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μ.8 Με”ρπυιΜβσ· ε. Με

ΙΙεετιτΙει· αιι σεΙα σεε ειιίεΙΒτιεπιετιε σε Ια Ραι·οΙε

σε Ι)Ιειι σαοε Ιεε εΙιοΙεε σε Ια τεΙΙ8Ιστι. φωσ

ιπιε Με Ια σεΧιοιΙσπ σεε ΙισιτιιτιεεαΕταπεΙιΙ εεε

ίαΙικαΙτεε Ι:›οι·τιεε ι εΙΙε σεἔεσετε επ οσε Πιρα

ΙΙ:Μοη Ιοί-ατ·ΙαοΙε σε ἰιιδτιὶε;σιιἱ τι'αγιιιπ ρΙιιε τιεπ

ειιιΙ Ια τετΙεσιιε, δε σε ροαναπτ ιαιτιαιε εΠι·ε εστι

εεκπέε, ε'ειπΡοττε σε ῇσιιτ α αιιττε επ σε ιισιινεΙ=

Ιεε ΙυνεπτΙσπε. νσιιε επι νσγε; σε εαιετιιΡΙε Με

πιοΙοε ένΞσετιτ οσε ττΙΙΙ:ε δ: σέρΙοταΙαΙε επι εαπ

σε Ια εοσπι1ιιιιιΙσπ ΙΙισιτιαΙοε.]εσε €οιιεΙ1εΡσΙτιΕ

ω· εεετε Ιιειπε α εεττε εσοΙΙιΙε 8: ἰιιιισιτιΒΙαἔ

Ιε τιιιιΙτἱειισε σε ετεαιαεεε,σε Γει·νιεεε,8ε σε

εετειπσρΙεε, σιιΊΙε οσε ὶιπτσσιιἰτε σαι1ε Ιε (ΣΙΜ

ΒΙαιιΙΙπιει ρσιιι· ιι'ανσἱι· ρω εισιιΙι1 ε'αττεΙΙετ α Ια

τε8Ιε σε Ι'Εει·Ιτιπε. (ΙσειίΙσετεε ίειιΙεπιετιτ σε

εστσΒΙετι σε ΙείΙεε_ΙΙε απ: αεεαΙ:ΙέΙειιτ ΡειφΙε

σεΡιαΙε ε1ιι°ΙΙε σετ οσε Ϊσἰε Ρι·Ιε Ι'αιιτσι·ἱεέσ”επ

εταοΙΙτ σαιαε Ια τεΙἱ€ἰστι εοιπτε Ι"εΧρτεΙΙε σσε

δωσε σε Ι'Αρστι·ε ι ειιιΙ σεΕετισ σιι'αιιειιτι σε

σπαει: Ιεε ΙΙσεΙεε μια α::Μ” σε!α/Ισ ; σε σοὶ νε=

Ρτετισ νίνειιιετιτΙεε (3αΙατεε σε εε σιι'ΙΙε σΙυβ7- ι

πρι:ΜΜΜ , Ισ: :Με , Θ· Ισ: πω: @· Ι:: .οικία

απ Ραπ· σε Ρσἱητ ρατΙει· σεε αι1ετεείεΠεεισιι'ΙΙε

σετ σεσΙέεε συ:: 5αΙιιεε επ 8ταπισ σοι1ιΙατε , σε επ

στι: εοτιβιετέ ΙερΙ: Ρα: εΙαασιιε αιιέιέεσαιιε Ιε

€αΙειισι·Ιετ σιι Βτενὶαἰτε ΒστιιαΙια α Ια ἴειιΙε

νΙετεε ΜατΙε; Ι'ιιιιε α Ια εοσεεΡεἱοσα°ὁς-ε'εσ

εεΙΙε (με εεΙεΒι·ετιτ αιήοιιτσ'Ιαι17 -; ιιΙιεαιπτε α

Ια ΝαιΙΙαιιεε; ιιτιε ετοΙΠεΠιιε βιαία ΡτεΙετιιαε

σου αι: ΤειτιΡΙε;ιιιιε οιααττΙεΠτιε ΡοιιεΙ'ΔιιτισΙΙἔ '

μαιἰσω



ο

ΕΙιαρ. Ι. να: δε. (Μ. . με

τΙαιΙου,οιιε Ια Η: Ι'Απιεπε ; ιιπιε επι ιιΙεΙυιε ραπ

απο νΙΙΙτε αι'εΙΙε τοπια: α Ε.ΙΙ:α επι άουτ ῇε

εποε ‹Ιε ναιε Με Ι'ΙιΙΙΙοΙπε; ιιπιε ΙΙππΙεΙιτιε Ραπ

Ια ΡιιπΙΙιεατΙου,αΡπεε Ιεε εαιεΙιεε; 8ι Ια (Ιει·ιιΙεπε

επιΙ·Ιυ ΡαπΙου ΑΙΙοι:ιιρ;Ιοιι, οιιαπιιΙ εΙΙε Ια πατή

πέεαιπ εΙεΙ αμεα Ιου πω. Ταιτεε εεε ΙεΙΙεε-Ια

Ιουι; εε Ιειπ :τα 8: α: Ιειπ ΙυνευτΙοπι ; παπα

Ιυεοιιιιιιεε απο: Ρπειιιἱετε ΙῖεεΙεε ό:: Ι'Ε.εΙΙΙε;τοιι

:εε ΙυΙΙΙτιιόεε ιΙαυε Ιεε ΙιιΙναυε , Ιοπε «με Ια Ειπα

ΙουιαΙοπι 8: Ι'ΙΒπιοπαιιεε δω Ιιοπιιυιεε ΙΙι·ευτ

«Ι'ΙιοππΙβΙεε παναεεε ιΙαυε Ιε ΟΙιπΙΙΙΙαπιΙΙΙιιε` Μαἱε

Ια ΡΙιιε Ιι·αΙΙ:Ιιε δε Ια ΡΙιιε πιοπινεΙΙε α: παπα εΙΙ:

εοπιιπιιε ῇε στα· , εεΙΙε ά'αιήοιιπά'Ιιιιγ ; εουεειιδ

:Ιαιιε Ιε_ £Ι0112Ι€Ιοιε ΙΙεεΙε ‹Ιε Ια ΙπιρειθΙΙΙιΙου ‹Ιε

αιεΙαιεε ΡαπτἱειιΙΚεπε , δ: εε Ια ι:ιαΙΙΙου ιιιι'ΙΙε

ανοΙεπιτ_Ροπιπ απ: επιπειιι·, απ α Ιαι8-καρε απ·

ιαΒέ Ιεε έεοΙεε ΒουιαΙυεε , δ: αιΙΙεππιΙιΙε επιΙἰπι

ειναι· Βα8υέ Ιε εΙεΙΙιπε, απ: Ια ΙαΙυτε νΙει·Βε α εεε

εοπιεεπιε Ιαιιε πιεεΙιέ. Ι.α τευιευτέ α: εεε μα:

ια: με αρπεε απ Ιαπ εετ:ε Ι:ιεΙΙε ΙπινευπΙου Ιαπιε

αιιτ:μπιανειικΙε Ι°αιιιοιἰοέ ΡιιοΙΙαιει ΜαΙεΙαιΙε

@που & Ι'Ιευοπαυεε;Ια θεμα δικαπεεενοπ

αι ΡεπιΡΙε ; δ: εΙΙε α ΙΙ ΒΙεπι.εαΒιιε Ραϊε, αι'επιΙ·Ιυ

Ι'οι·αι:Ιε α: Βουιε,οιιΙ ΙανουΙε τοιιιοιιπε Ι'επτειιι·,

δ: Ια Ιι.ιπιεπΙΙΙ:Ιου , Ι'α έταΙαΙΙε απι ΡοΙππ ου ναι8

Ια νογόε. ΙΙ εΙΙ: ΙιΙευ ι:επι;αΙιι· απ: ιΙ'αΙαοι·πΙ εΙΙε

Ια: πιπΙευιευτ παϋποίΙόε ρα.πΙεε ΡΙιιε Ιααεε. θα:

Βεπιιαυ:Ι ΑΙιΙιό πΙε ΕΙετναιιππ μια Ραπ Ια επαυ

εΙε πειιι.ιια:Ιου ‹Ιε Ια Ιιοιιτέ;,‹Ιε Ιου απο, 8ε «Η

Ιου ΙςαποΙι· α έιέ :αιιοπιΙΙέ α1Κοπιιε ) όετΙππ
Ρ Μ* Ι Η Ι 1- Ι- - Μ ΙΙΙ!
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“ο .Ματσε ρτ·ετττΙετ· με ε. Με .

(σε εε μια σιτε έριει·ε εμε ιτοσε ανσιτε εσεστετ

τιμττε ειινιτσιι Ι'αιτ σε σώσε $εισσεστι ιιτ6ταεΙσιεΙΙόε

.7+σ αστε (:Ιτατισιιτεα εΙε Ισ)ισιτ,Ιεε ριεττιΙεεε μια, οσ

ΙΙΪΙΪΙΪΞΙΙ ΙΙέιΐΙ?.ΙΙΙΙ”ἔ'ἐὶΖΙΙἱ”ΟἙΙΙΙΙΙΙΙΙΞ

ει·εσν,έ ἔιτεε'εστι σεα μετα εμἰ αγεσε σεζισΙσ Ιστιο

εΙιτΙτε εεετε ττεενεΙΙεβΙεττττττε', εμέ ττ'εΙΙ «τεστ-τι

εττττττττε Με: Ισ εεεΙτατττε ιΙεΙ'152ΙΙβ, σε "στεκιάμε

Ια τεεβττ, ιτε τ·εεεττττττεττάεερετ Ι'εττεΙετιττε ττ·ετΙτετεττ.

δ0ΜΜθ.Ι'·ΙΙΒΜ ρΙτιε [εενεττ: (ατε-ΙΙ) σε μια απο:: - '

στα παρετε: ε (Ζε/Ι αστε ρτ·εβτττιρεύετε εεττεεεεεβ ΙΙ'ε

πετ· εττ σε σε! [στα , επεσε σε: Φεβ: , μεΜε ρετι

` άστε" Με. Εφ εεΙΙε τω» ΙΙ εμ εττιεΙΙιεττ,ττειΙεεεΙε

Μ” Με , εΙβιετ·ετττετττ εΙΙε σεβ/Ι με ε2Ιταρρίε ε

Με: ιΙΙΙιεεττεε. Μετά Μετα-εστω ΙΙΙειετ8τεττεεττιεττε

Ιτεττετετ· Ιεε τετετ·ε ει: 8ετεττειση 0,εβ Με τα, μεττττετε

εεε” ΓΙτεττετεενεεεεετιεεετττεττε. ΕΙΙε Μερα @με

τΙ'ττττ μια Ιττιττττειττ·. ΕΙΙε επ α ττΙβα τα τετΙτεΙΙετι

1Ιεττετει Ια ιτατεεε άεβε τεστ ά· Ιε[εεττεετέ Ισβ νέα

.4ιΙτττττ·ει σε εττεάττττε'ώ· Ιεε Ιεεετιεττέ,ιτττ'εΙΙε ε εεε:

πατε: σε" ετιβτττΙτΙε. · Λάστα.@τι εΙέττίττ εττΙεττε; ε·

Μεσα. εε εττ'εΙΙε Ι'τεεεττεεεε[εττ.ε τττττετε, εε· επ σε

πεεετιεΙτεεμττ.ι ιΙεττΙειτττ.τ .- ΙΙ πέστε εττΙσιιε εε εμ'ΙΙα

αΙΙεεσσιεστ εμε σουτ Ι:τΙεττΙτσιτστει Ισσ αεεοσ

εΙιειττεσε, ΙΙ ΪαΙΙοΙε ασΙΒ εεΙεΙτιει Ια ΕοιτεερτΙσσ

σε Ι'αεεοσεΙτέε , εμἱ Ι'ανοἰε ΡτεεεεΙέ. -ΙΙ ρειιτΜ

(εϋτ-ΙΙ) τι εε εετττεεβ επειτα ιΙεεεετι:,εαΙ ρτ·εεεττάτεττε

με ειτε βττιΙτΙεΙτΙε τρώω τμ'ΙΙ με: πετ `ιΙεεΙτετ σετ

[εβε.τ ειε`ρετε ό· τι Ισ τττετε_ιἰε Ια μέσα 7τετεε: (ε

ΜΙΙΙΙΙ-Ι τετ #]#Ι#Ι#› ό· τβετ· ειστε: εττεεΙΙτει,67· Με·

Μ!!!α τα



 

(Σααρ. τω: ερ. με. η

μια ααα: .ι Ι'ιαβαά ό· ΙΙΙ"ααιΙειιέι άαΙΙΙΙι· αεα(εβε:

[με αιιιαΙιεε. Πε ιιΙΙεΒιιοὶειιτ Γεω ιιε μ: πιο Γειά

ειιιεΙΙε ι·ενεΙο.:ιοιι εεΙεΙιε (δ: ιι:ιιιιιι·ειιιέε επι Ραδ

Βιιιε Ι'ιιιιε εΙεε ΡΙιιε οι·εΙιιιιιιτεε ?οιιτΙιεε άουτ οιι Γι:

τω ει Βοπιε ρου: ιιΒιιίετ Η: ιιιοιιιιε) Οαιααιε :Ή

α'ειιια μα· .με εΙιαεαα «Πε Β€ΙΠειτιΙ) ιΙε ρειιααιεε

ιιαβι μεΙμε ἀεὶ: , σα ιι [εαιΙιΙεινι με Ια 7ιεεεε ει·

σΙαιιαε αι: ιαε[αιε: Ιιιιααεαε:ριιατβια ρεεε, ό· εισαι· [ε

Με”. (Ραμ απ] εε ασε ρεεβιαιΙε αιβιαεατ , με Με

μ” , με αειιιαε αἱ ερρα)ιεκ. ιΓααεαπε ωρα αι ιδι

ναι·Ιβε. α'ααεαπε ααεσειιέ εεεεαΙαε , πε μια μάπα:

με εταιιανεια. Ειι Ισια: Η Γειριιε Με ίοιπιειιιειιε ‹Ιο

Ι'ειΒιιε: 8ε επ δε ρι·οιιιιωιιιε Μι τα” νἰειἔε ιι'α

Ροιιιτ έτέ ι:οιιι:ειιέΩιιιε ΡεεΙιέ; Ριιιε ιιιι'ε:ΙΙε σε:

Γε με έιέ ιΙιι ίιιιιιτΈ.ΙΡιιτ; ιιιειιε μι: Ι'οΡει·ειτἰοιι

άι: ΓΙιοιιιιτιε ; ΕΙΙε α ειιαεεα ιΙα[με ΕΙΙιι·Ιε μια-Π)

μια εΙΙε α'εα α με εεε ειιαεεαε. ΕΙΙε έτει: αμεα

μααιΙ εΙΙε αεειιααΙια αεβιαιΙΙ:ιβ :αεκ αε Ι'εβεα ρα:

μι, μαπα εΙΙε αεωαεΙια ά'εΙΙε. Ααεεειαεια με αε

νέεαιΙεα Ια 8Ιαεεε,ιΙααε αμε ι:ιεΙιιααμ'ΙΙ α7 α μ”εΙΙε

βαΙεμπα αιτειιαϊ,ιΙ'αναιε εα τω: εαβαιαΙε ό, Παω -

εοπαρειεα είε Ια νέτειαιτεζά· Ια ΙιειιειΜΙιιΐαε Ι'εα[αα

8ειαεαεμ μια έσπασε:: Ιε ιιιε[ιαε ανααεαΞε ε [α Με”

- @ε α'ε|Ιραε αι Ιιειαεεεε Ια. Πει·8ε;Ο*εβιιΙαεεβ πεταει

εΙιει· Θ· αΙιαιααεεβα Ισαααεατ. Ε: ιιιι με ιιΡτεε ; ΙΙ

ειΒι α με αιι|Ιεε 5ει8αεαι· “με με ει: εεε "ΜΟΗ εεε
μεΕΙΙιειι;ρατεε μ'εΙ εβ ΙεβαΙαασαβ [αἐαι ΜΜ,ΙΙ' Ι

επε[ιαε με μια παπα. ΩεΙαΙ- αι βαΙ εεεεερεε,

πια Ια· ααεεεε,μιβιατ ααα α'.αιΙααι,ιΙαινεαε ι'αρρΙΙ

αιαει·:εε.ααεΙ'αιο α'εαιεα ΙιαιαΙιΙεεαεατς9· ιιεεΙτααΙες·
° . . ή μ 11 2. Με"



μι. 8οοιποορι·οιπίοοποο Δ". οπο:

οποπο :απο ο'ποπιππιο[οποπ'πο οποοοποοπ οπ ἱπἱοπΞ

οποσ· πιπ :πονο :Με οοποοπ οπΜε. _φιοποποπ ποπ:

οπππ Μ ι·πιπιπ ο απο [οπο ο Μ Οοποοοποππο π

ποοοεοο Οπιποπο προοποοοι- νοποππποο ππο οοποοροὶπ

οπο π'οπ οπο: πππππι Επνέο,ροπο ποπο: πποοπ'οποοπ

πο ροοπο”ο οπ οοιππιοπο ποποοοι·οο-νοπο οποποιο ο

ππο οοποοοποπ οπἐ Μεπιο: ο”ιο”ποϋποοο Οοοιο!ποπ ποπ?

