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ι κ. Ια Ιοιιϊτι) ΚΕΜπσΙ “τα” :ως ή;» ΪψΡΒΙωωζ

` @τη ὁ υιά;ίβξέιώκπτ ςκήοάπτσηι]. '

ι ι ι . Ν: πω: αβάηάρύϊπτβιτ Ισ.ερήπτέρεια ά'ειιέ

ττε!εε ρειιΡΙς:εων βη “ω” 151,; ψ [Έρω

πιο, ἐ ιμὶ Η η?η"μτωπτροὶηξ έ; @Ιἱντω '

ι ν. .Με @απ [δημό Πισω” ΜΜΜ: επ

' απο ; ω» σε ΪὸΒΪ-ΙἀρεΪψκψὲρΙω σΜπ
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 · έπτειιέ€6τρ εΙυε]ε $εἰἔτιευ_τ μ ε πε

6Χ:ι:ιτ:Η €πρτεξεωεω @Μὴ Ια :Π
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Με· ι ο οι `ιτετ1π "οτε επ τω 1 απ:

@ετ έ8ετάεετι ε:ιήέ ἀεὶ Ιϊευκ τὶέ Ιοι11·8 τΙΜπε

έςήτε·2 °ὶΕΤε: Γοἰκάτειινέ ὸεεἶεοπε οικω Με

(ἔΒϊἔτἱὸιιε;. εμ ιπέρι·1Γευε υηα :ιι;;οι:ϊεέ Η Ρα

έέΘάΙτ @πω τθτΠ€τττε Με Βσωππω ἴοιιε Μ

Ρίέιώει· βι18 ·, δε ?Με εοπΠρωτ Η Ρὶετέ επι
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να., Μουσεαν Ια Ρβατοκε ε τ: τ. ν ιζ

τω; αάνετίαΙτεε εε Κουκ. Μαἰε ἱΙ ίαΙ!οΙτ,ουεΙα

. Ρυεατευου ‹Ιυ 58 ΕΙΡτΙτ (Μ: αοεοπτεΙΙε , ανετ
εΙΙΙαυτΙ'Ε.8ΙΙΓε εεε Ιε εοτυιυευεειυευτ, ου'αυτ Ι

άετυΙετετετττοε ΙΙ ε'εΙενετοΙτ εεε Βοάευτε ευ

[εξευαυε υιευίου8ε, εΙεττευόαυε τα Γε ιυατΙει·, οι

Ι τοτυτυαυιΙαυα εε ΒαΙεΙΙευΙτ ιΙεε νΙαυάεε , αυτ: ο

Με... Ι)Ιευ α ετέεα ΡουτΙεε βάεΙεε, δ; Ρουἔεευ;τ› ει!

9· με- 3 ουτ εουυυ Ια νετΙτέ,ΡουτετταΐετανεεαοΙΙου :Ιτς

=··· ~ Ρταεεεε ΏετταΙυευτευτβι ΙΙΙνἙυαυΞΙΙε,_8:.Ια Με

ου ιυείΙυε Ρτοιτουεευε Ιααυι:ετυευτ ,- υε Ια εε

νοτΙου α8ι·εαβΙε α Πἰευτ βὲ-[αΙυταἱτε α 'Ιτοτυατε ·

'ε' εΙΙ: ‹Ιε εΪαβΩευἱττΙυ εικτυα :Με τευουεετ, που

α Ια εΙταζιή εεε ξυἰυιαυα ήνυε Κ; 5ουνεταίυ που:

ατΙουυξε ΡοιΙτ :τοΜε υουττττυτε ,υιαἰε α. Ια Με

ετε'Ρτουτ·ε,ρ2 α τουΙειωευαε 8;ΙιυΡυτετέ εε

' Ιεε εουνοΙτΙΓεε. εκει-ια ευει·ε Ρτετεε, Ιε Γεώ

εατεΓυιε οι» - ΙατεΙΙΙευαντανεπτεα©ΙυαίτυέΜ

αν Ιε 5εἱ8υευτ τα ιι ε,8ε ντανευτευτ τεεοτυτΜΠ·

@ό α; Ιεε τυΙυΙΙΙτεε ; .ου'ΙΙβνι: ουΙει·νετναφε

' εεε ευρα [ειυαἰυεε ΤευΙευτευτ,υΙαυαΙυτα&εβψ

Ιεήσετε τΙευόττε ντε , ρουτενοΙτ εεττ Ια Φ '

ἐν Ι°έτετυεΙΪε ΐεΙΙ:ε ο ί ΙόἱευἔΙιευτεαίε ίβωτ
.9$9%ίΕαΐ . τα επτα Η ΜεσαΜα .

Ι=αεαουέαΙΙ56ταιτουΙζΙ6!ΗΈϋΨεεεαώΈ

ΙΙΙτυτἱουα ξΙεπΙ)Ιευ; 82 από ι τ.ιΙΙΙΙ:τεΙ'εαετεΙεε εεε .

- ενω ι>.<<αΒαΜε α κα: ΜΕ<>ί=α εν1ανανεν

ΡΙαέ (Η ©ΙΙηα1°οδταΒΙεδ. τούτα δεαΙεαντ9ΙΠΒ(εε τΙε Ια νΙε.οτεΐευτε ΒεΞί νευΙι·. .Ετ ΒευτΙαυτ

Ν: Ια ΐνι>ΜΜΒαα ΦΦἐεΦΕΒἔεΠτΙΘατΙΦΗΙΡ9
τ” 9094ε29ε1ου= τα<ατΙείε Ι><#ΜΜ τ”
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Ε ΙειιΙεπιειιε ιιιιαΙε αιιίΠ ὸεῖ'Ι'

ἡμ

. : πσΦω›ι›α» .. α. _ κι.

Ϊαι:ἰΙἱτἔ άεΡΙοταΙιΙε _ειτΡΙει·_ ΙεεςΙέΙιαιιεΙιεε ‹Ιε ›

ΜεΜεαποέσ «να μια Ρεν όε.σφατε»ΙσπΙ:

@Με ιιοιιε-άαιια.ΙειΙεΠειιι ό; Ι:ΜΙΙνΙΜ (Ιειιο:Ιοιι .

ό" Μπακ 1 τ. α να μια απ: ίεάε9ί= ιπωϊιαέ

τω <Ι<= ΙΙΙ Ρ="9Ιειδ94" ΙὶΦιι<Ι== ΜΙΜουα<Ιε

Ια πεετε,εεειιι;ειιιι Ιε: εταεΙεεάμ @Ιαβε ΡΓεαιιτ ·

Φωοσι τΙουιαν<>"=Ι=ν ειι=!ειι€8%ωΙε8==α- ι

<Μιιι ά Ι·αΡωα=τεΜεκ εφε» σ<>τυο==

Με 1°Μι-Ριενισειι4==ια ναεεω1Ι=η==Μ

999 › οὐ ὶΙ. συνα.<#ιο=τι> <Ι?995εέ838-Ρατ Ισπ

εοπιιιιαι:ιςΙειιιειι;.@ Ρετίου εκειιιΡΙειἔιΙοιιΞι· Ιε |5εΙ€ιιειιι·;ΡιΙ1ε ιιριιε ανεμιτ εμ ΙΙΙΙ;95Ι9 Μ: Ρεἱιιε_υτεπιτειιοιτε ἐατ===_ α” Ιποιαπιιιι π ιιιι=!<ιιιε

ειαΜ8›αν'ὶΙαεΠΙΠεΠ==ϋΙ=αφυ6ο ι><><ι==ιο==

ιτΙειρι.1μιες ες ει·Ξε αΙιιιε , ἰΙ Με; εεΡτεΓειιεε Ιειιιῇ

ωΙ=Πε 42 !έυε-ια3Μ0= Γειαα=Μ*ΙΙΡω ' `

αι·15·4εΠενι-αΙ<εεω ιιοϋ>τωΙαπι Με και

ερει;ειιετιοΙτοιιαειιεεττε_αάΙριι,ιΙεΙα Ιρ.ειαιιΒε άσε

ΒΙΦΙΦε ωα_ιαΜέΜΜΜε-Β=_ΡιοΡαετε

αῖιαυΙἱεικ<Ιαι>εειωι>ε>Ιανεπεεωε==»Μει

Ι'επτπ==Μ4ιπ 4ικαΙΜΙ'Μ4=Ιι1<#ειωαΙ'Επε

Μ#ι4ΜΜ κΙει4αιΒΙΜιω·1 ὶ πρι· ΙΜ. Με.

@Με ιαι·οι·ιι)._μιεειΙαεσ. και, Μεε Εα:ι·εεπ

φαι ιικοααριΜΜε'Ι1ε= . . εεατι4ε=αίαι==ι 8=

90!Μεσε 14!ΙΜ Φ ει ΙααΠεό.ι ΜεΜ!

εΙΙ.ίααΙ,ετ4Μεο9Φ91εε Φ008Πωιωι>"·

,εεε α" ΡάιάεΙν2αιιαα α. Με μια; @Με <υ=ὶ

εεεεω@ηωααυςαπνιιε!αιτι.=τιιιἐ ι>Με

@κε «Ι_Ιιιιιε. ΙααΙαιιεε, βεμετεεοωιειΙΙΙιιιεε Γε Μια

-αι _ ε ` · Χι ΒΙΙ"ΐ:ι



με εστω:: βια Ισ Ρ]Μιιιιε ε τ: εν ιζ

Ρειιιε , δε σε τω:: Γεε με” σε ιι6:ιε τω;

(?εΙ: τεεοιισοιί:ι*ε Γ τι τιιΒιιιε!Βοστό, οσε τΙε

·Γειιιιετ Ρεβοιιιιέττι : ;·88·Ρεττ!εΙΓσε :οσιεε

. ςΒοΓεμ_ί:'εΓ: τεεοσιιοιΠτεΓε €τειιιτεστι οσε άι:

Σε ετειιιότε;& Γε τεύει·ετ τω:: εσ:τειτιεστ,οσεη

Ιεε ττοιτιστεεε Ιεε Αιιεεει θεά: τεεοιιτιοιί:ιε ε

` τε ιιιΓ:ιεε σε σε τιειι:εσ: εισρτετιεπάει·, οσε ιὶε

ο 13ΌΒΈΠΓΕμ εεττ τεεοιιιιοιί:τε-Γε ΡσἰΓΓειιεε ‹!ε Γε

ὅτε· ειι:ιετειττειι: επ Ιιιγ ; 8: Γοσε Ισγ·ιιιεΓΡτιΓετ

· :οσε Ιε τεΓ:ε ετ1σεΙοσε έΡοσντιιι:ειοΙε , εισ'ιΙ'ομ

τοιΠει ο τισεε'είξ σιτε σεΠε Μισο:: ε Γε Ιοσιισ-;

ειτε , ε'Ιιι*σιιε νϊε εοπι_ΡοΓέε ιτε τοιιτεε εεε Ρειι·ιίεε Γ:

οὐ τό σιΓετι: εοιιΠ;ειιπτιειι: 1°ειιιοιιτ,Ιε ετειιιτε,Γε

τεΓρεέ: όεεει:εΓοσνετοΞιιε ΜιιιέΒέ _! στΡτιοιιτ

Ξι :οσε ττιοιιιετιε Η Γι: _ δ; Ι;ι Βιιιιεε επ Γοιι ΜΙΒ Γ

ΡΜεΙεε τΙσσεε!εωιι·ίΓ: 8: νόττε-ΓσεσεεΙιιγΓΜ[

?Μεεετεεστε;; ειτεΜεΜειιεε ε!εεο!σε εΠΓεττε

εΓοι·ι:ε μ1ιιι εχειιηειτι_ειε @έ τισ τηοσάε. Οι:

_έ:ειι: εΓΡιστώ ω: Πιτ τοστ είι:τε1οσεάεΓείτ -

?Με ,Η €ΓΕν1°εχεεισϊΙ σε τε;ειιε Ρεε!εε Γι0Φἔ

τε·ι:ιεεε, δε Γεε ιεττειι€ω ιτε ΜΓειι€σε; (βετ Η Γ::

ετόεε , & ττοσε Ρε εοειιέειεεωιεεεωτι Μιιιε

Δ εοσάιτιοιιι τ1σε!ε εοεμτε*γεεε_ο·τάε τ οσεΕ'ξιὶὶ

τεσειιτ 8; 1εωιοτε ττειιιιειιτ ε!ιεεστι Ιεσξτ ΡΑΜέ

οι σε εΙνισε ·τειιε α: ιιτ1·οϋτιεεε, (με Με

όεν008 20 δεἰετιἐσμ εεΙΙ·ε τΪσζεσ:ειιᾶ αυτή

εε εε Βετο ε εισαστε Η σοι.τε_ ειιιι6ττε ε σε τιι)·τειιΨ

› ε!τε,8ε εεει:ε Με ειιιεειιιτιεΓσιετΙενοιτ. ΙΜ::

Π5τωιεΙ.ε Μινι κατά Με· ι"εισεεε· ΙΜειε ὁ Με

Με Μεισατεσεε τω: τω· Γε εοιπειιτε με β::

· σ σε η ο ' τι εεφικτ



κή! κ, 2·,ν]ε ε· με·

ε'εεειυἰττει· ΜεΜε οι: άειυε άε σε ίἱιἱτιτ άενοἱε.,

1η εοπΓεει·ε Γε νὶε ειπἱετεε Ισ ϋεπὶεσμᾶἱτ-ἰἰ)

Ι'ΕΜπεΙ ι!επεπσ πω: Με. Ισ μβΙυισάπτυ λ Με

Μαι τω:: με εε “Με . (?εΡε Ια πιεΠειε Ρεο

τείὶετἱοπ , ε!ιιΉ Με εἱΙ ειπε , 1εΙιοψη Ι'Ετωιεβ

:σε κα: ιιυπμ; .ει Ιοϋεπ8ε Με: συιΜπαιΙΙ:Μπε

σε :κι Βοιιώε, Ευ ‹1ε Με εξείΗΙ με ῇυίὶε ‹ὶε και? Μιά

ότε ὁ. 1)Ξει1-τοιίτ σπάει· εε ειπε τσιπ ετπἰετ πιεσε ·· _

τεποπε εΙε Η Βευε5εεεεε Β Ρυἱε εεε Γε: Με

νΜε ίση: εοπεἰτιυεΙΙεττιεη; ΐιπ Με ρει·Γοι1-ε

εεε , κιεείὶ-ὶΙ με εεὶΓσιιιιεΒΙε : εμε Γεε Ιοίίο.:ιεεε

[ογειιι: εοτιτἰπυεΙΙεεηεπτ εεε εποε βοιιε!ιεεΡ

' ΕεοιιτεΖεεεςἱ-ε ὁ ἰη8εετεεβεἱπἱειιεεετεατιιτεεε

ειιιἱ Ρ:ιττεεύε νόττε εεπτΡε εστω Βἱειι 8: Με

ιηοπτ!ε ;-ε1υἱ-ἀοπηέε νὅετεῇευτιείἶε , Η Πει1τΒε

¦ ΙενΙ8ι:ειει·-άε νδτι·ε “με !επιεἱΙΙειπ ε: Ιε [Με

εΠει11°έ εε @σε άιπέε, ευ νἰεε 8α·Ξι Μι εΙεεἰτ; δε·

ὸεβἱηέεξ; Βὶεμ νὸττενἰεἰΙΙείΪεεΙεε ιπιοἰίἱίίιι

εεε δι-Ιεε Ροεε:ὶεμτεε όε νόττε Με ; εΠὶΒιιετ›ε Ιε

Ρεεειέ Γαβ εε εεε νοιιε :ινεε ε!ε ρΙιιε ἀεὶ: @Με

είετε ίὶιτεε εμε νσιιε ανέε_ιὶε ρΙιιεἰπεεετεἰπ ε;

@εεε «Εεήε,ΐυτεε εμε νοεεεν εεε ΜεΞε-ΡιιιΠ:0ΠΞ

' @Με εμε «Με π'ο.νέε με επτετε;Γιιι· εε εμε·

@σε ιι'εμεεε Ρειιε είΈτε ῇειτιεἱε, ΜὶἴετεΒ1εε,

τι·ειεςτέε εφμεειξηΠ νι5πε· ()τεεπειιτΒ @Με εεε

@με εεξοπείεεεεττε νὶ8ιιεητ,εειεἱ Ιὶειιτὶτ άεπε νοε

Φερε,8ε επ·νοε ειωεε;Ιει Γεε65επτεΜε ετιιπεωἱε χ

επι Με ‹Ιε Ι'επ:ΡΙοἰετ εἰ [σε Γεενεεε,ΐεΙοπ ίσια

εὶεΠεἱπ ε δε νί5ττε ἀενοἰτ Ρ Πχεπ ει ά'ειιιετεε, εεε

Με εε εοεετεὶτο εεε-πετ Φ>επιέ ε Με" πωεεε

' 4 επεσε

- γ ° ε



ω! : Μπακ βμεεΕβραπρ ς π: :. ν ι.

- μπἰε Φ:Ιω”. Ρι·ςπήετεωε οοηίΞιο_ι;επι1εε βειβω

»Με-ευ χὶἰειΒΙε ημζ «›Ρτε8 μνοἱτ'Βἰεμ_εριιι·Ιι_ω

ςοπιτπευεεωεπτ ,_ βτήΠοιπτ- ΙεΐςΒρμ;ρεμμ ; εσω

κα: ε'Πε Γι: τσΡεπτόχι:ιατ άε Με» @τα Ω`ι1ε;ὸἰ-ι

Μ·]8. 616: εειικ , ςιιῇενεε ατι εττἰδεε€Ωφτε μια

ι3::Πό. εμε ποστ: εο!ει , ἀἰνἰἴετ:τ εΙιεςι1ης!όφ1ειττ5

· -ῇοιπυέεε- ειπα; Ήτίζιε-ΩΒτἰΠ: ϊ δ; _Ις ιηφηὰε?

@Η €πι1ΡΙογετιτ Ισφω0 Έ; 1ειΡάΕβ 8;_Ιε ;€ΪΪ0

«Μ @οφ ἑι Ια νειπἰτί;Ξ άοηεΙ'ειπε τΒρυΒι; ὸ'ἱιεψἱτ

μπώ. Μετα φα Με«πμ , έτιιΙειητ Γορ Μια: › διώξ

πτομάεΜιέ 1'ειΡι·εΓόἰυέε ειπα» ενρ]τ;ζεϊ πιρηΕκ.

Ι€.:Μ2τἱπ άεε πκιιηιιω άς; Ρἰετέ δε: δε ἀεγοτἰοιιζ

νοιιεωποπ Ετετε ήυΞνοαΙέερΩκε πτΜϋ1ετ .

