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εΙυεΙε ΜεΠὶε όειιο1τ κείΪυΓε5εετ επι 8Ιοπε;
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Ρειτο1Π:τε (οτ Μέσω ; (Σεπ ουτεε εμε Με
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ὸὶτιειἰτετιπεω αιτειεΒει ἑι
Ιει1τείειιε,Ρουτ ως που ετο1τε ειπε εε ι1ε'ΙΙε

νοὶετπ ε!εΙειπ ΡτοΡι·εεγεω , 86 εμ1Ήεεου
Ιευτε θεω
ε εΒετιιέὸεὶειπε Ρ το καιτπιὶτιε;
_
Ι
5επειιι·ε , 86 Μπα Αιπειετιε εισογετιι: ίεκτιε
Μ: Έστω: Ρωτώ ειπε , @σε ρετιεΙ:ιτπ εμιε
Με Β:.κάεε ε1ιι'οιπ ειυοἰτ Με :μπεστ ὸε ίου ἴε
Ρωαε εἱοειτιογεητ , ίεε εΜεψΙε5 είὶογετ1τ
ε @ειπε δε ειιιογετιε ὸείτοὶσε Πω εοτρε , ρου:
Βια: ετοπε ω; ΡευρΙε @ΜΙ είὶ·οπ ωπωεπε. η
ζ Β Μεπ εμε ω; Ιε νομιιπ ΡΙιιε Επιτοἰίὶτε ειπα
'
ε
εεΙα,
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«Με, Πε εἰοιιιογειιτ ε1ίειτιοτικ Ϊοἱ ἑοετ:ο
αιΙοτοΜε.

(.Τοί! Ρουττὶιιοἱ ἐ ίου ὸἰἴοοιπε

μεεεάετικ , Η α3ουιοοθΜηιιο νοιιε νεοέ5
κΐουτεοότο , οὐ!! πιοτπτο Ριττωοτετικτοτ,

ςυέτ α: ιϊεί1ε μ» ττιετικΗΙο ι1υ'ο.ια ω: Ισ:
νοέαΡΙυε Μ· κι τει·ίζ: . μια εΙυΉ ει εΠ:ό
εΠευἐεὶ .Η άεκαε όο Βίου ; ριιἱε Με εοιπθταπ:
ΕΓρτΙε
, τω:
, δέμεάι:Μ:ΙειπὶτεοΜ
εοιιπιπυοὶωεὶοο
όο!”ετιι1οπ!είοπ
όσ ία»
8τειεεε ἱυτιπειτιπεΙΙεε,ὸοτιι: Πε ίσοι τ€[ΙΙ1ΟΪΠ8›
εμε Ρετ Μι Ρτεὸὶοατἰοο «με Ώειιιίε! αι ειυοὶτ
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Μ: .9:2έ:τωσ ό Οβη]Ζ. (Σε: ίου: Η Με
ττοὶε ροὶοᾶε πιω πουε οικω εἰ εκεττιἱτιετ
«τη απο εδ':Ιοπι, ωογο:ιστω.τιτ ΓειΙἶἰίὶεπεο

Ή
;

όε εεε Ε.ΓΡτΙτ ·άικτΙοεΙ ιποιίε νεοουε άΐωΡΙο
τοΠε Βτεοε. Ρφιτι° εοππωετπ:οι·Ρετ Η: Ρτ6

τΜετ , [εε ΡειτοΙεε άετ τιοίὶτε πάτε: ·, ἴσ

Ρειιικ·ιπ ΡτεΠότε ευ όε:υκ ίεςωπε , Ι'ντιο
π1Μτιωι:ετε , οίιάΙ ει εΡώ εΠεοέ , εἰ Ϊιιοοἱε,ὲ
τ;

Μάωστπ· άι· Βίει4 ; Γιυπτεςυι ίΈηίΒε: Ρ:ιτ
εΙικΙ ππογοη Η :Δ ΜΗ εΠευἐ,ἑίἑιυοὶτ, ρω·
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ΙενἰεΙ ΙιπετΡτετε ΕΜΠ ,' Ρωτουε Με Ατ1κ”
εὶεοε Ιοτετρτειεεε: Ποωωεοκειτευτε ‹ὶε "φ
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αοΗ:τε δεὶἔηεμτ ἱεἴυείἶἱιτἰρε ὰ είἱ:ε εΠευε
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αν ΩὶεΙΡωΜ άε.ωπ ‹ἰε Πω ›ε'είϊ Ξι ὸὶτε,~ π (ε.
Ρετ Ε: ΡιιΙΠΞιρεε βΒΜθέε ίουυετπ ρω· [Δ 1 "
ἄ€κ22ι£0ι1τ13ττιεεἱυεΠὸἰἱ εΙὶ ό1τ ειιιΈΓεωιπε · ε
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εε τϊεΡε μι; Μ: Με” σΙεε ΙΓτεεΗτεε,εμ
.
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Μα): άρα ΡίεειιαιεμΒ. έξαρ Μ άεκπε άι:
ἐ,Ειππά __[ιέπ πω” , εἶείϊ :ὶ άπε εΙυΉει όεί'‹

ΡΪοἰἐ (ει ΡΠὶίΪαοεε: Ετε'εθ: Ξι εεττε ὸετοὶετε
εεε που; ιπουε εει1σεε,Ρατεε ειίεΠε εί'ε [Νικ

εοετιἴοτωε 5. Μ ίειεοιπ άε ΡειτΙετ όε Μι Ι:ιτη2)00
ευ Ιακ1ι:εΙΙε 8. @σε :ι εΓεκπ , αΕμιτ1;: ε10010τ

ι:ΐεΠευετ', ΗεΡρ ειι€ὸ‹:ιπτ ευΊΙΠἔιιὶέὶε ?είή εεΜΪοιι όε ιιορέτε δειιιικιπ ἀειιπε Ιε σε.
ΣΑΡείΕτε άσσο νειπ ό1τε ειυκ-ΙυΙΐε;Νε Μι”
είὶοοηειι εεε , όε εε εμε νοηε ω: νο5ε2

Ροὶτιτ εε ὶείὶιεὸυευεὶ πιεσε νοοε :ιε:ε!ὶο_ο8 τ0ιτε,ιχιί€Ι είξ τεΗΜεϊεε , ΡειτοΜτε εσωστ

Μι” ΜτΙ». τεττε : Η Η), εθέ ΡΙικ , απ Πω
81εΓ:1Ρειε καπό: 6 ΒΙοτί6Μεωετπ ςὶι.1 των
ε»
α,

βε:10
π

ι

|

Ι “Τῷ
Ρ-°Μ·
Ε-:4'ξέ

τ/2Ήσ.τ σἔ6Ρ.:..Ι>ε:/ΒΜ6.5;.56. χ;
_Ι::σειι: μι:: Ισ Μπι: ν1υτσ στ:σοισ τι:: Με
τΙ'νυσντσετιττ::::Ισρδυτ Μπίστι: σου: Ισ Ιστι

τσττττττΙσ Ισνιεττιὸσ,τΙυ 'οτσυυττεσ , ότι ίσω
ττιστΙ 86 αυτια τ:ΙιοΙσε ΙστττΙ:ΙττΙ:Ισε,σοτ:τωσ
ίσοι: Ια Ιιοττ:τττσε τττοττσΙε , ωστε τ:οτιτ «ΜΗ
@Με τττττττοττ::.Ιττί: ΒΙοτΙσττίσ όσο: Ισ ίἶτσΙ:Ετ

σσιτσεσότι::: Ισ ΩισΙτισ μι:: τσσσιωτε στο::
ετ1:Ιοτπσπ80τ26Ι12Π' 86 Ωττ:Β , 86 τσυσίΙυε

έΙ'ντ:τ: τ::τττ:τσ :τ:Ηττττισ 86 σοττυυττΙ:Ισμιτ:ΙΒ Ια
_ τσι-τσ τισ τυουυοιτ πισω: εσΙυττ1υτέτοιτ του:

Ι::ιτε:ιστιιστ τ:Ισ σετ τυΕττιτΙ:σε86 τΙσ σσεΙΒαθ
ΙΙ:Πσε , 86 ττυι ΡοΙΙσὸοττ ντ:σ ικτττ:τσ :ταυτοτ
τσΙΙσ 86Ιτισοτττ1ΡτΙΙ3Ισ,211ΕΟζΙ85 τιι:ο.Ιττσι του.
τσετι:σΙσίΙσε 86 ΒΙοτισττΙσε:Ια Ι::8σΙΙσ τΙσ @τα
πι:: Ροττι:οιτ Ρσττυστασηυσ τ:σΙι:1τ:υ,ΙΙ ετ_τ:υτζ