τοπππο ροπποπ νοΙοποποο: π)ππ·ποπποπν·,οπέ οπο: σοπ

πππ ο Μ ποοοπέ:ο”, οπ π'ποπονοο Ιο ροοποξοπ Ποντο

πππο ποιο[ποππιέπτοοοί15πο ποποποοπ ππποπππ πρ»

οποιον” οπο ποπνοπποέ ονοπππο'ο οπο" Μ οοποποπο πο

Ι'£ο£ιπ,ππο ποπνοππιο'πιονο ποΜ τοποοοάιο.ποπο ποπ:

ποσοοπέοάπππο πο Μ @οποιο(Τοπ-Β, Με: Εκτοτε,

Ι:: οιι€επιοιιι: οπο Ϊοιἰἴοὶ:- οπο:: Ι'ΑΒΒέ πο: (Ποτ

νοιικπ'Ιιοπιιιιε πε τσιπ α: τειπιο:-Ηι,ποιιτ Καπο

ω:ΙεΡΙιιο π'έωτ , πιοπο:Πεοοιι'ειΞε σ:Ιε!:ιι·ο πιο

· πο! οι. ῇοιιτπ'Ιιιη οιποοοιιο τοιιιοπο πονοτιοιι. Μ: Ποιο

ἔ°:;36 πἱιιοΙ Βοι·οοπιιο ποπ: φοτο οπο: α:: ρΙειἰιιτο: πο

Βεκιιοι·π ποσοι: «με«Με απο ο:οιιιίο πιο μπε

ίοιοιιειιποιοιειιτ εποιιιἱοιέο π, δ: ι·πΡΡοιιτέο πιο

π (ζοιιίιβώτε πιο Ραμ: , οίι μι: τείιιιοιΒιιοΒοε Με

πο οποιοι: πεε Μοτο: Εςι·ιοιιιτο: , οιΡι·ε: Με ριιο+

το: εποε Επς!ο: @πιο οι·ποιιιιέ μι· ίειιτοιια: Ρο»

. μπε· του: :κι τεἰοοιπε πιτ ίο:Μπιειιτ πε Βοοιιοι·π ο

:με Ποπ οοΙσΒτοι·οιτ ποτιο·Ι'ΕΒΙιίε πι ίεΠοπσ·Ιο

Εοιιιεεοιτιοτι πε Μ ωστε νιοτπο. ΜειιοςσθπΡι·

πέιιιι!.Γε @πηρε πιι πιοι·οπο ίοΙοιι (οι οο;πιππ·ιιιοο.

δ: που: ποπ: ΓεεϊίοιιΒο: πιο Ιπειι7πε.Βοιιιιοπ δϋ

νετἰιτοιὶοΙ·εε‹ πιιοπΐοο._ Ριποιπποι·ειιιειιο ,- :ΜΚ-π

με οιππιιτποπο πο ποπ: πω: οπο απο:: ςπι11Μ.ΕιοΕ

· - Φ - ποοιπέο

 

ι

δ



Μεμ-1. πώ ;ρ. Με .ε "ε

εΙ`εεἱὰέε μι: π: ιο[ωοἑεπω ο ό: ΓΕι::έτωπ [Μισο.

οιΙ ΙΙ .πε Γε :καινε μια πιτ ειΙΙ εποε εΙε Ια (Μικε

_·Ρ:Ιοο ρτεεεοάιΙεΙαπωαευΙόε εΙε Ια νΞει·εε,8ε Βε

ειιιεουρ Μάικ επεοτεεΙε εεετε ΙτεΙΙε ΡεμΙε άουτ: Δ

 

Ι'Ι.:.ΒΙΙΓε π'ανοΙΙ:@παο οι:ϊ Ρει·Ιει· ο11:ε εεπεεεε

άιιτειο:Ρ Ροιιτοι:οΙ εε· 8ι·ειοεΙ ΑοπειΙΙΙὶε τι'ει-τ'ιΙ

ΙεΙ τοΡΡοτ:έ εεε τετεπάι:ε ΡειΙΙειΒεε ‹Ιε Ι'Εει·Ιτι1

ι·ε,ΙιΙΙ εἰ εΙΙ: οιινεπτ ΙΙ οΙΙΙΒεπτδι ΙΙΙοοε επι

εΙεε εΙιο(Ι1εε ‹Ιε πεεοτΡ Οεττειἱπεπιεπτ ΙΙ Με εκπι

@Με εΙε πε Ι'εινοΙτ με Με, ΡιιΙε οιι'ΙΙη'Υ απο

Ροἰικ ; ωτιὶε οσο ιΙε που: ενοΙτεοπτέ ρου: νι·ειΙ

στι: Με οἱ εε Ιοτ·ῇαωειΙε. ΙΙ πιεσε Με ετιεοτε

ειιειο‹Ι άΙτ οσε εεττε ΙεΙΙε θα οι·άοποέε επι εε

εεωΡε-Ιἑ μι: υπ άεετετ Ρειρ:σ.Ι. ΙΙ Ιε ὸενοΙτ Ρεο

εΙυὶτε ΜΙ ει: :ινοΙτ οοεΙοι1'νο , οι: εΙα ιιτοἱπε

οοπισιετ Ιε Ρειοε ε1ι1ΙΙε θε. Μιιἰε ΙΙ ο'εινοΙτ επι·

αΙε ‹Ιε βία ΠΙ Με οἰΙ'ειιτεε. Ωιι·Ιει νει·Ι:ε είΙ
ου'ΙΙ ΙΙε ρειΙΤε επεοτε Νεο εΙιιεεωεεενεοτ εμε

εεττε Με: ΜΙ ι·εεει16. (ῖταεΙετΙ Δε” Ιε Βε

ει·εεεΙυ άι:οΙε Ι)εΡ2Ι ,εο°ΙΙ έετΙνΙτ ευετοι·ιε οι:

οι.ιΙππε ειπε πειτε Ια ω: ‹Ιε Ι'Ερϊετε τΙε Βετ

:ικά , πιο Πει: ού ΙΙ ΜΡΡοττεΙεε ίεΙΙεε ε1ιΙΙ Γε μι

ΙπΙὶοἱετιτ 8; εεΙεΒ:οΙεπε επ εε τειτιΡε-Ιε πεΜε

ιιιιΙΙε τοεπτΙοο,εΙε εεΙΙε- εἰ ;δε ΒΙοίΙε εΙιιἰ :Ρετ άπό

έετἰτε εμε ΡΙι:Πειπε επιπέεε , ρεεε είὶτε ΡΙαε ‹Ιε

εαπ ειπε@ταΓε ωοι·τ,Ιε ιεεωειτουε επετείΙεωέτ

ία: Ιε μπαμ, 8‹ πιοιπτε εΙεἰτειπεπτ ι1εΙ'ενΙεεΙε Βετεειι·εΙ έτοἰτ ει1εοτε ΜνΙ Ρατ·Ι:ι ΡΙοιΙρακτ.8εε

μιτοΙεε ί.οιπ ποι:ειΙ)Ιεε;ΙΙ π'ς|Ι ροΜτ ἱσῖμ7Ιέ(εΙἱ: Μ.

ΒΙο1Γε ) ει: Μ ΜΗ ε: Ισ ευυπερπωι :ρωΙσιηισ'ΙΙ ,Η

- - 1. Ι ε Η

 

 



Η( 8ασκοπραιωπηΙΙΙ· ε. απο

Ια [Με με σεΙεΙυετ , :Μακ υπ Μεσα Ιαιαεσαρ Ισ

Ιἐεια,Φρήπ:Ιρα!εωεπτω"Ι'.4π8Ιστοτυ·ε. Ε: Ια ΜΙ

ρ:ι άι: :εΙΙε α! α με Ια Παρ α άε'εσπσεαϊ σηα:Ισέ.

«ια-ΙΙΙ ΙΜ'απε Ισωπτυ·ε: 8αΙππ; εκσεριέΜβαΙε ρω·βυι

πο έ: κόπο 8σύμεα# Ι«[ιε θεῷ!. 1'α]οιΙτε :με Βα

=« Η ,;_ κακιά Ενεί-εΙυε: :Ιε: Μεαόε,%ςιιΙ νΙνοΙτ ΡΙυε €Ι€ Π::

ΜΜΜ οι: Γερι νἱυἔτ αε αΡτοε Ια άπο εΙε Ι'εΡΙΕτε ‹Ιε Βετ-ε

Μο' παι·ά,ι1ε :Μεπου ΡΙιιε ακα: ΕεΙΙε αιι ταπἔ άεε αιι

ττεε,ςιι'ΙΙ ταΡοπε δκοπίΙάετε εκαᾶειτιεοτπιιαιε

α βαδ· ιΙΙ:ΙευΙεπιεπτ ασε εΙυεΙεΙυεε ιιιιεΙα εεΙεΙαι·οιέτ ἴ;

έ;)Π3 Ετ τΙιοιπαε ιΙ'ΑεΙυΙιμ1ιΙΙταουτυτΓαα ι η α. (Μ:

,,,),,_α_” ΡατειΙΙεπιεπτ απ οι Ι'ΙζαΙιίε ΙΙοπιαιιτε οι μα.

Βεατε αιιπεε-πε εε5:Ι:ι·οιεπε Ροιππ απτο ΙεΙΙΙι·: ε

ε., 'ΙΜ ιπαιε τοΙετοκ:τΙα οοιιτιιππ: ιΙε ςιιεΙαιιεε @ΙΙ σε

Ι. ε. ιιὶ Ια α:Ι6Βι·οΙετιτ ; $Ιέπε ενἰἀεπταιιΐεΙΙειι'γ ε

°"'·7· €τε;τεεεΒα 9085811 α μια ΡΤΙ'Ι8ιποτααεξ 8: Η”

α αμε: πισω εε ματια: ιατε ε; μι: α το ε-›

παπα ‹Ια 5Ιε:Βε Ιὶοωαἱη;ῇιιίὶ1ιιεε 5. εε αιι'ατιίΙΠ Ι0

ΟοπεὶΙε όσα ΒιιΙΙιτ Ρτε:αιΙετεωοιπ,8ε Ραἱε Με Ραρε

$υιτε ΙΙΙ. Ι'έταβΙΙ:επτ μι· απο Ιοί δ: αυτοι·ιτέ μι

ΙπΙΙΒικε Ι'απ ‹Ιε πιό :τε $εΙ8τκ:ιιτ Μαρ.. δι καύ

κ:'ε αεΙΙτε: Με εΙευκ οέε αυαττε-νΙοεπεαΪαπε,86

Ι'αιιττε ττοἰε α:π1ε νίιπ δ: ττοΙε :Με αΕτεε Ια πιοττ

Φ: Βεκπατά. ΙΤοΕιΙΙ εΙΙ: εΙαἰι· , αμ'ΙΙ Ν), Ραε ετ1- -

εοτε άειυ: εετιε :Με , :μια ασε ΕΜΗ: α έεό ΡιΙΙ3ΙΙἔ

ι1ικ:πιεπτ δ: ιιτιἰνετΓεΙΙεωεπε αυτοΙΙΙέε ιΙ2:18 Ια

ε εοππωιιπΙου άιι Ραμ. (Με ΜείΙΙειιτε εαπ-Πε με

- Ιαοτπιε @Με εΙε πισω ναι1τετΙ'αυτΙαοΙτέ όεΙει.π

ΒθΙΙΒΙΟΠ›& ‹Ιε ιαουε ωΡι·οεΙιετ Ια πουνεαιπέ ά::

Ια ιιὁττεΡ απ: άουτ Με ΡΙιιε α:Ιε:Ιπεε άενο:Ιοαε

- · πιο



· @πριμ Μ( ει. (Η. η Η;

σε ίσοι: ιιέεε οσε σειιιιιε ποια ισιιι·ε? Ξι ιισιιε ,
. . , . _ .

ειιιι σε ει·σισειε δι! ιι σΒΙετνσι·ιε ιιειι ειι ιιΙτι·ε σε

τεΙιΒιοτι , ιιιιι ιιε ίσα Ισιισε σαιιε Ι'Ε.ειΙτιιτε ;

σου: Ιεε σει·ιιιειαΙινι·εε σιιτ σε ριιΙαΙιέε ειι ΓΕ

8ΙΙΙε ΙΙ Υ α ΡΙιιε σε ιιιιιιι:ε εειιε εΙιισιιιιιιιε αιιεΡ

Μαιε Ιε ρΙιιε σαιιεετειιιι ασιιεεΙε εετιε ίεΙΙε , σι

σιι“εΙΙε ΙΙιΡΡσΙε,οιι σιιε σιι πισιιιε εΙΙε ἰιισιιἰε Ισι·ι:

αΡΡατειιιιιιειιτ σιιε Ια $αΙιιτε νιετΒε α όιέ εσιι
.. | ι ο |

εειιε Γαιιε ρεεΙιε;σσόΙ:έιιιε ενισειιιιιιειιτ ει·ιστιεε,

εσιιτιαἱιεἔι Ια ΡατσΙε ε Ι)Ιειι, Ιιιεσιιιιιιε 8: ισο

σε σαιιε Ιε ()ΙιιΙΙΙιαιιιΠιιε σιιιαιιε Ιεε Ιιιιιι επι ιιειιΙ

Ρι·ειιιιειε ΠεεΙεε , ιιισειιιειπ εσιιιΙ:ατιιε μι· Ιεε

πιεΙΙΙειιτε δ: Ιεε ρΙιιε θ5:αναιιε έετιναιιιε σεε σει

ιιἱειε τειιι ρα,οιΙ εΙΙε α εσιιιιιιεπεε α Ραι·σΙΙΙι·ε, σε

σιιι είΙ: ειιθιι σειιιειιιέε ΡιοΙιΙειιιαιισιιε ιιιΙσιιε8·
α Με @στα ειιτι·ε εειιιι σε ΚΟΠΗΣ ιιιεΙΙιιιε ; εΙΙε

Ραρε διιιτε,ιιιΙε ()σιιεΙΙε σε Τι·ειιτε ιι'αγαιιτ σιέ

Ια σεΙΙιιἱι· , σιιεΙσιιειιιεΙΙιιατιστι σιι'ΙΙε ραι·οιΙΤειιι:

ανσΙτ σι Ια ΙΙινοι·ΙΙει· σε α Ια ει·οιιε. Ι.αΙΙΙσιιε σσιιε

πιω ασνετΙαιι·εε στατισιιει·Ιειιτ ΙιιΡει·ΙΙΙιιειιΙε σε

νοτιοιι, Ι:ιετεε Μειι-αιιιιέε; σε μια ιιιιειιιιι σιτε

ιπισιι.ε Ι)Ιειι , ειιι'ΙΙ Ιειιι· σιιντε Ιεε γεια , 8: Ιεε

ειι σεΙΙιιι·ε. Ετ ιαιισιε ιιιι'ΙΙε αΙ:ιιίειιι σε εε Ισια

σουτ ιειισι·ε αιΙα 5αιιιτε νιει·Βε ιιιι ΙισιιιιειιιΙαιιι:

σε ιιιιιιι·ιειιιι , εσπιιιιε σι: Βετιιαισ ; ειιιιιΙσισιιε

Ιε α Ιιιι ειι ιειισιε ιιιι νειιιασΙει επι ιι·ιεσιιαιιτ Ιεε

ΙιεΙΙεε_8ε Γαιιιιεε αέΙ:ισιια σ'ΙιιιιιιιΙιτέ , σε εΙιαιιτέ,
σ /8ε σε Ριετό;8ε ειι εεΙεΙπαιιτΓσιι σου-Μαι, δ:

Ισ ι>ιεσειιιι αναιιταεεε ; ειι ΙιιιΙταιιτ τα νεπιι,

δ: ειι ασιιιιιαιιτ ία ΒΙοιι·ε. Οι: ε'εΙΙ Ια Ιε νται

- Ι.. 1.4 Ιισ0·

 



ζώ εστιαιιιιρισιιιΜ·[απ ε. Σοσό '

Ιιοπιοεοι· τΙεο α εατεΒΙευΙιεοι·εοΙε; ΙουιΙαιιου

Ια εεε ι·ενεΙαιΙοιιε αροετγΡΙιεε , ιο Ια· ιΙεε οΡΙ<

πιἱοπιε ΙαοΙΙεε δ: ει·ι·οπιέεε , εΙοοτεοΙεε δ: ποΙ:οΙε

ιπιατΙοοεε ΙεΙοπι εεοιοΙα υιεΙυιεε ιιοΙ Ιεε οὶνεπιτ;

· ππιαΙε Ιιπ Ια εΙαπε , Ιει·ιιιε , δ: ΙιιεΙοαταΙ:ιΙε αυτό

αΙεε Ιαἰπιιεε δ: νπαἱεππιειιτ εεΙεΙΙεε Εεπἰτοτεε:Ιε

Βἱεο; :Ιου υοοε ανοπιε τἰπέ Ιεε ρατοΙεε :με π

ναιε αἱ Ιεοεε , ΡοοπεΙΙ:πεΙε Με: οι: ατα πιεπΙΙ

τατΙου. Ε'Εναπι€εΙΙΙΙε πιοοε ο παι:οπιτεΙα νΙΙΙιε

3ιιε Ια 8αἱυι:ε νΙετεε πευεΙΙ: α ΕΙΙιαΙιετΙι Ιεποπιιε '

ε ΖαεαπΙε , αΙα·ε εοεεΙπιτε ι:Ιε ]εαυ ΒαΡτΙΙΙτε ; Ιε

ιιιπαεΙε αππΙνέ α Ιειιπ επιιει·ενεοειδι Ια ΙαΙοπατἰοπι,

ανα: ΙαοοεΙΙε ΕΙΙιαΙιετΙι Ια πεεεου θε Ιεποπιτ ο

ε'ΙΙ ΡΙαΙΙΙτ αο 8εΙεπιειιι·, Ιεε τποΙε Ροἱπιτε πιοε πιοι.ιε

τπαἰττετοιιε Ιε ΡΙοε Ιιπἰενεπιιεπιτ , αι'ΙΙ ιιαιε Ιετα

1ιοΙΙΙΙιΙε , -Ροοπ νοοε ι·εοι·εΙεπιτετ ευ 'Ιουτε Ιεε

ιιΙαιὅεε ο εποε πιοοε επι :Ιενοιιε :πετ Ραπ οίΙτπε

εεΙΙΙΙεατΙου 8ε εουΙοΙατΙου. -

Ε:: σε:Ιοαι.ι-ΙΙΙ (αι: 8. Ι..οε) ΜωαβΙαιω,ό·Μι

εΙΙε Ιιέ:Ιιισιιισιι: απ μια ε:: Μακαρι:: οι απο Με

α: Ικα. Επ απο οι Ια »Μπα αι 2ιαπΙω άΙΙΙΙΙΙΙ

15ΙααΙιοιΙι. ΙΙ α εΙ-:Ιεναυτ €ΙειΙΙΙΙτ αο Ιοπια, εποε

εε ΖαεαπΙε ότου 8αεπἰΙἱεατεοπ ι:Ιο παιι€ ιΙΙΑΙ:ιπα;

8: ιιοε Ιοἰ 8:ΕΙΙ:αΙιετΙι Ια Ιεπιππιε αααάεεΙαίοτε

αναπιεεε ευ αα8ε, οι πι'α)·απιεῇαπιιαΙε αι πΙ'αιΙαιιε,

Ιε5εΙευεοπ απο: Ιεοπ σοοεΙιε Με αι'ΕΙΙ:αΙιετΙι

εΙενΙιιτ €ποΙΙε Ιου ευΙαπιτ ; δ: οο)αο ΙΙιΙΙΘΙπιε
πιιαε ‹Ιε Ια ατοΙΙεΙΙε Ι ΙΑπι€ε ΟαΙιπΙεΙ Ια επινογέ

α: Ι)Ιεο επι Ια νΙΙΙε ιΙε Να:απετΙι α Ια νΙει·Βε

Μαπ·Ιε , Ραπ ΙοΙ αουαιοεπ οο'εΙΙεΓεπαε Μετα
' ·` Ι οι:



(ψαρά. "ΡΓ39·ό'ίο Πρ·

άι: 8εΙεπεπτ]είπε; 8: οσε ρου: Ιοἰ Μπα Ια

ετεαπεε ‹Ιε εε π1ΙταεΙε,ου'επ άεπαευταπενΙετΒο

εΙΙε πεΙαἰίΙετοἰτ ραε ‹Ιε εοπεενοΙτ υπεπΙαπτ ρα:

Ια και: :Ια 8.ΕΙρτΙτ ,ΙΙ Ιιιἰ ρτοροΙα εετ εκειπρΙε

ιΙε Ια ρπΙΙΙαπεε πε Ι)Ιεπ , ΙιΙΙ ποππαπτ ανΙε πε εε

πιά έτοΙτ αττἰνέ α ΕΙΙιαοετΙω:1υΙ έτοΙτ πε Ια ι:οπ..

ποίίΙαπεε,εοιπιπε έταπτ Ια εοιιίἰπε. Μαι·ἱε α)ταπτ

πεεειι εε επείΙαιΒε ανεεοπε Ιε τεΐρεά,Ι'οοεϊΙΙαπ

εε, δ: Ια ΙοίιππίΙἱοπ . οιι'εΙΙε ὸενοἰ:, πε τπαπουα

ραε Ισἰεπ τοΙΙαρι·εε Ιε ραττεπτεπτ ‹Ιε Ι'Απεὅε , ‹Ιε

ε'αεΙιεπππει· νει·ε Ια εουίἰπε , ρου: νοΙτ 8: αρ

ρτεπότε πε τω ρτορι·εε γεια Ια ιπετνεΙΙΙε ι1εΙε

ιπείΙαοει· ‹Ιε ΒΙειι Μ επ ανοΙτ ὸΙτε. Γε ὶιπε

Ισ:: αρραι·επτε Ι'ορἱπἰοπ :ΙεοπεΙουεε ἰπτετρτε- Ἐπὶ!!
ε. -

τεε . :μή πεππεπε οσε απο νΙΙΙε εε Ια τω” ιΙε ή `_

]ποΙα ΙΙτιιέε εΙαπε Ιεε τποπτα8πεε , τΙοπτ ρατΙε Ι€Ι ωρα,

Ι'Βναπ8εΙΙΙΙε, ίαπε ποίΙε επ :Με Ιε ποιπ,έιοΙτ Ια @Με

νἱΙΙε εΙ'Ηεοι·οπ; εαι· εοπππε ποσο Ι'αρρι·εποπε

:ΙΙΙ Εντε εΙε ]οΙΙιέ , ΗεΙποπ ότοΙτ ίΙτπεε όαπε υπ Ιαβό

ραϊε ‹Ιε πιοπταἔπεε › δε κΙεΙΙΙπόε απ:: 8αει·ΙΙΙεα- :'·"·
πευτε ραπ· Μ:: άεκπειιτε , β: τεποΙτ Ιε ρτειπἱετ δ·

Ιἱει.ι επττε Ιεε νΙΙΙεε :ΙεΙαΙἰΒπέε εΙε ]ιι‹Ια , αναπτ

πε]ει·ιΙΙαΙετπ , πιά έτοΙτ ραι·πε ιΙαπεΙεε τεττεε

3ε]ιιιΙα , δε ραττΙε επ εεΙΙε: ιΙε Βεπῇαπιἰπ , ειιΙΙ

ότε τπα8πΙποπεππε π: ΙσαΙΙΙε8ε επτΙεΙιΙε ρατ Πα

πα δ: ρατ $αΙοιποπ οπ θα. ΕΙΚ: έι:οΙτ ρΙπε εΙοἰ

επέε ‹Ιε ΝαιατετΙπουε]ετοίαΙειπ,οιιἰ π'επ έιτοἰτ

φα ΠΧ ΙΙειιεε. ΜαΙε πἰ Ια ΙοπΒοεπτ,πΙ Ια τιπΙεΙΙε

δ: ὸΙΙΙΙεοΙ:έ α" εΙπετπἱπ παπα υπ ραϊε πιοπεπειπ·π

ΙΙΙ Ι€: Εκει, πΙΙαεοπάΜοπ ‹Ιε Ια νΙετΒε πε Γεω

Ι, Ι 5 ρείεΙΙα
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οεἴεΙιεροἰοτ ο'εοττεΡτεοοτε α: νον:ιεε. ΕτΙἶΕ

νεο8εΙΙΙΙε που: ωοοπε Ιου ετοΙειιτ δ: [οτι εΠε-ε

&Ιοο των: ο Ι'εοττερτεοότε , οιι'ἔι Ι'εεεοωρΙἱι: ,ο

νΙΜΜ › οι1°εΙΙε β Μεσ» :Μονο-Ω , ο:'εΙΙ ἔι Με.

Νεο τοΙΙ ηπα οσε Ι'ΑοΒε Ιε ΙοτειρΡατο ἑι εΙΙε,

6· Εν” ΑΙΜ Μπάνεοπεπο (Σε οιι'εΙΙε εποε Η ρω

@ταΗ εοοτιοἰΙΪειοεε ου'εΙΙεευτ τΙε Ια οτετνεἱΙΙε

στήν έεἔι βιεουΠοεκε ςμι'εΙΙε Η: Ιε νονειεε πιεί

πιο ει: ΙκιΙΙε , ΒΒιιΙΒε εΙοΙτειοεοτ Ιο. Μοτο Ιιορει

τἱεο‹:ε οιι'εΙΙε ενώ: άε Ια νοἰι·. Ν'είΙἰωέε Γι”

αμε α: ΗΜ οπο: νοΙοε ειπἱοΙἰτέ £1ι1ΙΙιΙΙ :πινω Ν:

Ι'εΙΡτΙτ ;οιι Ρι1εΙοοε «ωστε δε ο έΗειοεε ‹Ιε Ια νε

ι·Ι:έ ι:Ιεε :Ιω εε,οιιεΙ'Αο8ε ΙιιΙ ενώ: εποοοεεεε;

εοτοπτε ΙΙ εΙΙε ειιΙΙ: νοιιΙι1 ε'επ έεΙοἰτεἰτ,8ι ταου

οοΙΙΙτε μι· Ι'εκρει·ἱεπεο Η Ια ιπουνεΙΙε ἐτοἰτ

ντεκ οι: έξιοπε. Ι.ε ΡΙεἰπι τεΐοτοΙ8οειΒε ουεΙ'Ε·

· Με εεε .ρεοΐέε858εΙα εειΙοοππΙεά"υπ ]εἴιιἰτε*ηιιἰ Ιε8

...ή-ΠΣ--____ά

Ι . , . __

έ:: ΜΙΒ:: Π: οεεοοντε ενΜεπποε: ΡοτΙοΙεᾶΙ1τε ΙΜ

ΡοτοΙεε ‹Ιε εεΙυἱ ου'ΙΙ σ. εεειιίέ , (ΙΜ ροττειπ εκ:

ωΙ»ω Ρι·επειι1έτ,οιιεΙι Μωβ κ”ωΠΔρωβωρΙ:Μσπ2 άσε:

Ϊ ΕΙαα&α:Ισμια.τ'επιμιεκτ/Ι σε να:Μ ΑΜΙ! :ΙΙΙ Ι'Μ·

δεΔω"ο ; ο” (εΗτ-ΙΙ ) σουιωε οι: απο: :οικον ΙΙΙ

ΙΙΙ: :Ισ Βάσει υπΜ: νεπττε; αν - Ια ροπυέτ- Με οι β"

"Με μια Κα). Ι)'οίι ΡειτοΙΙΙ ποσα: εοιπΒὶεπ οι

ΙουΠε δε εΙΙτοπτέεΙ'ουττει€εοΙε εεΙὁοἰε άιι ακί

..ιω”'"·

Η . . . .

Η . τπε1είοιτο,οιιι ο'ει Ροιπτ ευ ‹Ιε Ιιοι·πε όε άιτεοι1ο

=ς εε: εετινοπο οι” ρατΙε Η ηπε8οΙΒουεωεητ €Ι8 Μ·

Ιον ο:: οι ΜΜΜ: νΙετδε,ύοπεδε επιΙπειΙΠε νο

Ιοο:Ξετε

εέ

:Μοτο τετκΙ :ὶ Η Ιον πιο πουε Ρει·οπετ με ά'ονοΙτ .

Μ” ο ἰπιοιιὸειπιτιειπ :ιτττἱΒιιόεε ὲΙ'ιπι ‹Ιε Με έαν
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Ιοοτἰετα τουτεε Ιεε ρετΙΙόεε , οιιἱ ὸἱπιἱτιιιεπτ απο

Μ: Ρει1 [οτι Ι·ιοτιοευτ. ΜαΙα ε'εΙΙ: Ι”οι·‹ΙΙοαἰτε ι:Ιε.

εεε εεε αΙε καΙΙ:Ιιει· εΙε τεκιότε Παω εαιιίε οεΙΙειι-.

ἴε Ρα: εΙεε ΙοαΡοίΙοίεε , μια ου'ΙΙε σε Ρεανεπι:4

Ια εοιτιοαττε ανα: ‹Ιε Ι›οιπιεε δε ΓοΙΙΙΙεα "πω,

οιΙΙ ίου: Ιω ατακα ‹Ιε Ια νε:Ιτέ. 1'αῇοΐιτε επεσα:

εμε Ματ οσε Ιεε ιΙενοΙτα τΙε Ια εΙνΙΙΙ:έ δ: 6Ιε

Ι'ΙιοδπαοΙ:έ,ουε Ιε ι·ειπΙεοτ Ιεε Ρει·ί·οοοεα απιἰεε,

οιι εοτήοΙ;πεε ‹Ιε ίαο8, οιι εΙ'αΙΙΙαοεε,ίοΙεοτ ΡΙί“ι

τοΙΙ ΙοϋζαοΙεε , οι1ε Ι›ΙἔιπιαΙ›Ιεα , οεαπτωοΙοε εε

πε Ειιτ με ΠπιοΙεκτιεοτ Ρουτ οικω ία εοιιίΙιιε

«Ιε Γοτι Βου-Μπιτ , οιιε Ια $αἱτπε νΙετεε δε εε

νογαοε. ΙΙ 7 αν0ΙΕ επ του: εεεΙ οιιοΙοοε εΙιοΐε

‹Ιε ΡΙοε Βτατι‹Ι , εΙε ΡΙιια Μπα, 8: ‹Ιε ΡΙιια ίοΙΙάε;

εοπιπιε Ιε πιοτιττα Ι'ενεοειτιεοτ. Ω'έτοἰι: θεια

@Με εε·‹Ιἰνἰπ ΙιοίΙε , οσε Ια νἱετἔε ανοΙ4:Ετεί;

εΙιετ11επτ τεεει:,ε'είΙ α :Με Ι'Εί-Ρι·Ιτ ‹Ιε Ι)1εο,οιιΙ

εοικΙιΙΙΙΙτ τσιπ εε άείΙεΙο φωτ εκεειιτει· ω”

Ι'επιτενειιέ ‹Ιε εεε ιΙει1Χ ΓαΙοτεε 8; κεΙΙΒΙειιί'εα

ΡετΓοτιοεε Ιεε πιετνεΙΙΙεε ειπε Ποσα οι·τοαΜωα

:Ιτιεοτ. ΜαΙε εοπποε ε>είΙ: οτι Ε,ΙΡι·Ιτ ‹Ιε ΙιππΙετε.

Μ εοτπΙιιΙτ οικΙΙοαΙτοσιεοτ Ιεε ΙΙεπε ρα: Ιεε Με

?Με ‹Ιε Ια ιΙΙνὶι1ε ἴαρἰεοεε , δε που Ρα: άεε Ιο

ΙΙΙπόΙ;α οι: Ρα: <ΙεεεΒυΙΙΙοιαε ί'οιιτεΙε 8: ανεωὅΙα,

Ιε πε @Με ροΙοτ ι1ιι'ΙΙ ιι'εκεἰταίὶ Ιε εαπ ‹Ιε Ια

νΙετἔε α εε τΙεΙΙεΙο μι· Ιεε οπουνειτιεπα Μία.

