
ο - ι και. .

ε ιι: ιι Μ ο Ν Χ :ο
ο .. ε Η ιι 4 ο Δ

Ι.: ΙειιΙπιε άι: πιοΙΙ:τε 5εΙιέπιειιι:

εΙαπιε Ιε ιΙεΙΈ:πτ. '

ἐ. Μ α. Τ Τ Η ι ε ο

' ΟΙιαο.Ιν. Υει·Ι.ι.α.

Ι

1. ΑΜ: ΗΜ@ο επιιΜΜί ραπ Ι'ΕΠιπἱπ ιιιι ω" ι: Ι

μια @το πειιπέραπ Ιει!ιαΙιΙο. ' Ι

 

α. 11: μανια Η σα: μια φωτια:: Μι·σε'α·ιμιαέ _
παπα παιπ:,_βααΙσιιιεκπ Η εαπ1°αιιη. Ι

Εποιιοπιεέ Ι'αιι π 6 5 ι. επι (ΙαπεΙΙπιε.

Ηιιιια Ρπιειιιια, δε ιι'εΙΙ με

Γ . Ιαπια ι·αΙΙοπι αμε Ι'·ΑΡοτιτε πιοιιε εε

ίεπιό. ιίε ρι·οβουιοι· σκοπο σε μια!! ε”. τι ω;

ΐ. . Ϊ4ἔΙ ()αι· οιιαπιεΙΙ'εΙΡπΙπ ὸεΙ'ΙιοιπιπιιεΡπἑιΙ *Ι

ιππιε Με Ια ΙιαττΙΙεΙΤε ιΙε ειιΙττετ Ια ι·ειζιΙε πΙεα

Εεπιιιιπεα ιΙινιπιεε,δε οι: ΙΕ ΙαιΙΙει· εοπιιΙιιιπε α Ιοι·ι

Ι Ιειιε οποπιι·ε , ἰΙ ιιε ιιιαπιοιιειαιπιαιε :Ιε ε'έεαπει·;

86 οιι μια: ιΙΙι·ε ανεσιιιιε νωπό, οσε ε'εΙΙ οι:

οτι, ειπε ίσοι; πιέεα ι:οιιιεε Ιεε ει;
εεπτε ΡπεΙοιιιΡ_τι
παπα , αει (ε Ιοπιτ Ιοι11°Νέε8 πΙαπιε Ια πεΙΙΒΙοπι

()Ιιπέτιεπιπιε. Ι.ε ΡΒ εΙΙι , ειιεΙ'Ιιοππιιιιε ιι'αγαιιι:

Με ‹Ιε Ιιοι·πιεα εεππαιπιεε δε αΙΙΙιπέεα , @παπά ιΙ α

Ρ .ιιιιε Με ιιιΙ.α Ια Ιι:επιιτε τΙεΙταιιεΙιιι εεΙΙεε άεΙα

` “ ' εατοΙε

 

ι



εαι·ποιηθττ ε. 1ιωιΙποιτ.

€ατοΙο πο Όπου, Γοπ οεατοιποπτ να αππωτ

( 'οττοιιτ πο ε'ατι·οΙΙ:ο ῇατπαἰε απ Ριππτ οιι εΙΙε

ανοἱτ εοιππιοπεέ ; ΕΙΙο εΙαναπεο τοιΙΙοιιι·ε οτι

οπιοΙταπτοβτ απ” αΙπΓιτιο τοιιΙο παπε ιιπ αιιττο

οπεοτο ΡΙτο τ Ιιιίτιιι'α ι:ο πιι°οΙΙο απ οπτΙοι·οιποπτ

οτπιτ Ια νοτἱτέ. Νοι.ιε επ νοἱοπε υπο τπίΙοδε

τποπταΙ:Ιο οιιΡοτΙοπεο παμε Ια εοττιιΡτΙοπ απτ

ιιοο α Ια εοπιττιππἰοπ ΒοπιαΙπο; ποπτΙΙοε πειτε

πο ?ούτε 8ττοΙΙεΙοε εοιπιποπεοπιοπε Γι: Γοπτ οιι

α που οΙονέε απ εοιπΙ:Ιο π'Ι·ιοποιπ οιτΙΙε οιι:

απΙοιιτπ'Ιτιιγτ (ζώα π: τοιπαττιπο εΙαἱτοιποπτ οτι

Ια ΡΙπίτιαττ το Ιοιττε οττοιιτε ξε(ιτροτίΙΙποπετ

τπατε ΡατττειιΙΙοι·οπιοπτ επ Ι'οΙ›ἴοτνατἰοπ πιι Οτι

`τοίιτιο , ιιιι*ΙΙε εοΙοΙατοπτ οι: εε τοπι ε. Αωιστο

ττιΙοτεεοιπιποπεοιποπε πιτ! 'οπττ·Ι:ο πιτ ττοΙποβ

πιο ΠοεΙο πιτ βΙιτΙΙΙΙαπΙΓιπο ει: π'οίΙσπ: ι1ιτ'ι.ιπ

Ιοι.ιί-πο π'ιιπ ῇοι.ιτ Βιιι·Ιο εοΙοϋτοττΙο νοππτοπχ

' εΙονατιτ Ρείειιοε,-ιπατεΙαπε απειιποιοτποππαπεο

·πιιΙ›Ιἰτιπο , Ρατ'ιτπο πονετΙοπ εοπιπιππο α Ια νοἔ

πτνέ , τπαΙε ποαπτπ·ιοΙπε νοΙρπταἰτο. Β'τιπ Ισια:

ειιιοΙπποε-ιιπε νΙτιτοπτ €ιΙα ίοτπαΙ-πο οπτΙοι·ο ; δ:πο ΡατοΙΙΙ:πομπο πΙιτε παπεΙοε "πε δ: εοτταἰπε

εποπιιττιοπε ποε ττιπε ρτοπποι:ε ποεΙοε. Ι.ο ιππα

τι·Ιοΐιτιο 8: Ιο οπο ιιΙοίιπο εεπτοτοπτ πι ΓοτπαΙποε

ποναπτΡαίὶ1ιιοε3ιιταπτΙοί ιιοΙΙοε ΙεξαΙ(οτοπτ πι:

εταπποε ποππτἰρπε ; α εαιιἐ πο8ιΡΓΩΡ3ϋΙΙΙΙΗΜΙ

πω: εατοεΙ·ιιιιποποετιιΙο ποετροπΙτοε,ποπτΙοεππε

οποιοπι ιττμιιετ.,ετταετιωτιεπατιω ιΙ Ια

- τοίΙο πο Ραίτιι.ιοε: Ματε·τοιιτ εοΙα ΕΥΒΕ:ΙΙΙΙΙΒΘΗΒο

πο ΙΙΙ:οττέ : ποεοεπτεΐοποαΙπο ε1πΈΙοεοπτριοπιμ
4 Ι ' ' Ιεε
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( 07η. Ι 7.ντι·|ίι. 2. - 889

