οιΧ ισεΜιεχ
_...Μ4.3`_“4Μ

Αστιεε
ΧνΙ.

νιε11_5 ΧΙν- Χνο
ΧνΙΙ.ΧΙΙΙΙΙ.

-

νει; ε.Χ Ι ν. ΜΑΣ: Πανε [ε ρε]-4770172! επεσε
Ιε: Μαζι· ε φωσ [ο ·υσί;·σ,ά· Ικα· ἐκ , Ιππι
υπε: Ιώβ ό· ουτε: τω: μέ ΙΜΙσιέ: ε» Ιε

ωΡιΙεω , εεε2 τυοπερΙ: πετάτε , ό· »κατά
Με: Με" επ πω: οτεΙΙΙε:.

Χ κα" :στα ά "με μάτι: μα”, “πω”
··υσα:μ4έεΙέε , να: σιίέΙ ε/Ι ΙΙ: ττεφ'επτε
Ιπιστε έα Μ”.
.
Χ ν Ι. ΑΜΙ: ε”ε/| Ισά σε σπάει @Η :ΙΙΙ μ" Ισ
ΡτερΙ:ετε Ιο2=ΙΙ.
Χ νΙΙ. Εωπάεπάτε σε εΙετπἱετε Μάτ ( ιΙΙΙ

ΒέεσΝεε Δ· τε[Ρεπ:Ιτσέ :Ισ :που Ε#τέίβιτ
2ουΙεεΙ:σίτ : ό· να β: ΡτοΡΙαετΙβνεπτ , ό· '
ευεΙΙΙΙΙσε "Ιβ , ό· Φο: έσωσε: με: Φ877Μ2

ό:: τυψεπτε ό· στο: επτέεπε/δηΞετοπε τω·
Ρβετεεει
Ι.
. ιι

τ

· 318

δ'επποπ ©έχίε:ήκε

' · Χ

Χ ΜΗ. Έ: μια· ·υηιέ ε:: σε:2σωΙΣι έα ΜΡ

Η

Ρ4Μά7"Μ^άξ7%0% ΕΦΗ /ἰε›· Με: βπιέ:Μπ ΙΙΙ
Ι_ -'

ό·/πρτα6:]Έαπ;φ6ι·: , άσε: 2Ι: ΡηαΡω;;;

Ο

..
Ή

4 [:ΗΜ6. € 6;

›

Ι'
Φ#
~.

γ

Ο ΜΜ Β

ε

ττοί'ετε › 5εΙεπευτ ·' Ι

· -ΙυΙω6 (3Ιπι·ΙΙΙ ΜΙ ηιήΙ ει ΡΜ ΩΙ
Δ .· ν ΙΙ:ιο;Ιο ΜοτπΙο στ» Ι8-88Ει1€€,δ6 Ι
(πι ΙΈχετοΙοο» ιΙο ΝΙΙωΙΙοτε

Ι

Ι ; ε1ιιΙΙΙΙΙ οιιοΙ:-είξυΕ·οοτπτι1Ιε με' Ι
χ ΙοΡοτε,ιιἑΙΙτἐ0ΧΡοΙἑ ἐό·Ιιπ:τε'ΙΙΙ- εωωπ Δε;
Ι1=:απι116ε·,Ιοε Ή» -:ΙΙβιτΙε φωσ 7. π.) ΙΙ ε/Ι
·ΙΙ)οσσωαε 6ἰέθἐΜ ; με »φΙ7::;ποπ ε , ?ποια :Ι
χωωπω ραφΙε:ειιιΙΙΙ Ι'ριπ οΙΙ:έ:Ιεε ΜΙΙΙΙΙΙΙεε
τΙέτε φίΙΙε (Με εσττιω.4ιπεέ ἔτεΧορτεετ Μπιτ

(ΖΗΝ-Φ: από του πωσ ; Ιουτε οιΙται:Ιεε66
Ιε:ιιτε ίοι·πιοΙιε ουσ: ι:ΙΙέ: ειὰωΙτἐε άσε. νικ , δ6

τεΙοπέ:ειΙοε αυττς:ε , δ6 νει·Ιτέ ευ Εξω Ισουή
άν: Με Ματ: ηιι”ετι Μ. θεση:: ΡτοΡι·ο,:ι ΕΙΙέ
ιπΙίο, (Ρουτ' νία: ιΙεε τσιττΙοε άε: $Ιππ:ου)
(Ειπε 634.) εσωπε ·:Μβέω,ωα:ο16τυε _ὐη:`
Βυττε εἰε ευκπαί2έΐ2υπ: >ΜεΙε ΙΙΙυΙ σο τι ΡΜ;
οοττιωι:ΙΙ ΒΚ οτάΙοεέτειτιεοε:Έ Ια Φωτ”,
εΙυεωεΙ ε:ΙΙ6 νΙοτιτ ἐι εἘΓΡι·ει1ἀτ€ 61 Σε: ΙαοΙε

.;

Ιλ

πω, νοι1ε νοΙἐε ὸ”:ΙΙ:οτ‹Ι έεΙΙσιτ:τΉιε <έτο(

›
Ι

ΙΙ:·Ιιιηιέε (Ιω Ι':ΙΙΙΙιεΒο, 86 Ια Ριτ6ΙΙ6 εΙε τοι:τω
Ραπ, @Μπα ἐ εΙεΙΙ::Ιι·ι εΙο Ι'οίΕοιΙΙΙΙοτ,
ή :Πω Μα] @Μ απτο Ηετιιωι: μι: Το. Ηττα,
Ρ:τα: δ: εΙΙΩΞἔθο τοι1:οεΙα86 ιΙεωεω:: νΙόΙο1

Ι
66

Ή η

Ι

'

Μπω

° ‹

Ι
Ι

“π.

π

ΙΙ.
= Η

›

πισιιίε.
-.4έΐε:Φεβ
σωρ.ι.;νει[ι4.ι5.ι6.ι7.ι8.
ω ειπα: νοιιε νοιίτεεΙΙ:πε Μ»
με:

Η

Μό κι ειπα ΑΡοΙΙπε5 ειπα Ια εΙ:Π:οτιτα €Ιθ _
π ΙΙΙ
πιο'ιΙεσιιπεπιπ
ΒΙοπιι:ιιΓε
ω: ΕΓΡιπΙοιιππιέτο
πΙιιιιιιεΙ
:φαι ιΙο
όιι
ΙΙείιιιτπιτ
Ρ€ιιτ€£οΙΙ€:
(ΣΙεΙ·οο‹Ιοπι
ΒειρτΙΙέε
ιιιἰπειειι51επιποθ
Ια . ι ι·` ( π· ψ

Μ”, Πε Γε Μποστ ἐι ειιιτιοτιοεπ αι ποιιπεε Πιτ

και ‹Ιὸ Ιειπιπέιιεε,Ζει· Μωβ: Μπιέπή9αεπ άι· Μαι
δεόεε ΙιιιέέειιιΙ Ιε5 επιτ6πιάιπετιτ,οιιπ:οπο ςιιΙΙΙ
γ επι ω: ΡΙιιΠοι;ιτε @οι επι Μποστ π:ιιιΙε επωά
ττιιππιπιοιι , ΓοτΙΙΙ:ιπιε ?να ἔι ΜΜΜ: ,π με φωσ

ει” επ23ΙΙγ επι «οι ά'ειιιι:πεε Πω ἐστι πιο

τιιιστοπιτ, 8.: (ΙΜ ἀΙπειιτ επιππ'οιικ. Οεεἔω_: ω
'^βι:2ΡΙ6Μ.π Μ πω; πω.

Μειε εεε 8Ιοπιειικ

ΜιπιιΙΙππε άι: ΟΙιπιίΙ , όιΠΙΡεποπιπ Νεο τοΙΙ:
(στο Ριι:ιτιτε εεΙπιπιιιιιο , Ραπ Ια Ιιιιιιιει·:: :Με
ίαιιπι:ε Είέπιπιιπεε,Ρ:ιπ ΙΈιιιεΙετισε πω επιπι:Ιεπιιιο Ι)πειι Ι11ΙΙοιτειι Ισπιπέ ΡετΙοιιικε ,

ν -.
π

ι

;-·'έ_
-λ
θ
'ι/
;·.ςΣΒ·:?·εζ'

Ραπ Ια Ιοποε: ΕΙΕ: Ι;ι νι:τιώ έιιιΊ.Ιε ρποίοΙιογειιτ.
(3ειτ 5. Παπ:: ία: ΡπεΙπιτιωπιτ: απο Ιω 0τιΖΒ“

(]οΙΙ::Βιιεε. Μωαβ τοϋ: , ό· Μη· πω: Μπα»
Με: Ιω%σ ό· πωπω πω:: μέ 2Μειω επι Ιαειρ-”

ω» ό:: 8Δ‹:ε ειιιιοΙΙ παροτώ επι ΙΙ.1Ιτε:; (μια π .
ΙΙ ιιιιιιιτειιιο αΞε ΜΙΒ πιιιΓπιιιεΙε ιΙρειπΙοιτ επι- π_- Γ
πω: πσπυρυκὸΐἐυπ ‹ἰε παω· , δε. ηιιΊΙε πΙΙπεπιτ πι.
ΙΙιευπε ππιεΙπιι6,θοαΜε:β·;πε: ψη9·ποπ.π πω:

ΙΙ

8: γαι ευπιυΠιιιι:ε ἑπποΙε πιιΙΙΙο , ιιιιΙ πεεειμ

1'€Ι1Εὸ,ντι Μισο π:οιιπ:ι86Ιει Ρ2ϊ."ΟΙθ όε: ΙΙ:ΙΙιε
(]ΙιτΙΙΙ 2τιπιοΠ£ἐ€ Ραπ α:: πωπω Ι:οικ:Ιιε5.
Β:: από ΙιΙΙΙοιπε,Ρουπ πιο Μπιτ επιιΙιπειί”επ"
Α.

ιη.

__

-

' θ(

Ι ΙΙ
` ΙΙ

εεε.. ι
με

δεσει» Θἱκἱε/ἰπε

- ΡΙιιε άσε ιισιιε σε ιισιιιιιστιε σ·ίι:ισιιιάτσ ά:ιιιε
|
-)_
τ.
/

ντισ ε&ισιι, υουε σε νσιιε :ιιισιιε Μιι άσε Μ

σσιιιτικιτισσιιισιιτ; στι Γειισσίιι:ισιι άιισιισι,

σου: Ρτ00σά.σι σετ σιάτσζειιισσ ΓειΠιίΈειισε
άι: σε ιιισΓισε Πισω άιισσειιιιιιιε ιιιισιιε ὰ
σπάει, ιισιιε οιιιιΒάσιτστιιιιε ρτσιιιίστεττισιιτ

(

σε @σε Μ. 8σιισιοίιισ άσ δ. Ρισιι·σ σε άσ Με '
Οσιισιέζιισε , σε ιιιιιε ιισιιε σκετιιιιιστοσε Με

άσιιιι σιεισιστεε σειιιισε σιιι ιισιιε σε: σίὶσ

ισσιιεσε.-ε

Μπιτ ειδιιστι σίιτ εάιτιιτεισΜ Γιιιιιιιει_ε Η σε
θεά:: ίσα σειι άσ ισιιιρε ειιΡεισιιειιιι εστω

τω: άσ σεΙΜε ρτσιιισΠεε άιι”ι!εεσογετιιΓεί- ι ι
:σε ἑι Μιιι ιιιειιίιτε. άσ ιι”σίιισ ιειιιιειιε Γι:ειιιάιι
ΠΓσε στι Μι, τιιιιιεάσ Μ Γιιιιιισ σσιιΓιιιιιιιιισιιτ
ιιιΓσιισεἑιΙει τιισιτ , Πε Γειισγειιι τσι.ιε εισαι

άσιιιισ, σε ε”σιι είισγειιι: Γιιϊε Ι:ιΓσιισιιισιιι άιι
σσιτισεσσστιιιτισιιτιστιεσΠ τσσιεΓειιιέΜετσ
μ.. 5.Ρισιτσ ιιισΓπισ σιιιιΓσιιισΙσιτ εΓει·σ, Η

σιιιεΓστι σε Μ μι” σσιιτει€σιικ άσ τσιιε Γει
ιισιι ιιιειΠισιιισιιΓσιιιστιτ τσιιιε, ι:ετιισ Δωσε
σιισσιειτισιι, σε σιισσισιιστι τεἰιει·ιἔσ ιιιΓσιισε

Ξιιι·σιε Γσιε , δόσε σουτ ΜΡετσΜ άΓνιισ Πετι
ιαΜ Γσιι.ιετιισ σε άσ σιιεΙσιισε ιιιιΓσιεισΙσε νει.

Μτε : σε ωιιισιειιιιιιι Γετιε άσε ρειΓοιιιισ Με
ΓσΙΙιτιισ οι Με στεΓΓε , ι1εΓσ ρτσΓειιτειιι ειιισε

επι σσιιτεἔσ Εισισϊσιισ ε Μι Γεια άε τσιπ να
. @εστι ρσιισΙσ, σε σσττε νιΙΜ πιειιιιτιστε άσε
Ρισσιισι:σε ι σει ιιειισιι: άι: σιιισιθσι· ΙσΓιιε
2
(ζιιτιίἔ
./

Δ`_

`

__:

-

η;

7 έαέ

-

έδτοτσαφι ι.ντι/τα.ττ.ι6.ι7.τ8. μ:
ΕΙιττΙ: Ρουτ Ια τιιοΓυιο άοδΙτί:ιο :ιυ'ιΙε
αυογοτιτ ι Ιου: ατιτιο:ιτ:οτ , ΙΙεΙα_ΙουτΡτοΓ

οΙιοτι:Ιιαυτοττιοτι: _ε τουττοΡτοοΙιοτι: αυοο
ΙιατάτοΙΙο Ι:: οτττιιο :ιιτιΙε αυ:ινοτιτ οοιιιττιΙε

οοιιττο Ια Ροτίουτιο ο: ία νοτιτο ,

αυοο άοε

ΡατοΙοετουτοε οτιιΙιταΙοοε ά'ντι δαιτιόΙ: 2.οΙο
Ιοε οι:Ιιο::οτι: α Ιο το::οτιτιοιΙΙ:ο ΡουττοΙ
:ιυ'ιΙοίτοιτ νοτιτα:ιΙο:τιοτιτ , ο'οΙΙ: αΙΤοαυοιτ,_

Ιο ΒΙεάο Ι)του , οι Ρουτ Ιο $αυυουι· ντιτουο

του τιιοιιάο. Ο αάττιΙταοΙο οΙιατιεοιτιοτι: άο
Ια άοι:::ο άυ δουυοταΙτι, τΐυΙΙ·αΙ::1υατιάΙΙΙυτ

ΡΙαιΙΙ άοε τοΓοαυιτάυ άοΙο:: Ιοε ΡΙΙἰοτε άο
Ιου ΤοτιιΡΙο , δε ::οτιυοτ:ιτ άι: :Ιττιτάοε
αετιοαυι: οτι άοε ΙΙοτιε τι:: τοΓΡΙτατιε :τυο του:
8:τιιιοΙΡτιΓατιε Ιοε ΡΙυε οΙΡουυατιταΙιΙοε Ιιαέ

Ζατάε ι :τυοΙΙο αυ:ι·ο νοττυ :ιυο Ια άΙυΙ:ιοουΙΙτ
Ρου ται:ο ντιο ΙΙ Γουάαιτιοδο ΙΙετατιάο :ιστι
υο:Ιιοτι τ :αυτή αυ:το :τυο οο: Ε[Ρ:Ιτ του:

ΡυΙΙΙατι: ου: Ρου άοτιτιοτ τι άοε ατιιοεΙιτοι
τιΙοε,ντιο το:::οΙΙ αάττιιταΙ:Ιο Θ ΜαΙε νονοτιε

οοτιιττιοΙΙεγΡτοοοάουτι δ; ΡΙοττο Γ:: :ατο
ία:ιτο,:ιοτι ΜτΙ οοτιιττιονοΙιοτάοε ΑΡοίττοε86
ά:: τουτο ΓΕΡΙιίο, τιυαΙιτο ::τυ'ΙΙ τι'α ια:τιατε
ΡτΙΙοιοτ :ιυο Ια ΡατοΙο άο Βίου :ιο Ιυἱ σου”
ιατιιαΙε ; ιτιατε αυο:: Ιοε οτι2ο , ::οτιιττιο - αποτο

(οι: οοττιΡαοτιοτιε αυτ αυογ_οιιτ τοοου _ :Η
Ιου: οοτιιτιιυ:ιτιιαΙΙΙ;τοντιο ττιοίττιο νοοατι:ιτι

:τυοΙυι,8τ να υιοίττιο ΙααΡτοΙ'ττιο άυ 8. Ε(Ρτιτζ
ΙΙ:αΙΙοιτουο Εντι ά'ουι: Ρ:ι::αίτ Ια ΡατοΙο; ›
τι

οριο::
# το. »
τι

Χ

`

Αο-_.-_αι_Α4τΜ`

με

δετιιιοπ Ρίκίεβτιε

_ “τ

τ ΡΙτι5 908 τιοιιε σε σσιιττιστιτ ε·Ρττειιιότε σειιτ
ντιε ειδτΙσιι, σσιιε τιενσιιε εισστιε Ιου τιιιεΙε _
τ:στιιτιισιιεετιιετιτ; ετι Για Ρ σΙιτιστι συ Ί σεΙ ·

σουτ ΡτσεεεΙστ Ρετ ωστε :απο .Ι”:ιιΙΙΙΙΙειιι6:ε
σε σε ττισΙιτιε ΕΙστιτ εΙυσιιεΙιισιιε ειυσιιε ἐι
Ρ;1ΓΙΩΓ, σουτ ετιιιθσετετοικ ρι·επιιετετιις4ιιτ
στι 905, Ια ΒετιετοΙιτε σε 5. Ριεττε δέ σε [σε
ΟσΙΙεσιιεε , 86 [πιτ σου-ε εκειττιιιιετοτιε Ια"

τΙειιιτ ΡτεττιΙστε5 Ριιτττεε τιιιι σουτ στι: ΕΙΚ:Ο
πειτεεε.»
[.ει.ιτ :ιθτισιι είτ ειόπιιτσΙιΙε ΙΙ Ι8ΠΙ2Ι5 ΙΙ στι
(ΜΙ : ἔστι: μου σε τετιιτισ εισΡο.αιτιστιτ , ειστε;

τατιττΙε ΙιεΙΙ€5 ρτσιιιεΠεε σιι,ΙΙεριιιογετιτ Μ·
:σε ἑι Ιει.π ττιετιρετε. σε τι'είΙ:τε Ιειτιιιιιε ίσειιιτιιι
ΙΙΙίτε στι Ιω, τιιτιιε τΙε Ιε Γιιιστε σοιιΙΙ:ειιιιιιισσ:
ιιιίσιιεεἐιΙει τιισιτ , Πε Ι`ειιιογειιι: τοιιε εισαι
τΙσιιτιε, 86έστι είτσγετιτ Ιιιϊε ΙσίεΙιετιιεστάσ ι
6οττιΙ:ισέ,εστιιττιε ΙΙ τιστιε εΙτ τεστεί;ιιιιτεΜετε
Ι

' μ.8.ΡΙεττε ττιεΙττιε σιιιΙεττιΙιΙ_σΙτ εΙΙτε, ΙΟ
ΡΙιι5 Πιτ: δ6 Ισ ρΙσε εσστει€ετικ σε τσιιε Ι,τι- Ι
ιισιτ τιισΙΙιετιτειιΓετιιετιτ τετιιί:, :ειπε τιιιεσ Ι

εκετ:τ:ιτιστι,86 εκεειστιστι τεΙτετέε ιιιΙσιιεε Ι
κε·

:ιττοιε ΐοιε , 86σε σουτ ΙτιτιστσΙετΙΙντιε ΙΙιιι- κ
με Τετιιστιτε 86 σε ειιιεΙσι1εε τιιιΓεττιΙιΙετ νει.