τΙσίΙΙιτέ ροι:τ σΙΙ:τσ Ισ $ετι:τισυτ άσε Ιτιοτιιιτισε,

Ισ ίξΙισίτΙσιτ ΑΠΒβ9τ86 Ισ Ισυυ·σττττι: Μτ:ιτσιτέ
σα: τι:: Ι'ντιιυτ:τέ , συίΙ ντι:: εΙσπισυτσ σοκ::
ιυτ:τισ ::υστ: Η:: τιισίοΙ:::ττέ,86 ει: στ: ΙσεΕτσΙΙσε:

86 Ι:: τττττυτσεΙσ τω: τσΙτέιτ:σ στ:: σΙΙ:τοτ:τ @τμ
:τισ-Ι 86 ιΙτι:ιτ:, ν τστ:υ_8ττοττ συττΙσττττ::συτ; -_

:τυίσιτισε:στ_νο-υεαυσι στα: ί:τττε @σου ίου

σΙσιτιστπ ντιπ: Ισ ΜσΙΙΙσ τΙσττοΙτ :Με ν:: Ρτ1τι
στ: τσωροτσΙ ,σοιττττισ τ:υσΙς:υσ (]γτι:ε , οτι
τ:τισΙτι-υσ ΑΙσπτιτττΙτ·σ , ωστε ΙΙ σίΙ κατι:: στο
στουειΙσίττΙ:ττΙστ :Ισ εστω τττ:τιέΙοαττοο αυτιά

'τισΙΙ‹:: Ι.·σ ΜσΙΙΙσ σίζντ: Ποτ τ:τ:ΙσίΙσ ; 236 τΙ0
ΙΑΝ τω: τ:τουτσ5 Βσέτσυτε ::::ρσΙΙσπτ· Πιτ:

::στ:€)ττ·σ,ίε Χομπυ” άι:: Ο:εωε: @ΜΙ τπτ: @Η
@Η τ:Ισυοιπέτυοττίστ: ι:::Ι:ιτ:τ 86 Ιου τΙιτο!Ικ:
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Εντονο φρωΜινοσ

δέ ε'εί': Η ου'εί'τ :ιοΡ:τε ΙεΓυε 86 οιι'ιΙ νου:
Ιου:οείοττοειε εΙΙευετ νο: νου:: 86 νοε ρευ
Γεεε,νοε αυε&Ιουτ,νοενοευιτ,νοε οτε:έτιοτιε
86 να:: ΕΙοετουσεε,ίι νου: @στο τιιιοιτ οτι::
ἑίοτιἴιιΙυ:86ἑΙΞι ΒΙοιτε : ευ: ε:: τιιεΓτυε
Ι)ιευ ου:Ι”:τυοι: εουοιε :ιο ττιουτΙε , αυτ:

:μιν ίουΙΙτι: Ια υιοττ, ουτε τουτο: τοπικ

τΙ”οορτοΙοτεε86 ‹Ιε τοιιτιοευτι , Ρουτ Ι:: τον
τΙετιιοτιοτι όεε Ιιοπιτυεε Π: είΙευε Ιὲ Ιιτιιιτ,
του: ΙουιιΙΙΙΙιι·ιεε ‹Ιε θ: τΙειτττε,ρου: ::ιοτιἴετ,
εοττιπιε ΙΙ είτοι: :τεο-ιυίτε ειστε: του: Π::

εοττιΙου::,έν οποσ:: Πιτ νο :Ιιτοίοε @με ό::
Ιυι, 86 τΙεΙ:ὶ ει:ετεε: νο Γουυε:τιιτι ΕοιΡιτε

ίυ:Ι”ντιιυετο : Ε: τιε τω: Ροιυτ :με νου:
τΙουτιἐε,τιι τι: Ι:ιοοΙΙιοιΙιτε τΙε Ι:: ::ΙιοΓε, νά:

τιιιΉ υ'ν τιτΞεο τΙΙΙ:τιοοΠιοΙε τι Ια νεττυ οι:
Ι)ιευ,86 :με νου:ετοιεεβιευ τιυΉ ν ο του:
ου::ετοιε ΕΙιε,ουι :Γάτου :με Ιε :νοε 86
Ι'ειυου:εου:ευτ ου ΜεΙΪὶε ; οί τΙε Ι'ευετιε
οπο: , νει: :με υουε νου: Ι”υ:τεΙἙοτιε:ου:

ν:ιτιοι:ιιευιειι: ;·τουιοιε ευ τιιοτι: εΠιθτεΡ
::ιοΙτιε οευΙυι:εε , 86 τιιι”ιΙ ντου: του: :ιτε
Ιουτειυεο::Ι'ειι τΙουτιετ Ι:: τυο: ιΙΙυίττε, 86

ΙορΙυε :ιιιτΙτιευιὶουε υττυυε :μου ευΡ: Ιευ
τΙείἱτετ τι:: Ιοί.
Ο: ου Ιιειι εΙε ε:: :Ιου τΙίτ ιεί,9%::έΖ ο:|Ι*έ
ς/Ζωέ ε:: Μιατριιτ έ: αΙως:τε έ: Βέτα , ΙΙ ευΙΙ

Ρευ το:: Μου οι:: ου'ιΙ τι το: ετιΙευἐ μι: ί::
ΡτοΡτο ντ:τ:υ ; τ:ουιτυε Η:: :ιιετττιε αυτοι: τι::

ι

@,

ΠττιοΙεττιετι:

_/!ὅε: :ΙΜΙΑ :..7ε9/55.34.%.36. Ι·46ι

/

ΙΙττιιιΙειτιειιτ ειιιιιιιιΙ ΙΙ ε'ειι εΙΙοιτ ειιι (ΙΜ.
(Κατι ι6. 2.8) Ισ_άεΙΙιἑ ε Ζε ΜοωΙε ό· »ίσα ·ιωέ

αν Γε” 66εοπικιιειΙειείὶέι όιτείεΙειιο.ιιτειιιε

Ι

Ιεε ΑΡωτε.ι ωίο]ε:π Μ· μια ]'ίιβώ ωι6'έεΙ,
αιωνα ι! .ΐεπι:ΙΙοέ:: ιτιειι5Ρτει1ιιετεπιετιι , ΙΙ.

πι: Ιε οοιιίιόειε Ρ:ιειει ι:οπιιιιε Πιειι , πιω
εοπιιτιε Μεόιιιτειιτ ειιιιετε Ι)ιειι , ιΙε ιιιιι

ωστε Ια νετιιι, 86 :ουτε Ια ΒΙοιτε , ιιοι: εί)ετε
τιιιιοτιθε εὶ ι:εΙιιι ‹Ιε ειιι ιι ει τεεειι Πι εΙιει.τ8ε;
86 Ριιιε ΙΙτι,εΙΙοιι με ετιι:οτειεττιΡε ι:ΙεΙειιτ
Ρε.τΙετ
ε8ειΙΙιε ιΙε
»Με
Ια ιΙιιιιτιιτε
Ιε Ροκ::εΙε
ΠΙ ίζΙιτιίΙ,
Ιειιτ ειι ειιίἙ
δέ ιΙεΡειτΙἐ:
ίσο ε

επι εεειετιιιεε, Πε ειιΙΙειιτ οπο, ειιε Ιιιι δέ Ιεε
(ΙοΙΙεΒιιεε Ρ:ιτΙογειιτ (ΙΟ Ιειιτ τιιαιΙΙιε , απη
πιε ιΙ'νιι @των , ειιι ειιΡε νοιιΙιι εεΙιεΙΙετ Ιε

(ΜΗ μια: ειιιιιιΙιιτ Ιε ΚΟΥ8ι1Πιε άι: Πιειι , 86
έειτ:τιΒιιετ ει: (με ει'αΡΡατειειι: ειιι”ειΙει Διαι
Πω, Πε ειιΠειιτ ετιό ιιιιΠΡιειε, ειιι ίιιετΙΙειξε,

ειιι ΙιΙΙιείετιιε, 856 τι,ειιΙΤειιε μι; νοιιΙιι ?άσου
τετ. ΙΙ Γε εοιιτειιτε εΙε Ιειιι αΙιτε, ιιιιε ο”είΙ:
Βιειι ειιιι Η είΙειιε , σε ιιιιΙ εΙΙοιτ ιιιιΠι πειτ
`:_' νετιτειΒΙε,Ι:ι νεται ιΙιι Ρετε 66 ιΙιι Ι:ΙΙε τι,ερειιτιτ
ξ ιιιιι”νιιε ττιεΙπιε νεττιι, 86 Ιει ο::ιιιικε5 τιιι”εΙΙε$
ΡτοιιιιιΓειιτ, Με ασκ ανετα ίιιιετε, Μ: ετι Ιε