Ιω ιιτιε επιρΙοιιιτιτ δ. Ιειιτε ιιΙιΙΙιτιειιτετ ΡΙιιε τΙέ _

Ϊοιιτε, δι Ιω τιιιττετ τιιοΙιιε;Ιεε ·ιιιιε για: ιιιιτιτ

τΙ'ιιιιε Ιοττα δε Με ειιττοε τΙ'ιιιιε @τα τατι- ΙΙἶε‹

τειιτε;τΙιει€ιιτι ίεΙοιι [σε ΙΙοτεεε ΜΗνοΙοιιτέ;ΡΙί`ι

τοΓτ ΡιιτΙτι εστω” ριιττἰειιΙἰει·ε άι: Ισα μϊε,‹ιιιο

Ρετ ειιιειιτιε Ιοιτ ριιΒΙΙτιιιε & ιιιιινετΙΒΙΙα 1)ΟΡτιΙ$

οτι Υ ιιιοιιτει επεσα: Ιω τιιιιιτιιιήοιιτε , μι· οΐιΙ0

τιιτείπιε Π: τ:οτιιιιιετιτε τιιιιιιτειιιιιιτ. Ετ οτιδιιι

αΡι·εε ΡΙιιΠευτενάι·ΙιιτΙοιιε δ: τΙίνετίιτει, Ια τΙιοΙΙ:

ε'είτ @τα Ξι Η ΙΙιτιιιι: οὐ νοιιεΙ‹ινογτῇ ; τιμη:

έτέ έτιιΙιΙΙο μι· Με ΙΟΙ Η ιιιιἱνετἴεΙΙε δ: ΙΙ :Έστω- ι

τειιΙε: , «μια Ι'οιιτιιετ ατα: 6ΙιΙ_ετντιτΙοτι ετιτι·ε Ιτέ

Ρτιιιι:ΙΡειιικ- δε Ιετ [Με ιιτττΙΙΙιιτεε τΙενοἱτε τΙε Ιτι .

Ιστό (ΞΙιτέτιετιτιε ; 8τ ενετ-ιιτιτ·τοΙΙεορἱτιἰοιιτΙε τ Ι

Επι εκτεΙΙειιτε,τιιιε Ι'οιι Ι'είτἰιιιε Ι'ειτρἰιιτἱοιι :Ιω

Ρει:Ιιε:: άι: τουτο Ι'ειιιιιέε. θα ετοΙ‹Ι τιιι')· ττιᾶτιιιετ

Ειπε ιΙΙΙΡετιί-ε , ε'είτ Ρετ:Ιιετ ιιιοττεΙΙεπιτ:ιιτ ;. 8

τΙιιτιε Ιω Ιἰειιιτ οὐ τεΒιιε Ι'ΙιιιιιιΙΙιτΙοιι-, οιι ριιιιΙτ

?Με εικιθτειιιειιτ δε· [Με τΙΒοιιτιειιίτπιειιτ Π: νἱο- - ι

Ιειιιετιτ «Ια αιττΙΙιιτ: , τιιιεΙε ΒΙ:ΙΓΡΙιεπιτ δε Ιω αιι

ττεε ττ:ιιιίέτείέΙιοτιε τΙεε τοιιιιιιαιιτΙειιιέε άι: Ι)Ιειι.

Ότι Μ: ίειτιττιααπιείτιιε τΙ'έττΙτε,τμιε :ουκ-ΜΙ πε εφ,
ΙΙοτιτ με (ζΙιτότὶειιε , τω ιιιιιτιΒετιτ ‹Ιε Ισ. εΙιιιι· εκι 23°ώ":

αιτεΠιιε. ΡουτΒιττΙεττΙε τιιιεΙ οι: ι:οιιΙειιτ τέττε η" ω”

τἱταιιτιἰτιιιεΙογ , οτι ε'εΙτΜε Ια τηιροττετ :τα τι" . Ι
ι

@Με τΙε πάτε δειετιειιι· ]εΙΙιε (ΙΙιτΙΙΙ; εοπιπιε έΈξΙΙΙε: ΟιτείΙιιο Βοιωτια επι έτοΙτ ιιιιεἔεορἰε δ: Με ΙΙ··Με- Ι

