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ΤιςΕ15ιεεΜεμ

ν'Εκε. Χ-Χν. ΧΧνΙ. ΧΧνΠ.

ΧΧν1ιι.ΧΧιΧ.ΧΧΧ.ΧΧΧΙ. -ΧΧΧΙΙ.

ν Ε υ. ε.Χ Χ να" Παπά οΜ,Ιε σοκιευφ!υ)ΐ

ισα/έσω; Η· δεἰἔκεισ ενα απο Ρτε/ἐωε : σ”

έ! ε/Ζ .έ Μι α'ε·.›:πε @θα μι· π πε]ῖ›ν ό:

ἐπιπἰιί μ

Χ Χ ν Ι.Ροαπε ίε/Ζ εβσαϊνωπ πω, πω

£απέιΑΜεα ἰἐε/]ἐ , ό· αυτ· ΡΜ: »τα ώπίτ

,ηη/επι Μ Φεωεπε.

Χ Χ ν Ι Ι. Ο” κι σε σἰσἰαιπστἔτινοἰ|)2 Μακ _

Μπι· ωιρραΖαε,ά περεπωε:ιωσ ΡοίΜ Θ"

Σω; 5.βυπε £07Ν4Ρ!ἱυ1σ. _ ._

ΧΧ Χ ν Ϊ Ι Ι. Τα Μ,Μ]Γαέι ευππυθύνε !ε.εξ νοών

άε3χΣε , κι ενίεαΡ!έω: ‹ἰε !έε!ξ·` πω: Μ

βια. β ' - '

Χ Χ ΙΧ. Ησωπε:βε7ε: , έε απλα Ριι2° !άεει 7

έέπρακσθωταπ , 2υπώωπ Ζε Ρω·τ2ω·£¦π>

Βαιωὶ: 9ιίέΖ ε/ΐ :τε/Ζω]ρ, ό· ιι Μέ ωρ

. κά.: ό· βυαβΡα!αε αν! ωστε πω: έω/ξμ'η

ει: πω.

Ε” :.

 

 

_Α...-!_-'4___Β_;μ©ιἈτ79°'Β`



  

με δενω» 7ΐα]ίέωε Ι

ΧΧ )ζ,€υμρωα2η?βέ: σΙυ,κ «μ”έ! Ρω

Ν:: “ακό” 9εσ'έΖβ·ει/2 μεΜαι ω.Μάι με·

Με παεε/συπω:,9πε άριβαβέϊ αΙεβε π·έωπ

ΙεΙοκΙι»ε&πἐιαϋῇιβἐ:ε›·ο2: Α· £!η·2ΞιΙ μια Ια

|ηνείέσόαβεβ» :ἰποβε, 3

Χ Χ Ε. ,Ι ΣριέΡ22Μ]μ:2 ε; Ιωη!έ«έσ Ια π· Μ·

πδίισκ είε 06πέβ,θαε ρα «Με τί:ι μέσα: :|#έ

άεΙαψε ιιαβ·μ.Ισπ , & 9αε])ι σέφέτ Με

! Ρσἐπιῇνωέ επααΡιάσπ. -

Χ Χ Χ Ι Ι. Βάσω; πΦεβέ:έ έσεω2 Ιυβα,οζ;

- !η·ηρ·ΙΙε :Ιου/Β :σεβ @σεων :Με2ε[Μοέ:Μ

:

__ ε. Ευεο€οΙ€φοε,ίοοι: εΙ'νησ κή»

ώ εφε -ε:ατοιίικ δ: έττείτσ8ε

ΒΙ€εΩΠΠἰ ωει·έτειπ εΙΙο:ε τουτο:

- ὸ'είΙ:τε οωΙ:τεΙΙΙέσε μι: Με ω:

"σε - είΐουτέ‹: , δέ ;τοε-ΜάυΒΙτώΙο 5ωείε ΙΙ

:ή :τη :ι Ρώτα άουτ Ιει «πωπω Με οΙ”ντιοἔτεο‹:Ιε 1ωφτωτκ:ε ει: Μου: άσ Με 3ΠΠΐδο

«με ει:ΙΙο: «Ισά πισω Με νοΙτ, εΙυ'ΙΙ ώ ν:.αγο

είπω: Ιέ ?Νε άι: Ι)ίου,Ι'αυτΙκευτ οΙο νέα ο 86 Ι;

ΡτΙοφεόε ΜΜΜ: Με: ,εΙυΙ ροκ νη ίειττΙ6$Φ

ό”ντι Ρ:Ικ ΙπάδΜ , υουε εάς:ΠΙο2 όεε Ιιουε όιι

ροάιέ , δε ‹Ιε Ια πεσει, 8ε ιιοι:εει πκτΙ:6 Με

60118 ‹Ιε Ια ΙυΙΙ;Ιςε,εΙο Ια $εΙιπόΙ:ε:τέ , σΙε Ιει τι:

ίωτεῷΙοε ΒΙεωΙιοστευΓε , 8; έα: Ια Ιεεωτο

ψ Επωι:ΙΙε ; νοΕΜ:2 άουτ (Με σΙΙε , υουε

` · ` σε

  



  

ΜέέΙΙε: :ΜΡ ι.τ:#ρ.5.ἱπῇπε:ἑ.3μ Αι;

οι: ΡουττΙοτιε Μ” νικ: Ιετπιε ροτΙι:ειΙΙοτμ

νοΙΙ:ι ρουττ4υοΙ εκπ:οτε. κια: Ια ΑΡοΙΙτε:ε

εγετπ ο.:ΙΙώ Ι:ΜοΙε:,Ρουτ ΡτοΙΙ:Ικι· ΙΙΙ: εοφ

ΙἰτττΙετω ιποη‹Ιο Ια ν;ι·Ι:έ: εΙστοικ Με Ιιτ:Ι-Τ

Δω εΙεΙ:ι εΙΙΙοΙΡΙΙτιο‹Ιε Ιοΐιιε (ΙΙιτΙΙΙ,ΙΙε (σης

εΙΙ:ε ΡτΙοεἱΡαΙοτιιετττ εΙΙ:ϊείω· :σ[πτοίκ: άε7Ιι

άεβΙΉ·δΐ2οπ δέεπ-βεκτσα/ε η -εοω-πιο νοι;ε

αμεω οΙοΙουετΙτ φα 8.ΡΙεκτςρειιτΙειο;ω

· (ζοΙΙεὅε οΙοε δώστε Αροί,ετεε ,_ΙΙο Ιὶι-Ισςοἔειξ

ςΙιεΙαιτι απ Ια μπε «Ιω ατεψ Ιιει1τευκ ΙικΙ:Ι5. Ι

περα-τοϋ: με εηπεε απο Ι:6ι·ιεΙΙΙ:Ιοί: στι.

σεΙιιΙ ΦΠ ΙΕποπ Ρτείειοτί: , μ'ΙΙ :ιι/Ι :022862°β

ω” Δ: $εΞέπωτ σΙφαὐ: Ισ Βαρ:ε[Με ΙΙΙ· Και;

ίι2[:Ικα πα:οατ4αΙι! ιπ!επέ Ωω· έ:@ώ

μια ε/Μ· 2ερκο2π ιἰε [α πριπεδΙΖω Μπα:

:πω-Θε σοκπτωο γοι15 οκι·ιπ ω Δρα:: Ι :Ιω

μη: εκρτωιετ ααα: οοωΙοΙω εΙ'εΙΙἔᾶΙ6η

Θε σΙο Γι:ιοοει ΙΙε ε'εοΉΙττογου: εΙο Ισ οΙΙΙΙςΒΙ::

κ,ιιτ'ΙΙε ειιογοκι: τεοοικ , Η οΙΙ: ‹ΙΙτ;Ι @Μ πω

άο)α·π22 @Μπέκ Ριιι]]Ιισισε:2[καο2:ια2 έ:: [β -
σε ωκεάΙω : Ε: ΙΙ ΜΜΜ: ὸΙαυμιτιτ ΡΜ: σε- Ι Ι

α:ΙΙΙιΙτε ‹:Ιιι'ΙΙε ευ ΙΙΙΙΙΙ:τιτ Βίου ειίΙΕιπει , δ;

ςι1”ΙΙ3εει αΙΙΞιϊωΙΙσοτ Ματ Ι'ΕεΙΙ·Ισ. πω;

::”·οΙΙοίτ να ροπέΈ πκτυοΙΙΙουίεωαη;

ὸΙΙΙὶεΙΙο :Ι οτοἰτ‹: :Ι ΙΙΙ ι·αΙΓοπ κΙΙΙΙωΠ.%

β; α:ΙιΙΙ· αυςσεΙ· Ι'Ιπιστο:ΙΙιΙΙΙΙ:έ άσε ΙΙΙΙΙΙ8

#88 άσε θοιπΙΙσ ίεκογοϋπ νικ ΡΗ”

Μα 82 @σε σΙ:ΙΕπίσ » ι·::δίΙ:ευ·οο; (3ξΙΙ

Ρώυ-η1ιοΙς@φωφ .ποΙΙτα δςΙΒοομΙΙ ΙΙ:ΙΙΒ

' - ΙΜ 4 · `
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32.4· ` 6'ετωπ ?ΐ·ι·Μέωε.

(ΣΙττΙΙτ ΙουτωειΙίττε :τσοκ εΙτἐ Ω›Ι8ηευκ ΙΜ:

Ιου:: οτι άοτιττετ ντισμιτίειέτε σεττττυτΙο,Ρατ

Ι'ΙπΙΡεθττοττ ότι ίου ΓομοΙετε νιτΙ:ΙΙ:, Ρετ Ισ

τ:ίαιοτ8πειεττ άσε Αττ<τέετ , ματ Ιω ίτετιιτευτεε

ετΡρτττΙττοοε όιιι·Διπ ημειωοτε Ιουτε , δε Ρετ Ια

όεπτοττΙττετΙοι1 ετη-ΙΙ Ιου: :τιιιοΙτ Μπα ιΙοεοΙτ

ωττΙοεετΙο Με ρΙειγοε,τιττιδ Ι'οιπ Πε ερώ άτω

Ρττττπετ Μαι Ρτοίοττάτωεοτ Ια εταιικο ‹Ιο

το τττγΙΙ:ετο ὸειτιϋὶΙ`εΓρτΙτ ότ: ΙΙ:υτε ειιιόΙτειιτε,

“υπ μι· Ια ΡτετΙΙόττοττε ΡτόΡΙ16ΕΙιμ1τέόΒ ΙΙΙ

τείαττεθ:Ιοτι σΙιτ ΜοΠΙο,τ1υσ ΙΙ: τεΙττιοΙ8ι1:48ο

νττειιιττικ τ1υ,ΙΙε τετιεΙόγστιτ @Με τ:Ιο Μεσοι» _,

ΡΙΙΙΙθωεοτ τ1ιτ”ιΙε οτι ετιιογειπτ νεο επ [8 Ροτ

ίοιττκτ. ()”είΙ: :Ιὶςοοἱ τοικΙοιπ εεε ΡειτοΙ:5

`όε Ι,ΑΡοίττο 8.ΡΙεττο στα νοιτε νοτια όΕτυ

τοτιιΙτο οὐ ΙΙ τε6Ιτε ρτοτττΙετετικιπ ουκ ΙυΙΐε

ει: εμε. ΒειιτΙά :το ΡΙοευτττο ίεΙκτείτηεευοΙτ

ΡταΙΙτ €Ιο Ια τεΓυττο6ΙΙοη Διά ΜοΙΙῖο ε 8ε ρυι5

 

Ιοιπτ στι ω! νοΙτ Ι'αοοοωΡΙΙΙΙ:τηεπτ στο ΜΙ:: τ

‹Ιε ττοΡετε: 5ειιιυειττ , τΙο ΙεκΙυεΙΙ€ Ιιτ186ίσε

ΟοΙΙεειτοε ευογε:ιπτ είΙ:έ τι:[τιιοΙοε σου

Ι:Μτεε. ·- . .

Ρουτ ροττπτωτιεοτ Ρετ Ι_ετρπ0Ι88 (ΙΟ

ΒιιυττΙ Ωὸι15σοτ1ίὶόετ€τοΠ5 ΡτεπτΜ€ιΠ€ΠΕ

Φησὶ ι:ΙΙοε Ιοτττ εΙΙτοε , 6ο Ι)αυΙό , ο" (Η

Ι:ΙΙιε ΦΗΜΗ; 86 ΡυΙε ττουε εκαωΙοετοτ15

Με ρειτοΙοε ι·τιείττιοε. -ωμοτ τισ ρτσωΙετ οπ

πιο Ρ€11ΕΡαε @ικα ηπα: ω: ΓοΙτεΙε ΙΙ:Γυε

ςΙιτΙΙΙ,νεττ· απο Ι'ΑΡοίττε,άεΗΜ Ι'ευτΙιοτΙτέ

· ο

π



_/Α9ε: 6'ΙΜφ. ι..'νι·αι.5.ίαΑΙπε: ἐ έι.. μ;

Με ιιι·οΙ"τει€ιιΙιΙο,Ιο οι: οιΙΡι€ΙΙσιιιοοτι πω:

Ιο οι: με ΙοιιΙοιιιτ:ιιτ , πι:ιιε Ιο ΡΙ'ΟΙΙΙιθ Μ”

έ :γιατιι Επι: στι:: ιιιιΙοιι €οιεΙοτιτο, οιι,οΙΙ:5 απ: θ:

Ροιιιιοτιιτ με οιιτετιότο ιΙο ΠειυιεΙ ιτιοΙιτιο:

ΙσουιΜυ: Ρι·ετε: , όΙ_έ - ΙΙ , π· παω: ρπσ2ύεω ών:

¦ωπ:Ιπωεπ2 ίωκΙπππ Σε Ριιι:+·έιιταΙιε ΏακἐειΙ,

φί2Ιε7ΐ 27φα#.¦ & Δ Με; εηβιιεΙΖ ; ό· οι::

[σοβιωΙετε σ/Ι απ” Μπι: Ζει/με: ιὶ Μ Μ”.

()&,:ιιι:ιιι: εοιπεε ςΙι‹ιΙεε οΙΙ:Ιτοετιιιιφιοτ !ὲι

Ρτιιόοτιοο , Ρεοπιιοτειιιοτιτ . οι α: @πιο

Ροιιιτ Γι: οοιιοιΙιει· Ιεε οΙΙΕ&ιοιιε ιΙο Ιω

οιιετΙιτοιιτε, ΙΙ Ιεε ειιιροΙΙο Ριεπ·: , ρου: Ιοιιτ

τ8Ιιιιοὶἔι3οτ,τιιι,ετιοοτο οιιΙΙΙ Ιοιιτ οιιΙΙ ι·‹:ρτ‹ι

κ:ΙιέεΙ”ιιιιοιτ εισοδο ΙοΙιιε ()ΙιτιΡε , οι Ιω οι

)ΙΙ:5 (]οΙΙοειιε5 , τι,ι·:ΙΙτογοτικ Ροπο2 ό”ειιουσιο

ιιι:ιυιιειιΐο νοΙοτιτέ ι:οιπτο απ: ,Ξ ιιιιιιε Ιεε εύ

τιιογειιτ δικιο: :ςΙΙΙ:δΙ:Ιοο οοι·όΙειΙο, οι οικοτ

εΙιογειιτ ορο Μέι:: ΙεΙυτ :Δ Επι Ιεκ:οτιιΙ Ιιειι,‹:ιι

εοοιι>ιιγειτιεἑι ρειιΙε:τ ό.: Π:>.ιιιεΙ , ιΙοοιιπ:Ι Νε

ειιιογετιτ Ι:: ιιιοιιιοιτο επ ω:: ΙΙηΒιιΙιετο να

ιπ:το.ειοτι , ‹$ε ἐ Ιιιι οοροίοι· Νώε (ΣΙιιΙΙΙΙ:,

Ομ12τιτ2ι1 ΡτιιιιΙοΒοόο Ια τεΒιιιτέΙιοτι , (Η

Ραπ ειιι”ιΙ- Πο £εωωωι Ι:: νοιιΙοιτ ΜΜΜ:

860 €ΙοιιειΙτετ ΐοιι ΙεΠιε,ΙΙ Με: οι: απεριο

Βιατ,Ιε μιά: έαν» άέιε/Ι·π226°|1872:8%ΙΈΩΟΠιΠιθ .

