΙτ ιμΊΙ
ειττΙοειίΙ: μποτ οι ιἑΙοΙτε τΙε Μισο , δ: οσοι· Ιο.
τεεΙετορτΙοο οι: Ι'ΕΒΙΙΓε Ρειτ Ια τοι3ττ εΙε οσ
Με δειιιι1ειιτ ; 25ο εμε ιμεΙιμε ιΙεΓοτι.Ιτε δ:
απ.!-_1~_4='_ε%,μ`

ιμεΙιμε ΙΙ:ειοεΙ8Ιε εμε νοιιενοιεε ειιιεοΙτ στι:
τοοοιΙε , οι: :το ΚΕΒΙΝ: ιοείτοε,νουε οι: το”
εο ιτοιιΙ:ΙΙέε μια ; ιο_ειιε :με πιο ιΙουε τ6-ε
ΡτεΓεοττεεεμε τΙεο ο”ειττιιτε ιμε Βτεο Μάτ
. οττΙοοοέ: 86 ιμε εοπιιτιε ΙΙ ω: οτα οι βιο
τοΙετε ιΙεε τεοεΙοτειι,ΙΙ Γειιιτει Νεο :τομ ε”ειτ ,

ΓετοΙτι .μια ΒιΙτε Γοο @ουτε ει: @το τοστ
τις-τὰ οοΙΙ:πειεεΙιθεειι:Ιοο Ιατοοοετε ιίιε οοίττε
. ίεοοιΙειΙει 1 δ'ΙΙεττΙοετΙο πετώ, εε οΙεί,τ μέ. ·

Χ
Ι

τ

Χκ

6”εττωπ δἱπ7τ4ἱεβ1ε
μ
τω;
Β1ειι ε1ιτΠε Με, ε>είτ Ιε ΜΜΜ: , ε'είἶ:Ϊε
πτοιτάε . ετπ:ιτιτ τ1ιτε Βἰειτ Ιε ΙειιτΡετ
τω: , ττκιἰε ό:: εε πω! τττεΓτιπε , πε όοιπέε
Ροίτπ: @τω σε @σε ΐοττττ ετ16η Ια σοπ

τωΠοτιτΙο ΜΑΜ 8εάι: πιοττόε , δέ ποίττε
εοοΓοΙειττοττ.ΩεπεΙυεε ετιεοτε ότε Γε φωτό

νοτιε (τα των: Ρτεττε Ποτ άίτ , μ'2![Μο2:
με εστω Εβτέωτε

ωτοτπμέε,Ρατεε ειτε!.

Ιε πείτε Ρτεε!τεε Ρετ ΜΜΜ ΕΓρτττ, 911εΡιτίε
@ιτε τοιπετΙεε τ:τιοΓεε @σε Πὶειι τι ρτεάττετ
επ τα ΕΓετἱτιιτεε ότι ρτεττπτετ αι1εττετττειπόε
ίου ΗΙεδεόε τετ ίουΗτεττεεε, δε :τε Μπετο

Γετι1τττειπε , οτ1τείτε:ιεεοη6ΡΙτεε , ειτε Πω
εΠ:ΐτ·τουΠοι1τε ίετηΒΙοΒ¦ε ὰ Γοτ τπείπιατΙτιε

·τττειιηι1εω με ά,εεεοτιτρΙίτ απο Μι τττείττν:
ΉάεΗτε 8εΙει ωείτπε ΡυὶΒἔεε.τοιιτεε Ιεειιιπτε
τ:Βείε33ιιΉ γεφτετΠεεε. Η [γ τι ΡτεεΙττειιε

*Μϋπτε ε ρετύέ/ξωι άε/Μιέτ μα· ἴτῇατϋ σἰψ

› ἐυταβε:(ξτε Βετ:ογ!δ τόΒετ:ι ετι τυτοε:ΉεΙτ

-ωθ·<Ἀ-” -_ ω-ή<·Ϊ-.

ΒιτκΡτο Με Με ἰετι:ἐ ει: ρτοτοτπΙ ιτε Ι'οϋγί·
Πιό: `ω1.ε τα ΡΙεἱοἰττκὶε τ!εε ηπτἰοπε ετπττ:τζι
ειι1°Εἔιττε: @σε Με ίιιΞΒ Γετοιπ εοτιιιεττἱ58

. ΙείεοττττοτΠει1εεάε Ιεἴιτε (Ξτιτἰίἰ: @τω 82:20
Ϊετἐι με ςἱυτειτ1τ ΜΗ ειπε Ροιιτ πε ΡουυοἰτΡω5
ίεόυττεΙεε ικτττοττε: @ε Ια ΡυτΙΤοπτ:ε 86 Η

8Ιοττεττεε Κογ:ιιιτηεεευτίοτττ Γοιτε τοτε Μ
(Που: ίετα όοτττ1εετιι1Ρει:ΡΙεόε8·δείπτΜΜ
δουιτει·Μη , δε ειτε :οικω ηττττοΠε Μ τετιιτ·

ΈρΒτ 8; Μ φβεϊτοτττ. θε Γοτιτ τα Φ.: Μ:
·-- Ν---.-~---ω

Μ .