ἱτιιἰτιιτΙοιι. νοιιε Πρ.νέε τιιι'ΙΙτ ΡαγετιτΙευτε Ρετι-- ' ' Ι

ΡΙεε τΙο απο.: ειρριιτεπιτε δ. αιιιΙΙ: ιΙιι ιιοτιιΙιτε άσε

ςιιατειιιτειοατη8ττιιιΊΙε 0ι1ττοίΙ]0ιιτε απτο @εΙΙε ·

_ τιιιΙοτι Χ Ι
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:ΙΜ

δ” δυτικο:: Μ· ε. ΜωΙιιια

:απού επι Ια ΙιοιιεΙιε. Ο 'είτ εε ειιἰιιι'α ἴαἰτ εΙΙΙ

πιει· τιιι'ΙΙ τιε νοιιε Γεια Ρειιτ-εΙΙ:ι·ε ιιἱ τΙεΙαειεειΙ:Ι

ι ιιΙ ΙτιιιτΙΙε , ιιἰ Ιιοτε εε ΡτοΡοε ε ιιιαιιιτειιαιιτειιι

πιεσε Ιοιιιιιιεε αιιτειιιΡε ‹Ιε Ιειιτ τατεΙΙιιε , τΙ'ειιι

ΡΙογει· εετᾶ: Ιιειιτε α Ια τοιι·ΠάετατΙοιι τΙιι ιΙΜι

Ιειιίτιε °‹Ιε τιότι·ε 5ειΒιιειιτι δε αΙΐειταιιιετι ‹Ιε τι

Βιι'ΙΙε αΙΙεΒιιειιτ Ροιιτ γ τοιιτΙετ Ια Ιογ τΙε ΙειΙτ αΙ›

Ιιιειιτει Ι'α›κ εΙιοἱίἱ Ροιιι· απ. εΙΙετ Ιε ΡαΙΤαΒι

@σε νοιιε απ» ΜΙ, οὐ Ι'Εναιι€εΙΙίτε ιιοιιε τα

- 1:οιιτε Ιε ΙειιΙΙιε τΙιι δεἱἔτιειιτ. Νοιιε ειιΡΙΙτιιιε

τοιιε Ρτειιιιετειιιειιτ τε ιι°ιΙ ειι τΙΙτ ανετειιεΙ'αἰ=

τΙε ότι Ι)Ιειι, Ιε ΡΜ ΒτΙενειιιειιτ τιιιἶὶΙ ιιοιιε ίσα

ΡοίΙΙΙ:Ιε; ΡιιΙε ιιοιιε τεΙΙιτετοιιε Ια·ίαιιΙΙε δε Μί

1:ιιΙε εοιιΓετιιιετιεεευε ιιοε ατΙνειΙαἱτεε ειι τἰιειιτ

οιιτΙειιτ ()ατείΙιιε; 8: ειιΕιι , ιιοιιετοίΙεΙιετοιιε

Ιεε νι·αΙε8ε Ιεἔἰτὶιιιεε ιιΒιέζεε , τιιιΙ ε'ειι Ρευνειιτ

ιιιίτειιιειιτ δε! ταΙΓοιιιιαΙ;Ιεπιεπιτ τεειιεΙΙΙιτ , Ροιιτ

Ρ πιόττε έεΙΙΙΙεατΙοιι δε εοιιἴοΙατἱοιι. › _

_` @αιιτ α Ια ιιαττατΙοιι εε ΓΕνατιιέεΙΙΙΙω ι·ισιιε

ανοιιε ιιιιαττε Ροιιιτε ε γι·ειιιατιιιιεη Ιε τειιιΡε,Ιε

Με” ,Ια ίοτιιιει δε Ια-Ητι , οιι Ι'ΙΙΙΙιε κ:Ιιιιειιΐιιε άιι

δείΒιιειιτ. Ε:: τειιιΡε ιιοιιε εΙΙ ει:Ρι·Ιιιιέ αΙ?ειιττέε

Ρα: Ιε ιιιοι: αΙσπ,τιιιΙ ίε ταΡΡειτε ε εε εεε 5. Ματε

τΙιΙειι α εΙ-τΙεναιιτ τατοιιτό, ιιε ]ε[ιιε έτειιτ νειιιι

. _ εε (?ιαΙΙΙόε νετε Ιτ οτόαΙιιΙΙ ιι τεεει1τ Ιε ΒαΡτεί··

τε;;;ιι_Με τΙε Ια τιιαΙτι τΙε ματι; ί`οτι ΓετνΙτειιι: δ£ Ιοτι Ριιέ+

=έΈιεττιτίειιτ , τ1τιΙττΙ(Ι Η: δε Ε[ΡτΙειΙείτετιεΙατιτ ΙΙιτΙιιχ

' ° ·ειι ίοι·ιιιε άε -ς0ΙοτιιΙ3ε; 8ο οιιϊτ Ια νοἱιι άιι Ρειε

ετΙαιιτ εεε ειει.ιιι; ΩεΙαέ σέ :β ΜΜΙΙΙ: Ιιέσπ.αέιπεζαιω

-ο1πσΙ1'εὶΡτι2 Μαζι θειι.ρΙκιψτ. Ξοιιτεεεττε ιΙΜιιε~ τ τ ~ ι><>===ιε



 

ι σωρ.1 ν. υιιιβω. - ' φι

οιιιΡεϊιιι ι:οιτιιιιεΙει ρι·ειτιιειτ Ρετιἰι: άι: Ρότα.»

ζ!ιίΐειτιειιτ δε ι!ιε Ια ι:οιιίικι·πιοιι ΓοΙετιιιιτΙΙο Μ·

ΡΜ ‹ὶε Βιειι :Δία ι:Ηειι·Βε τ!ε αυτια, ρου: Μ.

:10€Π€ Η έτοιτνειιιιειι ιιιιοιιιιε. Οι: Μου τιιιΉ]

ειιΠ έπέ (ΜΜΜ οιέε Ιεε τεωρε έτετιιε!ε , 8: ιιιιι:

άέε Η ιιιιἰίἶιιιιεε: , Η επιροι·ωΠ άεττεε-ΒΙοήειιΐεε

πιιιι·ιιιιεε;ίΒείι: ει: ιιειιιιτιιιοὶω ιιιιιτ ]ι1[ι]ιι€8 :ϊ

1οιιει!ιιεΙ'εινριτ με ειιετο:έε ἴοΙετιιιεΠεωειπ δ;

ειιιιΙιεκιιιιιιιει·ιιετιτ. ΙΙ νεΓειιτ εοι11ι11ε ριιι·τιι:ιιε

Μι· , @σε Ια πιώ-οτι άε]οίέΡΒ ιι.ιίι1ιιεε Ξι Ι'ειιιε;ο

δε ιι·ειιτι: «απ. .Μω Δω; ; ]ειιτι ηπα ί-ιι$-ι

Βιιιιιυεπιτ Ρτερατό τοιιτεε ειιο('εε μι· Γει-ρι:ώι·ι

αιιιοπι 8( .ρειι·Γοτι Βαρι€Πιιε , Ηοιι-Ιοάείωπ :Με

Η εοιιιιαΜΕφτι-, ]εΐιιε Γοττιι: άι: ι:εττιε εοιιὰὶτἱοη

Ρι·ινέε οίι Η ε'έτοιτ τετιιιμιι·1ο [Με ,νά ί'0

Ρι·:Ριιιιι Ρτειιιιεκπιειιτ ἐι .Γειιει·ει:ε όιτ απο

επιτιάε δ: :ιάιιιιτειΒΙο ωφ- , ιιιιΉ εινοἰι:_τεν

παώ άι: Ρετ6εδΖ ριιἱε επι ΐιιιττ€ ιΙροπισιειις8

εἶι -Ι'ειιεκει· πιιι€ιιιΒ ιιετιιε:τιτ , ρι·εωιιιιπά των

οϋΕΠιιιιτ θ. ίΞι€είΐε :Β ΡιιἱΙΤετιι:ο δ: Η βουτά, οχι

ΒινειίΕε Γοι·τω ,· ιιιΓι.]ιιεε·· ειιι μια! Βιι:ιιΙΒοσ ό;

Μ. ει·οικ , όση: Ι'οΒΙιιτιοιι δικ ι:οιτιτικ Ιε -ιἱειε

.πιει εᾶε ιὶε ίση πιἱιιἰίὶετε άειιι5 Ρότα: ιὶε·ἴο;ι ·

ειιιειιιιτιίΤειπετιτ. Ειπα: εεἔ.ριιερειι·ειτἰἔειῇε.εμιμ- , ή

τι: ΡοιπΙο ρτειιιιετ ίση ΒΑΡτιτίιτιι: , εινεεφΜΜ ·

ωΙοπιικ εεΙε:Πς ; :ΙΜ έ:οὶτ ΙοίγιιιΕιοΙε ἀθΕΙΕη

τω: $ειἰτιτ, άουτ Η Μ: οικιόΕ, επι ιιγατιτ ι°€_ι:ςμ

@ουτε Ια ΡΙσιιιιιάε Γεω πι€:ΐιιτ6, 8‹ Π: ιοΒιιοξ

ιΒιιαΒε ιὶιι Ρειζε: Ι'ιιιίϊειΙΒιιιΕ $ ει· ηιαιιἰιττε;ιἱἐ.έω

Με , :τι ί5.ι:ιιιιι€ι:ι 8: ιινεςιι“ιιιιι :αποΜ 16% ·'
" Υ” - Φ Μ?