Ισα : 86 ττισ.ιιιτετιστιτ Γεω ειπε ρετΙστιιιε Ι08
ίσΙΙτειτε Μ Με τιτείΙσ , Π; Ισ Ρτείατιτετιτ ειστε
@τι τοιιτ:ιεε Ιιετσϊσσε ὰ Ια ίσο: σε τσιπ ντι
_ Βτιιιι6Ι Ρειιτι1ε, ετι σεττε νΙΙΙε ττιεσττττετε άσε 3

ΡϊορΙιετεε , σει νειισιτ σε στσεΙΙ·Ιετ ΙεΓιιε
:

4

ΟΙιτΙΙἙ

ν: ψἡ____=_π~

“με
5*.με.&-~.ο.-ε_“μ;ι.λοΔ

έέΐε.τεεφι ι.1>:Μη.:5.ι6.17.18. μ:
ΟΙι:ΙΙΙ Ροιι: Μ. υιεΙυιε :ΙοόΙ:Ιυε :ιιι'ιΙε

ειιιογετι: :Ι Ιει1: ευυουεε: , ΙΙεΙΑΙειι:Ρ:εΒ
εΙιευ:Ιιειι:ετιιευι: _, κει:: :ερι·οεΙιευ: εεε::
Ιιο.::ΙιεΙΙε Ιε ειιυιε :ιιιΙΙΙε :ιιιογε:ι: εοπιπΙΙε

εου:τε Γε Ρε:Γουι1ε ό: Γε πω:: ,εε εεε:: :Ιεε
ρα:οΙεε:οιι:εε ευιΙι::ιΙεεε :Ι'ν:ι διιΙυε: 2εΙε . '

Ιεε ει:Ιιο::ευ: ὰ Ιε τεεο:ιιιοιΙΙ:ε με: :εἴ
:ιιι'ΙΙεΙ:οι: νε:Ι:εΙ›Ιε:τιευ: , ε'εΙΙ: ειίΤεειιοιι·,Δ
Ιε ΙἱΙε:Ιε Βιειι , 8: ρου: Ιε Ξειιιιειι: νυΙειιε

Ιου υιου:Ιε. Ο ει:Ι::ιΙ:ειΙυΙε εΙ·ιει:ιεε:υευ::Ιε
Ι:: :Ιει:::ε εΙυ 8οιιιιει:εΙυ, :ΐιιΙ ίεΙ::1ιιειιι:Ι ΙΙ Μ:

ΡΙ:ιιΙΙ :Ιεε :οίεειιιι::Ιιι :ΙεΙε:: Ιεε ΡΙΙΙετε :Ιε
ίου ΤευιοΙε : 86 εουιιε::Ι: :Ιε :Ι:ιιΙ:Ιεε
ιιευεειιικ ευ :Ιεε ΙΙουε :ιε :εΦΙ:ευε :με :ευ
Β.:ιιιείο:ιίευε Ιεε ΡΙ:ιε εΙΡοιιιιειυ:εΙ›Ιεε Μέ
πετώ ι οιιεΙΙε ειι::ε νεται :με Ι:: :ΙΙιιΙυε ειιί:
Ρειι :Με νυε Η Γοιι:ΙειΙ:ιε δ:

8:ετι:Ιε εστω

ιιε:ΙΙου : ειιιεΙ ειιι::ε :με εε: Β[Ρ:Ι: του:
Ρυιίΐευ: ευ: Ρειι :Ιουυε: εὶ :Ιεε ει::ιεε ΙΙΙ-οι
ΙιΙεε,νυε :ασε ΙΙ ε:ΙιιιΙ:ειΙεΙε έ ΜεΙε νο)Ιουε Ι

εο:υ:υειΙ:”ι_:οεε:Ιευ:: δ; ΡΙε::ε .Γε ιστο
ο Βιυ:ε,υου τω εο:ιιυιε::Ιιεί:Ιεε ΑΡοί::εε8ιτ
:Ιε :ουτε ΙΙΕ8ΙΙΓε, ::ιιεΙΙ:ε :ιιι'ΙΙ Μ: ιε,1:ιεΙ5

μΙΙε,6ε ου:: Ιερει:οΙε :Ιε Πιο: υε Ιιιὶ ιΙσιιιιο
Ιει::ιειΙε ε :Με εεε:: Ιεε ειπε , ::οτυπιε - «Με

ε: εοιυο:ιευο:ι_ε :ιιιΙ ειιιογειι: :εεειι_:Ιεί 7
Ιειι: εουιπιιιυ-:ιιιιΙΙετε.ε:ιε ι:ιε(ιι·ιε νοεε:ἰοη
:με Ιιιι,6: :ο υιεΙυιε Ιιευ:εΙ:ιιε ου δ. Εξυ:Ι:ζ

ΙΙ ΓειΙΙοι: :με Ι'ν:ι ἀἶειιι: Ρο::εΙΙ: Ια μι:οΙε;
.

“

°

.

~

Χ ·

.

Ε._.__. .*
Ι

ο

οι
.ιΤεττωο @τούτο
ΙΙ ?τι οοττο,Ιοε οοοτρε8οοιτε ΙιτΙ τΙοΐοτοοε νο
ΙοοτΙοτε οοτ Ιιοοοοιιτ , τ:οτοτοο τοι ΡΙυε ετο

οΙοο εΙοΙοι1τ ττοορο το :τομ , οι: ιἔο τοσοι:
τΙοο ; 8: ΙοΙ Ι'οοοοοτ:ιοτ νοΙοοτΙοτε, οι: ωτο
τοο οίτοοτ ιΙ'νο οτιτοτοΙ ΡΙοε ειττΙοοτ ττιτο Ιοε
ιιιπτοε,οι1 @οποιο Π: Ιοοτειοτ ΡΙιτε Ρ:ιτττοο
ΙΙοτοτοοιιτ οΙ:ΙΙττο ὰ ἔΙοτΙτΙοτ οοΙοΙ οιιο οικο

ττιτοε Ιοοτειτοοε εττοετου:ιοτ, ΙΙ αυτοι: Η τοετΙ
Ιτοιιτοοίοτοοοτ τοοτέ:.
ΙΙ ίο οτοβιοτο ζωο: ό· @τα ρ οσο:: ΙΙ

·οοικιτΙο ΡοΙοτ οοττο τΙοοτε , ΙΙ τιο ΡετΙο
- ΡοΙοτἑ ΓοτοΙΙΙο , ΙΙ οο ΡετΙο οοΙτττό”νοο
νοοτ ττοοιοΙαοτο: ΙΙ ΡειτΙο Ιοιυτοοτοοτ τΙ'νο

τοο ΙΙΙστο,ΙιειτόΙ, οΠοοο, οοττοΓΡοοτΙεοτ ὰ οι:
τέτειοεΙ ίσο οοτοτοο
τΙ'νοτΙονεοι:
ΓουΗΙειοτ
νοοοοποοοο
τ1ιτΙ νοοοΙτ
τοτττοΙΙτ
τουτο οτι
Ιον

τοετΙΙοο οοΙοοοοΙΙο ΙΙε ο!)τογοτιτ οΙΙοτοοΙοετ
τω: Ροι1τΙο Βοτο οι1ϊτ ΡΙιτε ειιΓοτοοοτ ὰ τουτο

Ι'ο.ίΐοτοΙ:Ιοο , τΙοοτ Ι,οτοοτΙοο 8; Ιο Ιστοττ
οιιοΙτ ΙοοίοΙο τΙ'οΙΙ:το Γιιττοοοτέ Ρετ νοο Βετο
το 8ο νΙΒοοτουΓονοοτ: (οτε ρουτ ΙοτΙΙΒΙτο :ϊ

Ι'ειττΙοοτ δ: :Ι Ι'αΙΐοτ%οο οιι'ΙΙ οιιοΙτ ροιπ
Ι'Βοοο8ΙΙο τΙο Ιοο το:ιΙΡττο , ο: Ροιιτ Ισ ΓειΙοτ

@ο οι: ΡοορΙο , Γιοιτειοτ οι: οοιιττοειττΙοτοοιιτ
ότι διοτι: ΕῷτΙτ ΕΙ:ι. του. ο. 1:τωβι!τω,μ2 απ·
@πιο όα›Με.τ τιοαπεί?ε:,ο/Ζεττο το σάλο ο ςβωσ

Ισ ο ό· τ:: τ·ωέομίκτ , Μ στο: Μάτ: σο· πιάτο
τοττωρε τω; : Με ροιιτ τοοοττοτ Ια ΙΙ
·-βοττο τΙο Γοο οοιττοΒο διΣιΙο-Γοο 2οΙο οο Ια

·-

ο

τοΡτοΙτοοΙἱοο

Β/48?ε: :&αρ.2..νεΜ:4.15.ι6.ι7. 18. μ;
εεΡτεΒευθου όσ ΠιοττώΙε :Μαιο (με Η::
ΙΜ: ν::τυογι3ΠΕ άοροωωειττε επ Ια ΡτοΡτο
Ρετ1Επιτπ: ὸι1$εἰἔοουι· όο ΒΙοἱτο: ΠΙειι νου
. Μπιτ (με Κ:: ::ετιίυτοε εοτιιτε: Με ο:ἰπ:ς:,
Γογ::ητ Ρτοιποικέεε ό:: σε: :Με , τοἴιτιοὶο ω
:1ιιΊ! Μ»! ω:: ἑι ΗΜ:: ( 88.1.) 672: Μ::
Ξψε›° π: ίψιιΈπερσέπι , €/ίωσ :κι παώ:: ΜΜ

Μ: ω: £072222,άέ ὰ πω:: Ρε:φίε/::ρτβιέ::,ά .ὶ
ίππωιώπ :Ζε ΜΜΜ Μα: Ρα|:έ: : ίὸἱτ Ρο11τ

τεΐοεΠΙετ οΙ'αυεευτ απο” οσο:: ε1ιιΉ νογοἱτ
ΡτοΓουόει·οετι: οιπ!ο:ττπε ὁειτιε Π8τιοταη
α: δε ὸετι-ε Ι'ετ.τευτ , δε ρου:: Η:: εκοἰτετ τει-οι;
ΡΜ: Ρτοωρτοτικοτ ὰ στηΒι·αΠετ Η 8τεια::
:Ιω Ματ ΜΜΜ: οΗΓεττο επ ΙεΓιι: (Ήιτ1Ημ:οημ
τη:: ςιωιπό Ιοί ωι·:Γ:τιο ( Νεο 7. 37. ) Δω·
ρτέαέ::βμε!σιω :ὅ [η/`, 9ιίέ!.·υ:ίεκπε .έ :Μέ ό·/

:::::ξω. Ε: ςιιαοά Ι: Γορὶειι‹:ο πι: ΜτΙ:
:Με Ρι·ουο:Βο: που: αεί: :_:ΡτεΓευ:ἐο( Που.

'
:

1.ν.:.ι.) πω:: Μ«πωεκτ α:: έσω:: ,[:::Ήμ::

, ]

π·:ευπέ:·ρι ω:: :Ωω Δ:: Μ:: , έω.τ ί:: αμα::
βιυ·: ό· ὰ Γεωτέο έ:: μη:: , Μ:: έαώις::2
9ιωπά :ιίωστε: πρι:: Μ βς::%· ἔ · έα/με.€_&
ΨΜποί Η:: Μομεαν: ι:Ησε:ετρω:2!: Μ :ρωμα

:2: 9 2::[με: ά Φωκά Ζε:_/ῇἰ: :ρτηα:::::.ζω
β·έωε: :Μ @Με 9 :%π::: :·:έίω·.€αέ:.Ρσκ πρρέ

:οπ:::·η/@: πω:: :-··ιωίεά έ: πω:: :ἰεΡαπ;2χμ
σ:: :&υπώιπ:ε :ίε πω:: Ε_&?›%ὶι:& φ:::::::ηρ:
ὲ:σωωἰβπ κσε:-ρ:ιτοί::: -Ετ ώστε ορξβε:)_!έ
δ.. Ε-ίΡτά:1ευτεοΠαο; Η:: Ρου!αιοηε ,; @Με _

~
.

`

¦
`

Χ
?Α

____

_

.:

2.

. .

.

. _
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δεο·πτυπ Φλκέψπε
5Μ

ίοι:16ειιπ Ια Ροκ πω: Π'νικ: εΧεταοτὁἰΜἰπ
νοτια Πε εΠογοτιτ ντειγειτιοτιτ αιραΕΠεε Πε

ίε1το α: εφε ιω- ωωπ οοωτωτιὸΞ: Με:
:τιεϊΠα:, ( Μωβ. ισ. η. ) Οι· μέ 410446 κι εβέ

είέ!λ Ζ'οπι|ίε Ρτε[ε!σέ: != [πιτ έ:: Μω2[6κ: :(ΐεΠ
Ροι1ηιιο3 5.Ρ1:πε ΡαεΙε τικΠοια:πωπ απο
Μπα Φοϋι αιτειοτώωι€τεπιευτ είωσιπέ.

Επσατε ἑπιοιὶοη,‹ιυἘΠ σε ιιιίΠ πω· Μ.
Ρεοωίετεωευτ , Π Με οΒἱὶΒεἑ νικ 8τωΠε

ώττει·Μοτι εσωπκ :1γειτπ :Μουτ μακ: , που
Πο άιοΐεε οοπιιτπωσε δ: νιΠ$ωτεε , ωεΠε Φ:

Ξ

-

τΠ6Γεε τέτατιΠεε δ: ΜΒΙΠπκε άουτ Πε Μ»
Ήσ”τι: Πιτικιϋε οι.Π Ρωετ , 6; (ΜΗ ΜεΙυεΙΙοε
τιαιστωοίοε Πε πιο Ροιιιιογειπ εΠτο ίειι1υέε:
|1ΜΜΜ.9 Ιωβ, Ιειπ ΠΠ - Π, ώ ·υσικ πω: Φάβα·
ω:‹:'ι·:Π ὰ εΗτε,νουε ΦΠ εΠε:ε
` ύπέ.ε ε» Ι:Μρι!ε
ηειτΠε Πο Ραϊε πιοίτοο ὰ: Μάθε, 86 νουεωΠι '

! '

ΦΠ εΠεε οί:ε ΠεΠεὶοεΠΙιιετίεε ΡτοιΠιπεε Πε

|

1°εωΡεω, 86 Πω νοιιε ττουυ έ:εΜ εΠΕιιπΒΙἐε
Ρσυι° Π: ίοὶειτπἱτέ άο!είεΠε , οι: πώ γα:Ποε :
Ρ.ιΙτανοί)ετε ε!ωπ1ευτι:-, Με =

ΐνει5Βε' Ροι1τ
ε·
ευοΠσπ,
συ αυττΕπ1€Μ , έ!!! α”
μπω 18Π
·>ω›ω [Με ΜΜΜ :κατά Με.: μ” ία: επ πω:
>"Μ_σΟ"Ν

απά&.τ. Η γ να Πε νοΡαε ίειΙιιω δε Πο νοίὶτο
ι-ΒΜΠι:ι1τ Ε.€εωοΙ Πο νσι1ε οΙ:ΙΞιΒιιίετ Πε Η .
ά μτιίΐο τοτιΠ›ετ ·
· ΕΦΗ ΩΐῇἰΚΞἰθι1ΐἰ: ειπα::
φ
Μάο νουε ὶπίὶτυὶτε επ
Ϊ ἶἔΒΊἶεεΓρτἰτ Μπερ.Ετι ,ε

45; νε1Ήθ1α Ρὶιιε 5ωροτπαιπο· ειπε «τω» με Π.

ε_Ποκιηθε ωοε·όσω νικ ετ-ὶ
ήμ921αιώαϊε 6ιιϊτ

τοπτιιιση
Αν'

ῇ7~

.›

./ίδ2*::ελφ.:.. ·υστρ4.τ;.16.17.18. μέ.
τε:τιτωο , 8ο [Μωβ ειιὸ1ειιε:^β: :ιΡΡοτιθε
Μ τουτο κι ΡωίΞ:ικο Μ: να” οΓρτΙιε. Ε: εετ
πεε Γ:ιτιεοο:ΜΜ Ρτοἀἰοειἱοπ ι:& €ΠΕΚΣΕΙΠΕΠΕ
πιικι!ε , 8; πιο!ὶτια εκττσωοιποτικ `όοωωσ.

8αιΒΙο εἰ αυτ( ιὶ φιά «Με 5,2ΕΠάίΓ8 : α: Μ.