111608 ()ΗτείΒεπ : &ι·νέε τουτ;επτὶειχἔι μίω
ΘΜΒ5.Ρυὶε ιιιιἶὶΙνρώ Β1°0Ε8ίἱ:€ κ” Πιιέ-ΩΠειΠΉ

ἱ νο1ιε παρουνέ8 ΐεΙΝό11:ϊ.άευκ ωα1Β:ας-Μ9ΠΙέ5ξ

εύτι:ε: Μ: Πιτ :εΙΙεΡὰεΒΔνἱ‹ὶ ,1ςβΒ:τωμεηΕ;Μ

ηηκέ , ΡΜ -ΙαμιεΙ Η α"ω" ειιηε1266[οξε Βει"€6

@Γε κά: 8: Η νότεα 1ο ιρα».';.(Δεωμι·εταπε4

@πωπω απο. 1: ΒβΙωσι22ωι. ἐ ΜΜ7$ΜΜ

4αη:αἰατετα]. (Δε: νόσο επέτιτρ Ισ1οιιέ ΗΡΨ

ΜΜΕ ΜΠΦδε.Ισ σε1ε:Βτε_εςυα νὸπτε-νἱθὶἱΙώ

Κ: : ΒΙοτΞέὶω @ο ν.όπο _ Ριάτι;:ςιπΡε _ .Β881Ι163Ξ

φαϊ Μ Μ10€ένθΗΒ -έτέ 8: νὅστε ευκοΠΠε ΜΧ

Ροι·ιευτ @ο ίτωἰεεμΞυο Ιεε ιιοἱἔφεβα1ε8-ἔ!3£©ἐ

4ω.6τω Ι1χνέΜς_ωηέδωε. ω&ωΙοα=ε ίου:

-«ΜΦτίεσι δε Ιεε:ι1ι0ὶεΞπ€;ἴοἐὶ:ΡΑ8;:ΦΑψᾶ7 Ωω(Μ:

ηε*ωεΠυ: ίο1·ωρ Μαἰε φωτ χ _ε:911›ἰέ$'τ0Π!Ρϋἰ

' , ψι18ΑΓΟΠ5.12 φαω Μη] Π1βίωε $ωΙ8πευτ › 86

Μιά” το” =3- απο ττ11:θυ;:.βει .Ω8.Μ68 Με
ζμ Βαέ. - > Δ



Ν,°ίζ ΗΙο ὅυ4-·ειπἰε: όενόττε νἱε επι Ια ωεΙΙπεΓοττε. Ρατπιἱ

Ιεε ΒΙΒατιευτεε,εΙουτ εΙΙε είΙ άΙνετΙεωετπ οπτέερ

Μακ μι· :σετ ΡατοἰίὶτεΙα εταἰοτε δε Ια ΙοἰΙατι›Ξε

τΙε Ι)Ιειι , ΒΙΙΡετΙΓέε ίετιιΒΙαβΙεωειπ εΙπαειιπε

σΙε νοε Ιοιιτπέεα. Ωιαε]ε δοΙεἱΙ«ωνοκ Ιοεδτ

Ι'Ετει·πεΙ αίουΙενετ; εαιι”ΙΙ νουαΙε νοΙε Βετιἰταιι

ΡΙιιε Ιιαιιτάε ίσα έΙενα:Ιου;ειι'ΙΙ νοι15 Ι'οχεεΙαυ

τΙΗει· α (οτι εουεΙπαπε;:1ιιε Ια πια: νου: Γιιι·ρι·επιπε

επ Ια παεΙππε οεευΡατὶοπ , Μπα ασε ῇατπαἰαΙα Ιιππύετε εΙιι Ισια; π)! Ιε ίΙΙει1εε ι:Ιε Ια ι1υΙτ Δ·

τη αιπ:ιιπε Ραττὶε ιΙιι είεΙ ΡιΙΙΙΙεαεροίετ εοΕπτέ

Μπα ιΙε νρι1ε ανοΙανεμ ίαΙτε ου τΙΙτε εΙ1οΙ`ε εοπ+

:πάτε αΙα Ιοίίατ18ετΙε Ι'ΕτετιιεΙ. Μαἱε ῇε Παπ α

Ια ΓεεοπιιΙε μακ: όε εε εεκτε, οιΙΙε ΡΪαΙιτιἰΙἶ€

ω” ανεκτΙτ ‹Ιε πε Ροἰηι: ηουε Πε: ευ Ι'Ιιοιπιπεα

ποσα ει: κερτεΙεπταΠεΙπἱενειπειπ Ια νατιὶτεδε

πιοτταΙΙτό. Ωε τΙΙΙ:οιιτε π'εΙΙ μια Ιιοτε εΙε Ιου

Ιστοροε. Παπ Η είΈοΙτ ε1ι1εΙΙΙου τΙεΙα ΙοίΙακ18ε εΙε

Ώἰει1 , 8ε Η είὶ σετταΞη , ειπε Ια εοηΒαικε εμε

Ι'οτι πιει επ Ι'Ιιοιπιπε ταβΙαατ ευεΙεΙυε εΙ1οΙΙε εΙε

Ια ΒΙοΙτε α ειπε τ1οιια άσκοπα α εεἴοιινεταὶπ δεἱἔ-=

που· ‹Ιυ ττιουιΙε.Νε πι::αρα”ραἐ›π (σΙΙ: ΙεΙ)ι·ο

ΡΙπετε) βια Ιε:ρα·έπείριαα: Μπακ: Μ: μαρία , α]/Ιαύ

αασισηΙΙ:ά'Ι:σωπιε. (?είΙ ιιτιε αΙΙεθ:Ιου ττεε Ρω

Ιοτιάεπαετπ εηταεΙρέε επι πάτε τ1ατιπε , εμε ι.Ιε

ποσα αΡΡι17ει· ΓυτΙε Βταα ‹Ιε Ια εΙ1αἰτ: εμ! Ρω

νἰεπτ :Ιε Ια ίοΙΙ:ΙείΙε , δε Ι8τιοι·απεε εΙε πὁττε επι

ὲεοάεΙ11επτ. ()αι· Ιοιιε οπ1Ιπε α:: εε ναὶπ ΜΒΜ;

καιπετιουε νο7ουε τεΙυἰτε εΙΙΙ'αΡΒατεπεε εκτε

ΙΙει1τε «Ισ Ιιοιπιπε8, παω Ι100$έιφα από

φωτα



β?σωσε

3;ο .Μπιιιιιιβεπ Ισ Πάνω: ε ι: ι. ν πι

πιιεπιτππΒιιξ ΙΞιιτ ιιιίΐιιπιεε δε ΙειιπΕι€εΙΤε επ ιιιιεΙέ

ιιε ι: ο ε ε οπτει‹ ιιιε. Νσιιε νο ειπε Με

α?σικ:επτεπιτ Ιειιτ8 ω εποε εινα: δ.(1άΙζβ€,3(Ιεδ

ειπεειπτεπιτ εινα: ιιιιε επεσε Ρσιπιρε. θε Ειπα

' ΙιιΙΙ:πε ιισιιε όΙιΙσιιιτΙεε μια , δε πισιιε επιιΡείεΙιε

:Ι'πισει·εενσιπ,σιιε ωστε εεπτε ρπετεπιπΙΙιεεπιι

:ΙεπιεειΙσπεε, δ: νεπτιι πι'είὶ σα: εΙιεΙπ :κι Μιά”

σε πιιιε εεε Ιιι·πιε , εεε ΙιιιιΒιιεε δε εεε είπιπιτε , πιει

ίση: πιο: σε ΙιπιιΙτ , σε πἰεπιιιεπιπ σιι'5. ιιπι Με:

› 170ΠΠ'Ι; σοι Ιειιπ ιιιιιπισιιεπει σε ρπειιιιεπισιιπι Α

σα” ΙΙ παπι: πιισιιτεπισιιε πιστπε ΡπσΡπεεσιιΙΙιτιι

τισπι έιΙάε επιιπιόεπιιειιτ ε πισω τπσιιιΡεπι (Μ'

έπιιιιτ εΙιπιππιεΙε δε ππιεπεπιεΙ8. πισιιε πι'εΙΙιιιιοπιπ

σε σε ιιιιιίΠιιιε, σιιε εε :με πισω νονσπιε πιει

"αν σε Ια εΙιιιιι·; 8ι σιιιιπιπ ὰ εεσιιιπιεπιιιποιΙΙ

με ο. ιισε Ιεπιε , πισω πι'επι Βιιίσιιε πισπι ΡΜ Φ!

ωστε, ειπε οι πι'εΙΙ:σιε [Μπιτ πιο τουσ Μια:

θα ιιι€ειιιεπιιτ (με πιοιπε ΐειΙΙσπισ σει π:ΙιοΙεει

πιπσπ:ε:Ιε εεττε ἴσΙΙε ιιππεδπισπιι ΡετΙ:ισιιεΙΙε πισω

ιιι:τεπιπΙσπιε πιω επεσε δε πιω ιιιιιιιιπ ‹Ιε ΙΙΙιοπιιιιι€ι

εσιπιππιε ε'ΙΙ επι έτσιεΙενπ:ιν πΙπίΡειιΓιιπειιπ. ΠΕ·

ει·ιτιιπε πισω· πισω επππιεΙιεπάιι εσειιπ σεττεΙοτε
σε ΡεπνεπΙε εΙἰΙ-Ρσίιπἰοιι,πισιιε ειπΙισττε πισω πιιεΙΙ

ιιιεε επι τΙινεπε Ιιειιιπ Ξι σε πισω Ρσιπιτ ίιεπ εΙΙ

Ι'Ιιοπιπιπει Βεροππέπ και άσ Ι'Ιιο»ιππω ιιΙιηιπσΙ Ι#

βιάΙε4Μι Ζειπωπωπω; ΕΓεινε. ε." μονωτ

πικ ιι ε Εκ Με” ΜεΙ'Ιιεισ «Πε-ώ βιο· απαιιμΙ

:ΙΟ άεβσπάεπι περι Ι58]ρπε μια: ενώ »Με ; ό· ΜΙ

' ' .π'ιαρρισεπτ βατ Μ: :Ιισιωικ, ό· ΜΜΜ: Με· αιιι- .

@σπασα: σΙΜπΙσπ.π, φωιιΙΙΙιβπιπ επιζι·σπά πιιιιιιΙππ _

ιωπιπ



ΜΒ ι›ι›ω· κι

Μιπέἱε Μ: Ισ μοιβυικρει («Πι ιιιι εστω Ρ1°οΡΙπε- πω»

- το) μέ βσουβι:οπ ΜΜΜ, ό· @ΠΙΟ Ια ι:ΙοιΙν!)Μ '7· Ι· Χ

β:: Ιωσ- ()'ι:ΙΙ; Ια Ια;οτι :μια ι1οιιε ιΙοπιιεἰη Ια

ΡθιΙππιίΙο : Νο "κι ιι#ἑιιι·εΐσ ρυέω- ρ, Ισ: Μπει

μιι.ιι: ,ι:'ι:ΙΙ: ιὶ τΙΙιεΓιιτΙεε επιπάεάιιωοπόι: ,Πιτ

:ειπε ιιιιΙ γ τΙειπκιπ Ιεε Ρι·ει1ιΙετ8τιιπ8εεηειι

τοτΙιό 8ε επ ετειΙΙτ; σ” β: “σα” ῇΙΔ°ιΙΙΙΙσΜΜΩ›

σαι δ. ιΙΙτε πΙΙιιτειιιι:ιιτι Ιιοπιιτκ·ηιιεΙ ιιιιι'ΙΙ ΙΙοΙτ.^

(Σε: εοιπιπε νοιιε Γςεινόε · Ι'ΕετΙτιιιε Μου Ια

Μία ιΙι: Ια ΙειιιΒιιε ΕΙ:τιιιιιιιε ιΙΜιπτ Γοιινειιτ/ἰΙ:

ιΙ'Ι:ουιΜε,οιι ΙΙΙ: ιίεΙ'Ι:ΜΜ,Ροιιι· ΠεηΙΗει·ΙΙιτι

ΡΙεπιειιτ Ι'ΙτιοαΜε ; εοπιιπε ει: Ρίι:ειιιπε 8. _%ι'εβ

σε ά: Μουσικα ιΙΙ: Ιι: Ρι·ορΙιεω :ια 8εἱΒιιειιτ ; με ΡΗ”.

ω θα βιινωιπισ άι Ια , ό· άιι β: ιΙ2ΙΙΙ10ΜΜι2,

ιμιο τα Ι: νῆἱτω· Ετ ΙΜ ιιιιπι ιΙ:ιπεΙοε ΝοιπΒι·εει ΜΜΜ
Ι'ΕΜπσΙ »Ιω μ: :οιπΜεΙ'Ι1ιυπωεροιπ ΜΜΜ π] π. ω.

:οικω ΜΙΒ άι: Μουυικρυπτβ πρεπτὶπ ΕτΙΙθα °“°"'°

ΚΥ ιΙ':ιβοπάεπι ιεπιιηιιει·, ιιιιε Ισ πια ιΙ'Ιιοικιπε

εωΡΙο.γέ ιΙει1εΙ'οτΙ ἱιιιιΙ Γι: Ρι·ιπιιΙ Γοι:νειπ , Ποπ

Ροιπ ατι Ιιοιπιπε πιιΡΙεπιειπ , ωιιΙε Ροιιτ υπ

Ιιοιππιιο άι: ι:οτιππιιπ > ιΙε ΒιιΙΤε ιιιιιιΙἱτέ , άι: τω::

(με Ι'οπ ειρρεΙΙιτ ρειιι:εσ ειπε: 8ι είΙ ορροϊό ὰ

υπ πω: πιω, ηιιΙ ΠειιΙδο ειιίΠ Ιιοπιιπο, ιπειε υπ

ΜΜΜ: άι: ι1ιι:ιΙΙιιέ , ιιπ·8τειιιό , εοιηιτιι: ιΙιιτιε Π:

ΡΙε:ιιιιιπε ω. :οι επ[απσάο ΓΙ:ΜΜ, έα· Ιε:οπ[ωι: πω.

- έκ ρυβπιιιι!; βια: “πω”, ό· Μαπβπεε; ι:'ιτίΙ `ἔι '°·

Δω ς τοπιιιιε Με ΒΙΒΙοε Ραπ ειιΙΙἱ Ιπι:ετρτι:τέ) /

ειπα ‹Ιε Με έτει πιο Ιω: ειπε νιιιιὶτέ ; Ιεε ιιοΙ:Ιεε -

ΜΙουτ “με ιπεπΓοπεε. Ε: :ΗΜ Ιι: ΡΙειιιιιπι: Μ κι

ω. τω ρεφ:: ιι]6 Μέ ( εΙΙε Ια· ΡτοΡΙιει:ε ) Ι·

· :απο

Ι

 



εΜω-”-Μ”

_°"-ψ

ε ω. εσωιοπ βιο· Ισ Ρβιωπε ε ε: ι. ν Ε

Με Δ:: Μυἑτικε ιὶα υποπιίο ρνάε:Ι'υπάΙΙσ,ωπτ Ισεσὸὶἐ

ἑεπε έ: Ι'Ιοσωπιε, με Ισ: εκ[επε άι: ροτβιπιεεο; ε'εθ:

Δ ὁἱτε τεστ Ιεε [πάτε ,ευεΙεε ετεπόε , ειπε εειικ

Βε Με έτει , σε Ιεε ιαοΜεε ε αΜΜΜε Ισ :Με&

Ισ μα”. Η ΜΒΝΕ άοικ ειι'ετι εεΙἰει.ι Ιε πω.

ΡΙιετε μακ: επεοι·ε εε :Με επι Ια πιεί-τικ: Γατα

δ: νυεἰΙΙε όΜΐετ-τουε Ιεε Βστεπεεε επ άειικ Με

'όεε; Ιεε Με ? ειι'Η εΡΡεΙΙε Ιεεφάέπείρεια , ε'εΙὶ

ἔι ὸἰτε Ιεε Ρετίοεπεε ‹ὶε ευεΙΠτέ ;-Ιεε ειπτεε;@Η ·

@οποια Ιε:]θΙε άι: πωπω” , ε)εΒ Ξι ἀἱι·ε Ιεε μήτε,

·|εε €επε όε Βείἶε εοικΙἰτὶοιπε Ιεε Ρώπα επι [Με

Με 8: Ιεε Ρει1ΡΙεε ε ποι1ε ἀεἴεεὸετιειὶε πιεσε βεί

:η Πιτ Ιεε Με , η ίιπ!εε ευτεεε; Εεε Ρ6ιικτοίΕ

·εικοτε τειπεει· 8: ἰτπετρτετει· εεε ωστε επ με

:ιυττεπτετπ , Πε Με α]]εατά Με: ω·Ιοερπιπά·

μα» ,βετ Ιη'Πε άι: ΓΙπιπιυπε. @ετ Η γ ε Με] άει1ε

Ι'οτἱ8ἰτιειΙ) επ ρι·επετπ εεε άετη1εκεε ρετοΙεε Ισ

1ΈΙει$:ΜοΜυκε ραπ Με "Μου, ΡετΙεεεεΙΙεΙε

ΡΓεΙτι1ἱΓτε ποιιε τποιεττε ε ε1ιιΉ εε [ε Βιι1τΡ38 66ϊ

επ εεε , τἱτέε εε εε εμε ποτι-οΒΡωιπΙε ὸὶἔπἱτέ

«Σε Με: εοτιὸἰτἱοη, Πε απ; ΠεεπιιποίηεΙα ωεωθ

καποτε ; ειπε Ιεε ειιττεε !ιοπιπιεε. Βἱεπ φ'ἰΒ

[ογετιτ ερρεΙΙέε ΡήοεἰΡευε ειπτεΙεε Ρει1ΡΙε85 ·

δ! Ιε ΐογετιτ επ εθετ,ειι ίοιπάε ιιεειππιο1πεὶΒ

ΐοεπ εκ[επε ά'Ι1πωυπε,ε'ερε ε εϋτε Βοπ1ςτιεε; εοπ1:

Με Ιεε ειιιττεε, Γιήετε ε ιπεΠπεε εεεἱὸεειεεδΗ

τυεΠτιε νετιἱτό; Α με Ρι·έε ετιΙε ιιπείὶπε ίοττεε

(με όετιε Ιε ΡΓεεήιπε 82. οίιΙε ΡεοΡΙ1ετε ΡΜ·

Ιετιτ πω: Ρτἰεεεε,8ε Με8ἱΙΈτετε,8εΙεὶιτ εμε!

:Ζ 82· ὸὶτ; ?Με Με: Βὶει‹κ , ό·ώσετσκε εκ[Με ε" 80#·

ε 7 Μπέκι



πι; Ι; π, 3-ι ιι ε;; .

ΜΔΕ" , εόΙοιιτε ; τιιισιειΪοι2 "κι ιιιιισκέι › :οικω

Ιισιπιικ:; ό· πια μι Με: Ισ: ριιιιι:ιριιιιιι: σΙιενι·είτι

πω” απ ασεπ. Μιιιε ΙΙ π'είΙ με ΒεΙοἰπΜΜ

ΙΙ:ει· ιτΙ.ΐ:ινεπτεΒε Ια άεΙΙιιειΙε Ι-επε επι ΡιιΙΤειΒε επιπτ

:Μπι φαι πε Ειπε επτεπότε πόιιε Ιιὶεπ ιΙ'ιιιι

πιω Ιιοπιπιειαιι· ιιιου:ε Ιε ΡΙ:ιΙιπιΠε,ΙΙ π: Ιισ

αρΡΑΙΙΙΙΙΙϊ μπι: ά: Μιιυση Ιε @Με ,ου Ια @ών

νωπεε πΙ'εΙΙ: με θ. Ιιι)ι. 1.2 ι·ιιΙΙοπ , εΙιιἱΙ-πἰτ ειπε

που; που; Μπι επ ιιιιεΙτιιι'ιιπ ; εΙΙ Ροιιι·εε ειιι'ΙΙ

π Ια ΡιιιΙΙιιπι:ε 8: Ια νοΙοπιέ ιΙε ποιιε ιΙεΙιντετ

:Ιιι ιιιιιΙ , & ιιΙε ιιοιιε Ρι·οειιτει ε" ΙιΙεπ και· επ

νιιιιι επ ειιιι·οιε-ΙΙ Ια νοΙοπτέ ΜΙ π'επ ιινοΙΕιιιιΙΙὶ

Η ΡιιΙΙΙαπεε; δ: Πι ριιιΙΙιπεε που:πιω Ρει·ειΙΙε

- πιεπτ ιιιιιιΙΙειΙΙ εΙΙε π'έτοιι: ιιεεοπι :ι πόε ιΙΒ
. Υ Ρ 8

Ισοππε νοΙοπτέ. Ε:: Ρι·ορΙιετε ρι·οποποε ιΙοπε

επ €επει·ιιΙ ,ιιιι'ἔι Ι'Ιιοιιιπ1ε π'είΙ ΡοΙπτ Ια ιἱἰΙἱ=

γιαπεε?ειιΉ πε ιιοιιε εικονι οιπτ πι: πω, ΙΙ

ποιιε γ τοιιιΙιοπε, δε πε ποιιε ΙΒτει Ροιιιι:ιΙε πιω

@ποιιεεπ :ινοπε Ισε'Γοιπ. ΙΙ Ιε Ρτοιιιιε πετΙ:ι εστι

ΠσΙειιιιοπ ‹Ιε Γε ίοΙΙ:ΙεΙΤε , :εΙΙε ειι'ΙΙ ιτε ρειιε

με [ε Βιιτειιι:ιιι Ιιιγ πιό-Με ‹Ιε Ιει πωπω Ιιἱειι Ιοιιι

εΙ'επ Ροιινοιι· ‹ΙεΙΙνι·ει· ειπα”. 11πε Ι1οιι5 Ρει·Ιε

ΡοιπεςΙε Ια νοΙοιπε ‹Ιε Ι'Ιιοπιιπε, ιπειΙὶεπε Ιε

?Με Γοιινεπι ,ιπεεττιιἱιιε , δ: εΙιειιι€ειιπτε ε τσιπ

ΡΓΟΡοδφ τεΙΙε πω ειπε φαιά πιω ΙΙ ειιι·οιε
:παταει Ιεε ίοι·ι:εε , δε τοιιτεΙ'ιιιιτΙιοτΙτέ πεεεΙΙΙιιἰ

Δ τε που: ιιοιιεΒιεπ πω , τοιιίιοιιτε πε ποιιε

γ ιΙενιιοπε πω” μια: πει· , :ιτιεπεΙπ Γοπ πιο·

.νειἱε εοπτει8ε,Ιοπ ιπεοπίΙ:ιιιεει β: Ϊοπ ΙιιίιεΙε

Με· Σε: γοι€4ιπ με τοιιεΙεπ36ιιτε ι:Ιι:ιππει ιΙε
ϊ - Ι Ι γ0ΙΟΠΕέ

 



;,ς.ζ επεσε»Μ Ισ Ρβιευκε ε ε: εν Η

νοΙοππτέ , 8ε τοιιτππεπ· Ιεε οΙιπε εεεΙετπτεε εΡίεᾶἰοπι9

επ ΙπεΙππεε ιπποττεΙΙεεΡ ΜεἱεΙε ΡΙΙιΙππΙΙΙε πε εσπ

ΙΙεΙετε ΡοΙππτ εεΙει ρου: :ετα Ιπειπε, δε! ε'πιτι·εΙίε

ΓευΙεπιπεππε ἔι Ια ρυΙΙΙΙιεπεεε εμ ‹Ιε"η εΙΙ: Ιε[Με

εἱΡειΙ :1ΡΡι17 ‹Ιε Ια εοππΗεπιπιτε , ΙοιΙτε Ια Ισοππτπε νο·

Ιοτπτέ (Ιεε ΡετΓοιπππεε έτεπιπΙ: ΙεπιπΙΙε Η. οίι ΙΜ

ππποεπιπε Ιε ροιπνοΙπ·. Ο: ειπε ροιπνοπιε πποιπε ετ

τετπάτε ςΙεΙΙΙποτπππππε,Ροίέ €1ιι'ΙΙ τποιπε εππππεΙΙ:οτπ·

ΙΙειππαιεκπτ 8: ετπΙεπτπωεππτ, νεα ε:εττε επιττεππό

ίοΙΙ:ΙεΙΤε , όσοι ΙΙ εΙΙ: εππνΙτοππππέ , 8ε οιιεΙε Ρω

τππΙΙΙε ππουε τεοπ·είεππτε τεεε-εΙεεεπιπππειπτ επ α::

οποτε, ε”@τα17ππ,6· ΙΙ πισιωπ :Με:απο σ”

Ι τήυπο· ΙΙΙ ρετ@Μβερω ἀεὶ:: ιίεψέκε. Με ΜΙΒ·

επεε ἱεγ Με : ε: ρεττἰειιΙἰετετππεππτ τω:: επιπἰ Γοππτ

εΙ'ιιππε οικιΙΙτέ π·εΙενέε, Ιεε ΡτΙππεεε 8ε Ιεε ΜΙΒ·

Για :Ιεε ρεἰπρΙεε,οππε εΙΙνεπ·ε εΙεΙΐεΙππε επ ΙΙεΙΡϊκο

εΙοτι επε'ΙΙε Γοππτ Ροιπίΐέε σε ε:Γειττ1ΒΜ0Π › ο”

ὸ”ΖνΩΓΙΦ€εἀΪεππποιπτ,οα ιΙε Ι1ειΙππε. ΜΙΙΙε επεεΙόεο8

επεΙποΡεππτ Ιειπτε εππττεΡ:ΙΙεε , άουτ Ι'εκεεπιτὶσΙΙ

όεοεππό ιΙε ρΙιπίἱειπτε εΙποΓεε άΙνετΙεε, επι1ΙΙετωε

εοιπτεππ εΙΙΙΙΙεΙΙεωεάπτ εππίειπ·πΙ:Ιε. ΦιεΙψΙθ5°

ΪοΙε επιιΙΙΙ ΙΙ ει·π·Ινε , τ1ιπ'πιππ εποιπνεαιπ άεΙϊεἰτπ ω”

ΒπΙφεπ·ότε Ιε οτεεεεΙειπτ. Μειὶε κ1ιπειππΙ ΙΙ σε α:

Ιτειπνεπ·οΙτ ειικίΙ ειιιτι·ε εεεΙεΙειπτ π:ερεποΙε εΙε τπωε

Με: δε εΙ'επποείεΙπεπ· Ιε Ιυεεέε ιΙε Ιεπιπ·ε νοΙ0Πε

εεε, Ια οποτε, ΙεπενΙτεποΙε Ξιτοιπε Ιεε Ιποππππεε,πεπετ

δε ε τοι15 Ιειππ·ε ιπποενεοπετιε, 82 τπ·εππεΙπε πετ Ι0

ΙΙΙιΙεΙειπε ετπ:τεΡπ·ΙΙεε, ‹Ιε εεΙΙεε ππείτππε8ε @ΙΙΙ

ΙΙ:ΜΒΙΟΥΦΠτ 185 Με είΙειπτέεεε €Ξ'εΒ: εε ειπ'ΒΠ·

@πό Ιε ΡΩιΙππΙ ε με εεε βεΙΙεε ΡΞΗ'ΟΙΐδε .ΙΜ

@ΙΙΙ



Ω ° .