πτε`·`. ,- . 7 ?πάω` · >

Μ»!Μ._



 

ἱ Η!
‹ @Μακ β:: 8. @ΜΜΜ _ |

- @ε ϊεὲοὴποἰίὶτε έ;ρφωείοτιΡΜὸἰεῖι-εξτὶιέ.ὲ

..ξιιράοπο στα: τειηρε-Ιὲι ἱαἱιπιπεἀἰετἱειτιετψέ

π.. .

`° 7 °1.9η(οπι ΒαΡτεΓοις εμ;'1Ι εΙΙε ῇοἰἰιιφι· Μ: ά€ἴετ€;

δίεέ Μ: εοιπάτε Πε @Μα ειᾶε άιέΐεριπ:Ρετσ.3

` :Με θ.- Ι'εκἐτὲἱἑε·ἀἐ[ει άκιι·Βα Ειἔ όείεττ ΕΠ Π;

Ηειι ω) ἱΙῇειιΓιιά,8ιωΗ ίοιὶτἰιπ Ιέ;α_8ι·επάε :οὐκ

ΜαΗΜΙυϊΕιιτειπ Ιίνι·ε: Ρετ Ισεεωατέυι·, δε ι1ώ

Έστω:: :οπππε Ιἑ€ξιτεπἱἰει·ε εΙΤιὶε (Με Βαφιά

ΜΙ νεποἱι Βἱτε ο 1 σετ επτιςπή ‹!ε πόπτε [21Ηξς

Βοἱὶ πώ; υεί!;: [ἰειι_:οιΪ- 8.1εειπι ΡτεἴςΒσἱτδἄ

Βαρ;ἰίοἰτ, έ αυΠΜΡΡεΙΙό ΜΕ” ;Μ911 'Η ΗΡ;

οπεἱετεπιωτΥΓοΙΞτεἱω 8ε Μπάτέ ; πιω?Με γ

@Ή έτοἰτ ΜΜΜ μει:ΡΙε& πποἱπεϊΙκιΒἰτο φ::

Ιρτ:Πε (Με ω·μωιεε. θεμε:Γιιτ μ” Η οὐ Ια

.εεεεωθυ»;ε"τω Ωω· Η ώ: εκρτεἱἶειιτευταἰὶη ~

24°ι15:όεΗ Η ἐκ'ΜΜάεπε Ιετ:|εθ:π άι: Γε και:

τειτιοάι ; δ: Κ: ατά ετ:::Πεπίδε, αΙι1°Ιϊγωοπτώ ' ·

8:ιικ1τ:αγ Ίο: ε'ετϊἴοἰτ,εμ'ἰὶ :Με ΡΙιιώκιιιτ ; ἀ'οιζ_

' Η ἴεωΒΙ€ εμε Με: Ρουν'οπε εοπε!ιιέτε , ιι€τέ

Μαισὲ ΗΜ; έτσά1ει @σε !πιιιτε τἐεἱου υ Φ:

| Τετ:=άεε ιπουτο8ικε ιὶε ]Μέε.Ει ιΙιιε-ΙεΠωΜΕ

·20ϋτ ἑἱΒιἰτ άεΐι€ττ δ! ἴοΙίτεἱτε ,δικη ειιια.1τις μειιήμ

7τιτἐἰοπ , ποπ &εςιισιτττ άεε !ιοτπωεε 5 πιω άεε

"να ^οε1Μίουπαμε Η:ιιΙΒΜεπτ ; δ. .Μετά Η: ΒΒτιἰΗε;
'

ε. ι._
4ηε:-ΓατιΜε · ΜΙΒ:εΜτειπώτ3 ηιμιπ‹ὶ τροοπ-_

·ε5ιδέ:4«ι 1υοίὶπ€_¦1ὶίἴἔοἰτε , Η ἀἰτ , εΙυε]είιάε έουΕτ·Ιιϊ

ΜΜηαο Μ; @Με[Μηξα. θαπι: Με μείοι;ταϋ

πωπω: , ιιἐΡετΙο<ΓιιτιΡΕω·επἐοπΕτε έα :ωσεί

Ωωφπα:: ζω Βιμ άε6Μπ , ςίιήεώεπΙΙειψιπα_

ἔἐ€ὰεϊαωΙ.'ΕναπΒε15Ιὶεςὶῇ:οκΡ;€Ποιὰιειπ·τηιι°ἀΙ

119::
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] [τα ετττττττ›τέ με Ι'ΕρτΙτ ; εεττ τι (Με εεττ Ιε 5.

ΕΙΡτττ, Ρατ εε τττεΠττε ΕΕΡτττ,ετιτΙ έτοἰτ τΙείεεττειτ

ΙτττΙιτγ εττ τοττττε εε εοΙοτττΙ:ε,εοττττττε ΙΙ ντετττ ετ.:

Ιε ταεοτττετ ιΙαττε Ιεε ΡατοΙεε τττττττεεττττειττετττ:

Ρτεεεεετττεε ; δε εοττττττε δ. Ειτε πειτε Ιε εοττττε

εΙαττετττετττ ετ ετττεττετε, ττοιτε τεΡτεΙετττατττ εε

Με εττ εεε ωστε, οτ Μάτ με” ει: 8.Ε|Ιττττ ω. το- ω. οί'

τσετττε εε τω" τττω..ω, ό·[τιτ τττεπέρετ Η τεσπα ' °

εε Ι'Ε|Ιττττ .σε τω". (1ι-τεΙΙε Μ: αιτ πείτε εεττε

Με» εε Ι'ΕΙρτττ εττττττεττατττ]εΓιτε ατ.τ Με" , Η

εε τετ ίττττττΙετττετττ ιτττ τττοιτνετττετττ δε ιτττε τττ-=

ΙΡΙταττοττ ετττΙ τοττεΙτα Ια νοΙοτττε ότι δετεττειττε

& Η: ετττ'ΙΙ Ιε τείοΙτττ ε'αΙΙετ ,δε αΙΙα επ ετΙεετ επ

εε ΙΙειτ-Ια, σε Η εε τετ στ: ταντίΙετττετττ . δε σε ειτ

Ιενετττετττ: εμε Ι', ετττροττα, ἴετττΙτΙαἱτΙε ε εεΙττἱ

εμε αττττ)αα δ. Ι)ΙττΙἰρρε , εΡτεε ττττ'ΙΙ ετττ ΙταρττΓε

Ι'ΕτΙττοτττεττ, εΙοτττ Ι'Εετττιττε τω, ειτε ΓΕεττττ εε 18. ε.