ΩοοσΒαΜιιςοἔ. οιιϊμεε Ρει·‹›!εε ὰ: @οι ό!
νο πιοΓρπε ειπε: Πι Ιυίὶια: σεΙυΙΗΜαφεΙε Μ»

ρυοἱ. ΑΡι·οε σπάει, Η απτοεπ πιετἰετε , ού Η
ίπ όε:ιικ οἰωἴεε: Η Η: ΡΙΙι°Β€ Ρτςι1›ἱ‹:τοιποΜ
δε Μ. ΟοΠεΒικε ειπε Ιυἰ ά: εε εμε ασια εμέ

Π: πιοεμογοηε Φ: Ιωτε εΗΓε:οωτε ·έψογειπτ
ΦΕ, θε: ἔευ.τ σ] [Μι μάσκα· αλ· ω” άόα:σ : δό

μπε Η Ιοιιι· απορω: Η: νταἱ αυτου: ε!ε απο

ἔτειιιἀο σοηποὶίἶειικ:‹: ι1ιιΉε σιτε ὸ‹:ε ο!ιοΓοε
τυα8τιἱΗςι;οε άε [)1ειι.άο Η: ί::ιτ:ιιΙτέ: εὶι1`Π ότι:
άι: Με εκρΙὶςιιετ ου :οικω Γοτα:ε ὸ‹: Ιεισ€ιέοε,

δ: εὶο Μι Βειτὸὶείἴωιιεοὶεςιιο!Ιο Η Με εκΡο
Γεω ΡυΒ!ησεωεπτ,οΉϊ πίΤ9εοοὶτ α:: Είμπ
«με Πὶειι Με: Ρτοτιιὶε μι: (σε Ρ:οΡΙπ:τεε ό;
όοτπιει· :ὶ ΓΕἔΗΓο :ιο τετι:Ρε ό" Νοιιιιεειι
ΤείἙαπιειπ. Ρομε Μρἑεαιἱετε; Ρατ|ι:τ :Η (οἱ
Ωω ιποοείβώοίὶ εοιπέ με Με ΡΜίοίοριτο5

ωοκαυκ απτο Με «πειτε , 8: Για που: ςυειιιά
ο”σΠ Ροιιι· Β: νωπετ όε ία παω , δ: ό:: (ε:

Βε:Ι!εε ιι&Εοηε: ΜΑΜ ε" Ρωσι· ει: Η Μωβ
Μέ δέ που άε Βεἱετέ: ιὶο εαιπ;ρουτ Μ; ‹ὶ‹:·
ίετιεοόο βη Βοτιπειιτ δ: τΙο Τοπ ἰοποσστιοα
που ροιιι· ΓοΠειπ:Μοπ όιτ ίου ιηετἰα:: ρου:

1°εἀΔΗοε:ὶοπ άο ίοείτοκεε, @οτι ρου: Γ; μου 5

Ε----3_____ε

πό

/ ° δινω» σε» και·

στι: νιιιιιτέ : σουτ Ισ ΒΙσιτσ· άσ Βισιι , Με
σου: Ι ιισΡΙειεάιίΐσιεστιτ άιι ειστιάσ ; σε νιισ
σΙισίσ ιισιι ΓσιιΙσιιισιιι σετιιιιΓσ, πω; μεσω
σε
άσε σε Με: : (Με ιι ιισιιε ισιτιιιισε
σεΙιεσε,ει στσιιάτε Γσιτι άε Ιιι σσιιΓει·ιιετιστι
άσ οσε Ιεισιιε,σσιτισισε σΙιιε,σε άσιισιιε ιισεε

Ρι·σιιάτσ άσ ιισΓιτσ τσσει:ιτιστι , σει ειι νιι
Ιειστι Ισσεεσσιισ ΡΙεε εισσισιικι Μειιε σεΙε σιι

ΡΙι.ιε ιισσειΓειιε αεκ σειΓσιιιισε σειιΙισιισε,
σσιιιιιιε Γσιιτ Με Ρειισετε επι ΓΕἔΗί-οε σε Με
Μειειιιι:ετε σε Γεω: Ρειι·σσ σιι”ιΙε ιισισεε
τονσιπ εχασα νιι,Ιειιισιιι: Ισιπε σΙιετεεε , ιι
Με: τσειιιειτιστι τι σρ: ειπε σε Εεεε ΙεΙεΓιιισ.

Ο σίιτ Ρσει·σιεσι Με Αρσιιισε τι'σιπ εεε σε
σσιιιισ σσιιΓσιειισσ ΙειΓΤετ Γιιι· σε:: :σιτε νι
Ιειεστεειιε,άει σει): σιιέ ει Μειε ρειΓσιιεεε

Ιειιιι:Ιισι:ιτε ε σε ει Ιειιι· στσάισειισιι Ι'σΓΙισεισσ
σε σΙΙσ άσιισιι ειιισιι·, σε στιιιισΓσιισ Ι'εάιιισιι
τισιι εεε άσιισιτ ερεσιισι· σε σεΙεΙισ σετ ιιιιἰ

Βρε ιιιιιεισΙσ εεε Πισιι ειιισιτ Γειτ σε Ισιιτε ειστε

Γσιιτισε :ΙΙιι“γ ειΙΙσιι με ΓσιιΙστιισιιι: άσ Μετά
ιιιι:σι·σίι σε άσ Με: ιισιιιισιιι·; ιΙ γ ειΙΙσιι: άσ Ια
8Ισιι·σάιι δ. Εισιιι, σε: άε σσΙΙσ άε 8εισιισιπ
ι ισΓιιει σει ΙσΙειιι ειισιτ σιιιισιέάιι εισΙ:'ΙΙε

. _ ν Γε ισιιιστιτ άσσο σιιΙισέε ει Γε μπεστ άσ σε
ι

@ει ΙσετσΓισιτττιιε Γεε,Ρσετιισ Ιειιίΐστ Γε 8Ισι

Ι·.9ι σε Με: ιισιιιισιιι: σιιστιιιιό Γσιιε Ια σειΙσιιι

πιο Μειε νσισε
ι ιειτισάσκειισε
νσεε στι;; , εεε::
άοικΦΠισσ
ιισΙΙσ
ιΙε ΙσσεσΙΙσ
Γεω, .ι ι
”· (1

.

ΙΙ 8 κ

ντξΙστ £ατφΣι..::127].1α.ι9.16.17.18. 32.7
ΙΙε Ιοοστιτο:ι:ουτ άο άΙτο :τυο οοΙα τι°οίΙΡαε
οι: άοΙο ?αυτο νο:: Ρα: ντιο :αΙΓοτι_ νται Γουι
τιΙαΙιΙο Ια:τυοΙΙο τιιοί:τιο :Ια οι:Ροάιοτιτ οτι
άουιτ ωστε, 6οτ'αευτ τι, άΙ:.'5. Ριοττο , α: @του
Ρ0ττ1.:]υττ.€ των” σου.: Ρταβ.: , οοτι·υαΪτΙ :Μέ
αυτ: Ια ττοτυα]τυο Ιατιστο αΙιι_έσατ: ΙΙ τι:: Ιοε Φαξ
τιιο Ραε, οσττιττιο ΙΙΙοττιΙιΙσι: ΙοΡουυσΙ: @το
ιυίτο:τιο:ιτ , ά`οίττο άοε υιιΡΙοε α: άοε Ρ:σία
τιοε :1υιάοε ττιοτυοΙΙΙοε”άυ δ. ΕΙΡ:Ιτ ΐαι(σγοτιι:
Ι:: ίυΙοτ άο Ιουτ:: :αΙΙΙοτιοει Ματια Ιοε ν οι:ου[ο
ο οοιιιττιο ττοτιετιυΙ :το ΡοοΙιοιιτ :ττυοΡατ Ιουσ
_τατιτ:ο,86 Ρατοττου: άοιυαοτττουτοε Ιο ::στι-

·

τουτο άο ΙοεΙτιί::υττο ά:: Ια νο:ἱιέ άτα-Ια ::Ιισ

.ίο, Μου ΑτιτιοαοουΙοο_Ρατ ΕΠ ά,οΙΙ:το_γιιτε,
ΙυιτοΓΡστιά ΙΙ:τιΡΙοτιιοτι:. (τ. διαιτα τ.) το”
!ουσαΡοέατ πιο:: Σοτ:ζαουτ : το @τα αυτ; [εφτασε
:Ματέο τα πιο:: ::|Ιιτττ: το κα] Μα στα ·υτοαέ
ττταρι]:, που τα] @Μάτι :κουμπι-ο σίτου-τι;;
Ι,Ετοτυο!. Μου 8. ΡαυΙ Ισια αυτ: ΕοΙΙυε Γα
ουΙσιτ ά,οΙΙ:το Ιιστε άυ Ιοτιε, :ιο Ιυι τοΙΡοιι_ά
·,

Ραε ΓοΙοτι (συ :τιοτιτο , ιιιαΙε Γο οστι:οτι:ο :Ιο

Γ:: ΙυΙΙ:Ιδοτ 66 :Ιο άττο. ( Α:ΐΙ:.α.6.ας. ) π· απ· βια:
μα” Μ:: :Ια/εκει τκτοΙΖωτ Ρψτιι·, »του το
. Ρι·αρπ·ΡατοΙτ α: αετττέ ό αΙαβν2: ταβ.::Αττι

ύ Ιοίυε (]Ιι:ΙΙ"τ τιιοΙΙτιο :ματιά Ι::ε :του Ι·τιωι
Ιονιου: (Ιοατι 8.480 Ν:: :Ιιβατ που.: Ρω,ΙΖέξα

«μετα ο: του Σααταττταία, ό· αυτ· του Ιο19έα- '

Με? Ιου: :ξ:Ρστιά ΙιττιΡΙουιοτι:: 1ο του) βιαία
ΏΖώ.Ιο , απο: Μουσττε που Ραπ, ό· πυιο:_ταο
:
Χ- 4
κχ .

α;

328

δενω» Ρωτάω

›

σε/βοεστέι·. Ευ συστ εεε θσεΙεε στΓειρΙετ Γε
Γστι: :τιστιττεε ντετε Ιτιιι:ετειιτε σε Ιευτ πιει
Γ:-τε,86 στι: τει: ΡετσιίττεΙευτ τιτυσεσεε ευεο
Ιευτ σουοευτ: σε: και:: ΡετσΙε :Με ει8τε 86

μι:: ΓεΓεΙιευΓε ευ: ετΕιτσιισΙιέ Ιεε εΓΡ:ιτε , 86
ωστε σε ιισυττεΙΙετ Ιτιιυτεε , ευ Ιιευ :με τεΓ
τιστισετιτ ευεε σσυεευτ , ε σουτ σει ισ
8εονετι: ε ττιεΙ σ'ειιι:, σε Ιευτ στι: ΓετιεΓειτ
Ιε:ιεΙιτυΙ: 86 Γετιε ΡειτιετΕ: σε Γε:: νσυε σε

«Με ρεεσυ'ΙΙεΙευτ εναι: :του τερΙΙσυε Ι:ὶ
σεΓΙΙ.ιτ: σεΓΙ:σε σιτε στ: Ισ Με:: Ρτσιι. η. Δε
Γειτο!ε[6]τ·θταβ[ηττ αποκτα: Γε ω!επ· , Με Γε
σωστο τ:||ιωιτι· εισειΡ Γ:: [εκατ. Ρσυτ τεΓυτετ
σε ττυ'στι σΙΓσττ σ'ευιττΙτ ευΙΤειι: σε:: τιιετ:τε
ευ ευετιτ σίυετΓεε σστιίἰσετετιστιε : πιει: ει:

στι:: τιιτειιι: ειιιιέ Ιε τεΓστττ Ρετ σεε εΙΐει.ετε
:με τιετσετ ΡετσΙεε , 86 Ρετ Ιε σΙισΓε πιείτε::
φερει; νιι Ιστιε τεΙΓστι:ιεττιετιτ. ΙΙ: Γε ίου:

εστιτετιτέε σε ττιστι::ετ σε: Ιε εττεστιίτετισε
σε Ι'Ιιευτε, σιτε σεΙε εΓὶσἰτ εστιττε Ι'ερσετετι
σε. Ο:: εεε; τι, σιτ_$;Ριεττε, τικ/στι: με::
μου.: απ” Με: ρεπ/ε3, τω:: με: π,ε]ί σε: Α;

'

1Μ6/Γ:Μεβ€τστε σκέσετ, ε'είτ ε σιτε, ΓεΙστι Ιε
Ωω:: σε: ΙιιΙΓε πω: Ιιευτεε σερσιε Ιε ΓσΙειΙ
Ιευἐ,σιιι ετι Είτε Μ: ΙιυΙδτ Ιιευτεε σε τιιετιιι,

86 στι: τι,είτ Ρετ ντιε Ιιευτε ε ΙεσυεΙΙε Ιεε
Ιιοττιττιετι ενετιτ τιεουΙτυ:ιιέ σε ε'ετινυτετ : Ε:
Οι: ετσι Γστ:ΙΓἰε εεττε τειΓ‹ιτι , ε'είτ τιιιε Με
ωΙΓ5 ευ:: ωστε
/τι σε
ι Ιευτε Με” , σε Ρτειιογετι:
Ιευτ

Ι

“Μ” σέ.4|σ 2..ϊε7[14 .ι5.ιαη·.ι8. μ;;

Ιοιπ τοΙ-ε·δΙΙου (μία ττιΙόΙ; οοτιππο Ι`ατι:οίΙο
ΜΓε:ρΙιε,:ιο Ειπε εμΙΙΙΙ πω” ει ΙειΙΙΙέ: οΙο (ιι νΙ ο.

ΦΗΜΗ επί:: μια @το νοΙτ ἐι άσε ΒΕΠΒ
που ΡαΠἱωιέε Ψιοι:ε ειιι'ιΙε θιΙΓογοιπτ δέ εΙ1
Ιογειιτ πιο παοκ: με ά'γιιι·ο2οςτΙο.
› Ι)”οίιΙουτ νεοογι:οτ ‹ΙοτΙ‹: ω εΙΙΙοοιιτε δ
εκττειοαΙΙΜΙτα ομοια Μαι· οΙοΙτ τοιΙΜΠοιΙ
εεε ΜτιΒοοε είΙι·:ιοΒετε: . :ΙΜ σΙ'Ιποοιωιωε

φίεΙΙοε ΙουΙ εΙΙ:ογοιπ "ο Ικυτο επι1Ρειι·ευ
Μπακ, Ιω: ι:ΙΙ:ογοστ εΙειιοπικε ίουιΜτιο
απο: ίι ΙΞιτιπΙΙΙοτεε 2 ιΙ'οίι απο ΙΙΙ:οει·τέ ό: απ·

το ΙιειτεΙΙείΐο ςιι'ιΙε-ΐειΙΓογεια·ι απΙτιι1κετ οποια;
Π:: ουΙΙο μια εοπ6ε τΙικ άι: δ. ΕΓρτΙ: ιμή
Ιου: ιιιιοΙκ σΙΙό επι1οΙί: Μ ΠΜ: Μακ μπα:
ΊυοΙοε ΜΙΒ ςιιΙ ειιογειιτ εΙοεγοιικ σΙο 0·ΙιεΙΙ:
29 Ιιτεσογοτικ ΓοΙοπι ι'αρροφο α, Ρουιι·ογω:
απ; εοπΒάσταοι Ια ΒειίΙΙεΙΤο ‹Ιε Ια εοωΙπΙοτι
άσε ΑροΙΙτα ὰὶτε οτι-ου:: κτιεΓτικ:ε , @Με

μια Γοιπ οασΙ2 άι;ε ΒαΙΙΙοοιιε , Δω Ροι1τ€5
ΡοίοΙιευτε,όεερε:-Γοποοε (ειπε ετυ:ΙΙ:Ιου δ; _

Ωω Ιοι:τι·ε:,ηονοΙΙα με· εΙο ΙοεΙΙΙ:ε 8οτ18.Ροι1τ

ΈσίΤεάοτΙο δ. ΕΙΡτΙ:Ξροιιι· οΙΙι·‹: οΙοΙαΙτἐε εΙε
εεε ΙιεΙυτεε 88 ιΙΙι1Ιττδε ΙΙ.ιο1Ιετε:5,/8Δ [σουτ νοο

ΙοΙτ είΙτε Με ω:ΙΙΙΙ:τοε δε Η:: ΠιάόΙουτε ὸε Γν
ηΙικ:κε 2 Ρουι· Ε» ωεπΙτ απο ρορίέο, δ.ΡΙει»
α: Ντιπ τετιιουΙΙτα αμκ :πω ω: Με εΙοΙτ με
. οΙΙοιπι1ετδε φπα σ”εΙΙ ἐιτοιιτε:ε Ι‹›τι‹:ε ιΙΟ @ωχ ~
ί:πιεπΙΙΙΙΙτιέΙΙοιπ ‹Ιε ΗΙε ΠΙ ιΙ‹: ΙΙΙΙω . Μ @ουσ ΙΙΙ (ΙΟ νΙωΧ›ἀ€ι11ε1ὶίΙτ€9,ι1ἑοΙσ ΙΕπιικεΙπε,
'
.

ωΔωΧω_-Α-μ

83ο

δοτου» ἔῦἱκέε/ῖοιε

τοοΙΙἙτοΙΙᾶι οι το Ιοτικτοτοε του: Που τι μοβ
τοτε τΙο οοοττουοΙοιιοτ Ιοε τΙοοε οι: Ιου ΕΙοτΙτ

οι: τοτορε όιτ Νοιτυοου Τοίτε.τοοοτ , ό! Ιοι1τ
οΙΙοευο Ρουτ Ρτοουο τΙο οοΙο. Ιοε τοττοοε οτι

οτοε τΙοε ειοετοοε ΟτεοΙοε. Πιτ/ί ω, οι: ΙΙ , το

μέ τυοβέ άέτ των· Η: ΡτοΡύοτε Με! , Ε:: οτυἱεπτΙω
έ: άττπέτττ τω”, άέ2 Βέτα, με το ›·έμπάω τἰε

που: Ε]ΑΙτέτριτ τοατε·ΜΜέτ , ά· ·υυ:]ΙΖ: ρωταω· .
ι2/Ε·ποπτ, ό· ·υσηΐ|ίο: ΙΙΙ"βΙ, ό· οι:: έστω:: (στι:
·υο7τυπι άσε ·υιβοπτ, ό· πω: απτέεπτΙοπέστοπτ

ἀε:βπἔεε , Εηωκτ φωτ επ σε: τσιπ: Μ 2ο το]
ΡωαΙΜέ το »τοπ ΕΖΙσπ:,βιτ απο.: ρ·πιέτωπ ό·

[το οπο: βπωπτετ ,. άστε: Η: Ρτοτώειψτοπτ.
ΑΙοΙὶ :το Που ουο ουοΙττυοε Ιουτε ευριιτιο
υετοτ, ΙΙ νοοΙοΙτ οοτττοειτττο αποτο Ιοε.οοοο

τοτε ὸο ίσο τοοιΙίττο οοοοΙ'οἴροο τττοτοτΙοΙΙο,
ΙοουοΙΙο αἱ Ι”ΙοίΙ:οοτ ,ΙΙΙι:Ι οοτ:1ΙΜοτΙο το
τοοτοτττο ιΙειοε Ιο τοιΙττοττο,οοτοοιο τιονου- ‹

Μο: με οί"ττο άοΙοοιΙο ι:Ιο οοττο ίο.ςοο :τιποτα- ·`
τοοιιοτ ου'ΙΙ οΙτ Μου:: ΙοΡττυΙτ,ΙΙτΙτο ουτε
τοτΡεο τΙο Ι'ΕΙοτΙτ του οίτ Ισ. Ρ:ιτοΙο «ιο Ι)Ιου, ι
οτ οο Μοτο:: ίσο οτοτοΙοτ οοι:ο ιΙοιπ ΙΙ ττειοβ
Ροτοοττοιε τοΙΙΙο Ατοοε: τοοοττοοτοοε ΜΙ=

οΙΙΙτοε τΙο Ι'ΕυοοειΙο τΙο ττοοΙΙοε ετ.ττοοεΙΙε το ι

ιΙοτττοιοτ ΓοτυΙτ οοοττο Ιοε οοοοουε το ίσο ι
τοοΙΙΙ:τοτ
8ο οοτρΙογειοτ
Ιο ντοΙ ΤοίΙ:οτττοοτ
ΓΙΙΙυοουατΙοο
οι :ἔτ ο οοοἴιτττιειτἰοο
το Νου-Ιὰ Ι
οι'Ιιουύ·)”: ”

› εκει: , Ιτ.τΙυειτττ ΓΙιοτοοτΙοο τΙο οοΙοΙ του οίΙ:
Γ:ωτοοτ ιΙο ?το 8ο τΙο Γειιττοι Ετ εΙοΙΙ ου σου:
ο
|
“

ο

Με

/έΙε:σωρ.:..νε:/ι:.ι5.ι6.ι7..18. ' 33:
Μ: του: Ισ: αυτο:: ΑροΙΙ;;σ: σο Ιου:: ΕίστΙ::.

