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ποιο ::ιο:ε οοΙο:ιιΙ:ιΙο, οοιι: οι:Ρ:ιιιιο: Ια :ιιυΙ:Ι:υιΙο δ: Ια Μια:: οι: οοε ιι&ιοιιο ΒΙοιιουΙοε
ου'ιΙ :ιυοΙ: Βιι:οε Ρει:ιιιι Ιοε Ιιιιίο. Ο:: ::οιιι-

ι
ι
Ι

πιο ΠΙου ειιιοι: ου:Ιιο:ΙΙό:ιυι::οείοΙε Ια ιΙο02- ΙΙ
:Ιοτι ιΙοΜογίοιόο: :οικω Ιοι::οε @ο ιιιιιιιοΙοε,

;ο

(πιο :μοι Ιω ΙΙ::ιοΙΙ:οε :ιο Ι'ουΙΙοκι: ΡΜ (υιυι
οοιιι:τιο Ιου: οΙιοί8: Ιου: ΙΙΙιοκι:ου:,ιιι ιι'ουβ

ίο:ι: με ου Ιο οου:ιι€ο :Ι':ιΙιοιιιΙοοιιοτ Ι'Εογ
οι:: , ου ιΙε ευογοιιι:Ιου: :Ιοιιιου:ο 8: Ιου::
οπο: , ο: ‹Ιο μποτ Ιει πιο: ο: Ιο :Ιοΐοι: ρου:

:ιΙΙο: οουιιυοτιι Ι:: :οπο οΙο 22:12:10 , Μ:
(ΝοιιιΙο.ιι.ιω ο:: Ζωα:: , σησ:ίκ οΙ:ΗΜ:

:Η οΐο/Ισ)ιοπ: οι:: ο:: [ωι::η·ΙΖε: : ΑΜΠ ει-:-ΙΙ
νουΙυ οοιιΙΙι·::ιο: οοΙΙο :Ιο Ιοίυε ()Ιιτιί': πο:
ί::ο $οιειιου:, μι: ντι:: ιοΒοι:ο οι: ιιιοτυοιΙΙο5
9ι1,ΙΙ ο Βιι:οε οιιιιιιΙ Ιοε ΙυΙ.ΐο , βιο: ουοι ΙΙ: οι:

Ι'ουίΐοιι: ιαπιειε :οοοιι:ιυ μου: Ιο διιυυου: ·
ζου τοοιιιΙο, οι :ιο Ιο Βίου: ιοίοΙυε δ. ιιυἰιτοϊ

Ιου:ε στου”, 8ΔΙουτε νΙοοε,8: ὰ :ιιυΙ:οοτ
ι νιοΙοοοο Ιο Κογειυιιιο :Ιοε (3ιουι: , ο Ια οοιι-ο
οιυοίΙο :Ιυ:ιιιοΙ ΙΙ ΙοεΕιροοΙοι:. Ο: 9ο οί':ΙΙ
::οε-Ιοοοιιοοιιτ ου:: 5. Ποια: ο οιτιοΙοιο αι
ιιοτε ουκ οο::ο Ρτουιιο :πιω οι:: πιιτοι:Ιοε (ΙΟ

Ιοί-ω θΙιτΙΙΙ: ΡΙιιΙ':οΙΙ ου'οιοουιιο 2118138: οιο
ιιιΙο:οιιιοιι:Ρουτοο ειυΊΙ :ιυοΙι: :Ι ΜΙΒ Μο

ι ΙτιΙΙόοΙοε (ι.(3οτ.μ.ιιι ΜΜΜ' Ι:[οα:Ι.ερΜΜ
[Ζκε.:,οοιιι:τιο ΙΙ οί: ιΙΙ: ι.(]οτ.ι.ι. δ; Ρει::Ιω·
Ιιοτοιοοιι: ο νο ρουΡΙο :μι ουοι: ντιο τιμ::
υοιΙΙουΙο ειυΙ:ΙΙ:ο :Ι τοοΙιοτοΙιο: οΙοε ΙΙο005ι
·
ΙυΙυειιπ
Ϊ
έ.-εμέ:_ο

κ

Ι,Ι Ι Ι ο
αίιΙΙε: :Ιωρ.?ι. νεο/ΙΙ. ι.'.Ι3.ι.4.

ε;;

Μυοιιιτ α: πιο:: :ιοΙΙτο δοΙΒτιοιιτ εΙΙ: ΡΙιιΙΙοιι:ε
ΙοΙε οτι Ι”ΕιιειτιἔΙΙο , (Μει::Ιι.ι6.4. ) απο: :ια
2Ισιι ΜεβΙΙ.ωπε ό· πάοΙ2στε/]ο άεωοπές@ιι:::
8: Ι'ΑΡορετο δ. Ρ:ιιιΙ , (ι.()οτ.ι..ι.4) Δε: @οι
άεπιππάεκφέκε:, ό· Ισ.: δεν:: τΙΜΜΙΜΜ Ισ

/αρΙΜσε. Ειι Ιοοοιι:Ι Που, μπω ου:: ο”οΙΙ:οΙ:
εΙοε τιιΙτειοΙοε οτοοιιιροΒοέε ιΙο :οιποε Ιοε

οοιιεΙΙ:Ιοοε οιι'ΙΙε όοιιογοτι: επική: , Ροιιτ
οΙΙι:ο οτι:Ιοτοττιοτι: Γεω τοριοςΙιο . δ: ΡουΙ.°
_Ι)Ιτο ντιο Ιου: ΡτοΙΙοο‹Ιο ΙιιιοτοΙΙΙοτι €Ι2Ιι5 Ιοε
ΙΞΙΡ:Ι:ε: ω: ΙΙ νοιιε τοἔειτὸἐε ἑι Ιου: οιι;ιΙΙ:έ,

ΙΙε οΙ:ογοιι: ΡτοΙουο :οιιε ‹Ιο Μ. τι:ιιιπο :Ισ
αν:: μι: ΙοίουοΙε Ιο ΜοΠΙο νο:ιετι: ου ποιοτι
ιΙοε'γ ιΙοιιοΙ:·ίοΙΙο τοοοιιιιοΙΙΙΙο , ΓυΙοοι·ι: :το
οιιΙ :ιιιοΙ: οΙΙ:ἐ εΙΙ: Πο. 55. ?Μη Με;; 'υπ/πάω

Μέ απο/Υπο, ό· να” άεΙΖωσο , ό· «Ζωα Μ·
Ιοεμα.ν Με αιωιι€|εερτο»: υιΜοΠ.: , ό· Μ ο·
πιά/Ζε.: αΙσ.ι/διιτά.τβι·υπε εΙο/Ι0ΩΡές;, @Με Ισ ό”

τειικβιαιεω εοπωες !ε/Ι·ιβ σο· Ια Ιππέπε έκ

πω:: :Ι1:ιπ:εω ε» ιι·εωε- : :ΙΜ δ:: Ιει τειΙΙοτι
ρουτΙ.ιοιιοΙΙο, Ιοτε ουοΙοε ‹ΙΙἴοΙρΙοε ιΙο Ιοειτι
ΒειΡ:ΙΙΙο, ΙυΙ ν/Ιιιτοιι: :Ιοιιιιιο:Ιοτ ,› ( Με::Ιι.τι.
4.) ΙΙΙ ι#οΙΙ σεΙιά θα! άρια” οπού: ? ΙΙ Ιου: (Η:
/Ι//έε ό· @ΙΜΙΑ ά Ι:Μ α· οπο· @Με Μέ: απο

ό· ω· , ΙΙΑπασΠ με Ι:·ειιι‹ωἔΜ Μωιι‹πεπ2

Ια πασοκ; οπο Ισ ΙΜονα ώωξέπωπ ; θα: Ιω Ιε
ρσεω:·βω πει:οέέ: ; με ίω/Ιικτέ: ακοη με
Η: και.: τε/βρ2:επι ; ό· θα ΙΈποπέιΙε 4!

Ρ78/ΙΙνδαπκΡυπ7::. 51 νοοε οι: οοιιΙΙ:Ιοτοε Ια
ν

~
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δωσω» Βοα/ίέωσ

8τειοιΙειιτ, Ιεε ΜΙΒ: ωοίωοε εισουογουτ Μέ!
»ο :Υπ φα: μυπιέε «πιο άε £είε:Ι2Ι112.Ι5[ΠΠεΕΠΕ
Πε :τη 8. Νεο. 9.μ.. ] 2! Μ· Εφ Μ· Πέτα 9είωι>
Με
εαπ κά:
, (ετΙειπ
σιωεπΠε
!εε]ειωσ
επ δ. Ι.υο.4.36.
ἐ Με ωεειιέ!ι·
) ςμ”εἄε
κά. @εν
ποιε
αε||ε α'υδΜπε ή :Με Μ @Ή σωππωωΙε ΠΜ· Ι

2Ι:σε22:ί,ωε[Με Μ4:σ ε/Ρ:·έτε έπωυπα'ε.τ,ό· ?άι/ε
Μέ σύει]]εσπ έ'δΙ Ια ττΠΠτΙωάε,ΙΙε οοτιίεΙΙΙ:τιμ
ειπε πιείαιεε, (με: €μωιωΙ Ζε Μεβε σΖωάπιέΙ
:ίεπ]θτεμ.τ Μεωκεα·ε ;86 5. Και ι:Ιάτ αφα

ΠΟΠΙΕΠΕ , :με ίε Μακάι) ,κε/Με , π: Μπάτυί2
με Ιω Μπα Πάοκ π» ερτ27οι:,[σα Δε: ευσα!σίε
ά!ε/ετέσει· ἀέ ρυ2πἐἔ σε ΡσΜίι'.(Ιε:ιο.ιι.2.5.) δΙ Ισ:

Ι)ιπ,Πε Ιοτυογειπτ τουεεῖ ΒΙοτΙίΠετ Ι)Ιω,86:Ι
εὸΙΗετ,ΙΙΙίΙ;τυΙτε,Βε ΓευυετΙεε Ι·Ιοαιωεε. 8Ι Η

ιπειτιΙετε Πε Ιοε Ε11το,ΙΙ :ή αυτ: μιττιεὶε_τἰεο «Ισ
ΡΙοεοιεΙυΙσπε, ιπἰ‹:Ιε πιοΙοε Μα ω:: Ισοβ

·ε:οιπε δε εῖ Ια ο:ΠοττωΙε , αει: Πε Με ΙειΙΙοΙτ
Πευειοε του: Ισ πιοο‹Ιο , ἐ Ια ίΙπ1ΡΙο ρειτοΙε:ε
@ιι ε; Ιου ΠιτιΡΙε επτουςΙ1σωευτ δέ Γ: Βιι1εετι
εΙτετε,τΙΙ ΡτοτετιεΙτε Μεσα ευειτιτεΒε αποσ

έΠΔΙΠ.Ειπ νΙΠίη.Ιτ Πε είὶογειπτ Ι6Ι5,(1Ι1,ΙΙ ει!). Π
ΡειτοιίΠ;Πε οΙεΙτεΙππ:η:,εμιο ς:ΈΙΙ:οίτ [Μου @ΙΙΙ
ΙεείωίοΙτ Ρετ ΙυΙ,σοτιπικ Π Με άΙτ ΙοΙ με 5.

ΡΙοττε.ΡιτωΙς:κιπ:ητ Π ΙΙ1ΙΠϊ0π “π 038 Μ.ΙΝ·
53Ιεε,Ρετα: (μα: ς`φίΕοΙ_ι ντιε οΙΙοίο Παπ που:
Ιε ΡευΡΙε: ε:ΠεοΙτ τςΙωοΙιπ,8; Ποπ: Πε· οίΙεο
γαι: του; αεωωωΙε Ρα: ΙΙ: τφΙιποἱἔηε8.ε '
Χάο Ι‹:ωτε μομεεε ίωε εοωι1κ:$.Ι)ιε·.τ_τεΙ'οκ
?
.