Γιιε (]ΙιτιίΙ ιιιεΙτιιε ιὶ ΙΈΒιιτά ιΙε Γοτι ΙιιιτιιιιτΠ- _
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@άι :οι ιὶ »ω άει::τα,Ιιατιιθ:ιιιτ Ια ταΙἔτια Θε Ια
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το αιιτιιοε τΙο Ιου Ροτο , ττιοΓιτιο αυ τοιιιιαα
ο (με: Ιοε ετιιιεττιιε. ΙιΙαοΙοτιιοτοΙτιτ ΡΙυε ΙοΙοιι- ,
υοΙΙετιιοιιτ οοιιιτο ΙυΙ, Ιαιιε οατΙοτ οι: ι:ο οιυ”ιΙ ΡΦΙΙΙουοτα αοτοε ου”ιΙ αυτα Ιοτιιιο Ια ΙσουοΙιο ι
ἐι τα” Με ατΙυοτΙαιτοε,·δο Ιοε αυτα ου οοιιυετ

·

/δΐετ εληυ.:..ν:Μ55.3 4.55.56. 4.73
ττε,οιι τεΙε8ιτέε άειικΙεε Εστω, δέ ε1ι1”ΙΙ απο -

τεειιΙΙΙΙ:Ι Ιο1τοικε ίου ΕττΙΙΙε . (ΙΜ Ιε νοΞει:ιτ
:τα :ΜΜΜ άε Πι ΜεΙεΙΙε,Ιε 8Ιοτιέετει Ε.τετ
υεΙΙεωετπ αι1εεΙε Ρετε διΣ Ιε δ.ΕΙΡι·Ιτ. ΜεΙέ

φωτ: ὁ. Ι'εκεα:Ιεε :Ιε Ιου τε38πε είε Μεάἱε
τευτ ει” εΙΙ: εε άεολιιοΙ ΙΙ τ”:ιετΙτ Μ μεμε
πιω: , ΙΙ πιο όιττετε εμε ΙυΙὶμιεε ἔι εε τεττοε.
Ι

ΑΙοτε Με απ: Ιεε ΡουτΙεΙ9ι1εΙΙε5ΙΙ200Ιτ εΙΙε
έιΙΙΙ;ίτιτέ,νετιατιε έ.εείΙετ ΙΙ εεΠξω ΜΙΒ του:
:Νώε ε ΑΙοε5ΙΙ πι: ΓεττιΡΙωάε ΙοεΙὁἱο (Ισ
τατ18ετ Μ :Πειτε θ. Ιου οΙσεϊίΙΙπιεε Ρετ Ισ
ίεεΡττε·τΙε Ια ΡειτοΙε , 86 Ρετ ΓορετατΙοη £Ιε

ίσο ΕῷτΙτ.

ΑΙοτ5ΙΙ τή· ειστε ΡΙτω τΙ'επτιε

ττιὶε,ου έι εοπίοΜι·ε Ρετ Ια ΡτετΙΙε:ιτώτι εΙεΙυ.

νετΙτό,οιτ :τέοτιτετ Ρετ Ια ττ€υευτ εΙείεε ἱι1
€εττΙεπτε: Ε: Ι'εκμο-Ι`ειπτ Με ,Η @Με Ρτεοάτε

τ.

εε τοοτε:Ιε 1ε[9κε: :κι ίεεοτι‹:Ι Γεω , εε!! :Ι

Ι''

τΙΙτε,εσίε ΡτοΡτε δέ ετώτιωτε ΠΒτιΙΗω.ττου;
δζε,είΙ ΜΙΝΙ εμε Η ετι-τετισΙο ΙΙΑΡυΙΙτε 'δ.

.

ΡευΙ τ. Ποτ. η. ευ εεε ττιεττιοαιΒΙεε ρατοΙεε

τ]

Θεέ ίοιπ Ιε ντ:ι·Ι εσωτιπεικαΙτε ότε εεΙΙεε εἰ:

'η

Ιει:1θαρτα, φωτιά Η αστα τοπ: Ζε 1€σ|1ωωησιωἑ

Χ

Βέτα Η Ρετε,ό· επεσα! ΜΜΜ κιΖοϋ Με" Ε”

'

Ρί2°ε τό 2σα€ηπεφωτε ό·[στα;τ·ω· 22 .κατά

τ

φίέί τεέ32ε,τωσ φαϊ! απ; υ2:2:οασ |ἔ: Μωωα

η"
Ι!

Ι

[σα3]αφίωτ ε & @επτά πωπω :ΙΜ/έκ ω τω-

ΙΜ

Ι

τω:: ε/ι'έα/]τιΖε:ιτε: , Ποτε σεβ Ζε Ηἰτ/ἔω
.
- κ
.
.
.
Τ
'
@βαστα
ι :είταιΙ μάτι
Ι: .αφησω
:οικω
εβυβγ

_ @Σε με Μωβ" απ:: επ τω”. ΜεΙε ε·οπιτΜ7Μ
-- Μ".

ι·

ω:

ν

- τη -:Ι2
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:: 'α::.

Δ':Μ:Μ 21ω:υψό::ε

:'εεεοπ:ε εε:ε ει:εε εε :με :εε Ρ:οΡ::ε:εε
ε::Γει:: ει: Με:::ε ού:: :ή ειπε Ρο:::: ι:ε Η:: - Έ:
ἐι :σε τε:8::ε2 Ρο:: Β:ε::,Ρει·εε οι:'::ε νει::ει::
Ετ
:ει::ειτ:ει:: :Με οι:”::::ιι:ετε :ι:ίοι:εε ε: :ε ::ι:
όι::::οτ:τ:ε , 8: ::ι:':: οι: :σε Ρε:.εο:ι:τι:ε:εε

: Η

ει::τεε Επ:Ρ::εε ,οιι:ειι:ε:οι:εεε:ει:::: ::ι:'::ε

ι Γ:

ίο:ει::,ίοι:: ε::::ι: :ι::ι:ει Ρε: :ει::εει:ι:ει:::ε: : Π:
εοι:::::ε που: :ε νο:οι:ε Ρε: :':::ί:ο::ε εεε
α:

ειι:ε:τε 8:ει:ι:ε: Μο::ετε:::ε: ; τω:: ου:: ::ιι-

:έ

:ε:ε ει:ιετ:: :με :ε 8ε::τε ::ι::::ε:ι: Π:: :ε τε:
τε,8: ού:: :ή ειπε ει:ει:::ε Ρι:::Τε::εε εποε

::

α.
ι
:

::::ε ει:: Μ: εεΡε:::ε ι:ε :'ό::τει::ε: έ:: ι::ε:ε

::ε::ι:::ε:Ε: εε:: :ε Με Ρτε:::::ε ε:ι:ί: ::
ε:: ε:ε:: Ρε: εε οι:: εί:-ε::: Πει::ε: :..Αιι ποση::
:ἰε α: Βο::,:ε Με:: έ:: σε: βι/:22:Μ ω: Χομπ

:

.χ ]

υ:: εα:περ·ιπ :Μπακ άιβΡόό· ::ε /::·:ι με:: · ε]
Ζιιέ|]:ίε ω: Με: ΡεαΡ!ε_, Με :ωραια ό· ειυα- ' :

βρω:: Με.: σε: Χο]:ΜΜε.: Μ : ά· [να ςβε:::έ
Εεε:πε!Ζωσε:,ε'εί: ε: ::::ε, :::Γι:ι:εε ε :ε Η:: ει:
:::ο::::ε.
_
Κάπα ::ε ::::ε ν:: :::ο: :::τ:ε εο::ε::1::οτι

:με 8. Ρ:ε::ε :::ε οι: εε ΡεΠεεε ό: ::ε:οι::
1ο:: ι::Γεοι::ε Ρτεεεε:ετ::, έ: :ε €:ο::ε ό:: δε:-·

€ι:ει:: :άσε : Δ: άσε: παπί:: :πε:[::π -::'1[:
Με: μι:: αβ·Μεικωτ 9:42 :ΗΜ Βήτα:: δεί·
@κατ ό· 6:απ]ί , επι: Μάι:: Ισβι.: ει:: @Με

από.: ::·ιι:21:ό.Τοι:ιε :ε ττ:ε:ίο:: ::':ίτεε: ειτε::

(:0:: :: γ ε :οο8:ε:ι:Ρε:ε ΜεΠ:ε Γι:: οι:: :ε
Ροίο:::οι::ε :οτι ΕΓΡετε:ιεε: δε Μεί:ὶε Η:
. εε::

με

ο

-.~

ο

·%έΐε:σἐφι.νη/.ι5.34.3;.36. 477|
δοΙΙ οι:Ιιιι ι1ι1ειιόι15 νοιιε ειιιιιοτιςοτιε : ΙΙ ώ:

ηί:·ειιι ιιιιΙΙειι άι: νοιιε , :Ισ Ιει ΡοίΙοτΙτί: άι:
[)αιιιεΙ.8ε οτι Ι:ι νιΙΙο άι: ΒαΙιΙεΙιοιιι , ι:οτιπιισ
ΙΙ.τεΡτορΙιειοε ΙΆιιογειιτρι·ε:εΙιτ : ΙΙ και ει
ιποίεΙιί: Πι νετΙιί: απο τ:ιτιτ τΙ'ει.ιΙεΙειιοε,ειιιε
' νοε ΡΙιιε ΜΜΜ. ΠοδΙουτε ιι”οτιτ Μαι οιι :Ι
Ιω ιεΡΙιιιιιοτ ; 8: απο τω: ι:Ι'ι:$σειοε ; φα:
εειικΙ:ὶ ιιιε:Ιπιε:ι @σε νοιι·ι ετιιιοιί:ε Ρςιιιτ Ια

ΡταιιΙτι: οιι οτιτ Ρ€τάιι Ια νοΙοιιτέ οτι Ι”ογειιιτ,
86 στι: ειιιοιιΞ·: Ιιειιιιτοττιοτιτ , Παω 7. 46. ) με
ΜΜΜ Ι:οπικιωίωισέ: μτἰέ εοπυπε Μέ : ΙΙ Η

αεοοιιιΡειΒιιέο εΙ”νιιι: Πι ριιτίιιΙιε πιτιοτ:ειιι:ο,
ιιιιΊΙειάείΒέίοε ρΙιιε ΒιιιτισΙε ετιιιετιιιε , άι:
ΙιιΙΡοιιιιοΙτ Μπι τερτοεΙιετ . 222 ε/Ι :Μιά
ό: σα” «αἱ Με τεάα›Έαεω Μ μισθό 2 ΙΙ Η
Μια απο τεστ εΙο πιιτεκ:Ιοε,ειιιε νοιιε :ισα
σ:ίΙθ εοιπτειιιιτε εΙε: άπο ; @πιο 7. μ. )&ιακά
Ι:: Μεβε ·υΖωάτα |ετιι-:'ΙΙ ΡΜ: άσ βρει
9:42 ΜΜΜ :Η Ετ τιι::ιτιττι·ιοΙοε θα” Γα

04.32 πιοΓοοιιτιιι , νοιιε ΙΒιιιε:2 :Μιά
ιΙ'Ιπιροί)εσιι: δ: ‹Ιο ΒΙειΙΙ:οτιιιιτειιτ , νοιι8

Ι'αιιο2 Με ειιίιιι ειιτειοΙιετ ὰ Ια Ωω,
ὶ

οὐ ΙΙ

ει τοπιάιι ίου ΑΜ: Ρειτπιι Ιεε

Ιοιιτπιοιιι: ; Ισ Ροκ: Η: νοιιΙειιιτ ΑΜΠ Επιτ
ι26: τ.μιΠΙ είΙ:οπ ιιοι:ι:Ιΐ:ιΙτε ειιι'ΙΙ πιοιιτιιΡε ὸ©
· απο: ΐαςοιι Ροιιτ Ια κάετιιΡτΙου εΙοε Ιιοπι
ιιιιτε,8ι Ροιπ Ια νοίΙτι: Ρτορτι: : Μ:ιΙε αμα

'Ι

ι:εΙ:ιΒΙοιι Η τεΙειιέ ι:Ιιι τοιιιΙ:σειιι ,· Πι είΙἔιιἴ=
30 ΟΗΕ Πι ω ίσοι: ἑι (ιι όσιοττο, Ιω ιι-ωιε αι

-~
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.5"ωσιοπ 2598:: ψἐωε`Δβωῆεε

εΙεε ιΙπε:ίοτε εΙΙ:ε @πε
Μπα κου
ωτοΙοε <έταιΙΙΙοε Ιατἔοδεε :Ιά
ΡΜ,
ίιπεΙαΡοιπ
:σταεπΙΙ Ι'ειίειΙΙ, 66 νοοε επι ευ-_έε_εο Με
μεσω Με: «Ϊ ΡτοΡτοε Εειιε πω απ»
ικιΙιηυσιπτ , δ!. ι. ο νουε Ρεποπτω: με «Ισ

ΙΙΙ
@ει
Ω
ω

νοι
ΙΙΙ

θιοικετ : ΙΒΩΙπέε ὸοτ›ο τ:ετταΙτιεωστιτ, _ εμε:
Βὶςτυ «ρω $ε2(μεακ ό· £Βτή , π

Με
:Ια

Θο'ΙΙΙ,ει Βιού: ΙΙΙ πι
ό: ΐει ΡτοΡτο ι1ΜΙΙΙ,ΙΈΠεο8.πτ @σε Ιε:ε (Μια

ΙΜ

Ροιιτ είὶτε τοΙ:οοτιιιδουσεωΙοΧοϊόειιείοπ

~ ΜΙ

πω” παώ στεω2ύέ ,

Ε8ΙΙΙΙ: : @ΜΙ Η οἰιπδΙ ρου: ‹:‹:τ ο
τοείοε <έτεεεε, 86 Ιω ε. ιΙοεπιέ που: _
απο
σο, ,Ια@θα
τοττε266
τουτο (ΜΙ
εΙιειΙτ88, οθΙΙι
τουε ασκ”φ1ΙοτοΙ
κοτπ στο ω, ΙΙ-όοοικ:Ια Με Ε.τεττπΙΙο,86 ομ'ΙΙ

μετὰ: ΕιεττωΙΙαπωτιτ τουε ω” ω (ο ΙΙ:
Επ:ΙΙ:στουτ εωτ:τε Ιω μι· ΙοσπράοΙΜ: δε μι? `
ἰΜΡ6ο-ἱτ/ετ1οο τ πι” Μαθε Με ειποπτΙτ αν
νπε.©εοΙκ,ο'ε(Ι:Ιἑ να Ιτο;-Βταπἀ οτΙ=τικ,τιπω
Β.νισμε νοιιε επι ι::Ρεπιί:; , 66 ΙΜ «η ΔωΙΙΙω

π
ο
Ιε
Ι ΙΙ
ΙΙ
Ι
Ι

Ι

ἀἐεμε·ὸοπ ὸοΒοτι εφη, ΙΙ νοια8 Ματ ΠΙΙΙο·
_:ΙαπεΙο
«Ισ τω”., Ιοε
δ6 νοσε
επεσε
Μττοὶεταμε Ια νεται
ἐκ εε@ο
ΡεοΕκθ
ρε @σε
,
πιείιτιο απο νου.ε. απο;; οτι:εΙΙατκπτ αίμα·

«Μι :Ρωίει άου0 δ. πε οοπΓι:Ιεπεω ,· μα·

6Ιαιπ .φ'ΙΙ επ ώ καφε δέ τ:7οοιΙατοΙδετ με
ΑνοΙΙ:ι:ε ααα: οτιτώεπεποε νικ: νοι:Ις@ ρ:ρίΙΙΙ
ΙΙΙοιιε πιο: αωοιατά'Ιτιπωνπ ο. Εξ @πιο«ἐο απ·
- ·
άστα: ,το.ειΙ& οίφου.εεω; φπα Φιν ίσα; Ρω·
ΡΗτΕΙΞε

Ι

..%Ι?ι··.ιτΙταχ.:..ιετ[35ι34.8.36. 47ο
τοΙιατα οιιΙ νουε ατια (ΡΙ.ι.. 12..)ΒαύξΙδ Ια ΡΙΟ:
αΙεμιστ μ'ΙΖκτ[ι·τωτττατε.