εΙτατὶτέ,‹Ιε ο ἔογ,‹Ιε Ιου ιεΙε,δι ιΙε Ιου ΙαοωΙΙΙτέ.

]ε εΙΙε οι·εωΙει·εωει1τ εΙε ΓαεΙιατὶτέ; €1ιιΙΙαΜε

εἱτοΙτ αΕπεκιτΙτε ραπ εΙ8.τ15 Ια ΒεοεοΙδάοια , ‹.Ιοιπ

Ιε $εΙερειιτ ανοΙ: ΠΙοεΙΡετέπιεπτ 8: Η ιτ1Ιταει1

- - Ιειιίεπιεικ
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Με Ι .Μειωσα ρίοαιΙετβιι· 8. Με

ΙειιΙειυευτ Ιανοιἰιέ Ια Ρατευτε, δε μου: Ιιιἱ εουι-ἐ

ιιιιιυΙεΙυετ ιεεἰυτοοιιειυευτΙεΙαουΙιειιτ8ε Ι'Ιιου

ιιευι· , οίι Ια εταεε ‹Ιε Ι)ιειι Ι'ανοΙτ εΙενέε ;αίιυ

;ιιιε μι· εεττε υιιιτυεΙΙε εοιιιυιουΙεαυου εΙΙεα

ιιΙΙευτ Ι'ιιυε 8: Ι'αυτιε ετΙΙΙΙέεα δε εουίοΙέεα , Ια

]ο)ιε δ: Ια ΒτατιτυεΙε ιΙεεΙιαευυεειοιΙΙαυτ & α'ευ

ΙΙαιιιυιαυτ μι: εεΙΙε εΙε Ι'αιιττε. Ι.αΕογ εΙε Ια ΒαΙυ- ι

πε νΙει·Βε γ εΙιει·εΙιοιταυΠι ίου αναυταεε. βατ

ΒΙευ αιιι'εΙΙε ΙΙιΙΙ ΡετίιιαεΙ εε άε Ια νει·ιτέ ; :καυτ

ιιιοἱυα Ιανειιε ιΙε Ια εΙιοΐε πιάσω ότου εαΡαΙιΙε

αΙ'αιοι'Ιτετ ουεΙιιιιε Μετά ιταυτ αΓα ετεαυεε ιιιι'α

Ια ιο)ιε , οιι'εΙΙε ευ ανοιτ. ()οιυυιε ευεοτε ουκ:

πισω υε εΙουτΙουα υιιΙΙει·υευτ ιΙεα ρι·οιιιεΙΙεα

«με Ι)ιειι υοιιέ Με ευ Ια ΡατοΙε, Η εΙΙ-εε ρουτ

ταυε-,οιιε Ιεα τεΕυοι€υαΒεε ι·εεΙα ιιιι'ΙΙ ιΙαιευει

υουα ευ εΙουυει· εΙυεΙοιιεεΙου μι· εεε ιΙεΙινι·αυ
εεε , ου εΙεε εουίοΙατιουα ραττἰειιΙΙετεα ,υεΙαΙΙΙ-

Ιευτ μια ‹Ιε ίοι·τΙΙιετ 8: ά'αΙΙει·υιιι· ιιόττε Ιοιω

δ: ὸ'ευἴουεει· ε°ΙΙΓαιιε αἱυίι ιΙΙιε, (εε ι·αειυεε ΡΜ

αναυτ άαυε υοει·ε εοειιι. με οι: ευ τι·οιίιεΙυιε

Ιἱειι εεε Ιε 2εΙεοΙε Ια 5αιυτε νιει·Βε ανοΙτ αιιΙΙΙ ·

Ραπ ιΙαυε Ιε ιΙείΙεΙυ εΙε εε νο)ιαδε ; @Με

ειιι"εΙΙε ε'γ Ρτοροἴοἰ: ‹Ιε €ΙοιΙΙιει Ι)Ιειι ευ νΙΙΙ-ε

πω: ιιυε ΒιιιιιΙΙε Βιιυτε οι: τεΙΙεΙευΙε, ούΙεε πισ
γεἰΙΙεε ‹Ιε ία Ιαουτέ δ: εΙε Ια ΡυἰίΙαυεε ΡατοἰΙΙΙοΙξε

εΙ'υυείαΙΤου Π ΙΙΙ·υΙΙ:τε,δε ου εΙΙε αΙείιτοΙ: ευεοτε

ΒΙΟίκα Ι:ΘΗΘ8 α οιι'ΙΙ έΡαυιΙοΙτ ευ εΙΙε-=υιείιυε ›·

α Ια Βι·αιυιΙε 8Ιου·ε ‹Ιε Ιειπ εουιιυιιυ δειειιευτι

' ΕΜΠ Ια Ππ><ΙείΙΙε & ίου ΙιιιυιΙΙΙ:έ ιεΙιιιίευα α-ιιΙΙΙ

“Β'ἔΜ5.Έ`”'”ζ”

εΙαιτευιευτ εΙαιια εε· ιΙείΙεΙυ,εοιυπιε ΡΙιιΙιευτα

, εκεεΙΙευα

ε_.__ .-. __.·· 7Α__.......(Ξζ ΣΧ › . 4
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οιιο:οΙΙειιε Ιιιτει·ρι·οιεε Ιοε στι: τοιιιατοιιέοε,οτι εε

απο Ειπε ανοιι· φαιά α σε οοιιιΙ:ιΙε άε 8Ιοιιιο , ού

Ι)ιειι Ι'εΙενοιτ μι· Ια ειπε αιι άεΙΙιιε που άΈ.ΙΙ

ιαΙιοτ ΙοιιΙοπιοιιτ,ιιιαιε άο τοιιτοε Ιοε ΙειιιιιΙοε;οΙ

Ιο (ο άὶἴΡοἴο Η ίι·αιιεΙιοπιειιτ δ: ΙΙ Ρι·οιιιΡτοιιιειιτ

ά'αΙΙετ νει·ε Ια ι:οιιΙΙιιε ; Ιαιιε αιτειιάτε οιι'οΙΙο

Ι'οιιΙΙ Ρι·ονειιιιο , τοιιάαιιτ εοττο άοίοι·ετιεο α Ισα

αδεια , 8ε αΙ°έτατ ω εΙΙεΐο τι·οιινοιτ , Ιιἱοιι αναιιτ

άαιιε Ια ετοΙΙοΠο ο δε ματ οοιιΓεειιιοιιε ιιιαΙ Ρτοιιι·ο

α ?αἰτο :ο νομιεε.Ι.'αγατιτ άοιιε ?απ μια: εεε ται

Ιοιιε, αΕιι·οε ιιιι'οΙΙο θα: οιιιττέο ειι Ια ιι·ιαΙΙ-οιι άι:

Ζαοαι·ιο, δ: ‹]ιι'οΙΙε οι'Ιτ ίαΙιιέ ΕΙιιαΙιετΙι, ΙΙ "Με

(άι: Ι'Εναιι€εΙΙΙΙο) ιιισδιαβι Μ! ιμι'αΙΙι: σα: ικά Ια

[α!ιιται·έοπ άε Μαι·Ια,Ισ μια: επιθιπτττοπαΙΙΙΙ: έκαψα

παπσιό· ΕΙια.ιψατηατ καψω έκ ·8αΜτ ΕΙΙιπέτ. Μ:

ιιιιται:Ιο οοιιίΙΙΙο οοιιιτιιο νοιιε νο)·έε , ειι άοιιιι

ροιιιτε; Ι'ιιιι,οιιεΙ'ειιίαιιτ τιείΙ-αΙΙΙΙη Ι'αιιττο,οιιο

Ια ιιιοι·ο θα τειιιρΙΙο άιι 8.ΕΙιπιτ. δαἰιιι Ι.ιιι: ροΐο

οιιιιτείΙοιιιοιιτ Ι'ιιιι & Ι'αιιττε. Μαιε ΙΙ πε άἰι: ι·ιειι

άο σε ειιιε Ιο ]εί-ιιιι:ο άουτ ιιοιιε ανοιιε άοεια Ρατ

Ιέ αιοιΙιο οοιιιιιιε ι:οιιίΙαιιτ 8: ιιιάιιΙιιταΙ:Ιο ; ιιιιο

:ο Πιτ Ια 5αΙιιτο νιοιΒομ ειιιἰ οιινι·αιιτ Ια Ι:ιοιιοΙιο

ρου: ΙαΙιιει· ία οοιιίΙιιο ειιΙ·ιαΙα δε έραιιάΙι: επι εΙΙε:

Ιο 8αιιιτΕ.Γρι·ιτ άουτ εΙΙε έτοιτ ΡΙειιιο. Ω'οίΙ Ια

Με Ρειιίέο Ιιοιιτι·ιιο ; ιιόο άο Ια άονοτιοτι επια

ναειιιιτο άο σ.τοΙιιι κιιιι Ια ιιιετ επι αναιιτ,Ιαιιε αιιοιιιι

Ιοιιάοσιειιτ άαιιεΙ Εει·ιτιιι·ε,ιιιπω αΙΙΙοιιι·ε; Ε:

Ια ΙιεΙΙε ίιιιιΙΙΙ:ιιάο, άουτ εε ]είΙιιτο Ι'ειιι·ιοΙιΙτ,οίΙ

Ιιιειι άιΒιιε άε Ια Ι:ιοιιι:ἱειιιε ; ειιιαιιάΙΙ ι:οιιιρατο

Ια $αιιιτο νιοτει: οιιΙιιιΙαιιτ αιιιΠ Ιο 8αιιιι ΕΓΕτἐΦ ο

:ι β



Ι

μ: 8α·υποπ ρουπία:Μ· ει”

ε. άεε Ιε:υιυεε :μή αμκ:: :του Ρι·Ιε ‹Ιε νἰυ , ευ τα

Ραυυευ: Ι'ο‹Ιευτ α” ΡετΓουυεε ευ'εΙΙεα Ι`αΙυἐυ:,

ου α ευι εΙΙεε Ρ2ΓΙΕΠΕσ Ν'εί:-τε μια-Ια ιιυ τἰευε

· οτυεΙυευ: εΙε :υε:οι·Ιευε,8ε Ιυευ εΙΙΒυε ά'ευ::ετ

άαυε ι:υ εΙΙΙεοιυ·ε Μ: Ξι Ι'Ιιουυευ: ‹Ιε Ια 8αΙυ:ε

νἰετ€εΡ Μαἰε ΙαΙΙΙαυ: Η: Ια Ι:αΙΙεΠε 8: Ι'ΙυάΙευΙτό

:Ιε εε:τε Μπαμ , Ιε εΙΙε ευε Με: υεΙΙΙουε ροΙυ:,

:με Ια νἰετ€ε αἱ: :Ιευυέ Ιε ΒαΙυ:ΕΙρι·Ι: α απου.

€εΙα υ'αυρα::Ιευ: :1υ'α. Ι)Ιευ,& α Ιου ΡΙΙα]εΐιιυ

()ΙπΙΙ: , :ΙΜ ευ ό: Ιε άεΡοῦταὶτε: 1°ανουέευε

Ιε 5αΙυ: ΕΙΡι·Ι: α έ:ό ευεΙ:1υεείοΙε :Ιουυε ω:

ετοἱαυε α Ια Ρτἰετε & ε: Ι'ἰιυΡοίἱ:ἱου‹Ιεε ευεΙυε

εεε ΑΡό:τεε. ΜαΙε Ια 8αἰυ:ε νΙετεε υ'αχαυ:Ιτι

·:υαΙε ει: υΙ ευετεεΙευτευε:8ε, ?ου υε υευ:ΙυΙ

αΡΡΙΙ:1ι:ει· εε :]υΙ υε εουνὶευ: εΙυ'αεειικ ει1Ιευ

ου: ότε Ρουι·νευε. ]ε τι:: νοιιότοΙα Ρα: αΙΙειπετ

:που ΡΙυε εε :με ὸἰ: :ΜΙΒ εε ]εΙυΙτε :με εΙαυε σε

πιΙταεΙε Ιε 5αΙυ:: ΕΙρυ: αἱ: ΡτειυΙετετυευ: θέ

υουυέ α Ι'ευΙαυτ ,.8ε :Με ευ ΙιιΙ:ε α Ια υιετε. ΙΙ

. Υ·α.ΡΙυε ό,αΡΡατευεε εΙυ'ΙΙ Η:: έΡαυόυ ΙΙ1ττ0118

α Η” ιΙευκ ευ ι:υ τυεΙΙυε Ιυβαυ:. ΙΙ εΙΙ: νταΙ επ

·Ι'Εναι18εΙΙΙΙε εΙΙ: Ι :με Ι'ευ[αυτ ΙππΔΜΙΙ , δ: ΜΒ

·αΙοί`ι:ε, :με Δ: "Με [κι ωπρΙΙε ιέιι·.9αάπτ @Με

εΜαΙε εε: οτότε :Ιε Ιεε ΡατοΙεε υ'Ιυ‹ΙυΙ: με 906

-Γυυ αἱ: έ:έ Μ: :Ιενειυ: Ι'αυ:ι·ε. 1ο ετοΙι·οΙε ρω»

ετοίΙτ :με Ι'Εν'αυεεΙΙΙ:ε εγω: τερ:είευτέ Ι'εΙΙ:Μ

α '' αΙΙανοΙτ Ιε ::εΠαΙΙΙειυευ: άε Ι ἶευ:αυ: , υουε ευ

υπου:τε Ια εαυί`ε :ΙαυαΙεα ΡακοΙεε ΓυΙναυ:εωΡΟΜ'

υο:ιείαΙτε ευτευόι·ε :με εείου:;ΙειΙυ τυουνειυεΜ

εε Ι'ευεευτ Με :Μάτ με :Γιιυε εαυΙε υα:υτεΙΙε

· 7 7. ςεουυυε

:ψ-=·-κου--·Μπε

Ι
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(εοιππτε ΙΙ :πάνε εΙυεΙεΙυεεΙοΙε 5 @σε Ια Ρ:ιΙΙΙου,

8; Ιεε ευπεε εεεΙεΙεπε οτάΙυειΙτεε πω: Γειτππεε

φαω, ίου: ττεΙΙ:ΙΙΙΙΙτ Ιω:&υΙ& ΦωτΙω: ναι

ττε) ππιἱε ι4υ'ΙΙ ΡτοεεάοΙ€ ὸ°υι·ιε ε:ιιΙΙ-ε Ιιπ·-πετιι

:εΙΙε δι Μτσιπ επτταοτὸἰπεἰτε;είἴενοἰτ ΙΜ 8εἰτιτ

-ΕΙρτἰτηιιὶ ενώ: τεττιΡΙΙ Ια πιετε , δε Με τκίἴεἰΙἑ

ΙΙ: Ι'ετιίατιτ πιτ ωεί-ωεΙπωιπτ. εε πιόυνετΙΙεπτ

εκτ;εοτοΙΜιΠε δ: ΙΙιτ-πετυι·εΙ ΙΙε Ι'ει:Ηιπτ έ4:οΙΙ:

ι1ηΐγιιιΙ:οΙεπτγίΙΙειιε τΙε τε ι1ιιΙ απΙνε ι·ΙεριιΙε;

ΙΙΒτιΙΙΙαπτ εμε] επι ΙτοΙ.: ευ ιΙενετπ :ΙεΙείιπ,Ροιπ

Μ ΡτεΡετεΠεε εαιπε εΙιι ΡευρΙε ; ΙΙ (ε ι·εωι:2. Ι

·:Ιέε ε1ιιε·Ιε Μισο τω $εΙΒιιειπ ειρΕποεΙιε; εοττηικ:

·ε'ΙΙ ειιΙΙ:. νουΙα ιΙέε-ΙοτεΜ :Ιουιπετ υπ έεΙιειιπΙΙ

` Ιω ιΙε Ιω είδα: ; ου ρου: ΙΙεπΙΙΙει· εινα: εΙυεΙΙε

Ιο)·ε δ: εΙΙε8Ι·εΙΙεΙ ΙΙ Μ ι·επάι·οΙτ εε ΙετνΙ:ε‹Ιε

Ια εΙιετΒε ξΙαο:141εΙΙε ΙΙ είΙοἰτ ὰεΙΙἱπέ. Ετ Ι'ΕΙρτΙ:

"πιώ Ιε ιτιοΙ1νοΙτ , Ετ εοωΡυεπότε Ξι Γε ι11ετε Ισ.