_8ιτευτεετ Ισ τωνΙτ, @τ :με Ι'Εαπειρτε πι: Ισ ντε μας 39·

ἰΙ ερτ τττεΙατίε εεΙε ε_εεΙεετ εεττατττετττετττ , ρτττε

ειτε Ιεε ΕναττεΙΙεε ιτε ε'εττ εττρΙὶειτετττ με Μεττ

εττρτείΙετττετττ. ]ε τΙΙτατ ΓεττΙεπτετττηττιτε Ια Ετα

τοΙε. τΙοτττ Με 8. Ειτε , ετΙατττ , ετιτ'ΙΙ τ· Πιτ ετε

ττε ττοττ Ρετ Ι'τττΙΙττττότ , οτι τπτ Ιε τττοιτνετττετττ εε

Ι'ΕΙΡτττ ; ττταἱε σε τω» , ε'εΓτ ετ εττε , Ρατ Ια.

τττατττ εε Ι'ΕΓΡτττ, δε εκαστοτε Γε τταεττττ ττοίττε

ΒτΙσΙε , με· [τι τεττε.ΙετττΙ:Ιε Ι:ανοττΙετΙε Γεεοττε

τταττἱ ; Γτττ_τοτττ Η νοιτε εοττίττΙετεττ , ειτε ρετ

Ιατττ εε [οτι τετοτττ ότι εείεττ εττ (ΞαΙΙΙέε . ΙΙ τΙτε

ετφτείΙετττετττ τ1ιτ'ΙΙ γ τετοιττττα μτΙε νττατε.0Π Μ. τ:

Ρετ Μ [στα ό· ρτττ[[εκστ ετΙ'Εευττ. ΟττΙττεΕται η·

Ρ Ετ ΡΜ .



δω"Μ [Με δι Μαεπιιισα ι

μια εοιππει· ιιιι'ιΙ »η ιιιΙΙ νειιιι επ Ια ιιιείιιιείαΙΙ- ι”

Γοιι,ειι'ιΙ α'επι πετοιιι·ιιαι Α οιιο7Γε ΡειιιααΙΙι

ΨΡΡ9ΙΙΒ ΡεΧΡεεΠιοπι εε δ. Μαπε ,οιιιειιιιιιε

' ' Ι Ειμαι Ισ ρεεε: πα όψει, ιιΙαιιτ ε'ιιιι ππιοτ αιιι

@Με ιστορι·ειιιειι: εΙιαΙΙεπ δ: ιεπτεπ ανεε ει

με;» ίσα. Μαια Ι'ΕναπιεεΙιίιε αιοίιτε εικοι·εΙα επι ,

Με· οιι Ια εαιιίε Ροιιπ ιιοι Ι'ΕίιιπιπΙ'ειιιππιειια ειι εε

Ιιειι Γαιιναεε δε εειει:πτι μια ει:: (ειπ-ιΙ) ιιιιιιέριιι·

Ια 0ιαΙιΙει τεΙα Ιιειικ έταιιι Ρπορπει ι Ια πειιια:ιοπι,

οιι Ια ΙοΙιτιιεε_δε Ι'ειΐι·ογ ειιιι Ι'αεεοιπιραει·ιε απ' ι

τιιι·εΙΙεπιιεπιπ;δε Ι'αΙ:Ιειιεε εε του: ίεεοιιια Ιιιι- ·

πιιαιπι , εποπιιιΙε Ι'Ειριιτ, δ: Ι'εκροΓε αευε εοιιρε δε ` ἐ

Μια: αιιιεεΙΙΙοπε εε Ι'ειιιιεππιι. ΜαΙΙιεαπ .Μεμπαμ: -

'ε ω· @Μεδημ) ε'ααπαιπ αείε|ιαιιτ παιιι!ιέιΙα)αατα

μτβιοπισ ε'αι4ιπμια Ισ Μενα. Ι)'οιι νοιιε «πω.

Ροιιι··νοιιεΙε ειπε ειι ραΙιαπιτ,εοιιιιιιεπι οιι: εε δε

εοιιιιιιεπι ι-οιιτ επιεοπε ιιιηιι·ιιεεπιε εειιιειειιιι Ροιιπ

ένιτεπΙεα πεπιτατιοπια, Γε Ιοιιι αιιιτεαΙ”οιε "Με .

οιι [ε ιεπιπεπιτ αυιοιιπε'Ιιιιγ εαιιε Ιεε εεΙεττε δε

Δω Ια ιοΙιτιιεε. ΙΙ η α ροιπιε εε ιιιειΙΙειιπ
πι0ιειιεε Ιε Βαι·απιπιπεεε ειιιιιιιΙιεΙιεα εε εετεπι

ιιετιιιι ειιιε εε επαναιΙΙει· εΙιαειιιι εε πιοιιε επ ία

νοεαπιοπια αιιιεεενοιτε εε Ια εΙιαπιπέ δε εεε αιιι:πεε

νεπτειε ΕΙιπεπιεπιπιεε , ειιιι ε'ειιεπεειιι: εαπιε Ια

Γοειεπε Ιιιιιιιαιπιε, δε ιιοπι εαπιε Ια ΓοΙιτιιεε ω

εεΙ]επτε , εμε πιε τω”με Ιει ειιιε εε ΙιεΙΙεε Γαυ

ναεεα δε εε εειιιοπια. (Σε ιι: εοπιε ανεε Ιιεαιιεοιιρ

εε »μου , εμε Ιε $ει€πιειιι· νοιιΙαιιι: ειιπι·ει· εοπιι

_ ιπιε εαπιε ιιιι εΙιαιιιπ› εΙοε , εοιππεΙε Τειιι:απειιι· ,

- δε Γι· εοιιιΙιαππε α οιιπι·απιεε , εΙιοιίιε Ραιτιειι

να Ιιεεειτιιειιι:

δ', κ
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οποιο. τ 7. Ροή: π:: το;