Ω-ιιαΙ ΙιιΙΙ Ι”αΙΙ`α& ιΙα ααττΓα τιταάιαειτιιιιτι
τΙα δ.Ριαττα ατι ααα ΜΙΒ ειυΙουαΙε ΙΙ τιειτΙοΙτ,
νουε Ι”ιιυτιτατιαΙτα2 ,τιυαα Γ:ιιτΙα τΙα Ι)Ιαιτ , ατι

ΙΙαιτειιιιατι ααα νατΙατ8 Ιυιυ:ιτιε; Μπιτ ουαΙατι
Ιατιι Ια Γτιιιτ ατι νουε5 Οατταρ ΙΙ νουα Ι'ιιυα2

αΙαουτέα ειιιαα ιιττατιτιοιι , δα ΙΙ νοτια ?υποτι
πια: Ι:Ιατι Μουτ ατι ναι αταυττι δια ατι νοε

τιιαιτισΙται , ΙΙ πια υουτττι αΙΙτα οιια τταε- Μυ
τιιιτα.ττιτιτ αουτ νοΙττα ιτιίττυξΙΙοτι ατι Ια αου
τιοιΙΙ5μαα ι:Ιυ Ρτιιιαα τΙα νοΙΙτα ΙειΙυτ,8α ι:Ιυ νται
ττιοιατι ιΙα Ια ττουιιατ; οι.ια αουτ Ι:ι ΙειτιδτΙΙΙ
α:ιτιοτι αι: νοε αΙΙΙ.·:ατιοτιε ,.8α αουτ Ια αιτιώ
ΙτιτΙοιι οι: νοε αουίαιατιααε,8α ατι Ια νΙα, δα ατι

Ια τιιοττ. (Σετ νοτια ν ειιιυταοτΙταα [πατατα
ταττιαιιτ ,αμα Ια νττιΙ , 8αΙα ΙαυΙ ΡτΙτιαα αΙα
νοίΙτα Μαι: , α,αίτ τιοΙττα 5αΙατιαυτ Ια(Πα

ί:ΙιτΙΙΙ:; (Κοττι;4..ι.τ.) εεττ Ιιιι 9!!2$ 8/2έΙέτιιτέ
μια ινα: α]]ξπτε.τ ό· 9:42 τ·/Ι ττβιβέτέ μια πιοβτσέ?/ΨΙτατίαΈ:(?αΙΙ:όΙυΙ αυτ τι @τα ςΠς:τιβ
ευ

Ια Ρετ τι αιτττα αΙ)Ιαι.ι, αουτγ Ιτιτατ.

αατΙατ Ρουτ νοτια, α: νουε ατιυοιατ ιΙα Ιὲ Ισα
ΕΙρτΙτ; α αΙτ ΙυΙ αυτ τι αΙτέ Μ: $αιΙ8τιαυτ δέ
ςΙιτιίτ αουτ νουε 8ουυαττιατ , α; αουτ να”
όαίατιτΙτα αοτιττα τουε Ια: ατιτιατιιτε τΙα νοΡτιια
ΓτιΙιιτ , δα ιιτιταε Ιαε αυτή: “ΜΗ ττιιε ΙοτιεΓατι
ΡιατΙτινουε ιΙουιιατΙα νια-ΕτατιιαΙΙα. 8ατυα2

ΙΙΙ Φυτά Ι'τιτΙοταπ :τι :ακα ουιιΙΙτα , δια ατα

Ια Δι
αξι:414
τα;
τ9α.

0ο αι:: ::οοτιτιοΙ

στο:: ,
›
ΣΠ0ττέΙ·Ρουτ $::ΙΒι·Ι σο: 86 :το
ΙΙ:: Ια:1:1::2,οι1: ::::ου-::
ΙΙΙ:: οι: :ΙΙ:ΙΡου: Β
ω:: Ια:Ι:Ιαθ:Ιο::: , ω:: :τι:::Ι:::,86 απ:: Ιαν::

: 8ο: 5αΙτιδΙ: Ετ:3ΙΡΑΙΙ.€1 , 86 Ι:: :::Ια
- ' ο:ίΙἶοτι
απο: ::οιτ:ττΙ: Ιου:: Μο:ΙΙα:ου:: εαπ::

,86 σ:: :ΙΙΙ:Ι:μαβι::»Ι:υτ: Κ::τΙ:ΜΡτωΜ
ανοι:::::1::1 νου: ε: ::::ΙυΙ Η: Ι:υΙ
” μι:: $αιιυΙ:Μ86

@θα σ: Ια:: ΙΜ Ι::ιΙΙ απ::
:: ::Ιιεί νοΙΙ:τε δαι:_ιιωτ 86 νο
::α: στ: ::ΙΙ::&, εοτο:τΙο ΙΙ τ:: α
:ή νου: α:: ΜτΙ:: Ι:: ΙαΙι:: , ΙΙ.

αυτ:: :μια Ιω: ::

ο ΙυΙ , :Σμιτ νου: Ισ Ρι1ΙΙΙ::

ΙΙΙ

Π: Εμ!

Ι

ΜαΙ:ΙΙνου: Ι: νουΙο2:τουι:::,

τ::, 86 ετ::::ΙΙ:::

ΙΙ

Ι
Ι

τττυ:ΙΙοτι αμε: ΙΙΙ: , <έα::Ι:2 νου:
86 αυοΙτ :στο
Ι Ισα: Π:: Ια :::τ::.οοττι
Με:: :Ια Ι:: :ΙΙ
τπ:Ι:ο:: (Μπή
πι:: αυτ: :ΣυτΙ :::αΙτι: :Ι::νΙ::τι:: ΙΙ:::ΙΙ:::. ΙΙ

:Ι,86 €ΙΙ: ΜΗ: α Ια Ματ:: :Ισ

τ::
:πουπέ α::
ΏΙ:::.0::ΙΙ
ταΟ
::ν.::::νου: νου: :Και :ΙΙ:τπ::,
Ρο:1τ ΙΙ: σοτι:εττιΡΙ::τ στ: Ι: ΒΙΟΙ:: , 8: ::ΙΙ::
αΙΙὶ: θ: ΙΙ:τω: ::ι:τω Με:: Η:: , α:: Η:: ::ιι'ΙΙ:

Ι
Ι
Ι
‹
Ι
Ι

Ι:: νει:Ι::τι: ίαΙ:α:Ι::ΙατκΙ::: να:: σο:: ε:: :στα
ΙΙ: Γ: Ι'ΙωαΒΙττετι: ε:: ν:: ΕΡ:α: ::ΙΙ::δ::τ:ιου:
σο:τ:ταΙ::: α.«::::ο ::οτ::ΙΙ:Ιοτι @ο :Ι:ιιίο οἱ: Ι::
Ρ::::Ι·α :ΙΙ:ιπέ : α:: Ισ που: ΙΜ:: :: Ρ: σ:: :Με
φ:: έ: Ια :Μακ ά: ΒΙΙ:ιωμ: :Ισ ::οιιΙ::Ρα: ·
Ισ `
κ
έ

Ι

.

_____

____

-7.

Π”__7___-__.

ΪΕὲΒοίὶοτ,ὸ'ντι
. Μάτ: τΧΜΡ
Ιτ‹›ιτιττιετ!ειπε
5..τττ[3%4.%.3έ;
ΐοττ Είτοττκτο,8ξ

/)

:παθω τ1ιτε!ττοεε ΕΜ έα: Ποτ ω: Βοττευτ ὲἶ

#8"

Ρετιίστ , απτο: σε α:Ιυτ ά'ντιτ: Βεί'το:2 ΕΠ:-0ο

%.Χ·
;.<.-τ-α_-τ4-.ε»-_

είττε ειΠὶτἐἰ Μ. ὸεκττε άι: Πίου,εμε: Φ: ττιοὶίὶτ
«Μπιτ να (ΣιΒοττο , δέ εἴ)! εδώ Πάτα: ετι: του 66
:ἶι Η Ρουττττυτε , Ειπε γ εκετοετ ,οἱ τόοττιτοττ

;

7 τ:Χεττέετ ευοιιτκ ΐοτιδτίσττ τ!ό Κκ ΐτ:ηέ Ηττα:ττοιπε οτ εκτεττοιάτε 2 Αἰέε Ι·ιοττειττ Μττε Έτο

7

τεε,όε τ:οτιάουοίτ ὸο ω ὸεε τ:τίο[οεδ έΒΓιιτ

όσε2 δώ ἱτ$ὶἱἔτ1ο8τ δ6 ττΙοικ:2 νόε

@τι

Οτ:Ι,οί11Ι6Ρτ νεττταΒΙοττιεπτ , ροι1τ ?γ οσα-τ·
τέττΠΡΙετ :ηνία ΒΙσἱτε,8£ η εὸοτετ , αοτττττττ:

νοιτε ώστε

·

-

τ

. -ΔΔ

Θεώ ωαΪπ1€ε πέσω τιΡΡτετττττε ὰ τοτἱτεΪ:
να: έΗττά:ίτ)πε ότ: Μ. εστω , Ραπ· τω» Μέ

εξαβ: 9ιρ2βτπ Μ Μια! , Μ ή τω» ΜΗ Η
- άσκιτε άεΒΖω , δ; οιποίτ Φο]ΐπ· Ματ Ιτἔ Η
τύπω: ;Μεζτυυ/272 2Ισπβλ Μάἰε τιάΙει$ Ι σοτά
ττιστιτ τ:Ρε εε εμε τιοιτέ τι6ι1εεὲηιἱἰΕτοττέ τἱ'ότ4

ά1ικιττο όο α: €Ιει1οττ : Ο:: ειΒ:τιπίου ἐξΕτ6τιί:;
ΦΠ θσυε Ειτε τέουτίτ @Με Με ϋεἰπἰτὸέ Ρτό
[ει1σ.::,τουτ τἱό ττωίτττο @Με 6ότυϊ ΦΠ νίιιιέπτ ~

Ωω οἴρετετιοε άε Η €Ιοίι·έ ίιιττττ€ ; Μετά
πιιεὲττοςἰιτΓειτΙτιΒὶ6 ΦΠ «Με ω: άτίβοτοτ Κέ
Ηἰετιε ‹;Ιο Η έστω :Μετα ειιιττττττ 6'οτόειΙτέτύτέ
απ:: @οἱ σέ εοτίποδίΤάρτ με έΕτΠξ τω θἰςῇ.τ

°

Μ , (Μια εοττωΡΙΓέω:ο ΒτιιττιΙ€,ςυί Με τίιτ'ίΙ γ·
:Μ ετ$ ά τεστ Ρεττιπτ νοιέε,ττώ πι: ττο.ιιετΙΐο.ττετ ττι:'8
φἶτ 22(ΐοι1ώΙ6ε·όεδτ5οΙο Μπιτ τ:Βαίτ ,ἔΒΠἱ @Πε

ε

.
'σ
τ

|

·

·
τ!