:

”-7

-μ

·

ε
.

|

-

'
··

ΕτΙτιπσε
'ὶὶ

ι/έΙΩέ”.Ι Εύκι9.1..°υ8Μι2..ι5.2.4ξ

5.97

Ριιιιιι:,κιιιαιιιΙ ΙΙ οι: , με: Με» α]ιιέά:Ρατ Μ]
Ιω υιέ!έεπ άι· φωσ, συκωτι ω ανια: Δ· [Μέι.

Ι

(]'ι·:ίΕοι:Ιουτ όιτε·,Ιειιε νοιιε ΡειτΙο ΡοιΙιτ εΙε

1

έ:ΙιιιΙο :μι νοι:ε Πιγιειιτ ιτιοοιιιιιιω,οιι ‹ιω
. Γοιειιιτ επτιιιέεε Μου Ισια άι.: νοιι5:Ιε νουε
ΡειτΙ€ άι: ι:ΙιοΙΙ:ε ιιιι6 νοΙ1ε Μιά τουε ρου:
Με ειιοΙτ νοικ:ε , 66 «Μπι Ι,εΙΐε& , Ρουι νικ

Ι
·Ι

8τιιτι::Ιε ρ:ιττιιτρΙΙ: οποιο οΙευειτιι νοε γεια:
ω: πι: «Με νουε με ειιοοτε τσιπ Ια 1οιιτε
κ1ιππιτΙιό ιΙο ροτίοκιιιι:ε ειιι”ΙΙ ει ἔιιετιεε (μι @ο .

Η ίιιιιΙιτί: , ιιιιι ό:: ίου ειιουΒΙετιιατιτ ειιιι @ο
Ιει ρ:ιτέιΙγίιο, ειιιΙ :Ισ Ιἔι ΙεΡτ€:, (Ιω εΙο Ια Ροΐ
ίεΙΙΙοτι έΙΒ5 Ιζ)ειιτιοιιε Ξ
βειτο:ετιιιιτ ‹Ιε τιιιτικ:Ιοε Μάο ιτιΙιεεΙοε Η ΙΙ.
·ΙοΠα:ε,εεΙετιιΐε,86 Η ιττερτοεΙιεΙ:ιΙ€ε,άθε Ιοτε

ειιι”ιΙε Ιειοι·ιτ νοιιε,οιιΙΙἔιιτ Μαι όσο ΠΙΙ:ΙΙτο :Ι
νιιΙιιοτε Ντιπ ιιι·εταΙιιΙΙιέ; ιιιειιε πιο: ε'ειι Βια

ς1ιι`ιΙε έ), Γογειιι τειιιΙυι,ιιιι'αιι Που ιΙε τεεοιι
ιιοι.ΙΙι·ο-Βι ιιιιεΙΙιέ.8εεΙε τοαευοὶτ Γε όροδΙτιιι€:,

ιΙε οιττίουΙθ ειναι: ΡΙαΙε ?να δ: Ποια: , 86 Π;
Ποστ ΡτΙειιι::Ιιτιοε ὰ Ια Ροιίοιιτιο πω: Με θ.:
τε:ιιτ όοΏετιιοιιε,ὁι:Ιἶοιιτ ΡετΓεε:ιιτί: ΙυΓειιιοικΙ
Ια πιω: ιΙοΙα(3ι0Ι1:Ι)ΙΩΙΙΙΘΡετπι€ττ:ΐίε Μωβ,
μια: .Ρτοοιιιττ μι· Ια τιιιοπάσΓστι ΡΙΚ ω.
€1Ιιε Ια τοιΙσωμιοιι εΙιι μπα: Ιιιιαπιιιι : θά:
Ι ι:οιιιιΐειΙουίΙο,5.Ριεπε:Ιιε!πι ςβω: !ιατέιωτ
ία εσπ[Μ .άς;ΐΜέε β: ΝΡΜαέαΙεπτε ά: Με:: από
μέ: : & δικά πω: επ ία Οτο!::,ά· ΗΜ; κά:

μιΖ:: Μπέκ.: σΙ:Μηα::. Οὐ ΙΙ Νικ πω: ;Ι'νιι
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δ:ΜιΜ Όσα/έα”

::οίΙ:έ ΠευεΙ:1:Ιεε_γεοΧΙευτΙοετεΠιιΙΙ:έ , Ιου:
1τιἔ:ε:ἱ:υὸο,Ιςο: Ι:ΠιιΙΙΙοε,Ιεστ πιειΙΙεοδε Μ::
:::υωι:έ,ρουτ Ιου: ε:: ΠΜ:: Ιιο:πε δ6Ι10:τ€Ι11'

δ:: μα: Ιοε επιασε:: εἰ ντι:: νταγθτεΡε:1:ευε:,
86 Π: Ι”:ιιε:::: Με Ρ:::πνΙστο ::αυΙ:: 9:11 α ::οτκΙιΠ: `
ΙΙ: :οω:,::δο :]:ΓΠε ιοΒα::Ιο:Π: εε::εοε:ιιυτε,

ωιωπα Με :τουτο :ουτε όΙυΙιπ:,ςιΠΙεοπ

:ιπ::Ι-ι:ου: τεΙΙ8ΙουΠε:τιεοτ Ια. ΓΙ10ΣΙΕ5;δ6 :με
Π:: απο ::ιο::Πε ΕΜΠ: , Ποτ:: Πε £1Ιίογευτ
Ι:τωε:ιετο :Ισ Ιου: ΒΙ:ΠΕ.ττιοε.8ε Ια ρΙο:κ Π:
Ι:ει:ιοΙΙιΙ::, Πε θεου: :Ιοίο:::ιειΙε Ι”οΙ›Ιε& Π:

Ιω: :Ιουο:ίω::,:$6 Π:: Ιου: ::οπδεικ:::: εοιΠΙ
Πε:οπε :::πετι:Ιυε:πειιτ Ι'ντι δ: Ι'ιιυ:τε,δ£ ρου:
ίυΙυ:‹: Ι'ο::Ι:‹: :Ισ :ιοΙΙ::: :::ΧΕ0,€0:11:Ι120900$

μι: Π: αιυΓε Ρ:::::ιΙοτ:: 8: Γουυ::ι·εΙυο :Ισ 66:
1ΙΙ:ΠΙ::: ευε:ιεππ:η:. (?οί:,:ΙΙ: ΙΙΑρσΠ:::,ω
εοπξ/Ε·έΙ Πε]ΐωέε Ια μοαΜεπσε Π: Μαι. (Π:
Π:: ΡοΙ:π είὶί: νοέ·οΙιόΙε :.1ιι:ίοΙ: νεοι:: Πατ
ΡΙ::τιο::: ό:: Ια νοΙουτέ Πρ: αιιιΙΙ:ε Ια:οτκΙε;,
οι: :μια Πει: ΙΙΙ: ρε:πΠε :Ι'νω: Ρε:::ΠΙΙΙου

οΙΒικ,:;Ιεπισιπετι: Η: Ιω Ισα:: ο:οΙΓἐε ὁ ΙΙ::
· :::Βα::Ι·ο:
Ι:::ι:έ:,:ιοτι@τα
ναειιωθο::α:ιτ
, 98 ι:ΙΙ:έ ν::οι:
όσο::·::
φυ2Ι9ΙΦ
Π:: ›Π:ω”
να :
έςβίαΜΙκε δώΕΙ6Ε81°ΠΠΠέ: πο:: ΘιίΠ εἰ: Μ: 3
·ΙουτΙειΙπειτι::η:-8ΣΡα: οσο2Πο:ι, :Δεκ ::ιι'ΙΙ

· Διιο.Ιυε:τεΙΗ: οπίοΙ 6Ι8118:1: του: Με ΙὶεεΙςε:

ο;μεοωω«ω1:5. Ιεομν:ε «ώς-Πο ω :ΜΙ
φα ΙΙιι:ε,17ι· απ:: :ΐρ:|ύπτ σούπα: ὰ Με:: ΜΙ·

κατ/Ε.: απατα: Ποσα:: Πα: Ι'ΕΙει;Ι:υτε @ΜΙ

-Δ-Μ----

ω!δΙει ώιΨ.ι.$ει/ι.ι..13.ι4.
399
Ισ 6υπ[ει!,ιιοιι ιιιι,ιΙ ειι:ΙιείοΙτι ό:: οοιιΙΙ.ιΙ=
τετ Ροτίοιιιιο Πιτ α: οιιΊΙ 2 ὰ Μια, οιι οι: άο
ΙΙΙοετοτ οτι Γοι-ττιείιιιο άι: εΙΙιιοτε πιοισ.τιιετΙ:
"Έιιιι·ιιοτιιτ :Ι Ιοε δικ , οι: οι: οΙιοιΙΙι: .οποια ιιιιΙΙΙ
χττοιιιιοΙοε ρΙιιιι Ρτοοτεε; πιιιιε ρου: οπο,
οιιΙΙΙ ο στόοιιιιί: μι: νιιο Ιει€εΙΙο ιιιδιιι€, του:
α: τιιιΙ εΙοιτ ιιι:ι·ιιιει οι: Ιοιι καφε. δε ευ:ιβι!, _

οιι εΙεοτετ ο:: Πανου εε ειιιι οοιιι:οιιιο Ισ Βι
Ιυ: όοε Βοιωτια οίὶ ‹Ιο όειιι: Γοι·ισε, Ι'νιι Βιτ
ιιετειΙ οσοι· τουε Με Ιιοιιιιτιο.ε , Ποια· @πιώ
Ροιιτ_Ιεε ο:ΙΙ:ιιε,Ιο 8ειιι:αιΙ οοιιΙΙΙΙο επι όσα
οΙιοΓ::: : Ρκοιιιιοτειιιοιιτ αι σε ουκ: οποσ
γιιιιι: Ια οΙιε:ιπο «Με Ιιοιιιιιιοειιιι Ρει:Ιιέ , δ:
μι· Ιοιιοε:Ιιέ επ Ια αποτο επι Με ‹Ιε Ισ τοΓοιι
ω, ι:οτιι πι:: ΙΙ ειιίὶ μου, :ὶ Ιω οτε:σιοιτετ τουε

Ι

ΙΙ
Ι
ι

επ Ι'ειογίιτιο·οο Ια άειιιιτιειιιοτι ΕιοτιιοΙΙο Βιιιε
ι:ΙΡοέ:ιιιοε οτ: ιοΓοιιιιοι:,οτι Ια ττειιιτ:ιιιτ οσοι
ιιιι:: Με Ι381τιοιιιι εὶ Η. ιι€ιιοιιτ οιιι:ιτοτιιο (Ισ Ια
@Μαι ΙΙ ο οιι νικ τοτιοτοΙΤο μου ουκ οιι`ΙΙ
Μι Ροιιιτειι μια; Με Πειιιοιιε: ΤετιιΙκίΐο
ουσ Ι'ΑροΙΙτο ιιΡΡεΙΙε;(Τιτε.;.4.) Πιιιιοιπ άι·
Μονά ειιαετ.τ Ι:: ίσουεπισι, ειιιι ει ΒιΙτ οιι'ΙΙ ε'είΙ
Ρι:οοοΤέ εΙοι:οιιτο ΙΞτειιιιτξ οι: Ιουτ οιιιιτἶι· Ια
Ροττο άι: ΙΞι·τιιίΓοτιοοιεΙο, €Ιο Με ε:οιιιιιει· :Ι γ

πιοο_ιιι·ιτ,·ΒΖτΙο ι·οοοιιοΙΙιετ εὶ Γοι οι :ΙΙΙ:δΙ:,
πιο: @σε @οι επι είιτόΙ: γ ιιιιτογει.:ιι Ιουτ τς:
ήσοοτεα$εοοιιοοιιιειι: , ειι οι: :με Γ2“ΙΠΒΕΙδθ;
ειιιιιιιιτ οιι,ιΙ είΙ; Ισ ΓοιιιιεταιιιιοΒο ι·Ιιι ιιιοιιτΙο