καποτε ‹Ιε εε £τεΙΙειΙΙΙεωεπτ-; εοτππιε ΙΙ ΡειτοΙΙΙ:

μι· Ιε Ι:ιπ8εΒε ευ'εΙΙε τΙεπάτει ΙπποηεΙπεπτ @και

Ξι Ι; 5:ιΙπτε ΨΙει·:έε,ευαηάεΙΙε Μ εΙΙτ ιΙ">ι"βί-Μ|Ι

Έιμι: Ια ντα ΙΙ: [ο |2τ!ατα:Ισπ - άοάτ μο·νεπαϊ λ βε

υηεΙΙΙο:,βικ σΙΙβ€πι· Ανω ὶπ:σΜπσΜ τυ·σΒ”ώΙΙΒ @Ισα

ΜΙαπεβκπαππυμ ΑΜΠ εσττεεἴεΙε Με ῇιιιτιεευιἐ,

τΙοιπ ΒέΒεστε έ·ι€οΙτ ευεεἰηεε°,ἐετιττεΡοιιΙΙειπεί

ω” Ιο;ι θειέςτεε 21νοΙειπ 6€ω δ: τοπιαιε ρτσ- _

·ΡΙπετΙπέβιτ· εε επουνεττκ:ιπ , Ιε· εΙποε 8ε Ιε ωσ- Φω Β.

ΙΙΙόΙ ὸεε ιΙευκ π:ιέΙοπε,ευΙ όενοΙεπτ ΙοπΙτ τΙ'εια: “ή

δε Ι'ΕΙρτΙ-ε ιΙε Ι)Ιει1 ευ ενώ; ΙετπΙ:ΙεβΙεπάεπτ (Ιε

εΙειι·έ Ιε Ιεετετ Ξι Ια ππετε, ςιΙΙ Ιεε ΡοττοΙτ. ; ΙΙιπε

ι :ΓεπιΒΙε @Με €'είΙ «Πει άσε Ρ0ΩΙΙΙτηι1Ιφι€8-Ι?Ξ>

Ι σε

Α1



·__ε;$"___-_________+--'ῆ-"_-_--Ή-.‹··~›:·-~·ε-··-

ό” 86:02:00: ρ:ε›::ὶε:· Ια: α. Μ:

εε :πνΙΙε:ε ό:: ::εΙΙα:ΙΙε:πεπτ :Ιε 8α:πτ @απο επ

Ιε ρ:επαπ: ρου: υπ Ιεε:ετ Ι:οπ:π:α8ε: :με Ιε Ιε:

ν:ιευ: α :επεΙυ αυ ΜαΙΙΙ:ε , Ιε ρ:έει::Ιευ: :Ι Τοπ

$ε:8πευ:; δ: ρου: υπ ε:πΙ::Ιευπε δ: υπ ρ:οποΙΙΙε

:Ιε Ι'οθεε ου':ΙΜ :Ιενο::: :επ:Ι:ε αΙε π:::αεΙε ό::

ΒΙευ , δ: Ιε τεΙΙ::οΙ8::α8ε οι:ΊΙ :ΙοπποΙτ ό:: Ια

:ΙΙεπ:έε :Ιε (οι: ΡΗ: , :εΙυ:ίαπ: Με: ε:: εεΙα Παπ:

ου':Ι Ιου Ι:είο:π οι; ρο::ε: πό::ε- ευ::οΙ:τέ Επι::

::ναπ:: ρου: :εεΙ:ε:εΙ:ε: , εοπ:π:ε Ιου: ρΙυΙΙευ:ε,

Η Ι'ε::Ιαπ: Γεω: , 8: :εςοππ::: Μ :::εί:::ε Ια νε

:από ο:: εεε εΙ·:οΙεε; ::,εΙΙ: α :Με :ΙΙΙ Ιεευτ 8: :ε

εο::πυτ :Ιεε Ισ:: , εΙυεΙα νΙε:Βε:ουΙΙαΙϋοΙ: ΕΙΙ

εαΙσε:Ι: : εΙΙ:ο:: Ια π:ε:ε :Ιε 1εΓ::: , ό: ::υε]εΙυ:

-::οπεευ όα:::: ίου Μ:: άπο:: Ιε ΠΙ: ο:: Ι):ευ: α::

: όεναπ:-εΙυο::εΙ :Ι έ:ο:: επνονέ. Ωε::α:πε:πε:::

:Ι π'ν α ::επ :Ι'ΙππροΙΙΙΙυΙε α Ι.):ευ , δ: Ιου ΕΜ::

ίο::ΙΙ"Ιε ου ΙΙ νευε ,,8ε_ ν ρ:ο:Ι:::: :Με είπε:: :με

πο:: Μ Ι-ε:πΙ::Ιε; 8: α Ι):ευ περΙαἰΙ-ε :με που8

ρ:ε:ε:::ΙΙοπε Ιαο:πε: Ια νεα:: : ου :ΙΙ:ε·ου'ΙΙ π::

- ου::οΙ: υα:::Ι π:εί:::ε :Ι Ιε νουά:ο::,εΙενε: Η:
-. ει:: 8: Ι'εΙΙρτ::: :Ι':::: ε:::απε εαπ:: επεο:ε :ΙαπεΙε

καρε :Ιε Ια :πε:ε , :::Ιουε:α εεε εοπποΙΙΙαπεεεε

Η:: Με:: :με πουαεπ=:ὲπο:Ιοπε οπ:Ιε:ε:::ε::: Ισ

_:::ζονε::ετ -]εν:ΙΙ:·:ΙευΙε:πεπε ου'υ:::εΙ :::::α::Ιε

ν-πἰαγαπ: :απου .-έ:έ ΕαΙτ Μ:: Ι'ΕΒΙΙΙε :με που:
ο ΙΙρα:Ι:Ιο::α , έ:α:::::εε-εΙ::Εε:Ιε ο:: ::εεοππο:

' .ΙΙ:ε ουε.Ι ε:: ρου::ο:ε εΙΙ:ε Ι'::Ια8ε,ῖ:Ι ίε:::Ι:Ιε

. Ρυε που: πε :Ιενΐοπα ρα: α:Γε:·::επ:Ι'ατΙ:::ετ::ε:

-_ :Ια ρα:οΙε :Ιε Με:: πε πουενεοπ_::α:π: ε:: Ι::

.ροίαπ: ευρ:εΙΙε:πε:::. Ω: εΙΙε πε α:: πω: :ευ

` · ου:

φ: .- ε ηα:_.α



ι Φιν. π. ιισι·βνο;6·:. _. πιο

:μι ποιιε. οΙιΙΙΒο ο οπο. ΕΙΙο οι: :πιο Ι'επίπιπ:

:ι·εΙΙ:ιιΙΙΙ:; Μειε :ο πεί: με :Με :ιιι'ΙΙιειιΙΙ: Ιε

Ιοπτιιιιεπιπ οι Ια :οπποΙΙΙειπ:ε ι:Ιε :αναβειΜπι

πο”. ΕΙΙιοΒοιΙι ιιιοιΙτε , οπο: οιιπιποΙο Υιοι·Βε

Ι'εινοπ ΙοΙἰιέε , Γοπί:ιπιπ :ινοιτ ιιεΙΐειΙΙΙι. Μπι: :ο

π”εΙΙ με :Ιἰπε οιι”ἰΙ επί: οιιϊΙο [ειΙππει:Ιοπ, ΕΙΙε

Ι οι: ινπ'ΙΙινο8ηπεποΙΙΙΙ ιΙανονι: ,σε , :οππιππιενοοπτε

' Ι'οπι ιπιιΙεπινανε.]εΙοιΙΙε :ο οιι'έ:πιτ ιππΙιοπιπιε

Ι Ιοιπ:ξ:πινπιπτι :με Ιοπιιο: :πιο πουεεινοπο ιι·οπΙιιΙτ

π ' @οι μπι Ιιοιπιππε , :νιιι[ε πενοιιϊτ,ο: ποπ Ιιι·ΡπιΙΙιοπ=

@ο Ιοπι απο: :ί ‹Ιε («πιο :με :εε ιιιο;είιοπιπεπι:α_ΙΙ .ΙππινιΙεπποπτ :πιώ πιώ: πιοιινειπεπι; πενΙ'επιίοποι -

Ι Ι «με ει: θα "τι πιοννεο=πτ_τε!πνΙ:ΜεΙνί έ: Επι

Ι πονο ι πισω Μπεζ (ό: ·οθετεροποποιειοεππ

ΙΙ . -πουεβιιππποΙΐοιΙΙΙι;. ]_οΙιιἰΙἶο επ:οι=ε :ο οιιεξοπ

ΙΙ 0ιιοιιι=ι·ριπ οπο, οιι'ΕΙι_:ειΙιετΙι επτεποίανον8_,8:

ΙΙ ποπ πιπορπεπιεπ-ι: :οΙΙε οι: [οπο επί-επι , νεοι:

ΙΙ Βιιιο!επιιέπ Με :πιο επιιι.8Ι'εκτπ:Φε-ιονοτι-ΜεΙ·

ΙΙ 1ο ενώ: πε:ειιέ οε_νοἰπ δ: :Ι'οιιιι· ΙοίιιιπιειΜιεπρ

ΙΙΙ 8ο, Γε_πΪεπτ ενώ: τπεΙΙειιΙΙι πιο ιπεΙζηε_πεπποει ]ε

ΙΙ πιο: εάν:: :εε οποία. Ροίοπε :ιιι'ιΙ ν ει: εποε

Μ; οι νονε οιιπεΙο ::ιειιι· όεΙ'εππαιιτ; Ραπ· ιιοἱ πε Ισ.

ΙΙΙ πιι·εποποπε-πουε ριιε_ :οπιππο που: Επι:Ιοπο :οπο

σε Ιοενοοι·ε:Ιειπε ποσο :οπιπιππΙεπειι€ο,οοιιπ:ετ

ΙΙ" .τειονεοπε πείΙεπιτοπι:_Ιεε επί:ιπε, :νωπά Πε (σο:

Μ" ο Μπι; _ιιι(εΡ Ι:ιιεπ νιι_πε:ε πε Ιοι:πιιΙΙεπιεπτ πἰΙει

ΙΙΙ :ι·οΙΓοπ πι Ια :οιιποιίΒιπι:ε :Με :ΙιοΓεε :νει πιο πει· '

ΙΙΙ .Με :ο :οπιεπιτεπποπτ.επ επι: Ρ_Ροιιιοποιπο οι

ΙΙ -ε9ειε:ειε9= οι πε Ι= νεου <Ι=1°ΕΙπωωΙ.εο ο ἶΜπι ·

 

@να ;·"ΒΠΙΒε Ρι·ορπετπεπτΙ'ειδ:ιοπ ου :οπρει :πιο ο?""^(:
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με ' εοσκοπ ρκωΙσΜ ε. ια:

τοἰεΙε ει:σε σε`ΙῖεσΙασε σασα εε: έται:,αίΙσ σσ'εσ

(Με ΙΙ εεεεωΙσ επ εεισοσνεωεσε , σιι'ΙΙΙΙτ,

εισαιασΙΙ σ-ειταΙιιω ()'είΙ-Ια τοστ ασΡΙσε εε σσε

| Ι'οσ ο Ρεστ εοπεΙσι·ι·εσεεεε Ραι·οΙεα ; σε που οσε

Ι'εισαστ αἱτ ι·εεεσ σέα Ιοι·ε Ιεε ΙεστΙσπεε δε Ιεεώ

εοΙΙΙασεεε σεε εΙποίεα εεΙείΙεε, ε1σ'ΙΙ εστ σεΡσΙ8

]ε ίεα.Ι Ισἱεη·ε1σ°ἰΙ ν α σε €τασσα αστεστε,σσΙ:Με

πιεσε εε σετσΙετ Ρακό ; Μαἱε οστι·ε σσΙΙΙ μπα

' σ'ασττεε οοΙΙΙσοΙσστεα;σσΙΙσΙνειΙτ Ιε εοστταΙι·ε,

Με εοσπσε _ίαΙστ ΛσΒσίΙΙσ σοσιτσέισεστ , ΡσΙα @σε

"ΜΙ"σεετέε έετἰτστε οσε Ιεε Ρι·ειι·ΙΙει·α Ρι·εσεστΡ00ϊ

5,'α · σ' ϊ γ , ο ο -. .ν:,*ΜωΙ°στιιοσε Ι·οοσεπιεστ σε Ιεσι· οΡισιοη,σεΙΙεσἴεΙ
εἶπε ΡαεΙΙΙ ωε-τω61εσσε Ιε πιεΙΙΙεστ εΙΙ“σεΙαΙΙΔ

ε εε σσ'εΙΙε ταἰίΙ,8ε σε τταναἱΙΙει· ΡΙστοΙΙ α 6008

εσΙΙΙετ σασε Ιεε εΙιοΙ-εα ·, οσ,εΙΙε σοσααΡΡ1·επσ

εΙαἱτεπιεσε, σσεσε ι·εεΙιετεΙτει·ΙσστΙΙεωεσι-εεΙ

Ιεωσσ'εΙΙε σε ΡοΙ-ε Ροἱιατ.·(ῖοοΙῖσει·6ε σοσε-ΡΙΙΙε

εοΙΙ: εε σσ'εΙΙε σΙτ ΙεΙ Ι:Ιεσ εαΡι·εΙΤεσπεστ σ”σ'ΙἰΙ3·

ιαΙπετΙα α εετΙ:ε ΐαΙστατΙοσ σε Ια νΙετΒε|α2`τΜΡΜ ν

σε ΜΜΕ νέι·.Αναστ εεΙα εΙΙε επ ανω: σεσατε

εεσΙα μπε στε·οτσΙοαΙι·ε σεε ΗσεΙεε,σσἰ νἰνοἰεστ

επ εαπ: σΙΙΡεσίατΙου-Ια. ΜαΙε Ι)Ιεσ εσενα Ραπ

ΙιοτιοΙ·ει· Ια νεσσε σε ίου ΡΙΙε , 8: επ σεσΙΒετοΙ€8

Ι είΙΞεϊ8 › ΙσΙ σωστα σε σοσνεΙΙεε Ισπσετεε ,δε σε

ποσνεασκ στοσνετσεσε ; επι -`τεΙΙε αΒοσσασεε ;

ε1σ'εΙΙε σεεΙατα εε εισ'ε-ΙΙε σε·ΡοσνοΙτ ανοΙ:ΙΙ:εσ

ω Ρατ Ιε μσσἰίΙετε σεε ΐεσωαΙ Ρα: Ιε σΙΙ-εοστα σε

Ια ταΙΪοσ. (Ιεε Ε.ΐΡ:Ιτ ΙσΙ εσίεΙ8οα επ ισα ι·σοστεΠε

ποστ εε σσἱ ετών: σκάνεα Ια 8αΙστε νΙει·Βε ; ΙΙ ω!

αΡΡι·Ιτ σε Ια εοσεεΡ€Ιοιτσό 1είσε ; Θ: Ια οσαΙΙτΙΪ›
Έ? “ σ” δ! ε



εεε

Οκ;» 1. νετ/Ι ; ε. 6·:ζ ;.ρ

8: Ιε πηγΠετε άι: ττεΙΤειΙΙΙεωεπτ ‹Ιε ]εειπ , ΒεΙ:1.