όιΙειιιτ,Ιο @οι Μαι εμπε- ιΙοοιι·οριετιε παπά

οΏοίο ομιι νουε ΙειιιΙιΙοτειττορ Ιπιι·οΙΙοουι

€ΙΙ ΙΙο ροτΙοτ έα Ι)ειιιιό ροιιι· Ιω ρι;αΐοιοτ

ιιιοτι ΙεΙΙιε,τι18Ι5 ιο πιο απο μιση :ο εεΙα_οιιο

κ
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42.6 δι·υ·υωπ ?Ή·φέωε

κ ω: οιιἱίἴο ως» απο Μοετ:ἑ,ὲ :Ι-ωμω (Μ

Μποστ :ιυΠὶ Ματ (με :σοὶ το (με Η.), δ. άπο

εἰο Ιυὶ,8ε ἐ :1ι1οΠο πιο πιο Γεω:: οο!ίΒίσμ8

Ια Πωω1πωω ταου ὸὶίοουτε δ6 οι: νοΓικ

ὶοίὶτιιᾶἰοπ :ὶ Ματ. Ἐ_ίοοἱο απ: επ το

εμε , Ροιπ Ιου: ίει€το νοπ ου'ΩποηοτοϋτΙο

ποιο 8: Η ιτιειιποὶι=ο έσω ΒτεοσΙ Κοϋιστουε

οιι'ουκ,ἰ! Μ εὶοιιοο Με ΕΙοΒοε σΙο »Μω

σβο· , ο'‹:Π εἰ (Μ: Με οΙιοί, όο ρτ1τιοέρει!, ου

.‹:Ϊο ρεεε εὶοε οετεω:Ιο πκ:ίοι:: εοφ όσοι μι

7.όοοο ππίπιο Ποτε (Με ειρροΙο2 Με άου2ο

ΡΜ όε: Ι:κ:οο, ο]ο ε1ιπί Με άοι:ιο;τιοΒοε ἄπ

μιά οΙΙογοιπ ὁ€ίσει1όυοε ,ΒΔ αυο,γευτ ΡΜ

Ιουέε Μακ: Ετ ριιὶε ΔΗ Ρποροσιε,ε'εΙΕ :Νάτο

ό”ντιο ρ-ετίοπτν: ;ὶ (ΙΜ Πάω ευοϋτόοουέ Μέ

κοιιε!ετἱοπ εκτταοτό-ίι12ίτο ε!ο ίσο Μπι” 8

άσε εΒοίοε Π:$ρΙυε ΙΙΙυίἘτεε.,= 6: Με ΡΜ Μ·

ΡοττΞίωε (μέ άσκηση: εττὶυετ :Που Ρ60ΡΚτ

Αρτεε α:Μ Η Ρτοροίε Του οτ8ι1ωοοήφι

οοπΗΠο επ εε οσε ΜΜΜ ε/|σἰ£ ικΦεβεωωέτ ςβοσοβα:!έ , ό· με[Μρμ!στο σβοιΐ

απο”ρων” ασκ: (ιπουοἐ οτι οοιπτοπ Φαϊ

ουσ Ρετ Η , Η ικ:Ρτουυο8:Ποο , Ρ="εθ (ΙΜ Η

Δίου ατευαν:ιπ τ:Ρεοπ οοικ:!υπιτ, 00 φωτ·

τοπ £0ι1εἱι1ττΩ-ὁ€ πιάσω ουΦ Ποωθ *ή

δικο: ΠΠ” ΕΜΗ! Π'<:Ποπ με: τοΠο-Γοιτο

Μπι ΡΙοε, μια:: ΨιΉ είὶοὶτ :ιι:ΠΞ ττοἴΡ8π©·

ό: οιωπ οίῖέ εηίωε:Η ο 8; ε1ι1εί'00 ΐορι110κ

ΜΜΜ μπω Ιοε ΙδἰΒ : τοπ ο! ι·ίοΠ ο” Φ

π1°[Μ5:

σ.

ι

Α----ημ



 

 

μάι;Ισσ :Ζητσ.ι.νηξιι.έιήκε.ι ἑμ.. 4η

ι:ιι:Ιιτιοε , απ· ιΙ Ιι: ΙιεΒιοιι εμε Ι)ιιιιιιΙ ώ:

μια: , δέ. ιι εΙΙ:έ Με ευ ΓεριιΙειει: ; ετιιιιειΙιιι·:

Δ: Με με θα; ειιιιιτειιιιε Ιιειιιι:ε ειπα». ίοιι

_‹:οη:ιε :ή ει: ΡΙι150ΩΣέ.$ αο·ιιιιέ, δι ιιιι'ιΙ γ απ:

αι ΡΙιιβειιι·ειιει·Γοιιιιι:ε, (Ιοί ειγι:·ιι: ιιΙΙι·:ιιιί: Φ:

Ιειιιοπ νεο νιιιιιιπ ειπα α:Ιει. Ότι δι:ΙΒιιι:ιιτ

Ιείιιε :ευ οοιιιαιΙτο , ΙΙ Ισ ΙΙι Μαι ιιιι'ΙΙ ι:ΙΙ:

Ι ωστε, 8ειιιι”ιΙ ει θΙΙΞέ ΜΒ ιιιι Γ6ΡιιΙοτι:;πιαιε

ιιιιετιιιιιι: βαστα ειπα αραιά ου γ ΜΙ ΑΙΜ,

ι3ιι ιι:: Πι ΡΙιι5 ετοιιιιέ: Ι:ιάεάειιιειδε γ τι ι:ιι

ςιιιαιιιιτέ «Ισ ΡειΙόιιιιεε ΙττεΡτοεΙιαΒΙ€ε,ςιΙὶ

οιιτ ιιιτοΙὶἐ,9ιι'ιΙι Ι'ειιογειιτ ναι νιιι:ιιιι Ιιοτε

άι: Η, δε ιιιιογειιτΡειέΙέ: :ιιια: Μ. ΑΜΒ ΙΙ: Γι.»

ΡιιΙοτε: ‹Ιο 13ωω @οι ΙειτιιιεΙ ΙΙ ι:ΙΙ:οι: άι:

τιισιικό, ιτι:ίσιοιΒιιοπ ιιιι”ιΙ ιι'εΡιοι.ερ:ιε τοΙΙΙιβ -

οΙιί: , επι Και ιιιιε α:Ιιιι άσε Ιε:ΙΙιε ΕΙιι·ΙΙΙ Ω:

ΙΙαιπ ιι·οιιιιέ νιιιεΙ‹: Ρτοοιίαιιοιιτ ιιιι καφε

ιιιι'ΙΙ ειιιοι: Ιιιι τιιαΙιιιιτ ιιιαι·ι:ιιιέ, εΙοιιιιοιι νικ:

ιιτειιιιι: εοταιΙτιι: . εμε [Μπι Γεω ιιιιοιι: τι:Ιο

ιιἐ: ΑΙοιιιέωι φάει :Μια εΙιο&ε ,Ι'ντιειιιιο

Με ΙΙ:ΡιιΙΩι€5 όξε 8ιε·τιε ιιο·τιιΙ›Ι‹:ιι , ιι”είΙειιγειιι:

με ίοιιϊε εΙ:ιτιεΙιι απο, ιιιπιε εΙΙογοτιτόπιιε

ι]ι.10ΙΗΜΟ ι:ειιιΙτέ ι:τειιΙέε ιΙιιιιεΙ‹: τοεΙιει· , ιι:Ι

(μι: ωΙω ειιι”ΑΙιτιιΙιειιι εισΙιι·ττει ιΙΈξιιΙιοπ

μου: Ια (εριιΙτυτ-ε άι: δέιτε Πι Ιετιιιιι€ ; δε οι:Ιιιι

άι: ιιοΙΙ:τι: δ:Ιἔτιει1τΙείι5ΩΙιιΙΙὶ ςιιιο ΙοίαΡΙι ι

τΙ'Ατιιιιε-ώέο , έεΙΙοιι: Ιω ι:ιιΙΙιέτ Ροιιιτ Ιἔιι

_ ιιιεΙιτιοόιιτιεΙε πιο , ΒΔ 906 Η Με £οιΡ5 @οι

είΙ:ογιτιιιιιιιε, είΙογι:ιπ τι:ΙΙσπια·ι @πιο Ιέ5 ὅ

 



οι

  

ιρ.8 Ι 6"επιιιΜ Ήαφέωε ›

Μι νοι:ιο όοοοιικ (μι γ οιιππογοιιτ, οιι'ιΙεΙοε

οοιιιιογοιπ νοιπ δό κοιιοΙιοπι Ο:: οιιΙ Ιοκ

οιιΙΙΙο εποε οΙειιποιτιοπιι ου ι5.ΕΙΙ. όιι ε.. ΙΙιιπο

όοε ΚοΙΧ, οὐ ΙΙοίπ τοοιπί: οιιΈΙΙεέτο οΙΙιιιιπ

:ποτε , 8ο Ι'επιιιέο Ιοίοειιιιέ-ο , γκι οοπιιε ποστ:

:ιγειιιι: οριο ποιιΙο οΙ.ιιιε @κι ΙοοιιΙοπο , μπαι

. οιιι”οπι πι':ιιιοΙπ με ου Ιο ΙσΙΙἱτ οοΙοιοιοιιίοι·

νιιο ίοΙΙΙ:, ὲοειιιΙο ιΙ”νιιο Ιοειιιόο ‹Ιο ίοΙὸετε=

(μι Πιπιιιπιπ , οοιιιπιιο οπι ιιοπιἴοιπ Ι'οιιποπποπ,

σο οοποε τοιιοΙιε Ιοε οε εΙο α: ΡποπιΙιοτο,

Ι.”ειιτπο οιιοιΙειιιε εεε Γοο·ιιΙοποεΙεξοπι πι'οτι

ίοιιοΙιίΙὶιιι: με, ντι οοπιιε ΓοιιΙοπιιοτι: , Με

.Με σου:: ‹Ιο Ια ἴοππιΙΙΙο , «μι γ ιιιιογοπιπ ν11

οΙποΙ& ΙιοτοεΙιτειπο : οοιιιιτιο ιιοιιε ΙΙΙοτι$

οιι'ΑΙσπεΙιεπιι οιι εγεπιπ :ιοΙιοιπέ νο οσοι ΙΙΙ

(οιιιιιιο, οι1ειικΙΙΙ ?ΜΙ ποσα, ΙΙ γίοίΙ: οιιΙ8ικΙΙ

ειιιοοοΙΙο; δε τιιιΊΙ γ σ. 8πεπιεΙοεοοεποπιοοφ0

οΙειιε σο ιιιοΙπιιο ΙοριιΙοπο οΙο ΒιιιιιεΙ, ό0(1ικΙ

ΙΙοΙΙΙοΙ ΡειπΙο, @τοπικ οπιΙοιιοΙιε Ιοε Κοιι: (Η

Μάο Ιοε όοΙοοιιοειιε; οοιιιιιιο ΙΙ οΙὶ όιτιι0·

· πετιιππιοτιο, οΙοΙὶοΙιοεππι, ό'ΑΙ:ι, 8ο (ιο [Ο2δι .

9ιίέ!.π :,εωΙαπωποκπ ααα: Ιεπιπ:Ρεποε ε όΪ#·

που: επερπιοϋε ααα: πια επ Μ @πό άι! ΡΜΜ

ΙοαπΡππο2 Η Ιιιοπι εμε ιΙ”:ιιιπποε ροτΓοπιιιοεγ

ειι:ιτιε οΙΙο οιιΙοιιοΙιοε ερτοε ΙιιΙ , σου:: οιοΙγ

Ι δευτ οιιτιτ:2. Ροιιτ Ιοεγ ιιιοττπο, πιο: οοιι νοΙτ

ειίοππιοιιι , εε οιιιι γποίὶοιπ ι!θ Γοπι οοποε ι 86

σε ειιιι Ιυι οίΙοι: :ΔιΠΕΠΠ ο Ια ίε1εοπι (Με :Μπα

110ΚΠΕ11€5;δ6 Ραπ οίππο ορο οοιιιππιο··ΙΙ 8110”
|

οριο

ό

ά- - -έ--.



ι.πίέΐε: σἐαγι.1.ι›ε›/›.;.ἱιιῇηε: ὁ μ.. με

@Με ετεε-ΐοιΒιιοιιΜτιιοιιε οτιιβευτιιέ:, Ροιιι: Ισ

ΒιιαΜτ Μ ΡΙι1ε Ιοιιἐ καφε ειιιΉ Μτοιτ ροΠὶ

ΒΜ ενντιο :Μισο εοττιιΡι:ιοτι , Η γ «πι πρωι:

επεσα: ειιιε!ειιιε ΦΗΟΜ ευ τεκτιρε εμε 5.ΡΜμ

το Ρ:ιι:ϊοιτ. Η ειι·Βιιιι:ιαιτε άσσο ττεεώιοκιι86

εποε ίο1ιάσκτιεπιτ ,· άι: α: ΜΕιιιΜτο άσε Βιιιιιά,

Ροι.Ιτ πιοιιθ:τετ 9ο:: εεε ΡειτοΜε Μι πιο Γι: ρευ

ιΜτιτ με ετιισιι6το ιΜ Μ. νοιιε πιο: όιά:ε,

πιεσε μια Ε10τ:Ε00ΕΩε Με ΡεποΜε ΡτεοαΜιι

Με δε: ΜιιΔιιτοε εΜ α: -Ρίσειιττιο εἘτιτετιιΜιιτ

ει:: Πιιιιιό, εοπιπιειιτ ενο α: (μια: Ϊοτι μοι: (Η

πα, εμε α:ΙΜε οιτισε”επιτειιοΙεπιτ Ροιιιι: ‹Μ Ιιιὶ

τω: εΜ τιιεΒιιε:ε Πιτ εοΙει Μεε Ρτοτεε,Μ νοιιε

μια (Μ νοιιε :είΤουυετιιτ , τΜ ε; Πα: Μ: νοιιε

αι άι: ά':ιιιιτςε ίοιε , αι νοιιε €ΧΡυ(2Πτ Δε”

ασε ΡειΠει€εε όοε'Ρίοειυτιιοε , 040,60 εε οιιιι ι:Μ

άν ίὶγΜ Η γ :ι ἔτειτκΜ άιδετειιοο απτο Με Η

ιιι·εε όιι νΜιιιι Τείὶατιιοτιτ,8ε ασια τισ Νου

ικ:ειιι : Αυ Νοιιυεειιι , :οικω αΙιοΜε Μπιτ

'Βιετι Ιιέ:οε δ‹'Ξ Μαι ίωιιιΜει Με ΑΡοίὶτεε γ

τειιΐοιιιιοτιτ , γ ΡοΜιιι: Μιπε Ρτιτιειιιςε , επι πι

- και: Μιπε οοιιοΙιιβοιιει ό: αι Γοπικτιε :Μμ

τειιτ , οοπιπιε οιιτ εισοοιιίΈιικιιί: εΜ άιϊμιςει:

Με !ιοπιιιιοε ι:1ιτι νίστιτ ‹Μ Μιιτ [ατομο Ευμ

ιιιιειιτ, ι1ιεἱεἰΙΙιιπιὶτιἐεὁυ δ. ΕΜ:: Αι: γιου::

Η ιι,ετι είὶ με ‹Μ πιςΓκτιεε, Με ΡτομΙι_οτεεγ

οτιι:.9ιιοΙειιιε ίοιε εΜε τιιιΓοτιτιστιιι:τι:ε @οι

ε'ειιττετιειιιιοτιι: Μ:: Μαι ειιΜιιιΒΜ: (Γεια

.ριοε Με Πε γ τιιείΜκι: «Με ι:ΙιοΜε εικεΙΜιι

Δω

  



  

1!ΕΔ;σενα·-ενν--;._.......ε.