- --7

"‹

τ? `

‹

/ἔἔ€$£ἔ4|7.Ι.ἱ#£Ό/:15.1ὅ.17.
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θ ει·ειοόεε οΏοία , δεΝοε
η ιιὶ: Βατιωιιοκτιωτ
Ιω ω: άοιιτέε. :ιμ
Ε

ΜΜ:Ιει1τΙωροΙΠ

Ε

ρ υι1εωοιπ εΙυ'οΠ

εε ;Γεικτέι1:ητ οι: Επι:: τρςηΡε
# ο” Η Ματ ε1ικ:Ι'ΕΓοι1ευτε Με :ιεεοωΡωτ, γ
#Ι
(ζω: α: φα πισω ειιιοικ άΙτ επι Μα: :ριχ
ἔ ε:Ι>ι·511: Ιιι-όειε, ηιιΜο!”:έΙ'νη @ε ΑΡοθετεε, δε

ΦΠ :ι Η ωείο!ιειωτικοτ παω Ι€ίἰ1ε (ΣΗΜξ,
Ξ ίοτικιιπτ ‹Ιο ΒιπεΙο ἐε:εια 911ἱΪο11τίἑἱίΪ:
_εςοιιτιρἱβτε @ο εμπόἱ -

μΒΙοε, τηε:ίηπε εει:-:αμ;ί
# οιπ Ια εοοιιοΜέσοσ ώ: Π5εμ, ό; ά: η.91ἶ;κρ
Α δεὶἔπουι· Ιείυε ΕΜΗ, 86 (ΙΜ Μπιλ: ς1ριι!;
· @Με ΜΙΜΡα:το άεΕΕναή04Ιο,ϋ Β)> ›
| Ρετ‹: οτι απ: μι· ίου ΕΦτΞε,8ω ·

`

· '

; ΙΞωέταοο Ιευ>ι·.εοιτι·υἑΡ:ὶοι·ι η:αμικ:ΙΙο: εξω εμέ

:` Η άοίΓιιε εοφ ρ ›

'

,

`

ρω ε σο: βη: ΠΒΠΩ2ἔΒ, ο;; @ύφος ω;;; ἄ_ι:;1ἔ€5
ευίτει·. @ΗΗΕ εε ΦΠ εμΡρυεωμόπε ξ απ'
ἔιρκτιΒΙαετ1ιτι|ο5έα_·6Β«3Μμετ2ς; βε1_ει.εμξή
Ι../-5

/6'ευ·Μοπ Εὶτηαὶψε:

>

6ϊιθ.εΐντι επι όεε-Βοητισθ:ε. Ο<αυεκὶε;_
ασ
Δ'οοττΠτηΒΙο , ἑι

ιαο1 σε οουττ:Με κι Με
Ί οτα:Ιε , ¦ εμιετιεΙ ντ1€€οχ5'

_ βη
Ε(ρμτέ
Ροι1ιτεεω
θεο εεόεεσωμιτθε
! ?Με :μια ω Η οοι·ωοϋ
Μισο Μ Ιείι1ε (ὶὶπὶΡε , :ή κι οοτιηκι€ι1$ε όεε
Μ» ίτεεὶοειπτατἰοτι οτιΜωπο
' 8.ΑΡοίΗεε
φ1
τω τω ὰ: Π1:υ,ειὶ
Γ-οϋἰο εοοϋωπ:Ιϊο ό6 ία
ΡειτοΙο , τιπνΐεΒε ὰ: (σε 5ειοτοπιοικε , Μ Η

Νεά (Η ἴ€επιἰταοὶε5 , οἱ (σε ~ειὸωοοἰτὶ008

β: (εε αετιίιπτοε,ιπ Ήιοτιτιευτ ἐκ: Τ' ΑΡοἱΪ0Ϊ8τ›
';1Ποε @σε οσκεὶὶειπε φ1$αι1οίτ παταω α

;ωιΜιευκουκ , ω:: Ρουτσιπ Ι'εωΡάοΜετ όσ
(α: Ροττ61°5. απτο ἰπ1Ρὶετέ , ὁεΡυ1ε (με το Μ