Ιἱοτοπιοπτ εοΙΙοιτ , εοιπτπο τοπ Ρτοι:ιτο Με ποίἔ

Ιοτπ. Ι.α τυπο οιτρΙΙιτιτο απο: εοπιτ'οπτοππΙ'Ε

ναπεοΙΙΙΙ:ο μι· Ιο πιο: πο κατ”. ΟατΙΙ ι·αεοπτο

εἰ αι:ιι·οε ειιτο Ι'οτιποιτιΙ πι: τοιτε Γοε οποια . τιιτιτε

τπιτττΙοιπέι:,ροιττ ?απο ΡοεΙιοτ Ιο δοτοποιττ.Νοιτε

εοπτοίΙοπε νοΙοπττοτε οπο τοπτοτ επ εοττο Ιοττο

οΙΙ: Ιο Ρτορτο οΙΙΙεο πιτ πταΙ:ιΙο , 8ο ποε τπέεΙιαπε .- _

ττιπ Ιιιτ τοποτποΙοπττ8τ ειιτ'οπ εε Γοπε πιο" στο τοπ- Ιτττο.τζ

το μππιπιιο ; εοιππτο δ. ]αεειιτοε ποιτεΙ'ατιτττ·οππ Η·

οκΡτεΙΙοτποπτ. Ετ ι1ιττιπτ α εοιτιι'ιτπ Ιοί-οπο έεττ

ναπτ πιτ εο ΡτιΙΙτιΒο ποιτε τιιιριττο πο πττο,τιιτο ε'οίΙ:

ΒΙοιτ ε1ιπτοπτο οτι εοττο ἴαΙΤοπ,νοἱτο ΡτιπετραΙο- Μπάο

τποπτ , δι π'ατττΙΙτιτοτ α Ι)τοιτ Ι'οΙΙὶεο πιτ ΒταΙ:ιΙο; 2" ('7

ε'οίΙ: υπο εαΙοιππτο πιαοοΙτε1ιτο ,αιττΙΞτιιιΡιτποπ- Μέ; "

το. ειιιο πιαΙΙΒπο, δε επ ιιπ τποτ, πτ8πο πο Ια Ισοτι

εΙιο δ: πο Ια ΡΙιττπο οπταεοε πο εοτ Ιιοιππιοτιτ- -

ττοιιτι , πο Ια ΙΙιατττο ετιτ'ΙΙ ποιτε ποττο,πιοτ α. τοιττο

Ιιοιττο πιο” πιτ Γεω. Ι.'ΕναπΒΙΙο πο ταοτιοττο
Ροιπτ π'ειιτττο ταΙΙοπ πο εο τ1ιτο]οΙΙιτε αΙΙα παπεΙο

ποτοττ·, πποπ εοΙΙο-εΙ , αΙΙανοΙτ που” απ:: ΜτΙ.

Ματε εε ιτιτ'αιοιττοπτ Ια ΡΙιτε Ραπ ποε τπτοτρτοτοε

οτι αιιΙΙΙ τοττ απραταπτ , οπο εοιππιο Μογίο

αναπτ ιτττο πο πιτΙιΙΙοτΙα Ιο)ι πιτ τοτττο πιτ τπΙΙτοι.ι

πιτ ΡοιτοΙο παπα Ια ΙΙιτττιτο πιοπτα8πο , π'οἰι ΙΙ

τοττττ Ροιιτοττοειιτοτ τα εοπιιτιΙΙΙΙοπ, αιττοε ανοΙτ

οτε ειιτοΙττιτοε τοιιτε παπε εοίαπόΙ:ιταττο;πο τιιοί-πιο

α-τ-ΙΙ οτε τι τττοΡοε ειπε ]οΓιτε ΙαιΙΙαπτ τα Ια τοτιΙο

ότι Ιεε ττοιιΙιΙοε πιτ ττιόπο το ττιιΙΙ ετιτοΙιτιτο τοιπΡε

παπε εε που ίοΙΙταττοι π'οιτ ΙΙ Ιοττττ πω: οτιοτεετ

/ ία εΙιαι·εο,εοτιτττιο ιιπ ΡτοττΙιοτο τ10ΙΜιοπιτ ότι.

Ρ Ρ τ. ττιΙΙΙοι1



@ώ

Οκτ.

ετπιιοπῇ‹ι ε. ΜαιτΜια

ιτιΙΙΙαιι τΙαα Ιιοιιιτιιαα , ασ Ιαιιτε νΙΙΙαε δ: :Ια Ιαιιτα

ιιιαιΓοιια, τιιαΙὲ ατινοΙέ ιΙα Ιδιαιι,8ι άαΙαατιτΙιι ιΙαα

ΦΙαιιιτ. Οι: α: τιιιι νΙατιττΙΙιιιιαίαΙιτιιααΓατιιβΙα τ

ατινοἰό ‹Ια 1σεω,ατ αίτ ταααιιααναααιιαΡΙιιαάα

Ηνατατιω ]α ιι'αΙΙΙιιια τι” ΙιιιΡαττΙτιατιτα που?

ΡΙι,ιε Ια . ι·αιιιαι·τιιια τΙ'ιιτι Ιιοιιιιιια ιΙοέτα , ατα ναυτ

Ψ1Έ1°1 €8Ι:ι αΙι: ατά ααατιιιιΡΙΙα Ια ΗΒιιτα ιΙαΙ'αιι

080 ΙΙΙΘέέΙι @τι ΙΙιτ αιιΙΙΙι αοιιιτιια νοιιε @ειναι ;
Δ · τΙειτιε Ια ιΙ€ΙΙ:ττ ανἔιτ·τιιια :Ια ιταιιιταιι ΙΙαιιτοιι Βιαιι

Ο|ξιι.ι.

Ι32ΡΡ€ΙΙαιτιδαττιιια εε τιτατιιΙατ ΡαιιΡΙααιτέτέ ιιτι

τιμ τω (ΙΙιτΙΙΙ, 8: απο Ιω αέτιοιια 5: Γασανατιττμ

. ·1°88Ή)'ΕΙΙΙ ατα αοτιιιιια Ιαα οτιαΙιταα & Ιαε τιταχοιιε

' (Η σ:αΙΙατ ότι $αι8τιαιιτ, ιιόττα Ενατι€αΙΙΙΙα πιοιια

Ια τιιοτιττα ειδα:: , :ματιά αμεα ανοΙτ ταασιιτέ Ια

.. ι:Ιαίταιιτα δα Ια τΙατιιαιιταάα]αΕια ατι Ε8ΥΡτα απ?