Ή Ι:0$οςοιιοιιεΙ ΙΙ οι: ς:ΡιιΒιισ ει” ΜΜΜ
Ι

›

ο

@ο - '

@Μπακ $ο%ῇέω

ὸ'αΙ:ΙοιΙεΙ‹εΙΙ: 0οι1Ρ2Ι:Ιο φα ώ: εοτι:Ιειτουα
Ι,ιτπιοι:ειπ , είὶειιπ νο οβΙΙειοΙο ΙοιιΙικΙΒΙο

ΗΜ Με ει1ΙΙ ωιρείεΙιέ εΙ'οΙπετιιτ εΙε Ιω Ια
τοττΙΙΙΒοπ ιΙ€5 ΡοςΙιέ:5, 86 Ια να: ΙικτυοΙΙο.
:μπω τω:ίτοοεΙΙε ευ1ΐοτι; ευ Μακ ειΙἶεὅτΙ‹›πιε

Με
ωιωΧ όιΙΡοίέεε ιΙι1 πιοικΙε: :ὶ ςεωμιτ1τ:Ι
ία-ωΙΓεεΙοοωσ,86οεττεΙυΡεκε τ1τ:Ρουι18ΠΕ Ι
`α:ΙΙ:τι: Ιετπωπε αυτ; ΡΜ Μα (ειέΙεθιδΙ:Ιοο πιθ
Με: , Ιε1€1ι1εΙΙειιΙ ΓΙιοωιιπ:, οι ἐιυουειοαυιτο
στοειτοτε, εοκιπιιο εΙ)εειιπ θτιΙωΙ:; Ι; πωπω

ω: ω ευί'ε μυ ἔοιιτ_ιπὶτ; ΙΙ·ε”ερε ;:`ίοΙΙΙ:ΠΙοκ1#
πετ Ισα ἘΙΙ; ντιΙε1ικ: 86 Μαι εΙαιί:Ρριιτ @Πιτ

απτο ΙεεΙεΕ;&Ιοτι οι; Ιορτ ΡΙεσέ,; ςι1 Κέ μυε
ΙΙεωτ Φ: Ιου: πρωτο, @ο ς1υ'ΙΙοιΙΙΙε ςΙςρΙ& Μ
Με απΙιεεεεϊ @ο_ιηιπΙ:Ιουτ _ΡΙω ΡισεΙΙερα
πο: Ι; 86 επ .Ιφ_ι1ῆ]ἑι;ι1τγ:οη ςα;;;ςηωμι·ο Ια

/ ΡοΙτι‹:ε @ΜΗ ουρέωτ ωετΙτέαΙ, ειδη ε1ιι'ΙΙε 60
-ωΙωΙΙ εκειτιΕπε ;ΜωηαΙε; νςΙΙΙΒ.80 φοἱ

γ

Ιοο_σαφβΙΙρμρο Ι2ραβε 8:ικτ;ιΙ:
ΖΙςΡτΙρ ς:ΙΡεΙΙ εβσοΙυΙ ςμίΙΙ ο Μ: ς;ι @κοκ όρ

α:τωτιε ΙΙοςμφω θΙΙ'ΙΙ ει 6:Πς:ηςΜ5ς ό: Ιω

> αφεποΙ_ :ΙΙιέ€ΙΙυεωσπ ω; .ΙΙΙ

:Ή Εἰ

Ϊρριιφε ω: Βρε ωςε;όυΙΙ:έ,υμνα:ΙΙβ › Μ Ι
μ Ϊ. ομΙΙ ΦΙΩΡ€ΙΟΜ;]ςΙΙ)ΙΒΜ'β€πΙ; Η:»;:ίουΙνθ [ή `

Ι>999=Πτ υστΡ=οΙε απο αποψε: “Η Μ· Ι

· ωφατ Μ>ΙιΙΜΙε Θ” ΙΙΙΙ-ωμ Φ τω·
. ΕΜ» δε Φαετέρει28ΙΙΙΙ ΙΙΙΙ9ϊ4ν @Με Μ'
_1$ΙΙ[$0%ι1:5.1, :

..

. Ι

άδέε:εύαβ.ι.νεΜ:.ι.:.3,η.

Μ;;

Ί.”ΑΡοί&τε 5. Παπ: οτι τ:οΗειι σε Ρ:ιτΙό
με άεεε: ι:οτιίο1Ι ου άεστεε ΓΡεοΜΙ , πιω (Ια

- ΒευεταΙΡετΙοηυοΙ Βὶειι ο Ιω] άι:: :ουτε
ΕτεττιΙτέ: , όε ία καπάκι: τοοοτιοἰΜβΙο ω;;
Βοππω:5, επι ΜΜΜ ίου ?Πε :ὶ Η Μακ Εφη;

τσιπ οσοι: @οί τεεοιπτοιπ δ. Μ! εποε Με:
·νι·ειΙε: :ερετιτωει: «Ισ Ιουτε Ρα:Ιιέε , 6: Με
ίεται: εοι15επιι:ο απ Μ· ωίΓετάοοτός άο Βὶευ,

86 επι Ια Γατἐείειέὶἱοπ Φ: α: ετευό :ώσπ
Ρα:ιιτ. θά: α: εοπω!έψίοΙο 86 σΜεττπίτιθ
@ω @Ρο Εποροίί: ἑεοιιε !ιοπιτικ:ε επι ΓΕυαιι€μ
Μ: φωτιά Η αι ὁἱτ (με “απο 3.16.) Με:: :ι π!.

Μπακ πέτκέ ἰε Μακάο, 9ιίέ! ι ἐσπυιέῇω Ε;;;
·υωμο, @θα απο· 9ιιέσσ:ηκε απ: οι ἀεὶ πι· Ρε

τΜ> @ΜΔ Μ»! π: Μ ω: Ε2ετυΜε.(ι.Τ$ω.:..
5.) 22';Ι)« α ναι-Μι! ωωΙω:«ω απο :Μα ό·

Ισ: ΜΜΜ:: , α_|Ρ”Μτ Ιε/;ισ Οἰπῇϊ Μπακ: , Μ
με! :'ο]ί άσπυέ επ :Μαρκ ραπ του:: ( χ. [εαπ

2,1. › 2ι9··β μείτιω α Ρπόέ, 720%Δ πισω:: πω
Άπω: Μπα: Π: Ρε” , σ/[ιωϋ Ι:/ἱι.σ Εβα/Με

παω θα ψ ΖαΡ:·σΡέ:2πησυ μια· πιο: Ρ::|1έ.ηά·
Μπβα!εππω μια· ί:: αφτο.: , πα2: και μ”

πιο: άι· πω: ω ΜΜάε: θα: δεί): ω εμε ?Α
Ροί)τικ·: $. ΡειαΙ φωτιά Ρετ Ια: ΟΜ/ἔὶί άι· 1)Ξεηω
κ €111πτΜ Η Μ: ειι12.ο. ώ: εε :πιάτσα Ειπα , @ά
ο” :'42 ρο2πε πω” 9ιίέΐ π”αὶ: πωιοπτύπωπ Η

τοπβίί οίε Μαι , 2 ω" αι4/9ασΙ.: 2! μετά. σου”. _
@ψ οι: άεσε:,φο κιουε π'ορροΙορε.Ραεσσπ·
ή2:€οικ:Ι
82 ο:Ισπστπωι69 έμιτ:0€
γ _ _ _ ::ιο4ε
__ αΜοΙα
__

559

ψ
Χ.Ηκεπ
525·κ-_Τ.:2·ετ:

μ», ' Ι ' 6'επεποπ @υπ-βαττ
φ'ετιο·οτο τμτ:Ιοε ΡτοπτεΙΙοε τμ:Ι Ι.οπτ @το
τΙί:εε (οτ σε @στα , δ; Ρετ ΙοίττυοΙΙσε ΙΙ εΙτΙτ
-τιΡΡΙΙττιτέ ειιικ.6τΙ::Ιοε , Ιογετπ ΡτοΡοΙότ:5 το
ττ:τττττ:5 εοιπ:ΙΙ:ΙουεΙε , 88 :τι επτά: τα/ξ·τω[τω-

Ι
Ι

τω”:τιοατττωοτττε στ: Φωτο: Πιτ ΙεττικΙ εΙΙοτ

τ

ίΕπιτ ΐοτκΙέ:α ,εΙΙ: (ε:οττιττΙερετΙεΙεΙΣ.Ριττ-

'

το) ω» ωπβτΙ τΙσίπτ, να τ:Ιοτ:ττ:_τ τ:οιΙΙΙοτπ,

1ττιτττιιε-Ι)Ιο 8: ΙττειτοοεβΙο , εμε: Ι)Ι:ιι “Με
τΙττ Ματ Παπ ΈΙΙΙε ὰ Ια τιποτε Ρουτ Ιτ:ε ρτ:τ:Ιιτε /
τΙ85Ι10Π1Π1%,δ6 τΙΙ: Ματια· ρθω: Ι'ετττΙουττΙ.ο
ΙυΙτουε ασκ @τα ει: ίου ΝοττΙ, ΙτττΡΙοτ·στουε
Μετὰ νικ κατω: τ.» Ια τττΙΓετΙσοττΙο ό: Ια μια:

(Με Μου α: 80τ1ίε:ΙΙ ΒιοττκΙ αυτ: Ματ
ΟΙττΙΡω τ:ΙΙό Ποτέ: επι (οτι τ0τ1τρ5τδ6 @σε τω:
Ισωστττο οΙο Ια τ11οτΕ , Η ΡοΙΙΙΒΙΙΙτί3 τϊείΙτο
τεοοικΙΙΙθ επτα: ΒΙου , ά Ιειυυἔ: Εττ:τωΙΙ:

τττ:τπ, ε ο(τέτετ:μ.τΙΙ:: ὰ το.ιτε Ιτοτυττπ:: ΜΙ Ι5Ιεττ
:με Ρουτ είΙτο ί:τι1ιιίτε , Η σε Ιου: ΙΙιιιτ φις
τ:τοΙττ: οι: ΙιτΙ , ττεττ1 τπτ Ιοε Ροωτιεττττ εκφΙΠΙ'Ι“ε
ῖ€Ι© ίου Μο: ,μ @ιτε Ι-ειιτ Ρτορτο ττ1τ:τεόυΙΙ:Ια

νοΙΙ:ι φτ:ΙΙε ο εδώ Ια Ρτοττ›€οι:τ: 8ο ίυρτε:τπο
Μ=ι1ίς: τΙε: Ισ τιιοττ τΙο τι-οίΙτο δωιτευτ. Μέσι”
οτι πιτιττπτ:τκιτττ Ιοε τ:τιιιΙοε ΙεοουτΙε5.8.ΡΙετΝ Ι
πουεΙοε ατακα, ττικιτΙό τΙ τΙΙτ οτι μ:ιτΙειτιτ ετα Ι
ΜΙΒ; 7σωΙ)ιπέ: ΡΜ ό· ΙΒΜέτ Μάτ ω Ια Οποτε τ
£'ωιέ:|ωτ ›πτωτάτ τω» Ι:: :πείτε τΙ:Μπέμε:

Α" Και Φ: Ι'ε·τιψωΙΤστ εοτοττπ:Ιε ντετ ΜτΙ

ΙΙΒτ «τω το ΑΜΙ.: του.τωΙΙ:ετιπατφω ,. @ΙΙΙ
ΨΗ ΙΞΑΙΙοέτ τοτττοε Ιοε ε.άΙοοε,οιτ ττο.ιιοΙΙΙΙΙΙπ
Έ Στ

γ)

90"Φ,

Ι
τ_

.-'

/δι!ε::έφ.:..σεΜιι;:.3.24.