@ι _

ό'ε7ωυπ Ωιωτυφέωε

' (ΗΜ. .19.)Μα·1)έειιάε!κατ·υωπε,τουτώ
έ πιεΗτκ: :με σου:: εΙυί ιι“οτπυιιΠε ρτοκ:ιπΙοτι
° επ Πίσω ,τ1Μιιυε ΡΜΙΠτε Εκσ:τοείε ό:: Ει όεΧ-

~
;

:το , τ€ίὶΙ10ἰ8Π€ι1τ σΙΙε; 9ο:: Που: :ετιόὶοηε
ευ Οοϊ,δε εμε υουε ειγοπε ιιοί)ετε εατωτ 6ο

,

Ιείιϊε ΟίιτΙΡε δε επ ίειΒΙοΙτοΞ Νε: Κω: σε με
ρΙυρκοβ άσε Ρτουιιοε εεεωΙιτοε,εΙυε πουε ω:
ίσπποηε (με Με €ί°10ί€ε τ€τι°ὶ€Π€5 , οοεπτιπε

..·:Ρωιπε ίπειρρε:2 όο Η ιτωΙ:ιάκ: όο απτο ρουτο`
ίςιάιαν: (Η ίΕοαο 8Πε , εΙυἱ οίξοἱ: τουίἱοιιτει

6οί1τΒέο ε:οτπω !ε και: , ά (ΙΜ πιο Ρουιιοἰί

=>Α
Ν>· σ:`-.

Ροὶτπ οί1εωετ ίοε γεια νετε Η: Ωω 8 Καπου
9οιπε,τοιποο9οηε , Μοε Ετοτεε ( Η ηουε Κωπ

ημεε νταγεωεστεε εμε ηοΗτο τ10ι11 μπω)
ἐ τουτεε απ» Δίίεέ'είοπε κ3Μτη::!Τσε ςι1ί
τὶοιιετὶοιπποιπτ-ίῖίοτέ αττειεξιο2 :πως νεοπε2

άι: κιωικΙε: , ίειοϊιειιιε εμε εοττπτω όπ 8.Ισειπ,
(ι.Ι:38Π 2.15.)5'29κείσ2Μ «Με Η πωωίε,ίπωυπ
άμΡε72π”ε/ίΡοέπι επ Μέ: Ε:Ροτιίοπε εἴ Όσον
σίοῇεητ
Ματ 06,
οὐ ιποθετοὸεκττο
δεἰἔηεμτ
Ιείι1ε
ε:ίΈἐια:
τιιοιιτἐ,ἑ
ο:τ:ε8ἱοτἱευίΖ:
οὐ !ἰ π
Η είε ιιΠὶε δέ τοΞΒοειτιτώε ω:: Μεοεάέ Ρίκυ

:Μέ ειοίτἱυεἰε Η υουε αΡΡε!!εηνωι: :οσωπσ·β7
.

όείοτττιαίε ίιπΙε πείτε , (ΗΜ. 3. ω.) ΜΜΜ:
ύσατεεω·ά:: Πέσαχ , σίσιὶ »Με ΜΙΒΜίσπ.Φ Η
Μαιαεα›· , (ιβιαο2τ Ζε Σε:έωιπ πρ: Οἰστἄλ
ΠΠ ω οί): πορτα: Οοείοίωιπ ει: Πε! Με
όοκςτε άοΠ1ευ,πουε πιώ μι· ία €τειιπόε πή
ί€Ι°ἱ8οτς:ἱ€ .Δωσε Γίιοιππιπ άείϊκ ία :πτώ
|

ΙΈθ

ΐ

ί ν!

!

ψ

ι/ίι(Ι':.ι σύσι.:..νη(55.34..55.56.
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β=ύθε
σε:·π.;
ι-=_

Βτε$,ιιιιιιοιιετιοιιε Ισ εοειιτ Η Ιει.ΙΟΙΙΒ,€1ΙΒ τιοιιε
ωιι€ω απιαστο Με ιιοΙΙ.τε παπι: , δ: £Ιε
ΣΙ18ΠΒΩΓΙ2 ΡοιιεΙτι: άε Ια :απο Π, ι:οπικιω ως
Ι:: ίι:τΡι:ιιτ ὰ @οι Μαι ει. 'ιιοιιιι€ ι:ι:Ιε μα:

τιιιιΙοιΙιθιιοιι δ; μια: Ρώσοι ΑΙι1Μι:ε Επι:
τσε,8ατιιότιε ιιοιιε Μαι ό'ε:ίΙΕε ΙΙ ιιιιΙοτειΒΙιτε

8: ιΙε Η Με οοιιι·ιιἑε; ιιιιιιε ΡΙιιίὶοίὶ απο να::
ι αΡΙΕ&ιοιι 8ετιι:τι:ιιίΕ οίΙοιιοτιε ιιοίἰτιτ απο:
:ια (ΙΙ:Ι,ειιι Ιιειι ιιιιΉ πιοιι5 ει ιιιτίΙ:ιιιί: [φωτ κια

Πιο εισιιι.ειιτε Ει:οτιιοΙΙο , δ: οὐ Η 68; ειΙΙέ
μια: πισω ΡτεΡιιτει: ΡΙεια:: ( ΜειττΙι. ι.4.:.8.)
Ω Μ Μ? Ισ :σφι › ιιοιιε άιι-ιΙ ι ἰἐ :”ιι/|Ε·ικό!επέ
Δε: πιέΙε.ιιι:ο εΙιιιιιιι ι:οιΡε άι: Ιει ι:οιιιπιιιιιιοιι
-ι:Ιιιιιιιι·:Ι όι:Ρειιά Μάικ νιο,ιτίι ειιι (ΙΜ : νο
Ιρειε γ άοιιι: ι:οιιιιτιο άι: "αμε ειι8Ιοε ΓΡΙΠ
_ ΜΜΜ Ροιιτ πισω ν·ιιιτ ει Μ, δε επι εΡετι: γω
ίἰἐε 8: ιιοιιι·ιιιι ἐι νιε Ει:ετιιι:ΙΙο.

ΈιιιιιΙοτιιιττιι οι·:ιτι ιιοιιε ιιοιε πω Ροιιιέ

ιιιιι1εξιιτπιθετ επι Ια ίοι ι:οιτιπτι: πωπω Με πιο
ιιιισεε :Ισ Ια Ι.οι ‹Ιο Βιειι,οοιι:τι: τουε Με ιιιτέ

ΡΞΟΟΙΙΒ$ Φ: τιοίιτι: ΡτοΡι:ο οοιιΓοιειιει:,Ροιιιέ
ιιουε ειίΪειιτετ είναι: Ιω πιειοΙιιιιιιτιοιιε,8: Με
ρΕΙβιτε άι: τιοε ειιιιι:ιιιιε δ£ άι:ειιέιιιι/86 μια:
Προ;» @το ίιιρΡοττει: ααα: ριιιιι:ιια: Πρ; οι).
ΡιοΕιτι:ε 6: πιω ιιιιιΓετοεαι Μιτου:: @καιω

άσε ΐι:ΙιειΕε:2 δε ιΙΦε ἔΙοΙτοει Πω πισω επειτα·
ιιι:-ιιιόειιιιι Ιβ ΕΜ. Τοπ: ιιι.ιο εισαι ΐοιιιπισε
κι Με πιοιιε γ Γοιιιιιιε; ίιιιοδιε ι οιΙΙ:ιι€α ι

Βίβι1 ο @Με ι:ιοιιε ίαιΓοιι8 τοιιεΙεε ιι€9ΙΙ5
ι;