τω: ·ίοιιαιιΙαιιτα ιιιίτιιιαα αΙατιιοι·τ ά'ΗατοιΙα Ια

8τατιά,ΙΙ τΙΙταιοτατιιτιιατιτ, τιιι)ατι ταΙα ΙΙιται:τοιιι

ΡΙἱα Ια ΡατοΙα άι: ΡτομΙιατα , σ.ιιιΙ αΙΙτ τΙιι ΡαιιρΙα

τ·Ι'ΙΙι·αδΙ ατα) αιφι:ΙΙί παπι β: Ικα: ά“ΕΩρτε. Μ:

8αΙΒΜιιτ έταιιτ τΙαιια Ια τΙαἴαττ γ (τΙΙτΙ'Ε

ναυΒαΙΙΙΙα)ιιαατα:ιταμια; Θ! τακακια::πω: σ'αΙΙ:

Ξιάιτα , φατατιτα ιοιΙτα ατιτιατα,ίατια:ι·Ιαιι ιιιατι€ατ

Ραπ τσιπ: ι:Ιτιταιιτ αατατιιΡε-Ιατ Ε: ΙΙ α αΙοιιτόαιω

μταΙΙατιιατιτ φωτια:: και:: ,του Ραπ αυΒιιιατιτατι

δε “μιαιιατ ΡΙιια ΡΙαιιιατιιατιτ Ια ι:ιιαι·ιιαιΙΙα ότι Ια

' αΙκάΙαι οτι μια: ιΙΙΙΙΙιιΒιιατ Ι'αΙσΙΙΙτιατιτα ότι 5αἰε

Δευτ αΙ'αιιαα ααΙΙα τΙαε]τιϊΒ,ιιιιΙατιτατιιμ τΙαΙαιιι·α

ιαισθιασ τιααοτιταιιτ τΙα τω” τΙιιταιιτ τοστ Ια μια”

πιαΙε·ιιιαιαέαιιτ τιιιαιιά Ια τιιιιτ αίτ νατιιιέ ; τ:α τρια

·ω·ιϊΜώθωΦΙΦω οΒΙατναι:ιτατιάΙΙ ατι Ιαιιτ Βατικα

· _-άαπιιΑ.Υ·τι
ο



' τΙετε,‹:ε π'ε:ΙΙ εε ιπει·νεΙΙΙε, σε άπο ε'επ
Ρ .

ΟΙωφ. 1 7. παρω. 397 Ι

«Μη ε1ι1Ι επ στ: εποε! ΙέυΓπιά: Ίυ'ΙΙε·:εΙοΙ:κεπτ Ι

τσιπ Με ειπε ι3ΙΙ11°8Πτ υπι ιποἱέ ειιτἰει·. ' @πωπω Ι

ῇευΓοε: , ρι:Ιε ‹]ιιε α:'είΙ υπ εκει·εΙ:ε αν υιΙΙε Ξι Ισ

ΡΙετέ , 8: ίσα ρτοΡτο Ξι ΡιπΙΗετ 8: επΗετωπει· Ισ.

Ι`οἰτ (ει·νΙ επτα: Ιω ειι1τι·σεΡτερετ:ιτΙοηε εΙοιπ

ΙΙ ει Μέ ο.νειππ φα: «Ισ τοπτιιπεπεει· Ιά Ρι·αΙΙ:4+

τΙοτ1, 8( Ι'ε:κεέι1:Ιοτ1 6ο Γε. ΩΙ1ε11°Βε. ΙΙ ότοΙτΙὶιι·

Ιε ροἱιπ ά'ειπι·ε:Ρι·ειπΙτε 08τΚ€Βτ2τ1εΙ€£ειιν1°€ ›

Ια ΡΙιιε Μοτο δ: Η ΡΙι1ε 1ΙΙνΙΙκ: ε1ι1ΙΙΙΙτ ΙειππΙε;

οίι ΙΙ όιτοΙτ ι1ι1εΙΙ:Ιου ‹Ιε ι·:Ι:οτιπετ Η: ιτιοΙι

ιΙε, εΙε όέτωΙτε Ι'οιπΡΙτε εΙε:5επειτι, ‹Ιε :επώα

τετ Ι:: Βεκπε ΙιιιωειΙπ>ὸοίἔιτἰείαἰκε·ἑι Ιει-ΙιιΙΙΙΙ:ε

‹Ιε Ι)Ιου,ΙΙ'ειρΡε:ΙΙετ Ιεε Ν2τΙοι1εὲίεεοΙ1Μἱδ

Μια: , δε ‹Ιε ΕοικΙει·Ιε ΗΜ: δε Ι'ίωτήοττεΙΙτέ :Με

Ι'ΕἔΙἱΙ'ε. Αναπτ :με κΙ'γ πιεπει·εΙα πωΙτι,ΙΙ(ε τε

τὶτε , 8: τΙε11Μεττε ἴοΙΙτι1‹Ι€τεΙΙΙ:ΜΒΙεΙϋιΙΙ:€5ΙΙ28

Ιοτεεε , δ! επτρΙογε Ιω @Με 8ε Ιω· :κήπο ἰι

ΡτΙετ. Ιζ.ε ΙειιΙΙιε γ έτοΙτ Ι:οιΙτ :ρπνετ14Ι:Ιεμ Β£

εοιππιε ΠατιποΙ. ΜειΙε Ιει όω·έε ιΙε α:ΙιιΙεΙ, εσπ

τΙτιιιέ Ρετ μυ ΙΙ Ιουἔ εί-Ρεια:, τποτιττε ε1ιι°ΙΙ γ ενοΙτ

οποτε εΙυεΙςι1ε ασεπ: σ.Ιε:ίΙεΙΙ1 επ ι:εΙει. Νοιιε Ε·"°;Ι;

ΙΙΙοτιε εμε Μογΐε Εκ παώ εΙυειταοτε @Με δ: 2 ω,

9ιιατειπτε :Μα επ Ια ιποτιτα8πε Ωω Ιποἰτε ΙΙΙ 9- 9-Ι8·

ιππι18ει· εποε, Ι]ιιε :Πω αΡΡοι·τει· ἑι ΙΙτειέΙ Ιω τει

Ι:›Ιεε €ι·σ.νέσε ‹Ιε Ια π::ιϊτι ‹Ιε Ι)Ιειι. Ε: Ιοινέ τετηΡε #

:Ιερυἰε , ΕΙΙε:Ιε Ρι·ορΙΙετε σΙεπτειιτε ΙΙ:ιιΙΙ)ΙειΒΙε:

παοκ ἔι ῇειω υπ ΡατεΙΙ τιοιπΙ›ι·ε άιηουτε. Νο!

:ιεωΙοιιτε εμε Ρειττειτο €ταουΙε.ιπετνοΙΙΙε?

Ι)Ιειπ εμέ Με ίρΐιτεποΙτ μι· θ. νεται πιεί: νοι:Ια

Ρ Ρ ; εοπΗτ
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τ:οτιίιτιιιει· Ια νετιτέ τιεΙα νοεατιοτι ‹Ιε ίεε Γανι

τετιτε, 8τι τιιοτιττετ εΙαιτεττιειιτ, τατιτ α ετιιτ τιιι'ατιιτ

ατιττεα,τιιιε σ'έτοιτ Ιτιιτ τιιιι Ιεε ιιιεττοιτ οτι οιιιντε.