Ι” ιΙε Ια δώστε νἱετ8ε , δε Ι'ἱτιΪειΙΙΙΙΙ:Ιε ενεπε

ωειπ ‹Ιε ατε ευ'εΙΙεεινοΙτ που.Μ ιτιοηΙει·ε τιπεβ

Με ‹Ιε [ω ρ:ιτΙετ Γε τείΤετιτ: :Ιε εεττε Ιοτεε εε

ΙείΙε› εΙυΙ εινοΙτ τεππΡΙΙΓου αστε ; (Σετ Με :'ίαΙα ὁ

Μια: νοὶ:; › ὸΙτΙ'ΕνετΙἔεΙΙΙΙε; Ο.: 11'εΙΙ με ΙἑιΙε

τοπ :Ι'ιπιε ΠωΡΙε ΓεΙυτειτἱοπ ; οὐ Ι'οπ Με με ει:

ε:οίΙτιππέ ‹Ιε ετΙετ. (Ι'εΙΙ Γεώ· σΙ'ιιυε ειπε τ:ινΙε ,

σ.1ιΙΙ νογειτιτ ά:πιε ατα: ΠουνεΙΙεΙυππΙετε,όοπτ Ιε

5ειΙππ ΕΓΡτΙτΙ'όεΙειΙτοΙτ,τουτ Ιε ττιγίΙετε ‹Ιε ]ε(ιιε,

Ιπιι1ίΐε Η νοἰκ Ραπ τιιἰει1κ τέπιποΙ€υετ (ω: Μού

ι·ειιΙοω δ: Ρτοποικε :Με οτει:Ιεε ‹Ιε Ι)Ιει1,8ε ποπ

άεε εΙνΙΙΙτέε ΙπιιωΙοεε; Τα ε: Ιππὶτο επττε Ιαβυπ

οπο: (άίτ-εΙΙε ὰ Ια νΙετΒε) ό· Ιππέτέ|Ι ΙοβιιΙτ ιὶσ τοπ

πωπω ]ε πε ριιἰε Βάια:: Ι°ορἱτιἰοτι ‹Ιε απ, (μή

Ρι·επετιτ εεςἱ Ραπ ατι 6111 ΡΙε εοιπΡΙΙτηεκπ, Ιστι

Ι:ΙειΙ)Ιε ἔι `εειικ ςιιΠε τεπ1εοπττειπ ειίΙέε Ιουνεπτ

εΙαπεΙε νὶειιΧ Τείὶεωειπτ εΧΡτΙττιόε επ :εε Ρεπο- -

Ιεε,οίι Με ΡετΙοτιτιε ΐουΙιειἰτεΙει βε$1εάΙ&Ιοτι ‹Ιε

Ι)Ιειι ιὶ ι:εΙυΙ ε1ιι'εΙΙε Μιά ; εοπιππε Η ΕΙἰιπΒετΙι

Μεώ, Τα@εΜΜΜ; ου, Ωω Ιππέτοβο τα "Με

Ισ.: [επιικεε. (Με. είΙ ΙτοΙά δι ΙατιἔυἰΙΤεπιτ ἐι ιτιοπ

› ενΙε εΙππε υιΙΙΙΙΙετ Η πτει€ηΙΗι1ι1ε. ]εΙε Ρτειιε ρΙιὶ

ξ τοῦ: μα:Με ὸεεΙατατΙβ ευ'εΙΙε ΒΚ ‹Ιε εε ειι'εΙ

, Ιε νειιοΙτ ὸἈΡρτεικΙτε ‹Ιυ $ειἰιπ ΕΙρτΙτ , δε :Ια

Ι ΙσόΙιευτ εΙε ΜετΙε,8.: ‹Ιε Ια τΙΙΒτιἰτέ ιΙε Ισα επιβιτιτ;

Ι τΕΙΙΒ.€Ι·ΙΕ «με ΜετΙε ε/Ι Μπέτυ"Με Ιεψ:Ι:Μο:;Ρουτ

Η ιίΙεπΙθετ 90ο ιΙε :οικω Ιεε ?οποια :Ια πιοτκΙε

Ι :Πε ειὶ εεΙΙε, ευε Ι)Ιειι ο Ιε ΡΙιιε Ιποποτέε ‹Ιε ίε8

Ε. ' @Ικα δ: ΒεπεάΙ&Ιοοε ; Ι':ιγαιι: £Ι10ΙΙΙε μποτ
ζ ΙΙΙ Μπι ε - - Ιἑ
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ΜΒ 8ιιππιουριευκέειψυ ε. Με

1ο ΡΙι18 8ΙοπΙουιι πυὶυἰΙΙοπε , :μυ Ιιιπιαπυαἰε. Η

Ροιιι· · ε'ου εΧΡΙΙουεπ ΡΙυε τΙαιτουιουπ, Βε οιιΡπΙ

υυεπ Ια παὶΙου άο εεπτο ΠυΒιιΙΙοπε ΙιευεάΙθάου ε

άουτ εΙΙε ΙοΙἰεἰτε Μαυε,, εΙΙε αιοιΙ.πε , ό· ΙΜ: :β

Ια]'Μπ είε του ναυτια.. ΙεΙ οΙΙο πυουτπο Μου ειιι'οΙΙο

Ιςανοιπ ΙεΙοοποτάο ΜαπΙο,ραπΙαυτ εΙαἱποιυευτ άε

Ι'ουΙαυτ ιιιι9οΙΙο ανοΙτ εουσου,δε εΙυ'οΙΙουοιυιτιο

Ιουυέπ άεβαι νωπο,Ραπ υυο ΙαΙΙου άο ΡαπΙεπΙαυιΙ

ΙΙοι·ο αυιπ ΕΙιποιικ ;οουιυιο ΙΙ ΡαποΙΙΙ Ραπ (Με

ΙΙειικ άο ΙΈσπΙτυπο οίιοΙΙο ευ ειυΡΙογέοου ι2€

Ιευε. Αυ πεΙΙο Μου ειιι'εΙΙε ιιΙο ά'ιιι·ι τυεΙυιο τοπ

υιο 8: Ρουπ Ια πυεπο δε ΡοιιπΙ'ευΙαυτ . ΙΙ υεΙαιιτ

Ρουπταυπ με ε'ἱυια8Ιυεπ ειιι'οΙΙε νιιεΙΙΙο ου σου

Ιουάπο ου οεαΙοι· Ιειιι·ε άΙεπιιτέε. ΕΙΙο Ιοε άΙΙΙΙυ

ειιε τπεε-Μουοιιαυά εΙΙε ποεουυοΙΙΙ ΙυοουτΙπιέι:

αμεα σε άΙιάυ ουΙαυτ ΡοιιπΙου 8οΙδυουπ. ΜαΙ$

εΙΙε ειιτουτΙ ιιιιοΙα Μοτο εΙΙ Ιιευὶπο ΙοΙου Ια πιο

Ιυπο άε Ια υατιιπο εποέο ,- δ: Ιο ΜΙε Ι›ουΙι: ΙοΙου Ια

υιαιεΙΙό άε Ια ΡοπΙουυε άΙνΙυο ι Ιο Ι:ιΙεεοιιιιυο

ΒοάοιυΡπειιπ;Ια υιοπο εοιπιιυε παεΙιετέοιοεΙυΙ-Ια

-εουιτυο Ιο πι:οΙοπ δι Ια ΙουπεοιυέρυιΙαοΙο άο·τοι1·

το ειπε ;σεΙΙο-εΙ εουιιυε ιιυ ναἰΙΙοαιι , Με Π!

@ουτε δε. υποεααΙιουάαπιιυιουα ι·ουιιιΙΙ άο ει·ατο5 ›

υιαΙε -τοιιτοεΡιιΙΙἔοε άο Ια ρΙουἱτιιάε άο Ιου Με.

ΕΙἱιαΙιοπΙι · αμεα Ια ΙιευεάΙ&Ιου άε Ια νΙει·8οδΕ

άο Ιου ουΙαυτ,αάιυΙπο Ιου ΙιιιιυΙΙΙτέ ου Ι'Ιιουυοι1α

τιιι,οΙΙο ·ΙιιἰΪαἱτ άο Ια. νΙΙΙτο1°εΒΉΙ απο νυκπαιέ

(Με- εΙΙε Μπιτ Ια »απο άεαυου 8ι:Ι8πιιαπ Νέα: Με

που ΕΙΙε ποιτουυοΙΙΙ Ιπαυι:Ιιουιουτ Ια άΙΒυἰτέἱ8£

' Ι'οιιι:οΙΙουοο άοΙα γΙοπΒο ευεει.το·Ιιαυπε 8ειαΙο

πιειιΙο



ε

| @και ν::·[39- Θ:: ' · “ο

@Με::ι:αΙΙ:έ :1ι:”εΙΙε α ά'εΙ::ε Ια υ:ετε ό:: υό::ε

δαυνει::,::ι:'εΙΙεαρρεΙΙεβπ 8σὶδυοπτ,ἑι Ι'εκευ:ΡΙε

ό:: Ι)ανυΙ,ουΙ ΡτουΙ:ε:ΙΖαυ: :Ιε Ια 8Ιου·εΙ::Ι :Ιου- ι

υε Ιε υ:ευυε :ϊ::ε,1:: 6'εέμειπ (ευ-ΙΙ) :ο ά:: :ὶ :που Ρ/Ι>,"ο

.ωραια ; 8:α:Ι:Μ ὰ πιο ιία::·ε. ΕΙΙε ανοι:ε ε::Ι::Ι- !·

:ε , :με εε Π:: εί: ι:υε 8:αυυε:ανει:: , 8: α:: «Ιά

Ιυε σΙε Ιου τυετἰ:ε, εΙ'ανοΙτ ε:έ ν:Ι::έε :Ι'ι:υε Ρετ
Ι ΙουυεΙΙ εΙενέε α:: :ΙεΙΤυα ::,εΙΙε , δ: ό:: του:εεΙ€$

αι:::·εε Εευ:υ:ε5. Οι: δεί: εε :με Ι:8::Ιυευ: α:

Ρα:·οΙεε,11'οι) πιο Με:: σε:: ::ι:'υυε :εΙΙε ρετΓουυε

νέαικε να: πω: : ο: Π::α-Ιε , δ: ::ι:'αΙ-Ιε Ια:: ,

οσοι· υ:ε:·Ι:ει· ω:: Η €ταυά Ι:ουυει::Ρ ]εαυ Βαρ:ΙΙ:ε

ἱυ:Ι:α ὸερυἱε εε::ε ι::ο:Ιερ:Ιε εε ία υ:ετε; 8: ι:ία

ε::νετε]εΓυε :Ιε :ε:υ:εα ίευ:Ι:ΙαοΙεε α εευκ :ΙΝΕ

ΙΙ:αΙ:ε:Ι: ειυΡΙογε :εἰ ευνετε Μα:Ιε , Ιοτε (με

Ιε νογαυ: Ιε Ρτείευ:ετ Ρουτεί::ε Ι:α::::ιέ ό:: Ε:

:υαΙυ , Η ε'ευ ε:α:υΓα ίου , :ΙΙΙαυ: , Γι: !σεβ:::::Ι'ε- πω::

:βιο Ισπρ:Ιαέρατ του· , @· τα νέαικα πω) : ΕΙ:ιαΙ::ε:Ι: 3· η·

αΙοίι:ε Ρα:: :εΙΙυοΙΒυαἔε ό:: Ι::ο::Ι:ευτ :]υ'εΙΙε

τεεο:: , εε οι:'εΙΙε ανο:: ευ:: Ιου ευ:αυ: τευ:υετ

α:: τυείυ:εΙυίΙαυ:, εΙυεΙα νΙε:·ΒεΙ'ανοΙ: ΓαΙὶὶέε;

5:€υε ωα_ω, ::::'εΙΙε :·αρΡο::ο:: Ιου υ:οι:νε

υ:ευ: α ι:υε εαι:ίε ὸ:νΙυε 8: Ι::τυα:ι::εΙΙε,8ε Ιε :φ

απΙο:: ::ου:υ:ε ι:υ εΙΙε: :Ιε Ια@Με :με Ι)Ιει: Η::

ἔυΙοΙ: Ι'Ι:ουοταυ: ό:: Ια νΙΙ::ε ιΙε Ια τυε:·ε εΙε Ιου

ΡΙΙε , 8: έραυάαυ: Ιου ΕΓρ:·Ι: Π:: εΙΙε α:: υ:εΠ::ε

:υο:υευ:.(?εί: Ιε οι:: κΙεΓεε ::ατοΙεε,άου: Ιε Ιευε

α έ:έ ε::ΡΙΙ::::ε ε:-:Ιεναυ: ; Οι:: Με έπσουτ2πω:

:μια Ια κά:: :Ισ :αβΙπτα:Ιου :β ρα:·νεπι:Η απ: :ΜΙ

Ιε:,Ιερε:Ι: συβυ:: ι ::·επι:ΙΙΙ άεΙυ]ε Φο:: :που τοστ::

Μ υ: ; ΕΠ·



ξιο επικό» Με" βιο· ε μια '

Ειιδιι ΕΙΙ:αΙ:εεΙι ΡοιιΙΪέε & εοιιεΙιιἰτε ραι·Ιε

, ιιιεΙ-πιε ΕΙρι·Ιε, εοιιι·οιιιιε Ια ε” ‹Ιε Ια νΙει·Βεάιι '

ΙαοιιΙιειιτ δε ‹Ιε Ια Ιοίιαιι€ε , οιιἱ Ιιιι αΡΡατεΞειιε?

1Νεα-Μωαβ :β (κΙΙΙ:·ΒΙΙθ ) Με, αμα αεω2. Ω'είΙ

ιιιι ΒεατιεΙ ΙσοιιΙιει.ιι· α Ιανἰετεε ιΙ'ανοΙτ έτέ ιιιετε

ιΙιι $ει€ιιει.ιτ: ιιιαἰε εε ΙιιΙ επι είε ιιιι ΡΙιιε ει·ατιά

ειιεοι·ε εΙ'ανοιτει·ειΙ ειι Ιιιἱ ίεΙοιι εε οιι'ετι α ΙιιΒέ

Ιε 5εΙετιειιε ιιιεΙΙιιε : Ιοτε οιι'ιιτιε Ιειιιιιιε ε'έτατιε

Σικ.Π. έειΙέε α Βιεα-Ιιεκτεια σεβ Ισ νεπεπε από τ'α ρενω', ό·

$7·"· θέσπ-Ιιεαι·σαβι Με υπααιωεΙΙε.< , απο :Με αΙΙαὶ:έ› Η

ΪέΡΟΠἀΙΙἶα Μαια ρΙι2τοβ θέσει-Ματσε:: βατ σου: ιμά

@και Ια ραΜε ια Μαι , &· ΙαααπΙαα:. ΟείΙ απο

ΒΙοΙτε ἰιιεοτιιΡαταΙαΙε α ΜατΙε εΙ”ανοΙτ εοιιεειι Ιε

?Πα ‹Ιε Ι)Ιειι ιΙαιια θα ετιει·αΙΙΙεε ; Μαἰε Ιου Βου

ΙιειιτείΙ: ΡεοΡι·ετιιετιε επι εε ε1ιι'εΙΙε Ι'α ι:ιοι·τέ εΙατια

ίοιιεειειιι·. δα Γοἰ Με Ιε ρτειιιιει· εΙεετό οι: Ια €Ιοἱ

:ειδε Ια ·νταγε εαιιίε ‹Ιε ίου ΒοιιΙιειιι:8ε ανται εΙἰτε

εΙΙε πε εοιιεειιτ εε ?τοπ εεΙεΙΙ:ε επι Γοιι εοι·Ρα,και1ε

Ραι·εε ειιι'εΙΙε Ι'ανοΙε εΙεεῇα εοιιεειι επι Γοτι αιιιε

μι· Ια Ι”. ()ει·ταΙιιειιιειιτ Ια ε” Γε ιιιοιιιτα αεΙιιιΙ

ταΙαΙε εε εε Ροιιιε. ΑΙαι·αΙιαπι εΙΙ: α Ι:οιι ι·οΙε εε

ΙεΙιτέ ιΙαιιε Ιεα Εει·Ιτιιι·εα οι:: εε οσε ίαιιαανοἰι° `

όἔατιΙ τή α Ι'αιιιοτι:ΙΙΙετιιειιε εΙε ί-οιι εοι·Ρα,Με

` καπως.. νΙεΙΙΙεΙΙε & ΜΜΜ: ‹Ιε 8ατα ία Ιειιιιιιε; ιιιαια α Η

ζ=·'·9· ΙειιΙε ειιΙΙΙαιιεε εΙε ΒΙειι,ἰΙ ει·ειιεαΙα Ρι·οιιιεΙΙε

- · ειιι'ΙΙ Ιιιἱ Πε εΙε Ιιιἱ εΙοιιιιεε ιιιι ΙΙΙα ιιαΙεΙε ΓαεΙιαΙικ

Σα Ισ)! οι: Μαι·Ιε ε'εΙενα ι:Ι'αιιτα.ι:αιι άεΙΙιιε οι: εεΙΙθ

ό" Ρεϊ1°ωΦΙιειςιιε Ι'ειιΙατιτειιιειιτ ά'ιιιιε νιει·Βε

- · οι ιιιι ιιιιι·αεΙε ΡΙιιαἔταιιεΙ 8: ΡΙιιαΙιιετοχαΒΙε,οιιε “

@ΜΙ [εεε ΧιεΙΙΙε Ιέιιιε. Εεε όετιιΞειεε ΡατοΙε5
ι αν - ο· οι α·.ειωτ



::Ι:αρ.~:. :κήμ. @εξ ! Β: :

:Ι'ΕΙΙααΙ:ε:Ι: [ε ρευνετ ρ:ε:::Ι:ε ε:: :Ιευ:: Ι·'αΙΙοπε ;