ι

Η

`

ι

ζ

·

''Γ ει:
:Με:::ι:ε:Γεε π:ει::ε:εε
δπωσε 2542:ο:ιι;Με
, ό: :ε ι:ε:ΐι:ε οι:ει:::
::οι:ε ονοι:ε Γε :.οί :οι:ι:ε: Γι:: πο: :εί:εε , :ε
Β:ε:::ε οι:: ::οι:ε εεει:Γε ι;:ε Γεω:: ν:ο:ἐε,86
ι:οί::ε εο:::ειει:εε οι:: ::οι:ε ε:: εοι:ι:ε:::ο,

::ιοι:ε ει:τ:οι:ε Βιετ:ε: Με: ει: ε:ε:ικ::ε σε οι:
ιτει:::::ε: ::ει:ει:: Γοι: :ι:οε:ι:ει::ι Με:: νο:ε:
οι:: ι:οι:ε εο::Γο:ε ει: εε::ε ε:ε:ι::ε;ε,εΓ: οιιε

::ο:::ε Μεό:ε:ει:: ε:: ει: Θε: έ: :ε ::ε::::ε ό::
Β:ει:,οι: :: ::::ετεε‹:ε Ροι:: ::οι:ε εοι:::::ι:ε:
:ετι:ετ:τ.Ανεοε ει:Ρ:ἐε ει: Ρετ:: νι:ε Γ: Ραπ::
' Ρ:ε :ει:ει:: , ::οι:ε ::”ει:οι:ε τ:ε:: ε: ετε:::ι:τε,
εε:, ( :ὶο:::.8 ει. ) θα:: ι]ί-α εε:έεΙσπ:εω ει:
τιι/επέυπ ΠΜΣ?? ί:: εβσεεεεΒέεα,Βέσε εβαίεέ

?εἰ ιερε9:.Θει:(ι σε ει:: συεισ:εΜε27ε ἐ° πρι:
εεε/ιι Μ: :Με οεί α! εινα:: & επίΡΜε ::/: επί

ή: εεε:: : :εμε παπί :β εε:: Ξ Δ: εαπ::
ε:: 13πε,ιό· επί/ΜΙ' εις/Θε:: :εεεψη:οι::: Με::
Νο::ε ει:οι:ε ει: εε ι::ιοι:ε:ε ό:: οπο: δ:

Ρι:::Γεοε ει:::ει:::ε οι:: :::εε:::ι:ε::: εοι:::= ο
::ι:ε::ειι:ει:: εοι:::ε πω:: , 6:οι::τ:,εΓΡε:
οι:ε:::ει:ει::: :::ονεο ε:ο:::,::ε Γ: Ρι::Πε:::
ει::Πε: Ροι:: ::οι:ε :ι::ι:ε: δ:: σου: Ρε::::ε, Γε:: `
Ρε: :ε :Με : Γο:: Ρε: :ε ν:ο:ε::οε ::::ε:ε ω::

ει:οι:εντ: Ρι::::ει:: Ρ:ο:εδ:ει:: ε :ε ::εκ::ε εε
Με:: , οι:: ει: εε ::ει:: ::::σΓτ:ε οι: 8:ο:ιε οι:
. :ε 'Ρε:·ε Γ:: εΠει:έ , νο:: :οι:ε :εε ε:::::::εε , δ:
τ·οι:ε :εε ε::ε:::ετε,8ε ε ν::ε Ρι:::Γε::εε 66 ντι::
ει::::ο:·::ε Γοι:ι:ειε:::ε Ροι:: :εε εσ::Γο:::::ε
δει:οι:ε 8ετει:::: : ΑΓΓει::ο::ε ::οι:ε ετ::ι::: 86

Α

·

::

'ά
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άΙΙιιιωιΙΙοτει
·ΙΕιτει νοι: μι·άοΙεϊ
εΙΐοΕΙ
Ιιειι1τΡοι1τ
ι £Ιι1,€11Ω0τ©
ιιοιιε
οιι?ιΙ
, άπο”
Με ειιι

ιι
ιι,

- @κι οιι Ιει @οπο άε [οτι :τιοιιίε:, δε ιιοιιε οιι
πατε άιιτι5 Ιω οοιτιο5,86 άειιιε Ιεε οοτιιΙιιιτε . ΙΙ
πιο τιουεειρειε οιιΙιΙιέε , :πιο ο. τοιιίιοικε Ιοο

γεια οιιοεπε (οι ιιοιιε _ δ6 (οιι ΙΙ:ι:οιιιε τους
Ροζα Ροιιι° τιοΙΙ:το άοΙ·ιιιτειιια: , Ια κά: οσοι

Ε”Κ9
Η;·°«ά-Ἀ..Αέ

Ιιειιε ειιι'ι:ΙΙο Πιο: είΙοιιέε επι άείΤοε άσε ιιισάε,
τοίΙοιιιιοιι:Ιο πιώ ι:ιιι,οιι Ιοιιτ ω, ἐς Πε Ι;;

Βιιιι·οι: τπ:ΙΙετιιιτ ιιιι`οΙΙο οι: αισ ΜΗ τοΙΙ,
Υοιιε πιο Μια. ιτιο.Ι ; :ουδ ιιοίΙτε 8οιέςιωι·
Ιοίιιε οτιοιτιειάΙε άι: Μι Μιά: δι ΒιιιιΙ , Ιοτε οιι'ΙΙ
ΡετΓοοιιιοι: (οι ιτιετιιοτοε κι Με; δικά @ή

· Ρριπ9ποί »σε μψ·ωπ.ι τα 9 (Ισ οιι'ΙΙ ΐοιΓοιτ
εΙοιε οι: άοιιτει μια οιι”ιΙ πιο Ισ ΒΙΤ; ςοι,,
ιιτιιιοΙΙοτιιοτιτ , δε: οιι:: :οιιτεε Ιοέ Εοιεςιιι:

ιιοε ιτιιιΙιιεΙΙΙ:ιτιε οτιττοοτειιά;οκιο άι: που;
ι;ΙΙΙ:&
ιιτιοείιιΙτς:
, οιιο
ιιΙιι·:Ιουτ
οιιιιτιάιΙείο
άοιιιιομετιιιοιιτ
ξιοοιιτιοΙΙΙ;η:
:Ι πιοιιει θεά ὰ ΙιιιιιιοΠιιι: €ιιιΉε Γι: Ρτειιοοιιτ , δ6 ους:
@πιω ρατίοιιτιι: οιι «τι ρτιε. ιι Ιοιοιιιέστι _
(Με Ιιιοιι ιτοοιιἐῖΙΙε τΙοιιιιιτίιτ Ροιιτ νο :οποιοι

Η: μια! ίιιτ Ιει Βοτέο άσε ιιοιιτι·:ε ιιιοτιιιιτοε άε
ηιιοί)ετε: δειΒιιειικ ΙεΙιιεΩΙιτιίΙ: , 11326 οι:ιίιιι
· [)ιέ:ιι Ιεε κινειται κοιιι Ροιιτ Ισ ιιιιι·οΙιεριεει

άι: Ιω ρὶεάε , δε Ιεε έειιιΓει:ε ιιιι:Πιιεε ιΙοίΓοοε
Ι€5110ΙΙΓ€$. ΥΝοιιε Γοιιιιιιειιιοι Με άιπιιιιτ
Ιο;ιοιιτε ΩοιιΙιι3·δ£ ιιιειιιιιιιιε άιτ ιιοΙΙ:το Ρατσ

Βιιιιιιιιοιι,άειοε Ια Βιι.ΙΙΙ:Πο ,

άέιιιεΙΙοορτο·.