43ο ` .ΜΜΜ ?ΐει7ίέωσ

Με.: ω:ΙωΙκιΒΙεε, @ω 0,00: Ι111ΙΙα:ΙΙΙ:1ΙΙΙπε

ευι:οΙουτε €ΙΙΙΙεοιπε, δ6 ςυἰ πίεΙΡΡ-εττιειπποει:

ΡειεεΙ ΙΙ:ιπ καφε, πιαΙε:ὶ εοΙυΙ ιΙΙ.ι Νοιωωια

ΤοίΙειτυοι·π: Μ. ΙωιαΙετε: φα εΙΒΜτοΙ:Ιε:οτε

ΕΙΡΙΙ:ε,όεςυΙ ΙυΙίοΙΙ: οτι Ιευτε ἀΙΙὶ:‹›ιιτε,εεί'ωτΙε

οοπιπιο απο Μακ ετοιιιΒΙωπο , :μια πουε

νοΙουε επι να Ι-ωωπ οΡΡοίέ ω 5οΙεΙΙ, δέ

πκιΜέ ματ νικ: τυαΙιτ @ΙΙΙ Ισ τει11ι18 τ;ιτπωΙΙ

δω φι›ΙΙτἐ 66 τ:ΜποίΙε ό:: Ι'αυττε ε απ οοιτκω:

νοι:εσο νοΙ6ε Μακ όσε ΕΓοΙε.Ιτερτοπερτε86

ΙαοΡπιέε (ζω Ιοκρτοπικιπ Μαι δω: νοίΙτα

Μπιτ: ΙΜΣΙΟΟΓ5 ΡειΙΙΙΙ‹ἑ‹τε ίοιπΙε.Ιοε ε?νιιΙΙου.ι:Ι

να ειπα: Μαη οΙΙοΙἔιπἐ : :ΜΙΒ ἑε είεεε:ε άσε

ΡτοΡΙιεεεε, νοωε πωωιέε εεοςΙεροδωε ε:οιπ

χω: ΙΙ$ σοι” ΡειΕΙιττ1τιΙ€: ΠΑωΙά, οιιιΙο ΙστυΙ:ϋ

Ισπ,εμιο τσιπ ἐι εουρ Μπιτ ΙΙΙΓεοιπε Ρ2Ιΐο ὁ

εωΙα,α ἐ Ι”ΙἰΒΙΙΙσ ΕΙιέ6ΙΙΙεπιπο, διΕΡ11ΙΜο

11Ιαπ που: έιοουρ ἐ Ι)·αιΙΜ δ; :ΙΙ ΙετιιΙε.Ιεπι:

ΜΠΕ επι είΙ ΙΙ οτι α: Ικα, οι) Ια Ρι·οΡΙιοιώ

Ρ:ιτΙο Ρτεπιπ:ι·επποε (Ια Ιο1ιτιεθοε::16: ΡΙΙΙ5

γ ωείΙο όεε ε:ΙιοΙεε, @αἱ σε Ρεοινεπι ευευττε·

:Παπ ΜΙ ε·ουυοπΙτ , τωιΙε ασ ΜεΙΙΙΒ Ϊφω:

απο: ,ΒΔ :αμα ::εΙο. , τωΙετΙ.: ὲ· οοΙΙοε φΙΙΙΙΙ

κεοιπιιετκ:ω: ΡτοΡι·οακ:ιιτ. ε' ι '

@ο«Μ.Με 5. Ματια Μ· ωοτιτςε; ;79ΨΙ

Ώ€411·Ι0οπσστοεΙ)ΔαΙόβ6 ΙΙ Π: πποηεςΩΡΟΠΣ'

αν εμ1τουεΙει:Ιο ΜεΙΒο, 9ιταηςΙ Η αϊφϋϊε›

6οπιυπε .εωρρω αισ”ά!βι/ιΙ ΡωΡΙω", @ μέ

[έκ/Ι με @πω ω «και ροαΜ «ειπε/ἔ7ΜΜ

 

εμ - με

-ἑ~ Δ ΔΔήά έ Δ ¦ -7 ε. .Ι



 

ω;-..-Έ-.-- εεε

@σε έκρωτ εί:]ίε·.τ πέκ.ε,ρΖωι Ια £|Μέ25, έίβι|τ

:έπεται Η 6“|στώ μια· Ζε βέτο· βνέπ [ιαρω

αὐτῷ: , Μέ Ρ2°Εκσ)υ:%2 ισ Ιω·Ζέ ι2ἴε Μ τεβιττε

έΐέσπ σἰε 6'έπ.Ψ, εταερ:2 ει” :ίσμ2Μ ςβέία:]:

ρεαα[φα!ετα ό· 9αε[α-σύριέπ ίαμ2π:/ξ·πιέ

σο%πιμέυπ. :Η Μο:: ΡτςΜε:: κάθε εϊΌία: , Η

τπτ Ρ:πΙοπ με εοιω116 Βά::Ιε ίἱτοΡΠέτηεπτ Π:

Ιοη Με τιτουμετηευτε :με Γε. ΡΙεεέ ΜΙ άσπ

ιιοὶτ 5 ι:ιπείε εοτιπτιο Ρτορ!ιετέ , ίε!οπ ΓΙιπίΡί

Εεπὶοιι όε Ι,Ε!1.›τἱτ Ρτορδιατηι1ε θα· (Ήπάθ

ΦΠ οΗοἑτοτι Μ, 8α1υΗυ5 ἴυἔΒετοἱ: Κ:5Ρτο

όίδ:ίου5 (ι.ΡΙ€τ.Μ1.)σίε.τρ:Φωπε.τ ά: σωε!2

ό· έκ: @πωσ θα δε» έσω απ· ωβέιυ·ε. Η

βιωί: με ΖΜ·αι|ιιέ“ωρωάΜε εκα#7Μ2222,

επι· άπβαέδάερ.ν πέκ.<#ίσπ ία :ΜΒ , έ!

σέ:σηέι !ι·Ρέστ:βΡυασ ίε/«ότερο2:·βπβ% Σω.

ό· με κιω" επέπτω απ:

π:ρεπ·:, Μ” π· ρωΖωα :κι ΡΜεπέ:ε”αΡτε;'

2οί,.!ηκε/Ω· β:·ιι./ώπτέε κά κα; επ2ΜΜε: , ό·

. Φώ!έΜέ β» κέικ· : δε: ωείτπκ: Η: Ιοί ευῷΜ

- Ρτοωὶ$αιισσβπωεπτ;ὸἱἴειπτ ε:οωπκ: Ηπουε ν

Ισαάκ πιτ ΡΓεωτικ 89. Π] «Με Μπέ

Ραπ υποβΜ6ΐπό (Η έ: πω: ;.φω ἐ 1Μαιά) '

ειις|ξε Μεα#>Μ ὰ ιοα#ωπ , ό· 9ια/ξη “Με/Μ

]ώμοσπυκτ Ισ 6'υ|εέύ αν: Με με|ἑ›π2 ; Η έείΐ:

εουύου:εσεπυ ετεωΙΒυτ6-άε 12 πατε άι:

σα:: Ρποεπε!Τοπ Ηοωοπο ςιι'11εουΠοεροπ

‹

Ι

_“κ!ἶἶε:εἔαΡ.ι.νε:[ι;.ίκῇαε:ἑμ.. 4;ι η

_._&_ει;

ὶ

  



:!'Ι'Ύ"°Σ-ΐ.. |.

  

Δ Ι

[Η τ. - δΜπσπ 7τε%έωσ _

εεε τοτυπ:ε ουε: άα[ωΖά τίς/Ισ αυτ: ,Ι δώ ΙΙ

οπο, τΙο θα οοΙττ:τΙτέ::/%υτι Μ :βαττ , τ:'ε:ίτ ΜΙ

τσ:: , Μου τα ουτυτε ΙιυτυαΙυε ου'ΙΙ ΙΙουοΙτ

Ρωτωω (εεττ Μου Ια ‹.Ι·ΙυΙυο ΙΙ τυπου οΙτί: ευ

Βε:τιιΙτί: Ρετ Ισ ?στο όστοιιτο ΕτοτυΙτο ) Πέτα

]ΕΙΩΙτε·το2: , δώ: ὰ (Με τοτου: ουιΐττο: υου

μι: Ια νοτουο ΜΙ Βοοετει Ιου ττειτι1τοΙΙ€, ωστ

τυο Ιο τοΙΙτ: 985 ςΙοΙτ:ευόΙΙυε τΙο 0€Ι(0Ι οι Ρτο(- -

ΡΙπτο ; ιαιοΙερέιτ πιο σουοορτΙου τοΙταει- ›

ΙουΙΕεμΙ ΙΙ: ταου ΡΜ ΙΦεόΙΙου μουνετΙυιτοΙΙυ

δ. ΕΓΡω :το νευττε ‹ΙΙ: Ια $ειΙυτο νΙττεε ; Η

€Σίττι]Ι, ότίΙ ΙΙεΙυο, οοΙυΙ εμε: Ι)ΙουττυοΙτ ΙΙ:

Χ

ΙἔΙυἐ τι ορττοΙο 5:ιιτυουτ ου υττου·τΙο , 86 @ΙΙΙ

ειο.Ιυθτοουττ:οτ ἐΙΙ-εδΙ: εΙε: τουτοε (σε νΙ:τευε, `

δε' οτ: του: σε Ιοε υττιεοε; Ματ [τίαττεβ Μ]ΙΙΙ

· ω: :ἐωβτεΙΡἰτὶτιιοΙ; Θ: όυουεΙΙο Βου ουσ

σου: 86 τουτοότεΙ υ”είτοΙτ ουο Ια ΗΒυττ: @Η

υΙυ`ΙΙ ΙΙ: ΜΙΙο ευτευοΙΙ·ο ότι τΙποΓυο ΕτοτυττΙ

οι: ΜεΙΙΙο, δ6 υοτι ου τετ11ΡοτοΙ οι: Ι):4υΙΙΙ ΙΙ

οΙΙ; οΙ:1Ιι·, μετα: εμε Ισ τΙιτοίτιο τοτυροτοΙάτ π

Βου1:Ι εΙοΙΕιΙΙΙΙτ «το Ια ρετίο.οηε οι: 5αΙεοΙ88 '

οιιοττο σουτ ίουωτιτο αυτ ε1Ρτο5/02ττ8 ρΙΙ:ΙΙΙ·

δΙ:Ιου, :το Που ουο τΙο οοΙυΙ οτ: α: (]ΙιτΙΙΙ @Ι -

τΙουοΙτ τΙοίοοικΙτο ος: ΙυΙ , ΙΙ οίΙτηΙΙτ (Η 'Η

17.Ημτιω”Ιθω ωΙΙι "φωτ »ία ο ω” Μ

τω:: με Ζε 6'οΙο2Ι. ΟτυηυεΙΩ·ὸ-.ΙΙ,€ΙΙΙΞ (ΠΙ

Ματέο! Ρωτώ: σετσἰωρ:: , οο-υἶοΙΙ::ΡυεΙ ουΙΙ

ουτευόΙτ ρω τυγί'ττ:τοτ οι: Ι'ΙυσετττετΙου

ἔυτυι·ο οι: ΠΙ; τΙο Ι)Ιου ,- οτ; Ια τυοττ-:41ΙίΙ '·

' που:
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. ἶωἰἴἔε: σἔ#7·..:.».νει9ἶωΐ.ἰ9ἴ?ιἐ::ὶμ. 4.53

.
Ι· ι

ἐεωοἰτ ίωι1Ηω Ρουτ Ιἶοκρἰεωοιτὸοε Ρα:Ιιε2:

«Με βσωππω,8ε άκέ ία :οΙΜτε&Ιοηεπ πιω-τ»

πυρεϋοπ δε επ ΒΙοπέ ; ΜΙΒ ρετίεὶςεπηεωω

:ΜΗ ΦωιωωΦωτ , αιιίΒ Φωτιέΐτετπειι: αμε

ιπ-ουε Με επτετιόοπε ευΣουκΝιι1$ ηιιΉε τιουέ

. Μπι οκροΓει εσυ: ὅ όσίεουσεττ ετα Ι'Ευ:πμΞ

88%: απ: α:Ιει εκεεἀοὶτ απκ:τσαιωτ Μπικ

ίιπο ά:: Μι ωιιοΙωοα,·δε άο Μ» οοιιτιοἱΙἴετιοα

«ω εεε πεπιφεΙεϊ· , @Μ είὶἑοπ εοπμππο Η ΜΜΕ

@σε Εθι.ό3-Ιοε άιπαιπ ΜιποΙθ; , επι Παει απο Μ

ιποίὶτο @Η εοπισιο Η Ιιιιφἰετε ε!ιι `δοΕοΕΙ :τι

Έσω ΡΙεἰτ1 ΜΜΜ :τσακ ς:,α:ίϊ %ι1Ήεο @Μεω:

εοΩιιοἰΗὶιηεο 8οποταΙο δε οοοίοίε , ριΘορ?οι:-#

τΙοηοέα: εὶ Με τουεΙα:$οπ @σε ΠΙ;ιιΙυὶ επ

ὸοοτι-οπ ΔΙο-τε,«1.υὶ εΓεοπ ω·ει:υ-εΠ!ουίεωεπβ

ίοωϋτο,:ιοΧ μα Φ: α:ΙΙε ὸε|Ι'ΕΒΙὶίς ()βιτε-=

?Μουσε : @επ απιαστο οΙ:ιίευέ«οι1τεΓΒι1$Πυέ

πιοι1-8 Μο” εεε ΡτορΜε:$ι:ε ορι·σε Ιου: εμε

€ι›τι°ιΡ-ΙἱίΤ€ϊΙ1€ΠΕ , δ: ὰ Μι Ιιιωἰετε εἰ:: Ι'Ευαπ- /

@Μη εΙΦοε πισω ΡατοὶίΓαι: ίσα ο:Μταέ;

:ιεαπτωοίπε Ξ ασκΗΜ |οε ογογοεπ , ω: :ή

τηεΩτι-εεφυὶ Ιεε ρτοπουςογευτ κακο; εμιΪ:Ε γ ·

Με ίοΠΕ:ε ποοωρ1Με,Βε @σε Μάο&τϋπο @ά › .