4ο;ζ

σοιπ5ουσΙΙστοσοτ ρου: νοίὶ:σ Μαι, ό: οσο:

νοί::σ Μι:: , ό: ίσ ίἱἔοεΙο:ι:Ρ€ι::οἱ να” μ::
νοσ:οθο::έ:άσ :οσ:οσΙΙΙσ5, νουεΓουέε :Με
::οπιπισ νο ::ιεΙΐει1:συ: , νοι:5 Γειι1€5 Μ: δε

Βει::οπσ σοτο:οσ νο Ι:ι::ο:: οι: :το Β:ἱ8ο:κ!;
νου: ο”:ὶοἐε Ροὶιπ Μ: πισίωσ ό:: σοοἴσὶσ:ι

ν).
«
π:
σ:

ω, οἱ ό:: :σσουτὶ: ὰ ΡΗ8τσ Ρου: Ισ @το σου;
:Μπιοσ: ἐ Μ Οοο” :Η άσ νουε Γεω:: οσε
ίοΙόο:ε Κοτοοἱοε , ρου: :το σΧσσι1τστ Η: ἴση

°'Τ!
Φα-Ώ_-Μ_β-έρα.
Ζ-:ε:π_-ω::.

:σ:ισσ.8ε εὶοίἰ ά'σωοΙο:στ σο:π:σ νοί::σ Σεισ
οσο:,οσο στπισ:Μηι1:σε όσ Βέσι1 :'56 ό:: Η

ν:ειΙσ :σΙΙ€ἰοο : Ε: Η Που: Ρι·οοοΓσ οσε σαοίσέ
Η, σο:ο::ισ άσε ὶοίἰ::υωσο:ε , (ΙΜ ο”ο:ι: :ἰσ:ι
:Με οιίσχσσο:σ: α: ουσ Ιαρτσιπἰσ:σ δ:: Γοιι
οσωπισ, ειίΐοιιο:: Βὶσι1 :οσΓκοσμ σ:: οσο:: ο:4
· αοΠΠε ; αποτο:: ΑΜΒ να:: ΙΪο::ί:$ οἱ όσίΐοοε
οι: εοφ. 4; €Μ:ιο: ὁ. ΠΙσυ , Ραμ: οπο: αυ12:έ
τω: 3. ΜΔ Ιψω· με :πω ο2ωΐ ,β·βοιπιβιω
ύ!έ: Ηετοάε ό· Ροκ:: Ρώσο έ απ:: έ:: :Μ2ί072:

ό· Ζε: Ρση!ε: οἴψυιε! , μια βέτο :πωσ Μ:
σύυβ.τ με· η: ω” ό· το» του/ξ·;! παα]:·αιτ απ·
Ρωνιαωπ άε2εΜπέπέ:: ει”ς/ίτσ/)ι22ε.€. : Μ2ὶ5,;

σο:ο:οσιπ εἰ: σε :μία νικ: οσυι1:σΠξΠιίο:σ
ω:: ε'σί:›νου!ιι Μο:: ά:: Η άειπποεοΙσε Ι::
Π:ιπιπο:ε Ξ Ισ οίσο σε:: Ισ νοι1ε άΙ:σ, δ: νοι:ε

Ισ σο:οο:σο:Ι:σε ειΠέτοσο:.· ΙΙ ΓειΙΙο:: ε1οσΙε:
πιο:: Επι: ΙαουσΙΙσ οοΗ::σ 5ουάσιι: άσυοέσ

@το Ι'σ::ρΞε:1ο:ι όσ οσε :έπεσε , ω: για::
πιο:: οι:Μηασ , ὶΒτιοω£οὶσοΓσ 8: :ικιι:άΙ:σέ·
`
` - ΕΣ ο ο

μ.έ :

υ

θ

δεινιιοπ $σε4Πέ:πε

Θε
(ΜΙ γ ίιιΙΙ εοπιάειιτιτιί: οοιιιτικ αΙιτΙΙικ:Ι με
ω” ειιιΙ :ιιιογειιτ Ι'εΙΙΙιιιΙτιΙΙΙ:τ:ιιἰοιι Πε Ια Ιο

ΓτΙοο ΡνΙΙ:ΙΙειοε; εΙΙ.ι”ΙΙ Βια :Μιά ειπα: τουτο
(στα: όιοεΙΙΒτιΙι€ οοττισιο ντι ΙιοτιιτιιΙτ «πο,
ετειΙσΙο; @ΜΙ Ιοί): @Η 66 ΙΙέ εοπιιιιι: ντι ΙΜΙ

ίειΙτειιι: ; τιιειΙΙΜέ 86 ιτο.ΙΙιιί:, Επι: εΙειισιτιτ Με εΠ- Π
Βιικιειιιιε αΙιιΠε 8εΕεοΙεΠειΙΙηιιεε Πι: ΙειΙιιιΙἐω
πιοειιιἐ, ΙοιιΙΙΙΙικέ , ίουἐετέ , οοικοιιιιίτ €Ι'εΙ

ΡΙιισε , οΙοιιέιιΙΙει (]τοικ , δέ επι απτο ετοΙιε
οοιιιιι:ττ Πε στ:Ι::Ιιειιε , οΙι:ιτΒέ: ΙΙΙΙιιΙιικοε , 66
ειΙπιιιιἐ Πε ΙΙοΙ Πι: νΙπιει€το: α:Ια πιο (ο ρου

ιιοΙ: με βήτα Ρετ τΙε:5 @Με :Ισ Μαι : σα: ΒΙ
ι:ο :οικω (επεσε Πε: ιιιειιιιε 86 (Ι'οιιιαιεεε επι
ἘΠε Πε Πιειι386 εΙΙιε ξερω Πο Ι›Ι‹:ιι,Ιοτιι οΙιο

[εε ΙοοοιπΡειιΙΙ:Ιοε. ΙΙ ει όσοι: Ι:ιΙΙιι :μια α:Ι:ι
(ο ίοΙτ Με μι: εΙοε πιοΙεΙιειιιε, ειιιΙωέε ΙΙο Γαβ
μι: ττιειΙΙ:ι 86 τι::ιιιΙροττέ·ε άι: Βιτειιε δέ (Ισ κι·

2ε,τι::Ιε ειιι”οτι: ι:ΙΙ6 Ιεε δετιΕκε ,Με ΡΙι:ιτι
Παπ» , Με 8:ιετΙΗωτειιτε , Με ειιιεΙαιε ὰ: α:
ΡοιιΡΙο Ιστιιι:ειΙ , ειιιΙ σιΙογειιτ Ιειιιε Βιιιοιτ

Ι ΡοιιτςιιοΙ, Οπιει]θε, σι·ι:τῇ'ἰε Ισ, ου :πάπια Ρετ
:Ισ ιιιίιόεΙεε ΠοΙΙΙτιιθε Πο τοιιιε οοιιτιοΙίΙετι

' σε Πε: ΠΙειι να :Ισ (ει ω , Με φ.ι,σΙΙογετιι:
ΡοΙισι·: ΡΙΙο.:ε δ: Ιεε ίοΙΠετε ΚοιτιαΙι·ιε. ν οι”

Ι
Ι
Ι
β"`.

πιο ΙΙΙτέε, πιειΙε
Η ϊΦΠεΙΙΙ
10ιιττοωΡΙΙεσ α ιιιι:ίωσ
«Με ιιαΙιί:;
Φοτιιιιω ιεραιτιι; Ια ΡτετιιΙαε: οποία Ρετ ειυΙ
Μπιτ οοΙ:ι Μ: σκιά: μ 86 ιιιιΙιιιιιΙε τεΙεΙιιΙΙ:ιι

ειιοκιι·ε «κι @οικω Νοτι.ριικεφ'ΙΙ ο!! Μαι
-

4 .

·

Ια

.

η

·

../!δΐε:τωχ.:..ιεικι.ι.ι3.:.4.

μι;

Η οποία όε α: ειιιι οτι είὶ ΜΜΕ ε:'ερο ει. (ω,
ΜΙ; ωστε όεί)ίιτιί)ε, δε (κ: ιιοΡετε τετάειιτι
Ρ:ιοτι,ιτι:ιιειιιιΈρε με Γειιιτἱιοιιτ άσε Ρεοιιέε
κ1ιιιέγίοτιτ οοπιτιιίε,ιείςικΙε οτι πιο μπι: Μ»

Ριι:εταιιι”ευ νισε όοε οποία 1έεστιάεε; Οι:
εοπιιιιε ι:1ιι:ιτιό ειιιεἱειιτιειτιετιτ Ισ Με18ιΡετσ.ς
Κοιτιοικι,σοτιειωιιιιοιι: ι:επειιτιε οτιιιιιιιε!εΞί

άτα ΦΧΡοίέ5 πι: Ηοτιε, Η γ εαπ: ΐοττ @επι
όοάιί?οτειιοο, απτο Γ:ιδΝοτι όε εεε Βάια
ΐειτοιιι:Ιιεε , ‹Ιω οτι όέειιιι·ετιι: :ιίτιδ Με Ιππο
ιιιεε πιο οιιοτοΙιογειιτ 9110 (κ: ί:ιτιείειιτο ει Ντιπ
&τοειπέ: τιειτιποΙ!ε: , δε Πιθ:ιοτι όιι Μ:ιΒιίιι·ειτ
‹1ιιἰ πω: ρου: Με ὰ: Ριιτιιτ Με αιπιεε , δε:
εκ άοιιιιστ ό(:!ει :στοπ ειιιιι ιιι_οΓοιι:ιιιε μι:

Ι'ειωτιιΡΙο ι:!ο απο μια: : :ΜΗ επι ωπε
οαιίιοτι ὸο Η ιιιοτπάε ιιοΗιτ δειιιυειιι·, ειναι:

ιιείὶέ. Πιδιιοπι ά::ε Ιιιὶἴε δ: άσε ίοΜ:ιτε Κο
ιτιειιιιε,ειιιηιιοΙιει!ε πιο θ: ΓοκιτΡτοΡοίό,ιμο
ὸ':ιίΪοιιιιὶτΙευτε ρειίΠοιιε ιιιειιιόιπω δ: Μω
ιιιιΒΙοε , δε ειπα: Γει&ιοιι ι!ε: Ι3ιω @οι 8 θα

Ροιπ νιίέι·: κια ί:ιτιεθιιτε ἐ ίει ἰιιίὶια: Ρετ Πι Επι

ι›πωη «Με ρεοΙ·ιέε «Με ιιοιιιιιιει , 60 Μ μια·
Γοιιι·ιεό: ίσο ΡΜ , δ6 ει€ Πιιιιιετ ρ:ιτ Η ,αιιώ
τιεοτόστου8 πω( ειιιι γ :ιιικιγειιι: τεοοιιτε,
Ρετ Ιετιιοτιι:ο όεοεκτε Γειιιεθι&ιοιι.