η 1 Μ “2>δι4·· . δ”

ηιιιιι/Ξιιι , πι: πιοπ0·π2:πρωτη ό· πι πω:ιι

ρπιπ:πι β: μια απ::ιΙσπϋιπι. Βεἔιιιό έε 6 ποιη

ιιιε, εοιιιΒιιπι ν:ιιι·ιεε ίσοι: νικ εί-Ρει·ιιιιτεε !εοιιι

Μαι ιιιι:επιιιιιο νόιι·ε ειιωιιιέ! (Ζει άε$ΐοιιιε 82

ατε νοΙοιπ6ε , εΓοίι νοιιε αττειιιιιέε νότιοΜαι ι

ιὶεΡειιἀειιτ ι!'ιιιι Ρειι όεΓοιιιΠε , ιιιιιι είὶ ι::οιιιιτιο

έτι·ειιι€ει· επ Ι'Ιιοωπιει πιά ειι ίοι·τιιιι ει: Ρι·ειιιιει·

5οι1η δε ώστε ει: εοιΡωιιιε νοιιε νο)ιέε ιιιειἱιιτε+

παπι ιιιιιιιιέ ,Με ι·ειιιιιτ επι Ρωικ , 8ι ιινει:!ιιγ

ε'ειι που: _ἔ. ιιειιιιτ πιστα εεε Ι·ιπιιτεε Ρετιί-έεε ι

πω: Ι'Βοπιιιιε ι·ει·ιιιιοιτ επι Μ: :αυτι δω Ριιι·τι€8

Ιεε ιτιὶειικπωΒιιιότοιιτ,εέτ εΓΡιἱτ, ειιιι Ιεε ατοπ

ειιιιΐοιτ, νειιέιιιτ Γοιιόειιιιειιιειιτ ιὶ πιιιιιι:1ιι6:ι·. Ι.'Ε

αιτιιι·ε 110118 ιιιαΐοιινιτι1τ ι!εν:ιιιτ Ιεε γεια και:

νωπό ι!ε Ι·'Ι·ιοπιπιειάα& ιιιιτιιια8ε πι: τουτεε Ιεε

ειιοΓεωιιιι επι άαΡςιιάειιτ. Οι π,ε/ί(όιτ-ο116)ι2π2 Ρ£ οι?

νιιπιι·έ π: Μπι !ιοπιιπιι ,παπι ππ'ιΙβέι έ860Β!'ε Επ- 6'

ιιππιπποπι Ι'Ιεισπιιπιι β ροπιιιισπε μα” ισ πι:: 8,6

πιι"ιερμιιιπισ. Πιιβ ισπιριβοπι μια παπι. 1.ιπροι:ιιι·

υιαβπτ πιω ιιιιπιιι6ό· Ι2.$2Μπώ',ιμέ Μ68|ιιπΞ25 .Η πι πι: α:

Ι:: ιππισιι ποιοι επβπιβΙοπ” ειπε ὐιι!ιπ:σ,ὶΙιβ ιι·ιιι- Τ; ο' _.

πιοποπτ ρΙιιι @επι ι με π πιω ιπι:[ιιιιι. ΕΙΝ: ''+. +

σιοιιε άι: ; (πιο π.: πω:π Ι'ποπιπιυβπιβιπύ!ιι!ιΜ

_ιὶ Με Μπι: πιά παπι: ; ππΉ πι πε πω:: Με , ό! Μ· Η;

απο” πω: ιἴεππιιιιι ;ιιιι'ιΙ πι” σιιιπιπο ππη'Ισισ , ,ή

μι: ε!! σπα” ώ· .ι'ιιι[πι: ; πω” ?ΜΜΜ ι πιά ιν

πρι: ποια πε πωπω, μεω” ό· απάνω πωπω '

πωπω μπι: μμε :πιο Μπι: π κοπο” Ι'Ιιει&ει `

ό· τοπικ πι· έιναι , απ” Δ: πιο ιὶὲιιπ :Μωβ ` .

@κι |ιπι “απ” κιπω: ιἰιι πω, ό· π: Ιι8_|Ισπτ ΡΓιΨι

· Ζ :. · . . ΗΜΜ·· ιμ%

τ

_ ”*έ άι' . ": __ ι



Π

;;6 .ΜΜΜ Μ· Ισ Ματια: ο κ ι. ν τ.

τΙιαιιφτβιο, με Ια και ]Ι8/ΙΙΙΙ τα ει» Ειι/Ιαιιτ. Με

Ραγειιε ιιιείιιιεε οιιτ εκεεΙΙετιιιιιειιτ ΡΙιΙΙοΙοΡΙιέ

Πιτ εε ΙιιιετήιιΙ ικα δι Ρι·οιιοτιεετ, ειτε ΙΙΙιοιιιιιιε

τι'εΙΙ αιιττε εΙιεΙ1ε, τιιιε Ιε Γοτιεεα,ιιιιε οιιιΙιτε ; δι

τεΙε αυτια Ιαεαιικ ιιιοιε , ιιιιι ΙεΙΙΙειιτ ιΙαιιε Ιειιτε

Ιινι·εα , δ: ΙειΙεεΙαιιιετιτ τοιιε Ιεε @Με τΙαιιτ Ια

ει:οΙεε. ΜαΙε ΙΙ τι'εΙΙ με ΙιεΓοἰιι, ειιιεΙε ιιι)αιιιιι

Ιε α νοιιιι τατιιαΙΙει· πι' τοιιτ εε τιιιἰ Μπι ττειινε

:Μια Ιεε έετΙτα ,ί-οἰτ Ι-αιιιτε , ΓοΙτ ΡτοΙαιιεε. Ι.'ειΙ·

τιετἰειιεε εοπιιιιιιιιε ιιε ιιοιιε ειι αρρτειιάι ινε

ττοτι Ραπ Ι'έεΙαιτεΙΙΙειιιετιτ ‹Ιε εε ιιαΙΙΞι8ε. Οι

υενογοιια ιιοιιε ‹Ιε ΡΙιιε οττΙΙιιαιτε, αυτ: εε ει”
:ΙΙΙτ Ιε ΡτορΙιετε, Ια τιιοττ ττουΙ:ιΙετ Ιεε όεΙΤείιι5(Ι0

τοιιτεΜε τΙε ΡετΙοιιτιεεΡ @Η αιιττε Ι-Ρεᾶα€Ιθ

γ α-ι:-ΙΙ τΙαιια Ιε τιιοιιεΙε ΡΙιιε τ:οιτιπιιιτι ; εμε εεΙυι

- @Με«ατι 'Ιιοιιιιιιε αμεα ανοιτ Ι:στανέ ιιιιεΙανθΙ

Ιοιιτε, Ρετι:Ιτε Ια νἱε ειι ιιιι ἰιιίταιιτ Με τετοιιτιι€Ι

επι τεττε,ΙαιΙΙαιιτ, ιιτιε Ιιιθιιιτέ τΙ'οιινταεεεΙιιι· ι

τιατΙ:αΙτα, ΙτιιΙΙ:ταιιτ ΓοιιιΙαιτιειιιετιτ ιτιΙΙΙε δε ιιιΙΙΙΘ

εΙΡεταιιεεε · & ττοιιιραιιτ αιιταιιτ τΙε εταιιιτΙ38'

Οιὶ εΙΙ εεΙιιγ τΙετιοιια,ιιιιεΙειιιε@Με ειιι'ΙΙ @Με

. είΙτε ; τιιιΙ ιι'ετι αι: νειι άεε ειιειιιΡΙεε ιιοταΙιΙεεζ

Οὐ είΙ Ιε Εεε, τιιιεΙτιιιε οΙιΓειιτ 8τιιιαΙρτ:ιιΡΙ€

τιιι'ΙΙΙ-οΙτ › τιιιἰιι'ειι Ρι·οάιιιΙε Ιουνετιτ ? (Η “Πε [

παρω:Η ΙιειιτειιΙειιιειιτ ιμι"εΙΙε αἰτ €0ΙΙΙέι ΙΙΙ"

ιιε Γοιτ ίἱειιαΙέε μι· ι1ιιεΙτιιιε ΙιΙΙΙοΙτε ‹Ιε ΜΙΒ

ι·ιατιιτε? Τοιιτιιεα Ιεε μα:: οὐ νοτια νοι.ιτΙτέ8 ΜΙ

Οτἱειιτ, επ ΟεεΞεΙειιτ, αιι ΜιτΙΙ,αιι $εΡτειιττΙο0·

' ΏοτιΙΙὁε_τέα Ιεε _€τατιτΙα ; τε8ατάέε Ιεε ρετΙΙΙ· 2

Νοτια ττειινετέα μι· τοιιτ ιιιιε τιιΙιιιΙτε τΙε ή”· τ=ειιεΙ°°°

 



Υ,ς;..

'Βιθή: Η Σ: δε 4· 559

ττειιττιέεε πιτ ιιιἱΙΜιι ιιοΜιιτ ι:οιιιΜ ι:οτιτίθο"=

Ρετιιτιτε ιΜε ιιιιε , δε Ι'ειΡΡτετιετιίιοτι ιΜε ιιιιττοϋ

νοιτε ττειινοτέε Ρετ τοιιτ ιΜε εττειιτοε «Μ τοιιτι:ε

ίοττι:ε ι:οιιΡέεε Ρετ τεΙε ιιτι:ιιΜττε: Με τΜ!Τειτιε τΜε

Ρτιιιτεε,Ιεε τ:οτιΜτΙε :Με Επιττὶτιιὶἱετεε Ειοιττονει·

Με Με ιιτιε & Με ειτττεε οτι οτι ττιίτατιτ ; Με ιογεε

τοιιττιόεε οτι άιιειΙ ,Με Ρι·οΓΡετττέε οτι ιτείεΠτεε ,

Με ίὶιεεέε οτι εττΒιετω , Με τττοττιΡΙιεε ειιτιιτττ:

· τεὶΙΙεε;Μ Βια: ὸιτ τιιοτιιΜ ετιττοτΓοιινε:τιτ ετιετιετέο

μι· Μ «Μι:εάε (Με ΜιιΙ Ματια. Με η]πιτβιττ ,

ΗΜ Μ Ρωιτιιίτε; (Σέτ εί-Ρτιτ, Μ Ρτετιιιετ τιιοΒἰΜ,

τιιιι ΒιιΓοιτ ῇοιιΞι· τεστ τΜ τι:ίΐοττε,οιιι έτετιι!οιτ Με

ροτιίέεε ΒΜτι ενιιιιτ ότιτιε Με ίΜτ:Με ἔι νεττττ , τμ

Με ροττοιτ :το ττεΜ. ιΜε βοττιτ:ε άι: Μ τιποτε; Ωέτ

εΐοτιτ,οιιι ιιιοττειτοοιτΙε τ:ΜΙ 8ε Μ. τεστ, επι οσοι·

Μ ι:οτττετιτεττιετιτ ιΜ το ιτιιΜ:τ:ιοΙε τ:οτ ε,οίιιΙ

Ιοεεοιτ,Γε Ιἰεοτττἰοἱτ ὰ τσιπ τιιτιΙ ;τείτ εί1ιζιτιτ τοπ

Ξι Ι'τιειιι·ο, τιιιΉ ε,γιιττετιὸοἱτ Μ ιτιοιτιε, αρΡεΙΙό

μι· Μ ()τειιτειιτ,τιιτι Μ τει: τοττιτ, τιιιιιτιτι βατ ΜΥ

[(ΐΠΈΒΙΒε ιτε ιτιώτιο τιιιΉ Η τΙοιιιιέ ι1ιττιττιι Η τι

νοιτΙιτ;Γοιινοτιτ Γσ.ττε τιιτ'ιΙΡετοι(Με.ιιτιιτιο τ:ιιιιΜ

ιΜ εείοιιτἱειἰτι ττετοΒεττιετττ ε.ιτττο , ιτε:: Μ νοΙοτι

τό :Μ ίοιινετεττι 5ει€τιειττ. αφηστε-τοτε Η επ

ιπτοιΙτ ; ιιιτιτε ι;Μ τι ΐοιοΜε , τι είττειιεεε , δ: Η

ιτιορἰιιέεε, τιιιΉ ιείτ Μαι τιιίέ ὁ. Με φαι γ ε.

τιιτε!τιιτε ιττειιτι ει: τ!είΐιιε άι: Μ τιποτε , ιιιιἱ.Μ _

.ιιιείΜ οτι εεε ενετιεττιτ:τιε. εεττ νοἱτ οτι με τοιιε

Με ῇοιιι·ε απο Ρετττε ντιΡειιτ,ιτιιι: τιιιιιέιτ,ιιτιοΒοιιι

τι: ιΠιιττιιοιιι: εοτιττειιιάτε τέτ εΓΡτἱτ ιΜίοττιι·ιτΙιτ

εοφ Με τιιτιτ ειττιό ιιοιιιΜΜ , οίι Η τωτιτοιτ

τ › ' Ζ. 5 έΕΣΟΜ

τι



“ή Δ 8Μποπβα· Ια Ρβαιωσ ο :ε π. ν ή

με» εμόνςτω;εε άι: Κοπτε. Μειἱε Η ΪοΙΙοἰτ,9ιιεΙα

.Ρτἐὸἱέζἱζ›π άι: 5?ΕἴΡι·ἰτ (Μ: ειςεοιπΡΜηνςτ

@δευτ Ι'ΕΒ1ἱΪς: :Με Μ: εοιηιηετιεςωεπτ , ε]ιι'αιιη / '

άει·ώετε;;ετηΡε Η ε'όΙενετοϋ: ὰεἐ Βοάειιτρ ετι

[εξεπεμπε πιεπίοπεε, άεΙΐεπιζαπε άε Π: πιπἰει·, δ;

' ςοππωεισάεπε Φο εἶαΒζὶἐτιἱτ άέ:$ νωτάσε , εμε: .

;.Τἱηι. ])ἱειι ὁ. ::τέεε Ροπή;; βάς;Ιεε, δ; Ροι;ίςρι:3, ηι1ζ

ΦΠ· # ση: ρουπι11ηεέτέ,Ροητ εη11ίζετ φ2€τεᾶἱβπ (Κ:

.·ν· · › ικα, ()€π:ειϋ1επκοτ δ: ΙΪξΞήἔηΒἰ1ε Δ!. Ι; Μ;

| οι; ιηείκηε ΡΕοποπε:επίβόϋτβώεπέ γ' ικ_Ι:ι «Ιε

νο;ἱοη σ.€τεειβΙς: 5. Πω? ᾶνζςΙιητεἱτε ζι 'βοττιπν: ·

είὶ άε: ε'ὰἐ›ίἰ;£ιἱτάμ Ρεκ:Ηξέ &_‹Ιε μτπουεετ,οο0

δ. Μ· ;:Β3ϋΐ 9ἰ9ἔ ἔϋἰΪΜιι2 @με Κ: 30ιΜπαίιιΜΗ

έιά6Μέ5 [ηχώ ηβΕτέ μοιω·ζτμή; , πιώ ὅ. [ει τή·

;ι·ΘΡτοΡτενΒΣΐι τουΕεΈ'ἱπ]ὐΪὶἰἐε Β;'ἱιπΡΠὲ€τ:έ άε ›

` [ω φτηφΜΓεω (Ϊείὶ-Ιἔι ε!ιοι·ε Ρι·ετεε ,Με ω!

ςετεΓω; β!» ΜεΙΒετι ,_ντηεηωπε ἰηίὶἰ;ι1ἔΞΡ2Ε'

"Η 1ο 8εἱ8ιἱειιϊ Ε ε ιι ε,86 ντο;Υε1τιεπτ ιτεεοτιάΙΜΠ·

/ ' βέ · μι; Γρε ωὶυζίἰτεε; .ι1ιι'1[βιιιι; οΜετνες1992

¦ ςιιςΙι1ικε [εττιπὶηεε ΐοιιΙεώροέ,ώΑΒάατά&ΐ909

Ιεε ῇοϋι:ε άεισόττο Π; , μια: ξνοἰι· μ:: «άι ςιω '

Ξ 1'έτετπς1ξε Έ Μ: τΙε: ία Β1;Μ1ευέειιώ ·έ;!ίσ1έτ

ἐΦωο0- ; ΜΒΜ άουΦΗ1%Μυκ499ΕΨΗ

4=ε.ϋε>Φω€ἱπ=ι>==ϊΤοόἔἔὸῖἶπἐυΐ€ἑὐευτ1σσυ
Ωἰ:υ:ἰὸτὶὲΒΒΩἰευ; &.πιέ ή ηιὶὐΙἐειςςτεῇσςεφζτ .

Ροκ! ε'Ξ9θυβΙό ὶ Με Μίο[=ε «ΜΜπε

Ρἱεσιό ε1η.ζεξδ::Ε;οΗ:ώΙε ὲίοιὶτ', δε ε; [εε1ή;ριπ3(ιτε βατ Η @ερεοίου:ε 8:Ξέ @τῆι Α ει; Βςμέεπ1;

Θ” Μ ΐ9ΡΦίὶὶ£ἱ=Π>< =οΦωΘαέπτΙ=πήσιω

=» ?Η 9Ω9ΜΦΦΟΦ= Ρω:ειε: .Ρωσιακ α”
' Κ · ` · βεβίη

 

Χ



' 2ε.εου;τε Θεό ἴεέιω σε εεε5ιεε 1ε ιρετιι1ε ΡωΓε

!

. ε νΜΜ›ε›ε .ε ε. . Με

ΪεεἰΙἰτέ ς!εΡΙοι·εβΙε _εεεἱει·_ !εεμάέβειεεεεε άε ' `

τοιιτε Με σιωπές: εφε: με με εε_εεμειςε, έβαζε Χ

@σε ηοιεε-ὸειὶε.εεάεβ·εἰε άς Ιε.οϋγζμε ἀεγοτἱοπ .

ει: 8εζε:1ει1τ 1ε.ε ε ε με ιιπεξετἰεμίε εηεἀἰτεέ

τω; ε!ε Γε Ρετρ1ε5ε3εευ ξεεε_.όεε τεεεὶἱτζοηειἰε

μι πεετε,εεομεερε εεε οτεεΙεεάη @εμ βε Ρ[επωτ -

ως: , ε!οητ εφμεεγοηεΜε ει1ε[9ι1εε Ρει·οΙεε , εη

ε. Με 84 Ιε:Ρτεε>εεεεεεεε σεΜε«Με

ΜεΜε εεεεεεεεεεεε νεεεεε=1Ι=ε==Ιε: '

εεε › σε Μενεεεεοεεε43εε=τεέεε3εε=τ Με

εοιπιειεες!ειΠεεεεβε μι· [σε εεειπΡΙεεε_Ιομδι· Ιε

$εεε=υη>εε πριν εν=ε=ὶ=εει£ιὶ4ε.ὲε εε εεε; ' ·
εεεεεεεεεεε @Με ΜΧ Ιδο[ΠΨω ε ευε!Φε

εημ'εΙε£μΞβεπιτ είὶτε εηβι: ρεεε· ιιοιιε

' ειρε;ειες εε εέε.εΒιιε , Η εφε τεΡτεί-επτε κι::
ἔεἐΝεπε ε !ένε-εεεὶτἔ‹ (Σε@εεεέ!ΡΜ Δ

εε δεὶεεεεεεὶεεεἐενε εοϋ>εεεεεεε Με πειτε.