ρι15ίειἰτ Γεοτὶτ Γο όε:ι1τ ὸο οι: εΙιωΕ ε: πι1ίστε:
“

ΐο1ί:ε ,Μα Παω, ν00 Ή

~-_·γ”_“~Γ°νΟ°·›·”-

@ΜΙ Ισ ΡΙιιε.
Αἰοτιε τουίὶουτε ό.ευειτιτ Με γαι:
' νιταιΒΙαιο ὸ'είΡοουετιτεωοη:α :ΠποτΣωτ

-».>Ε;. η:;..Ε·--=="ω

Ι'εκε:τσΡΙε ‹ὶο σε ακιΜκιιτουκ , @οἱ
“Ματια ό:ιτιε απ: οροιω.ιοι:αβΙο 2011 ΗΜ
ιὸοΥΑΡΘττο,αΜ
?

.

ρ

· Ετ @σε αά ευετιὶίὶ-ετιιευ
θεά ·υαι!επ2 έωεπέτ Πάσο τυπώεπ2 2κ

!ΜΜ·

Μαι ό· :κι ρ2εΞε , ό ε. Οσι0° Μ Μωω άε Μ
:Διακ σ”ε/ξω σδιω2:2 : «Με αἑσΒε]?ἶ9:›ἄ#Μθ""ΙΪ
Π· ιμεΖιμπέ ω” αμκ: εκ ω"ωΜ0,π ΜΝ
'

θα ι-#Ϊ#1ὶόἔ°]σ [Με επρτπζ ε
βαρια: έωί.ωπ: @ο α:: 3η::

ὲὶ1Ψ°>τΨΕΨΠΕἔ& 905 ΦΠ·= ἐ πο

ω" ει

Μάτ ώκΨ.Ι.τυ2ΜΙ5.ιά;17:
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υωσω τΙσ Ι)οτιοσ Μοτο Ισ πω τμ1Ι πωσ
τσπ-εά-:ΙΩ-ῆ

Ραπ νσηΙττΙσ στ: τ:οί'τσ Ια. Ο Ιιοιπτυσ1 Μ: τ”γ
Ηττα: ΡοΙτπ : Ειισοτσ τ1υσ Ισε στσττΙΙστσε τστΙΑΔ

τετΙοτιεΡειτ ΙσΙτμισΙΙσε τ:σττσ στ:ΡΙεΙΙτί: εοττι-`
τιιειτιοσεὶνουΙοΙτσοττοιιπστστα σοπίσΙστιοσ,_
τσ ΙσπώΙσιπ τΙΆΒοττΙ τω: Ισ€στσε , 8:1ττΙσ τοΙ
ΙσΙσι1 τΙσ Ιστιτ ΡτσίΙστ Ι'οτσΙΙΙσ : (με Η νησ ἴοἰέ
σεττσ Ρ:ΙΙΙΙοο σττττσ άσο: του στα: , σΙΙσ.τσ

Ροτττ:τει ρσαἑΡσυ ω:: μα; εΒοττΙΙηαΒΙσσ
στΙιτισε: ΕΙΙσ τσ τω ταΙτσ ίοσΙστί: αυσσΙσε
ΡΙυε τιισίοΙπιικ,τΙσ στή τι: σΓΡστστ:ιε ςυσΙσιισ

ω] : ΕΙΙσ τσ Γεω ίουΙστ αυτ ΡΙστΙε Ια Πετιπ

_ σ"μέ
74-.-ΞζΑ_<9το.`ρ_τ_ΜΔΑ-_ὶ_·.η-Α`!σέ

τσδΔΙειΡΙστέ: : ΕΙΙσ τσ ἔσω τστιτΙτσ ΙσΠ.18

ΕΙιτίίτ τυσάιισ8: Ιοτ1 ΕΒΙΙΙσ :ΒΔ πι: Βου: τΙσ
οσΙτι,σΙΙσ το τσττιΡΙΙτα Ια σοι1ΙεΙσιπσσ τΙσ ττσι14

ΙυΙσ 8ε‹ΙετιΒοΙίΙσ;σΙΙσ το ΡτσεΙΡΙτστε τΙ:ΙτόεΙσ
τΙσίσίροΙτ;σΙΙστ”ἐττειπἔΙστα σιτΗτι , τ:οιτ1τησ
τ Ισ τυ:ιΙ-ΙισυτσιιΧ ΙΜΙΑ