οποιο: του:Ισυτ: σοΓσΙΒοστοσοι: οι:: Γουτ
:σ: άσ:-ΑιτσΙσο: Ρτοροστσ: , δ: ΡοττἰσυΙΙστσ
οσοεδ. ΡουΙ εΙυουσΙ του: Ισ: όΙΙσουε: , Ιου:

:οοποσ νοσ Λαοσ τοΡΙΙΙσι·Ισ , ου ΙΙ :τω
;ΙοΙσ ουσ άσ: Η: οδό σο:: Μουτ:: Με: :Ισ Μου
:ο :τοποσ νο υποστοεισΙσ όσο: Ισ ΜΙ: δ6
:ου:σΙ'σΡεοΙΙσ σρ: πάτο (Ισ ΙστυΓοΙσκο. Ρετ
ου Μ: ιο:οΙΓσίΙσοπσοτ σοοοειτοοέ:σ ΙΙσττσυτ ο

ΙοΙΡΙσ 86 εΙστσΙΙ::ΙΙ:.Ισ οι: α:: ΑοοΙ::Ρ:ΙΙΙ::: ουΙ

οσοοσοτ ουσ Ισ: ΙΙυτσ: Δ.: _νωι ”ΓσίΙακοσοκ:
ο:: ὸοἰυσοι: Ρο:: οικου: ΙΙ'νΓ:ιεσ οπου Ισ:
ΩοτσίΙ:Ισο:: 51 οσΙοσίΙ: ,σοτοτοσοτ δ. ΡΙσττσ
Ισ: ο-τ-ΙΙΙοΙσοιΡΙοΙέ::Ρουτ ο σοοοι·το:ιτΙοο
ου τοΙτασΙσ του :'σίΙ.·οΙ: Με σο Γ: ΡστΙοοοσ,,
δ:: σο Ι:σΙΙσ ιΙσ Ισ: ΟοΙΙσΒυσ:,8: Ρουτ ρστίυο
:Ια ουσ ο”σΙΙοΙτ νοσ αουτ:: άΙυΙοσ€ Ποτο

τοσοτ ο”ει-τ-1ΙΡΙοίΙοίΙ όπου:: Ιου: , ουΊΙ: οι:
Ισ'‹Ισυογσυτ.ΡοΙοι: οτο-υΐστἐ σε: οοσΙσοοσ:

σΐστιτυτσ:, ουΪσΙΙσ: σΙΙογσοτ άσΓοτιο:ΙΙ: Ιου

οΙσ:, ουσ Πάσο σο :Ποπ ΙΙοοοστ :Ισ οοιιυοΙ
Ισ:,ουΓε1υσΙΙσ: ΓσυΙσ: Η ίουὁ:οΙτ-:'οττσίΙστ2
Ε: ουσ Μογίσ δε Ισ: ΡτοΡΙκισ: εωογσοτ σΙΙό

Βοο:ΡουτΙσε οοσΙσυ: Ιου: , ω:: ουσ Ισ ΙΙ·
υτσ ορο:: οιικΟΙιτσΙΙΙσο: ρου: Ισυτ Μοτο
&Ιοο σίὶοΙτ ΙσΝοουσ:ιο ΤσΠ:ιοΙσοτ:Τοοτ

:σο Ιου:: ουσ Ισ: ΕΙήστΙ:: ώ:: ΡεορΙ1στσ: Μ:
που:: τσ8οοΙσοι: μου: , :οίκο σοοπτ.ποσ όσο

μΙιισΙροΙσποσοτ μου: οου:ομ'ιΙ: οι:: ΜΗ

ε? αββ

Βα.Ι

δει·πισπ Ώἱκἱήπο .

Ποιιιιίεε. :Πιο :με ΦοιτιΡαταπε Ιειιιε ριεΠι
ειιοιιε αιιεε Ι'ειιειι!ει·ιρειατ Πεε είιοΓεε , τ10ιιε

ιιε Ποιιταιῖὶοιιε τιιιΙΙειιιειιτ Πιιε εε Πε ·ίιιΙΙ:
Ι”ι:ειιιιτε Πε ίσια Οια-ΠΜ! , δ: Πιιε πωιιεγ το»

ΠοιιιιιιΙΙΙοιιε εΙαΠ·επιειπ ία νειικό δε ία Με·
7 Με: ΟΒΙ: εοιιιαιε Πιτ Ιε ιιιειιι·ιε ΑιοοΠιε αιι
Ιειπε (ι.Ρι.ι.ιι..Ι Η α ε/ίέπισείέ ω:: Ριιφύσισε,
επε[Με:,εωσ σε:ίεβο2: με μια ι·ωσ(ε”είε α
ΠΜ, ρου: Ιεε ίἰΠεΙεε Πε :·-ΓΑΒΒΙΒΠ ΤεΠαο
ιιιειιι,) πω: Ροιινωω, «μι Γοιτιιιιεε ίοιιε Ισ

Ι Ι Νοιιιιεαιι , μ'Πε εΠΜέπέβτσ)επ2 ει:: σβερ:.

ι
Ι

Ι)ε (Με Ιειπε ιαι·οετεε ΡτερΙιειιεε :είκοσι

Βιιειιτ,ιιιιε Ιεε εΙιοΓεε ειι'ιΙερτεΠιίειιι σε Πε
ιιογειιιμιε αετιιιετ Πε Ιειιι :ειιιισεκοιιιωε
ε1ΜιιΠ-Μογίε ΠεεΙατε,ειιιε 5Πο ιιε Πειιοιι
νειιιιγ.ιιίνο μι: αιιαιιεΙα ΠείοΙα:Εοιι ειιιιειιε

.Πε-Ια ΙἱεριιΙαΙιςιιε Πεε ΜΒ: (68τι.49.ιο.)

Π: ΌιιιιιεΙ . @ΠΠ Γε ΡαΠετοιι: ει·ιεοτε Μ·
ιιιιιιιεβι τω: Π'αιιιιιΞεε αιιαιι: ειιιαΙε ΟΙιιΙΙΙ
Ι δώ ι·ειιεΙε: ΙΙΙειπ ιιιοιι:τοιτ [α ΠαιιααιιεΙα
ιεπεΠε ίση ΟΙικΙΠ,ίοτι Ε8ΙΠε 86 Γι:: ΒιαιιΠε
πγΠει·εει, εοιιιιιιε Πα ίοιιιιιτιε:Πε (ΠΜ. 9

α6. ) Νεβο,ιιιαιειΙ Ιειιτ ΠΒιιιΕΠιεραι·πιείαιε
ιι40]ειι,Πιιε εε σε ίειιΠε με Πε Και!! κΠΙΡ5
.εμε Ιειιι·ε Ρι·ορΙιετΙεε ε'ειεεοπιρΙΙι·ογειιι:ΙΙε

ίαΙιιογειιιΠΠΙοιιι Ιεε ειτοιιιεΙΤεε,ε'εΠ α «Με,
Ιεε ΕΙ10Ιξη;ι·οφΙΙΙι:ε , ιιιαΙε Πε ιιε Ιεε τα»

ιιεγει·ιι Ρα; , ε; ηιεΠιιεε σε Ιεε ειιτειιΠογετιε

ΗΜ ίσα σΙείειιεειιιειιε δε: Μπιτ ΜΜΕ
·

ΙΙ

ε

`
κ

(Ι)ειι1.1α.9.)

Ι

ωίέΐε: οβαρο..ωπ[ι4.η.ι6.η.ιθ 33;
(Ι):ιο.υ..9. ) μπὶε: :Ιοβ.ι ό· τοώι·2:έε: ΜΡ
οπο.: οι πω: άι·]ϊκέ σοπιπισ ΙΙ ΜΗ: Φαϊ
ΩοοΙσΙ ; Ι.σε ΙΙΒιισΙιτσε σο: Ισισι1 ουϊ Ια στο
ιΙΙδΙ:Ιοη :Ισ ΙοσΙ , απο ΙΙ :ή οσο ουσ Ισε

€ΙιτσΙΙισιποιιΙ σο οριο: πι: Ι,σΙΙ:σθ: €Ισι.12ιΝ:
Ισα” μια , ο: οιιΙ οπο: οσο νσι·ΙιειοΙσ
ποσοι ι:ΙΙισ οι: ουσ δ. Ι,-ισκι·σ οι ΙσΙ ορια
ΙΆσσοοιΡΙΙΙΙΈωσοτ ι!σΙο σΙιοΓσ , Εν! Μ σ:
Β'-3.-."-_. -_

μέ ο Μέ άἰι μι· !: Ρ2°ομασΙσ Ιοϋί.
ΠοοίΙιΙστορε ωειιοισοποτ ΓσεΡοτοΙσ;;
Ε: αισίωιΙΜ ω:: άϋπίε7: @απο , Ιω Με:: , α”

πτς#ωπάωέ άι πιο» Ε-απέ: 86ο. Ωω οποτε,

ω:: άσπέσπ.ι έοιπ:,οσ Ισ ιι.άοιιιιέτ μι σο ΙοσΙ,

πιο Ι'ΑροΙΙτσ σο σΙΙσμοι οι: ριιΙΙΒ8σ μι· Ισ
πισίωσ ΕΙριΙ:·οιιΙ ?ο οποσ , ο συ οιιοΙδΙ δε

τοΙΓοο :Ισ Ι'αΙΙσειιστοΙοίΙ, σουτ σΙσίἱετιστ Ισ
σσπιρε_οιποοσΙ νικ Η ιοσαΙοιαοΙσ Ρι·σιΙΙόΙΙοτι ι

ειάσο ε'οσσοπιρΙΙτ . οι ειιηι1σΙ ίσοΙ σΙΙσ ε'σίΙ
εισσοτιπΡΙΙσ σο σίΙΕ&. Ε» :::ίοκτ.τ ΙΙΙ , ιΙΙι.ΙΙ,

ο'σίΙ εΙιτΙΙισ , σο:: ωστε οι: Νοιιιισσο .ΠΗΔ
ιιτσιπ , ουσ Ι'ΕίστΙτιπσ ειρρσΙΙσ ( ΕΠ.. π.. ) Ζ::
:ἰεΜἱ:τ: οι”, πιο: Ρετ οροοΕι:Ιοο :Ι σου:
οι:Ι οιιογσιιτ ΡτσσσιΙἐ ο.ι:οιπ Ια Ι.οΙ,8σ ίσοι: Ισ
Ι.οΙ,ουσρ;ιτσσ οιι'ειΡι·σε απο ιΙΙΓΡσοίει:ίοπ
οι: Ια ει·οοσ Ιου; Ι'ΕιιοοΒΙΙσ , Μή σο οιποΙτ

[

ΡΙοεοΙ'ου:τσε ὰ· ειι:ισοάι·σ,Ιοίοοσεοο Ιου: οι; 1 ”
Ιοεσωσοτ.ΜέεΙΙ.ιμ.Επ ::;έυπο: Μάι: [Χαμ
έου·ι3ΦΙωάτο έ: ηοπΞ#αἱ: διΕ0. -Ιαιτιιι_ιεΙΙΕ·

@Ισ 8 πισω στι ΓειρΙιι: ΙοοίΙσ σοξΙιοοσοσ
.Χ

~
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ι!”ει·πιεπ Ώστε/Με

εεε άσΓιιτυέσ άυ δ. ΕΓρτιτ , εεε ΙστιυσΙ σΙΙε
ιισΡσυι σου ΡΙιιε Γεσιιιιετιιιισ Ισ σωσει Γ:ιιιε
Με Αιιισ: ιιιετιε σΙΙε Μάσυσιτ ιιιστι τσσειισιτ _
`Τ°τ
“-2

ά'νιισ ειιιτισ Γ:ισσιι ειιιιιάστιιιστε τσΓΩΡε τ1υ'ειι
Ρτειιιιστε , τσιπ σουτ Ισ ιιισιιιτσ άσ ειπε , ε
@Με σει σιτε ειστε , Ισ π/ιωείωι άι: που
Ν£#·ι2:, εεε σουτ Με ρστΓσιιτισε ειιΓσυσΙΙσε
σει:ισ επεσε ισ άσυσιτ σιι:ιιιιιτσ , σιισιιιιιέσε
Ρετ σσιικ σι ,/ισιοιιιε Μπι. (Σετ στσιιιιστσ
ιιισιιτ ειιιιιιτ Ιιι *νσιιυσ άσ ιισΓιτσ 5σιΒιισιιτ

ΙσΓυε σει-ια σε Ισ άεΓσσιιισ άσ Γσιι Είστε άσε

θεια, Πισιι ιισάουιισιτ Με ει·εσσε αεκ
ιιστιιιιισε συ'σιιντισ ρστιτσ ιιισΓιιισ σε στα

άσ Γειιισιιάειιισσ

υουε στι ειισιιε :ιυισιιτ

ά`Ιιιιι : δε σιι”ιΙε ειιτσσευσνειιτ, σ”σίι οιτ εεε

άσΓοιΙιΙσετεινσεε , συ”ιΙε σιιττσεσνονσιιτειι
ιτειυστε άιι νσιΙσ άσ ΜονΓε , (Σε σει: υουε σε
ευσιιε εε νιισ εεε ὰ ρυισ ΙΠἱΪΙΙ€Γθι Ρ21ιΙει
σιισΙΙσ , μ. Ωστ.;.ιι5.Ι Με: τινιτειιιριοει τυπι

κα· σεξυ” ,ΜΜΜ Γι: @Με άι· Πέσε κι [αν άι]
σειιιιεπε Ρσυτ σιιτσ, ιΜιιιβτωε”: σε Δι εεε”
έ:πεζε άε(εισέτει·εςς!είτε :επεσε ε: με· ΓΡ//$τέ:
.μια ι9σ.Έιιι·ιιτ 5 θε εεε Πισυ Ισυτ σε στι
εσν·σιτ, ιι”σΓιέσιτ εεε άσ Ρειιτε ιιΙσιεδε άε σετιτσε 8συτσε άσ στεσσε, άσε: ιΙ τσστσσιτ

Ίσυτε εΓρτιτε εΓΡσυιιιιυτσε.ειιτ Με τιΒιιευτε σε
με Με τιιεΙσάισιισσεάσ ΙειΙσι ; 8: σε σει!
ιισυε σε άσιιτισΓσιιτάσε Γσυτσσε σε άσε τι
ιΜτεει Γιιιιιιιτιτ σε σιιἶιΙ ευσιτ εισάιτ·ΕΓ 44.
Ιθ.
~--3.4;

°Ω%ἑΔ Ε.Ή:,Έζ¦έε1:'ἑ

Μ»!Ιω.2.ΙωΙΙ.15.Ισ.17.18. 35;
Σε ο·φ»ικάΜέ έ” ωια:σβιτ :εΙαέ μέ »τί/Ι @Ισά
ό· κά: Μιέπε:ρπ Οι Ιε›·›·£/ἐσὐε. Ισ ›·#ωιἰπιἰ

είε ,ποπ Ε#Μ:|ὶπ τα ΡΜετ2Μ ό· Μα ύεπεαΙ2
διϋυπ[Μ πιο: 9α2/)"Μωι άι· Μέ. (Ιε:111.4.34.)
%2Ι:οίω σΙε Για” με π· Μέ ά02222874ί (όΙτ πα
ΙΙισ δείΒικιπ ) Ε!!ε[επιβιέπ ·υυηθππιέπε

Ώνα ΙΙΙΙΙΙΙ.9χωΙΙΙΙΒΜ Με ΕεεΜΜε._%2
:τοϋ σε »Μέ ό” |ΜΜε: Ιί”ινιώ Μια· άερωιΙ:

-Β-. .Δ-4·"ΜΈ· &ω-·.