ερε;εειεπάτομεεημττεε&Ιριωε.Ιε 1ρύειιΒε εε

@Μεεεε νεετέ`ιὶεΙῖεε>εεφ 9=Ρ:<>εε=τε”

ε'εκεΙιεεε εεεεεωετ ι>εεεεεεεεε πω. »Με

ἔΞΒΪ¦ΪηΕ£η ει!» ετηεΙεχιξΙ'Εεεεεεως_Ι:ςπεση ι°ε:εῇ

σε!#εεεΝΜ π#ωει>1ἐεϋε°#ε·1 ὲ+Μ Με Με.

αμεα εεεο·ω);. _ εραξε1σ.8εΒηεπτ, Μεε Εεει·ε:εΞ

ε!εΒ εε=<>εεεὶἐὶεεεεε'ὶΙε . . εεεεεεεΜε δε

9“! ίὲἔἑςίτε > Φ Μβἱοε. εμ ξερετε; νοετε ειι'ἰ[

εΒίει!ετεεεεεεεεεε1σε τὶοεἐε°έτεετεεευ

@εε ευ Ρεἰε άε[εκέ:1εε ερ εεε μι;;; εοιπτε ιερή

'ε'

υ

εεε ά_ΐιιηε_ Βει[επεεε βεςτε_ Σεερηὴεἰίὶὶἱεεε Γεεί-ι9

@Μροη.εε.1ε Ιειι€εε Γεε!ειεεεε , μπώΜΙΒ ὸ.ε_-”'

ε ε ° · Χ' ε” ε !'-εεε»

 



Μαΐ ;ιιι·ιιιοπ βια ΙσΜΜΜ ο ιι ι. ν· ιζ

ΙΙιιπιε ι δ: ‹Ιε ωιιιω π:: Ρει·πεε ει: πόττε Μ;

εεε ι·εεοπποΙΙΙ:ι*ε Ι π· ΙιιΗπἱε_Ι›οπτό , ‹1ιιε ‹Ιε

· ·ΙΙιιὶπιει· ΡείΕ6ππέιπε έ Με μι.: ιΙεΙΙιιε τοπια·

- ειιστω,·ε·ειι ι·εεοπποΙΙΙι·εβ 8ι·ιιιιιΙειιι·, εεε «Ισ

Ιε επιιπότεβι Ιε τεύετει·εοιιτ ειιτι;ειπεπτ,ειιε πι!

Η:: Ιιοιπιπεε ,ππΙεε Απεεε. @είε ι·εεοπτιοΙΙΙιε · `

Ι Β @Βία πε πε τιεπ τεπε εΡΡι·εΙιεπ‹Ιειω :με ιΙε
· ΙΙΒΙΙΔεπΙετι εεε πεεοπποΙΙΙτε-ΐει ΡιιΙΙΙεπεε ιΙεΙε

θες επτιεπειτιεπξεπ Ιιιγ ; δ( Ιου: με ιπεΓΡιΙΙει·

ε «με Ιε πατάς, ειιεΙειιιε έΡοιιηιπωΙ5Ιε , ιιιι'ΙΙ ρι4

' ° χοιίΙει Οφαμειιιιε ΙιεΙΙε Ιι)?ιπιιε ἐ Γι Ισίιιιι-'

- ε έε , 3ιι'ιιπε γ1εωωΡοί6ε «Με«Με εεε πιιι·πιει Ι

ι ' 6ἱι ιό ιιΙΓεπι ςοπΙΙ.3ιιιιπεπτΙ'αιτιππιζΙιι ειιι1ιιιε,Ιε

εεΓΡε& ιΙεεεετεΓοιινεμιπε Μι;ειιε Ι σε ΡιιοΙΙΙι<

5 τσιπ: ιποιπειιε Ια Ισ β; Ι;ι ειπε επί-αι πεπι Ι

ΕπΙεΙε5 : Ι0ϋἔ5Ιε° πω', 8: νόι:ιεΙΙΙεπεε ΙιιχΙ03'

ΡΜ εετειιΜε; πιω Ιω `Ιιχωπεε «Με ΡΜ: ιΙιΓειτε

/- ἐΙΡϊἰτ8 @ΙΙΙ 8)τέιιτ ξεπιειε εεε- ιιιΙ @σπάει απ·
έτειιπ Β[ΡΙ:1Ε;ΙΙ Με Ι'ιιι τοιιτεΙΙι·εΙοίιε :ΙεΙΙ'είε -

Επι. Η είξ'νι·ιιΧιεΙιΙΙΙ πε τε]έιιιε ΡιιεΙεεΙιοιιιή

Μ88$& Ι68 Ιοιιειι€εε ‹Ιε Ι;ιΙιιπΒιιε; ((:αι·ΙΙ Ιιι;

_ ετεεεμ δε πςιιιε Η άο,τιπέειί6ιιΠεΙιεπιτ) Μιιιε

¦ - Ή:οιπΙΙτιοπι ς1ιιεΙε εφιιτε'βιεεοι·άε ; ειιε-ΐΙΙΒ

' πάσει δ( ιωειιοπ εΙειιπεπε ςΙιεειιπΙειιτΡΑΜ9:

. επ εε εΙ·πιιιι. ΤεΙΙ;ε είε Ια Ι·όΙι€ιπέε', εεε ΜΙΒ

_ (Ιενοπε πι $ει€πέω ;τεΙΙ·ε ξιι:επτέεπέΙ ΒανΙἔ

.- ·` επ α: Μ» σιιι?ιπά Η Ποιιε ειιιι6ιέ€Με ΙΙιγι·επε

.. (ΙΝ .δε εκειέε ίδτι ιιιπεπιιιτιεΙπιειΙενοιτ. Βάζα

ΓΕϊ9Με!κΜυπ ΜεΙοι4Ι:”Ι')ΕτάιιεΠ Μειε ὁ Με

Ιω ιιεπιιιι·ειιέ8 -4υ·ιι φάτε ζώ"=Πω ΡΒιιε

ε';ιςειιιΙ.Ες - π



·ιντβ σ ω, 4. μ;

σ'ασι1ιιἰττστ αποΜε συ ω” ιΙσοσ ΙΙιΙστάσνσΙι·.

ΙΙ γ εσπΙἐιστσ Ισ νΙσ σστΙστε, Ισ Μιά”, (ιΙΙι-ΙΙ)

Ι'ΕΜπεΙ όαση:: πω ω. Ισ μβΙσισάέα·σ ΙΙ που:

Μια πιο: μοβ έκτο” ο ΟσίΙ Η. τιισΠτισ ρισ

τσίΙΙιτΙσσ ; σιι'ΙΙ Με :ΙΙΙ απ: , Ισ Ιοοψη Ι'ΕτωιιΙ

απ και ασπρη ει; Ιυβικιμ @κι εοπ:ΜαοΙΜΜπ

επ »κι &οαψε, Η ‹Ισ Με σΙσΙΙΙΙ ΡιιήιιΙΙ:ε ‹Ισ τω: _ρ!”:

σκ 5. Ι)Ισιι τσιπ εσεἱει· σε σα:: τσιπ εσι:Ιστ πισω ·· .

τσιισσε σε: θ. Βσσσί·Ισσυσσ Ρ ΡιΙΙε σα: ΙσεΙΙΙιε

@Η ίσα σοστΙσιισΙΙσπισητ Τσι· Με σει·Ισπ-ι

τισε , Πωσ-ει Ιω τεΙΓσστιαΙ:Ισ Ι σιτε Ιεε ΙσίίατιΒι:8

Γογσιπ εοπτΙσυεΙΙσηισστ επι πο; Ι1σιισΙισεΡ Ι

Ει:σιιτσ2 . σε:ςΙ-, ὁ Ισει·σι:εσβε ΙΙΙΙσιισε εταιιιιτση

ι1ιιἱ Ραι·τιιεέσ ινότι·σ Μωβ απτο Ι)Ισιι 8: Ισ

ιησιιιΙε;-σιιΙ- ιΙσσιπέε νσπ:τεΙειισσίΙσ ; Ισ Ποστ δι:

Ισ. νΙει:σιπ ιΙσ νιΐατσ πμ , Ισ πιέ:ΙΙΙσιπ σε Ισ ΡΙιιε

ι σίΤσιιτέ ι=Ισ νδτι·σ Δωσε, ει: κάφε δεθι Ισ ι:Ιιο.Ιι·; δε·

ιΙεΙΙΙιιέ8 ΙΙ Ι)Ισσ νόττσ νΙεΙΙΙσίΙσιΙσε πιοΙΙΙΙΙΙΙ

:σε δει-Ισά Ρσιικήειιτσε ‹Ισ νότι·σ νΙσ ; εΙΙΙΒικισε Ισ

ΡεαΙιό ΙΜ σε σο;; νσιιε @σε σε ΡΙιιε σΙεΙτ,σεΙσ

Ρἱστέ Πιτ σε σα: νοιισ εινέε_σΙσ ΡΙιιεΙσεσπαιπ ;

@σ ιΙΙεήε,ΐυτ σε ς1ιισ νοι;ε σνέε9 Μ:ιΙει:ΙιιΙΙσίΕ

Δ (ιιι·"σσ σιισ σου; σ°σνέε με εστστσ;Γυι· α: σα· ι

γοιιε Μεστά 7Ρειιε σΙΙ:τε @ΜΙΒ ΜΙΙστιιΙ:Ισε! ·

ετιιζιιτέε @με «ΜΙ νιδι:ι·σ (ζτσετσιιι·Β :Μη σοὶ

Ισια σιΙσΑῆἐιισστ:σνΙἔυσστ,συΙΙΙσιιτΙτ ιΙσι·ιε νο:

90τσε,8ε στινσε αιτισε;Ισ ΓσστΙΒασισ τω €τΙΙΙΒΜΙ!·

@ιι Πει; :Ισ ΙΙσπιΡΙσΙστ ιὶ ίσια Γει·νΙι:σ,ίεΙοσ ίσια

ιΙ€ΙΙΒΙπ , δε νίΙτι·σ ιΙσνσΙτ Ρ 1Ι·γ επ ει ά'ειι:ετεε › σιΙΙ

Μ;; μ; ςσσςι·ιιιισ πικαπ ιΙσιισέ :Ι Ι)Ιει1 σιισΙσιισ

- Σπιτια;

 

*Θ*σ σέ*_



348 . Μπι” βι;!ρΕβραιιιι_ φ ιι: 1. ν τ.

μπΙε «Με Ια:τι μ·ςιιιΙετεωιε ε:οηΙΙιεΕειιτΙοιι :Ιω ,.

ιιἰ8τε·ειιι κΙΙειΙ:Ιε ; τμή. τηιιι·εε ιινοΙι· ΒΙ;ιι_φιιέιιιιιι

ςοπιιικιιεειιιαιτ , @Μιτου ΙεΙΕΙιςι;ιειιι: ; ςοιΙιε

πιο ε'ΙΙε Γε τεΡειιτοχεητ εΙε Μαι @τα ] ΩΙ3@€ΙΙπ

18ι-)ε εΙε ςειικ , τιιιζιινω: σκι ειι·τιΠεεειι;ρτε μια

ιΙεΙιέ ςιιε καπ α:Ια , άΙνΙίειιτ εΙιιιςιιης,ιΙεΙ_ειιιι

· -ῇοιιττιέεε- επτα; 1.είι,ιε-ΩΙιι·ΙΙΙ ,- ε; Ιβ ιιιοιιὰεϊ

ι -ςιιιΙ επιιΡΙογειιτ Ια ιι;ιιιτΙτι /ξι Ια ΡΙετέ Ι διΕΙε: ω.

Ιω Ιου: ἐ Ια νετιἰτἐΞ τΙ0ΙΙΙ:Ι'εττι€ τΙι;ιτιες ιΠιιψΙΒ

@ΙΙΙ Μαι :με Ιο εοι·[›ε , έι:ειΙειητίο;ι Με:: : δ6ΙΙΙ

ιιιοιιιΙειιιΙι:έ Ι'ειΡι·εΙΙΙΙιιέε ειπα ανρἱτ_ζεικ ιιιρΙΙΙΙό_

ΙεπιιιιτΙιι άεε ιιιει·ειιι;:ε άι: ΡΙοτέ δ; δε: σ.ΙαοτΙοτιλ

Υοιιε , πιω Ποτε η·ς1ιιινοι.ιΙέεςΙΙτε κά;ειΙΙΙΒ·Ξ

πιω; ΩΙιι·εΙΙΙειι , ΙΙ::νέε τοιιτ:ειι:Ιει:_θιι ]εωτ

ΘΜΩ5Ριιἰε φτιωριιε ρ:οιείΙε Ιιιγιιιβίιιισ›<Μ
Ι μ `

νοιιε ΠΩΡοιιν08 ΙοενΙμωΙευκ ΜΜΜ· Ι:Μ001έ85. -

εύτι;ε νΙε Πιτ ι:ε:ΙΙε;άς: Πανω ,Ιβ Ιιζε:η?ΙιεΙ189ΙΙΙΙ

τγριέ ; μ” Καμια! Η ιι Φ νο_ιιΙιι ειιιει:εςιξοξε › ΙΙΒΙΙΙ'ξΙι

δώιι.ιεΙε 86 Ια νέΜα 12 Ιῇπἀα]_(ὸΙτΡΙΙΜἘΜΙΙΙΙι

. ΙΙιιι·ιιυιΜια νέα. Ιε1ψΙυιοάκω ξ ιιωιιριοΒ84ϋΒ

9"θΙΗΜΙΉ'Α]. @ι5:ν6τκ αι ενια; ΙεΙοιιξηΠέ

ν6εω ΙειιιιείΙειΙε ι:αΙιτΙιται 9ιι;ι νόσεαΙ€ΙΙΙΙισε

Ιεε; ΒΙ·οτΙβει ,ιιε- . ιώ-τι·ε ΡτζητςΙ1ηη_Β€Ι1Παέ

μια Μι ι .φιε πιω -έτέ 8ε ν6ιτειιικοπιι€ωΙ

Ροικεοι: άσε [κάτω ι1ιιο Ιεε ιιοΙΙιμώζΙριΒΙ3ςΦ8

έΙΦ ΜΙΙΙ:τε Ιιχν6ιιζΙ:ι_ βιοηΙΙΙβη:. ΙωάιιΙΙ08ι8Μ

·ιΙΙιαίαι δι ιθδιωΙΙιειοω μετων ΙΙ:Μ'ιιι

πε Ίι:ιεΙΙιιε ίο3·πι _· Μαἰε και:: γ ΜΙ"°Ι_.ε,τουΙβιε

; Ι 98908 [ΟΦΗ ιιιαΙιι άΐαιι πιιεΐτιιέ $εΙ8:ιειιτ ι δέ

πειιάφιε ζω- ἐι· ιιιισ‹πιοΩιι.ο θα ΙΩΙΙξιοίέι Για
τ. Ι ·- ' ςτιζΙζΕ
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εστἱετ σενσττε νἰε εσ Ια τσείΙσεΓοττε. Ραττσἰ

Ιεε ΒΙ8αττστεεΙσοστ εΙΙε είε σΙνετίεσπεστ οτσεε;

ἴαἰτεε Ρατ τοστ ΡατοΙΙΙτε Ια εταΙστε 8: ΙαΙοσασἔε

σε Ι)Ιεσ , Ι)ΙΙΡεσί-έε ίετσΒΙασΙεπτεστ εΙταεσσε

σε νοε Ιοστσεεε. (ιι3ε]ε δοΙεΙΙ νοσε νογε Ιοσδτ

Ι'Ετει·σεΙ α Ιοσ Ιενετ; σσ'ΙΙ νοσεΙε νοἱε σεσΙτασ

ΡΙσε Ιιαστ σε ί.οσ έΙενατΙοσησ'ΙΙ νοσε Ροκ @ο

τΙΗετ α ίοσ εοσεΙταστ;σσε Ια σσΙτ νοσε Γστρτεσσε

εσ Ια τσεΐτσε οεεσσατἰοσ , [ασε «με ῇασιαὶεΙα Ισπσετε σσ ῇοστ, τη Ιε ΙΙΙεσεε σε Ια σσἰτ Μ·

τη ασεσσε σαττΙε σσεΙεΙ ΡσΙΙΙεσεΡοίετ εοσττε

νοσε σε νοσε ανοΙτνεσταΙτε οσ σΙτε εΙιοΓε τον

τταἰτε αΙα ΙοίΙαστζε·σεΙ°ΕτετσεΙ. Μεσα σε νΙεστ α

Ια ίεεοσσε ρατττε σε εε τεΧτε, οσΙε ΡΙα!ισΙΙΙε

σοσε ανεττἱτ σε σε ΡοΙστ σοσε σετ εσ Ι'Ιτοσπισ ε;

ποσα επ τεστεΐεσταστ στἰενεισεστ Ια νασἱτε δ:

τσοτταΠτε. (ζε σΙΓεοστε σ'είΙ: μια σο” σε ίση

ΡτοΡοε. (:ατ ΙΙ εΡτοΙτ σσεΙΗοσ σεΙα Ιοίσασ8ε σε

Ι)Ιεσ , σε ΙΙ είΙ εετταΙσ , σσε Ια εοστἱαστε σσε

Ι'οσ ισετ εσ Ι'Ιαοσπισε ποσα: σσεΙσσε εΙποί`ε σε

Ια ΒΙοΙτεΙ σσε :τοσα σενοσε α εεΓοσνεταἱσ 8εΙ84

σεστ σσ στοσσε. Με :στα α]βτπα.Μπι (σἱτ ΙεΡτο

σσετε) βια· Ιε.φτ·έσσέραια σ'ασττε σε: ρειφΙε: , »Με

αστα::β: σ”Ιπωωσ. 0είΙ: σιτε ασεόττοσ ττεε στο

Ιοσσετσεστ εσταετσέε εσ σοττε σατστε , σιτε σε

ποσα αρΡσχετ ίστΙε σταε σε Ια εΙταΙτ: σσΙ στο

ντεστ σε Ια ίοΙΒΙεΙΐε , 8ε Ισσοτασεε σε σθττε εσ

τεσσεστεστ. ()ατ Ιοσε οτσΙστε σε εε ναἰσΙσίὶτεμ

σσεσοσε νοσοσε τεΙσἰτε εΙΙΙ'αΡΡατεσεε εκτε

τἱεστε σε: Ιιοσιισεε, ποσα σοσεΙσ ε σα 

‹

 



ξ!. Η

τ-·"··;.τατ--··-”Μπήτω?ΜΜΜ-Μή_

!