Ω,σίΙ:οίτ ντι ΑΡὁττσ τΙσ ΙσΓυε ()Ι1τΙΡτ,.8: τ1ι1ἰ
ι ευοΙτ Πι Ρετ: ει: ΡΙτιε σετσσΙΙστιτ ΜΙτιΙίἙστσ
τ1ιιΙ Μ: ΙειτιπεΙε ατε στι Ι'ΙΞΒΙΙΙσ ; 86 πιστωτ
υποΙικ ΙΙ σίΙ: τσττιΙσσ @σε Ισ τω: σ:τεσστεΒΙσ
‹Ισ τω” Με στΙτικα8τ: ό:: Η Ποση: ό: τΙυετπ,
τ:ΙειστΙσ ΡΙΙ.15 ΙιοττΙΒΙσ τΙσ τουεΙσε τωΙΙισυττ. '
δοτοικ τΙοιπ: τοιιε Π1τ οσε τμιττΙσε ,αουτ Μ:
τουτ τ1υΙ ετιιοτιε Ι'Ιιοτππσυτό,σΙΈτσ ΜΙττΙΡετσε

:ότε ττοίττσ 5σΙ80σι1ϊ Ισίιτε ΟΙιτΙΡτ : τισ ττοι15
Ηοτιε,ηΙ ἑΙει ΙειιτιδΙ:στέ τΙσ δω ΕΙ1:1τεσ5 Μ αυτ;

€τειικΙε @στα στη ττοιΙ5 τιτιουε”ττ:σσυσ τΙΦ
1. πτ^ ''

ι·.)Α

ι

16 8

5'επιποπ ἄηπἰι/ἔκε

Πω , ω ΞιΙ'εΠ:ειτ Ρτε!επτάοιισΜο εσει
ίσιοτι0ο , οίιΡοιπ «Έκτο ιιουε πισίειιτοιιε εισ
σιιιιο τειιτειτὶοτιἑιιιαΙἴΜτε ; ιιιιιιε Διαπι
ιιοιιε τοιιίἰοιιτε επι εταιιιιε δ: αι Ιιιιωι!ιτέ
ά::ιιειτιτ Πισω,

@πιτ Ροιιτ ιιοε οιιιιι€εε , Ρ!ιιε

εΠε: ΐοιπ ετειιιάσε δε εττιιιιειιτρε , ΡΜ: εΠεε
Επι: εκΡοίἐοε πο:: τε:τικιιιοιιε ει:: Γειιιιαιιι

πιο Ι)ιευ δέ άιι τιοίἰτε: , «μι πισω εοιιΠόετιιιι:
;:οπιπιο Με οοΙοπιιιοε όιι Τειτιριο όσ Που,
:Μάιο :ὶ ιιοιιε έΒτειιιετ Ροιιτ τοπια τρικ α:

@Μιά έπι15α:. @ειπε πω; 8τειεεε έιιιε ιιουε
ωιοιιε,ςυεικιά πιοιιε ιιιιιιοιιε που ίαι!επιιαπ

τουτ::εΓε;νεττιιειιο.ιιιτοΙΙοε 8ι€ειεςιιι1]:ε @σε
!εεὶιο
εε ρειιυετιτ ειι:οιτ 5 ιιιειιε Ιο όοι1
ςιοε ιιιιτειι:Ιοε οοττιιτιο Ιιιά:ιε ; Η ιιοιιε επι αβυ
Γοιιε οοπιιιιο Ιυι,ιοιπ α:Ιει τΓοι1ιρείςΙιει:ιΡαε

ειιιοΙο Οιει!ιΙο τιἘιπτε οτι τιοιιε , ι111Ή τις
υοιιε Γε:Ρ:ιτο όσ Ισά” Ω!ιτιΡε,8: ειιι”ιΙιιο ιι008
-_σ6-._ρω-ν·>ε-νωοΜ- Μ

οτιεταιιιοοιι να: Ροτόιτιοτι ειστιιοΙΙο. Νε
ιιοιιε οτιάοπτιοτιε με που ΡΙοε Πιτ ιιοΠισ
κιίΈεκμεΓεπιτ , οιἶιιιςιιιε σε ίειικοιιε Ροιιιτ άι:
τσιπ:ιςιοτι:Ιιιό:ιε ει είὶέ ντι Ιοτιε εειιιΡεαυρτέι
όε ΜεεΩωιτι τω” ι:οτιοειιοιτ 2ΠΕΠΠ επαυ
ιιιιιε ὸείΪεὶτι οοιιττο |ιιἰ,8ε πεειτιωιοιτιε να”