Ευ ε;;

:Μαιου (ιιΡΡΙιεε φα τιοιιε Μο” , Η: Με!
@Ραπ κι'ιιιΓριτοιτ με ειιικ Ι.ἱοιιε απο Βα

πιοιιτ ετιν:Ιιε,ειιιι Με ροττοικ ὰ άοΜιπει Με
!ιοιιιι:ιισε:Π Και ίειιιοιι: Β:ιιΙφιιιειικ , μου
`

Οο

ι

Ι

τ"Έξέ(__
.@Τ
Φ;;;
°ει -ι <_.τε-α=-Τζΐενδζ

.::ο6

:ΜΜΜ ΒασΠό:ιε

σι:σου:σ: ΐσεΙυσστιισιιτε ::ου::σ Ισε σ:Ι::ισε:

Ι 1)Ισυ ειυΙΙΙ :ιΙσρειεΙυΙΡΙ:έ :ιυι: Με, οι ει::
ίοΙ:Ι:ιΜο:ιισι:ιε , ::σε πιουυσ::ιστι:ε :Με

Ρισ:ό,‹Ι'ειυει:ισσ,:Ι'ει::ιΙ:ιι:Ιστι,:Ι”σουΙσ :Ισ πω·
Πο:: δ: :Ισ στυαυ:έ,:1υι Ισε σο: Ρο::σσ δ. τω:
:στ :ιι:ιΙΙ:ιοΙΙ:σ 5σΙΒτισυ: ΙσΙυε : ΙΙ εστι σΙΙ
ίσ:υΙΙσυΙσ::ισ:ι: , σε Ισε ε: σ::Ι:σίΙσ2 μ: Γ::

Ρτουι:Ισυσσ5. Ι'σΙΙ.σ:ξ: , :μισο Ιου ΟουΙσιΙ
Ε:σ::ισΙ , Π εΙσίΙοι: Ρ:οΡοΙσ :Ισ ρ:ο:ΙυΙ:σ στι

Ιου καφε. ΙΙε ΡσιιΓογσυ: σ:: σσΙ:ι ί:ιΙτσ
Ιου:,ρ:ου:σ νοΙο:ι:σ οι:: σΡ:οΙ: Ι::ιιιισ , δ::

::ισίοΙιει:ι:σ ; δ£ Ι)ισυ :ι Μ: σε: συ:: Ι:ιΙΙσιιυσ
:1υΙ σΙ:οΙ: ι::σε-Ι:ι1:ι&σ:$σ ::σε-Ι›οιπισ: 8: σ::

οι:: σΙΙ: σ:ισο:σ :Με 2:Ι:1ιΙ:ειΙ:Ισ , σ'σΙ: ουσ::
ΕιΠε:ι: ::ιου:ι: Ισίυε (ΖΗΜΙ, Πε σο: ::οπιτιιίε
ν:: :::Ι:τισΡοιιτ ΙσουσΙ Πε ου: ::ιστι:σ ::ιΠΙ0

σ:ιΓσ:ε,8Δ :ισσ.ιι::ιιοιιιε :1υσ:ουε εσυ:: :ΠΠ Π:
ίου: :συσιι:ιε :Ισ Ισυ: ίειυτσ , δ:: :1υΙο:ι: στα:

στι Ιυι,σ:ι σσ::σ πισί:ιισ πιο:: :1υ'ιΙε Ιυι ου:
αιυΙσσ, οτι: ::ουυισ Ι”σι:ΡΙει:Ιου :Ισ Ια:: ω:
::ισ,8ε σο:: :Ισ ::σΙυΙ Ισ ίσι:Ι, ::ιειΙε :Ισ :ουε Ισε
σ.υ::σε συϊσ::ιοΙσέΙΙΙιΙστι ουσ Ισίυε (ΖΗΜΙ:
Ρουυοι: ουσ ::σε νσ:ι::ιΙ)Ισπισιι: σο:: ΜΒ,
::σ ουσ ΙοΙσΡΙι :ΙΠοι: :Ι ίσε Ι::::σε ι ( Οσο. 8ο.

πο. ) Νεβ2έεμέσε ση:έπε σ:: Μ: σα: σοι::
από.: β:: εαπ:: Μ. Με:: Πιιέ: ρι·η[έ οι:
,2ΜΙ:Μπό: Βέ:ΠΙΆ·Ρεπρεπ θέσω ό·πίσ ει:
€σοἰἔΡοιπ ωσσ:[σότε Φί147σ μ: ν:ισ σι:οσΙΙ:ιτι

?ε (ΙσΙιυ::ι:ισσ , σε:: Η νουε στοΙσε συ πιο: .ω
Χ

·

σε

:ιισΙ::ισ

σε __ή

Ι " ι

.κ

Ζἄε.ιεἔιι)υ.ι.Φεηἶιι..ι3.ι.4.

μι?

ιιοεΙΙιιε Γειιιο ουσ: νοοε ιιοέιε Μάο ειι πιο.
(Μπι: , νοοε Ιουετιι εΙε τουε Με οοοΙιε: 86

απο οιείοιε πιο:: (με πιο τιι”:ιοί:ε οτοεου
τεονουε ΙΙ:ιοοεοι ΕτετοεΙΙεοιετιτ.
Μειιε οι: απο εοιιίἰ3εςοτι‹ιο ιΙε Η ωστε,
ΡειΙΙοοε :Ι εεΙΙε εΙε [ο τείοττε&Ιοιι, ιΙοιπ ΓΑ

ΞιοΠ;τε ιιΙοοτε,ΖεμέΙ Πεκ ο τοβιβί2έι Αφαια:
άιοΐέέΖ:: άσω!ειιι·: ά: Ιω :ποπ , ά”ΜΜπι οπο!

ο'εβ'ο2: Ιωσροβόι!ι· , με: Μ|α/Ι 7°ει!εωΑ Οι).
ΙΙοοοπεριείοιιτο μεο·ιιετοοιειι: Ι'αυτΙιειιι:
οι: απο τεΓοττεδοοο , οΙΙΙιοοιι· Βέω;ε:ιτ

επεσα: ου`ιΙ ΡευΙΙ: οιτε ουσ: ΙεΠιε (:ΙιτΙΙΙ:
6'εθ;οιτ εεΙΤοίοιτε ίοΙ οιεΙτιιε , Βιιυειιπ σε
ο-οϊΙ-οιίοι: ( Ποιο οπο. ) 0ιψ'πιψΙι σε !!'ΜΡΖειι
ό· :ο Με: Με:: ο· ο πΙεπειοέ: ( Ιεοιι ιο.ι8.)

1,4]Ροώπσε είε μι!" πιο Με , ό· 2,ιι-·ι μοβ
[απο έ: Ισ ›·αΡι·:κάτε σΙεπ·εβεβΙ σε Ιο οι: με,

μπε οοε Ια ΜΙΒ , οιιι πιο τεεοοιιοιΙΙογειιε
με

ειιοοιιο Ποιο ΟΙιτΙΙΙ

ρου: ΠΙου,

τι,εοΙΙεοτ ροκ είὶέ αιΡ:ιΙ:Ιεε ονειιτευότε εεΙ:ι,
οω”ετι €υΠεο:ΙοοοόοΙΙΙε:: Μαιο ιΙ οσε ουσ ι
ο”οίἔ 13ιω ουΙΙ'ει τείΙοίοιτέ , α: οιιι εΙΙ: :ΜΙΒ
ττεε-νετιτειοΙε. εοπιιιιε Ι'ΕΙοτιτοσε Μπάκα

ευ νικ: ιιιθτιιτέι:Ιε Μ”. Ειι Γεοοιι‹Ι Ιιεο,ιΙ
ποιο ίἱΒτιΙΙΙε Ια ιι·ιιιοΙετε επι ΙειοοεΙΙε ΙΙ ο
Βιιτ,:ιΙΙοοοΙτ , ε» α,«Μιιι: ΙΜ έσειίεοπ :ἰΕ Ζω

70207! : (Με :ποτε ίσο: επιιιτοιπει όεε Ησαυ"
πιει 18.8αΙο ΡΓειιιιττιε ιι6. Ιε πιο: ιΙοιιι νΙΞε

Ιο ΡτοοΙιετεειι απ., εΙεοιι Ιιευιι ο , 1ιοιιιδο

£94

;·ε ε ·ο
σε"

4ο8

ό'στωοπ 27σαβωε

Ρτορτοτυ6τ1τ άσε ευΜαιωσ δέ ἐκ: Με:: ;τἱι1οὶ@Με ίοἰε ευίΠ,1ΙΠΒιι15ο Επι: ωεωΡΙιοτο, άσε
άου!ει1τε , άσοι νικ: Ρετίοιπσε ερτ ΡτείΤἑο

ι

δ6 Γεττί:ο , :Ματια απο άεε από:ε ; & τεΙ-

ε

Με οτι: είὶἐ @Με άι: ιποθτε: δοὶετιευτ αι!ε

1

(ἱτοἰκ,οιὶ Η συ ε: εΠ:ί: (Μετ:Η. 2.6. 58. ) Ρ1°εβ

ία[ ΜΜΜ εποπ,ςιεί ία ώ: εέΐεδΗιιετπωι:
επι ιιΞιιἰο : στα Ρουτειιιο1 αποτο εμε: εε
ττιοτ,ευίἰτ ίσα Μαι ικα εί!τε ι:ταόιιά: συϊιἱπ··
με οι: ΖΖευε;τεεειτιττι1οἱιπε Ιοε [:Ρτ2.11το Ιπποτ

Ρτετεε Ι'εγετιε τοιπὶιι με @Η άδέέ0%“ΐΠΊε
5.Ι.ικ: επ ταρροττατιτ εεε :ποτε εΙο Ι'ΑΡ6:τε,ε
ίι1ἱιεἱ νοΙοιΜετε απο πάση, Ρουτ ω: Με·
Ματ ίτωοικτ εΙυοΙτειπ: α:Βοίο Γετιεπει::ίδτέ
επ πιο νετΠου τοπικ οοτιπποηοπιαιτ απ

Ι'Ε8ΗΓε ;ΕτΠ ὸἰτ (με [Μπι σε τεΙΤοίοπεππ
Ιοίιιε (ΞΕιτὶΡ: , α ά€β£έ Σε: άαιι!εωε άι: Μ ΜΜε
δείἐ ἐ ώτο , Π: όε:Ηυτέ όεΙει π1οττ οὐ Π·
ισογειιι: τοὸιεἰτ Με όουΙουτε· , δ6 Γε πιἰε επι
ΜΗ: άι: τι'ευοἱτ ΡΙιιε @πω τιί ιποττετιὶ ΦΠ·
Ιωτε; απ ἀαΡιιὶε ( Κοπμ6.9.) θεά! 4!πβά
:πέσω β2:,Μ απο” Με βια/ε άσπύπωίου β47
° Ζωέ:!.ει τεΓυττε:&έου Ισ ι11επτειιπ επ ν21€ ΦΠ·
άΜου ὶττιρΜἩΒΙσ, ἱτιοοτι·υΡ:ΝοΙε 86 ἰΠ8Ϊτ©·
ΜΒΜ: :ὶ Μτικώε. ΗιΜΙεωεπτέ! ιιοι1ε εκΡτἱ
πιεΙε ωτοΠ ροιιτ ΙειεΙυεΙΙοΠ ο ρίὶθ αφού
Βήτα ςιιΉ τείἴυἴεὶτειίϊ ε εΠἐιιοἱτ Ραπε με!
' «φαι ωεμβύ!ε 9ιίέ! /`ιιβ πωπω μ" Μ πω”,

' κε”είὶ ὁ. :Με ὶττιΡοίἰἱΒΙο , εμε: π'οίΈ:ιοτ ι·:ιπτέ
'
όιιιιε
έ

`Δε4---

τ/ίἄεττἐκΙσ.ι..·ιιετ[ιι.ιΞ.ι4.

του

ότιιιεΙαετιιιΓουιόαΙει ττισττ αυτ: σουτ στα
κ”.

@τα αουτ σουτ , αυτα αιυ”ιΙ τι αυ θα σουτ!.