εφ 8'ειιιιιιιι[πτ το @σπιτια ε τ: τ. τι τι

τιιετττηπε Μπτ Ριιτίτιιτισε 8ε τειιτίεΒεττε είτ εποε

ειτε :ποτε ττε τοττειι ιιτε. Νοιιε νο)τοιιε τιιι'ιτε

ι:οτι:εττετιτ Μιιτε ιτε! εττιε ενεε ειτττττεττει δε Με

επεεπτετιτ απο ιιτιε Βτειτιιτε ΡοιτιΡεξ Ο: τω:

' τπίτι·ε ιιοπε ότιτοιιιττεε ιτεπιτ , 8: τιοπε ετιιΡετττιτ

:τ'ειΡετι:ενοττετιπε τοπτε και: Ρτετετιιτπε Ρτιτ·

ιτετιι:ειτοττε, δ: νεττιι τι'είτ ειπε ττιετττιιι Μετα

ετ ειπε εεε τιτειε , εεε τιιτιἔπεε 8: εεε εΓΡτττε , ι1ιιτ

τσιπ τω ιτε Βιιιττ , τιε ττετιτιετιτ τιιι'τ. πιτ ΗΜ:

Π Ροιιτττ ε τιιιττεπι ιιιιιιιιιιιεττι πιτ Ρ1'ΕΠ1τβή0ΠΠ Α

'φοιτ τ! Επι: ετοπτετ,ειπε ττόττε ΡτοΡι·ει:οτιίτττπ

που €ιτιτε ετιιτιιτειιιειιτ τι πειτε ττοιιιΡει·ι Οτι

έτσ.ιιτ ι:τιεττιετε δε ιιιετεττετε. ιιοπε τι'είτἰτιιοτιε

τοτ·τ ά Ρπιττειιιτ, ειπε τε ειτε ιιοπε νοετοιιε ιτε8

πω: ιτε τει ετιιιτι·; 8: ιιπιιιιτ τι σε ι1ι1τ ιιεΡεττιιττ

Ρτιε ὁ. ιιοε τετιε , ιιοιιε ττ'ειι τιιιτοτιε τιοτι ΡΙπε ιτε

εοτιτε, ειπε ε'Η τι'εττοἱτ Ροιτιτ ιτιι τοπτι Πεω

Μπιτ τπετειιιετιτ ειπε πειτε τετΓοτιε ιτεε ετιοΜ8ι

Ρι·οι:ειτε τεττε τοΙΜ ιιττεδττοτιε Ρετ τιιειιεττε πο”

τιττειιιτοτιε τιοε τιτειιε 8ι τιοε ιιιιιπιτ ιτε τΊιοιιιιιιτι

τοπικ: ε'ττ ετι έτοιτΙεντεχττττΡεπτετεπτ. ΠΕ·

ει·ἱτιιτε Ροιιι· τιοπε ιιττεττιει· ιτιι ττεπιεεττεΪΟϊἔ

ότι Ρετνει·Μ ιττΓΡοίτττοιι,ιιοπε ειιτιοττε πειτε πιό·

τιιεε ετι ιτἰνετε ττειικ ε. ιιε τιοιιε Ροτιιτ Μ: τή

Γτισττττττεε Βεροττά Με το Ι'τιιιιιιιιτη τττηττττ ΐ#

@ήτε ή! επ Με καιει:: ιτττ.ζ ΕΓε)τε. τω· τα: κατ·

Π? τι π τ Ετ τύΜωτε ο ΜτιΙ'τισιτι· (ότι-Π) βετ τοπσω;πτ

π. ο· ;τεροπιτεπτ :τι @Ωρα ραπ Με, .τα ε θ' (ΙΜ

ε'αρρι4]ειττ Μ· το: τΙκιωια, ό· Μάτσε: πω· τω·

@πιοπως ώστε”, φωιιιΙιΙψιττ τττεΜπάπττττττΐ

Με" Η



:ή :,:,:,::. α::

.Μα:ιΙΙ: α:: Ισ ρπιβιιυωε: ς :Πε ιι:: :ααα Ρϊ0ΡΙ:α- Ιω::

Α Με) ιμ:Ι βσσ:ηΙααπΙ'Ι:υτπιπο, Θ· ιμΕ:Ιε Ι:: :ΙΜΕ:·[Μ '7· Ι· Χ

β:: θα:: (Ι'αΙΙ: Ια Ιααοιι :μια ::οιιε :Ιο:::ιαΙ::)· Ια

ΡΙΞιΙ:::ΙΙΙα :Νο πι:: α]]αατά ρυ::::· ή:: Η: ρ:Ι:::ια

μια , α'αΙΙ: ε: :ΙΙ:αΙΙ::Ιαα Β::::::Ιε :Ια ι:ιο:::Ια , Π::

απ:: ::ι:Ι ι· :Ια::::α::: Ια: Ρ:α:ιιΙα:: :::::8ε α:: αι:

το:Ι:έ 8: α:: ε:α:ΙΙ:; Μ β:: απ” ΙΙΙ::ΙΙΙ::::::::ω

α'αΙΙ ε: :ΙΙτα ::Ι Π:: απο:: Ιιο:ι::τια,::ι:αΙ ιιι:'ΙΙ Με.:

Ο:: ::ο:::::ια να:: Γα:ινέε , Ι'Εα:Ι:ιι:α ΙαΙο:: Ια

ΙΙ·::Γα :Ια Ι:: Ια::Βιια ΕΙ::::Ι::ι:α Δω:: ΐοι:να::::ΙΙΙ:

:Ι'Ι:σω:ικ,οι: β: :Ι:Ι'Ι:α:πωσ,ροι::Πα:ιΙΒα: Πι::

ΡΙα:::α:πΜΜΜ; αο:ιι:ι:α ει: ΡΓα:ιιιι:ια 8. @Σαβ

σε α: Ι'Ι:οιπωσ :ΙΙ: Ια Ρι·ορΙιατα ει: 8αΙΒιιαι:: : απο ΡΚΜικ

π: ::)ε: βπ:πωιπ:α :ία Ι:: , ώ· :Ια :Πε :Ι:Ι'Ισσα::πω

:μια :ισ Ια :Μπα Ε: Β:: πι:: :Ι:ι:ιε Ια: Νοπ:Ι:ι·αα: ΜΜΜ

Ι'Ε:α::::Ι :ία/Ι μι.: :σωπεί'Ι:συι:παρσα: :πω::Ι:, π] πι. κ.

::ο::::::: ΙηΙΙ.: :Ια Ι'Ι:σ:πυκαρι:α:β προσιτά:: Ε: ΙΙ Βια: *ω*

Ια: :Ι'αΙ›ο:ι:Ια:ιτ :αιιι::::1ιια:: :1ι:α Ια πιο: :ΙΙΙ:ο::::::α

α:::ΡΙο.χα ιΙει::ε Ροή Ι:ι:ιΙ Γ:: Ρτα:ι:Ι ίοι:να:::: : πο::

μια: ιι:: Ιιοι::ι:ια ιι::ΡΙα::ιαι:: , ιι::ιΙ: μι:: ιι::

Ιιοι:ιιιια :Ιι: αο::ιι::ι::ι › :Ια Ι:ειΙΙα :ιιιαΙΙ:έ , :Ια ααα::

:μια Ι'ο:: αρΡαΙΙα :Μάτσα Σεπ:: 8: αΙΙ ορι:οίέ δ.

ιι:: ανασα πιω, :ιιιΙ Πε::Ιδα αι:ΙΙΙ Ιιοι::::ια, :ι:ειΙε ιι::

Ιιο:ιι:::α :Ια :1ι:ειΙΙ:έ , ι::ι·8:α:::Ι , αο::ι::ια ω:: Ια

ΡΙααι:::ια 6:.. Μ: επ1"αΜάαΙ”Ι:σωωι, ώ·Ι::επ[:::ι.: πω.

' έ:: ρε:βασηα: [απ "ω, ό· υπε::[:::Ζη ::'αΙΙ Ι: "°·

ιΙΙ:α ( αοπι::ια πο: ΒΙΙ:Ιαε Γιαπ: ειι:ΙΙΙ Ι:::α:Ρ:ατα) /

ααα:: :Ια Με έτει:: :ια ία:: :μια ναι:Ιτα; Ιεε ::οΙ›Ιαε ·

ΜΙΟΝ : :μια ιι:α::ίο:ι€αι Ε:: :Μια Ια ΡΙα:ιιιι::α Μ σ::

' «ω. Τα:: Ρασιμ:: σ” κά ( :ΙΙ: Ια·Ρ:ορΙια:α) Ι·

Μ!!!

Ι

3-αν

ω”-..._α__αη...:



σ χι. @Μακ@Ίο Ρβσιιπισ σ κ ι ν Η

Με: Π:: ΜΗπιπ.τ άι: τποπιΙο ρπ'το: Ι'οτεΕΙΙο,ωιτ Ιαού8- ὶ

Ισπ.τ.άσ Ι'Βοπιυπω μια Ισ: εκ[ωι:Μ Ρ27βΜπαε0; σ'σίἙ

ἔι¦ άΙι·σ απ:: Με Ρσεἰ:ε ,.ς]υσ1σ8 επιικ!ε , επι: ακα

άσ Με» στα , ' ω.: Ιω :ιοϋΙσε , αψαπ!νΙε Ισ :Με ό·

Ισ μαντο. Η σπ1ΒΙσ όοιπ ε1ιι'στι σε Ιἰσιι Ισ Ιστο

ΡΙιστσ Ρι·σοσ αποτο σε απ:: στι Η ιτισἴπισΜατ; ›

δε νιισἰΙΙσ όΜΓσι·-τουε Ισε Ιιοιπιτυσσ στι άσιικ σεισ

Ήσε; Ισε Με ΑΜΙ εφρσΙΙσ Ισεφσέριοέμασ, σ'σίὶ π

ὰ ὸἰτε Ισσ Ρστίοτπ:σε ‹ὶσ ΊυεΙἱτέ ;-Ισσ αυτια; @Η '

11οιιιιτισ Ισ.φΙ: ά: ΜοΜΜ0 , ε)σΒ ἑὸἰι·σ Ισ8 Ρστίιε,

Με ἔσω σε ϋ2ίΪ€ σοτιὁἰτἰοιη Ισε ρτΙ:ισσε στι [Μέ

?τισ δ( Ισε ΡσιιΡΙσε ; πωσ άσί.σπάεπιτάσ πωσ Βστ

τη Μ· Με Με , η), Πιτ Ισε σπασω Ι.°οη Ρ6υττοἱτ

σιισοτσ τσυσσι· δε ἰιπστρτστσι· ασε ωστε υπ ρω

σιπτστιτσΜ › Νο και απἔατά ροϋπ β:: Μεμπώ·

μια ,βιο· Μι: ό: Μουιυπο. (θαΠχ σ ΜΗΜ”

Ι'οτἰΒἰτισΙ) σκι Ρι·σιπιτικ οσε άσκιήστσε ρποΙε8 Β

β: άι: Ι'ΜΜυπο μια Με ω” ΡσιτΙηιισΙΙε:Ισ

Ρωτιιἰίὶσ πισω π1οτιέτσ ; ε1ιι'Η :ισ Π: Έσω Ρεϊ8 6θϊ

συ σοκ , τἰτὁσ άσ σε εμε που-οΒΜιπΙσ Δἰ8ιιἰτέ

εὶσ Ισιιτ εοτιὸἰτἱοη, Πε απ :ισειιττποίηεΙει ωσΒΜ

πιστιιι·σ , σα: Ισε κατσε Ιιοπιπτσε. Βἰσπ τ10ΐιε

[ογσιπ ειΡΡσΙΙέε ΡιἰπσὶΡειιικ στιττσΙσσ Ρσι1Ρωά '

δε Ισ ΐογσπτ σο σίΐστ ,σα Ἐοτι‹1ε ΩσεΩτιποὶυ5ἰΙ$

ίοτιτ οπ)°σπ: ά'Ι1σωππω:'σΠ 5 ἀἰι·σ Βοπισισε5 ΜτΙ:

Με Ισε επιασε, ωστε 5. ιιπσΐῖπσεεισσἰόσιτε,δΜ

Πιάσε: νειυἰτό; Α Ρετ: Ρτέε σπ1Ια ωσΠπσ ίοττσ6

(με: άσπε Ισ Ρίσειι5ιπσ 82. οί1Ισ ΡτοΡΒστσ ΡΜ·

σ ΗΜ ΜΧ ΡϊἱΠ©€$ › δε ΜειἔἱΙἙτειτε , δε Ισ1ιτ :ΜΠΕ

:ϊ "° (ΗΜ Πω ε_βε: ΠΜ:: , ώ·ιβωσιασ απ1%π.σ έκ Μ·

` / πω”
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ΜΜΜ ,. αιΙΙοιπε ; Τοα:ε:[οι2 Με ΜΜο·τέ.9 ; :οικω

Ι›σηππε:; ό· Με σεβ ε|Ιε: Π:: ρι·έσπέμια σΙππω

κουμπι: απ απο. ΜαΙε ΙΙ σ'είΙ με σεΓοΙσ ΜΠΗ

ΙΙετ ιΙΖανασταΒε Ια εΙείΙσε,Ιε Γεω σε ΡαΙΪαΒε έπεισε

εΙαΙΙ. σιι'ΙΙ σε Βια: απεσάτε σύττε Ισὶεσ σ'αυ

φωσ Ιισιπτιαε;εατ αΙου:ε Ισ ΡΙαΙωΙΙΙε,ΙΙ πεΙιϋ

αρμτ:Ισπα Μ” σε άεΙΙυπη Ιε Με: ,ου Ια @εΙΙε
πασα: 11,εΙΙ: Ραε σ. Μ» Ι.α ταἰΙοτι , ιΙιΙΙΙΙαΙτ σιιε

πισω σου; Ποσα επι συεΙι1ιι'ιπι α εΙΙ Ροητεε συΙΙΙ

α Ια ΡιΙΙΙΙασε.ε δ: Ια νσΙοστέ σε που: εΙεΙΙντετ

σε ιπαΙ , Βε σε σου: Ρι·σειιτει· ‹Ισ ΒΙετι ;ι:ατ επ

ναἰσ ευ αυτσΙτ-ΙΙ Ια νσΙσιπέ ε'ΙΙσ'επ ανσΙτ'ασΙΙἱ

Ια ΡιΙΙΙΙαπεε; δε ία ριΙΙΙΙαικε κισσα Γει·οΙ: ΡατεΙΙΙε

- Πισω ΙσιιτΙΙεα ΙΙ εΙΙε σ'έτσΙτ ασεοι11ΡαΒσέε σε

Ισοτιτ›ε νοΙοιπέ. Με ΡτοΡΙμετε ρτοπστκε τΙοτκ:

επι 8εσει·αΙ,,Ρσ'α Ι'Ιτσιππι1ε ια'είΙ: σώσε Ια ΜΈ

νι·ασεε σε Ι σε πωσ τΙκετα σΙστ :Ισ πιαΙ, Ι

:ποσα γ τουΙΒστιε , Βε με κισσα Ιξι·α ΡσΙσε«Ιε ΒΙεΙ1

Προιιεεσανω; Ι›ε'Ι-σἱη. ΙΙ Ιε Ρι·συνε σαι·Ια σου·

ΠεΙετα:Ιοτι :Ιε Ια ίοΙΙ:ΙείΙε , τεΙΙε ειι1”ΙΙ σε ΕΜΗ:

με Γε ΒατεστΙτ Ισ)! τηείωε τΙεΙα πιο:: α ΙσἱεσΙοΙτ1

δεσ σοιινοΙτ ΙΙεΙΙντει· αιιττυχ. Πωσ ποσα Ραι·Ισ

Ρσἰπεόε Ια νοΙσιπέ ‹Ιε Ι'Ιισοπτιε, ιτιαΙΙΒικτ Ισ

μι” Γοσνετπ ,Ισσ:ετταΙσε . 8: εΙιασΒεαστε θα τσιπ

στομα, τεΙΙε ετιΙἶτΙ :με φωτιά Μαι ΙΙ αυτοΙΕ

α:σστεε Ιεσ Ι:οι·σεα, δε ι:οιπε Ι'αυτΙ·ιστ1τέ ιιεεεΙΙαἱ
τε μια σουσ- Μαι ΙΙαΙΙτε , τουΙΙοιιτε σε ποσα

σ· όεντΙσπα_σσιω Ροἰιπ δε: , αττετκΙιι Ιου τσαιι-·

.Με €0υτα8ε,Γοη Ιπ1εοΠΙΙ:10€εο δε Ι`σσ ΜΜε

ΙΜ. Μ: @ποπ με τοσεΙεσΙσστε εΙ1:ΙΙΙΒεταΙθ
“- 1 Ι Ι Ι νοΙσστέ

 



Μ; .ΜπιουτΜ· σ Ρβιαπιε ε 1: εν τ:

νσΙοστέ; σε τσιιτσει· Ιεε σΙσε ετσεστεε εΠεσσσσ9

εσ Ιιε.Ισεε ισοπεΙΙεεΡ ΜισεΙε ΡΙΙιΙσπΙΙΙε σε εστι·

Ιἱσετε σώσε: εεΙ:ι σουτ εεττε Ιιεστε σ σε ε'εττεΙΙε

ίειιΙεισεσε σ Ισ σιιΙΙΙΙισεει σοὶ σε πει εΙΙΙεστΙσ

εὶσεΙ σφι”, σε Ισ εσσΒεισεε , ώστε σ σοσσε νο·

Ιοστέ σε8 Ρετίσσσεε έτασε ΙσστΙΙε σ σίι Και'

ισε.σσιιε Ισ Ρσι1νσΙτ. Οι· εμε ροσνσσε σσιιε στ·

τεσστε σε ΙΙΙιστσισε, Ροίε σιι'ΙΙ σσιιε εισσιιΙΙ τοπ·

ΙΙεσπισεστ δε στσεσ·ιτσεσε, νειι ασε εκει·εστέ

ίσἱΙσΙείΙ”ε ,Δω ΙΙ είΙ εσνΙι·σσσέ , σε σιιεΙε ΜΙ·

τσΙΙΙ:ε σου: τεστείεστε Ι:τε8-εΙε82Ισστεστεσ εε8

στοτ8, Με φπιβτι,6· ΙΙ :Ματσε"ψπωσ##Ι

Ι ασοεε ΙΙΙ ρασΙΙιε:β:ρωπω: σεψει:. @σε Ιιοισ·

πιω Κ)! Με : σε ΡετσειιΙΙει·εσιεστ εεισι σιιΙ Ιοσϊ

σ°ιισε σιιεΙΙτέ τεΙενεε, Ιεε Ρισσεεε σε Ιεε στΙσει·

ἔσω: σεε ΡεσρΙεε,οι·ιε σΙνετε σεΠεΙσε εσ Ι'εΙΡΓΙΙΙ

εΙοσ εισ'ΙΙε Γσσι ΡοσΙΤσε οσ σ°εωσΙιισσ : 0”

σ”σνσι°Ι©€,σἶεισσιιτ,οσ σε Ι·ιεσσε. ΜΙΙΙε εεεισεσ8

σεΙποΡεσι: Ιεστε εσετεστΙΓεε , σουτ Ι°εκεειιτἱσσ

γ σεΡεσσ σε ρΙσΙἶεσι·ε εΙΙσίεε σΙνετΙεε, σιιΙΙε απ·

εοστ:εστ σὶΗἱεΙΙεισεστ εσΓεισΙπΙε. @εΙσσεε·

σεΜε ΙΙ σκάνε , σιι'ιισ σοιινεσιι σεΙΤεισ Μ::

ΈειΙ:Ρει·στε Ιε ρι·εεεσεστ. ΜεΙε φωσ ΙΙ σε Ιβ

ει·εσνετσΙτ Μαΐ ασε-τε εεεἰσεστωμισε σε :ιοσ·

Ι·›Ιετ δ: σ'επισεΓεσει· Ιε Ισεεεε σε Ιεσι·ε νοΙοσ·

@Μ Ισ ΜΟΝΑ ἰσενἱτεΒΙε σ τσιπ Ιεε Ιπσσπισε8ιω"

ΙΙσ ε :οσε Ιειιι·ε ιιιοσνεσπεσε, 82 Ι:ισσεΙιε σε! κ

ΙΙΙ σε Ιεε τε εσττερτΙΓεε , σε εεΙΙεε ισείτσε8 › @ΙΙΙ

ίεστΙ:Ιογεστ Ιεε ρΙιιε εΙΤειιτέεει (Ξ'εΙΙ: εε σπεσ

Ιεσσ Ισ ΡίεΙσιΙΙΙε σε: εεε ΙσεΙΙεε σει·οΙεε, .Μ`

εστί:



” Μ ωσ5ιΞ _ πι·

1ΒΜεβτε , ώ·έΙ τετοιωιε εκβπω, 6· οιΜε" Ιλ

Ρειψιιτ [ει Μ:: :Μπα ιίε!Μπ.σ. ΒΒΒ'θ.Ι'θίΙ εε ὁ Μπι

_ πω, εσπισιεισ νειἱιιεε Επι: νσε εΓΡετειιιι:εε ! εσω

Ιιἱειι ἰιιι:ετταἰιιε νίιτι·ε επτιιτπέΙ (Ιεε άεΙΙεΙιιε ά

εεε νσΙστιτέε,ά'σίι νο.ιιε ειτωιάεε νότα Βιετι ›

τΙειιειιιΙειιτ ιΙ'ιιτι με σε ΐοιιΙΙΙε .ιιιιΙ είὶ ι:οπιιιιε

έτι·ειιι€ει επι Ι'Ιιοπι Με, επί ει: τω"επι Ρι·ειιιἰετ

ῇσιπ; σε :Ωστε εε εστΡε,συε νοιιε νογόε κτι:ιΙστε

επεσε ειιιΙιιιέ ,Γεω ι·εάιιΙτ επι Ρουάτε , 8: εινει:Ιιιγ

σει Ποστ ἐ. πω: τσιιτεε εεε Ιιειιιτεε Εκπαί-εεε ε.

σα: Ι'Ιιοιτιιιιε τεπιιιοΙτ ευ ίσο σωστό δω Ρειττἰ€8

Ιεε ιιιἱειιιι Εεεε ίειιάτσιιτ,οέτ εΓρήτ, σιιὶ Ιεε ι:οιι=

(Μΐοιτ, νειιέιιιτ ΓουάεΙτιειιιεστ ἐι ιιισιισιιει·. ΠΕ·

ιττἰτιιτε πισω Πι€τΓ00νετιτ ιΙενειιπ Ιεε γεια εεπε

νεπιιτέ σε Ι'Ιιοιτιστω.Ιείει κιετιιτε,8ε σε :οικω Ιεε

εΙισΓεωιιιΙ επι ιΙερειιόειια σε :Πε/Ι (εΙΙε-εΙΙε) με ΡΕ πι?

ιαπι:ε' ιΙε 2υατΙιουι-Μ9 . με]ςιΜΜε @Μια Οετ- 6'

ωπειιιεκτ ΜΜΜβ ροισιισειιε Ρουφ εε ειπε Με

ειι'αρρεπεπεε. ΠΜ: εεωρεβειιε μια, επεσε. σφι::

σεβ” εΙΙε ιπειιιτεΞύ· Ιε:ΧΜπάτ,ιμε ικειιβειεει .Η «κι επ Μ

Ιε: Μποξ:Με :ΜΜΜΜε:: Με ΙιιιΙαπεε,ΙΙ:β ει·εισ- :Ψ @τι

ιιεαυ]επι· ρ!ιι: @εεε : με Δ: έωιΞεί ωε[πιε. ΕΙΙε Δ” +'

πιεσε άι: : σιιε Ιεε· Με” είε Ι'ΙιευιΜε βειι·|εωΙΙισθΙε:

«ὰ Με Με” επι @ΙΜ ; ιμ4Ή εβ είε επτα Με, ά Μ- ΙΙΙ;

οποτε με” ΙΙ,εκπαιε ;ιμ·'ΙΙ [Με :οικω πιιει'Ιειιι· , σε

μι: ε!! πω( ά· :°επ_(ιιἱ: ; ειιωικε Γιιω!ιι·ε , μὲ ε(

ειδιι·τεβε Νώε! μμε :ειστε εΙΜι· ε!! :ευρω Ι'Ιιεαὐε, `

ει· τοιπε β επεσε , ΒΜιιιιε Ια @Με εἴ” ιΙΜιιφ;

. :με ποια πε Ιδιωυιεε, με μπειτε έΜειιιίτε; με πο: Ι

Μ:: βετ @καηκε Ιεε ραπ α" Μ», ε· εε “βετ ::ξ:?3·Ι

Ζ :. σ - @ΑΙΜ ' 1

 



Π

τ

;;6 Σουτ” [τα σε φωτια ε τ: τ ν τ.