Ι'Ειιατι81Ιοει1ἱὶείἘέ τειιοΙθε εΠέ3 εΠ:ογαιέ · ΐ

  

ποε.ο_Βίαιπε:.6ε κουτωΐο1; ,. ε:Ποε η8ΜΒ

ίογεειτ με «Β άοτιποκ ὰ Βαιιῖά 8.4 :ὅ κουπέ

ΡΕΒΙ1ίο 5. Ι:ησ.ια!.Ιο «Με εΠεογοιπ ρ2όροἔἔκω

Με: ι:ΐΡοτ:ιτη:6 , 86 νικ: εοπίοΙαάοιχ πποεε-#

ὸοιιΩοΜι·Ρε:τοιι;ε‹ἱε .Ι'ωπο:ιπΙσπ @ω «ω
Ϊ « `. Ε ε
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434: δευποπ Ήεέ[έπε

άουοΙτ ἴυἱτο ου Ιου τοπιοε. Β:υιΜάουτ,άΙ:Ξ
ΙΣΑροΙΙετε, βεβυπη :Με , & Ρτεαυ)·υπ:!ε;γ

σου ε: ἐ @σου . ευ @υπ ρτοΜεΙυμε ,ΙιμαΙιί

ιἱε!ιι προ·π·δίέοπ άι· ΕΙ:»·Ι[ 7; ό· μεσω με

βουπιεευερτυέι μου ἰυι]]ἔε παβΖωΙσπ· , ό .

9αΉπε ρπο9Ποέκ μ2πτω εο7ΜΡΙἰΜ : (ζωο:

ΡτοάΙΕΙ:ιου ίοΙΙτ πυ ΡΙοειιιυπο ι6.οιὶ Η απ, Ισ

ςωα2επομου· ισπ[ωπέΙε $ευέπεατ ε:: που με ω·

μ· , σοτέ! “Η σου άσχετο ΜΙ» 9:42 έ: πειοθΜπίέ : Ροάπε δώ ε)ύωπ :κου σα” , ό· πω:

ἰωἔικ ε:: ιι ω: Μπσ,ά· σου:: μια που σου” π

Ρο!έτα σ” ψεωυα· ; ω· ω πε Μι]βω5 μα!

:που απο απ/ηποίπε, ό· ω: Ρεποσττ7Μ Μ”

θα ω» .5"#:υπε εσωιμέω :Τα 792,66 [Μ ωκ- _

.εποέ/ίτε!ε: Μέ” άι· Με; :ο Με τω:ΡΙΙΜ1 άέ

Μ· ε απεσωιβιεεΙ.οε οτουυετοε υετοΙοε ίου

τευάουτ άο Ι)ιυΙά οι άο Μάικ @ΜΒ :ουκ

ευ(ε:υποΙο. Βε111Ι€Ι είΕοίτ ου νικ: 8τευάσ '

ευεοΙΙΤο,86 άε άιι::Ιουυ εοΡτέ άυ'ΙΙ πουτυαΙΙέ

Ι Με μια ,ίου άυ'ΙΙ Ιοε πατώ Για: Ισ υσουάο.

.-`-.41ι

ίοΙτάυΊΙΙοετοΗείουΙ: ΙυτΙυΙ τυοίτυο › ΙΙΠέ

ΨογοΙ: φ: οουΕυθου ΙΜ Ιποττευτ : τυ2Ι5 ΙΙ

Το κυΠοιπο3: άυουά Η υττοΡεοΙι (ο πιώ υπ

ΠΙου Γουυτοποθεουτ86Γο-υ ΙΙΙ:ιοπικευτ : Ετ

ΑΜΠ ευ ΗυΙου Ισ Βου Ιοί:ιοΙ1α: άυουά ι! 1

Σ; _ζ[__ @σου ὁ. [Βου ου 'Ια άοττείΙο : ( α. ΩΙΙΙ'0Π-'

/ 10.0..ΙΝοιο περιπου:: σε :με :πιο σ7ωΙ0”Ι

έ. Αἰυίἰ Ιοε
1')ιέτη πωπω: Μ:σ βΙπρ4Νο

“άσε άιιουά Με άΙ[07εω; , _ΙΡ[·12.5.1ιεΙ

ΙΙ ου ο· · Ρ.



 

 

υίιΨτέ: σἐ42% :..·1>εη'ἶι;.ἑπ'/ἑπσ:ιἔ μ. " 4;;

δυτυποσ ίε:μιωσ άε:ρταέιεωπ,τε8Ι:#άσσ:: θ Μ

πω» είε Ζω” παιψτε: , ό ίσηε·ια ό: !αρτ- 4

Μ»! Μ» :Μέσο Μ »ωΜ'αποβ ω” ι πιεστ

εἰε›π ω: ]τω: ἐ [Ετεϊκά αφ”Πω 5 έω/Φι::

ὰ ει· Θεώ! Με ρΜέ άι· καιω. Η εβ Ξ και άσκπτέμ

€Ι1τ-£!,ω]ίυ με π: κι·β:2: αόπω!έ: ο)εθι ὲὸἱτε:,

Η εΗ: κουβοιικε με:Ρε ά:: ωοϊ,εουθφα;Ρτε&

ὰ πιου- Γεε0οτε,αθ'ο θα:: εποε ειποι:ΜΕε Μ:

Ρτου.ιΙ€ετιε , 86ςικ: ὶε τισ ίιιεοοτιπΒε !ύω Με

Ρείοευτευτ ώ: πια τοαυ:ε. ' ΡαιαπΜπά πω.:

:ανα Εφ Φαιά: ου τοΗΙευ άν: εποε επιπ.ιέε

ἴπϊ Ρτἰενο ι1ουι1εαυ οουταἔσ,ἑε πιο Μεσοπ-;

ίοΙξ: «τη Μΐοϊ Με μεοπτεΙΐοε εμε ΐειγ π:α:ιι€5

ά:: οπου Βὶευ , δ: επι ΓείΡεωτασε άε ίου Ιω

σου” Ε: να.: Μπἔωσ εΌ? ε/ἐαἐέσ. Η γ· ά

ε!ειοεΙο απο: π9·οέδοέ7ι9 ά δ: εΠΙαπ5 μι· α:

τποτ#1!ίἱεὲοΙἑὶο Γοη Ααιε,τπ:ιἰε Μ 1! ετιταιά ία

Ι:μι€υο,οοωτοε ςιωι1:Π!όΕτ 2ο Ρΐε:ειοτυο$ο.

'Πι κά»! επωποπκέείε έο]‹ε, @ἔκ φω· »Με 8ίσέπε

π· Μείωοάέσ,ύ· »π βω2/26Ρωιι. 86 σε ΡΕ η.

2εω2!!ε :σέ πεαΞίοόζε , ο·έωέ!ι'ε πώ εοπ2β::ε ό·

··:άο!υπ : Ζε π σε!εωεταηυσα2:έ Με Ρεκφία , ό·

ΩρβίπωάΑ·νωέ Ιω·πσέίε: πωέσω : Ρεεω @σέξ

©οπιτικ Μακ τε5ί6οΜΒΙο σ:Π; Η ἔΐοἑτο Επι»

τετἐειπο ώ: ΧΉοτε:«Μ:, ειιίίἶἐ ία @ζω σπα

ιέ5ευτε εἴ: !εΙοηΒοο,Ρειιτ ΐαςυεΕΕε· Η ο2Ρπέωεέ

ία σοτιοερεὶοπω δε Βΐοιηήε ίσα» (ΜΜΒα;7

Με: Ρα5··εί!ε·, εοιππισ ὰ€ε δ;.Τιαφα::έψ 9. ωσ2%)

θκϋσῇὁ›κ :εφε ΒέΒα , ό· Ραπ: 86 Φοπ*Μπ

γ Ε ο ε:

Α 21;Πω·
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(Ιζοπ1.ιο.ιο.) άε σα" , »Με :ΜΜΜ ἔΙα-/ΪΪ£ὴ

ε5ί8 Μ ΙΙικιζα: αφ: ::οα:[πψπ; εοπββοκ Ιξ[α

Μ: : Ο·:Ιε ο‹›ιπ›ΙεΙπευίΙΊ%ιτοε-ΒΙοπ εὶ ιποΙΙτα

-δα:ΙΖηευτ ΙεΙυε (ΣΙ1τΙΙΙ:;οετΙΙα ἴουΙἰουτΙ ω

Εεε γεια Ιιιι·ίοι:ι Ροκ. ΙΙ ΓειιιοΙτ Μαι ( Η

34.ιο.). 9ιοΉ άεαυέ: σιιοΙτέε8τωέ:αππκ.

ΠΊ2Ι8 ΙΙ Ιειι1οΙτ @ΠΙ @Ή Ισ αΙεΙέαπτυέι ά: πω.

ΙΙ [ευοΙτ Ματ (με Ιω ίὶετιε Ι'εΙ›εοὸοιΙ

21Ωτογε:ΠΕ,τΙ18Ι5ίΠ800Ιτ8ι1ΙΠτ10εΠΠ:υ[€τώτ

τοιιίὶοιπε ααα: Ιω : Πεεωι6. μ..) ΡΜ: Με

ίιΜτα[εαΙ , όΙίοΙΙ:- ΙΙ,:ὶ (εε εΙΙΙεΙΡΙεε,τκωΜε

· ηε[ε·,°σιέΡο2π:ριά , τω· Η· Ρα: 4! απ: πω.

ΙΙ ΕιυοΙ: Μαη , ςιι'ΙΙ πυοΙτ:ὶ ωοιππ, πκιΙε ΙΙ

Γ:ΔυοΙτ ειιιΙΙΙ ηυ°ΙΙειτι›ὶπ ὰ τεΙΤυίεΙιετ Ρετ Ια

ΒΙοΙτο εΙυ Ροκ. Παω ιο.ι8.) Μ]ριι][Μσα

εΙΙ:-ΙΙ , άι· 9ιάΙΙετ και Με , & ΗΜ» τεΡτενπἰΜ

Ϊ” πεσει: σε εσωππαπέαπεστ ά: :που Ρετε;

ε'είΙ ο Ι:4υοΙτ ‹:Ιε τηοιπΙτ Ροιπ Ιω ρ°εοΙιι:2 άσε·

Ι1οττπποε δ: ιΙο τεΠΜεΙτετ Ροιπ Νικ ΙυΙΙΙΙΙ·

-αι:Ιου. Ροιπτωπ Η ε'οΙΙ: τουΙΙουτε τεύοιιΙ Ι

οι: .οοετε:ι:ΓΡεωοοε ,ΙΙ Ι'α τουΙἰοιπε Βετόέσ Ι

› ίετττιο 86 ΙοεβτωΙο.ΒΙο συ Γοπ αευτ , 66 ΦΠ ΙΙ ΙΙ

` ἴειὶ:ΡτοἴοΠὶοπ @αστα , Ισ ΡταΙΙΙειοτ τοιιΡ Α

Ιοιπε :ὶ Κε εΙΙΙεΙΡΙοε ,_ οι :ειπα ττε:-οΧΡΙ68,

τοπικη:: ιπουε Ισ: νογου; €τι Ι'ΙΙΙΙΙ:οΙτα: ά ΙΙ

-Ι”ΕιιαπΒΙΙο.ΙυΓε1ικε Η Με ΡατοΙοε άι: ΡΙσπι1ωοΙοη; Ι

Ι-ΙοΠΙΜυτιοεἑ 13°ωΙΙ ό: εὶ Μία» σιω , ππΙ5έ:: νοΙοΙςιιἱ (τω: ΕΕ85-Ρ2ΙΕΙΟΝΙΙΒΙ'08 εἰ “Με Ι

` ' @ΜΗ .

ά7Π7 -· |έ
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@Μια Μι: όσα:: :εινα/επι οι φ87626'8 :_ εΙΙε

ιτιοι:ιι·:: , δέ (ει: ςοι:ο!:έο όειιιε ιο τοικιβει:.ιι, ι

ιιιιιιε ι:οι:ιιτιο όαι:ενι: Η:: , οδικΗσ Γε ξΒΡΟή

ίι:ιειιυΓι:ι:εε ὲΙΊιοιιτο άι: (οι: ιέι:ειΜιέι:ειι

ι:ι:ι Ιι:ι ε:ίι πειτε ι:ειιτειιι: δ: ιιι:ι τι:: [και το.ιόι:ι·ι

ό”ω πε-ἰιιψτωιϋσἐπ£,όιτβ : πω:: «πιο α”

σ :άστε : σει :ι όιιο,ιτι: και: ειωωιω” Μαι
Ρ

Ρι:ι: άι: :ουτε άι: Γι:ΡιιΙοτε,Βε Η): Ιει:Ιΐοιειε ρω

ι·ε:ιοι:ότι: πι:: ι:!:ιιιτ α: πω, 86 ει: Ροιι-Πιοτε,

·ι:οιι:ιτιι: ο:Πε ι!ιέε αυτια Βοιωτια. Νδε π!»

` ι:ειΓιιιιι:ε ι:,ει:εςιιάει:ι με: ιιιι:Β οο·ι::ιΙΤεἔ:,

πι::ιε ρωι:ι:ειιι Η: πιο: εΓο.ιιιι:οι: Γ:: Ρω::ιω

τι: ΠΒιιιθαιιιοι: : 8: τιιισιιιιίοι::: τηθνΙο πιο:

ι1ι:ε: ι:οι:ε ιιιιοι:ε εταιιι:ιτ Γορι:Ιστο ιρτεςι:ι:

- ι3ειι:ε ιιι:'Η ι:οι:ε γ Μ:: Π8ι:ιθέ ι:ιι”αρτοε Η

:::οιιιιι: Ιι:ζι:ε ειιιιιι , Γοι:ειιιι: είιειΙΙέ:-ε ει:

Ει:Γοτ , οι: μι:: ει: Με: :οι πω:: _ά-ιτειρετεε,

ιιιιἱ Μο:: ουκ γεωηιετ:τ αιετοτ:ι:επ ; οι: έσω:

ι:ΓΡοι:ι:ειι:τι:τΙοε Ποτι:οι:ε. Μ::ιε Η Γι: :τοπι

Ριτιπ οι: όιι:ετΓεε Β:9οι:ε ; απ 0οπ:τι:ι:ιις

ειιι”οι: Ρτετ:ι:ε Π: Ναι: άουτ Η Ρ:ιτΙι:, άι: ίι·:ρι:Ι_

στι: οι: άι: ι°εΠ£ει , οε πιο; ιΓειτικ οι: Ω: Ρει:ι;

ρι·οιιιιτε ειο Μαιο τισ (Π:τιίϊ. ρι·οι:τει::οιπ,

νει: ι1ι:”ι:ΙΙι: ω: ειΠέ:ε ει: Γοιιιι· άι: ω:: οοτρι,

οι ει: Περι:Ιστο,ι:ι ει: Ι'ει:ΐοι,ιι:ειε ει: Ριτειιιιε,

Γι:ιο;ιιιι οι: ιιιιΉ άιίοιι: ει: Βτιἔειιιό ι:οι:ιις:τιι,

([.118η.4.ι. ) Ε” ·υσιπέ , π· ε: έ: μι· ιιιβ·›ω

ααιοαΜ”/αή πω:: πω! »σε Ραινιά©:. δ: Βια:

ιιιι”ιΙΒιιιι άι: ι:ει;ι:Πιιέ: :ο Ρτει:ειι·ο , οιιΡ0ιΜ:

Ε ο 3
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Ω. ΡετΙοτιτιο,οιι Ρσιιτ άι νΙο , ου.'Ρουτ Ιοτι

τ:οττιε ; ία:Ιοτι ετιι”ετι εαπ €τιτ:ΙτοΙτε τΙο Ι'ΕΙετΙ- τι

κυττ:,ετ: τιιοτ @τω Ι'ντιο ότε εεε :τοτε ΦΙΜ

1 ίσε,εμΙΙ οτι οι: Μου τειιτειιτιετιτ τοιιτεεάτοΙεἰ

ντι τιιεΙττιτ:Ιατιω @στα :κι Μα ειιιτιιιεΙ ΙΙ

έτιΙΪεοτε @πιο Πάω τισ Ιε ΙειΙΙΙε:τιι ΡΜ; , στ:

πιο Ρουτ_Ραε τω: Ι”ετιίετ ; απ Ισ πιω @Ηττα

κι ατιΡΙοιί:,τιο θ: ΡτειιτΙ Ιειττιετε, οτι Ρτείετιιτ:

ττιτ·ιιατε οτι α: (από δωμι:ιτιτΙ ίΙ ε'γ τιτατιάτοΙΙ:

τιιιεΙτιιιο μια , εε τι:: μου: εΙΙττο τιιι'τ:τι να

ΙΙ:ιιΙ Που , «Σε τι”γ ειιιτοΙτ ΡοΙτιτ τ;Ι':5°ΡΡετστιετ

ό: Ισ Ρτειιόττ:2Ιε τιι6ίττιο κι , ΡΙιιίΙ:οΙΙ τιιίτιιι

(οσε αυτιιιεΙ "Η Ι‹: τοπικ! Ρετ τουτ ειΙΙΙτ:ιιτε2

αΙΪἙοΙτ ρου: Ιτβ·τωΙτττ : Ε: Ειστε Ια ΡειτοΙο

- εΙο° ττ:ιι,τιοτιουε €τιίοΙ8τιτ: τιυΙΙτ: ρεττ.ςυσ

ΙεΓι1ε (]Ιιττί)ε ειπα άι τιιοττ,ίοΙτ ιιΙΙτί αι ειιττ:τι

ττιαιε υουε τ1ιτ ττοε-τ:ΧΡτεΙΙΙ:τιιοτιτ φα Ισα

-τίοτρε ω:ΙΙέ τιιΙε:ιτι ΙτριιΙοτε,8ε αι;; (οτι πιο

ἐστι είτ εΙΙἐε οτι ΡιιτιιτΙΙε. Ετ φωτ Με

τιιιι'ΙΙε τΙ1ίτ:τιτ τΙο Ια τΙοτετι-τΙοτι όι:ε μετα

ς» Ετής97 , ε”είτ ντιε ἴυΡΡοίὶτιοτι (ΙΜ Με

ιιιιΙ ίοτιι:Ισττιετιτ , τιΙ οτι › Ιτι τητοΙε: €Ιθ

Παω , τιιιτ ιι'ετι εΙΙτ με ντι πιο: : Μ

αι Ια αιτίου τμ τι:: τιστιε Ετ:ττιιοτ Ρ28

ώ: ετοιτο , τζιπ: ασκ @τή ε ΜΜΟ τΙσ

ἔτι τσοκ: Β.ιτυτο ΕΙ€ Ιοί-ιτε (ΜΜΕ , οτιτ εΙΙό

β€1τ8τι2Ι€ι1τ ντοτετ:ειιε οτι Ια Θεα: άι: Βετο,

·ιιί'τιθί·.ε-Ρατ ἴογ,Βε ίετιόῖΙΗἐε .Ρετ Ισ δ. ΕΙρτΙτ

7 @τα :τάεμε; Μπιτ ττιοττ :ια:Ιυε τΙιτ [ει τω.»

τιτυτΙει



 

αίδΙε: εἰωρ.ι.υε›·[ι5. ιιιῇπε: ἐ μ.. 459

εΙτιιὸε, 8:ει1ίστωο2Ρω: ΡΙοίΙει1εε δει:Ιοε α;;;

εεε ρτΙίοιεείουΙΙεττεϊπεε εμ”ΙΙε ε'Ιιτι:ι€Ιοοπτ:

ε:οτι1ιτισ ΙΙ τι'είΙ ιΙΙΙὲωΙΠὶ ευ απου ΙΙ«ι1ι1ι1:ῇ

Ιοί,ι1ε (]ΙιτΙΙΙ: αρεσε Γε πιω: Ιοε επ (οἱ: ειΙΙέ :Ο

τΙτει·. Οτι ω: Ραπ Ειπε άσσο εΙΙτα, ηιι”ΙΙΕγ ΜΙ:

όοϊσοτιάιιΡοιπεε:Ι:ι. ΡουτςοοΙεΙουε9 Ι)οιπ

;:ΙΡοιιιιαο::τ Με Ποττιοοε, 86 ηΙοτ1€ετ όσε

Ρι.ιΙΙΒοοεεόεΙ'Ει:ΙΙετ Μ. ώ: ΙΈιαδτ:τ ετ1€ΙρποΞ

ΜαΙε σε ιι'εΙὶοΙ: με Η Ισ εε:Π1ρεάοΓοημ;Ιοη

ίε:ε ασ οοιιιτεψ:ε ο'εΙΙοΙΙ: Ια ρΙυε ρκοΐοπιάεΙα

8τέ ώ: ίση εΒαἰίΙἔπιστιτ. οικω εμε: Μ, Ρέα» _

Ιωω εΙο ίσο πιο οι:: Με ευΙΙ: με ΡΙυε εΙΙἔ›ε.ὲ

Ιε2 (με ι:ιεΙΙο εΙο Ια ‹:ΙΙυἰοΙπί:, 86 Ιε ίσοιΙιπεΓΙτ

ὰ: Ιου Ιτε,εμ.ιΙ Ιουτ όσων: ετιεοτε ειυΙομη·

ὸ”Ιιυἰ εΙΙιοττΙΒΙοε ΕΙΡοιιωτ1τευοοιπεσ ΒΙει·ι

εμε Ιοτιατιν:ΙιοΙουτ ΙΜ: ΡεεΡτείειπο. Μειἰε

ο”είΙ ειίΙΙ:2 μπώ άι: απο εΙΙΙιπετε,ι·ευεοοηε

ειινω1ίε:ιπεόε εεερετοΙεεόυ ΡεορΙισκε. ΙΙ

εΙΙ: @σε Οπα σε Ιων!» ροέ:π Ισ Μωβωρ

ΡωΙσπε, & 9τί2Ι 'πι, Ρεπσσετιτα ΡΜ” με ρα

.ῖαἰ2:δἰ]ὲκ£€ Ια εσ›·πφ£ὑοπ: Εκ εδεδΙ, ΙΙ ειΙοΙεη

είὶέ: Με ευ ΙΙ::ριιΙσπ: , αΙ:Με ΙΙ τι'γει ρειε ΜΗ:

ε‹›τ:ς›ιιιΡο: Ρτι:Ιστο:ιτΙου άουτ ΙΙ Μ: δει:: με;

εΙν:ΙεΙιεκ Ι‹:ε αιυΙοεευ Ι'οΧοοΙΙουσο ΙΙΙ: Μπι

;εττιΡεωωσιιω απ: Ποι1ε νοΙοηε ρπ τοικο

(οτι ΙεΙΙΙοΙα: ,εμε όεΡιιΙε Π: πεοπιετπ όε (ει

εοιπ:τρτΙου , ΙΜηικε :ὶ εεΙυΙΙ:Ιο (ε. τοΙιπτο

θώοτι Μετι-ΙπευτευΓο, ίση οοτΡε ει ΜΗ Παω

;τεΙΙειτις:ειε ΙΙΙΙεεἔΙ Με οοτπυρκΙοπ, 86 Με; ακί;

' Εεε Δε, '

 

-Δε



  

ΕΣΑ:=σ;..φω..Γη.-.**,-”.”ψ.__ή_

Ισιίΐέ: ό:ιιιε Ισ τσιιιΙισειιι , συκωτι; η

ἐιμο &ονησυ ??εϋι!»σε

@σε έτιΕτιιιάτσι εισαι Με εισΙΙ:ισε: κι :κι Ρωσι

ΙΙσΒι: σε ἔστι Μιάου ρι:τίσιιιισΙΙσ απο Ισ πισω

ι:σ Μαιου. να: σοι: απτο ντιΙσπι σ'α σώσε

στιισσίοΙιέ: . Μπεστ τσιπ Ισ σοστε σε ιι Με,

@ΠΙ πιο: δ:: Ισιπ ΜΗ, σιι”ι·Ι τι”:ιιτ αΙιειιιιιί: , £1ιι,ιΙ

@Με ίιιέ: , ό: σιι`στι θα ΙΙ Νώε €σωΕω στι Ια

(?τσίκ, 8εσιιΊΙ τι'γ Γσιτ τσοκ: ΜειΙε ΙΙ Με

ΙΐειεττΙΒιιστ ὰ νιισ_ίσστς:πσ νεται σο ία τΙιιιιιιι

ικό, σοι α καιω Ι'ειδΙάΙσπ σιτε αισίσε σε Μαιο

@μέσα ,σαι σσιιιισγστιτ σίΙτσ στι α: σωσει

φοιτ; μια: ουκ απο οοττιιμΙοτι ι·ιΙσίΙσιε

@Η ιισσεΙΤειτο, οι νειΙσ ὰ ΜΙΝΙ: @σε , α σιι'ΙΙ

ιιιισιτει τοΙΙσίεΙ:στ επι ετοΙίϊόιπισ έσω. ΙΙ Ι'α

Μ! 46%

πισεείΐ:ιιτσ , μια: ίσια: νσέι: σιιι'ιΙ είΙσιι:

ντσιγσιτισιιτ πιστη ιιιειἰε Με τοίΙ:σιστεε, ΙΙ

Μ? ωιιωε/ἔπέ Ισ «Μπι :Η Με, ό· Η π·σηι!2 σΙ6 .

Μ·β πέα·σ[ι βια:: σαι εἰ σιτε, σιι'οιισοιε

σιι'ΙΙ ΕΠΕ αι Ιαρσι·ιἶιιιιοσ σα Ιειιτισττ, Δω

. ιιιικιιτσΙΙσττισιιτ ΙΙ τή: σ σώσε σε τετοιιτιΠΙΝ

!ιιι.ειίειΙτ ιιιιωσιιΙσιιίστιισιιτ τ·τσιιιισι: Ισ εἰκ

ιιιιτι σουτ τστσσι·τιστ ιι Ια νισ.ΙιιΙ εΙσιιιιιιιιτ να

π:στιιειεπιπισττεΙ. 86 ΙιισσττιιΡτΙΙιΙσ:ὶ ιιιτιι:ιΙ5.

6: σπα: σοηιε Ι”σΙ‹:ιιειιιτ αἱ Ια όσιατε 86 Ιγ -

Ιταιίασησιιϊτ σ'νιισ Ιισ:ιτιιιιάσ ΕτστσεΙΙσ ι αι

Ισ οσιιταιισΙ.πΙσιι σε Γε Βια: ; ειιιι είΙ: σε σκ

όιτΙιΑρσΡετσ δ. ΡειιιΙ , (Ιζο11ι.6.4.) @Ή (#

ξ-ΦῖΦβἱι°ἔΡπ7ἰπἔἰσἱϊς έ" ΡΜ·δώ :Ι :Μα με

ΜἔΙσεΙσιιἴσ ΡιιΙΙΙ:ιτιά.

. σ Οι

σ” -- - -7 Ϊ



Μἔἴε: οἐεψ.ι.Φες/ι5.έωῇπε: ξἐ 52.. ,Με

- Οι: εμε: ε-Ι:Ια :κι ΗΜ :ιοοοωρΙΙ σε ποΙΙΙο

€58Ι80€ι1τ Ιώιε(:ΙπΙΙΙ δ. ΡΙοττι: Η: ι:ιεΙυπαα:

το άΙΙΙιτπ, ΙΜ" »ι τε!ασέ2έ):ι-ίαξΙερε,άε @σε

@Με @καπως πω: -ις[ωο2ω. ΤοΙωοΙἔποΖε

ιΙ*ευτεται ρΙι:-ε έι·ιτρατ Ι1£τ1ίΙ‹ΌΙ€,ΨΙ€ Ω! πιο ἴιιΙὶ

μ” τεΙΪυΙΖΙτἑ; εΊΙε σε ΙΙ:ΜΙΙ:ιπτ με να μι·

4ΙἰιιετΙοεἴοΙε5 ε'ΙΙε ο”ωΙΙεωι: με Ρ:ιτΙ·έ &ΙΙ:ΙΙ;

Η! τα:: Ια” :ΜΙ με Ι:Ιοι:τιέ:. ιΙ:;ε ρτες:ικ:ε εετ

τει-Ιτι€εεμι'ΙΙ είΙ:οΙ: ΙαταΙσιτιουτ εοΙωΙΙει τηείωσ

η-ιΙΙ εισοΙερίΙέ ε·Ισιά: ὰ Ια ειτοΙΧ,ΙΙ ιι'γ ευίΙ: αι

ΡοτΙοτιι1«τειιι κιποικΙο, ςΙΙΙ ει.ιΙΙ είΙθ ρΙυε ΜΠΙ

·ἔἑ ι1υ'ωκ ὰ Ι1ειϊτ Ιου Νοτιει_ὲ ιΙεκείΙα @ι που '

υροΙ1°€: ; ὰ εΙα:Ιείτετ Ια ·τεΡατετΙοιι,οσωωο

-οΙ'ν·πι Ι·ιαιροΙΙευε, @ΙΙΙ Ιεε:ιι:τοΙ: οτοτπρό απ:Ρ

εΙππειι·ιποιπτ σε κι:: Ι:ΜΙαπωιοετοΙι·ο ςΙσπιπ11:

«πιω είἔοΙι ειυ-απ:οκ. ειιι“ΙΙ ΙππουττοΙτ ·νοΙ:ο

πιου·τ,πωεςύ”ΙΙ τε:ΙΙΙΙΙΙ:Ιτι:τοΙτ ω: ττοΙΠεεωο

·-Ιο-ιπ, δ: £·η)Ει1όΜΗΙ©ΣΟΙΕ:ΙΕτΠθ11Γέ επι ίεΡυΙ

σε, δι ε`γ ΙΙ:·ι·οπ· ΡουτΙΙ Ιεε ι:οττο-αιρι1 νεοφ

πιο Ι::Ι·είΙ:ε Με Ιπππιππ:ε, εΙεΡΙιΙ_ε ςἰιι'νπεἴοἱε

Με ·ΐοιπ οιοττε. Ετηυωπό ιτοο(ανεε Πε άπια

Ιογει·Ιτ Ρ.εεεωε:ε: τεΙΙΙ:ισεΙιπ·Ιειιε οοτπτε Μ”

ΙΙΙ-ΙΙΙ -ό;ΓΔρ-Ρειτουεο εμε «μια νο Ιιοιππιε

ό-ιηικΙ Πε ι›”εἴμ:ι·ογοτΙ: ρΙι1ε τΙοο',~8ε (ΙΜ

11,εΙ3Π·Ε ρω Γ: εΙεΙΙΙιτετ ΙΙΙ: Ια :απο ιΙε Ιεε ου

-τκωΙε, Ιεε ετ: ροικτοίτ Ιεεα=ιτο‹›ιιΡ πΙ«νΙτπεεζα

ταπ1-1τ, ΙΙερυΙΙΙ·τιτ νουΙα Ιουεωετ νιπ: Ιου(~

..=Ι9είΙ ρω 2.118Μ28τυΙΙ:, δ: ροωμΙο ΙΙι·ι:ιεπΙΓ

έ£κΡοίοτ :ΗΔΗ θ. δε. ΜΙυε ό: έ ΙΙΙ Ρε:ίαεωεΙσε1

 



Σβξ-ἈΜΜΜ,_”

ημ. ~ 6'εκκοκ ?ΐ·εΜέωσ ¦

όιι ωοιιόε, 8: 5. ντι·ω2.πἱἴείὶε όειοεα όο Μ'

τα: νηοΉπ ίέπιβΙειΒΙε :ὶ Ια ίἰοιπιιε2ουττο απ; '

Ματ Ε€Ϊτ110ἱἔτ12ἔε @ΗΜ επΡΡιιίί: ιἴνιτ πιπε

Με , Πιτ Μαμά !ευτε εάιιι:τωτεε ιι”:ιυογοπ;

Παπ :ὶ εΗτε:; νοἰετιε ό:: ρουτοε εε:ιε Γεω ΙΜ

4 ττε5,ΡτείοΜεταμεο τεὶπ Μ: ωΡωπε, 86:40:

όσωτώεΙΤε Ιοε ε!ιοΓεε ιιπαΒοἀίἰςυεε ὰ: Πει:

επι τοιπεε Γοτιοε ὰ: ΙειτιΒιιεε; α: ‹1ω ω: μου·

ιποἰτ (ε: Μπιτ αμκ: μι· «πιο ΙΙΙιιω1ιπωωι απαι- `.