Μπι· εἰε/Μ ·υινππ. (ΙΈΙΙ 636 61114: ΙΙΒτ1Ιδ:: €:ι1

σε Πει: ο: κατω: Λ π:/]Μπά0°ε (μή είὶ Με απο
ωΡΙποτε τἱτἐε άσε «ΜΧ , :ΙΜ ία νετίειπ , δε ΙΙ:

ο6ιτιοιτηιτειιτ ευ Ε10€Ι€10ΒΙΙΦΠ , ποπ Ρετ Ρ::
:Ιτα·:5 8ουττο:5 , ι11ειΙερ:ιτνοε: ειπαμε δ: Ιαι·Βο

εΙΙΙιΠοιπ,ροιιτ εΧρτΙπποτ ΙΞιβοπό:ιοτε Πω.
π: ‹Ιο 8τοιοι: ε1ιιο Βίου όει1οΙτ άοτωετ ΐουε Μ·
ΜεΙΙὶωὶ ΙΙΕἔΙΙΙε (ΙΙιτείΙΕΙεπτιο.(Ἀτ επι ι:ΙΐοδΙά
ε:οτοΒΙοτι είΕ εΙΙο εταιιΙΙι: ει: ΡΗ:: Φ: ε:ΙΙ6
:1ιιΊΙα ι:οτπΐετέ πω: πωπω ΗόοΙοε 2 δΙ πουε

π:8:ιτόοπε Ια 0:011ΠοΙΙΓετ108 άσε ττΙγίΙστεε άι: Ι

πιοΙΙι·ο β.Ιοτ,οοπ1Μεη Ια Ιειιι·είΙ :Πε ΡετΙτε
ώττώΙου Γοωβτε:, δ6 όοτι1ΒΙου εοπίαΓο επ

οοωρειι·αΙΓοιπ ιΙο Ια ποίΙι·ε ε Οὐ ι·:ΡεοΙτ , Ραπ '
εκειτιρΙο,Ιει οοτιτιοΙΠΞιοε:ο εΙειΙτο δε όΙΙΙΙικίΙο
εΙιι ωγίΙοτε :Η Ια ΤτΙπΙτέ,ειυειοτ φ:: Ι'ΙΞυ:ιι1
ΒΙΙσπουε ευίΙερτΙ5,εΙυο(Ι€αυ ;. Μ.) Μαι κι
άσπκεφσαβΙ:,α]ΐπ με μί:οπηαε 00272 σε Μέ
κι·μο·έ ε ΡΟΜΜΜΒ @Ή Μ: Μ Με Ε::τπε!!ου

Ε: 41ιιεΙο ΡΙΙει·:Πεπτ ωοΙιτέ:Διι ΕΜ, (Ιεειμ Ι
Ϊ

ι4.36. )κση:α εκκσέέ ω: «απο 6'ου/δία!ενι73
ν
έ

ω

*μ~

536
δαπσπ ΏἱΔοἱε-βυιε
::.[Β4%οί7 £ἶΕ]Ϊ›Λι ώ: υεαἰ:έ·ἔΡαι4τ άσκιεισπ απο
πω: ΕισπεΧΖακιωπ, @Ή σοῦ ΜΗ: οτόοτιυό
ό6 Μιμί/π πα Νωπ ά” Ραπ , Μ ΗΛ· , ό· ἐκ
δ.Ε|]7,Ή,δό ηικτ 5.Ιαπι οιιίΕ ό:α:Ιετέ: εμε εεε

κου. πιο Επι: εμ”νο2 Οι) εΠοιτ α:Πε: 6ο Γιο
εειτπειίου,ευμπε ι1ιπ:Ιο ΝουμεοιιΤοίΈειππέι

ιιοικουΡε ετιίοπέτιέ: Ποπ ι. π.) μ”πα @ικ
πωπσεκιαπι Η ΡΔτοἰε (βοά: απο: Πέρα , μ”ιίίε

ε(Μ2 17έαι,ά· 9ιίεΙίε Δΐ/Μ[ΜΜ :ΜΗ , ό· »ι
60υπ4:7/2 Με: Η.: ΒΜαυκ·.ε ; 86 εμε ΗΜ
(Ξἔιτἱί'ε [ΡΙ1.ι..6. ] εβικαου[στωσ ι2.σ Βίσπ ό·
%έφΜΜπι Ραπ: Μρέπε ιΠ/ίτε έἔι! λ Μακ

'
κ

.δε/Ζ αππωω2β2 »φωσ ηππηι%ό: Μ βνωσε άε

`

ρωέ:εια , ε/Μπι [Μιὰ Μ· ωιύ!ωπε άε: Ισωπι-

κ

:Με Ξ ΟίιείΈοπ α:Πο εΙο ΓεκΡὶειτὶοτι ε!ιι ρω `
αΏό: ΡΜ· Ν: @σὲ άι: (ΞΕΝΗ: , παω: εμ:: που:
ειιΠὶοιπε αρΡτ1ε όοε Εικιο8εΙΝεε 66 ω

ΑΡοίΪτσ5 , αμε Πωσ ι. :.9.]1σ[Μ Πο,·φ '
ςβσίΉέπειια
ΜΜάι·:[κ. Ρία.
ά:: ΠΖωφό
2..1.4..] %Μιρο7τόπο:Ρε·
Με Με Ινσω.< Μ '
_Φε._€7,ω.κ,Ρ8::ω-,_

:Με ικα/Μ εοφ: @Ή Μ;; ἔ [ ΟοΙ.ι ιο.) φίέί
!εβικέέεΙα
νέα:: κι τεσοπα!έέ.σ & Βέκιο μ"

Ον2.κ : [ (Μ.3.ι;.] «μίι]Μω [κά Μ#ἰΜΪἄΙΘ#
Ραπ και: , έ! και; »ι άε!έιπέ: άι· !ι κΜεά2δΐΙΜ
Δε· Μ Μέ , [ Ηα:Β. ιο.

Φπέσισε άερπ ευηω·.αισά: -4[
Ου
ΜΒΑ:
σ: ΟΙικιί)ε_, 2ύμτ81120Ε· ηπα δώπτ
ω α:
Είπε

κα” ΜυερυΙΕ 6πνεο πατατα» Η ΐοττπι;!5,
Πζοι11.3.η.
#____Αμέ 7

7

έ

. έ

3

1

Μ-.“·εκσ~-;ι.:-=Η·_.Μ:Ρ1Ξ3_-«

ι/Με.ι σΙ:429.:..νεεί1.ι.ιε.ι6.7.18. 3η: ι
ΙΒιοτο. 5. η.) 9ι48710Ι4.6° βακυπε έι4/ί:]ίεΙε ἐνερ
μιέιευισπι με Ια @Με οΙε Βάσει ΡΜ' Ια πάσω- ‹Ϊ

μα» «μ2·ιβ 6% “β” Μή! ό· α· με ἰαβηεύ·
:Με μιὰ:: ασια:: σο: Αι μπι Οὐ σίΕοι: σσΙΙσι
οι: Ια πσΙιιττσέΙΙοο οιστι-Ιισιιτσιιίσ : 86 οι: Ισ

Ι:ισειιιικΙσ σσΙσίΙ;σ οικω: ουσ Ι'ΕοιιοΒΙΙσ σιιίΕ
τοΙε σε νοσ_ΙΪ 8ι:ιιιιιΙσ [ΕΡ ΙισΕπ. ) Μεσαία: Μ_

Με ό· Ι”έωπιστωΙ2:ε”,ουσ ΙσΓιιε ΕΙιτιίΙ ποια
σο
σιιίὶ ρειιΙσ ΙΙ σκοισΙΙΙστοσοτ , (διιΙ.ιι. 16.)· `Ι

δε ουσ Ι'ΑΡοίΙ:ισ σο σιιΙΙ σκροίσ Η ιΙΙΙΙΙτι-,
όΙσπισιπ Ισ τογίΙσισ στι Ιει οτσιτιίστσ ω::

ΟοτΙοιΙιισιιεσΙιερΙσσ ιε.2 Οι: ο”σΡι με οπο
ιΙετιε Ισε ΙΙιιισε οι: νΙσΙ Τσί)ιαιτισοτ , ΙΙ ιι”γ
σιιίΙ ιΙΙιιστε ΙΙσοκ ουΙΙσ ι·οοροτισοι: θ. οσε
ιΙοοιιισε, @Με Π” σΙΙογστι: Ρι·οοοίέε απο
πιο: ιΙ"ροΙσιιιιισ , οι: ίοι1ε τω: ιΙσ νοΙΙσε5 δ£:
Ιει άοιίΙ;κιιισ ιΙσ Ια Ι.οΙ , ἴσε οστσιτιοκιΙσε ό: ίσε
ΒΒιιισειιοοιιογσοτ ιΙσ Η οι·ειιιιΙε οοίΙεισΙσε εἴ
Ισε στιτσοάισ Ι:Ισο οσιισιιισοτ,οιισ πιο :ειδαν

ιιοο_στί:ε οπο Ιἰ οοιιε ο'ιιιιιοοε καιω οιιΐ
οιιτΙστ «Ισ οσε άοέιτιιισε,τιοοε οι: Ισε στι οσοι”
Ποιτε ι211ιοι5 τοσιισΙΙΙΙ:,86 του: σσοιεσ ι1οιιε

ΡοιπτιοτιειΙι·στ, ιισ ΙστοΙ: ουσ άσε σοιιΙσθειι-”

ισε8ι: άσε Γοιιρσοοε:τοιιΙεφειοισοεοι (ΙΜ '
ΒΙσιε ιισ οοοεσίοΙειίτσ ΜΜΕ ι.19. βια ΡΜ

οσε. σΙΜαείΜε ΖωΡωσ ευ Μ” Μ[Μιω ιιιιιίε

Με ίσο οσιιιι ΙΘσΙΙ οιι'ΙΙ ε· Με Ισιισι: ιΙσίΐιιε
ποοεμιοι:ε ·νογοιιε του: ο ι;Ισίσοιιιισιι: σα)

Βιιιιιοε ίσοεσιε ιιιι'ΙΙ ιιιιοὶε ισιιιιε ΙΙ σεισΙιθΙ1·

σε

.ο σε
. έ

288

δετπιοπΐἑκἱσίπε

οο-τουε Ιοε. ίοΙοοΙοε οτοοοιΙοοτε ; ΙΙ ΒΙοτι οπο
Ιο οοττιτοιιο οοε.ΒιιοΙοεοο ΙΈΒΙΙίο @ικα
ΙΙΙοτιοο , Ιοε οιιτοοιΙ Ιιοαιιι:ουΡ.οΙοεοΙαιτο

ιιιοοτ86 οΙιιε οιίτιοθεοοιοοτ , τιιιο ο'οοτ Ιδε .
° τοαιε του , το τιο οι με Ιο οοτοτιιιιο τΙοε.Ιίταοι
Ιιτοε , τοαιε Ιοε ΡατττατοΙιοετοοίτιιοε , 86 Ιοιι

_

ΡτοΡΙιοτοε; ( Ι.υο 7.ι.8ι Ιου2τε_ΖωοαΜτΙττ τι»
.1τομασκο ότι €άκωτι, ο'οίτ α οιτο,οο Ι'Είιατ·τΙο·

ι

(ζΙιτιί'τ , οΙτ τΙΙτ ΡΙα.€8Μπσί με Κα” Βιιρτζ/Ιο,

μέ.» οβέΙε ΡΙοι.€πωά το πιο: .ίε:/ΡτοΡβετε:,
όοΡο ατΙιτο,ι:τιπι Ιοε α τοιιε τιαΙΙοε οτι οοοτιοΙί
ίαιοοο: ιιατοοοι:ι'ΙΙο,α καποιο Ιο οοιοτιιατιι
οοοιοτιτ τΙο5 Ιοιιτε όΒ Ια οΙιαιτ ι:Ιοτιοίττο Βοι

ΒοουτΙοίυεβΙιτιίτ ; @ορο οοοε οτι ιτογοοε
ι:ΙοοΙυε Ια τοσα , Ια τοίιιτττ:έτιοο , Ι'αίοοοΙΙοο

αιιξΙΙοΙ , Ι'οοιιογ τΙοίοτι ΙΞίοτιτ, Ια ιστοιΙιοα
τιοο τΙο ίοο Εοαο8ΙΙοι, οιὶ.τιοΙιε στο: πιο το

ιιοΙἐοε ΙοεοΙαοίοι,ι Ε(2.64.4.)9(β'αΜιΠ?άΡθίΐδρ
Φωτο , το οπο2ΙΙι·ε σπιτι ό· τ” στο/Μι ρω»
ακυκτέό·ε τητα” ά'οινωπο, άι οι) και: μπετου:
ομτσοκοΙτ το !α Οπα έα" :το το· βαττ"
(τ. (ζω. :Λο Εμ» ο 38.) ίπ ΙΜέιτισείο ΙΜ·
8οαιο, Μ Μοτο” ό· Ια ρτοβοιιΙοατιαοΙο άΙΙ44
τω, είε Βέττα , οι” ρηιατρ τω! επισκ
`σίτιοαΜο Ἡ
-- ο ·ι

-: Μοτο Ιο_-ρτοοιιοτ αιιαυταἔρ :Ιοε τΙοτιιΙοτε=
τουτο οαττΙοίΤιτοτουεΙοε οτοοοιΙοοτε Μο ίο- ?
@οι οΙΙ: ποιο οοττο:ΒταοτΙο αΙιοοιιΙαοοο4Ιο

@ποιο τΙοιιοΙτ οΙΙ:οοιΙτο[ιοποπτσ σΙπιέιοαα:
ι ο

'

οἱ τω»

··__Ψ_____η

7έ=_ἑἱ1_τι-_3_μ.-Α;έΔ/-Φ
Εξ

_/!ι(Μ σΙπερ.ι.Φε:[14η.16.ι·7.ι8. 359
ἑοιιο .το τοιπεε Γοτκοε :Πιοτοτοοέ , τηΙροΙέε
εοοπτιοοέ·ωρο: σἰωιἰ:· οι: ΙΈίοι:ΙτοΙο Μοτο, ·
ίειοε άΙ·ΙΙ:ΙοδΙΙοο ό: ιππΙοτι , οι: Μα: , εΙ'εαΒο; ο
το εΙε οοπτΙΙ:Ιοο. ΑιπτοείοΙε Ι)Ιε:1ιιτο όοο- Ι Ι
ποπ Ια ΙοτηΙοΙ·ο εΙο Ιου ΕΙΡι·Ιτ (μία Ιοτ1ΙΜεΙ·
ΙΙ:υΙσπιαπ, ΙεΙΙΙΓ:1τ1τ του: Με τοΙΙο οι: πιοιπΙ6

(Παπ Ια τοοεβι·εε εΙε Ι”εττοιπτ 8: οι: ΙΙΙἔοοτεο
σο, πιω Ιοιιε Ιο Νοοιιαιο ΤαΙΙ:ατοοοτ ὶΙ σο·
Με μια εἰ τοοε Ιοε ροορΙοε εΙο Ια τετΙο τ δ: επι

Νεο ορο Η ιΙοεπιοΙτ σ.Ιοι·ε ὰ οοοΙοικε ντο
ε1ιπ:Ιουε ρΙοε Μου: (ΙΨε ‹Ιο οοοοοΙΙΙΞιοσα
α: Π”εΙΙοΙτ ου”:ι ίσα μι: τΙο ἔσω, :πια Ι)ε:ιΉ μ
οτεΙιεε , δό πο:: ΡτοΡΙιετοε, οοΙ· ο”οΙΙογέτιεΙ
οο'ου Γοτε Ραπ ποτοΙπο , ΙΙ ΡτοιοοΕ Ιοί;π
οιτ'ευκ τΙοτοΙετε)ουτε, ΙΙ τεοεΙοτει Ιω ία:τά:τέ) :ὶ τσιπ Ια Βο::Ιοε Ιοι·ΙΙΙΙΕτοπιιτ1611Μ όε οικΓέ Ι
οπο ω” ,εΙο οιιοΙοοο Επι: Με· ‹Ιο οοεΙοοδΙ
οικιΙΙ:6 οιι'ΙΙε ώμο; : Ε: ·μο.«]ΙΙ: , τΙΙ:ΙΙ,]»·σ-3

Ρβε:ών·υυπό πασ.ηΙ/ίε: αφ! ; ό· ω: Ιω»Μ
ἔκ: πωπω είε: ωβυι.τ , ό; Φσμασίε2.€/Μ;ΐ
ἔσω:: :Ιω βυἔε.σ : δεσ. 7ιοψΙ.0 ό· ταυέξβἰἰξ:`Ι -

Ρ%υρόετιρτυπι, ΙΙ τὴ· ειστε ε» Ιι·[ωΕθτΜθιΉ
σ9Μ·βε ωρωεω ΙΙ: 8. ΕΓΡτίτ ΕιΠαοτ @Ιβ νοἔ^

ΙοιπΙστε ία εΙστοσιττο επι ντι ίεκοου'οο Ι'ειο!Η5Ι·
δ: εΙεΙΡΙοΙαοτ Γοτι οΗδεαρο επ Ι:οοέ Ι652;Ιοο3έΙ
εεοΙειτιοιπ , ·ε'ΙΙ γ α οι::Ιοοε Ιοε:8:ιΙΙτίτ `οιβ'Ι

ττε:οκ,Ι'νο «ΜΜΕ @κι ΐοϊτ 82 Ι'επτττο ΡΙοεΤοϋ
ΒΙαοοπτο Γετ:ιου ο ρου: Ιο οοτΡ8 ά ΡοιΙΙ:ζ:έθ-=3

Ν ω: ; πιω ΡΜ Ι'οΙΡτΙς,9$:Ιρ‹ἐοτ ·Ιέ«ΠΙ©Ι1
:

έΕ

_
"Απ

ο

ο 2

Ι`

Γ------_----ε

34ο

6'ει·πισπ Θἰενἱΐβιε

ποτε ειιι:ιτιταΒεε Ιετοιιτ εΒιιυι, Πε γ Με;"
ΙιετΙ:Ιετε ειιΙΕ:ττιΒΙσ εΙο Ια Βτεοσ τΙο Με , Η::
μι..

°

ιεκπε.τ8επε, ό· ω: Απ:έω.η Ειισοτο ςικ: Με
Κουα, ἑςιιιΙ Ισ Ιειι€ Βου: εΙεπιε Ι‹:ε νοΙτιεε,

86 ‹1ω ίσοι' οτάικιειΙτεκτιεπιτ αιΒΙτέε εΙοε αου
ιιριι:ΙΙοε 86 όεε ρειΙΙιοιιε όσ Ια αΙιαΙτ,ΙστοϋΙειιτ
τι”οΙΈτε με Μαι αιΡ:ιβΙεε ἄν” ΡτοΙοιιιΙο
τιιαΙΙαιτιοιι όεε εΙιφίεε εΙιι (ΠοΙ: φα Ι‹:ε νΙεΙ
Ιει·οΙετιοπι ΡΙιιε τισ ίειιιΒΙοτιτ ρειε γ Μετα ΙιΙειι
ΡτοΡτεε,ἑ αιιιΓσ€Ιο ΙΈιΙΙοάΒΙιίΠειισιικ άι: Ιε:ιπε
ίσιιεΙτι:ετΙουτε δ: εκτετΙ:ιιτε ; Ιεε Με 8: Ισε
@ειτε Γετοτπ οίοΙειἱτ_έε άσε ι.ΙΙιιΙΙιεε ΙιπιιΙεκε
ι!ιι δ. ΕΓρτΙ::, 86 Μα Ρετ:ὶοΙρετιε‹Ιε Γοε ει·εια:ε
86 εΙο Γεε οοιιίοΙει;Ιοηε. Με Β·πέιεκπ πιο!