5ποιε2α: σιιιΠιιι εΗ οτιδιι @πισω δί ὸοτισ
ινοιιε εισέε Βοτιτιοἶιιτεκιπἰοιι :ιιιἱοιιιᾶΊιιιιὸΦ
ίετιιιτ Βίου , 86βο Γυἱιιτε: Ιε:Πιε @τικ ιού

99 Με ωστε, ρτιοιιε Βιοιιτιιιι πιοιιε κι άοΠ·
πω: , ΦΠ! :ιοιιεὁοτι1ιο εΐγ ΡετΓευεεστ, «Υ
άι: χ

ωίἔἔε: ε!περ.1.1>εΜι5.16.ν·.
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(Ια ιπ:πουε ευέΙ::ΙΙΤετίαι1Με ὸεΙοὲιιεΙπει·Ρπτ
9ΠΒΙ(1ΠΟΠΣΠΕ2ΚΙΟΠΟρθ εε Με.

,

Ι:1ιιεΙω11εο: ΜαΡτει·εε ,φτασει οΙο απ:

επτιπΡΙο @Μ νουε €ΙΙ Με Μ όευωπ
' Ιεε γευκ,δι πι: νουε ΡοΙιπ ίζειι›‹ΙαΙΙΙ”ετ έιτε
Ι τΙιευτεε εΙοε Ρορεεωτε, εμ:1πόΙΙ ΜΜΜ ε1ιπ:Γ
ε1ικ:ΙΜε , Π:Ιοπι Με ΡτοςΙ1&Ιοοε ό:: Ι'ΑΡοω
@ΜΙΒ , 9αείε Ώτα!υσ» απ:: [α φαιά; επΙΙωἐ‹›έ

φάμε τβσέίε έ” £2:Ι,ΡοιιτΙἑ όεΙΙΙΙε σπαει·
α] εΙουτο ‹Ιο Μ. νετπέ: οΙε Ια ‹Ι‹›&‹Ιοε φίΙΙε
Με ΡτείέΙιέε ευ:ιητ Ιευτ τουοΙκ. νοΙΙΙω

τοΙΙἔΙοτ1 Μαθε με Ϊοικὶἐο Ιω Ια ροι·Ι”οτιιπο
τΙοε ΡαΙΙς:οτε,‹1υΙ Ιοιπ Ι1οτοττκε οοιπιππε Ιεε
ειι;ττεε δε ΓιιΙετε εως ιτεΙΙιπ:ε ταυ:ετΙουε,

φωτιά α: ΓετοΙτ οποίοι:: εΙε:ε ΑΡοΙΙτ€5 μπώ
ίιιτ Ια νοΙΙ:έ ΙωτιΙοεΙσΙο ώ: Που εμέ πουε
εΙΙ οΜεΙ8ηέε επ Ια ΕοτΙτιποε. Τειιπ (μια:
Μάικ :ιτΙοοοςοΙτ Ικ:ίι1ε ί:Ι1τ_ΙΙΙ , δοΙΙοίτ ία:
Μαι Ι:1Ιτόα:Ιε Μοτο , ποικΙαιυΤε εΙ:Ιοέ,
:ΜΒ :Ι αωίο ‹Ιο ΙεΙυε (ΜΙΡΙ , ΙτιειΙε ι1ι18Πό 'Π
ΓειτωΙΙΙ , αΙοτ9τουεΙεε ΒόεΙσε ?Με ει: πατε
ΙιΙΠειπευτ ευ ε:α:οτ:Μου. Τειιπ φύσει
Ρείὶευτ ΡτείοΙκ 6·:ΙεΙειππιπ Ι:: νετΙυέ Φ:

ΙῖΕυαισἔΙΙο , ΙΙ Παπ οϋ1τ · ία ΡτοόΙωτΙου,
ώρα συωπνε ο” Ρα πΖε άν» .ΖΜΜ772€ :ΜΔ πώ·
]ΐφίΜίε ψ ·υ:τέ:πόΖωπεπ: @Μάο ρωοίε εἔε

@κι : πιω φαω ΙΙ Ισ ΙειΙΙΙ-οἔε@ετ ἔι Παω-Α
ΙΙτε8μιω: τε:ΜεΙρω Μ Ποσπό: , 8; :ΡΜ
πασοκ ὰ Ια -ίειΙω: όοδ.:;Ι110 @Η ιι Ιω
κ

Ι

μψψω$.-Α4Ι-*Δ.

17Ο
ιΓεωοπ
δίκ9αέςβιε
οοιιιαι:ιτιοειιιοιιτ
ειιίεΙΒιιέ:ο
, ΙΙ ΙιιιΕιιιι€ει€

Δ
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