ατιτιατ Ρτιγαιιιατιτ, υγ τυίτ αυτου· τΙατατιυ,
86 συα ααΙυι συι σαι Με ταιτιτιε ΙΞτατιιαΙε
αίτσιτ οττΙοτιτια σουτ Ια !τιΙυτ τι: :αυτ Ιεε
πορτα , 86 αουτ Ια ΙιατιατΙια'τιστι σα τσυτ

Ι”νιιιυατε Γυσασυια:ιίτ τι Ια υιιιΙαεΙι&ισυ,άουα
τσυτα ίσττατια τυσττ , ττιιιιε ΓΡααιιιΙαιτιατιτ
ααΙΙα τιαΙει (Στου: Ροτίσιτ ότι τι αΠαιιτια!Ιαα

τιιιιττιυτε. Μια τισυε υ'ιτιίιΙΙτατοτιε με τιΙυε
Ιστια τατιιτ›ε Μ· Ισ τ:σιιιιτΙαττιτιοτι ‹:Ια α::
ρσιτιτλ,τειιιτ Ριτσα ααα Ια τατιιρετισυε ιιταίΪα,
τ:τυα σποτ: αυτ: τισυε αυτστιε ατιατιτα τι νοτια

ατι ΡειτΙατ ατι Ι,αιτσσίιτισιι ότι ταιττα ιυιυιιτιτ.
` (Ια τιυα τιουε νατιστια τΙ'αυτατιτΙτα Μαι
Εταται,ι:ιτιτίυτ τα Ροιιιθτ , τιυαιυτΙαι σΙαυιτ

ιιυτταετιισιιε σαιτ Γυιιιτα αουτ Ι'ιτιταΙΙιττατιτ:α
τΙα τισίΙτα αυτα:: τυειιε ιΙ ιια τισι.18 Ραυτ μια
ΓυιΉτα σουτ τιοίττα ίτιΙυτ,ίι αουτ ιια σουτ ατι
ΜΜΜ νιιαΙσουιια ειιΡΙια:ιτιστι ·ἑ Ποι1$ πισί

Πιαε.

Ρτατιιιαιαιιιαιιτ άουτ: τιιιιιαιιτευστιε

τισυ·ιαα συα δ. Ριαττα τατιται:ιυτα τα ασκ
Ιυιἴε , αυτ· Μια: σιωι τι Μιέ>έττίω πιέ!Ζω

αι”ωικ,αιιι”τ! ια και στα· τηιωιε κιτ πιέπιτίτ.τ,
9ιιΉ.τ σ›τσαΣΖοιἑΔε/Ϊέτα[πιιοικ: , τιιι”:ιιιιίι Η;
Γσιιτ ιτιαιτευθιαΙαε,ε”ιΙετια ταασυιιοιίιατιτ τι
συειΙιτα; ά στ: ιτασιιιατιτ ίειεΙοεΐττιτια: σε δια
ισιιεΙ:?ι τΙαιΤυε απο ταΗαιτιστι ατι σουτ πια(

τιια5;διΙαε Ιυιτε τισυττ:α αυτ: Ιαισι @Μι :ι
"

με:
όΈ·Μπωι Όσα[ι:επικ
ΜΜιτέ Αυ πΠΠειι ά'ειΒ: εοφοτε!!εωεπτ,δε
!ευτει ίειπ νοΙτ ΡΙυίἰωτε @Με δε ττιὶτειοΙ‹:ε
ίω6Μεε, ίο0τίοσκουίαΒίε5 άι: ιπ,ειιιοὶτ με.
τεοοοπυ ία ρ<:τίουτκ δε ίυὶυὶ ίι:ε επίεὶΒυε

απο” , οουε ει: ωιΙίου άοίηυο!εΞΙε Βεωτο
ίΡ·έτίτυεΙίειπεητ,ευκοτείΙΙοε όείςυε!ε,ὶΙ Με
πετειππετ›ιιεὶεε πω” ί:: νοἱκ €Π Η ΡταΠ

εειτἰοτι όε ίου Εικιιτ8Πε , που: γεια όείι1ικΙε

Η εΠτ Ρουτττ:Ηι; δε εοττωπε οι·υιὶίἰέ απτο
ποι:ε, εφε Η Με «Μου ία εαπ:: Ιοε Μ
7 οοωρτεἰ1επίἰΒ!εε ωοτικτΠΙοε είε: ία οΜτὶτἐ
~ οτιιιεςε ποιτε,8ε όεικιππ !είεΙυείεΠ άτείίωι1
Ξοστείίιιιἰ ία ταβίε:,Ρουτ οσο” όοιπιετ,ϊιοπ
ίειιίεωεπι: εεε ΙγπιΒοΙοε εκτεκκιιτε ‹Ιυἱ

ποιιε ίοπίἰοέ Ρτείαητε2 ί καιω ίου Ρτορτό
εοτρε δε ίοιι ΡτοΡτε: _ίΔυἔ ειδη :ίου Μία: ίι1ί

:επεσε επ Ι'οΓρετειεωοίόσ Μ. νὶε: Ετετικ:Ι!ε:
αοαιΒίω ΡΙιιε ίετοπε παω οοπό:ιω0:ιΒΜε

άουεοτίοτι Ιυεεωεπτ , Π Ωσηε ως Ι'εωΒταί
ίοιιε ΕΟΙΤιΕΠΟ ι·ιοΗτε νΠἰ‹:1υο 5αιιυευτ . '6
21011306Γε1ἱτΙ10Ω$ό©Ε00τ110ίἶτΟ εα:υτ › Η

που: π”εί‹:ουτοπε εττεπτίυε111:0τ ία [ΜΟΒ
Πυοι15ποΡω:Ιοφοω ἐ ίου ίω:τεπποπτευοα
Η άσυοτίοπ οοτιο6τωΜε , Π οοι1ε 1ϊ600Π$
είί:Μίοοεέ1 νέιπε ίεἱοπ ί::5 5.ΝτιέΒ ευίοἰἔοε
πΜ:τιτε,δε :ὶ Μ1εθ:τε τεηόσε εοοίοι·πι€5 970
Βεὁπᾶετέ δε επ 50ρείεε, μποτ ίεΒ:τε εοφ"
πω: ευΒω:1ιαέε δίεση ἔἱ0ἰΓ©ἔ 5,!! ΜΙΠτω·
ἴοὶέ

Α/δΐσ.:σ&κΨ.2.·υσ:[ιι.:.5.14:

ΔΙΣ

[ου μουσικό σου::σ Ιω νΙΙΙσε όσ ΠειΙΙΙέσ,

ουΙουογσυ: ΕΜ Ι1ουο:σσε‹Ισ Ε: Ρ:::ίοιπ:σ3
σε €το:ιδσσε ό:: Με ::υτοοΙσε ,

86 οι!!

:ισ ε)σΙΙ:ογσυ: ροἰυ: Ρου::ου: σουυσττισ5,

οσε υυιΙσό1&Ιουε σΠι·‹›γοΙ›Ισε , ( ΜεττΙΜυ
μ.) ΜυΖώεα›·[έτ :σέ 6'ωνειέπ Μοίἐἔ›ω: #47
ω: Βσ£βρἔσι|π όσ. Τ]:ό· Μέσο ίσου: Μ”
τοΙστού!εωεπτ "Μπα απ: έσω· έκ έαέεπιεσξ
οι:: σου; Ι; Ε: :σέ Οσρωωιικ: μέ ω· Με
σ/Ζωέσ 0498” πι: Πέσί ; τ:: βσπα ΙΜΜ· ζ

έυ[9α:: ε:: :>προ· , α:: ε:: Μέσοι: ΜΜΜ:
σἔἰέ χω” Η.: Μπα.: :μιά σο: ε/ἰέ μου :και
»Μέσα έ: Μ: , σ/ίε/αβ σΙσπεστέΜα|οσε: Ξ σε
έσω· , Ν,οιτουε υουε ω: Ποσό: :Ισ στου:
:Ι:σ ], ου”ΙΙυσ :ουυσ:Ισ :υσΙΙυσόυ (]Ι:Ι ίυ:

:ιοΙΙ:σΙοἔ:υ:Ι:υ:Ισ , 86 Π:: Ισ ρ:‹›ἴουεΙ υοσβ
ουσ ‹Ισ Ισ οπου: δέ ό:: Γ:: :φωσ ,ουΙΙσ :τους

ευ τυΙΙΙσυ :Ισ υουε έ' ΡσοΓουε ν άσΓο:κυοΐε
σουποσ που: άσυοοε Τι·σε- ουσ:: Ρ:σ:σε,

δ; :ισ σου:ὶυυουε ρΙυε ἑι τσσσυοἰ: Ε: ετο
σσ :ΙσΒΙου συ νευυ , σοτυτοσ που: ουου5

Μ: εἰ ::Ισυειο:; :Ισ οσο: ου”ΙΙ :ισ Ισ :στΙ:σ
του: :ὶ Μ: :Ισ υοι›ε , δε: ουσ Ισ Κογ:ιυ
τυσ υσ Ιου εΙοουσ .δι :Ιου::σε :μυ ει: Κα."
οσο: Ισυ: μου: ουσια ουσ υουε:

ΜειΙε :ἐυσΙΙΙουε εἰ Βου σΙσΙσο: :·ιοΙΙ:σ
::σΙσ Ρου: οοροτ:ο: οι: ΓστυΙσσ ‹Ιο
Ι)Ισυ οικω:: όσ :ΙΙΙΙΒσυσσ & Μ»

Φωτ ουσ ορο:

Μου: σουο::ί: Ξυίοοσε

.σ--9-&ήψ--,. μ_

Τ
ἔἑ.
°Βσ:
::τΐο
σ·

Ι

μι.

άσκοπα:: ΌέΙ4/ϊό:36

ΙοιόετΙοόειιτ 86 άι: ιιοιιοΙι:ιΙΔιισε, ω" @Η
πισω 00060118 σε:ι:ι·: όοικε δ6 ΡτεςΙοιιΙσ ΙΙ?
Εφτά άι: Ιεειιιι:ΙΙο πισω Ιοιιϊίΐοιιε ιιιιΙουτ
@ω Ρετ Γε Βι:ατκΙε τιιιΙοτΙεοτάε,Ι:Ι'ειιτοκιιΙτς
ία ΡειτοΙο, 86 άι: Ρο.ττιοΙΡετ ;ὶ Ιεε Για:τοπιοιιτε

ό:ιιιιε Με Ιειιιια:ε ειίΐειιιΙιΙέσει 22 ειπε οοιιιιιιο
ιιιοιιε Ι'ιιιιοκιε τα:οιιο ‹:Ιε πιω μια τιοιιε Ια

Ι

γ ΡιιΙΙΙΙοοεκκιοΙαιοτττε:ϊ ω” ειιιίνΙειιάτοτιτ

Ι

@τα τιοιιε;ειΙιιι ειιι'ΙΙ ΓοΙτ Ιοι:ιιι , :ιΙΙοτίτ δό
ΒΙοι·Ιθέ μι· ιιοιιε δι6 Επι: Ια» ιιοίΙ:τεε εΙο 8:08· Ι
ειιτιοιι οτι Βοκιετιιτιοτι.
ΡτοαΙιε
@Μιά
εμε
Ριιιε
δ. Ριεττο
@τα πιοιιι
ΕΜ Μ
επιτειιεΙοκιε
ε” ΜΙΒΙΙ: Μ·
ΙΡ·
ιιοΙι· Ειπε, αΙουέ::ιΙα οιοικ; 8; ιιιΙε:ιιτιοττιιο- ὶ
@το δεΙἔτιευτ ; οιιτωτιε επι ιιου5 κτιεΙσι€8 δέ Ι

εοιιΠεΙετοιιε, Η ιιοιιε ιπ3Ιοτ111ϊ188 Ροίτιτσοι1·

ΡεψΙ05 ό; Ια ιιιεΓιιιο οΙιοΓε. Οοττει πισω 00
μ: (9ΓΠΡΩσε με επι ιιιε:Ιιτιι: (απ, ειιι'ΙΙε Ιου:
Β[ά; ΜΜΜ ιιε Ι':ιοοιιε Ρειε ετιιιοΙό ίαΙΙιτΡΙΙΙ
ςΙοε ΓοΙΙΙ:ι:ε :ιτιιιέε , ιιοιιε πιο Ι'ειιιοιιε ραετικ
Ρετ Με τοπ; κιουε ιι”ειιιοτιε Ρ:1ε οτΙἐ έΙ ΡΙΙΙΙΙΒι
Μ##ῇΐἰ#ι 6Μα)ΐε Ισ Ι πιω οτι μια: άπο οι ντι
ειιττε ίειιε φα που: Ι`ειιιοιιε£ιΙτ·5 οτιωτιτ 906

?ει οίΙἔ: εἰ €2Ι1Ϊο άι: ιιοιιε φ1Ή :ι ΙοιιΙΐεκιΙα
πιο:: «το Ια (.ἶτοἰκ: (ΕΕ;ι_ς..) σ” 2! π.6/ΐέρ04

βρω· ω: μπω , παπα' μια και ~άπιφώΙΣ
Φο Ιω: οσε ΐοτίειΙιε 8; τιοε νΙοοε η06 ΙΒ·Ι"ω
α: ‹Ιε Ι)ιειι ει Ριι_ηἱει :Λοβ ίειιοτειτιοιιτ σε” Ιω:

@Φ Πιο: ειοε ετιετιι:ε @οι Ιω απ: εεωΙό ΜΙΡΙ
-

`

Δ

·

εε
χ

ΙΙ 7

- Δ

Δ

Δ

-

_

.