οτώικιπο δε ἀωτιιεὸκιτε όιι δ. ΕΓΡτπ;86 τ1υΉ8

·εΓτογευττουε Ρτειεόε Η: Γα:Ιοτ Φ Ιτι1ΓΡΕυ·υ

με @Έ , οοωαπο Πε Ηταν: όαΡωε δέ η7σ€5τιι-Χ_νικ5 ΙοΕΜπιθ ό: κωττγκε. '

ΑΜΠ νοιιε εισοτιε πιοι:ε ε:φΙηυέ τουτ€8

Με Ρει;::έεε όσ υοΠ:α: ιεκτε. ΒεΠ:ε ττιεἰοτε: `

πω: Φ: εουΠόστετ Ρουτςιιο1 ΓΑΡοίΠοειί1

Ιοπέυεωσητ 3:16 Μ: Πιτ Ια εοπΗτω:1ΜΜΙο

οι: ἀοἔι11© , δε «Ήττα τεουἰΙ!ὶτ Ιω Ρτἰπεψωξβ

Έτιιέ&ε. @στα α: ο'είὶ με ΗΜ τεὶΪ00› @Η

γε ειππΡΙο1έ: να β Ιοτκέ εΠίςοιπε : 0ἔϊ Με

τηύει·εττκ:πτ, ε:οππτιο δ. Επι! ιἰὶε ι.(]οτ.η: δ!

β'ω/2 σίε/ί μ»! τε][άρ22έ , %η/Ϊ##Ρ#Ήἰ!£^'

ω” , ά· πυ!ξτε κ” ωιέπε; :Δι1ίΒ5Ή©α @ρ

Ώ1Μιέ: . οξ:Ητε ρκειΠωτωτι Βεροί,ετε ΐοι :τα

εποε είδ:στέε. Ιε:Πιε ί:Έιτ3,ί'ε ρουι· πισω 60Ρ1·

ΕϊΜει· επ Μι ηυεΐὶτἐ: ε1ιιΉ ε,ετττὶΒι1ε όε Ειι5

€ἰΦ @Ιω ,, δε όε δευικιιτ άι1 πωπάσ :Νοκ

(ΗΕ @ΝΪἱ ειισοττοἰτ δε @ΙΙ-Η τείἶ`ωἴοἱ€€τοἰ£ 20

Τ ἶῖΟἱῦΩ211ἐτεοι2ε°;[ἱΪ2. Με: Η @Σοκ ὸοιι‹: νε

' γ ' ` :ἱιειϋΕεαιωτ

-- ΔΔΑ**---



[·.

Τ' υέέἶε: σύ4Ιι9:2..Φε:/ι 5.ἰιι·/ἑαε: )μ. 44;

ΠτεΒΙετύου: το! : Οκ :Μ τιι:Γουίϊ με εΠ6,|

η Πέσο @ω είἔοὶτ!ε ΠΜ: ε!ε νετπέ:, τι'ς:ι:Ρτ με

Με
Μ

·&
:λα '

η
ω

ι

ΕΧΩ'

Ή!

Μ
  

νου]υ :ωεΒΒτ1ίστ να Η !ιοιτιΜο Γαστέ!σΒε, δε

ντ1‹:ίἰ‹ἰε=τείἱοΒΙεἱι11ΡοίἘιιτΒ , Ρετ νι1ιι›ιτει‹:Ιο

το! @ω Ω τείοι·τεΕΜοτι : Πω ςι1ει.υά Η Γε τά

Β1Μτέ, ώστε Η ΙΜ ο όοιππέ ΙΜ ιικίαπ: όιι

ΕΜ εετεεςυειὶἐτέ Η, Η Γεε!έσ Ρετ ει: πιἱτιι

σ!ε , Μ ει Μ: επ εθ-εδὶ. (Η ι. 7. Α&.ι .3.)

Τα ε: :που ΡΜ: ύέω πέω-έ3 Ιοί” σε ;οιπάνσειέ

€π&ν·ποΐΥάΩΈΡ€ Ροιιτςιιοὶ δ. Πα! (Μ, (Ποια.

Μ» @Ή Δ; ςβέ άι€2:17έΓέ[5 άι· Με" σ” ρεφ

Ϊ [Μα μ”Μ τεβιττεέΐέση: ιἴευσπ Με Μαϊ:: Σε;

. οοηίἰττιιειτἱοπ Μια-ο όε εε Ροἰιπέὶ, ε:Π Μι εστι

  

ίἰτωατἰοιπ ό:: εουτ Ι”ΕιιεοἔἀΙε:, δε ό:: του::

«έστω άΜιτο τεΙἰεἔἰου @Μέ Π:Πιε (ΠιτΙΠ: ώ:

που αρΡοττετ ει: πιοτισΙο.- (Μετὰ σεβ, ευ

@παω @Η νικ:ΡΜοε 2ίΪ€01°2Π0€, ό6:Ιει Ρετ

Βιέτο Γ:ιεΜεθειου ε1ιι'ιΙ ει Μα: Ροιπ ιιουε , 88

Ρετ εοοΓεεΙιεοπτ ό‹: ισοίΙτα ρατΐ.πτε εΒίὶ›Ιω

είστι ΒΔ τεοοικὶΙἰειτὶοη απο Πω : ( ‹.(ῖοι·.

η. ι 7 .) Ξ: Ιεβι: Εΐπ8? π”σβ μέ»! τύι/ξέ2εζ ἐἐτ

δ.Ρειυΐ ,πω βυπωω· ένωνε σε: πω· ΡΩΜΗ;"
. χ'

_ (Σεπ Π·Ι)ἰει1τ€:τε·ποἱτ εικοιι.·: ηοΠ:τε ρϊ6Βε

όπηε Η: ρτΠόπ 1:1.α-Μ ιπποπ . α· ἴετοὶτ ΙἰΒιπσ,·

ςιιΉ ·υ,ευτο.ἰτρεε οποτε Ραγέτί; τιπαἱεςοαικἱ

Πάει: ΙΜ επι ει ουιπιτπ: Με [Μπα 60 Η: τεΠΏδ

επεστ, σ'είὶντισ Ριτικκ: "σε εετσειὶτιο ηυΉ

:ι ρειτΜιετυοιπ ΐα:1εωτεϊ [Χαι ρουτ παοκ Ρο

άι:Ω , δ; ς1ι:ο.Ρατ εφτιίσιμε:ιε πω.» :ο

  



' φ” _ · δι>Μισιι ΉιΜέικε

ΙοτιπιτΜε φ1Ικτεε, (Σαμο Ια Ιωιεω τΙΜοα Μ;

ΡΙι:ε :ΜτΙ :ὶ τιουεἀεττιαοὸοτ: οοπίοΙοιπ ιιοιιε

άσσο Μα Ρι:ετεε,66 είΜυτοοε :Με σα:ιιιΙε Ι

μι· ι:οττι:οοηθάετετΙοη: Η τιοικ οτογοιι: Ι

νω3εωοιπ εμε: Ωρα' Ούιπιβ α! πω:μια ω; Ι

ούιιισε: , & 2/2 ιι/|ιιριιέ μια· ιιο/!τε ιιψαίω

που, ποι:5 Μεσοι” ΡΙυε Ποπ :ὶ οι·::Ιτιότο Φ:

Με εοΙΙίτ Η: (Κοπι.8.μ.) απ· φιφαΜ

ιπιειιιιηι πέιιβιιιοπ τοπικ· Με @Με άι Παω

Βέσισ 4ίαΙιιέ @σύ ίιάφεΞ μέ Μ ε: μ! απι

. άόΙ?"Π.'ΐβ Θ ΗΜ (.`Ιπΐ ώ“ω μιι/Ιικοιιιό '

Ι ΜεΡΜ: ιίβ9ιιι (β η ιι Μιά Ι

; ' ΠοαΙεωεωε επι ατα: τείωτιεθιΙου ώ 1

(:Μ·ΙΙΙ πατε ευοηε νικ: οίρετιιτιοσ εςτωΙικ Ι

ιΜΙει τιοΙΙ·τε:. (ι.Ποτ.η.ιοι) Επι· έ! σεβ/Ζ!!

Με Ρπνιιιι:: άι: ιἰυιιιιιιιι: , εδο (με εοπ1π11Ιτ

Με ρτατιιι:οε είΙογι:ιπ ΜΙΜΜετι: ΓιιτΙ&Ιδέσε

ςιία:ΙΙρε τοΙΡατιάογευτ Μπι Βιρ&ΙΒοοιΙου

·ιγΡΙειιιε Πιτ τουτο Ια ττιοΙΙΙοπ , ΜΗ η_”εΙΙτοἰτ

είΙΙιτιί:ο ΓιιΙοδΜ Μία ΜΜΜ ό”ι·:ΙΜε ; ΜΙΒ, ΙΜ

ι:Ιϊατιτ ιεΙϊι:ίεΙτέ , πω” τεΠϋίεΙ:Ιουέ :οσε π

σουτ, έτι νεται εΜ Ια τεΙυττε&Ιου, δ! €Μ Μ·

εοπιπιι:Μοπ ειπε τΙουε :ωοηε :ποσο εΙΜ. ΙΜ

ιΜιι νετΙτεΙ:Μκτιειπ τεΠΜ”εΙτετ Μ ΡτοπιΜτι

π1:1Μι1οι15 άειιοπε εωΙΙΙ τεΠΜεΙΜτ·ιοικ 8·

ικα ΙιΙΙ.ΙΙ ιι άει: τεΙΤΜοΙτετ Μ Ρτειπίετ.ρ8Ι'Φε

«με Ια ι·εΙι.1ττεθ:ίοτι εΜυοΙτ είὶτο Μ .ιτιοιΜΜ

(Ι0Ιειι1οατ©:ΩΜ.°ΙΙ[211τ ηεοείΙεΙΜηαεπτ @ε

Μ ΜοάοΙο Γι:: Μιιικ:Ι πισω άει1οιπε :Με

· ίοιπι‹:ι

  

ῳι --..-



ι

ΙΙ

ΙΙ

:Ι

 -

Ϊ

.ΑΙΜ ώει:. :;.1ιεΜι.;.ἱἰ4ῇπει :ὅ τ.: 44;;

ίοιιι:ει, Μ: Γιιι:ειιιιιιΒε άι: ιειι:Ρε,ίιιτ Ιεε εΙ:ιιιι

ίει ειιιι Ιιιι άοιι:ειιι εΙΙτιε ιει:άι:εεεοι:ίοι::ιεε

Π:: ιοι:τ Ιιεε ιιιοάεΙε Η, άοιε ει:Βει:άτει ει:

ι:οεΕΓριιιε Ι:: άεδι άε εειιε ι:οι:ίοτιιιιιέ:Ιει:.

(Σεπ εοι::ιι:ειιι Γειιοι:ε ι:οιιε εΙΡιιε άΙνιι νά

άείἱι άι: Ιει @σιτε άιι ι:οιΡε άι: (:ΙιιΙΙΙ,ίι ι:οι:·ι

ι:”είΙιιοι:ε εειιιιιιιε ιιι:ΙΙΙ Ι:: ΡοΠεάε ει: νι: Ιου

ιιειιιιι:άεΒιε ά'ε:ιεεΙΙει:σε ε ΙΙ γ ε: ΡΙι:ε, ε'εΙΙ:

άσε ι:οι:ε Πε ροι:ι:οι:ε ρειι:ει:ιι ει ι:ειιε

Βιιιιιάε εΙοιιε , ειπε μι:: Η: ΙΜ ετι ΙεΙΙι:ε

(ζΙιιιΙΙ: , δ: Ρετ νιιε ίειιι:ε ΡειΓιιιιίιοι: άσε

ι:οι:ε ειιιοιιε εΙΙε Ρετ Π:: ιει:οιιεΙΙιε2 :ικα

Ι)ιειι , 86 εμε που; άει:οιιε ιεΙΤι:Γείιει:

εοιιιιι:ε Μ:: : ΟΙΙΙΙ:ι ιεΙϊ:ιιε&ιοι: ιιξειιΙΙ εΙΙε:

νι: Γεω: άε Ιει άιιιιιιιιέ,άε Γε νοειιιιοιμ86 άε

ίιιάοέιιιι:ε , ΙΙ εΙΙε ι:ε :πιω ειιΙΙ επειιτε2 άε

Μι ΡΙειι:ιιι:άε άε θ: Ιιιιιιιιι&ιοι: ει:Ιει θεοι”

Ιὶι:οι:ει:'γ ει:ΙΙιοι:ε νει: εΓειι-ι επ άεει:ειιιι

ιίιειεε ρΙι:εΙι:ιι:Ιι:ειι:ι άσε ι:ε ίοι:ι Ιεε ιεγοιιε

άιι ΓοΙειΙ , εμε πω άεΙσιειι εΙΙιογει:ι σκάψι

τέ:εε,6ε :με Ι':ιε άε Βια: εΠ:οιι άεί)τοι:ιιιέ:ο ,
άι: άεΙΙι:ε ιιοιιε,μά'οιὶ ει:ΙΙ:οι:ε ιιοι:ε επι άει

ι:ιει:ιιεε ιιΙΐε2εΠΙαιεεε άε Ια πάτε άε·Γειμε

«Ήσκιου ι ά'οιὶ άεει:ιΒιιιιιετιιι εΙΙε: ίοιιιάε

Ια ιει::ιίΠει:άε ι:οε ιιεε:Ι:ε2 ι ά'οι)ι άεε ω.

ίοι:ε Με; ρι:ι:ίΙΞιι:ιεε ι:οι:ι ιιοι:ε εοι:ίοΙει ετι

Ι'είΡειαι:ι:ε άε ι:οΙΙιε ιεΓιιιιεδιιοι: ἔστι:

ΙΙ.Β Θ: νοι:ε :πε Μια ι ΙΙ μισώ Ισια: μι: Ι:ὶ
φ.