πιεε δ: Ζε:β·:·ιωυπω, οἰο_ίὶ ἐι άπο Νηπίω
ιιεε άι: Ια ρΙιιε :ΙΙη::δΙ:ε οοτιεΙιτΙοικιιιΙ Με επι
ττε Με Ιιοτιιιιιεε γ αυτου: μια: , ΜΒ Βίοι

ε:οπιπιε: α:ΙΙο εΙσ Ιει ΡΙιιε τεΙειιέε, οι: ΙΙ ή ισ
πέβσ·|π27/Μ::ε σε κόπο· δ'αέ'72810° Ιοίιιε(ΙΙιτΙΙΙ:,
ειπαμε ΙΜ είΙ: Οιιείἰτιιο :με ΡΙΙΙΙο:τιιοιι ; ΙΙ
.Με ει εεε:Ιιοι:ίτε τοιιε όσοι: Ρετ ντι ιιιεΙπιο
μα; ο”‹:ΙΙ ιιΓςειυοΙι·,ρειτ ίου Ρτορτο Γ:ιτιει δέ
ςι1εΙεμιε εΙΙίΙπι&Ιοιι φα Ισ ιιιοιιιΙεγ Για, Δ

:Μου 03· επι Με Ροιιιι οτι Ια εΙΙΙΙ:ι·ΙΙιυτΙοιι άσε '
Γι:ε Βτεια:ε·: (ι.εοι·.7,ι.ι.) !σβηίψ4ΐ 61/2 #ΡΡ#ἰ# '
Μ πιο-β" .5'είέπεκτ, @Η Ι,ΑΡοβϊθ : 42 Γ#]Ϊ##7Ι· ε
ι £ἔἱσἰε ,Ια/ΖΩ ΣεέΚκε",5 ό· ΜΙ” α” 6:/ΖΑΡΙ72Ζά 7

82«›ιηθοπε, 42 Ιωτεἐἄεωινπ ἰε |ε#[ ά‹: “σέ/λ ζ
Ρ`ΙΙ:7ΡομΗΙιΟΙ ει: Ικα τιιι'ετι ΙοεΙ ΠΜ: άΙτ .
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Ι7/ίτε.τσ|ωρ.π..νεκ[τ4,ι5.ι6.ι7.τ8.- “τ
διττιΡΙεπιετττ, Ισ.<βτισττειιτ.τ , ό· Ιε:[εττωεπτα:
Μ δ. ΡΙεττο ΙΜ ίειΙτ τΙἱϊθ πω: ρ”απωτό·
υπετρπωπτε.τ, Ρουτοτ: τιιιΊΙ-πο Με τ:οτΙΙΙΙ:Ιετρ
ΡΙιτε, οοπιιπε ι·:ΙΙστιε :ὶ Ιευτε ττκιΙΙ,ττεε , φαί;
οοττιτυο ΜΜΜ :ὶ ΙυΙ παώ Μαι τμ16τουε Ιτ:ε

4ιυττοε ΠόεΙοε. ΕτΙ Πτι ΙΙ Ρώτα: τϊ-τουτεείου
:σε ‹Ιο ἔσω Ια ΙστιαΙετο δέ Ια μετα: τΙο .Ιου ΕΙΕ
Ρτίτ , ΙΙ:υεΙο τόμο τΙτ: Ιε:Ιυε (ΣΙιτΙΙΈ δ; τΙΙι°,

29%: ΡτοΡβεττεετοπτ, 9ιάΙ: ·υπΜπτ άθ3 ω
ρ/ἰωπ, 9ιι`ἰΙ:βπἔετο»τ άε.τβπέστ. Οι: 9ι1”ΙΙτ10
τω: με ρτετττΙτο ἐι Ια Ιε:τττο-; απ πατε τισ ΙΙΙ
Ιοτιε ΡαοΙοτ εμε: Με Αροίὶτεε αγοι·Ιτ ρτορΗτά-·
τΙΓέ:, τ:ΈΠ :Πίτα ΡτοόΙτ Ια εΙ1οΙοε ὰ ντ:ττττ; ττὶ :

κ1ιι`ΙΙε :Παπ οι: τΙοε νιΙὶοτ1ε , δ: €Ι€3ΙουϊΒοτ Φ
ιιΙτι:: Βετιικ:ουρ ττιοΙτιε ττουνστέ:$ νοικοττ τ

Μαιο ετπΙτοΙτ , τιιιΙΙΙ οΙ€1:ίΙά τΙοποθέ εστω
Με ()Ιιττ:ίΉετιε τΙΙαυοΙτΙο τΙρτι άι: Ρτο-ΡΙτετΙτ9,
δὲ τΙι:ε οοπιττιιιι1ΙοεττΙοτιε απο @σε μι:: Ιού
Βτε ό: Ρετ νΙίἰ‹›τιε, τοτοτυο ευοΙετιτ ΙΙ:5 Αττ
τ:Ισπε ΡτοΡΙιετοε. ΙΙ ντιπ ίΙτιπΡΙετττοιιτ τΙ·Ιτα, .

τ1υ'ΙΙσοπτωοττηυττεΙεε Ιεετστε66Γετό-Ι·ωΙικ
εοπττοΙΙΒτιεο τὶτουεΙω ντ:ΙΙε Μάο” ΜεΙΙε
ΙΙ Ι'οΧρτΙττιε μι· τΙεετστωοε 2οοοττπτΙοςΙέε ἐ

ΙειωτιτΙΙοτε ευ ΙαττιιοΙΙσΠΙειι τιιιοΙτ 2Ιοτ8 ει
εοιιίὶυτηέ: άτ: σοτιαττιιιττηυετ :ὶ Ι'Ε8ΙΙΙ:: Ιω
νω:Ιτέε ΙεερΙοε οαοΙιἑετ:τ:οττ1ιτιττ τη ΡΙι:ίτευτε
πικαπ ρτοπιείΙΕ5,ΙΙ τ:κιτΙε :το τΙοε·τεττττω τω·

Ρτριπί:ετΙιι τεωρε-ευττυοΙ ΙΙ Με ΐειτίοΙτ θα
εοτητιτο Με ΡτοΡΙιετ«:ε Ρτοπιτ:ττογειπτ Ια

· ιι€90ΜέτζΒοπ δεΣώπα»
!εεβοιιιι.εε οειιι:πεε εε;·Ιιειιιι
ά;;εεείουε1ε τιοπι.ε1ε·Βιετιδοε.: ιευτεωιοπιε ·
ει: ετ_ιιεεε 66 Ιειιτε &098118εε,[οηε[ε-Νοω ςὶε

«βοιιιιεευι: 66.άε εειίυπο5=66!ε -ΜιιιιΩετ·ε άι:
› . · Δζ,Ειιαιι€ι!ε,·ίουεΙε Ν0πιόε εεΙιιι @ιι ω”
ιιιεε1ε.6ε όείεειαειιθΙεεειιι αι εί'εογετιι Κ;
.;ΥΡε8..δύλ05 (πωπω: ΑΜ Η εκμτιιτιιιοιειω
ε16ιιΔε11ΐΕίρτινάε τω ιι Ι[ΕΒιιτείειιι ΠΣ

ι
'

ιμιιι€ι1ε,ιιοιιε Με ιειρ:οιιο_Γέιε ίσοι Μ: πισω

"

61%ΕποεΙιειΞεειβε άεείοπι€εε,8ε ει: ΜΜΜ:
μερια: :ιο/ε εἶε:ίἱ;οῇε με; πιοὶειιεριιτ Ιε[ςιιιε!ε

:Ε @ζ)ιειι εο;:ιαιυιιιιισϋπ ω” ὰ Επι Ρε.ορΙε ία
: .' ε· ΦΙυε·Ρεττς;υΠει:εε Θε με; ειυιιιεε εοητιειί
2 (-

ιίιιιιοεει8£ @Πεμ εΙειι:ε 8εοι·άιιιμτε ι·ειιε!ευ
@σε :ΜΗ ιι_ουε ε!εικιρε άι: πιω Μ;; ιιιγβετεε

42ιοπιώει εο-ιιμοιίΓ;ιτιεε πω;; εΙἶ; ι;ιεεεξΙξι.€τε ὰ
,ία1ιιτ,ιιουε εἰεφ.τ Με ε!ε πω; εεεειι;ι Φωτ»
@Με :`Μ8ἰ8 επί εέΐε_έξ εΠε παμε πο: ιπιεστ8·

μεταβιεωεπιτ ·ώιμ;ιτι;ειΒε; απ· ερπιπιε ε'ε·
' Ωω: πιο ξέτειτιά ειμειιιιιι€ε :ὶ Μογίε.φ1ε Πιειι

με Γε τειιεΙειΠ: μια: ὲ.ΙιιἰΡ.ετ [©0805 β; Μ(
.νιίἱετιε,εοιτιπιε ειικευι:ιεε ΡεοΡΒε;εε,ττ1ειιε
@σε ὁ. ίειεε ειιιιίΞ- τιομε επι εαπ νο με: 8ςειιά
@σε Ι)1ειι σε αρεσε τ·ειιεΙερ:ιε-_ίε; [εφτε$5 Μ:

@εε ειιτΕιουΠιι(ωεε @εμε άει ιτριιι(.[εμιειιτε
ε·-.:"_ Εω,ίμ

Ρτορ!ιετιςυεωφειε ειι'ι!(ι.εοπ4- ό. ) και:
Με” ΐέ&ηέκειέΜ @Η Α; σωπεεψυ σε κίε/)ι

ιν @Με εεω/Με άι· Ισ[ω απφ,_Νου μη· ιιε

$9ν<!4ιυι ΓΘΪΩἱΪ©ΕΏΦΙΪΕἑ=: δ; κι :ια €ευόι=·
·

- εε ·

ε`

ι

@Με

ο

__ΔΔέ

άάάάέ:ά

-

άι

άΑ έέα

-

ηιτ
σ

_$$.
·ἑ:Βἑ_
:“ἔ_
.μ>έ_.ξ·#ώ.-ω~φΕϊΔ·Επ-η.3:_Ι;Δ
ι_

./ίέΐε: σΙ:εΙυβι.νεσ[:4;ιέζι6.17.ι8. 34,3
ΦΙοι·Ιε πιοπιππωτιί:οε . μι: Η Ραε:Ι10:ιτΙσει ο ι:

Ι11ίπιθΙΙ:6 εΙε: Ι'Βο;τ«ΒΙΙαδ6›ρατ-ΓΜΒίΙ:αυ·σε σου»
. τωιν.:ΙΙοάο θ. ΕΙΡτίι:ηι1ΙΙουτΙΙενΜο·Ιστιε μι:
ΜΙφτ:Ιε ΙΙ πισεοιππΡΙΙτ τσιπΙσεΙΙο στ: επ 11088,
εε εΙυ'ιΙ ει Ρι··οεΙΙυρω Ι( Ια. μμ μ. -)›7π Ι:Μρω

ω°ωρΨΙΜ μα: ω: Ινσεω2%,ά:/Σιω: Φωτο!
37ΪΜΙ$Ε£ετ2εΙ: 6°κά·ϊΙκ πατίσο»κυψΦωε τω: άσ

ΡΜ: !2 ΡΜ: μιά: Ιω[9·ιι.τ καψω ετιικα'. Ν€:
νοικ οΙΙοτιτιόε «Ισα ρειε,6· Ια:Ιίε.--Ι Με: πω:
:ΙΜΣ Μακ ε) ΙΙ ω” @σε αο5οΙιικό-*ΙιυγιΙΒε
4:ΐουτοε μεΙο·Ιιευτε πωπω τιο113Ν085©ΧΡοπ

ία ΙΙ·:Ε οΙιο·ίεε-τιπιεπΙΕ·φεε @τι ΒΙΙοιιΙὲὲοΙιειεΙἱ
:η ν+οίὶτε ΡτοΡτε: ΙαοΒιια 63% »ω €ΙΙ`εὁΙ: τΙ6:

τα ΕΙρτΙ:κ1υτ: ΠΙειι ει Ρτοπιίε εΙο τσίΡαοάεο
ΤΙΜ Ια Ρεϊίοτιοα:5 ιΙο Μ: ΡΙαε ΦαΙΙΙ: ΒΔ ΡΙωΙε Ι

πω: άφωΕετε ωστε ΙΙΙ: εοιπο τ:Β:ΙιΙτ , πκ:ΙΙιμε
τοιι:εάηπΙΙ:Ιε εοΜΙΜου. ΙΙ Ι”ΔϋοΙ°τῖ›τοιπΙ8

€οΙοιιωεΙ-Ιεωευτ , ΙΙ γ π όθ6.ει ΡΙΜεοπΩε,
κ:Ιοε,5-Ι Γ: αοεοπΙΡΙΙ ειιηοιιτά'ΙιαΜο ΙΙΙ:τ.έ:ο κά:

@Με :τιποτε οἱ ·σιμεε το ΚουΒ Ι`ἑεπΙΙπι·ετε ΙΙτ Ιέι
το-ττο,Ιυίιμ @ε έιτε (.Είει.ει.9·.) φίι·.#εβ22 ΜΙΒ Ι

ἄεωρ£2ε άι [κι :0Ισπσί|ΙΣεπτε,εσπ:Μ ΖεβωνΙ:
Ια παετ,άεσ τωικ-φιέιθι ευωπεκιΙ.
, ΙΙ '_ Ι
_ ῇ€κἱοτ15
Θεώ ὲησιπίΞΙιετε
ΒεοεΙΤαΙττε Γι::Παπ
εεεω-Ι ΑΡοΙοἔἱ€Ι
ΜεΙτε Με (ΙΙΙ

δ. ΑΡοίΙ:τοε. δ: ἐ1πουπ α: Μπα Ι'αρΡΙΙο:Μού
Ροιπτ Μ. απΙάιιέπε «Ια τοι:τωιοΙΙΙε Με , ω:
[ΜΜΜ. εοΜοΙπΙσπ άι: Με ΑΙΜὲ; ΕΜ» εξ
Ι· ωωπισ «Με 2Α1θεσι1ϊ , άευπ·ρατεΙο;·;.Πε44
_ κ! .

4,

ἔ·44 ·

6"εππω Πώς/πι!

ΡΙεωΙετε,υουε άειισιιε αΡΡτετιιΙΙ:ε Ιοι·ε «με
πιοι1ε ειπε νοΙοτιε :ιτ-τειειιιεε Ραι·Ιει εαΙοτι:ΙΙΙΙε,

·( Οι: επι Ια ιτΙειΙΙεε επτεττΙε εΙυ ωόεΙε ομ1ΙεΙΙ
-· σε Πω Γε μι:: εΧεκτιμετ ιΙε εε θεπϋιΙεε Με·
8ιεεε : ) εΙε ιΙεΐετιεΙτε τιοί'αε Ιπποι2ευ σε απο
ΙΙΒεττε, 86 ειπε:: εοιιτ:α8ε, πιτ εοιπ ειικικκΙΙΙ
· γ νει ὸε-Ιει8ΙοΙτε εΙε1)1ευ,ιΙεΓεεΙΙΒεα:Ιοπόμ
` ΡιΙΙ:=ΙΙο, ό: οιΙε ΙΙιοοτιευτ εΙεε (ΞΙ18ΕΒέΒ εμε
ποιπε εκεΙ;ςοω ρου-τ Ια. .κιοοετΙου .όΙΙδεΙ
8ηευι· Με όειοε Μι ΕΒΙΙΙείοΙτ κΙ:πιε Ι°·Ε‹Ι°ωε
που _εοιιτεεἐ›Ιε μι:: ·ιποι:ε Ιτι·Ιτετ εοιπτε
(κια εΙυΙ1υ8ειι:.πιειΙ ΙΙ:: πισω, &:Ρ_οι1τ-Ι980β
/ Μπακ; ΩιΙίειοε επ εεΙα εοπιπιε ΙεωιΒοΗΙε.5»
_ @ΙΙΙ Ροιπ εΙεΙΓευάτε Ιει1εωΙεΙ .ΡΙειιιευτ εεωι
εμ ΙοείαίεΙΙεω ,- δὲ: ΙΜΠειπ Ιειειτ ν1ε ααα:
Ιει1εε€υΙΙΙοκι:πωε ρου: Με ΙΙΙΙΙιι:Ιτε απο
=εΙ·οι1εεατ , δ£ Ρουτ Ιεε ι5ΒΙ48ε; δεη ΙεΙι·ε εΙε
ειεΙΙΙεπτε-Ιυ8εωεστε. ΕΞΩ: εε @σε Ωω τω

Ωκε δεἱἔτιεικ Ιείοέ,ςιιΙ [ε εΙεϊεκκΙοΠ νοἰτε
μποτ, ευατιά ΙΙ είΙσπ άυΙρίΙ:εωεητ :ιευΓ6,
Ι :ιιαΙε Πε8τ1τΠΙ0Ι:ϊ5(Ι.ΡΙεΙτ.ιδη.) Φωκά ΜΜ
τόιβί: ΜΙππ.τ :ίεπ ππἰὶβὶ2 με" .: σεΙΙ σε
εμε ίεε ΑροίΙι<εε ουκ οΒΓε.τυεερτεε ΙΜ ,Πω
@ετ Νεα ίοΙ1τειπι1Ιει1τ ΙΙ.οτιοευτ 86 ΗΜ. τ.
;.0.] ωεἔυ2]°ι`ἐ ΙειΙτ ωεΙΠτε,.εοεωφεμιι=-ΙεΙΙ:
Ι Ε» Ρ_ειιΙ ;·ω·εΙΙ-ε ποι:Βοιιτε· ίάκτε ΙττΙτατΙοτι 66

Εεεε δε! :: Γε Γουιιεπεπε εμε ροιιτ ι1είειπάτε
-ἐο=

13%υίε εΙεΙ'οΒοεαυ ‹Ιε Ι)Ιεάι ,ΙΙ Π·μωΙ.Μ

·Ε3ύ-©ΦΕΙΟΙετ π1-ιΙεε εοειιτε εΙε Με: . ΠΙ <Ιε5
Ιεμπευεε
<-~έ--

“Α

ν!δΐε:ξ|Μ|υ.ι.α›εύη.ι5.ιό.17.ι8. Μ;
Ιατισέυεε ὸοίετΡετιιε, :πω να ΒΡΩ: τ!ε άσο7 αυτ. (ΪεΡε α: @σε ΠΟΠ$ όσιιοτιε Ρταιτηυσέ
ΜΙΒ, εφτειπιπε ό: όεΙυ1 ό: ὅσοι; ἑι €Β;τ6: άο

έίοσ.€τΙα ίεοοτιὸεΡεττἰὸτὶε Μ:: ἀΙΓοοωτε ςιι·ἱ

ἔ
ἔ

οίϊ Ε: μι” οοΜΜεταβ.Ιε, Ρουι· αι απτο Ρτο

ἔ

Βοιποαὶτσε8; Βιπ1πΝοεάο ακοη 8ε :ὶ (ἐειἔτιει:
!εεεὸι1ετἴιιἱτἐεΡατ_ τειί!6ο, ρΙι1Π:ο?τ φα όσ
Με οάπουείτε:: Ρετ εοιωὶοεε.
Μ8ἱ511οι15 όιέυοπε ραττπ:υΙιετεωεκπ τιν:

ρ11ωωω Ιοε1φ'ΗΒ ω: Μπιτ οπουωπ τι;;
0οοποιρετε απο ὶογο, οσων: ὶοετιειτταβ·Μ
Όο:Μποτ,8ε Ια «έωιτιάι: Ιππικό άο1)Ε.ου στι
υο:τε ηοι1εοιπ α: ς1ιιΊΜοι19 ο (Μ: τιειΙΙΈτο ει:

Β3ου-Ιιευτευκ Εσιπρε ὸιι Νοιιικευ- Τείζωι-¦
τω:ιι€ @Η ει ω: ίοε-Βτετιόεε ΙατΒείΪοε ουκ
ξιοπαωοε . δ: ο τοΓΡωάσ ώ: (ου Ε!μϋπ ω:
> τουτο ι:Ιιο5τ.έαθο εμε: , Μου Η: ὡυΙκιἱ: άσ

<ΜΩ'γΪ©,(Ν0Π1.11.ὲ.9.)'ΤΟα:Μρτπρίε άσ: Μαι
[ιι/Ε ΡΜΡΜ·ιε. Ο: ο'‹:Ρε με ΜΗ» ὸς:Ιει τε
εοποοΣΠτε , Η Ρι·ἱιπ:ψ:ή ε&,όΈτι οοικειτοΞτ

·εο-τιοε ταιπτωε νστΞτειΒ!εε τυουυεωετπε όε
ΙΜ , Μ: τερεοωο·σε, άε ἀουοτ€οτι 86 εΙε εἰπε
τὶτέ,8£ ώ: τοΐροπότε μι· νικ: Με νταγοσκητ
ΙεΙΙΒὶουΐε δε Ω!πτε!Ηε:Ιτιπε ὰ ία 5Μοθι:ο νο
Φατὶου.7 (3οκηπιε πισω εωοτιε Ρετ Πδωο
@ο δε -Ροτ!ΈΙΡτέτ ό8 Ιοΐικ Ω!πτἑίὶ@ Με:
ΒοουεουΡ ρ!ω Βτατιό:: φάω: Μ εοπππΜἶ
@Με φ1ε!εωπκ:1εοε , ό: Ιω1:πυτο έ56άσ

Ϊ©Χ€€Πειπ‹:ε όε:1)1εω, ‹ὶε Μ π1ειψ:το ίοΜ.ε1

`Μ6

δο·υπω ©ἱχἱε|ῶσ

.ΙειςιισΙΙσ ΙΙ νσυτσίὶτσ ίστωΙ , :Ισ Ισ $ειΙΒ&στό

σ1_υ'ΙΙι:σσυ1στε ‹Ισ ίσε συΒιι1ε δέ ιΙσ Ισε τω»
πατε , :Ισ Ισ Μέσοι: εΒοωΙικιΒΙσ :Ισε ρσι:Ιισε
»Ρετ ΙσΓςιισΙε πωσ Ι'εωοιιε οίσησσ 8σ Ι'οΙΙ`σιι
@οσε σκισοτσ σουεΙσε Ι-00τ8,εΙσε μέσα Ειστ

Ϊ ησΙΙσε σιτΙΓοτιτ ρτσΡωσσεευκ·ωσΓσΙΙαπωάσ
Ια @σπάει τηΙίστέοοτόσ Ρετ -ΙεισιισΙΙσ ΙΙ πισω ει;
' ι:εισΙιστεσε,6ε εΙσ οσε σώσε 8σ «Ισ οσε Ρ σώσε. _
σγση: άοιπιί: ίσο 5Ιε νκι·Ισιισ· εὶ Ισ :ποπ ‹Ισ
Ισ (Ιτοίκ-Ρουτσουε , δέσω σοιποκωσε εΙσ
=ΙσσατέκυεΙσ 86 εΙσ ἔΙοΙτσ συ'ΙΙσ πισω τσΓστυσ ·
όστιε ΙσΏΙσΙ,Π πωσ ΡστΙσυστοσε στα Ισ ΙΜ δ:
συ ίοτι ααπουτ; πω” Ισ ι5Ισι1οιιε συίΙἰ ειάοτστ
πω: Βσευσουρ ΡΙοε εΙσ τσυσκειτισσ; Ι':ΙΙτιπστ
:ποσο Βσει:ισοιπρ ΡΙυε σΙ”ετε:Ισπτ ,ι:ΙσεσΙΙ:στ Ισ
ΡσσΙιέ δέ Ισ νίσσ εισσσ ΡΙιιε 8ι·ατκΙσ Ιιοτσσι1τ,

' «Ισ
οοιιε
Μουσε:
:ὶ Ισ ίσοδιΙΗσεΜοτι
Μισο ΡΙ09 Ι
Με
, σοιηΡοίσι·
1ιοΙΙ:τσ νέο Ι:Ισεισσουρ
@με σΧεδΙ:σωσσε Π:: Ισε τσἱἔΙσε σΙσ Ιου Ευω- ῖ
έΙΙσ,βε Μ: ΙΊυσοωΡετσΒΙσ Ρεττοκι τΙσ :εστιν
:ΝΠ ;ιουεσ οΙοκισσ συ ίοιπ Ι:ΙΙε ,8ΙωΙΓΡιτσκ
Ι

η.=._ιΒ
ν-'Σίφ
- ω-σ·

Π

`

)·

2.086: Βσειι1σουσ μα: Μ: σοι·πσιπ:ιοπι ει Ιππ-·

πιο:1::ΙΙΙτέ ΒΙοτΙσιιΓσ Θεσσ "ουσ ίσωουε @Ή Ι
πισω ρτσρατσ εΙ:ιοε [οτι ΡετστΙΙε; Αί·Ιτι @ασ

Ισε έσω” ΙΙσ [οτι Μπα ΡειτοΙΙΙΙστιτ στι πισω.
σα: ίσο ποση στι τω: Ιποσοτέ ;‹!ιισ [οτι
ΕεΙΙΙσ σε: “Λε σόΙΙ:Ισσ, 86 €108Ποωβ νοαΙ'

@σε ά σΙσ@μ›ω (ω: εΙσ μα. σε ΡΙυε :ΙΙ:ξσυ
@φ ση τω” ?σε ΐσίΙωάσ/ άσε. Ι30τ1ΠΗ
σ
.
σσουτσ5.
σ4---

Ι
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ο;οιποε.

Α οοΙει πισω Ιοκι:ιιτιος ΕΟΠ$_ΩΙ)ΙΙἔό5

:Ροκ Γοβοοόεο_εο @ο Ιιιιτι1ετε

Φ: @οσο

οιΙ'ΙΙ ο κείμτοοοο Μ Ποιο; δέ Η .φαω μ”
ΙΜ:: δ; οοΙΙτο δοΙοξϊοτίπιο ΙοτρειΙΙρ , Ιο Μ:

©Ι·Ρ46,εσΙΙο <Ιυ;ιππο τουσ Φο δωΦ8 =Ι€·ΙΑΠ·
εκει Τ;:&εωοπ:,ωοΙοοεΙΙ: ό.οε ΙΙ:Ι:τ.ΙοκοΙ18$

οδεεΙ.οε ΡεορΙι-ε.τοε. ΜΙΠτ οικτ 41.0ΙΙΙ9 ΠΙΝ·
οοΙΙΙΙ.ιοοο ΙοτρεΙΙο Ια Μ” πουε οι: Ιοοοτ-Ιο115

,οοοερμ:ιαΙετοποοτε ί)Ιοι1 όΙνο51ϊ05·ΒΜΠ·
:.άοΙιχοτο;Ιτιτοε, - Γειγ Μ: ε_ΧοτοΙΙεπτοοε οοΙ3
πω” Ιοττισιο5τοοε οοΙΙἔω ήροιηοο οι::

Βάσια ο τυ]μωΙα πΙεβα @ΙΜ/ΙΙΙ Μπα: ιβω·,
@τ “Νεο άρα· ε1ιμ_β!!ο·: ,,όΙ:-ΙΙ,[ατ φωσ-πισ
πε:έκπ.τό·βτ πω: Απ:2Μ:, ζάαΙεερω;ωμην
υκκε|βη;;

βη· |ρ:ρτωικ2Δ: Η τ1ο115 61 £1.0ΠΠ6

;Ι τοο5Ντ15$Κ€5:0ΙεΙτο 66 11°·ο8·43ΙΙΙΙΙιπξΙο απο τιοΙΙΙειοι:: ςΙοΙει νοτ3φέ_, ειδη 3ο; Ιοέαιιοοτ ι..Ιο
ωμά: οοοτιοΙΙΙΙοοοεο οοι35 ο-οοε οςΙοοηΙοτ15

_ιοοε εὶ Ι;:_ίοτι1Ιν;-8Δ :ΙΜ ΒΙοτΙ:Βοτ,οοτικοτωοΗΞε ο `
άειιοοεεοεοιιτο οοΙΙτο «Με. ΜειΙε ΙπεΙΙιεΙ
τοιμωοοε οΙὶ σε: :με 8100500115 :ΙεοιιΙτι‹›ο5

ρτοΙοοετοοε Φ: α: τοΙΙΒΙειικ οσιποΙτ ε μμε
ονοΙτ οτι οτι Ια ρΙοεμιτε ΙΜ: αερα οιΙΙ.ροτε:Μ
α: νοίκαιοΙοοοτιηΙο (ΙΜεΙΙΙοτιε , ό: @σεβ '
οπο; ό:: Ι:ΜεΙΙ·ιοοε Ιὶ‹:ίοτο1έ:ε_: ουσ πιειΙΙοε,
οοέ Ιιειίτιο , οιι”οοιιΙ:. ουσ ττοτορετΙο οιι"στ-·

8οοΙΙ,ους: οποποοοΙτέ,86 οο.Ίοτεωμο::ιο·τοθ
€μϊθ`Ιο εΙΙ: Ι;; ιΙΙΙΙΒΙοτιοιπ τΙοε Ιουιπ:ε ?.9ιι20ΙΙ12
Γ80εΙΙΙι:ο οι” ν1οι1:ς- Ξοικ:ΙΙσ Ι”:πιποΙτ.Ιοο @θ

·-Β-_Ε-.--ωμ3-1_1._ρΜ
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δωπυπ ©ί:είψοε.

Ιιοιιιιιισε9 οιισΙ Ισ Ιιικσ άσε ίσπιτιισεε οιισΙΙσ

Ια πισίοΙιαιισσισ 86 Ια ΡστίἰάΙσ άσε ΓστιιΙτσιπε
δ: άσε (στυαιιτσε2 οιισΙΙσ στιίἰτι Ια σοττιιοτΙοιι
«μισά νιιΙυστΓσΙΙσαισιιι: σΙΡαοάιισ Ρα: του
τσε ΙσεΡατ:Ισε άσ ιιοίὶτσ νΙσ, δε οιΙΙ σοιιιιιισ
ντισ αΙιοττιΙκιαοΙσ Ισρτσ α ΒαίΕσ τοικο Ια ευαί
ί-σ άσ τΙοίΙτσ ίαοΒΘ (Μαιο: εἰ Ια σοιιιιοΙΙΙαοσσ,

ΠΙσιι α νο1τσαισιιτ »·αμοιάα·άε [ου Ιερά: [ω
2οΜε :Μία ,7 ιιιαΙε ουαιιτ α Ια νΙσ , Τυιπε Μπι·
Ιω» Μερα σου·ινομ/Ει ·υσ2ε,αιιΙΙΙ ΙιΙστι ουσ
άι1 :σιιιοε άο Νοέ 2 σοιτιττισ σιι Εἔγρτσ,αοτσε
εστω σΙΡουιιαοεαΙιΙσ ΜΙΟ: ουσ Ισ εΙαἰιισ άσ

Ι'σκιστωΙπιατσυτγ μπα , ΙΙ :ή αιιοπ ιιιαΙΙοιι
οίιΙΙ ω), σα: νιι πιο:: ω: οσο: σκι με νστὶτα

ΒΙσπισιπ άΙτσ,άιιΊΙ Ν), α οτάτσ,αα8σ, Ισια: οἱ
σοιιάΙ:Ιοτι ρατιιιΙιιοιιε,οιιΙ:ι'αΙι α άσοΙοτστ
Γσε ίαυτσε 8ι·ατιάσε δ: σιιοτπισε ,ά α Ισ τσ
οοτιιιοΙΡετσ σουΡαοΙσ άσ ωστε άσιιαιιιΙ)Ισικ

Ε σ :ι”σίΙ με Ι'ΕΓΡΙ:Ιτ άσΠΙσυ,κτιαΙε Ι'σΤρτΙ: άΙ1
πιοτιάσ (ΙΜ τσΙΒοσ στι Ια ρΙοΓΡαττ , ό: Ια σοιι:
τιοὶίἶατισσ ιιιιΉε σοι: άσ Ι)Ισιι 86 άσ Ια νσι·ίτσ

τισ Ισά: σΙΙ,άιι'νο ίιιισ& άσ ΡΙιιε οταιιάσ σοπ
σ·υιο·σ_·εΊιςε_,σ“τ

ό2.ΠΙΠ2ΠΟΠ;( [με πι.. 47'. ) Ο" !: /ἔταέπεαι°
ςμέβαέι Ια πω!ωπέ άιΜπάτε ἄ° Με Γά1%Ι

Ρω7βει·α @πιο άερ!ειε απ· καηκε. Μσε Παει
ο ΕισιιΙοοε γ αιπατιτ φ1Φ ΠΟΠΗ: ΡΙΤΟΡω ίδια
ιιοιιε τοιισ!ισ: ὅ£ ιισ σοιπΙιιυοτιε ΡΙι1ε α σου·
ετΙΙΙ:στ αιοίἰ μα: ιιόε νέσσε, δ: ρα: Ι'Ιιτιοιιτστί:
άσ 1ιορκϊσ οοιιοστίατΙου σε Ιιοτι ΕίΡτΙτ ά0
Πω
.σε

ο

-.-..--ι----
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@Με εισ'ΙΙ ε τείρεστΙσ τΙεΙΙσε σοσε , Ι ΕΡΙΙ.4.
3ο.) ό· μι· ΙεειΖε! έ! πω: ιι/έεΙέ.τ μια Η· ω,
άι Ια πάεωρισκ

:

ΜεΙε σσε ωστε εΙπεΙτ

ὸεΙοττσεΙεττεσεΙΙΙε έιεοττΙ8ετ Ισ νοΙε, 86 ε
[ε τσετττε σα” Ιε :τεστ σε Ια ντεγε 5ωεω

/

τε ,σουτ Ϊεἰτε ίτσΙτε εοσσεσεΒΙεε ὰ πρεσ
τετιεε. ΙΙΙιίεΙτ Ιετεετηετιτ εΙσοτιτΙετ Ια Ισ
ιτιΙετε ασ τσΙΙΙεσ τΙεσοσε , εσετσΙτιοτιε επ

εεττε Ισπσετε [Κεττι.η.τι, ] ω»ωε «Με Μ
χω: άεΜΜετε ό· πέπτωι:Ιε.τ εκατ:: ά: π·
πω” : εστι τ1σεΙε5 Ιιοττιτσεε ΙεττεεεΙεε
γεια Ιστ ωστε σοΙΙττε νΙε , δε Ια £οσΙΙΙεστ.τ
ΡΜ:: εστΙεσίετσεστ ειτε σε Ιἱτ εσττεείοΙε Μι
Ι:ειτι Ιεε ΙπιττΙεε σε Ιεεοσ,τίεγεστ τΙεσ :Ι ποστ

τεστοεΙιετ . σιτε εοτστσε ΙεεΙτιθάεΙεε ε Πε
σΙεΙ Εκ ›·ε!έιζέυπ ει· πιο/Με Μαι ; δε σιτε,
ευρω: Μ: &ωπκ: παταω , Η: /σ)Ιτετ τοπ

ιΜτω.τ ει· 2Ιρτ:]ϊττ ποβτ·ε Ραπ: Θεά :β Με·
επτα. ΠΙεσ νοσε ειρΡεΙΙε τοσε ὁ. είττε Γεε
ΡτοΡΙιετεε,Ιογέε Ιε σετ ετΐεθ; ., εοττεΙΡοσ
σετΙε ρειτνεε ΓεΙτιτε νΙε ἐ νοεΒ ΙποσοτεΒΙε
νοετιτΙοε. Τείεεει σε νοσε ευ τετιάτε

ΙυΙεσ εειρεβΙεε σουτ σε ττσΙ τεεετοΙε Ια εστι
σοΙΙΤετιεε εεε τττγί'τετεε σε Γε ΡατεΙε : δΙ

"σε νΙυΙέ:ε επ Ι”ΕἔΙΙΙε ΚοττιεΙιτε , οιὶ Ιε Γετ
σίεε τΙε ΒΙεσ Γε Μι: ει: Ιεσ8ε8εσοσ εστω

τΙσ,8ε οιὶ ΙΙ τι'είΙ: με ΡετττιΙε τω:: ΡεττΙεσΙΙετε
γ σεΙ'ΙτεΙΈ.Ιετττστε, νεσε ίετΙε2(_ετι εσεΙτΙσε
ξεεοτι εκεσίεΒΙεε ειιειικΙ νοσε Ια Ι8οοτετΙΙ:ε:
τ! _
σ'
..