"Η

εέἄ:.ττἐιφ.ι.ι›ε›]ἶιι.ι5.ι4.

με

Γεε άοιιΙειιτε , 86 Ρειιττειτιτ τιοιιε ειιοτιε Γι.ιιει:

άι: Ιεε Ιιεττ άΙντιε Ρειτίειιτε Ιιειιιιε , άε Ιεε ΙΙιϊτ
ετωππε!τε μπω άτ.τεπβ·τ.τ, άι: Ιεε ιιΙιΙιοττετ

εοιιιιιιε άεε ττιοτιί)ττεε τ.10Ι οιιτ Με ιτιοιιτιτ
ιιοΙττε ΟΜΕ δε πιοτιττι Ρ:ιτττιι @εε Ρειτιεε δ:

άεε τοιιτιτιειιτε επι ειιίΙειιτ είτε ιιιτοΙετ:ιεΙεε
· :Μουτ πω: τ1τι,ιι ω. Μιιιε επι εοιιττειιτε,

“ τι'γ ετι ετι-ΙΙ με, ειιιι ερτεε (ΗεΙ:ι.6.4.) «Μάτ
τ1/ι'έτ/ία»:Μέ.τ, ό· οιιοἱτἔστι/ἰε”ἰε :Με τε!ιε:βε ό·
Μ έσωσε μετά: ό: Βέτα , τετοιιττιειιτ ὰ Ιευτε
Ρτεττιἰετε Ρεε:Ιιεε,εται·υϊεπι άετε:ἐιε[ίτ$`ἰἰ: έ.:

Βέτα ματι: ε :τα ό· !,σ.ιφυβπι έ ηφτούττ.:
Ρτειιοτιε ειιτάει ρτειιοτιε ειιτάε Μεε Ι:τετεε,
ιιι1ΙΙΙτιε τιοιιε ειττιιιεικττι:ιιε άε τοτιιΙ:ετ ετι ντι

τυφυβε!ε
τεΙ ττιειΙ-Ιιειιτ
με· άικιιιεΙ
εινα· μέ)
ΓΑΡοΙΙττε
Μπότα:άΙΕ(2ι:τί
, [Μπιτ π·
πυιΜεΙί: ιΙτ τηιιεκτεπτε. @Μιά 13ιω εεε»
Μάτια: τι νοιιιοιτ Ιοτιτιετ ΙεΓιιε (ΙΙιτΙΙΙ επι άι:
ά:ιιιε άε ιιοε εοειιτε Ρετ Ια ΡτεάΙειιτὶοιι άε Πιο
·Ευ:ΐειΙε,86 Ρετ τιιιεΙιιιιεε άε8τεε άε Ια Ιιιττιιε.

τε ά:: Ιου Βου ΕΓρτιτ, τιε ίσιωσε με ΙΙ ωττω»
Ι:Ιεε εμε άι: ( ι.ΤΙιεΗ:τ.ι9.) ἡ εβείωίτε, Ρετ
τιοε ντεεε;ιτιειιε ειι εοτιττειιτε τιάοτιιιοτιε ιιοιιε

ειιιεε εεΙε 86 ειιιεε ετάειιτ :ὶ τοιιε Ιεε αετοί
εεε άε Ια Ριετί: ραπ ή· ετιττετειιιτ , Ι'γ Μπι
βετ δε Ι”γ 2Ι'λ'€ΙΙ2θί άι: ιοιιτ ετι ιοιιτ , ιιιίτιιιεε έ.
εειιιιΊΙ γ Μ: Ιοτιιιε του: ε Μι: 86 νεου :ὶ Ια

Ρετίτιιτε Καυτο , δ: εεε ετιιιΓειιιι άε τιουε
ιιιιιΙΤε άιτε :ὶ Ι:οτιιι€8 ετιΠ:ίιετιεε , (€2Ι.2.,σ.ο.)

1-“Τ Ν_·°··ξΑ^:_-ΒΘ:ιΕ-εξ.:εΜ3ά

ω; Ι δ'εΙνσασπ $υα[ἔ7πέε
μ· ω Μπα μέσα: πωωινωυ: απ, πω: (ΡΜ/Ι
ω;
:να βιβέ
ε” πω!.
σ!" ΠΙ:
ά· α:Δία.,
:μεΕπι:
έκ: Με
θαεπΙα
Με:Ιπι2Πε·
«Από ό·Ισ μ! Ι
ία! άσππέ[ο2 Μ:[πκΖωι2τ παώ.

Μ::Ιε ει: ‹;1ιιε υουε άουοτιε ΡΙι1ε τοτεοΙτ δ£
κιΙοεΙ1κει ιΙο ω ὸΙΙ-εοιιτε , όεΙΙ εε €10ΙΠουη
ΦΠ €ιΙΙΙ:Ιἔ0ἑ όε Ια @Με Ρτειιπετο 62 ΡτΙικ1-.
ΡειΙ‹: ‹.ΙΙ:Ιη φοιτ εΙ6 υοίΈτεδευιΙει1τ & ιΙο Ια
Η:Ιωττε&Ιοπ.οε φίιΙ :ι ΜΗ: οΙου.έ: ὰ Ια ει:οΙκ
86 ιιιι”ιΙ γ Με πιω:: Ρ:ιτιππ Ιω κοιιτττκ:τι:ε,9α

ΜΗ, όΙτ Ι›ΑΡ‹›ίΙτε , ΡΜ Ισ ω»ρ.ι άε]ΐκέ κά:
Ια Ρτοιω;'έμε σΙε Βέκιο εΙυΙ Γ;; αΙιαΙΙ νουΙυ,Ρουτ

γ υουε τ:1€Ι10ττ€ϊ Ρετ ακα: πωτι «Ισ α:ΙΙο φα
υουε αυ2οκιε ττιετΙτέ ιΙΟ ίουΙΙΙ:Ιτ ΕτοτοεΙΙο·
Μουτ @τι-ε Ι::εθοίστε , 86 ραπ Ποω παμπ:
τὶι· Ποποοι·ωΙΙτέ ΒΙοο-ΙπουτουΓα 8: Ια ΙκετΙ#
“Με εΙοε (Παοκ. ὁ :Μποστ ωΙωΙωΙΗΜΙ0
ΒΙου εισαστε Ια Ιιοτυπιεεε ὁ εΙπατΙ:έ: Ιοοοπν

ΡτεΙ1ωΙΙΒΙε ι:Ιε: τποίΙτο Ροκ α:Ι::Ρω @ΙΜ
πω” 1 ΙΙ ει Ρτειν:ιι·-ττεε-εεεωΙοε·ωεος 900
οοι1εΙΙοθξοοετΙουε Επι: νικ Ι τ1ΠοΙ:έ εΙο Ρ‹:- Ι
€:Ιιέ:5, εοιτητιι·: υουε ασοεε Με, 8: ίεΙΓοηε επι
-‹:6τετουε Ια Ιουτε, δ6 :κι Ποια· ‹Ιε Ισ τοΐουάτε

σοιτππο ΙΙ :η ωοπ Ι:: εΙκοΙ& Ρετ ία ΙυΙΙ:ίτ:ε , ὰ
οοι:ε Ρ1°€0ΙΡΙΙΞΩΙΣ κΙειιιε Ι'ειΒγίΙΜ ‹Ιο Ιει κικιΙ6·
τΙΙ6Βοη ΕτιπηεΙΙα, 82: ὰ @σε Μπι Ιείΐοιι:Ιι5
::οαππο ;ϊ Ι'εΐρτΙ:.ωεΙΙο , δ6 ὁ. :οιιε Ιω εαπ
μπα. ώ: ία τοιιοΙιο( ΕΕ66.:.4. ΜεττΙ1.;.Π-Ι

Χ: φα μέ πε και” @Ζω , ό· ΙθΪ0°# @ω Ψ(
Ι

;'4Ι:Μ2

-Α__.--β

.ά ..Σ &=_τ7; : ε;
` -,ε..Μπ α? =-ΙΡ”
~ _

/ίΙ6::Ιλφ.ά..ν:1/2:.ι;.:.4.

μ;

έε/Ιεύ2: μπω: ΙΙ ει οίΙ:ἐ δ Μπι , ό: πω” ο ΙΙΙ
ωέε :ϊ νη το! ΡοΙι›ἐΙτ, (ΙΜΣ τΙοιιε νουΙευτ Γεω:
ωΙΙΙ:τ1εοτάο, ό: Πε Ια Ρουυπιπ Ματ φπα θ:

ΙυΙΙΙο.Ιιε Ι`ωΙΙ Ι5:ΙείαΙιο, α: φίεΙΙο η:: Ροσ
υοΙτ Ειπε ςυο Ρετ Με ία:Ιεία&Ισπ Ιωεωω,

Ι:ηικΙΙΙ: Ηπα Με ΜΗ ρουυοΙτ ?Με , επι Ρω
ικιτπ Μ· Ιω Ια. ΡοΙικ: ιΙο οσε αΙππ:ε ;ὶΙ ε'οΙΙ
νοΙουτΔΙτεοπ:.πτ τεΙοΙο ἐΙε:ΙΙι1τ€:ΓΡουτ πισω
5 εστω Ρώπα 5 ε'ε:ΙΙ ἐ όΙτε, ἐ Ια οποτε, δε πιεί

ιικ: εἰ νικ: πω:: :ι£00π1Ρ:Ιἔ0ἐ: τΙο του: α:
«Ιουτ Γκε εΙε ΠΙου,Ιει ιτιο.ΙΙα: (Με ΙΙοιππιε5,86

Ια Ιιιτευτ εΙοε Ι.)εωοτιε Ιει Ρουττοπ Ισαάκ:
ΙΙοττΙΙ:Ιο δε οΙΙΙογειβΙο ; 2ΗΠ εμε ετοΙαπε επ
ω, δέ ΙππΡΙοτ:πιε Ια ι11ΙΙοείοοτάε ‹Ιο Πάει: οι:
Ιου Νοπα, πω: οΙπωΙοηε εΙε: Β £Ι0Π1631π:ο,

ΙΙΙ τοπΙΙΙΙΙου ώ: Με ροι:Ικθε, Θε ΙΙΙ 'Με Βιετ
ικΙΙε. Νο ίετΙοοετιουε Ρειεὸε·εοποηίΙτοειΙο
ΙΙυΡΙεΙΙτέ δε ὸΊιτΒτοεΙκυοΙο, ΙΙ νιποΙΙΒΜετάε:
Ι:οιπέ πιοποικ επα:τκΙΙΙΙΙΒΙι Ι‹: εστω , δε Μ:
11Ουε Ι:Ιοπτι-ο1τόκ:Ι,ειωο.υτ ΡοιΙτ σε:ΙΙΙΙ «ΙΜ 611
απο: σε Ροιπ πουείδΙ εοιπιτιε ΙΙππουε::

εΙουιπέ ΙΙΙσεωΙεωοιπ του: σε @ΜΙ ποπ τΙο
- ΡΙοε ΡτεοΙΙ:ιικ €ΙΙΙιτείεε τΙποίοτε, που ΙεΙ)2Ιτα