Μι! :ιεΙΒιιικει άειιιιιτ ιιρ·ιιι ι ιιιιιι

Η ' 7- ι
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446 · δετττωπ Ή·τφέυτε

τιτιοτουοτ Ιυτ ΙΙ τοΙτ ττοιε Ιουτ$ ειυττ:εΐέ

τιιοττ , οι υουε Η από , δε ειστοε τα τω: οτ:

ττττιτ ό:: ΠουΙε:ετ νουε οοιτιοτιότι,οουττιιιοτ

Ιω Η τοίτ 2 Με τυπο-ου το τσιπ ΐοττ τ.Ι.ιιτοε,Ιοιτ

ουοιιουε τοτΞυτἀΙοτιε εἴ Ιυτ , ίοιτ ουσ υουε ι

ότου: Βια: Μου Εττ:τουΙΙ::ιιιττιτ , 86 Ρετ

οοιιΙοουοτιτ Ζε Ρέττισε ότε ·υτε,τ:οττιιιιτιιτ Ρου

_-ι1οἰΕ ΙΙ ΒΡΕ1°ο υΙΨυτοιιυ ΡΙΙ.Ι8 Ιοτιτέ :αουτ το Ι2τ

τιιοττ€· Ιο ίειτοιοτι ουσ Γε. τΙιυιτιιτέ: στο του

τΙοτι τουΙΐεττ , τιποτε τ:τιιτ γ τι , εμε ία μυω

τιο είτε.τιτ νου ροτίοτιιιο οΙΙ11Ιτιτ:ττΙ τι'τ· Ρου

ιιοἰτ τΙοττιτ:υττ:τ ΙοοΒοοιιιοτι-τ _ ίτ.ιτιε οτι-ΙΙΙ ευ

τοίτιΙΙΙΙτουοΙουο «που τΙείΙἶοτ ΓέττΙοττε ;- Η ι

ουτε οίτ:ιτιτ Ιιοπιττιο δεττιτίττ:οτιιτττο ιΙ_οΙΙΙΙΙΒ τ

8: Ια τ:οττυοτιοτι οτιοοτοε , τιο ΡτοοετΙευτ

ουσ όο εοΙΙο «Ισ Ι'Είρι·ιτ ,ουΙ εΡ€ ΙΙ: τι-τΙ:Μι ·.

τι'οίΙ:ιιιιτ μια οτιττιτ:Ιιέ οτ Ι'ντιτ: . τ:ουιϊωπ

ουΙΙ: ΙΙ ρου τοοουοΙτ τΙο τΙοτιιτιιοΒο τΙΙ::ΙΞιυττττ

 

ΙΙ τι τΙοτιο ττιΙΙυ ου'ΙΙ τα 6 Ρου τεΙουττιἐ όσοι

ΙωτοοεΙ:ιττ:ετΙεΙα Μοτο , τ1ττΙοτιου που

@το τοίτ ειρτοεπωπω ΓοΙ-ειιτΙουτττΙο Η

του ΕτοττιοΙΙο,8κ το Γε οοτιτΙιττοτι ΒΙοττ·ουΙα

@αυτ ἐι ΙΈΒΙτίο,ι·Ι τι τοΙΙτι τιιιιΊΙ Ιου τοΙΙΙι-ίοΙ·

τίτ ττττιΙΙ υτοτυοτοττιοτιτ , 86 ρουτ τι τοτ:ιτΙΙΙιτε

86 Ρουτ Η τ:οτιτΙυττε. Ρουτ Ια τοουτΙΙΙτ.απ

τ:οΙ,τι οτ: Γε τιουυοιτ του: @κι μι· Ια ΡτουΙου

Μου ό:: Ια ντο 86 τΙοίο τοΓυττοδΙτου· : @ΙΙΙ έξ

Κ: ΡτουτοοτιέΒέΒ οτε: Ια τοττΙεΙ'ΕΒΙΙΙοι δ! ΙΙ

· ι .Ειτττιτ:59-2.ΙΕΙ

_η;__τ__ '



 ~_Ε!_~
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ΡτΙοοΙΡοΙο ΜΕ: οι: Ιοο ΕΙΡοτοοοο,οΙ απο ο

ΡτοοΙοοιΙοΧο Ιο Μα: οο'ΙΙ οο ίοΙΙ τοΙΤοίοΙτί:

οο οοεοι. ' ΙΙοοτ Ια οοοοοΙτο ,· απ ο”οΙΙ οτι

νοττοοΙο Ια ΓοοοοτοΙοο οοΙΙΙοοοο φ: ΠΙοο

οάοοιιοο ο Ιοίοε (]ΙιτΙΙΙ οο (ΜΙ 8ο οοΙο

τοττο, οοΊΙΙοοφοοοτοο ΡοτΙο 8τοοο , οοΉ

Ιο εΙοΐοοο οοοκτο («σε οοοοτο6ε , οιοΊΙ ΓοοεΙοοτ

ΙοπΙοοοΙο Ροοτ Ιοιτιοοτά,οΙΙο,βε τ.1ο,ΙΙ ακτι

πιοοεΙο ω:: Βοιωτια , ω:: ΑοΒοε 86 ο του:

Ι”νοΙοοτε, ΡοοτΙοε ΐο.Ιτο ίοτοΙτ :ιο Ι:οοο , δε

:ιο ΙοΙο: εΙο Ιοε οίΙοοε. Ο: οοοποοοτ οοίΙε ΙΙ

Μ: οοΙο οοοιιοο:ψΙοτοοο: , ε'ΙΙ οοξοίΈ ιοί”

ΓοίοΙτο Ροι1ϊ ε”οΙΙ`οοΙτ :ιο τΙποίοο εΙο ο ΒΙΜ

το, οΙοοοΧττο οΙο [Νεο Ιου Ροτο Ξ· Μεοε

οοοτοοοΙοοοε, τοΙΙοίοΙτοοε οοοε ο :Μάο

Ροοτοοο1ίοοε Η οοο οσε οοτοε ροοτι·ὶΙἴοο: ›

δε Ιο εΙΙΙΪοΙοοοτ οοοοπ οοο εΙο τοΠοΓοποτ2

οοοΙΙο πιΙΙοτο ορο Ιο Ιου 256 Ι”οοο , δ; Ιο κοπο

στο οιτιο·οττοοτ οΙιοοοο ο ΡΙοοο 9 @Ι άο

(οτάτο οοο τιοΙΙοο οΙιοΙτ ίοΒΙΙΙο τειοτ οΙο

οΒοοΒοποοοτ , 8ο ΡοίΙο οο τοοτ ‹Ιο ΐοτοποε ε·

δε ο1οΙοο ΙΙοο οοο ο,οΙΙτο (]ΙιοΙοίο τοΙΙοίοΙτό:

ττοΙεΙοοι·ε ορτοε Η τοοττ, οσο-ε οο τοΙΤοΙοΙ

ιΙοοε με ττοΙε εφε , οΙ ττοΙε ίΙοοΙοε οοτοε Ια

οοίὶτο, οΙΡοοτοΙΙτο ττοιοε ιοΙΙΙο οοοοοεεοΐο

ξωτικα εμέ οε εο,οοΙ οοοΕτοΙΙοε Ιοε σοοοτοε

οοκοο Οτοοτοοτ , δ: οοΙ τοοττοοτοε οοοττο'

Ιοε εΙΙΓΡοοτΙοοε ‹Ιο Ια οιοοΙόοοοοΞΩοοοά

ΙΙ άΙΙΙοκο-ι:οΙο νοκ οιΙΙΙο οοε πο· φΙο·ττο6Ηοω

 



  

4.4.8 ΙΙ"ει·ιπσπΉσφέκτε·

είσί'έσσ [Με νικ: @πωσ ιτιστιισΙΙΙσ ειιι”ΙΙ.ισ

ιισθ`ιι(σιτσειιι Ισσιιτ σε α: τοπικ , ση ίττιπιστ«

::ιΙΒιέ86 στι @σιτε ϊ Νο το Εισιιιισιτ ΙΙ με

ΜΙΒ: ΕεεττισΙΙσπιστιτ σο: τσιιισσειιι2 σίιε'ΙΙιτ ϊ

ιιισιιΙσιε τσΠιιίοΙπειτ , τι:: τεΠ?ιιίοΙιστ σιιι8τι_σ·

:Μαιο σουτ άσε σωσει πισω σσιιισισ

Με τεστοιιιιει ΝΕ: Ρ·ιιιε νσιισι·σ·ι5 ω. σιιΙΙ

κσΒἶ›ίσιτειίἔ Ια εΙ·Ιειι-8,νει ὰ να, συ σ” σσ- /

&ιπειίΙ νει ι:εττειιιι πω , σου; Με τοΙΙσίοΙ·τα Ι

Ι πισω ειιΙστιιΙ3Ισ ε (ι αι σεσ·ιε ειιιΙΙΙΙσε σειιΙΙ Μ·

η › ΕσίσΕτετ :οσε ὰ Ι:: Ισιε ἑι σαιτ: ισ-υπιέσ ὸσΙΙΙἱ

 

Ι _
ΙΙ ` ιιιέεζισεΙσε , ὰ σ-ιισΙ ίθΙΙ7ΙΡΒ_ Ισ νσιισκιιΙετιι

Κ σιιι:εττσ€ίι ει ι€έσιεισ-ιιτειισάσε Ισ ιιισ·τι,Ασιιιιι,

ΑΕισΙ,Νσό,εισι- Βια; πισττε ΙΙ γ σ σιισιτε ο·ιι

ἄ εως τιιΙΙΙσ :Με ,-ειιιι·σ-γετιε Με σ” ί·ιιιε:ι: σε: Ι47

'_ ` ΡΙσιιιιάτσ , ε:μι'ιΙ Ια σιιἱὶ Ι-σΙΙΙΕε Ισ ΒΙο·ιι8 ]

ΙΙ έσωσε ρσιιτ το €τεκιΠ=στ σιιιιισιιΙισι€Φωα

' 8ΔέΙΙ σιιίὶ Με σιιοΙσιισε-ίιεσΙ-σε ειιηι:ιτ:1ΜΠΕ '

'ΙΙ · επειτα Εσίστεεδειστι σετιστοΙσ ,. πίσω στιίδι:5· τα

& _ μια σΡεέειεσΙσε, πω (με σε σειισΙε ιιιιιίΙτιτ

έ; . ςΙσσίσττΙ°σιι8ιστιιΡε ει·Ειτσε ι· @ο Η μι ΙΙΙἶ

Ι Ι @ιισῦἱειι Με όσιισΙε ισσίΙΙιιΙσισ:τ σΙιει6:00 ?ι

μια, σου ιΙσικ:τιισε πιστα ίσο ιπέρειω Ι90ΙΙΙΙ

:Με εσΙΙσειιισ2σιι Ια ΙιαιτΙιιιιΙσ άσε οπο»
.Ή

σ «μια €ιιίΈ εΙο·ιιστιιισ Μ. κιι;ιει:ιΙΗσετιεσ (Η α

› Ϊ Ἑσἐετιιστι:, σιιΙΪσ Δω @το σκι Ι'ειρΡστἱΙΙοΙΙ

ΙΙΙ ὰ· ©ΙιτΙΙΙ,σσετιισ ΙΙ ίσια ναι-ιι· κοιιε Ισε Ιωσ

Ε» Μα στι Η ΡτοΓσιισσ,ιιιισιιτ κα: Ρ;σιισιισοτ Η

· Υξαιιιτσιισσ ουσια: Ισι.ιτ ιιΙ:ιίοΙιιτιστιι, συ (σ: Ιου!

ιιισσάσιιιωΦω

__ω” ά- μ”



Ι

ΙΙ

εοτιόειιτπωτΙοη ΕκετιιεΙΙε 9 Ν

εΪὴὴ--υ-ή

` - 1 Ι

Ι/ΐἄε: εἐεβι.1·ε›[ι;.ἰεσ/ὲαἑσἐ 32.. 44.9

”εΙΙοΙτ ΙΙ με

βεεΙυεοιπρ ΡΙι.ιε οοοι1εη:ιβΙε , (με εεΙΑΙε Με

επι Ια Ιἰιι άσε ίἱεεΙεε , :Ιρακ Ιε ηοωΙπε άεε

εΠευε εεεοιηρΙΙ,Μει νευέΞ σ:Ιιι ΩΙεΙ , δε εΙεΙει

τεκτε2()ειτ εμι:απ έ εεττε ΡουττΙι:οτε άοι1ε

τι: εε ΡΜ” ,ΙΙΙ πιω Ιεεεοτρε ‹Ιε εευκευΙ

Ιου: πιστα ευ δεΙἔιιευτ , Ια ΙεκπετιτΙΙε επ

Ι'εΡαπ οὐ 1Ιε Γοιπ 9 Ποπ εεπεε. Ετ Ιειπε

@Με εεΡεοεΙαπτ°οιὶ ΓοιπΙΙε , δ: ‹1ιι>είΙ:- εε

ει1'ΙΙε ἔσω 9 Πε Π: τεΡοΓεηε Ιιευτει:Γεωεπε

ό:ιικ Ιε Γεω άι: Ιειπ Ρετε , εΙπτεΙεε Ιπειε :Ιεε

Ιευτ $αυιιευτ. ΡΜ: εΙοηε εμε Ιει:τε ΕΦπΙτε

ΙουϊΙΤειπ ‹Ιε τεΡοε,‹°5ε άι: ίεΙΙε1κέ,Ιευτε εοφ;

ιτε Ρευυειπ: Πε με ΙοΙε1: και Ρευ επτετιεΙτε5

Ειπε ίεητΙωεεπ εΙ'ευευιπε εΙουΙει1τ , Ια ιηειηΙ

ίεΠετΙου.όε Ιειπ ἔΙοΙτεΞΟυ ετεΙιπε τα εμε

εεε εΙΙι1ετε εΙιεωΒεωευτε ειίΙΙε ΓιιΙ:ΙΙΙεπτ όα

τειιπ εε Ιου8 τεωρε,τεπάε Ιει1ι: τεΙΪεωΒΙεἔο

δ.: ΙευττείΙΙιττε&Ιοπ ΙωΡο!ΙΙΙ:Ιε,εϊ Ια ΓεεεΙΤο

δ; ὰ Ιει ΡιιΙΙΤετιεε εΙΙι1ΙΙ:ιε2 $πεΙ·ιε ό ΙΙσπππε,

ει1'ΙΙ ›::“γ α ΡοΙτπ ΙΙΙ ό:: Η ΡτοΓοπεΙ ειΒγίτιΙε οίξ

Ιευτε εετρε ρυΙΙΙειπ εθτε ειπἴετττιε2 ἔ ΙΙΙ εΙυ.έ

νοΙεε Η άΙυετίεε οιῖΙΙε εγειπεἱ Ρείΐετ,9ιτε Ια

ΡτουΙεΙευεε άε Όπεν , πε κ” (σΙυε :ϊ Ι::

ΡΙΡ:ε , 8: ειι'εΙΙε πι: Ιεε "Με ετοι3ιιει· Ροι1ϊ

Ιεε τεΙοΙιπΙτε ειπίεωΙ)Ιε εΙΙ22τιι:Ι·Ιε τετιπΡε αι

τω πω. θα «μποτ ὰ εε εεε ευ ροιπτοΙ8

εΙΙτε,ςιτε πειτε ευΙΙῖσπε ει: ρΙοετΙ'οεειΠοιι @Η

ετών: ίε;τιΙεωεπτ Ια νε:Ιτέ εΙε Ι.°ΕυευἔΙΙε,$ζ`°Η · Ι ~ Η

ά ω·
 

ω



Ί

4;ο 6"επιιού ?'Ιεϋι;»ιε.