Ι Ι
Ι.___Α__Μ___ω

Ι
_

“Μ

@ιό ¦

ε Υδα·ΜΜ φλϊέψ7$8

ιιιιιιεεΡωτιε ιιοιιττιε,ε‹πιιπιε νοιιε στα «κι Μ·
ΙιεΠε δε μια: Ιιιτιιιετε ‹ὶε Βι·(3οίσειι ὸε Πει”
;ιγειιιε τοι.ιε Πι ρ:ιτοΙε επι σπιτι , είὶετιε έ:οιπι

ιιυεΙΙειιιειιε ειιιιοττέ:ε ἔι ΜΜΜ: δε ἑι Μι Μαι
τιιεόιτετ,νοοε εἴΪεε ί:ιτιε εΧειιἴε,ίἰ νοριε τι”ετι
Ις:ιιιέε Με ετιίειΒιιειιιετικε, δε Βανουε τι,οθεε

αιΡειιιΙεεεεΡτοΡ&ιετιίετ Ρετ σε: Εφη: εεε
Βιειι :ιτεῇθεει‹ἰυ ευ πιιΠευ ‹Ίε υουε. Μιἱε
εοιιιιιιε Με ΡτοΡἱιετεε 0,εαιογετιτ με είεΙει
τέ:ε όε ΐΕἴρτπὸε Ι)ιειι επι Μ; οοτιτι‹›ιίἱἔιιτιεε

ει: Εεε (πατε ρςιιιτ]εε τετειιιτ επι ειιιι πιεί
ιιιεε,ιιιειε ρου: Ίεε ίειιτε ι:ετετιτιτ [ιευκειτιειιτ
οτι Ι'ΕΒΜε: ΓεεΙιέ:ε:ιεΠι ιιιιε1)ιειι σε νοιιεει
με ειοιιιιίε (ευ!ειτιετι: ίση Ε!Ρτιτ,Ροιιτ "Με

άε σα” ἐ Ια/ἰισε,ι1ιεὶεΡαπτριπε ωηΘβωπ ώ
ὐοιι:Ϊσωὶ/ιιἱα2 :Ετ @Με εοττιπιε Με ΡτοΡΙιε
εεε εί)εογετιετεαιρ!ιεάεΙα εοιιιιοιίΠιτιοε όε
Πιευ ΡουτΙετειρετιότε (ιιι:Ιεε ειι:τεε ; σ.ιιίΠ
Ϊειπ Η εμε Μεειτο!ε ὸεΒιευ ΙιαΙιιιε ΡΙειτιτιι·

πειιιίετιιετιτ ειι υουε Ειοιιτ νοιιε 2όπιοι1εΡκετ
δ: ετιίει€τιετΙ'ντι Πειτε, ευ ·ιτιί'ειιιιΒιιιτ Με

ι€τιοτ:ιιιε , επ ίοττι5:ιιιι ΙεείοιεΙεε ε επ απ; '
ιι€ε;ιιι:Ιεε ὸεΠεἰΒΙίεε , επι τεὰςείΪειιτ εειιιε
-ξενε-. ι-. . η.
_-'ΆΜ

ειιιι ΐοιιτ τοττιΒόε , δέ @τι ίειιίειιτνειειε (Η
τοιπ νοίὶι·ε Ροιιιιοιι· , Ιεε ετειεεε ειπε νοιτε”

@Με τεεειιεε άε Πω ,ιιιι·!ε!ιι·τ ‹ὶε των: νοε '
?ΡεοεΙιει:ιε8: Μεειιεωθε ὸε τσιιτε·[Εν

β @εξ-β Αιιι€εεει:ι:ειιόέειάειιεΤοιΒιιωτάεή
ΉΠΞε εοπιιιιε νι:1ιε?Ι'ΟΡΗετ05 άε Πἰετ1°ε'εΙὶθ ε
ε
·
/
εἰ @ΗΒ
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ΜΙτε , εοωι1σε ρετίοτιιιεε οιιι'ΙΙ ε ΡεττΙειΙΙΙε`
πεπιειν: εοπίαετεεε εἰ Ιου ΙετιιΕεε δ: ὁ. Ια
ΒΙοΠε , νοι15 ίεΡεϊετιε εΙε τοιπ,εε Ιεε ΓουΙΙΙιι

εεε όιπτιοικΙε , 86 σε τοιιεΙ1ειπε ὰ Μουσε

εΙιοΙε ΡοΙΙι1ε Γοπ επι εε ΦΠ σ:ό·ι1εεπιε Ια τε
ΙΙΒΙοη,ΙεΙτ επ εε «μή τεεειτκΙε Ιεε τικευτε.
νουε Ιεοιπεε @σε ειιΙ νοικ ετοΙεεεΙΙΓΡεπ
Ιἐε ΡεικνοΙΙτε αεΒε , ‹:Ιε νουε αΙΙοιππετ πω:

εκεϊεΙεεεεΙε Ια όευοπΙου ,Ι ἐι Ια ωεεΙΙτετΙοτι

‹Ιε ΙεΙοἰιΙε ΠΙειι, δ: αεκ ίοη&Ιοικ ‹Ιε Με
ίετοΙεε; Εν; ι1ι:5 ρετιΙἐε «με Ιε ΡΗοΙΙεΒε ά:: Ια
ΙειιυεΙΙε ΙοΙ:, ά”Μετ τυπικο-β” σεεω·Μ υπέπε,

δὲ ‹Ιε ίυΙιπε Ιε τοοικΙε, Μ: νατΙΙ:έ:ε 8: Γεε Ρω.

Με; ογί:ε ὲ-ευοΙ Παπ νοικ ει ι:ε›ιιίιετιιἐικἙ
Α ωιο2Με: ·υψω:, ά· ἐ Ιυ·ορ&ειψτ ΜΙ: ΙΙ Ια

Επι: Ιου ΡεορΙιειε) ΙΙ νου: ειΡΡεΙΙε Με εστι
τιοΙΙΙτε δε δι Μτε Τα νοΙοπτε , ωιεΙοτπιέ:ε νουε
γ :πιω εεΙε, μι:: εΙΙτε εοιππιε απο ΙΣιΙοδϊε
3ειπιεΙΐε εΙε-ΓΕτέΙΙΙε ΡτὶωΙτἰιιε ,ὁ Ιειο:ΙυεΙΙε δ.
Με:: είετΙτ τεεοιπποΙ-ΙΤετιτ Ια νεται ι1οΙεΠοΙΙ:
επ εΙΙε. (π.Ιεειπ.τ..14,) Ισπκε:έω: , έ: εοφ· εφ

:ή , Ρυεπτε με ουασ-Με:β»·::,ά θα: Μ1Μέ -

»Με ά: Μαι άσκοπη· ω·υσα:, ό· με ω”
επέ:[εωυπιέ Ισ ΜΜΜ. νοι1ε νΙεΙΙεε μπε
εκεΙιεε νουεειιιΙΙῖ ἐ εε τεΙΙΒΙειυ: 6Ιει:οΙτ,Ροι1α
γναφετ εοπτΙοηεΙΙεωεκπ , μι· Ια νεέτι: ός
€εΕ·ΕΙΡτΙ:911ίΩε~ΨΙΒΙΙἱΟ·ῇὲω2ἰ5,ὅ£ :μή σε Ρε:
2 Ι ωεπι·ειροΙοτ φεία Ιωπίεπε· έειΙΐοέβΙΙΙΤε ·ειε
χ ΙΙοπιεςι:εενεατε>νεπε , :Μα νεττι1 Με να;

Ι

35,.

δετυποπ φί:οέεβπε

” ··

τω” :πειτε νοττε ττττει1ττττα εοπττττε Ι'ατ8Ιε , 8ττ
τΞτιτττττετενοε εΐΡτττε 8ενοε ίεττε Ροτττ Ρτο>

Ρττεττΐετ , ε'ε(τ ὰ ττττε, Ροτττ- Ματ τττ€ετ, δε

¦Ιστειτ ΡεττΙετ ότε Γετ› τττγίτετεε , 86 μια , Ξτ πιο
ίςτ1τε ( ι.€οτ.4.τ6.) Θα:: τυο/ίπ ἐτυκππε κατετέ
αυτ/ε άα!σε:, Ρετ νοί'ττε8ττετττά :τομ , τακτι
ιτείετ ἴἐπιετἑωτ άι· έσω· στα τω, Ρετ κι 8τετττττε
νεττυ. νοττε «ΙΜ είτεε επ Ι'ετττ€ε ντττΙ ειτττε

Ιεττεττκ όε το. τευιτεΙΪε , 8: Με 8Ιετεεε άι: Μι
ντεΙΙείτε, δε @σε Με εοττίττττιι:τοττ ΡΙττε Ρετ

Ετττε 86 ΡΙιτε ντεοτττεττίε, ετττΡΙοτέε του: εε
ειτε νουεττττεεεε νεττυ εττ νοε εοττ›ε 86 επ

τ Με είρτἰτε,ἐτίετττττ8£ΒΙοττδετ εεΙτττττικτικτ
νοττε Ιο.τεττέ5. νοτιε ΠΠεε ό: τεττττττεε (Ήπε
Ρττεττττεε , αοττΠὸετ·_όε Πτοττττετ:τ ειτε Πει:

Με τετ ὰ νείττε @το εὶε νοττὶοἰτ ειτε νοιτε
ίοτεε αυτΏ ετπτε Γεε ΡτοΡΙτετεε , δε εττττε Ντε
οτἔεττεε τα Με ττοτττΡεττεεόε τα ΒΙοττε:εί?οτ-^

«τετ νοτ1ε ότε νοττε τεττότε τττ8ττεε τΐνττε Η τπτ·
Ιε @ιτε Ρετ νοίττε ΖεΙε ὰ (οτι Γεττττεε _, Ρετ
ε -ρ:ε.ντ.-"ε_τ
-.·“

Ιειρτετε όε νοε επττεττεττε, μι: Ια·η·τοττεΠ:τε
ό:: νοε τιετΒίτε, 86 Ρετ Ετ Ρτ:ττετε τὶε νοε ετ

&τοττε ; Ε.: Ριττε @Με νοτιε εΠ:εε άε Πει»
τ1τ1”οτι σε ν'οτε Ροϋπ Ι'εΐρτττ: ότι ττποττετε τετ
Βιιετ: εττ νοττε εοττττττε οτι @Με ΦΠ [ΟΡ-Πω

- τποττττε. νετ” Γετττττειιτε δ6 ΐτ:τωΠΕΦωδ6·
εττττετ Ρετ(οιτττεε τ1τττν_Ισεε τΙεττε!ετ @με Βετ

·ίεε εοττόἰτἰοττε άι.:Ν Η ίοετετίε Δω τ1οπτΩΝ8»·

εβεττέ:ενεε εΙΡτττετ:Ιε ΙετΒεί19π© ΦΣ τωττο
7

π €ΗΣ8ϋ

ι/'ἰἄἔ.Ι τέαρ.ι..1>εαι4.ι5ιι6.ι·χιι8.. 3;;
ΕΜ: ίοΙοιι Ισ ιιιοικΙοΙεὶ Ια Ιιαο:οίίο οι: ιιοΡειο
Ιιοι::ιιιοιι Μου Βίου. ΙΙ νοιιε οΡΡοΙΙο ΜΙΒ
Ιοιοτι οσο Ιεε αυτια: , εἰ ·.:ίΙ;ι::: ίεείοι·οι:ουτε 86

(οι Ρι·ΟΡ[κχω , δ; οσοι απ οίίοί?ε ΙΙ Ρτοπιοι: .
(Με τείι:ιειοςΙτο ίοτι ΕΙοτΙτ ίοτ νοοε : ἐειίοΙιέ5
εΙοικ: εΙο νοοε Μαι ΙοίΙτοιτο θε οιγίΙ:οτεε ‹Ιο
ίσο Κομοιοο, Ρετ Ια Ιοπιιι:το όοΙοι1 Είιπιτ,*
ιΙο Επι: νειΙο1ι· νοε ροεπε τοΙοο;ε ὰ ία ἔΙοΙτα
οΙο νιιιτο ιΙοιιοοι: ΙιιΙ σκι ίειιιι&οιί: 86 ιι.ιίΙΙσο,

οι: οι: Ιο ίοιι:ιιι: ΗοοΙοιιιοιιτ οτι Ι:ι νσειιτιοο ὰ
Ιειοικ:ΙΙο ΙΙ νοιιε ο οοροΙἐε , Με ίοτιιιοοε δεί
να; παω Ιοί ίε:τοιιι αυτΏ ο8ιτειοΙοε - οπο
οι:ΙΙε:ε οοεοΙοε ἔτοιιἀε, οσωπιο οτοοι:όοοει
είνιι ιιιοίτι:ιο Ριιιιοιοο, «Ιω ΜΙ ίοο_Είμιε, δ;

τοιιιΙιιοε ἑνιιοπιοίιικ Πει οιιι είΙ: ΓΙιοοοοιιΕ
86 ΙειΙ0112088 οι: ίοιι·Νοττιι
. ο Ν οιιε τοοε`Μοο ΙΙΙ:ατοο,ρτίοτιε ΠΙοι1 ,γ οοΙ`
Ι οιινοΙοΙοΙοιιτ εΙο ΡοιιποσοίΙο ίσο δ. ΕΙΙιτΙΐ

Πιτ Ιεε ΑΡοίΙτοέ. οιι'ΙΙ Ισ Γεώ `άΙοίοοιιοτο ίσο
τουτο
νο ε:Ιιιιοοιι
ι·ιοΙΙτι:σΙοΜε
ιιοι:ε,
; ιτιοιε
οοιιτ
ρ:ιτΜουΙιοτοωοοτ
ιιοι1ε οοικΙοιτο θέ
ιιέ'ειοιιε εΙο ίου ίοι·ιιιοε : οοοιιοΙΙΙιουε οοιΙ€Ι
τοοποοε ὰ Ιο [πως , οιιΊΙ Με ι:οϊοιιιο νο ω;
οιιι ιΙοίοοιιιΙο ου Πο! ία: ιιοΠτοΙιοΙοοοοίΙ:οξ
' ουσ σε: ΕίΡτΙτ άι: ίοοοΙ1οει:Ιοπι

σε 8τιια:,' Α

οκ εΙιιτιε οσο οοοοτε Α66ι$ μ·τεΙ_βε γ οιιςΙέεΙ·

τΙοε ίοιιοιτε Πω οι:οε:τέτ Ιοίοιιοε πο: ΏΙοοιΙΙ
Φιαο€Ι11ο115 ίοιιπιιοέ Μ δομή: - ία ζῇιιτοΙἐἔ‹

πιο! οι ε€ε9π>ιι=ει== Η ΡΙΕΙΙσιτισυ.·έ·
ή

.
Χι

Μ

Ι

5$4- Δ . .

--ι3”:Μιοπ Ώὶκἱῇπιἐ -

Ι'σσισ σο (ιι γεται , ιισσι: Ι'ιιιιστιπιιστ Ρτ,0Γοτι
όσπιισπιτ ασ πΙσπΙσιιε σε πιω ατπιπε σε Η ωσ
ΒιιδΙιΙιστ σιιισιισσ Ι30ιιιι€ σειιΙΙισ.

σι ›ιπιιΙ ”

πισω πισω ιιρσποσΙισπιε ιΙσ (ιι Βιιιιισ ΤΣιΙι!σ,.
ιιιίιΙΙσπιπισ στι πισω Ισε εΙι(ιισίιιιοπιε €Ισ Ιω·
‹Ισ τσιισπιτιιιισσ , πΙσ ιΙσπιστισπι , σε πΙσεΙιιπιπσ
πιω ιισω ίσοι πισισσΠειιπσε, Ροιιι: γ σειππισιρσπ·
σΙισπισιιισιιτ:ιιιι ι! πισω πΙσπιπισ ‹Ι`γ Ρισπισπσ
νιτσισιιισπιι Ισ σΙιιιιι· :Ισ ω” (ΖΗΜΙ σπα σ σαι
ΙΙσπσσ σουτ ιισω_, σε Ισιι βιπιιέ σοι σ @σε ισΙ-_
σιιιικΙσ σουτ Ισ ισππιιΠισπι όσ ιισ5 ρσεΙιέει

πιο ΙΙ πισω ιιιιιΙΤσ σε ιιισστρσπσ ΡειπΕιιισιπισω
σιιΙυἱ , ειδη ειιι”σιι σσικσ σωπσ νιιισιι σΙιιιβ

σιιπι σΙσ ιισω Ρωιιειιιω ιιιισσ ίσπι Ασσίϊπσ.
, (ΟιιΙ.ι.ι.σ.) Ισ ω, πο» μι” 27ΜΜΙσπαπΙ ω.
πω: ΟΙιτέ!Ι ω: σ:: ικα , ό· α· με έ: Μ Μπέκ
ισπισιι; ε» έ:: Μπέκ, πε Ισ σέ κι Λιβ] ιΙπ Με” μι

Μπι »Μέ ι ό· μέ :Μ άωωερι πκ·|Ιπεραπ
πω: συσσσπιιππισσσ σειιιι8εσσνιπι πιιισιισω
ΐισπσπισιιι Ισ ιΙιίΙπισιισιιτπσΙΙσιπισιιπει ι:σιιισε

Δ

σε σειιτπΙσε ιΙσ πιω σσπίπιε , πιιι”σΙΙσε πισ ε'σιι

1

|

ιισσιισσηιΙσιΓσσειι·ση εισιιισσ Με Γσ πΙ1Γτπι-

ι

°

Ιιιισ :ι.τσσιω Ισε σιιιΙΙΙιπισσε , 8: :Ι :σωσει Ιω
ιιΙΙΙσέ?ιισπιε εΙσπισε Αι·πισέ, δ: ένσΙΙΙσπιτ ω: τσι

ι .

Ισ ίσειςσπισιιισσ σΙΙσπ , θά! »τι απ: πιο" :ή πω·
_ Σ
ω Ρπιπσιμωέ Η μή]Ισπσ › Μ Φεβ
> π.. - μια
ιΜπ]Ζωι·
ιιΙε!"ϊ,
Μ :σιμωσω,
σοι: πισιιι[πι'ιιισιισ
ειναι κοιιηιπιέ]]Ισ
ΡΙω πΙσίσσ
ΙΜΙ$ισισσιιΙΐιιιισσ εισαι Ισ ιπισ_πτ , οι οστι
” Ι Ι '

ι

ισιιισιιισιιτ

μ

·--4σ
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σ

_

αίδεσ ευαρ.Ιζ. υε»·βΙμϊ,16.17.18. 5ξε
ΕΒΜουπ:τπ ου'συ`Ει ειπε ,ουσ σοτυοισυ
πωσ νσΙυσε υ,σΙΙογστπ ΡΙσ1υσ5 ουσ :Ισ Ιου
ίσου. ΙΙΙ υοε ειττστσε ουσ ο:: Ιου ΕΙυτΙς , σΙΙσεχ

οι: ρι›υΙΙσυ: Μ υσ Ιπιτ:συι Ποσο σου; Ιου Ιστό.
υΙοσ; 8ιο«Γου:ευτ ου”ιΙ :ι συ νου; οουσ (Ισ:
ΡσΙυσ δε ιΙσ τουττοσοτ συ Ισ @σα , πωπω:
υουε τσεσυ-Ιουε ΡΜ Ιοί άσσουΙυΙσπΙου σε .Ισ
Ιογσεὶ Ισ φωσ :Ισ Ια άσυσσε: Ευ σιασυόπιν:
οπο: ΒΙσο-υσυτσιι(σΙουτυσσ , ουσ υουε ω

τουσ ροπσε (ο: Ισε σου εΙσ ω Αυἔσε συ Ισ
ΒΙσΙισ ω: Ιου ΡστοιΙΙ5 , ου πω” Ισ'Ινστυοησ
θα: ὰ ίσο: , Ισ σουυοΙΙΙ:τουε υπθιΙτσπισυτ,

Ισ συστΙτουε νυΙουστυσυτ ,Ι”σωστυίΙστοιΙσ
ΙυΙσυ.ιι·αΙ:Ισωσυτ, δε Ιστουε ω” Ι-στυΒ`Ι8ΒΙσ-$

ὰ Ιω ΙσΙου ίυ υτ‹›οισίΙσ δ: υοΙΙ:τσ σΓυστσυσσ.