ρ:ε:::Ιε:ε:::επ: επΙεε :αρρο:ταπτ α Ιαμ: :Ιε Μα

::ε,επ εε απ:: ΒΙ:::-Ι::α:·σαβ :ΙΙ :Με ει:: α :το:4,:;:4ε

Ι:: :Ισα/Ιεε :μυ ΙΜ ω:: άέ:Ι:ά.:ρα: Ι:: 8:Ιριο::: , σ'α

σσ:::ρΙΙ:::α:: ε'εΙΙ α :Με ου: π'α ου:: :Ιου:έ , :με

εε :1::ΙΜα ότε :Ιἰτ ρα: Ι'Απ:;ε ε Ια ρα:: :Ιε Πει::
π'α:::ναΡ:. ΙΙ ΙΙε τ:ευνε ε:: 8. Μα:: :.:::ε ίαΙΙο:: :Ιε

ρα:Ιε: :ουτε Ι6Ι:ΙαΙ:Ιε; 2::έ:οπ:με αυτ:: :Ι αποπω::

:α8πε,::ιΙανο Μ, ό· ημισυ: Ια υπε:,όφεμπμέ::

:Ισ :ΙΙΙΙ'ίει:Ι:ίευμα ::ρ::::·, :απο απ:: :με σ:: ::::'ΙΙ ΙΙ:
βρω . Μ:: :ε @ΙΙΙ απ:: α:: ΙαΕβπα_ξαΙΙ. ΜαΙε εεε

ρα:οΙεε Γε ρευνε::: αυΙΠ :αρρο::ε: 8:_αυ Βου-Α

πει:: 8: α Ια Ιον :Ιε Μα:ἱε εοπ:οΙπτε:::επ: , ε::

Ιεε ρ:·επαπτ εοπ:π:εαίαΙτ π:'5::εΒΙΙ:Ιε Ι::απεο:Γε,

ΒΙσπΙ:Μ:σαβ :ΙΙ :Με :μα α στο:: : πιο· Ια: σεα/Ι:: :μέ Μ

ω:: έιέ απ::μ: Ι: 8::ρπ::::·,αατοπ: Ια:: :Μουτ ΙΜ

:::2::η ::'εΙΙ ε: :Με :μ'εΙΙε εΙΙ: Βἰεπ-Ι:ευ:ευ ε :Γα

νο:: Φτε:1:ρα:εε :με Ιεε εΙ:οΓε:,:μ°εΙΙεα ::ευθε,

μια:: ρυπέξυεΙΙεπ:ε::: αε:οπ:ρΙΙε.: , αΙΙΙ:νοΙ:

του:::ε :με Ι"Απ8εΙυΙ ανοΙ: ο:: :Ιε Ια εοπεε :Ιου

δ: :Ιε Ια ::αΙΙΙ::Ι::τε :Ιε [ΟΠ _ΡΙΙα, δ: :μ'εΙΙεα ε:οπε

α:πί: αεεο:πρΙΙεε ρα:σε :μ'εΙΙε ανοΙ: :::ευ. θεα

ε::ροΙΙ:Ιοε Ιοπ::ου:εε :Ιευ:: Ι:οππεα.Ι.α ρ:ε:πἰε

:ε που: π:οπ::ε Ια πα:υ:ε 8: Ι'οΙΙΙ:ε ο:: Ια Ιον;

::'εΙΙ :Ιε ε:οΙ:ε εε :με Ι)Ιευ που: α:: ; :Ιε ε'αΙΙευ

:ε: 8: Ιε ρε:ίυα:Ιε: :με εε :μ,ΙΙ που: ό:: εΙΙ ν:·::Ι.

Ι.α Ιε::οπ:Ιε πουε επΙεἰεπε Ι'εΙΙ::ατε :Ιε Ια Εον;αΙ

[που :με Η που: ::ονοπε Ιεε εΙ:οΐεε, :με Ι):ευ

που: ρ:ο:πε: , εΙΙεε Γε:οπή::ΙυΙ:Ι:αΙ:Ιεπ:επ: :κα

60:ΠΡΙΙε8.8: που: ρα: ::οπΙε:μεπτ Ι:ΙεπΙ:ευ:ευ:α
Μ Π: α:: Δ - θα::

ΜΜἔ

κ:. α::

-:



6

απο::ΜΜΜπ: απ:

ατ Ιατον οί: απο οοιιὸἱ:ἱοτι οπο Με:: αΡΡοΙ`ο ι

τουτο: Ι:: ΡτοπιείΙοε οπ'ιΙ που:Μ: ; :Ι'οπ νἱοπ:

:ο οπο Ι: δοἰοποπτ κι:: Η ίοπνοπ: παπα· Ι'Εναπ

οπο απιτ Ρετίοππε:,α οι:: Π· Ρ:οιπο::οἰτ οπεΙοπο

Μια:Ια. οτα:ο, %':Ι πιο βι:ναέ:νΞΙαπ ιιότι·εν'υν. πιω:

ΜΙ: νοπα νονέα Ια :αιΙοπ Ροπτοποι Ι:: ιπ:το:ΙπΙεα

ή _ ί-οπ:` Ρτιν·6α οι: Ι-αΙιπ: δ: πο: απ:τεε Βεπεία:ει ό:

(Ποπ: Ο: π'οΙΙ: α: οπο Ι)ιοπ πιαποιιο οπ ό:
Ιιοπ:έ οΙΓ:Ιο ΡπιίΙΕαπ:ο μου: Ιοε ίαπνοπ; Μαι:

Ιοπτιπ:τεβάιιΙΙ:έ :οπο [εε ΡτοπιοΙΤοα πιιΙΙεε ἔιΙεπτ

έοαττΙ ; Ραπ:: οπ'ἱΙε π'οπ: Ρα: Ια :οπιιι:ιοπιφζη

ι·οοπιετ: :τι ποπ: Ροπτ Ι:: α::οιπιΡΙἱτ. νοιΙα

Η οΙε8 α :ο οπο που: ανοπιε οΙΒιιιό α ΡτοΡοε ό:

να:: :πιο Γι:: :ο :οιτ:ο.· Α:Ιππιτοπα , τε:οποπα,

δ: ἰιπιἱ:οπα τοΙΙΒιοπΐοπποπ: Ιεε Ιιοαπι: οι:οπ1ΡΙ0$ι

οπο :εε ποια:: 5αιπ:οα 8: Ιαιοτι-ΙιοπτεπΕτα ΡοτΙοπ

πο: ποπ: ν :Ιοπιιοπ: :ιο Ιου: Ριο:έ ο: άοΙεπτ νοτ

τπ. Ε: Ρτοπιιοτε:πεπ: Ια :Ιιατι:έ , Ι'ΙιιιιιιἰΙἰτέ , 8:

Ια Ιαοπ:ο :ιο Ματἰο , οιιἰ Ειπε ανοἰτ έ8αι·:Ι πι: Ξ: Ια

ίοΙΙιΙεΙΤειΙε ίοπ Γοι:ο ν πἰ .α Ια :οπιάτεΙΙο απο::

Φ01°Ρ8 α :π αΙ'αναπ:α8ο :ιο Ια τΙιοπι:έ , οπι::ε δ:

πιιαιίοπ,8: Μ: ιιπ νοναοο απο: :ΙιιΕ:ΙΙο@του

πε Ρα:: α Ε.ΙιααΙιο:Ιι πο Ια νονο,8: όε:ο:τεΙοτ:Ιε

Ιαοποὸἱᾶἱοπ μ ποπ: Ιο 8εἰοπεπι· Ι'ανοι:ΜΜΜ

5ονοπα ΡτοιιιΡ:α :οπιιπιο εΙΙε , α :οπιιπππἰοπο:

α πο: ποτε: 8: α ποαΓοοπτε :ο οπο Ι)ιοπ πομπο

ὸεΡαπ:ἰ :ιο ΓοαΙαιοπα. νιεωω Με, 8: Ιου: τοπιο

:Μπα :οπο Ιοε άονοΙτα οπἱ Ρεπνοπ: οοπ:τΙΙιπετα

180: οὸἰΗΦατἱοπ δ: όπίοΙα:ιοπ. Κο:Ιιοτ:Ιιοπα

απΙΙι οπο: επι: του: :ο οτι: Ρεπ: Γει·νι: α Ια ποτιεὶ
' ' 8'ΙΙα · Ι

552



σεΙνσ.1. Ρ"|Ιερα ό·ε. ε”.

8'ΙΙε οπο: ι·εεεσ οσεΙοσε Ιανεσι· σσ εἰεΙ , εοσίΙσε

:οσε-Ια 8.:-Ι?εΙΙἰισοσε, α Ι'αίΙτετισΙσεισεστ σε σό

ετε εοσαισσσε Ιον ε σε α Ια ε>>Ιοσε σε Ι°ασ:εσι· σε

τοσα σοα- Ισεσε. :Νε σέσαΙἔσοσε ΡοΙστ Ιεε ασ

στεε @οσα οσ›Ι›ι·ε εμε Ιεε εταεεε , ε1σ'ΙΙ σοσα α

σεΡαι·τΙεε, ΐστΡασεστ εεΙΙεε, σοστ ΙΙ Ιεε αΜω

Ιέα.· Ι.α ισει·ε σσ δασνεστ σσ τσοσσε έτοΙτ Ι:›εασ

εοσΡ ΡΙσε σσ'ΕΙὶιαΙ›εισ Ετ σεαστΙσοΙσα νοσε

› «σε ανεε οσεΙΙε ΙπαΙΙε σε αΙΙΙεέσοσ εΙΙε Ια νΙΙΙ

σε. ΩοτσΙσεσ ἴοισσπεε-σοσε εΙοΙἔσέε σε εεττε

ασισἰταΒΙε Ι:οστέ,σοσε οσε Ιεε τσοΙσστεα Ϊανεστε

σε Ι)Ιεσ τεσσεστ Η ΙσίοΙεσε , :με Ροστ Ρεσ οσε

:ποσα ανοσα σ'ανασταεε Γστσοε Ει·ετεε , ῇε σε σἰε

Ραε εσ εε σσἰ τεΡατσε Ιεε εΙιοΐεε εεΙείΙεα , πιεσε

:σώσε εεΙΙεσ σε Ια τει·ι·ε , ε1σἱ σε Ιοστ σσε Ι:οοσε

δε "τω, σοσε Ιεε ισέΡσίοσε σετεσπεστ,8ε Ι:σεσ

ΙοΙσ σε Ιεε νΙσιτει·, 8ε τεεΙιετεΙπετ , α ΡεΙσε ασε

σοσε-σοσε Ιεστ ΡατΙετ? Βενετοσε Ιεε σοσε σε

Ι)Ιεσ, Ραττοστ οιὶ σοσε Ιεε νοΙοσε, οσεΙοσε Ρε

σε σσ'εσ Ιοίτ Ια πιάστε ; σε Ιεε εοσσσεταστ Ραε

@σε επι εσ2-ισείτσεω σσ'εσ Ια Γοστεε σ'οίιΙΙε

νΙεσσεστ , δε εσ εεττε σΙνΙσε Βοστέ , σοστ σε σε

ΙαΙΙΪεστ Ραε σ'εΙΙτε σεε κανοσα , εσεοτε σώσε

ίονεστ τσεσσε 8ε ίοἰΙαΙεε εσ εσκ-ισείΙσεε. ΜαΙε

ΕΙΙιαβετΙι σεΙ'αιιττε Ραι·ι: ισοσττε ασκ ΡετΙτα ανεε

σεΙΙε Με, ΙκασεΜΓε α εε κεεοσσοΙΙΤασεε , σε

σοἱνεσι: ἴε εοσσσΙτε εσνετε εεσκ αε1σΙΙ)Ιεσ α.

Με ΡΙσα σεετα.εε σσ'α εσκ , δε σε Ια Ι›οστέ σεί

σσεΙ.ε ΙΙα τεεοίνεστ ε1σεΙσσε Ιανεστ. ΙΙ ν α σεε

εΐΡι·ιτε Η ἴσΡετΙαεα, σώσε σε Ρεσίεστ Ραε,οσ°ιΙ ν

σ' Μ Π! 8 Με
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ΙΙ·ί Μ·ιπιικ ρι·οπίαι· πο· @Με

επ ιΙεπ ει: ιΙεΙΤιιε εΙ'ειπι.Ι.εε ενιιπιιιεεε ειπε Βἱειι

ε εΙοππέε εΙειιι·ε θεια , Ιειιε Εοπτ επεΙ μπι γειππ

Πε Ιεε εκεεπιιεπιΙε ΡΙιιε ειιι'ΙΙε Ρειινεπι;8ε πε Ιεε

νοἰεπτ ; δ: π'γ ΡεπΙεπτ ; δε π'επ ΡειιιΙεπε πιι'ιινεε

υπ εεειπ· επνιειι›ι. Πε Ιοπι ΙΙ ιπεΙΙπε, ειπε πιιιιπεΙ

νοιιε Ιεε οΙπΙΙ8έε , Πε εεεοἰνεπι: ιποΙπε εε εστι!

εεπεεπιεπε ιΙιι Ιπεπ εεε νοιιε Ιειιι·ίαΙιεε , ειπε ιΙε

πε Με εΙε εε ειπε νοιιε :ινόε επ Ι'εινειπεεεε εε

Ιε ειπε. Ι)'ειιπιεσ ετοΙεπι ειπε του: Ιειιι· είε ω,

δ: πε νοιιε Ιεσ.νειιι πιιΙ εμέ πι εΙε Ι'ποππειιτ , πἰ

όιι Με:: ε ειπε νοιιε Ιειιτ Μια: Υ έεοἰι-ΙΙ με

τεπιιΡ (ιΙΙΙ-επε-ΙΙε) Ες Ιογ ‹Ιε Ι)ιειι 8εΙε εοιπιπιμ

πιοπ ιΙε πετιιτε δε εΙε εεΙΙΒιοπ πε Ι')ι οΙ)ΙΈεοιτρ

εΙΙε μπε Μειε Ια Ιοἰεπ- Ιιειιι·επίε Ιέ.ΙΙιειΙ:ετΙι ΙΙ:

νοι:ιπε Ιιοποιεζε εΙε Ισ. νΙΙΙι:ε εΙε Ιε δείπτε νΙειεθο

:Γεια ει1ειιιιε ‹Ιε εεε @επτα Βιι ποΙεεε ρεπἴέε$ι

ΕΙΙε τεεειιε εεε Ιιοππειιι· εινα; ειπε @ειπε δε

πιιϊνεεμεΙιιιιΙει δε εινα: ιιπε ιογείεειπεΙιε δε ιΙε

ποππε Ιο)ι. ΕΙΙε νΙτ Ια 8ΙοΙεε ιΙε-Μειειε πω» επ

νΙε; ΕΠ:: τεεοππιιι Γεε ενεπτεεεε, 8εειιΙππιε Η

Ι:οπτέ εΙ'ενοἱτ ιΙειι€πέ νεπιτ ὰ εΙΙε , δε εεΙεΙ31°ειΙΙΙ

ΐογ. (Σε ἴοπι Ιω ίεπείπιεπε οιι,ΙΙ πω: ενοἰι°ι

Αιπεε ΡΙεΙεΙεε, εΙεε Ρτειεεε ι]ιιε Ι)Ιειιει εΙερειετΙε8

δι Εεε ίεενΙτειιτε δ: ιι εε ἴετνειπεεε,δε εΙεε θινειιτ5ω

επι εΙεε Ι:Ιεπε , οιι'ΙΙε ποιιε Ιοπι; επ εοπίἱεΙειεπτ

ποπ εε ειιι'ΙΙε ποιιε ιΙοινεπι , πιεἰε εε ειπε ποιο

Ιειιι· εΙενοπε; δι: Ρεπίειπε ι1ιι'ΙΙ π'εΙὶ με τιιπειεΙ

ειιιείὶἰοπ εΙε Ιειιτε ρει·Ιοππε8,8ε εΙεΙειιι·ε ειδειοπε,

ειπε οι: Ι)Ιειι, επι Μεπιω εε ε1ιι'ΙΙε Ιοπειδε επι

ποιιε οιείεπτε με ειπε, Ιε Ι:Ιεπ οιι Ι'Ιαοππειιι°

Π!!



Φαρ. τ. ντπ[59· Θα. ιτε

ΙμΙ υουε ου νΙευτ ,ρουτ είτπουΙοι·ΙΙΙέ ου ουκ.