·

ι

.
ι ‹

·'486 ι1υ.”ΙΙ&τωο»
@α:υνβέωε·
ΙΙ:τΙ:Μσε
οοιιε Βια
Ρτεοότο Ροιπ Με

ΙΙ ΙΙ'

3Ρ:1ττΙΒόεΙει σουΈστπηΙτέ αμκ: πισω εΙευοιτε
;ιιοΙτ:ιιιε‹έ Ω!1τΙΙΙ,6ε Ισ Ροτεετ Ρωοπεπιειπ:

(

Ρ

σέιτίΙΙιεΙ 911ίσίΙο0ρΕΠΕ εΙπεϊ :ι νεΙου ΙΙαπε'
Ι Με εσυεΙ1τΙοσέΜ::Μεθεο , δέ :ΡΕΙ ττΙοττ τη

· νηΙΞΙΙ:ειτ
ΡΙΙε·`4‹Ιε [ΜΙΒεΙ'ιευοωΙπΙο,εΠώέεςιι'ΙΙΠΙΝ:
[Χαι δ; Μοηειτηι1ε τΙ·‹:ΜΙ”-νιπΙυετε,

Ν)
' [Η

ιεθύε Μ: εΙετποπε με ττοιωεέ εΙΙτεπἔ‹:; ά
πο,ι1ενοΙι··ΙεΙ [Με Π: πν:ΙΡτίε , δ: Ια τεΙσιπ άσε ε

Ι ΙΙ

Ι1οππι1εε δε πιεσε ροηπ1το Ια τεκ:Ιιπο ά Ε;
ΒἐΙἰ€υτε εΙι1 οΙσπέάέ5, Μεστά: ηικ: 2:οτπαΙο

Ι α'

ΦΜίΙίευεηουε Γειγου·ει1οπ ίςυΙστιποοτ :κι

([

όε:ΠΘπε άσε ΙΙοτωπεε , πιω ευ ἐείΓιέε άσε Ατι-·'

Τ

εμ ωε_Γω‹:·ε . 8: @Με 11ουερυΙίΠοπεόΙτσ
Μισθνοτίτέ :μια πω” Με ρ'αΙΙΙππε (Με τουτο
Ια έθΙΙ5ε:ζΙ:ή·ι·:;ιιτ ςυέ:-ΙςΙΙτε ΟΙΙι·ΙΙΙ ιΥείΙ (μπε
Ιάν: Ρτἐπεό , ει: Ι5ει1 σμίΙΙ είΙ ώ: ρΙΙιε ποΙΙτο

έ
. (Ι
`

α:ΙΙΙ:ίζ εμ1Ήεοε Ιοτπ @σε θε ΓετοΙτειιτε,:ω
Που Πωσ: πιεσε Γοαπποε Ιοε ττιοωΙ:τεε. ΜΑΝ
ΙΙΙΒΜτέε,
οοιιΜκ ερτοετοιιτοε·ΙοεΙιαΙΈιπποε
€μίΙΙ ειεικΙιπἐεε ΡοτιτιΙ 62
ΙοεΙππτιΙε:ε Ιτι:Με
Ρετ εΙΙ:ΠΙιε
,Η ε,είΙνειε
τουτοείΙειιέἑΙ;ι
Ρ:ΙτιοΙρειιιτέ
(Μετα:
δ: ρυΙίΕιυος:;
έ:Ιε Ι)Ις:ιι ε

Ι

- _ ' Ι
Ι

@ΙΙΙ ΙΙΡτεε τουτεε Με οοπττεάΙέΙΙοτιε,8ε κοιι-

Ι

ςεεΙεεΙἔη‹›τηΙοΙεες1Ιιε
υίτεε όείΙΙιε Ια κκε , Ιοτεπισω
(μια :1Ι10τ18
το Βι·ειικΙ
εΙΙντου-;
Κ::-

Ι

β€ττΙρτειπ όεΓοεπάτει (ι. ΤΙιεΠΠ. ιο.) είε:
(ΣΔω: μ” /ξ· ποιών $ζω·έεακ επ πω: ρε·
δΘΪ#ἔἔ€›Π0ΙΙ$
ε
ε Ωσηε
·
πωσ;;; ἐΙ‹:υἐε ευ ΒΙοὶτο
ευεο

'
. Ι

- /Με:σΖωρ.Ι.,νεηΐ53.54.35.56
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ααα ΙωΙΡατ εΙοίΙσπουτ Ισ πιοτιόο. Νοι1ε
ΙμιττΙΡοσε ἐι απτο Μοτο Πιτ Ια ΡουΙΙΙοτο Φ:
Ιστεπιτε «το εΙοε €10τΡε ΒΙΙΙ)Ιεε , 00ττι1ΡτΙΙ5Ι€ε,
ωει,ΙΙ:ΙΙ:586 πιοτπεΙε , 86 Ι:Δυοιπε τ1ιιστΙοοε
' ευόι1ετου5 νο Ιοιιτ ὰ ττΙουτΙτ , 86 ὁ. «Μπα-Ιε
ΡοΪ€Ζευ Γεω εΙε: Μπακ , οοιιππεΙΙο. 6Ρώ

' τιοΐΙτε $ευυευτεΙυ τεππρε`τΙε Πω αιτιιεειςιεΙΙἰ
ΖΙΕττισημτΜΙε ΐωιουε ειυΙΙΙ Λ

(με εοώπιε

αΡτε: «Με τιποτε εΙοιΙΙουτουΙο 86 απτο οπως

ΙΙΙΙΙιπι:: εμ1]ΙΙΑ ΙυβΙο Ρουτ πω” , ΙΙ είΙτ τε:ΙΙΙΙΡ

Ι ωω σο ΙΜοιτι1μΙοο 256 σο ΒΙοΙτε: , 86 ο ΜΗ:
€ΙΙΙ3ι1ἐἔιΙ2ι6Ι©ΧΧΕΕΟ (Ισ Ια Μ;ιΙ·:ΙΙτέ αυκωΙΙεΙ12
κκε ΙπωεεΈ Πι Ιου: νΙετισΙέεί @ΜΙ ΙΙοιχέ τε:
Ι€υετ8. «Η τοεΙαιεε εΙο Ια ΡοικΙτο , δ. αωΙο ό::

ΙΜ βιο; με:Ιεε1ιιοΙΙΙ Ποιτεει ωτ:Ιιεπει , δ::
εΙο @ο ΕΙΡτΙτ ειιΙΙ αυτο ΙκιΒΙτέ τω ηοιιε , ό·
;Μωβημετα »αποψε ΜΙ.: , μια· ::/ΖΙ'2/αή_τ

ευκβυ·κιω ΙΙ.ρνι ρο7Ρ;2Ιοτίεακ : 86 ςιω”2Ιοχε
οτι τ:0τΡ8 86 επ εαπ: πουε Γει·οτιε :ειπε απο

ΙΙ.Ι:111ΧΉυτ5 ‹:Ιιι (ΞΙε_ΙΙΡουτ εκπιτετεια ΙΙΙ οοιέι

ρεΒιιΙε (Ωω Ιὲι ΙοτυΓαΙεππ οεΙεξΙε , 86 γ εΙΙ:το
τοιΙΙΙοι.Ιτε απο ΙΜ : βετ ι:Ιιι:ΙοιΙ ΙΙ €ΙΙ τι1οιπέ
ω: (]Ιε·Ι , Η τι”γ τ:ΙΙ: ρ:ιε πιοιπέρουτ Ιυἰ°ἴευΙ,
τυειΙΒΡουτ ?σε ΙΙεπε:ιυΙΙΙ. ( Ιαπτ ιο. ι7.)ΙΙε
Μουκ.άΙΙΟΙ6-ΙΙ,»Ι απο» Ρεπ,ό·ιΙ ·υρ/?τε Ρετωὶ

πω» Παω έ· Ξ ·υσ/ιΙπ· Πέειι: Η Με τοπ/ΜΜΜ

Β'εΜΙσπι , @θα 9·ικΙΙΙ ωΠε-[ω: @Με β263 ωβ:
ΙΙ::οιιπ Μ. ι.) ΙΙ γ ιι ΡΖωβεια: άσωσω Ματσε: αν; Μ

'ΙΙ ί

Μαι:[Μ άι· Μίξ:26,όοίΈ ἐι εΙΙι·ε:,ΙΙ είγ σε: ο @Ώ

Γ

- @Μακ @/ξΓυΜέΜ8
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Ροιιτ Μ” ΓοηΙσππιπ 1! γ επι ε. Ροιπ @σε
' ίουε ειυεοττιοΞ. νάιωηε επι απτο εψετατμ,
ς:ο,(]π:τε Ειπε; , 86 ςυεΙηηεεσι3ΙἔτεΒΙε;

ςυο ιπουε [ογοηε βη Γε1Ήριε ‹:Ιο ιποτιόο,8ξτ
@ο πρωτο ρωΡτε τςΙἶςητ1ιρει1ς, όιπετητ Π;

·

@Με εὶο οεςςόγΙο ;ςωΡοςεΙΙο , σουίοΙοέιε
μουε οι1|'εμτς:οτε άο α: Ιομτ @ζ Η 00115 Μαι

ΜΙ: εμ εΠξ:«β Η νωπό ό:: έειτε εΧα·ΙΙουτε
ΡτοιτιοΙΤο,86 ιπς›ι:ε @πορτα ὰ ;:ουέεΙο ιιο.γς:έ
μ τ:3εωοΙη: @ο πο; εμπυΒε @με Μ Βαιιιο ὰ:

[6εάςΠοετε. ΑΙυὶοοπιτικτ ει: Ρετο8£ ευ δή
Είρ:ίε Γοὶτ βοιέικτιιτ ε!οπς ω:: (ζες:!ς;

Φ θεμειο5- ΑΦΜ '
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