τΙΜτπροβιο, «σε σ: να: Μαι: :τι στα έσβακτ. Ι.εα

Ρατεσα τττεΙστεα οστ εκτ:εΙΙετστσεστ ΡΙττΙο(οΡΙτέ

τω εε Ι-σΙετήσίττσεα α Ρτοσοσεετ, ε1ιτεΙΐΙ1οττττΠθ
σ'εΙΙ ασττε εΙτοΓε, εμε Ιε ΓοσεεΙσ'σσε οτττΙ:τε ; δε

τεΙα ασττεα Ματσε πιστα , εΙστ ΙεΙΙΙεστ σαττα Ιετττα τ

ΙΙντεα α δ: Ιε σεεΙατατεστ τοσα Ιεα @στα σαττα τα

έεοΙεα. ΜαΙα ΙΙ ττ'εΙΙ: Ραα ΙσεΙ-οἰσ, σσε]ε τττ'ατττσ

Γε α. νοσα τασταΙΙετ στ' τοστ εε τ1σΙ α'εσ ωστε

σασα Ιεα έετΙτα ,ίοΙτ ΙαΙστα , Ι-οΙτ Ρτοτασεα. Ήττα·

Ρεττεττεε εοτ·στσσσε σε σοσα εσ αστατεσσα α”

ττοΡ σοστ ΓέεΙαἰτεΙΙΙ-εστεστ σε εε σαΙΙΙτέετ @Η

οσε νοσοσα ποσα σε ΡΙσα οτσΙσαΙτε, εμε εε πω?

σΙτ Ιε ΡτοΡΙτετε, Ια στοττ ττοσΙαΙετ Ιεα σεΙΙεΙσα (σ:

ωστε Ιοττε σε ΡετΓοσσεαΡ ωεΙ αιτττε ΙσεεωΙθ

γ α-τ-ΙΙ σπα Ιε τσοσσε ΡΙσα εοττττττσττ , ασε εεΙτττ·

· εχασε νοΙτ Ι 'Ιποστστε αμεα ανοΙτ στενό σσεΙ(τω

τοστα, Ρετστε Ια ντε ευ σττ ΙσίΙαστ ,τα τετοτττσετ .

ετα τεττε, ΙατίΙαστ, σττε τστΙσττέ 6°οστταφτω

ΡατίαΙτα, ΈτσίΙταστ ΓοσσαΙσεστεστ τσΙΙΙε8τ σττΙΙα

εΙσετασεεα , 8: ττοστΡαστ ασταστ σε εταττττεττ'

(στα εεΙσ)τ σε σοσα,ετσεΙσσετεσσε σσ°ΙΙΡστΙΙ©

έ είΙτε , στή σ'εσ αττ νεσ σεα εκειττΡΙεα ττοτασΙεατ

Οτι είΙ: Ιε ΙΙεσ, σσεΙσσε οΙαΐεστ Ι5τττταΙτ›εσΡΙε

ετσ'ΙΙ [οσε , :τισ σετ ΡτοσσΙΙε Γοσνεστ Ρ Οὐ Γωτ

σέετροστ ΙΙ Ιιεστεσἴετσεστ ετσ'εΙΙε αΙτ ΕΟΠΙέα (τω

σε ΓοΙτ ΙΙατταΙόε σαι· ετσεΙσσε ΙσίτοΙτε σε αστα

ττατστετ Τοστττεα Ιεα τεστ: οτι νοσα νοσστε8 ΦΠ

ΟϊΙετπα εΠ Οεεἰσετττ:, ασ ΜΙσΙ,ασ ΒεστεσττΙ0Π·

' ο (ζοσύσετέα- Ιεα _8τασσα ; τεεατσέα Ιεα τεστ·

Νοσα ττεττνετέα σα: τοστ σττε ὶσΙἱσἰτε σε ή”

- Ι · ττττττεΙτα3
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ττιιιιεΙιέεε ειι ιιιἰΙΙειι τΙεΙειιτ τουι·Γε ττοτιττο(εβ

Ρετιιιιεε άσε ιιιιε , δε Ι'ειρΡτεΙιειιΠοτι τΙοεΜατ.

νοιιε ττει.ινοτέε μι· του: τΙτ:ε ιιΙΐειτοε τΙετοιιτοε Χ

(οι··τεε τ:οιιΡόεε Ρετ ττ:Ιε ιιτειάειιε: Με τΙεΙΤεἰιιε τΙε:ε

Ρτιτιεεε,Ιεε τ:οιιίτ:ιΙε οτε ΡαττἱειιΙὶετε, ΒοιιΙενετ

Ιέε Με ιιτιε 8τ Ιοε ειιιττεε οτι ιιιιΙτιΡτειιιτ ; Ιεειογεε

τοιιτιιέεε οτι τΙιιτ:ιΙ ,Ιω ΡτοἴΡοτἰτέε οτι τΙεωΙττεε ,

Ιεε ίἱιοεόε οτι τΙΙΓ8τιιεεε , Ιεε`ττΙοιιιΡΙιεε ετιίιιτιο

ι·ειΙΙΙεε;ΙειΙΙιτε οτι πιοτιάε: ετιτἰετἴοιινετιτ εΙιειτιΒόε

Ρετ Ισ άετετΙε τΙ'ιιιι ΓειιΙ Ιιοτιιιιιε. .εστι τρώω: ,

οι Π: ΡΩιΙιιιἰίἱε; (θ: εΓΡτιτ , Ιτ: Ρτει·ιιιε τ τιιοοιΙε,

τιιιΙ θιΙίοΙτ ιοιιέτ τειιτ οτ: τοΙΙοι·τε,οιιΙ έτειιάοΙτ ίτ:ε

Ρετιίέτ:ε Ι:άε:τι εινατιτ τΙειιιε Ιεε ίιτ:εΙοε ἐι νειιιτ , @τι

Με Ρωτώ: ει.ι εΙεΙἔι τ:Ιι:ε Ι:οττιτ:ε οι: Ια τιποτε; @έκ

οΙΡτιτ,τιιιι ιιιετιιιτ:τ:οΙπΙο αει 8ε Ια τεττε, τιιιΙ Ροιιτ

Ισ οοιιτοιιτειιιειιι: οι: α: ιτιιΙ-ετιιΒΙο :οτ ε,οίιΙΙ
ΙοΒεοιτ,Γτ: ΙΙτοιιτΙοιτ :ὶ τοιιτ πω ;α:ΙΙ είΕιζτΙτ Γοττ

ἐι Ι'Ιιειιτο, τιιι'ιΙ ε'γιιτττιτιτΙοιτ Ιε ιιιοιιιε, αρΡεΙΙό

μι· Ισ ()ι·ετιι:ειιτ,τιιιι Ιε ἔειἱτ Ιοττιτ, τιιιιιιιτΙ Ιιοτι Ιιι)ι

(ειιιΙ:Ιο, ότε ιιιεΙΙιιο οιιΙΙΙ Η τΙοιιιιέ οιιιιιιτΙ ΙΙ τι

νοιιΙιι ;ίοιινοτιτ Ειπε τιιι'ΙΙ τιιιτοΙΙΙε ιιιιειιτιο τ:ιιιιΙΙ:

ότε ι:είουτΙειιτι τΙεΙοδειιιειιτ αυτια: ,ο οπο Ιει νοΙοιι

τό τΙιι Γοιινετειιτι 5ει8τιτ:ιιτ. (19εΙοιιεε-ίοΙε ΙΙ οτι

ετοΙΙΙ ; ιτιιιΙε οι: Η ?οΙΙ:Ιεε , Η τ:ΙΙι·ειιι εε , 8: Η

διοριιιέεε, οιι'ΙΙ είτ Μαι από ὶι νοἱτ8οιι'ΙΙ γ τι

τιιιεΙτιιιο ιιιιιιιι €ιι1 τΙεΙΙιιε τΙο Ια τιποτε , :μπε τ

. ιιιεΙΙε οτι εεε ενειιτ:ιιιετιε. βετ νοΙτ οτι με τοιιε

ιτε @Με απο ΡετΙτε ντιΡοιιτ,ιιιιε Ϊιιιιιόε,ιιτιε Βοο

τε τΙ'Ιιιιιιιειιι: τοιιτι·πιιιτΙτε σ: ότ @πιτ οι: ΙοττΙττΙιι

€οττιε ,το τιιτιτ τιιτιιό τΙο1τιΙι:ΙΙο , οίι ΙΙ ΓειιιΙ:Ιοιτ
Ι Ζ ΙΙ.έαΟΙττ
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Η έποἱτεππεπτ ετεπΒέ ? Ετ ι1επὰἰΙἴοττ, Γύσπἐ

Με πισω:: ε» απο , ὸὶιτ Με Ρ ιιΙωἰίὶε. 8011 άμα

Ωω να , έ! πιοαπιωὶ Μαι «μιάΗ ιἰυππέ , εοωτπε

ὸἰἐ Ι'ΕεεΙε:ΠαΠε ; Ιε τείἰε άι: Ι'Ιιοιππιε όφ

νοἱι· ἴοτι οοι·Ρε ; α:τουι·πο επ τεπε. Εεεεοπ1Βο-'

απ:: τω 8επτε Βυπτεἰπ Η: τείὶτιοἰἔπεητ Με. ¦

άκουα ά οίι ασε σ:στρε επι μπώ: τεπιρε ἴοιπ :€

@Με ει: Ροιιάι·ε; δι Η Μ), ει :Με οἱ: ΜοπατφΦ

ει: πιοτιάε, σ:1ιιε!ει ΒΙοἰτε ὰ: ἔστι ὸἱειὸεπιε , [ΜΜΟ

πατηστε: ε!ε εαπ: εοτιεΗτΙό.Ι.ει εΙιεἰτ άσε 8τωνϋ

εἰὶ πκΓπιε , Ηπα εεΙΙε :Ιεε ροτίκε ; ε'οίΕ άπο απο -

:σε ωτιτΞει·ι: , Ίσα Ισ ΓεριαιΙει·ε τεὸυἱτ ο8εἱετΠ€ΠΕ

ετια:πάτα [Με γ ΙειἱΙΪετ Μαι” ωιιτςι.το «ΕΜΠ

άΗΐετετιεε. ΜειἰεΙε ΡΪΔΙωἱΠε σε: ὸἰτ με ἱἱΦΡιῆ·

πιεσε, 908 ΜΜΜ:πΕΜΜεεπ πω. ΙΙώ, (ΙΜ

:ΜΜΜ απβ 2:τω;ττεε-εΧεΒεωωεπτ 8ε ττ€8·

σε Ι; καθ

ει2εθ: ει;έεταπΒετο αἱ Πιοτπωε. ΕΠε είϊ ίὶετπ1%

ε°είὶ α αποτο , Η πιει:ἱει·ε εΓοίι Η α εΙϊό ίοτιπέ ›

εοπτωσ Μογίε Με πασοκ ὸεηεΡΒἱίὶοὶτ‹ε ὅΒΜ

ετεατἰοιά. Ετ εεκτε ὸἰΙΓοΙιιτἱοιι άιπ εοι·ρεΜΜΜ

επ Γε τετι·ε ίε Μι: (€ΙοηΙε ττἱίὶε , ωαἰεῇιιίὶε4ι°<

ι·είΈ «Ια πιότι·ε $εἱ8τιειιτ› Ρι·οποικέ 5. ΙΊποΜΜ

ερι·εε Γε εΒευτε , Εκ Διβιαικ ψ τοπ υψέε τι: ΜΗ·

82744 Ν ρω .]Μ;παΩ σε «με"ο πιοιιππωι :στη

σο· τα επ α: άέρι·ι8. Ροιιιτε φαω σε ροπότς5

ειιΠἱ ;ετοιιτπωιε απο ΡοιισΙτα Ο εΙπετὶνε,ΙΜΒ .

ΩιΙυτώτε Ρουάι·ε! Ο Μαιου:: , πιω ιπέι:ε @ω

€ΩΪ€ἱΒπετ11611τ ‹ὶε πόττε νειιἰτέ ! Θα: πιο 1960· '

ΜΒ :Μέ Με ἴ0εινεπτ ἐι ω: αμκ: πατ”2νοΜ

χ. > _ Με

ὶ
ι
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ε · Μ: Η Με 4- - · ει»

που: εοιιιἱιιιιεΙΙειιιειιτ ειιΙ'εΓΡι·ἰτ : εοπιπιε ιισιιέ

τ'ενοιιε τοίΙιοιιτε ιΙειιε Με εοτΡε! (ζΙιετε Ηττα,

@ειτε πειτε, ειπε ΙεΜΜΜιιΡΡεΙΙε πύιτοῇὸ'οιὶ

ηοιιε Ιοιιιπιεενειιιιε , & οὐ πιεσε τετοιιτπετοιω

εΙΙ ε:ιρεΙ:Ιε τΙε πιεσε ειρετειιιΙτε :οικω Ιε νει»

21.18 , 8: ‹Ιε πισω ίιιιτε Ιιεϊι· τσιπ Ιεε νἰεεε , Η πισω

Ιε ιιιειΙΙι:οιιε εοπιπιε ΙΙ ίειιτΙ ()'είΙ: Ροιιι·ι1ιιοχ

Ιεε ειιιεἰειιε ΜιιΙΡετεε εΙεε ΗεΒι·ειιιι Ια ιπετιογει·ιτ

1ιοτιιπιεπιειπ ειπα: Ιεε ιτοΙε εΙιοΓεε, ιΙοιπ Πε

κει:οιπιιιιιιιιΙογειιτ Ιει εοπΙΙιΙει·ιιιιοπεΙευτΙεεε, _

$οιινΙετι το), (ω' ιΙΙΙ-ογειιτ4ΙΙε) ιΙε τα ειιτι·ιειιε ;

εΙε τι; ίοΙΤε , δ: άι: του (Στεετειιι·;όειο. ειιτι·ιεκε.

εεε ξ ιΙιτε ἀιιΙἰειιιΙ'οὺ :ιι εε εεε Ε2ΙΙΙιέ , οιι :ιι

;ιε έιέ ΕιΞεδε ίοι·ιπέ ; ιΙε τα ΜΙΒ , ε'είΙ ἐι ι:ΙΙι·ε ιΙιι

τοιυΒεειιι , ού τα [ειπε υπ ιοιιι· ειιτει·τέ ; ‹Ιε

τοπ ()τεστειπ , εΙε ει: ἴοιινετεἰιι 8ειΒιιειιι: , -

?ιι τ'ιιχειιτ ω ι:Ιε Με ιΙε εεε ΙΙειικ τε εσπ

ιιιτ με ε μι: αΙ'ειιιττει Πειτε τεττε νοιιε

ιιΡΡι·ειιιΙ όσοι: Ρι·επιἰετειτιειιτ ό (ΙΙιτεΙΙΙεπε,

Ια Ιεεοιι εμε νοικ ι:Ιοτιιιε κι Ιε ΡΙεΙαιΙΠε,

ιΙε· πε Ροἰιπ ιιιειτι·ε νόιτε €0Ι1Η:1Πεε ει: Μειω

` Με. νοιιε νογόε , εμε εε Νεα ι1ι1'ι1Πε Ροἰεφ

· Με ‹Ιε ΡοιιίΙἱετε, ειι:Ιιιιέε ιΙ'υπ μι: εε ΓοιιΙΒει.

ς1ιιΙΡειΙΤε ΐουι:Ι:ιΙιτειιιειιτ ι Με εοιπΡοΠτΙοιι

ιΙε νεοι δε ιΙε Ιαοιιέ , ειπε ιιιΙΙΙε δ; ιιιὶΙΙε`εια

εΙάειιε ρειινειπ ιΙΙΙΙουιΙτε ; εεε Ιιιιιετιιι·ε σε '

θα ιΙεεΙετει εΙΙε ιιιεί.ιιιε Με ιΙε εεε @από

8ιπιεεΙιοΙε πε Ια ιοπιμ. (:ε και με Κ), υπ ·

(ει:ι·ετ ; ιιιιΙ_ Ιε ὸειπιοιιβι·ε ΙΙόι·εε ιΙε ιΙινετε

ϊιιιἴΩπιιειτιειιε_ ιεεΙιειεΙιόει Νοιιε επ νογοπει

Ζ 4. .ΜΝ-Β
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ποσα επ τοσεΙιοπα, 8επιαπΙσπα Ια νειἰαέ. Ι.ε εἱεΙ .

ποσα επανει·τϊτεπεοι·ε μι· Ια ΙιοσεΙιετΙε τω

Ρι·οοΙιετε. (:οπιπιεπτ αμεα εεΙα Ιει·οπαποσα ΙΙ

ιιιΙΙει·αΙιΙεα , οσε σε ποσα αΙΙεστει· ίσα σπε εΙιοΙε

ΙΙ ναἱπε? (Ισπιτπεπτ ποσα σεΙΙνι·ει·α σΙσιιιαΙ εε

Ισ)Γ πώ πἶΞΪεπ Ρεσ:18έΐ·επτΙι· Ισ), πιεΙΙπεΡΠΩοπι

πιεσε έτα Ιτα ποα ε εἰπα σε σ , σἰ ε έστω

τιαἰπτ εΙεΙαίΙΙει·Ιεα ΡΙσα εΙαΙι·α άΙ:,α ΙΙεπα ΙιιιΡατ

(Με Ρ ()οιιιιιιεπτ 'αεεοιΞιΡΙΡα π? ἔξτα εΙεΙσχ

σἰ ιι'α εσ νειάτα οσα εα ιειια στα τε

Ι1εα. ΡΙεΙΙΙΙ α Ι)Ιεσ, οσε ποσα επ εσΙΙΙοιια αει Ιε

8. ΕΓΡιἰιΙ «με ποσα ειιΙΙΙοπα ΜεΙειιιεπτοΙιεΙ ΙΙ
Ια νοΙκ Ι Μαἰα ποσα ανοπαΙΙαἰττοστΙε ι·εΙισσια.

8: ανοιια επΗπ αΡΡιἱα σαι· σπε ΙσπεΙΙε ειφει·Ιεπ

σε, .σσε1°Ιιοιππιε,6ε Γοιι Ιπαα σεβ οσ°ιιπ τοΓεασ

εαΒε : σιιΙ τι·αιιΓΡειεε Ια ιιιαἰπ σε €6:Ι117 , εμέ)!

~ αρΕισγε , Ιιἰεπ ΙοΙιι σε Ια ΙσίιτειιΙτ. θα είΙ6°σοσι;
Ριιπιτ ιιο:ι·ε ΙπεοσΠάετέεΙεσπΙΙαπεε χ οσε σε

δεἱεπεστ ποσα α οΙΙό τοιιτεα Ισα εΙιοΙεα; οιΙ

ποσα Ια ΙσιισΙσπα. Ι.αΙΙΙ`έα άσσο Ι'Ιιοιιι`οι`ε”σε

ίοι·ιιιαΙα (ο ΙίταἐΙ ‹Ιε Ι)Ιεσ ,) σε οπιιεΙΡασιο ·

δε Ιεα επΙαπα σΙεα Ιιοπιιιιεα α ΡσΙα οσε ποσα ανέα

εΙαἱτεπιεπε τεεοππσ ζ οσε |έε ιι'εΙΙ μα ι ειπε

σ'αΡΡαττΙεπτ Ια σεΙΙνιαπεε. Νε σαιιιταΙΈισα

Βιι· εε ίαΙιΙε πιοσναπτ. (ΣΙιει·εΙιέα υπ αστα οπ

σΙεπιεσιτ ιιιεΙΙΙεσι· 8: ΡΙσα αΙΙεστέ, παπα,
οσε ΙΙ Ι'απεΙεπ ΙΓταεΙ,‹Ιοπτ Ια εοιιςΙΙΙΙΙσπ έεοΙτ ή

απεσσετιιεπε ατταεΙιεε α Ια τσακ: ,πα Ρεσ

[απο σΡίειιΙετ ΠΙεσ πιετττε ία εοιιπαιιεε επ ·

Ι'Ιισσιιπε ο Βεασεοσσ π10Ισανοσα εΙΙ ΙΙ μυ

ΙζΙΙδ
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,!,ρ '15 2,3; 4ο ν. @ώ

Με εΙ'ειώιεΙΙ:Μοε εΐρετεπεεε Μυστυπε ι:ΙιοΙΙ:

πιοττεΙΙε : ἱι νσω ε1ιιΙ οίΙ:ε8 υπ :ογειιωε: εεΙείΙε ι ?

υπ έτειτ ΓΙΙΙΙ·ΙΙΙιεΙ , εσ8επάτέ: ποτά ‹Ιε Ια εΙπἱτ, 8;

δα ΜΒ ,τικιΞε ‹Ι‹: -Ι'ΕΓΡι·Ιτ ιΙ'ετι Ματ, εΙείΙΙιιό Ξι
απο νΙεΙ__8ε ἰι μιᾶε`€Ιοἰτε ζ και ςει·:Ιε:οπο δι εΙ·Ιειιω

ηεΙΙωπαίε ΙΡΙΙ·Ινέσε:ΙΙε, δε ετε:τπεΙΙε; ε1ι:Ι τΙοΙ: Ρετ

ςοηΙΙ:τ1ιτευτ είΙτε έ:αΙ›ΙΙ δ; εοηΙε:τνέ Ρετ ιΙοε

πωπω ποπ ΙιιΙτιπίπε , ιτκιΙε ιΙΙνΙτιε , δε μι· Ιεε

ΙΏωτω ποπ ‹Ιε Ια ς:ΙκιΙτ δε άι: ΜΙΒ ,πιειἰε όιι χ

€ἰεΙδε άε·ΙΈΙΡτΙτ.ια1Ιειι11: ἐι ι:εμ:: , ε1ιΙΙ Ιοπτ Με

Ε8ΙΙΙε νΙΙΙΒΙε (εοωπκ: ΙΙε ρατΙοι·ιτ) ε'εΙΙ δι άἰτο

11ο θα ππ_οπεΙΙιίτη απο τεριιΙ3ΙΙ:1ιιε τεττΙεσπε ,'

ΙΙ Ιω· ίΙε:ΙΙ5Ιεπ ‹Ιε πιετττο·ΙειιΙ· εοπίΙππεε: Πιτ Ιεε

[ ΙΙο:ΙΡευ;2 @ο _τηοτιόε , εμ ‹Ιε ντε), Έσω: Ιεε

@Η εΙΡῇιιΙὲ`ἀ6Ιει1τ τε8τιε. >ΜεΙε ικιτιτ ά νοιιε μ

Η ὁ ττουΡἐειΙἶ ‹Ιὲ @ΜΙΒ , νοι:ε :Ι'εδεε ε Φ: εε

' τυοωΙε::: Υοιι:_ νέιίέ3 άι; ·:ΙεΙ ,εξ αΙΙεεσ.ιι εἱεΙ.