ιιοιιε επι ειιΙΙΙοτιε νέα Ι'εΙ:ίε6Ιτ , επι Ια τείιιιτει

&Ιότι ‹Ιε εΙιειεΙυε ΙΙεΙεΙε ‹Ιε τετιιρε ε» ΕετΠΡ5.1

ΡτετιιΙετειτιειιτ Ιε ιΙουιε Η οτι επ ετοιιοΙι

] πιΙειικ ιιοιιεεεΙα. Ι.εε @Με _ετιιγογειι: Πε

ι ιιιἰειικ ρουτνιιΙει:οιιε Ιεειοι.ιτε ΙειιιειΙεε τω·

Ϊ τεεΙεε .Μάικ @ΜΜΕ 86 ι:ΙειιιιΙε ἑι Ισ Αρε

ΙΙ:τε52 Οιιι;τε εεΙει ιο ι;ΙΙ (με Ιει ΙΥεειιιειιεε Μ;

τιιιικιεΙεε , δε Ι'ειοοιιΙΙιιττιαιιεε ἐ Ιοε νοΙτ , επ

οίΙεΙΙ:ιι:ΙιιιΙτετΙοει :δι οτι Ιοε νοΙοιε τουε Ια

ιοιιτε , εε τιε Ιετοιε @με εΙ·εε ιιιΙταεΙεε. Νοιιε

' ιιΙαεΙΙΒΙΕ0Π5 με Ιε Ιειιει· ιΙι.ι 5οΙειΙ Πιτ τιοΙΙτ'ε

Ιιοτιίοιι, Ροιιτεε εεε: ιισιιε Ιε νογοιιετοιιε

Ιω Ιου” , δε εισαι επΙτιιι:οτιε ία εεΙΙΡΙεε,

Ροιιτεε ειι.ι,εΙΙεε εττΙιιειιτ Ισα ι:ειτειιιειι:. Μ»
Ι Ι

Ι

Ι

Ι

ι

 

:Πεκ , 86 Η τιειίΙ:ιειεε επι εε:Ι:ε Με, 8 ό”

Ι - εΙιοίεε ει Ρειι ρτέε ειιΙΙΙ τιιετιιεΙΙΙευΓεε @Φ Ια

ω ' ι:εΙΙ.ιιτεθειοτι εΙ νη ωστε ι Ε: τε με εΙοιιιε τιιιΙ·

Μ' _ Ιειτιειπ , εεε Ιε ριεττιιετ ειιίαιιτ επι/ώ Πει

Ι Με είΙεεειιιι ρου: νιιε Ιοε: ἔιετιιΙτῖ Μαι:

δ! Ι”θ ·
ιιειΙΙε ; @Ι ιΙο·ιιεε άοτιε,'ειιιε

τι: εΙ”Ιιοτιιτιιεε

[Ι
Ι

Ι ή. . .` Ιιιίει:οιε τσιπ» Με ιοιιτε ειπε

ὶ ιιί)ειιιιι:ΙΙΙ ειιιΙΠ

ΙΙ Ιοτπιειτιοιι ά'νιι ειιΒιιικ Με:: Ια ιιιεττΙεε εΙε ΙΙ

Ι

Ι

ειιιΊΙ ετι ιτιειιττ , οιι πε ε”ιιεεσ .

Βιετι , :Ι Με νοιτ τεΙΙιιΙειιετ @σε Ιεει70π

Ι ΙΙ ιιιπ:ιτιτ εΙε Μ·

Ξ Ι:ΙυειΙειιιειπ

ΙΞ°Ι ' ειιιειτιεΙ εε.Γειοιτ Με :Με 5 ιιοΙΙ:αι Ιοἰ ,(58 Μ

' ίετοιτ Ριιε πιο: :ιΙάε εὶτιοι;ιε Βιιι·ε εοιιιιοιΙΙΙθ

ΙΙι.ετειιιεΙε Ριιιίξειιεε εΙε Ια οειῖίε @οι ΙΙειιεΞΠ·

· Χ το

Δ_·~- __Α__ Ι .



 

Ι

Ι

Η.

/8ε.ι ε2)Θυ. ι.ιιε›3?23.ἱ:4ῇσ4ε:ἐ 51. @μ

ότι: αι 001ϊ5:Ωει1°Ι2 νοττιιεΙο ΙΈΓΡιΙΙ: ιΙο [Μπι

@οι τιοιι5ΡετΙοαιΙο , ΡοτοΙτ ΡοοιιοουΡ ΡΙΙιε

8ι·ειτιόο , εἰ πισω Επι:: ετοιτο ιιοΙΙτο ι:ε:Γιιτη

τε:έΙιοτι :ὶ νι·:ιιιτ , οικ·:Ιοοο είΙ·οι8:ιι€ε €ΙΙ.ΙΙΒΗΕ

Πιιτ,οιιε θιιοοεΙανοιοι·ιε ίιιιΝΙοε ει-:ΡετΙοο

ατε ΙὲτιΙὶοΙεε ουσ τιουε στι' ειοτίοιιε :οσε Με

ιοιιι:ε (]οιιτειποιιε ιιοιι:ι Μα Ι:τετεε,

εμε ιιοΠ:το κείοπεί:Βοο πω” ορο αδειο:

τἐἐ επι ειιιοΙοιιε α:τιιΡε ειιι”εΙΙε Π: εΙοιοο

Μια: , Ροιιιιιειι ουσ ιιοιιε Γογοτιε στο Ιοί,

ΒΔ ουσ· ιιοι1ε Γογοτιε εάιισΙι1Ι€5 Ρετ ΙΈΙΡιΙτ

ΡΗ: Που : ( Κα». 8. η. ) σα· β [ξΦ,έ2

έ: “Μέ Θεα .ο τεβιβΙιε| 6ύ7έβ άσε

πω” |ωθέιε επ πω: , έ! ΜαΡΐεπι ιιαβ πο:

εοφ: ›πιπ:εί: Ρατῇ» Ε#›·ἐ: έωύΜυπ ε» 7$θ29$'0

81 00115 ετοΙοιιε αι Ιω , 8ο ΙΙ Ρετ απο ΙΜ,

πισω ιιιοιι8|οο`ιιε Ια οΙιειιτ δε Ιοτ:ιιιιοιιε Ιοτι

ίε1τι8 , Ποπ οτι ΓγιιιΙοοΙο ΓειιΙεπιστιτ ; ιτιειέε :τα

ποτέ , οσοι τεΙΙΙιΙέ:ια:τοτιε ιιιίειΙΙΙΙΒΙοιποοε

εοπισιο “Η οτι ιιι=ιτιιοττοΙπέ:,ά σκι 8Ιοικ.Ι.ιιιΕ

€1οιεΙΙΙ:ι νετιεέ: τιι6:Ιτιιο, :πιω Η ΡτοτιιΙ8 σο'

ιοτοιεε ίοΙειιιιι::Ιε , @πιο 6.54, ) Πάει! ο εΙΙ:-ΙΙ,

φικέ :καποτε σου: :Ιωιέηό· ΡΜ @Με Μαυ/ἑι›ιἔ,·

Μπι Δ: ·υέε Εισιιι·ιθε ό· ἐε ά τε/|Ι«βέΜεαέ και

σἶε7πἰεϊ έσω· :. δε ιιοοε οτι οιεΙοοιιέ: Ρουε Βαεσ

Ε:: (οετοιιιοτιτουε: ιιοοεαοοιιε απο α: ιιι:Ρ

ω. Νοε:τειιιιΡοιιιτ εΙοπο Ι:: πιοτε,ό-ΠοΙσ

Ρο οποιο Ροιιιτ Ισ ίεΡιιΙοτε,Ιοίοε ΕΙιτΙΙΙ .

8:ι.ιιοοιιιαναιοεο ?νεα Μοτο: επι Γει-ριφ

- " Η ι

οο-.



45;; σ' ό”ει·οποπ ΉεέβέΜε

Ρα: ΡοτΙοτιιι6: ΙΙ Με νειΙ-ιιεκι ὁ:: ττιείιιιο επι

Ιει τισιιτι6:.86 αΙοτε το @Με είΙϊειιιτ νι&οικιιι:

ΡοτΙιιΙ`εΙε τουε-Ιειάειιιε : (ι. Ωειτιι5.55.)β

Μ” υπ Φ κι ιυιδἱοιτα ο βρώ” σα ε/έ τοπ Μ·

2:Ω!Ζω Ξ όπισε: έ Με!» 9:42 »Με ο άοιυπ'Μ

··υΖδΐοέτηωπ πῇΐπ Σεἐἔπαπ πρι: 6'Ιυ·2/ι'.

Εεε. ΙτιιρΙι·:5 86 Ια ιιιθόοΙοε τεΙΤιιΙειτειοτιτ

Μαι ιιιιίΠ. ιιιο.Ιε α: ίσα αι ι8ιιοτιιιιιιε , μια

εΙ'ετο τοιιτπιειιτ62 ΕκτιιεΙΙεκτιειιτ δ: οτι

οοτιιε 8: επι πω: απο Ια ΠΙειΙ»Ιε α (σε Αφοι

4Μιιιε ιιοιι5 Μαι ΙΙι·ετοε, Η ιιοιιε ι:ιτοΙοιιε ντα

γειι.ιετιι: στι Ιε:ίιιε ()ΙιτΙΙΙ 36 τιοιιε νιιιοιιιι ω.

Ιου Ιοτι Ει:ειιιιέΙΙε ; Η ιιοιιε τειιοιιςοτιε ὰ Ισοτι

κ οΓειιι:τιτ ἐ ιιοε ραΙιει 86 ἐ τιοε νιοι:ε ;Β τιοιιι

: Μ ετικ:ΙΙΙοτιε ιιοίὶτε εΙιαίτ ουσ: Ιω £οτιιι0ΙτΙΙ€ῦι

δι! ΙΙ τιοιιε πω” εί)ειιάιόιιε ἐ ΡΙιιιτο :ὶ Όξω,

αι Ϊτιιέὶ·ι6ιιτιπ:ὶ τουτε Ισοτιτιο ατιιιιτοι 0008

:είΙιιίοΙτετοιιε επι μα” ΙιιοοιιιιιιιΙοιιιδί

σ-.έμα:...ὶ__ι_Μωη”

;.ΞΗι.?€ΞΕ.ΐς:τεΐ.-

χι

 

4 οτι να Γοιιιιετ:ιιιιε ίεΙΙοικό, δ: τεΙΒτιστ008

Ετεττιε:ΙΙειιιειιι: εισαι: Ιιιι επι Γοιι Βογ20Πκ

ΙΙΙ ~ ει:ΙοίΙο. Νοίὶτο οΙιείεΙΙ τεΙΙΙι(απ6,ιιιιίΠ Ισ

ι τοιιετιοιιέτοιιε, ΙΙ πω” Γοπιιιιοε ντ:ιγετικΠί

ία ετιεττιΙ:τοε. @ο Ια Ιοιι€ιιεικ ιΙιι τ6ιιιΕ8

ςιιΙ «τά εΙεΙΒιιέΡοιιτ ο:Ιιι τις: Πω5 ι:ΙΙΙ%0

έ°5-!ν·-.τι;--._.-ρ_._...

_σ·ωη”--:Ρ.-Ε

Ρ`οιτιε; άοΓοτιιιιιΙε τιοι1ε Γοιιιιιιρε με” ρω ΙΙΙ·

. <έ;ε:ιιιετιι: , 86 μια οοιιΓα1υαιτ εΙο Ια όεΙΙιιταιι·

χ; ) (ΣΦ-Ϊ Του; Ιε:ε ειιιττεεΡετΙοιΙοε ορο Ι'Ε8ΙιΙα

δε, ι (Ισι1οιι: ειυοἰτ Ιοτιτ ΡειίΤ€2 , Ια:: :Ιεττιίστ επ 78·

80,8ειιοι;ιε (ρωτησε ό.ι:ίΙει Μαι Δυαρι: 4Ι;ΙΙΙΙ



 

/ἔἶε: σἔαΡ.ι.Φε›/:.5.ἰιέΘιΔε: ἐ μ.. έ;;

ΐοιι οουτε;'Επεσπεφερω; οἰε πνκΡ:, ό· :άπό

εμέ Μέι ω» «Μπάσα , α [ΠΩ-Μάι ω ειπ

άε:ιια: Γε ΒΙοὶτο ›.δ6Χ36"Ο άε ΐου Ρουμε:

ἴοἱοοε ΓουΙετηε:ητ ἴοὶ8ηευκ όε: Μετα Νοκ: επι

ετκειπἰειιπ τ.111Ή νΙεκπιο. (Ξ'είὶ εϊ οο!ει αμκ:

ΓΕυωιει€1Ιε ιιουε ειρρε!!ε:: ( ΤΠ.2..ιΙ.) ΜΜα

@να ὐἰΙΞ ΒΖωβίκωέτε ὰ ω” Θσωππε:,ψΜ

_πωεπτ πΡΡαταϋ,ΙΝυκ: εκβπωιπ: ?Μπα π

:«Μριπ: ὰ έκφ2::ε,ά· σπα ΜΜάαέπε: :οπιιυέ

κ: ε: , πω: πωπω: ε:: :ε]»·κ[έ·π2[ε:ίς , βάτε

ωεπ2,έκβαπεω ό· 7είιβεαβωεπ2.322::2έα8:

Μ όέεπ-βεαπ·α/ξ· ιρρω·έιέσπ ά Μ ἔἰυἰσ·ε ώ:

@από 1)2εα,9ιι2 ψ πσ#›·ε`.ΐ.εααἔ:ιτ !ι]Ι2: 6'ίπφ.

δῖ ετι Γεια:ι1το πω” ίουΗτοτ15 , Π ιποι:ε

ωουτοι›ε , Η οουε ίοτιπαπ·:ε οιπίουεΙὶε ; οστι

. ίό|0115πουε το α: εμε: , Π πουε·ίουΗΈοηε

:ιυει: Ιω , που: Γετοηε 8ἱοτϋἱε2μυοο|ι1ὶΞ

Ψ1€ίἱι1ου5τ110υτ0ι15ει1€ς¦υἰ , πουε αφι

Ισπετοω ειυίΠ ειι1εο!υης1οε Η πουεάεωειι.

τοιπε ω.: τοπιώεειι1 οοιππηεΙυΕ, Που (Ιω σε:

Η Ροὶεπ Ι:Μΐό άειι1ε Μ δε:: ,ρε πδυε. ΙειΙΠΒαι

ρειε έί:ιιπε Η: ποίϊ:ττ: , ω»! και: πωω:·εω,

οοιιπυοἑΜ Ζω οσα· Λ· Με, δε ιτουε τοπι

ΡΗτει εοιππησ Μ, ά)νω: ὶογεΙτιοιαειττιιΒΙο δ;

ΒΙοτέει:ί6 , οτι Η εουτοωΡΙειαστι ά: άι βια::

Ετ ὲ1ἱοτ5 , οσε ΕίΡτὶι:5 ΜΜΜ εΠευε2 ἐ1 νικ;

ΡΙεἱτκτ οοηηοἰπαιτοε άε!εΡτοτη1ετε νωπό, -

δε οΙειποβτε Γουικταίο βάση , Με νοΙφπε2

ΐουι1Μοε ὰ Ια Μουρ, ιιοε εΠεάωπε ι:ουι:εε

Ε Ϊ 5

  



4τιτ . ὅσα” Ϊῖ·εψήνιτ

τοτιιΡΙΙοε οι: (οτι αττιουτ 86 τΙο Ι:ιΙΙονο ,δε τιοε

οοττιε τΙουοΖ τΙ'ντιο (ιιιοέτοτο,86 τΙ”ντιο Βυτιο

το ειάττιιτιιΙο Ιο5 πω” ουΙ:ιΙιοτοτιε τουε τιοε οτι

τιυτε , οσο; νοττοορ τουε ιιοτ @τικ τω.

ΐειιτε,6ε τουτοε Ποτ οίοοτειιιοοε ιιοοοτιιρΙΙοετ

δέ οτι τοτιτΙτοοε:Ι οι: οσο [Χου ,ουι υουε”

το όοιιιιο :αυτ τΙοετοοοε οτι οοττο ντο, δε ντιτ

@Μοτο οΙοιτο οτι Ι'ιιιιττο , τουτ~Ιιοιιτιοιιτ

ΒΙοιτο, ΒοοοτΙΙόττοτι 8ο ΙοτιιοΒο :πιο Ι.ΙτοΙο;

@οι ίξοτ:Ιοει. Αιιτοιι.
`