τΙΙε εεπείΙτε , εοππιπε ὰ ΑιΙΙιπι, Π-ΟΣ1Ι€Σ οοΙο
` Βέ,συτωτιε 211ΧΑΗ885, πιω α: εμπί ν·ειιπ
' όοοοωραταΙ:Ιεωευτ ά'αυ:ιοτει€ο αμκ: Μ Ισ
' ιεττείΙτα: Μ Ισ α:ΙεΙΙο,Ιοτι ?Με νηΙ«μπ:, δε

Ι:ΙΙεειαΙωόμιουε πιο ΙΜ άοιππΙοσε -τε6Ιρκο

; αιτεττιεπέ,ιοαιω φα: πουεςιι·οπ·ε,·που:-ω
Ι ι

τμ6

δτυποπ Βοα[έωε

τ.1ιιοτιοιιεισουιιοπε,86τουτ τοιιιιοτιουείοω.
ιτιοε:ίιτιιιιιτιά Η τιοιιε εσωττπιπάεάε Ριπάωι
πετ δ. τιοε Ρτοοτιο.ιτιε (ΕΡιι.4.μ..) τσακω

πω: τ! Ριιτάωπήωτ Ιε[ιιε 6|ιτώτιοιιε τισ ιιιιιιε
χ άι(Ρτιιιοτιε ίτειιιοΙιεττιτ:τιτ ]; Η τιοιιε σε: Ιειιτ
είτιοοεΙιβετειιιιι τισ ιιοετιιι:τιε,τιιι:ιτιιιιιιιουε
Με εοτιιτιιειιιτιο, ε:οτιιττιτ: Η ιιοιιε Τα είὶέ όιι
Ρτομε ιέιτιιτόο (οτι ?Πε ντιιφιο;86Ποιιίιιι

·.ιγειτιε είιιί: τ:ιτ:τιεττέε Ρετ ντι τι τέτειιιτι ΡΜ,
τιοιιε τι: τιοιιε τοτιὸἰοτιε ΐοιΒιιοιιιτ ότιο (π.
Ωοτ.6.ι.ο.) έίοττβετ στι πο.: στη: ό· στο πο:

@Με ἰε/9ωιεἰε Μ· ιιΡΡ.4ττΙεπ%σπ2 Ρετ ντι Η
"τω ειτοιότ 2 στα εἰ απτο ττιετιιαιτιοιιι
Μτε ?τοτεε,ι:1ι.ιε πισω ετιΡειιτι ειιιιοιιτό'Ιιιιι
κατω δι ΙειςιιοΙΙσΒτω τιοτιε τ:τιτι·ιιιτ,ετ ία
τ:τι:τιιοτιτ τι'είτετιτ αυτα: Ωτιοτε αυτ: Ια σατι
πιτπιοτειτιοτι ΜΗ. ττιοττ , φωτ Ιοίιιε ΟΙιτιίΪ ει»
Με Οτο-τι: Μου Ζε ι
('υπ]τέ[άτβυέ ἀσ Η ΡτοαΜΜσε στι· Ρίτσι: δικ

ίοι.ιΙ:ΐεττε ρου-τ ιιοιιε απο

ςι:οττιτωιε άιτ δ. Ραμ! τ. (3οτ.ιτ.ι.3.) :τι το Με ·

τω· »Μέ-Ϊ τά(

!έατέ έ!ρτέτ ιθΡθἱ#ιά' @Μι

πιάτα απ:: Μ· τ·στπΡιτ ε ά' τω: ΡϊΜ“ ΜΜ° '
έτει τττ2 @Ντακ τη:: με: τοειψη)Μ' ω” ι
@έιτε Με ε» τσωπιτπιστωοπ άι· τω. $τπι

σΜύΜπεπτ “β Η ?Με Μ τω”, άψιτ”'ι σα”
σωφε ό! Μ πυ-:ιισεἄτ τιι!!ιτικστ Μ· Μ”

@#8 :ε @έιτε σοτέ πω:: [οι1τό· 9-"#77”:ι' Με
«<ετα

._ Με” Μ Ιω2ιτέε α» τωποσκοτω2οπ άι Με:: Πει'

ετσε42σεβάτ4& φωτια μεε του: τισιτηττω 24)τι

οι.

. Ι%ίΙει:έαρ.ι.1ιεαιι.[ι.3.ι.4.Ι › @ή

ΙΙΙ

Ραπ ό· ύοάτέι έ: :στα καφε, πανω απ,20Μά2°83°
οι πω:: σ!" $ει€πειπ , ΜΜΜ: λ α· μα ·υιΜυπιο
3Μειε ει: τι'ε:ΙΙ με, νικ ίιιιιΡΙο οοιιιτιιετιιοτει4

»Ι
.;έ·μι~4Ιτω

- Μου, ο,εΙΙ νο Βιετοιιιοτιμ «το Ι'νΩι8ο Ιοειτπιιο
άιιοιιοΙ, Ιεε οΙιοΙΙ:ε ιιιοΓιιιοε ειιι”ΙΙ τιοιιε θεοι-ι.
_ @πισω Ιοιιςοτείετιιέεε δε οιΙΙιΙΙιέσε: Ι:.ιι
ΙΞιΙΓεωτ τ:οι11τιι€ττιο1°2τίο11 ” οι: Ια πιω: τΙο

Ι

βΙιιΙΙ"τ ,Ισ Μαι Με ιιιοΠιιο ι;Ιο·οοτι:ο πιω”
`Β._ένΗ_-ϋΡ.Δ_Α:

πιοιιε γ εΙὶ εοιιΙοτέ: : απ: κ:οιιιιιιο σπιτι: Με
1ιοτιιιιιοε Μαι Γοιιιιοιιι Ρετ Ια ττ:ιεΙΙ:Ιοτι (Με
ΡΙΩι1°ιΒιιΙ)νΠΕ τ:Ιε:Ι] ςΓγιιομιοιτο ΚΙοτοττο , θέ

Με Ιει ττειιιΙΙει€Ι0ιι «Μπι ιΙοτιιειΙΙιοι εΙ'ιτιι:: πιει
Ιου, ό”ντι ΙιοτιτειΒο; είιιίὶ οιιειιιτΙ πιοιι5 που:

ιιΡΡτο6Ιιοιι5 (Η απο ΙΞιΙιι&οταΙ:ιΙο, ιιοιιηὐ
άειιοιιε νοιιιτ :μια οι:ι:τοΙΙ:ττιιο ΡοτΓιιειΙὶοα `·

οπο σε οιιΙτι τιιιι που” :Η τοιιιριωιοιιε ίσιο

ω: ΙΙΙ οοιιιτιιιιιιιοπιοιι ‹Ιο Ιου ι:οτρε 5 οι: ακτή Ι
Ι

έ ιο ε.ομΡο ε1ιιι γ :ΙΙ Μπιτς; Ια οοι:ιιτιιιιιιιτ:ει4 ›

εΙοιι ό: [οτι Ιειιι€; δε απο ιιιο(ιικεςιιοιιοιιε
γ ι·οοοιιτοιιε άι: Μι απο σΙε; ΜΙιιΙΙΙτοε , ι;ο
μια 86 ;:ο νιτι οιιι ιιοιιε γ ΓοιιΕΡτοΒιιι:ξε,

|
Ι Ι

Πιοιι,ιιοιιε γ ιΙοιιιιο, Ια εΙιειΙτ @Με ίειι8__ἑΙο

Γοιι 'Με, απο του: ΙΙ: ιιιοτἱτο :Ισ ίό οΙιογΠΞιιιι

τ:ο;Ιοιι ΕΓΡτΙτ ιιιιοετο·ιιεεε (εε οοιιΓοΙα:Ιοιιη / _ ο
δεί Ισ ότοΙ6Ι::ζ ίσιο ΡειτέιεΙΙει δ: εὶ των: Ιω Με” υ
‹Ιο Ι'Ε:ετιιιτέι

Λ

._

-

.

Ξ. --

ΡιιιοΙοιιιοκι: Μαι Ρι·,,·:ι·6ΜουοοιιοιιέιιΒιιέ .. · Ι 'Ι
ειπε: ΙεΓιιε'ΟΙιτΙΙΙ: :ΙΙ ΙιΙεπισιιιτέ επ Ιοι;ιιιοέτε
ιτιειιεεμίΙΙιι'γ οΙΙ: ροωΙ:ιτισιι θ: οιι'ΙΙει ΗΜ; '
ι

.ο

_”

κ

Ϊμ8

Δ'επωωι Όσμ/ίιίυπε
σ&οφ.4 μ.) ΙΖατε'Ρουτ ω: οβπσεωαεί:

@Ή Μακ-β τε/βιβέιέΡοιιτ :ες/Ια :αββετέυε5

ΠΙσιιΙ'αΙειτι: άοΙΙΙέ Ρουτ ΙεπιειΙε εΙέ:ε ΙΙεπιεεΙο
οπο: οπο:: Ι:ιι1υσΙΙε ΙΕιικογεοε τοΙυΙτ Ια
ὰοι1Ιουτ;,8ε Ι'ακιιπωΙε α; ΡοΙίεΙΙὶοπ οΙΙ:Ι'Ιτη.
πιοπεΙΙτέ: ΒΙοτΙΦυίε ,- Ρατ`εο 9υ`ΙΙ`ΙυΙ :παοκ
ΡεικίαΙτεττιειπ ίειτΙείαΙε Ροιπ Μπιτ» , δε εΙυ”εΙοΙἰ
ίαΙι1ΙΈΙφε πίεΙ:ιτιτ ΡΙ-ι1ετΙειι :ὶ ΙυΙ ὁοωατιὸετ,
ΙΙ είΙ:οΙτ τ;ιΙίουπιειΙ:Ιο (με Ιοε ΡοττεπΙοΙα
, ΙτἰίὸπΙοὶίυίίοτιτοοικτιεε.Ιω τΙωοηεβΙεπ
Ρ
(πω: ίαΙιΙτο.Ιτε εΙοδΜπο οτι εποε εισαστε , Ρουε
είὶτε ρατίεΙεεωοιπ ειΠεεπέε ώ: ιιοίΙτα ΜΗ
` ΡτεΙιετιδοκιε, 6εςουτσεΙεε ειΙπτωεε εμε ω”

ΡεςἐΙιἐε δε Πα: ‹Ιο ΠΜ: ι1οι15 Ροιπτογει›ε
ΕτΙση:ιει·. ΙΙ:ΠνίαΙ εμε πισω: ειωοιποβϊποέ

ΙΒΙ:ιά ρεύε:Ιυβουτε Ρε:οΙιέε, 8ε εμε ία ΙυΙΙΙα:
εχω πε Ι5ι1τοΙ:Ιο.Ιίίετ Ισ Ρα:Ιπέ $ωΡιιω νοκ

ΗΜ: ία:ΙείεΙΙςε; :ΜΒ «πε Ι';ι ΜΗ: ΡωίεΙτε

ιχΙσπ:ή5ατΙείμε (ΣΙιτΙΡε ΜΜΜ: 8:4ιυυευτ :με
ςΡειγί: Ραυτ ι·Ιουί,ε:οωωβ υοίὶεε: ΡΙεΙΞεε δε?
«με. πρώτ Ρειγί:; ι:ΙΙ Ιὸτ:Ι εΙο Ρτάίοτι , σοσι
τΙΙΒ Με όσιάατιτ ΡΙίπε Που, Ραπ· πω: Ρουτ ςιιἱ

Ι·Ιήμ είπΈφΙτεπκά. θα Ρεγοπιειπ :φωτ εάέ '

Ιί51Ι:Ι 82 ΒΙου ΙΜ επ αγ:ιοε ιΙοτιτιί: ντιεεΙυϋΙ:- :
τοίίυίοΙεειιπτ άσε ·
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