ε αυά νουε Ιοε Ιιουοι·έε , εοτυπιο νουε άσοι,

ο'οΙΙ: Ι)Ιου α νπαἰ άἰτο ιμο νουε Ιιουοπέε, 8τυου

με ουκ; εουιυιο άο Ι'αυττο ραπ, τ:'οΙΙ οιιι:οπο

α ΙυΙ τμο ε'αάάποΙΙο νοΙΙτο ΙΙεπτέ8τ νότπο πυα
ΙΙΒυΙτό, τμαυά νουε Ιεε υιότιπΙΙόε , ου ιι.υοΙ τμΙΙΙ

ευ ΙοΙτ , :με νουε υο Ιευπ ιουάέε με ΓΙιουυουτ

τμἰ Ιο άοιπ. 0ο πι'οΙτ με τμοῇο νυείΙΙο τμο νουε

Ιεε αάοτἰει , ου αυτ: νουε ευ Ιαεἰέε άοε ΙάοΙοε,

οουιιιιο Ιοε ΙΙατευτε,τμΙ άοϊδευτ Ραπ υιαυΙεπο άο

άιτο τουε τ:ευκ τμΙ Ιουτ Ιουτ άυ Μου , ου ου τμΙ

ΙΙε τουιαπιμουτ τμοΙτμο οιττταοτάΙυαἰτο ροτΙο

6τΙου Ιου ά'εΙΡι·ιτ , ΙοΙτ άο νεπτυ. ΙΙ γα Μου άι:

Ια άΙΙΙοπουεο ευτπε Ιιουοπεπ υιιο ΡοτΙοιιυε , τμΙ.

οΙΙ εε αυτ: Ι)Ιου νουε οοιιιυιαυάε ; δε Ι'αάοπεπ,

ιμὶ εΙτ-οε τμ>ΙΙ νουε άεΙευά. Ε: ΙΙ νουε υ'είτοε

με οΙιΙΙεα>έ α. Ι'αάοπετ , σε υ'οΙΙ: ραε α τυπο τμο

νοιιε αγοε άτοἱτ τΙο Ι.ιιιιιέρτΙΙοιττ ΙΙ γ α υυ υιΙΙΙου

ουτπο εεε άευκ οκττοιιιΙτέε, τμο νουε τΙουάτέε,

ΙΙ νουε οΙτοε Ιιι€ο; Ιυχαυτ δε Ιο άεΙαυτ άοΙ'οτ

ευοΙΙΙουιτ,8τ Ι'ειτοο2 άυ ΙΙατευτΙΙιουοταυτ α: τμο

Ι'υυ πιιέιιτΙΙο; τοοουυοΙΙΙαυτ Ρουι· οποατιιτε το

εμε Ι'αυτπο άοϊΗε. Ετ εοΙα ΙοΙτ άΙτ επι αουοιαΙ.

Μ:ιΙε αΡΡπουουε ΡαττΙτυΙΙοι·οιυουτ 8ο υουιιυό.

Μουτ ά'ΕΙΙ:αΙιοτΙι › εουιιιιευτ ΙΙ Ιαυτ Ιε εουάυΙτο

ουνετεΙα $αἰυτο νΙει·8ο Ρουι· ΙυΙ ι·ευάπο Νιου

πιουι· , τμΙ ΙυΙ εΙΙ: άου. Νουε τιουνουε ΙυΙνπο

Ιου ειιοιυρΙο ου τουτο Ιουτοτό; μου τμε ΙΡΙου

πιουε τεΙυιοΙΒυε τμ'εΙΙο ότου: τοιιιΡΙΙεάυ αΙυτ

ΕΙτιπΙτ , άυαυά εΙΙε υουε άουυα του: Ιεοουι

ευ Ιιοτι



που”ΜΜΕ::Μ· ε; Με

α::ΙΙει: ι:'ΙΙ εἰ: Ι:ἱευ α ε:αἰυ‹Ι:·ε :με Ι'εΙΡ:Ι::Ιε

Ια Ιυ::ετ ι:ιου δ:: α:: :υου:Ιευ'αΙ: ἰυΙρἱ:·ό α εε:

::αΙυε αι:::·εε,Ιεε ευίεΙΒυευ:ευε ::::'ΙΙα Ιε Ιου: νου

Ιι:ε υ:εΙΙε: :Ιε υουε :Ιουυετ :Ιε Ια Ια:ξου :Ι'Ι:ουο- '

τι:: Ια νΙετεε: 1):: ιυοἱυ8 :υ'ανο::έ:α-:'ου Με::

:με υουε ανουα ι:υ:: εε::Ι:ι::Ιε Ιυεοι::Ραι·αΙ:Ιε

:υευ: ΡΜ:: Βι·αυ‹Ιε Ιι:ι· Ιε ΙαΙ: :Ι'ΕΙΙααΙ:ε:Ι:, ιιε

Ιω· εεΙι:Ι :Ιεε α:::ι·εε , ::ι:εΙε ::ι:'ΙΙε ρι:ΙΙΙευ: εΙΙτε

:Ι'αΙΙΙει:::έ Ο: ευ Ια ::εΙΙεΙου αι:ΙΙΙ Ι:Ιευ ::ι:'ευ

:ου: αι:::ε Με: Ι:υρο:·:αυ: , ΙΙ Ιαι::Ιι:Ιντε Ιε :Με

. Ιει:::δε ΙαΙΙΙε:Ιε υ:οΙυε εε::αΙυε. Α::αεΙ:οι:8

υοι:ε :Ιουε ε: εε: ε::ευ:::Ιε Ιαυα να:·Ιε:· υΙ :οι::υετ,

Ιου α άκου ΙοΙ: α εαι:εΙ:ε. Ρ:·ει::Ιε:ευ:ευ: νο::8

νογεε :με Ι'οεεαΠου δ: Ια εΙ:οΙε :::εΙυ:ε, δώ::

εΙΙΙροΙΙ:Ιό :ΙεΙ>εΙΡ:Ι: :Ι'ΕΙΙΖαΙ›ε:Ι:, :οι:: έΡαυοι:Ϊ

α':Ι Ια::: αΙυΠ :ΙΙ::ε,ευ τεεουυοΙΙΙαυεε,ευ αυ:οι:υ

ευ :εΙοι:ϊΙΙαυεε : 8: ευ τεΙοεδε π:: Ια νΙετεε:

Ι'οΕ:ΙΙ::εοΙ: 8: Ιαβο::οΙ: α Ιι:Ι :·ευ:Ι:·ε του: εε :μυ

Ιοί εΙΙ :Ιει: :Ι'Ι:όυευτΙ::Ι::ι:εε α Ιου άει·υΙε: ::οΙυτ.

Ε: υεαυ::τ:::Ιυε νουε υε νο7έα υι:ΙΙε Ι::α::οαυε

εε :ε:::ε , ::::'εΙΙε Ι'α:Ιο:ε , οι: Ια Ιε:νε :Ια Ιει·νὶεε

δε :Ιι:ΙΙε οι: :Ι'Ι:Η:ε::Ι::ΙΙε ; υΙ ::::'εΙΙε Ιε υτοΙΙ:ετ

ο:: α Ιεε ::ΙετΙε, υΙ ::ι:εΙΙε Ια ΙαΙ::ἐ ό:: που: ΙΙε Ια

ΙΙ)εεΙΙε ; οι: :Ιε Ια Ι)αυ:ε , οι: :Ιε Ια ΙΙε:Ιευ:Ρ::Ι

εε δ:: δαυνετείΙε , οι: εΙε εεΙυἱ :Ιε Ια Ι(εΙυε :Ιεε

Θεια, :ΙεΙα Ρο:::έ :Ιε Ρα::α:ΙΙε, ‹Ιε Ια Με:ΙΙα::Ιεε

α:: αευτε Ι·:ι:υ:αἰυ , οι: :Ιε Ι'έεΙ:εΙΙε :Ιε ]αεοΙ:: ω::

:Ιε :υ:εΙ::ι:'αυ:τε Ιευ:Ι:ΙαΙ·›Ιε. ΕΙΙε υεΙ::Ι Ρ:ο:υε:

ἔοἰυ: :ΙεΙυΙ ΙαΙ:ε :Ιεε νεου:: , υΙ ‹Ιε Ιι:Ι ΙΙειΙΙε: :Ιεε

εΙΙε: : υἱ εΙε Ιοί εουΙαεεε: :Ιεε Τετ::ΡΙεε οι: :Ιεε

ευη:
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άιΑΡρεΙΙεε , ου ὸεεἰτιπιΒεε Μεειϊ ΡΙ:ιτε Ρεἱἐιτιι

τε , ἴοἱτ εΙε τοΙἰε:Β :ή ά'εΙΙε: νετε εΙΙε οτι ΡεΙετἰ

ηει€ε , ου άι: Μ· ·ρτεἴευτετ :Η Ι'επετιε8: @Η

ΒουΒἱε: εΙΙιιωέε;οιιὸεΜ ι!οιιικτ τσιπ ει: ηι1'εΙ-=

Ισ ΡοίΪεὸετοὶτ ε άειιίϊ-ε!Ιο ΡοΠεόε: σ.1ιιεΙεμε

, Βτειικ! 8ε ΗευτἰΙΤετιτ Κογ:ιιιιπε. θεττειἱηεπιετιτ

ποι:ε ροιινοπε τΙοπισ Βὶεκι τιοιιε ραβξι· άς τσιπς

€εττε ὸενοτὶοπ Ειτιε·τυπικευε:τ Μ'Ιιοτιτιωτ Με:

:ήπιε Ιιιἰ ὁενοπε,ρυἱε ειι1'ΕΙίωιΒετΙ1 ς]ι:Η'Βοποτα.

Ωω ὸοιπε εοπιππ: Η ΜΜΜ, σε: Η: τἰετ1 άε του::

εεΙα. ΜεΙε κ1ιιε·Βτ-εΙΙε άοικ:Ρ Ρτειτιἱετειπετι:

εΙΙε τα:οποικ , 8: εοπΐεΠε 5. Μακ νοἰκ , ειι'ε:ΙΙε

έτοἱπ: ὐεπἐτο Με” Ιει[εΜακεε ; ἴεεοοὸεπιοιιτ Με

]€Γι18 εμι'εΙΙε Ρωτώ: εΙοι·ε «Πω [οτι εοι·Ρε ,δε

ΜΔΕ εΙΙε εκτεοι1εΒα (ότι τοπικ έτειπ που ; ίετοὶτ

Με Ϊτι1ὶτ 1ὶε ί.οτι ποσο ; επ ττοἰἰὶείὶιπ: Παπ ,

φ'εΙΙε·: ε:Ρε Μ. Μάο άεΜπα .8εξεπεαυ· ε & ετ1Ητι σε

9αεττὶεἴω·ε =8ωὰεετιὶει· Πω , ι1ιε'εΙΙε ε ατα δε

Ρυ"€ΠοΕΚ Βϊω-Βςιιτειίε ὸ'ειν οὶι· ετευ Με ε:Β0- '

εε,‹1ι;ἱΙιιἰίιιτετιτ·ὸἰτοε Ρετ Ιε 5εἱ8τιευι·. Επι σοπ

Μεπει: :ΜΗ-τε με ΗΜ: ντηΒε Ιεἔἱτἰιι·ιε Βου

:ιευτ Με επουε άενοτιε τουε ἑι ωστε ·'5εἰτιτο δ:

ΒἰεπΙιευτειιἴε νἱετ€ε,ὸ'επ ενώ: εεε Γεω:Μοηε,

ιὶε Ιεε εοπίείΙ.ει· δ: ρυΒΙὶετ ΐι τουτε:ε οε;ε:ιΠοηε?

$'ἰΙ γ ει άεε €θειε Μἶέε πιαΙΒευτοακ Ροι1τΙι1ἰὸέ

ιεἰει· δε τείαίει· εεε εΙοεεε ‹]ιιἰΜ πρμιττὶεπυεκιη

ὶ·Ιείοιπ εουΡεΙεε, ῇε Ι·'εινουέ άε: πεΜ .ΡΜ τετιάτο

σε ςυε`πουεΜ άε:νοτιε ά"!ποτπιειιτ; εοππωε με

εκ`ειπΡΙε ·ι1ι1εΙεΙυεε Απεβερτἱίὶεε . ‹1£ιἱ τἱεππεω:

Με Μι εΙεεἱιε ά6]είαε ε ότό ΐοττπέε άι1 είε!. 8: Ε'ει
.· Ή' ' - σ. - @Χε



8ειιιιυπ ρτοκιίαηΈιτ 8.1.απ Ω!»φ.1. ω;

Με ΠιιιΡΙετπεπι ατε ρειίΙετ πετ Ιε :απε σ.Ιε Ια

νἱετ8ε; εόττε εε ειιι'ΕΙΙΖεΙοετΙι εΙἱτ ε:ιπτείΙεπιέπ

οιιε]είὶιε είΙ Ιε Ιτιιἰι ιΙε ΐοπ νεπιτε; εοιπιπεΙεε

ΝείΙοι·ἱεπε,α1ἱτοιππειπεΙ'ιιπΙό ΡετΙοππεΙΙε Με

εΙειιιεπειτπτεε επ ]εί-ιιε (:ΙιτΙΙΙ,πε πειινεπτ ντεμ

ιπεπτ τεεοπποΙΙΙτε Ραπ· πατε $εἰ€πεπτ , εεΙιιΙ

οοπτ Ι:ινιετεε είΙ: ιιιετε; πἱ εευιι-ΙΙππό ΡΙιιε,οιιΙ

πε Ιε τἰεππεπτ ειπε Ραπ ιιιιε ΠιπΡΙε ετειιτιιτει

έτεπτ εΙιιἰτ αι'ΕΙππΙ:ετΙι πε Ι'ειιιτοΙτ με ιιΡΡεΙΙε

Ιοπ δεἰ8πειιτ ε'ΙΙ π'έτοπτ ντηεπιειιτ Ι)Ιειι ; πΙ Ια

νιετ8ε ιπετε ιΙε εε Πέ $ει€πεπτ,ίΙ Ι'επϊεπι οι: Ισ.

νἰεττὅε δε Ιε Ι:ΙΙε οι: Ι)ἱειι π'έτοἰεπτ ιιπε ΙειιΙε ό:

ιπείΙπε ΡετΓοππε. Ρετ Ια 8τιιεε ‹Ιε Πει: πα1$

ί6ιιιεε ετεε-εΙοι€πέε ιΙε ταιε εεε Ι:ΙειΓΡΙιειπει;86

πιιΙ πε Ραπ πἱετ ειπε πατε πε ετοχοπε ίετιπειπέι:

8ε πε εοπιειΕοπε πευτεπιεπτ εαπ εε οιι'ΕΙἰιει

ΒειΙιω ἰεἰ δ: άυΡΙΙε δε εΙε Ια Μετε.8ογοπε οσα:

εεττειἰπε οπεποπε πε ιπειπαιοπε επ πιιΙΙε [στα θ.

Ι'Ιιόπειιτ,ε]υΙ είε Ιεἔἱιἱιπειπὅτ εΙεπ δ. εεττε ΜΜΜ

νΙετ8ε. (ζοπτΙπποπε,8ε ΙΙιΙνοπε ίιόεΙειπέιΙειΙε··

εστι ειπε παιε εΙοππε κι Ε.ΙΙιειΙ:ετΙι ; Ετ :ινα εεε

τείπεδευεπιι[επτΙπιέε ειπε παιε εινόε ‹Ιε Ια ιπετε

οι:: πόττε 8ει€πειιτ,ιοΙ€π6ε απε εοπίΙειπτε δε τε

ΙΙΒιειιίεΙιπέτετιό εΙε Γε αετό 82 ‹Ιε Ια το7,ειππτιιβ

το εΙ'ιιπ εοευτεπείετ εαπ εε ειιιεΒΙειι πόιιετικΙΙ:

επ ίεεΕετιεπτεε , πι” ειιι'ιιΡτεε ειναι· ετειι «Με

εΙΙε, ποπείο7οπε ειιιΙΕ ΒΙειιΙιευτειιΧ εινα εΙΙε δ!

πινει: Ιεε ει.ιετεε$ειΙπτε;νομιιτ υπ ῇοπτΙἑι-Ιιειιτ ιΙΞε

Ιεε εΙεπιτ Ι'ειεεοπ1ΡΙΙΙΤειπέτ εΙε ωστε: Ιεε εΙιοΙ-εε

ουΙ.πουε οτι; ότε Ρι·οιπιίεε , ἑι Ια ΒΙοἱτε εΙε πατε

5ειιινειιτ 8ε ζιποιτε ίἔιΙιιε επει·πεΙ. Δἱπίἰ ΓοΙε-ΙΙζ ο
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