νω8 @Με ί_ειΙΙεπτάπ @ο Η Εεττε , οιὶ νουε·ι1Φ

. Ροιινέε ; η' πε άενέ5 ΡτοΙατευν6ιτε έτειΒΙΙΙΙε

ε Ματ; πιειί8”[9,ιΙΙιειϊτεΙ·ίΕυΙετπιεπιτ , ι1ικ :κέικ τ]ι1Ι

ΙΙΙβοιΙνεΕΙΙ6Μ νΒιΙε φετωεεεεπιτ ‹Ι°γτοη:ἰτιιιἐτ

νστιτν6γει€ε; ὸ*γ`ρειί[ετ Μ. Ιω:: 8ι·αιπάεεΙιε-ν μ

@Με ,Μέ άΜά άειτ1ε ΙοιΙτε ε:Ιιπι11Ρε,ιηη:Ιαπε

Ιειιι·έ νΙΒιπέέ ;ίατιε· νοιιε πιεΙΙετ·εη Ιειιτε ΡοίΙεί: Μω,

ΙΙ908,πγέτά ώστε ΙΙΙΒΙτεεηιιΙ εΙΙΙ::·τοφεΙξε,πιπε ω· η·

ΜΒΜ αωτωπομ Ι'ειιπτε ΙΙι·ωΞΙ , νὁττε ΒΒιιι·ε: ,

εμ Ιζο)=ΒΙ: επι ΡειιΡΙε €Ι'·Ε.άοτ115 Ιοτε ειιιε:ΐοι·τί ιΙο

ΓΕεγΡτε: , ΙΙ ε'εεΙ1εωΙποΙτ επ [ε (Ιαπωτι. Αυ τεἐ

Μ'Με8 Ρι·ετεε5 ε°ΙΙ ω: ποιιε είΙ με Ρει·ωΙε ἀ'εω

!©Π©ΙΙ”© ΕΙ28 Ι1οπω1ώΙΒΜετιε ΡιιτςΙ11έτ ΙπιιιιαΙοε,>

. Ι ; ` εσιτ1Φε
 



 

κι.. ΜΜΜ βια Χε Ρβιασπε ο ι: π γ; πῖ

εοππιτπιε Ιεε ὸεΙἱνπεπιεεε τειιιΡοπεΙΙεπ , δ: αυτια.

ίειιιΙιΙαΙιΙεε; εοππιΙιἰεπι ππιοΙπιε ιΙενοιιε πιοιπε πια

επε επι οικου Ιποππιπι·ιε Ια εοπιίἱιιπιεε πΙε πιθππε ία

Ιπιπ , εΙιοΐε ΙΙππ-πιεπιιπεΙΙε δε ΡΙι.ιε επιπ'Ιπιπιιιιιιπιεπ_

(:οππιππιεπιτ πισω πΙοπιπιεποΙτ Ιε εἱεΙ εεΙιι)π , πιώ

ιι'εΙΙ ειπεκατ? 8: επιπΙ εμε: π: ενοΙπ πω: πιιιεΙ

πιιιε παπι” πα εΙΙ πετοιιππιε,οιι γ πεποπιππιεπει :Μει

πέππιειιπΡ ()οππιππιεπιπ ιιοι.ιε ΡπιππΙοπιπιεποΙτ πιω πιε

εΙιέε εεΙιι)π , πιώ ὁ. ΙσεΓοΙππ ‹Ιε μπάσο Εισαι· Γογ

ππιεΙππιεΐ (ζοπιιπιεπιτ αΙ:ΙιεπποΙπ ΙΙ Ιε ιιιοπιτΙε δ: Ια

εΙιεπὶπ δ: Ιε ρεεΙιέ Ι-οιιε πιω ΡΙεάε, Μπι πιώ Με μπι

Ιε νεἰπιετε Ροιππ Ιογ ππιεΠπιε , δ: ιι επι παθω, ςιιιε

(ΙΙιπΙΙΙ Ιε νεππιιιιιΙΙΙ: Ροιιπ ΙιιγΡ Μάι ΟΙιεπε 1:Γδε

πω, εοπιιπιε και:πεππε, οιι πετοιιππιε Ι"Ιιοωπιπει

που: επιίεΙεπιε ἔι πιε πισω Ροἰιιτ Βεπ επι 1η; :ΜΕ

πιοπιε εΡΡπεπιεΙ εΙΙε Σι πιεΙε ΡοΙπιπ@πάτε Βου-ε

νεπιέε νοιιε , ιιιιεΙεπιπε Ιιοπιπιε ππιἱπιε ; πιι.π'ΙΙ ίειΙΙε ,_

«ιιιεΙπιπιεθα 8π Ιιπεν86Ιιε πιιπ'ΙΙ Με , πιιι'αιπ Ι-οπι€Ι8

εε πι'εΙΙ πιιι'πιπι Ιιοπιππιε ιΙε ΡοιιιΙπε , πιπιὶππιέ :Ροπ

ΒιιεΙΙ Ροι1π ‹ιπιεΙπιιιε τεππιπ:›ε , (περὶ τοκι·ΙΙιεπε μι:

πεππε επι ρπειιιιεπ ποιππ,εε πω;

τἱεπιτ , νεπιπιπιπ ἐι Γε πετΙι:επ. Εεε νεπε επι Μου;;

ΒΙεπι τοΙΙ Ια πιιΙΙοιι. (ιιιεΙπιιπε έεΙεπτειπιπ εμε (οΙΕ

Ιε ΙιιΓππε ‹Ιεε Ιιοππιππιεε; πιπιτπε πι'επι πιεσε εΙΙ:πει

Ια δε. Ι.εε εΡΡατεπιεεε επι Ιοπιιτ €ππιππάεε ! δι:

ι·πιειΒιιΞΗπιιιεε;Με:ειπε Επι πιιοπιτπε εΙεΙπεππιεπιπι

ειπε ί-οπιε εεε Ιιεειπιπ 8; πιεΙιεε πιιαΙΙιπιεε Πε πιε

εεεΙιογεπιπ , «με εΙεΙει τεπτε. Ισ Δ:: α) να: @Με

ΡπορΙιετε) #"ΜΜ ὐ°`νει°ἀο]Διι5 πωπω @νικά ` -

“Μ”. Μιὰ Η: βπιμ_[Ω3 ό· ΝΝΑ Πι ιιεῇικπμω

οιΙΙΙΙε €ΙΙ.πΙ τε Ιοπ'ιφ -

Με



_ νιτ·β Η τα δε το 36;

το Ισ α] τΙιεττΜι τα Η: στο β βατ Ματ ττετινά. Με!

Ετ σοττε , ό ΙσσεΙεα , ροστττσον Ιεα ετατΒσέα δω*

νοσα? Ροστοσον ΡαΙΙΙΙΙέα νοσα ασ τττοτττστε σα

τταΙ , τισ'τ,Ια Ι:οτττΡ 5'ΙΙα Γε τετττσεστ, α'ΙΙα οατΙεστ,

α'ΙΙα εοστοΙοτετττ εσίεστΙ:τΙε , νοσα ττετττοΙέα,

εοστττττε Ιεα ΙσετΙΙεα σεα ατΙατεα,-έοταττΙέεα στα

Ιε νετττ, Ο τέττατιΒε 8: ΙσετονασΙετοτοΙεΙΤεσε

αεστ Ι νοτια νοσα στοσσέα σε νθτ:τε ετιτατιτ,

ττσασσ νοσα Ιε νονέα ΙιΙείστΙτ α Ια νεσε σ'στι σταδ

τισε Ιττσεσιτ, Ρασντε Ιιοτττισε , εοπτΙσεσ εΙτεα

νοσα ΡΙσα τΙσΙεσΙε ετστ Ιον Ι Α νόττε εισαστε

ΙΙεΙΙ ΡατσοσσαΙαΙε σε εταὶτιστε εε οσ'ΙΙττε απ»

σοΙΙΙ μια. Ματα νοσα εοσιτττεστ Ροσνέα νοσα

εττετιΙετ Ια ΙαίεΙτετέ σε νόττε εοστα8ε , τιστ εισιτ

αιτέα σεα εΙτοίεα, σοστ νοσα εοσσοΙΙΤέα Ια Με

ττττ6τ σοὶ τοΙττσΙτ ματ Ιεα Εετττστεα σε Ι)Ιεσ,

σαιτ Ια ταΙΓοτι , στη· Ιεα Ιεσα, τα ΡατΙ'ετφετΙεσεε

ωσττσσσο ο Ιεανέα ττεα-εεττατιιετττετττ , σιτε

' Ι'Ιτοττιστεσ'εΙΙ: οσε Ροιτστεδε εεσστε? στή ττοσα

· Ιε σεεΙατττέα Ιοσνετττ, δε εττ Με σεα ΙΙντεα σ

Ι σο ΙσείοΙττΞ α.: αστα τοστ εεΙα ετατεσέα εεττε

τττείστε σοσστε, 8τ εεττε Μάτσε εεσστε, εοττττε

ττσΙ νοτια ανέα σιτ ταστ σε Ιστανεα ΡατοΙεατ βετ,

κ ΙσττΙΙε σε τεττε , οσε νοσα ανέα νεο ΙοττΙτ

σε Ια τεττε, οσε νοσα Ιεανέα ν σενοἱτ τοτοστα

σετ Ι›ἰεττ τοϋ › νοσα ότε τοστε αΙΙεσταττεε. ΙΞ.ΙΙε

νοτια τ-αΙτ τοστΙσετ σεα ττιαΙσα,σοττ τισ @σετ ,στα

σσε οοσττέε; σταἱαΙε εΙεΙ,8τ Ι'ΙτστττοτταΙἰτέ. ΕΙΠΕ

τοσα ατταεΙιε σε Ια ΙτοσεΙτε, οσο σε ναΙσα £Ι'Ι8α

σ: σε νισσεα νοστ , πιατα σεα Ι·ιΙαΐσΙ·ιεισεα εοτιττε

Ι)Ιεσ, 



ια; εαυτο” @τ Ισ Ρβιισιτισ τ: ιι ι. ν ιζΒΙειι, Ι'αΙιιιε8ατΙοτι τΙε Ιοτι (ΙΙιτΙΙΙ,8ε Ιε τΙεΙΙιοιι-ἐ Ι

ιιειιτ ιΙιι τιοτιι,ιιιιΙ νοιιε α Γατινό.νοιιε νοιιε είδα

7έε τΙε Ιοττε ΡουτΙεΓοτι οτιιιιιιιιτ ιΙε εεττε ναΙιιε

τω» , (με τι'εΙΙ ειιΙΙόε ειτε τΙε νεοι , οιιεΡοιιτ

ενΙτει· Ιεε ιιιαιιιτ , τΙοτιτ εΙΙε νοιιε ιιιειιιιτε , νοιιε

Ιιι)ιεε ]ιιίοιιεε τΙ:ιτιε Ι'ειιΙ-ει·, δ: αἱιιιόε ιιιἰειιιι νοιιε

ειιιιοίετ .αυτι 8ι·ΙΙΙΙεε ιΙεε τΙειιιοιιε , τιιιε οι: Ια νοΙτ

8ε τΙεΙ'οιιΙτ ειιτοΙετε τ:οτιττε νοιιε.- ΑττεΙΙ:έε,

τιιΙΙεταΙιΙε ; δε ΙΙ νοιιε Ροιινέε τανοΙτ νοε Ιετιε,

εοτιίΙιΙετέε ιιιι Ρειι,ιιιιι εΙΙ εεΙιι)· τιιιε νοιιε τ:ταΙ8

αιέε , τΙεναιιτ τ1ιιι νοιιε ΙΙιιιέε Π έΡεττΙιιεττιετιτ.

()'εΙΙ οτι Βοιωτια δε τιειι ΡΙιιε ι, ε'εΙΙ: α τΙΙι·ε ιιτιε

τΙιοΙε , τιιιι τω: τοιιτ ιιε ι:οιιΙΙΙΙ:ε , τιιιΙ·ετι ιιιιΡειι

τΙεΠιιιΒΙε,δε ιιιι με τΙε :ειτε Ιἱέε Ροιιτιιτι Ρει.ι·τΙε

τειιιρε Ι'ιιιι ανεε Ι'αιιττε. νοτια ε Ιιοτιιιιιε,ι:ε οσε:

νοιιε εταΙ€τιέε. (Σ'εΙΙ Ιε Ματ 8: Ια ειιιιΙ.ε εε νοε

Ιταγειιτε;ι:ετιιιΙ νοιιε Ιαἱτ οιιιττει·Ι'Ενατι€ιΙε οσοι·

εωτιταΙΙετ Ι'εττειιτ; τειιοτιοετ αΙαΙΙΒεττἑ ότι 16:

·ίιιε-()ΙιτΙΙΙ Ραπ νοιιε ίοιιΙττιεττε α Ια τγταιιτιἱε ‹Ιε

[οτι ετιιιειιιι; ι Ια Ιιοιιτια_εοΙΙΙε οτι τ:ΙεΙ ΡοιιττΙενε

τιἰτ εΙ-εΙανε οι: ΒαΙιγΙοτι. ΜαΙε (εΙιετε Ρτετεε)τε

:Με ειτε Ι'αιιιοιιτ τΙε τιοιιε ιιιεΠιιεεισιιιι ιιοιιε Βάι:

εταΙιιτΙτε Ια ίοΙΙ:ΙεΙΙε τΙ'αιιττιιΙ. ει τιοιιε τι'αΙιιιΙοιιε.

Ροιτιτ ιτατιτ εεττε εΙιαἰτ ειι ΙαοιιεΙΙε τιοιιε νΙνοιιε,

τιοιιε τι'αιιτΙοιιε αιιειιτιε αρΡτεΙιετιΠοιι ιΙεΙΐΙιοιιι

Με. Μαἰε μπε οσε Ια νατιἰτέ ιΙε Ι'Ιιοτιιτιιε Ρειιτ
· τιιιεΙτιιιε τΙιοΙε(αιι ιιιοἰιιε ετι αΡΡατειιεε) ΙΙιιττιθα

ιτε ναιιΙτέ;τιαττε οιιε Ια τει·ι·ε α τιιιεΙτιιιε μπε Για

Ια ιιόττε, δ; εμε ιιοιιε Ι·-αιΓοιιε ιιιι ετα: ιιοιιΡατειΙ

ιΙε εεττ: ναιιιτό δε τΙε τεττε τεττε) δι: οι: νοιιιΙιΙόε

928



Ώστβι,2α3:4· ` ;65

με Ροσι· Ιοεασεοσ1α ετα οποτε Ια πιοΙσεΙι·ε Ρατ

;Ιε; σε Ια ν. στ, οσεΙεσ πιεσαεεε , δε Ιεε αφρα

τεσεεε σε Ι'Εισσιε οσε καστ ιΙε-ίοι·εε Μ· ποσα.

Ω'εΙΙ :ειτε ραΙΙΙοσ , ιασΙ ΙεσΙε ποσα ;ι·οσΙ›Ιε Ιε

ΙσΒεσιεστ. Ετ ποσα ανοσα Ιε)· :Μεση Ια €σετΙτ

εσ Ια νετἰτέ,οσε Ιε Ρι·ορΙαετε ποσα αρρι·εσεΙ. θα:

:ε σσ'ΙΙ ασ: σε Ι'Ιιοσπσε α σε εοσνἰεσε μια ΙεσΙε

σιεστ α ασκ :με ποσα £τα18ποπε,0σ επ ου1Ποσ8

ποσα ἔσω; πιο.Ιε ασίΙἱ α Ποσα παείΙσεε. Νοετ0

σατστε σ'εΙΙ: με ΡΙσε εκεεΙΙεστε οσε Ια Ιεστ.

(Ιοτστσε εΙοσε ΙΙ είε ταἰἴοσσαΙαΙε , οσε νοσα Ιεε

αεεασΙΙόε Γεω Ιεε αεΙοτει· , :η Ιεε εταΙσιΙτε ; ασΙΙ:Ι

εΡε-ΙΙ ΙσΙΙε οσε νοσε Ι-αΙΙΙέε Ρεσ σ'έται σε νοσε

σιεΙισε; οσε νοσα σιέΡτΙΙΙέε ωστε εεττε εΙιετἰνε

δ: ΪταΒἱΙε σα:στε › ετα ΙασσεΙΙε εοσίΙΙΙτε ισαἰστε- ο

σαστν.όττε είΙτε , δε' σε ΙΜέε ΙασιαΙε τΙεσ ροσα

Ια εοσίΙάεταιΙοσ, σοὶ Ϊοἰτ Ισι:ΙΙΒσε ‹:Ιε Ι'Ιαοσσεστα

δ: σε Ια ναι: , οίι νοσε αΐρΙτέα. Βεσιετι:έι γοσε α

:Ιιασσε σαοσιεσ: επ Ι'εΐρτΙ:, .οσε νοσε εΠεε τετ

πεε & σε Ρουνέ8 ένἰτει· ‹Ιε ι·ειοσ πιει· επ τεστ.

Α τοσα Ιεε αίἶαστε , οσεΙε όΙαοΙε , Βι Ιε παοτκΙε

πω: Ιἰν:ετοστ, οσε εεπε ρεσί-έε νἰειισε ασΙΙἱ

“ΙΙΙ α νότι·ε Ιεκ:οστε. Εεε ΝατσταΙΙΙΙ:εε πιεση

απο οσε οσασ‹:Ι Ιεε αΙπεΙΙΙεε Γε εΙέΙο211€Ι1€ΠΕ › δ:

οσΙττεσι Ιεστε κσεΙαεε, εοσιισε εεΙα απΙνε σα:

Με, ΙΙ: Μσ8εαστ εσπισπε επ ΡΙεσΠεστε Μπασ

Ιοσα, ΙΙ σε ΐαστ οσε Ιεττετ σε Ια ΡοσίΙἱετε ασ τσί

ΙΙεσο"εΙΙεε, εε ι·ει·ιιεσε έταστ εαρασΙε σ'αρραΙΙετ

τοσα Ιεστε ισοσνετσεσε επ σσἰσΙΙασι: , 8: ‹Ιε Ιε8

τατσεσεεδ.Ιεστ οτάτε,δε Μεσατεσοε.(ζΙιτείΙΙεοε

911!
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;66 Μπιτ» σα· Ι: Ματια τ: :ε ι ν τι

σει ίειιτέε νσε Ρειιιέεε ιε ττοιιΙ:Ιετ 211 σεσιιιιε σε ι

ν0ι15 , Ι'είιειιι σε νσε ι:στινοιτιίεε Ιειριιιτισετ , σε

ε'έιιισιινοιτ εινα νισΙετιεε , ιιιιιτέε :ετ ειττιιιεει ι

ΑΜΒτοϋ εμε νοιιε τείιειιτιτέε εε σειστστε; Επε- · Ι

Με στον σε με σε ι:εττε ΡουΙΙιετει σου: Ιεε ι

-- σσιετε σε Ι)ιειι νισιιε ιοτιιιετετιτ :ισ εσιιιιτιεικε- Ι

πιειπ,8ε ειιΙεισιιεΙΙε νότα: εστικ Γε σιΠοιιστε σε

ιοιιτ ιιιιιιιΙΙισΙεπιεστ. Ρτετιέε ετι Με Ρσι€τισει8ε ι

Ισ ι_εττέε , που Πιτ νόττετείιε σε Πιτ νσιτε Εισαι: › Ϊ:

ι (εσιιιιιιε σε ειιισιιτσ'ΙιιινΙε ιιισετιιιτισιι) πιιιιε ι

Δωνόττε ειπε ο ειι πιιι-ιειι σε νσε σειιτε εισαι» ι

σε νσε ι:οιινσιτιίεε έεΙιειιΙ·ιέεε; ΙΙ ιι'ν ει τιειι σε ' ι

ΡΙιιε στσετε σουτ Ιεε τειιτιεσετ :ισ σενσιτ. ει Ισ. Ι

τείοωΡτισιισιι Ρείιε σε ι:σιιε Ιω Ιιοιιιιιιεε,νιετιτ ΙΙ

Ι *τ ιι νου-ε ττο.νειΙΙετ; Ρειιίέε εμε νοιιε ιι'εΙιεε εμε ι

ι πεταει νοιιε ιιιιτέε Ιιοτιτε σε τιετι στειιιιιιετ σε ι

' ν0Π8; έσω: νετιιι σ'ιιτιε ιιιιιι:ιετε 6 Με. δι νοττε έ

εσΙετε ε'ειιιειιτ ι:στιττε σιιε·Ισιι'ιιτι σε νσε στο-ι ι

- εΙιιιιτιεισσιιε Ιεε τοττε , :με νοιιε ει·ετειισέε επ ι

ενοιτ τεεειιει ισιινειιέε νσιιε επεσα: σε νσττε Ι

Ι τεττε,8: νσιιε ι·εεστιτισιίιτέεισιιε Ιου σιιειιιε τι'ιι ·

ΙΙ @Με σ'ειιτε 6 ετιενε,ιιιιε νοιιε νοιιε Ισ 6811ϊόδε ι

Ριιιε σιι':ιΡτεε τοστ ΙΙ κι στιετιιέ ειπε σεΙει-τεττει- ι

δωσε οιιε Ι'ιινιιτισε τοιιτιιιεστε; νοιιε ι1ιιε Παν· ι

Μιάου ιιισιιιετε , Ρειιιέε Πιο 8ι Γ:ιιιττε ὅ :ειτε ι

πιειπιε πειτε. Ρειιιέε , κ1ιιεν0ι18 πεινά σεισιιιι

εμε σε ἔστι Ρειι σε ειιοΓεε , με ιιιιε εεειε πειτε, ν ι

σοτιτ νοιιε είιεε £οι11Ροισε , είι Η Ρειιτε , σει: Ϊ

σ ειπε] ου ίιΧ ριεσε σε τε τε Ιον ίιιτιιτστιτ στι 500183 Ι

Μάθε σιι'-εΙΙ_ε ιι°.ετι σ εισιτι , σα: μια· ?σε σε ε ι

σ εειιψ83 _

 



Ροή: ι, α, ;, β ;έ7

ΙεισΡασισἰα σσ'ασ στειιιΙει·ΙοστεΙΙε α'εσ τετοιιτ=

σεια επι πειτε. νοσα Ισα του: , ο σιοπὰαΙσ νο

ΙσρισεσιωισΙΙαιΙτεα σε ΙοσΙΙΙ·έα εαπ: σε σιαΙ Ρσσι·

εΙιατσΙΙΙΙΙει αστε σιΙΙει·αΙιΙε επεσε , σε σοστ Ισγ

‹Ισσπέι τοστ εε σσ'εΙΙε αΙεσιαιιεΙε; ΡεσΙεα οσε

Ι'οΙιΙει·, δ: Ια εΙεισΙειε ΙΙιι σε τοστεα νεα Ρεπεα

σ'εΙΙ εισ'σπε μεσω ροΙεσέε σε αστε, @σε νοιια

Ροσνεα αΙΙεαΙσσετ Ι'ΙσιΙΙεσΙτε σε Ια ΙιιιΙΙεΙΙε σαι·Ια

ΙισσιεσΙε σο , ουσ εΙΙε Ιε τετσιΙπε. Ν'ανέα νοσα

σσἰστ σε Ιιοστε -ι1σ'ιισε σεστε Ρατσε ιΙ'ιιιιε ΙΙ

εΙιειΙνε α σε ΙΙΙσιΙιεπε πιαΙΙε εσεΙοσΙΙΙΙε νοτι·ε

αεπισα, νότιε ΙοΙσ, & νοπτε εΙρΙεΡ νοσα ασΙΙΙ ε

Ιισσιπιε,ο Ιεπισιε,οσἰ ετιισΙογέα τασε‹Ιε τεισσαο

δι κΙ'αιΒεπτ α οι·πει· νοετεεοηια,οσΙ ΡοιΙ:έα α Με

` σεστεΙΙΙεα οσ Ισι· νοτιε τεΙΙε εε εισά ΙσΙΙΙτοΙτ α

εσσετεσιι· τοσα ποα Ρασνι·εα Ι εσΙ πιεττέα αστατιΕ

εσ Ιαστ α τεσιτ στι εοπΙεΙΙ σ'έτασε1σΙ εοπΙσσιέα Ια

σιοΙσε σε νοσέΙοσιπέε ενοσ: ΡΙαἰι·ε σπε Ιιεστε

ιΙστασεα ‹Ιεα -)·εσια σιοπεΙαιΙσα; εοιιισιεστ σε ρεσ

Ιέα νοσα ΡΟΙΙΙΙσ σε :ειτε εοσσεε,ε1σενοσα εοΙΙ

ΙΙΙ ο σε αισΙΙέα ιεστΙεσΙεπιεπτ , δε Ισ: ΙαεισεΙΙε

νσσα σει·αέατασε (Μεσα-στ σε ΡΙεττετΙεα, σε καστ

σε κισσα , σ'εΙΙσ.σε πειτε ασ ΙσπεΙα; 8: σε σαιτ

ΙσσερΕει· σε ι·εποστπει·εσ τετι·ε?]ε σε νοσα ΙΙΙιαΙ.

χασω ΙεΙ,σσε νοσα οστταΒέανοει·ε ετεατεστ,νοσε

Ια: α :ουτε Ιοι·εε,σσε εε ιισ'ΙΙ α Ισπσέ ΙοΙτ ασεπ,

αισ'ΙΙ σε Ι'α Ισπσέ;Ιε σε νοσα αΙΙεσσεταγ Ρώσο

ασε νοσα νοΙέα ασκ ρασνιαεα τοσα εε οσε νοσα

Ισεατέα επ α:Με:ασ@Ησε σε σσΙ ΙσίΙΙ:ΙτοΙ; σου!

ε νε

 

:Ι'Ιιεστεα α ιαπεει· σε όιείΙετ νοα εΙιενεσκ , σσ'ΙΙ `



;68- .Μπακ [Ια Ισ ΜΜΜ: ο ιι ι ν Χι

Ιε «και» Ιιοιιεθειιιειιι ΓεΙοιι νοτιε ι:οιιιΙΙιΙοιι;]ε

ιιε ενοιιε έειιιγ Ροἰιιι ιιιιΙΙε αιιιιεε ιεΡιοεΙιεε›

εοιιιιιιε ιεΙε ΡοιιιιοΙα τιεε-ιιιΠεπιειιι. ]ε νου::

Ριὶειαγ ΙειιΙειιιειιτηιιε Ισια ιιιιε νοιιε ανέε τιοιει

οιι ιιιιαιιε ΡειΤοιιιιεε αιι :σει ι:Ιε νοιιε , επιφα

ίεΙιεέε Ι'ιιιιε αΡιεε νοτιε τεΙΙε , Ιεε αιιτιεε αμεα

νοτιε ΙιαΙ:Ιτ , ἰΙ νοιιε Γοιινιειιιιε , ιιιιεΙε Ισια ιΙε

τσιπ Ιειιι επιιιΙογ είὶ ιιιιε τει·ιε α ιιιιι ι·ειοιιιιιεια

Βιεπ ιοίΙ: ειι τειιε;ά ιιιιε νοιιε Ρειιίιέα Ια ιΙεΙΤιιε,

ΙΙ ε'είΙ: ίαεεΙΙε ιΙε μια& ιΙε ροΙιι ανεε ιιιιε ΙΙ Ια

ΙσοιΙειιΙε Βε Η ειιαδιε ειιιΙοίΙτέ,εε αει Ι'ιιιι ιΙεεε8

@στα ΐεινιια εΙε Ραίιιιιε αει: νειε. (ζαι ι:'είΙ ειι-›

ειπε π), εε φα αΒδιανε Ιε μοι ιιοτιε ιιιιιιιιια

ιΙειιεε ,ιιιιε ιιοιιε ιιε ιοιιιιίΙοιια ; ιιιιε ιοιτ Ρειι ιΙε

τειιηιε Με εεττε ιειιε ιιιιε ιιοιιε ειιΙτινοιιε ανα:

Με: ιΙε ἴ0ἰΠ : δι α Ι'επιίιεΙΙΙΙΙειιιειιτ ιΙεΙαιιιιεΙΙεΧ

ιιοιιε Ρεϊι:Ι0118 του: εε ιιιιε ιιοιιε ανοιια. δι ιιοιιε

ειιοιιε αΙΙειιιέε ιΙε Ια ροίΙειΙει ΡΙιιίΙειιιε αιιιιέεω

και: αΙ'ίετειιε δ: εεεεε ειιτιοΙιτ.έ ιιοιια Γειοιτ αιι

-ειιιιεπιειιτ ΡαιόοιιιιαΙιΙε. Μαια νοχεα νοιιε με ὁ

Ι·ιοιιιιιιε , Ια ιιιοιτ ιΙεναιιτ νοιιε ε, ειι1ινοιιε αιτειιιΙ,

δε νοιια ότεια αΙΙειιιέιιιειιι Ια ιοιιγΙΙαιιεε ιΙε νο

τιε τειιε. Ίιἴιιιιε ιιε Ια ιειιέεηιι'α ίειιιιε; νοιιε

ιι,ειι είιεε ΡαεΙε ΡιοΡιΙεταΙιε; 8:Ιε Ι:ι:ιΙΙ επι ειιΡΙ

πια Ιιιετι :οίΙ. Ι.α ιιαιιιιε Μπι ι:οιιιιιιιιε ΙαιοιιγΙ·

ίαιιεε αεκ Ιιοιιιιιιεε , ε1ιιε ιιιίι1ι1ε: α Ιοιιιαιιτε ὸΙ2›

ρα ειιιατιε νΙιιτ αει Ροιιι Ιε ρΙιιε. Μαιε ειιι:οιε Ιε

αιιιιΙιΙε ιΙε Ινοτιε Ι:οΙιε εΙΙ επ εε ιιιιε νοιιε ιιε

Φ00Μειέ8 μ” ο (με εε Ι›αιΙ ιι'α ρο1ιιι άι: ιειιιιε

· ΡιάΙΧ- ΙΙ είι α Ια νοΙοιιιέ ‹Ιε εεΙιιι (ιιε νοιι8Ι>ε

Ι Ρα(Ιε ;

:
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- . _ε. κ .Σ .: .. π· ξ.Με;Μεπ4=ίεινέπ ευισ<ΙΙΙ-6ΜΜΜνΐ

πια ι>οΙυτεεπερνι= Ιιπόνέε.εΙονοικιιεκι=Ι=ι>"ΙΙΙ9-πεφπ>φ ΟσΙΜ επει4υΙ:Μ” 9

πΙππωΙ9εξΙΜ ρευπεβπε-ξίΙΙ $ΙΙ"% επεποπε.8

πωΙ===ε φαω .Ρεπι€επε·εκ-πουείοπεέιε

Πιι=ώι.-44=ι πρππιπουε-επευρϊέπ ει; Ι:«Μει

επειιΙ=Με ἐειπ>=Ι=Ιε, 82 <Ιειοψ ός πεεΙεπιπισ

1°=Π(ΙΜπ Με ποΙΒΜΣΙϊόι ποτπ= ΙΙΠΙἔιΙὰΙΙΙΙΙΙ .

τα πΙαπιεΙς·.[εεπει πΙε νρππε ςεπιπιππ Απιειπιπ ει; _ '7

Μουι> ά: ΝεπιΜΙσιπΙι!έδ Μπι Ι>εεεω09.άΐεει

πιω ι π<:Ρ9Ι<ι #07 › ΜΜεωε ΙΜ' › ὰ ΕΦΗ@Με

=Ι==πει Ρ=πι<Ι.=πιτ φανονι14.ϋπσάεΑ=ίεππει

πωΦι=ποπε9 ε” 0-Ρ4·ιεπεΜεπιίέ ›Ι:ΜΜΙπε

ΙΙ9Ι2ΜΙεεΦπιπεΙ.40ιειιαεπεπιείπιε πιυΙππεΠε

==εΙεπεπιεΙεπινοσε =ιπειπουεΡουΙ=νεπα ·ΙεΜε

, @ΜειΙπ>πω°οπιΜπιτ€=.πισιιυπΙσπΡΙαι,εΙ4ιπιπΙσ

ι πο8ΦΙΙ:Μ Ο ν=υὶπέ Ι ὁ ενειεΙεπι€πεύενΜ

Ι πωσ ε=ινικε ΙιοπιιιιεεΙ ΙΙιππ'οιπ επιπετπ9Ιει

α' εφ:: Ιουτ= θπόσπιευτεπ σεεφε ιπιπϊίοπιάε

ι “Με Πε πι: ίε4νεπιτ ὅ φιεΙΙεΙΙουπα τα ΙΙ <ιικιΙΙε

πΙΙΒΜ Φ: επε.σωπι εΐπικε Πε ωσπιτι <ΙέΙ9εεει

Ι πι'γ επι ιι)·πιπππιιπιεπιπιειοίπ Ι'εΙ`ΡπΙπ πιώ ΙεεΜ;γι”.

Μ: Με Μπιτ =Ιππάοπιπιεπιβε ΜπιπποΙπι€898

ΜΙεπιει·πιπΙΙι Ι>ΙπιΠεπιπ(εσωπιε άϊίοΙΒΜΜΙώ9

ω] ΡΜ 999€) πιω επεσπε Πε ΡπιπΙεπιπιπΙπ μια

ΙΒΜΙΙε εΙΙΙιεπεπιε που; ‹Ιε ππιεΙΙιιεηιπε εΙΙΙε εποε

Μϋπιπποπτε1ε. ΩΙππεΙππωηιιΙ Με έπέ πιρπιππἱ

@Η ΓεερΙε .άς Ια νει·ΙπέΡεπιίέε ΓεπΙειι(εππιεπιηὶ

 

ΜεΜΙΒ ΙιουτΙτε.€Ιοπίουθπ9ρε9πει 1 #Μ#Ρ7!>

- θ πι - άΙ,Ι"Μ·:

Μπου;ι πω: και ιΙσπιπιειυΙΟΜ'Ιιη· Ισ 8=Ι8π ·



ι_τ___'_.ο_

αφτι ατττω@σεΜοτο! ο α: τ. ν Η

Θεέ Ι'σιτττττττε τττασητος στι" τι στον ; το· το σε στο· Ισ

ὲὶΙΙπσστΎΞαΡΙτα ττιιτταστ «στο νοτια `Ιεανέα α

ασεπσεστα-τοστασιττετα-τέτετ τοστ τω

οόΙΙστιαοσ οοτζτα νοσΙοσα,ττταΙα τττΙαοσΙ)Ιεσ Ι'ατι-=

ματια "ΑττετττΙεα @στο νοεατΙοτι στο· τοστ , ΡσΙα

τιστοατ τω; εττενωαιΡειιττιιφτεστττε.- (Σοσι

Γ·ατεστατι Ιεα αοα,Ιεα Με, δε Ιεα ΙετιιαΙοεα Γεο

ετττετττ-τστατα 1εατοστα δε Ιεα Ι·ιεστεα τοείτιιεα σε

νοττεντετατττωε·οΒΙεσνοσα ειι σενοΙτ τετΙτετ

αξδΙτα 'σε οιοοιετττϊ. Ύοσα Ι-ετέα Ιστα νετἰταΙιΙε

- εστεσιτ, εισαοσ νοσα αστέα στο Ι.αΙτ νοττε

εοττττετσσαοσ νοα τσιπ. ττοσΙΙέα α: νοττεΙατι·ιρε

ασοεε νοσα·ατΡαοστέα Ια ττοττιΡετε σο ΡΙΙα σε

” τα τεΙΙ:εΜέσοιΙταστ ,τ στοα ΡΙσα τΙεο οτε-τ

τεοστετον Ιααατ οσαττσ νοσα νοσα Ιετέα οσα επι τεΙ

έτατα σιτε Ια στοά' νειτατιτ εΙΙετιε νοτια €αΙΙε σετΙτ

ασειισσεΠεισ ξ νοττε εΓΡτιτ στα@τοστ εινα: Ιαν
τεστεατεα Ρεσίεεα στο ·ετι ΙαΙΙΙΙετ'ασεσοε ετι Ια

τεττετ - Ετ τ:'εΙΙΙε'ν Ιε σετοΙετ Ροττττ-,τ σσἶΙΙ νοτια

οσεαΡΡτεστττεττε εεαοατοΙεα ότι ΡτοΡΙιετε.ΡσΙα

ἐστι ποσα νονοτια ·, οσε· Ια νἱε των· Ισαα , τα Ιε

οσα , σοὶ Ια ΙοίΙΕΙεοτ , εετ εΙττε τεττΙεο τι σοοτ

ΪοσνΙΤοτια, είΙ:σττοττεΙ , 8: οεστίαΙ:Ιε , Με8

·Ρτετεα : ΙααΙΙΙΙΙοοα αΙΙΙεστα. Τοστοοοα αΙΙΙεστα

· οσα σεΙΤειοαι -Βετιισοτια σεα Ρωτατα·, τ1σεΙεΓε

ΡσΙετεοε σώσε επ ΙοστΙτι Ραιίοοασεα οαττἰεαι

οσεΙα·ιτιοττ σε στα ΞετοττιΡτετ Αἐνοοα·σεα στο

ΙΦΙΙι8τεαοαοΙεα σε ΙΙιΙ:σΙΙΙετ Ιοτα οτεΙοιεα , οσε

. πιεσε εΐοτΙτ Ιετα ίοττΙσε εε εστοα. ]εα σ α

Ε τα τ: α τ,Ιε ΡετεσΙότετοΙτό,τιοσα ετι ασοστιέ

ι ω -:
ω.,



 

.; :. Φττβιζωε-ΙΙ τ ΙΙΙ

το ΙΙοτιτΙε Ιετιιιε,8: ιιΙΙειιτέ τΙαιιεΐοτι Ετατι€ΙΙε; ει

α τΙεΙΙα Ιοττιιέ ευ ιιοιιε Ραι· [οτι εΙΡι·Ιτ Ιεε εοιιι

.τιιειιιτειιιδε τΙ'ιιτιε ιιοιινεΙΙε τιατιιτε Ιιιιιιιοι·τεΙΙε;

Με Ιιοιιιιιιε,_τιιιἰ τι'έταιιτ ΡοἰιιτΜε θε Ρ,οιιτΙτεε

τιε Ιε τΙΙΙΙοιιτΙτα ιαιιιαΙε ειιΡοιιτΙτε; τιιιἱ ετεε Ρετ

Ι'ΕΙΡτἱτ ετετιιεΙ ΙΙΙΒΙΙΙΙ:ετα ΜΙΒ ετεττιεΙΙειιιετιτε

(ΙΙιετε ΙΙι·ετεε ··(:,2Π ςεττε·ιιατιιτ_ε τα, τΙοτιτ ΙΙ θα:

ιινοϊτ Ι6Ιιι ; εεττ ΙατεττεεΉ!ι!7ΙΙ.Ιαιιτ ειιΙτίγετ Δε

εοτΡε, ιι'ΙΙ (αει: ΡοΙΙτΙΡΣ ΞΙΙΙοιιιιει·; δε γ @Με
ΡΙογει· ο ατιε ιτε8τετ τουτεεδ ιιοε Ιιειιτεε.βετοιιε

ιιοε ιτιοιιιειιε. (?είτ Ι'Ιιοι·ιιιιιε , οιι°ΙΙΙαιιτ νεΙΙΙι·

ανα Γοιιιηιι'ΙΙξαμ_τ οτιιει: τΙεμΡΙειττετΙεε_; ιτιαἱε τΙε

ΡιεττετΙεε τεΙεΙΙεε, ΡτοΡοττΙοιιιιέεε ἑι Ια τΙΙΒιιΙτέ

8ι διΐοιιειΙαεΙΙετιεε ε τΙε ΡετΙεεΕναιι€εΙιτιιιεε,Ια

αΙιαΙΙετέι ΙῖΙιοτιεΙΙετέε Ια Ι,οιι;Ια αΙιατΙτέ ι Ι'είΡεε

τιιιιτε,Ιε αεΙειΙα ΡαιΙειιεεωατΙοιιι:ειιτε ὰΙἶΙιιν

ιιιΙΙΙτέ. 8Ι τε Ι`οιιτ ια να ιΙεΙΤειτιε ι δε νοε οσοι

Ραιὶοτιε, ΡιτΙεΙεε ,τοεε ειι τεΡοε; @εΙα.ιιιοτιέ

νΙειιιιε , «ματιά εΙΙε νοιιιΙτα. Αα ΙΙειι τιιιΙεΙΙο

ιιιιεατιιΙε Ιεε τΙεΙΙειτιε τΙεε αιιττεε , εΙΙε αεΙ:ιετετα

Ιεε νοΙΙτεε , νοιιε ιιιιιΙΙατιτ ΡιιτΙαιτειιιειιτ α νέιτο

ΕΙιτΙΙΙ ; τω· εΙΙ- Ιε ΡΙιιε εΙαΙτΒε Ιε ΡΙιιε τ:Ιιετ άτα

Με ιΙεΙΙειτιει·; Ι)Ιειι Ρετ Ια Μοτό ι·ιοιιε ι€α€εΙΙατ

Βιεεε·ιΙ'ετι-ινειιΙτ α Ιαοιιτ,ΙιτΡτΡΙεατιτ α'ιιοιικΙεε-:

@το ιΙε ΙΐαΙιοτιιΙαιιεετ δω:ΙεΙα· ΙειιΙτι.ιτΙε τΙεΐοιιι

ιΙΙΙιω6τι ε. εοιιιιιιε=τιοιιιι οιιιιιιεετιαΙε (Ιτεί·ι
Βιμ ΡαιτΈΙΙΙεΙΕεαεεειΙε Γοτι.Ε.(ΡτΙτ,-τιοι.ια Μ)

€··Ι ει. . τιιΙιτιοιιεετετιιεΙΙεπιετιτεαΙιιμ .· -, :ΙΙ-ειτε

·Άτ:ω·ι πω ι ΒταιιιεειΙιιιτε.Αιτιιετιιί · `Ι τι

' ΙΙΙ: ιαιιοΙ:ΙΙ·ιιοι ειι;ιωι: :κι :επτα · - : Ϊ Ε

'ειτε Αα·α