()'είι: ιιοτιτ: ατιίιι ΡοιιτΙα τιιείιιιε ταιίοιι ; αυτ: Ιε

δειετιετττ]είιιε ιειιίιια τιιιατατιτειοιιτε 8: τιιιατατι

τε ιιιιιτι , ανατιτ αυτ: ιιε τιιοτιττετ ατι ιιιοτιτιε απο:

ετετιιεΙΙεΙο2ω οτι'ιΙ γ ατιροττοιτ τιεια ραπ ιιε ίοτι
κ Ρετε , ε°είΙτ α τιιτε , ίσα Ενατι8ιΙε. ()'ετι ετοιτΙα

τιιιε ττεε-ιτια8ιιιίιοτιε ετιττέε , δ£ ιιιιι ίε ταρροτ·

τοι: ρατίαιτειι·ιετιτ α Ια τιετίοτιιιε ατι $ει8τιειιτ 8:

α Ια οτιαΙιτέ ιιε ο τιοᾶτιιιετ ()αι· Ροιιτ ία Ρετίοτι

τιε,εε ΒΙοτιετιιτ έεΙιατιτιΙΙοτι ιιε θ. νετττι πιουν

ττοιτ . οττ'ετιεοτε τιιι'ιΙ τω; Ιιοιι·ιττιε , ία τιατιιτε

ιι'έτοιτ Ροτιτταιιτ μια τεΙΙεττιετιτ ίιιιεττε αυτι τοτε

τιιιιιιεε σε οττιιτιαιτεε Ιοιιτ τιεΙα ιιόττε , τιττ'ιΙ τις

Ι'ετι αίιτειιιεΙιιίτ δι τιεΙ'ετι τιιίιτειιίαίτ ιιιιατιτι ιΙ Ι τι),

ΡΙαιίοιτ; Ρατ οίτ ιΙ τΙοιιτιοιτ ετιι:οτε τι τ:οτιτιοιίττε,

φαι έτοιτ ατι ιιειιιιε :Ιεε έΙειτιετιε,8τ ε'ετι οτιίΤοιτ

εοτιιιιιε ιΙ νοτιΙοιτ,Ροτιτ νιντε ατι ττιιΙιετι τΙεε Βαβ

@τα τΙε Ια τεττε , τοιιτ ιιε τιιείτιιε απο νινετιτ Ιε8

Ατι€εε ιιατιε Ιεε ειετιιτ. Ν'έτοιτ-εε μια αιιΠι

ιιτιε ιιιταΒε ιιε Ια εοτιτιιτιοτι οτι ιι αρρεΙΙε ίσο

ΕΒΙιίε ιει Με , Ι:ιίαιίιττιτ ίιιΙ:ίιΙΙ:ετ τιατιε Ιε τιιοιιιιε

ίατιε ατιτιιτιε ιιιοιτ:τιε ιιιοιιιιαιτιε , τιείιιττιέε τιε8

Βιετιε τιετείιαιτεε α ίοτι ιιιίιτιιιιτέ,τετιτέε δε τοπι

Βατιιέ Ρα; Ι'Ετιτιεττιι , τω” ιτιιΙΙε ρετιΙε8ι τιιιΙΙε

ιιιοττε , 8: ιιεατιτιιιοιτισ νινατιτ εοτιτειιτε δ: Ιιειι

τετιίε ΡατΙε ίετιΙ αιιιιτιι ιιε ία σπιτι? Οτι ιιε ιτοττε

ατι! Ροιτιτ νοιτΙτιιιιοιιττετ Ια ίοτιιιε ιιε Ια τω,

φαι ιιοτια ιιοιιττετα επ ίου τογατιιιιετ οὐ α)ιατιτ

ιιείοοιιιΙΙξ
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εΙεΙ.ροπΙΙΙό μι· [οτι ΙαεπεΙΙεε τοιπεε ΙεεἱπΙἰτκπἱ

τα ‹Ιε Ια παππε απΙππαΙε , ποσα νἰντοπε τΙε Ι)Ιει1

δ: ‹Ιε Ιοπ ΕΓΡτΙτ , εοπιπιε ΙΙ Η: αΙοι·α παπα εε ἀε

Ιεττ, Ιαπε [Με ανοΙτ ΙπείεΙπ τΙεε Πιάτα ‹Ιε Ια :στα

πΙ ιΙεε αιιττεε εΙειπεπεΡ (ΣΡΙ αυ'ΙΙ επ ίοΙτ , το

?ια Ια εοιππιε Ιε εΙΙνΙπ ε:ιοαΙε ‹Ιε Ια ΡτεεΙΙεατΙοπ,

δι εοτπιπε υπε ρι·εΙαεε εΙΙαπε άεείεταπόεε ιπετ

νεΙΙΙεε πώ Ια ΙΙΙΙνΙτεπτ. ()'εΙΙ: αἰπ ι αυ'ΙΙ ΙαΙΙοἰτ,

, πω: Ιε (ΖΗΜΙ εΙε Ι)Ιειι εοιπιπεπεεαΙΙ Ιοπ αιι

νι·ε; επ ναἰππυαπτ άαπε εε ιΙεΙεπτ & Ια πεεείΙἱτό

εΙε Ια πατιπε , & Ια ιπαΙἰεε άι: ΒἱαΒΙε. (Σω όειπ:

νΙδεοΙτεε Ιοπι άεε ρτειινεε ττεε-ΙΙΙιιΠτεε ιΙε Ια

ε1ιιαΙΙτέ , ε1ιιεΙε εΙεΙ νεποΙτ ‹Ιε ΙιιΙ ιΙοππετ ο:Ιαπε Ιε

1οτάαΙπ,Ι'αρρεΙΙαπτ παιπειπεπτ,πω Οπα ; εε

ίοπτ :Με (εαπ ‹Ιε π νοεατΙοπ άΙνΙπε; ιΙεε επί-εἰ

8πετπεπε ΙπόυΒΙ:αΒΙεε ‹;Ιε Ια νετΙτέ,8: (Κ: πω.

Ποπ 8ε εΙε Ια ρΙοέΙ:ι·Ιπε; ‹:Ιω τεΙὶποΙ8πα8εε ενΙ

‹Ιεπε ‹Ιε Ια ίαΡΙεπεε ‹Ιε Ι)Ιειι επ τοιιτε :ατε απ

ΡεπΙα:Ιοπ, ὰ: ὸεε αεριιΙα ΙπεΙ:ταπΙαβΙεε εΙε πό :τε

α» δ: εΙε πω εἴ εταπεεε. ΜαΙε αμε: Ιεε απα

καπτε @Με ΡαΙΙἔι Ι'ΕναποεΙΙΙΙε αΙοΐιτε, ασε ΙΙ

καΙωπεπτ έ! εκφιέυπ θε ασΙΙτε , πυ'αναπτ εεΙα

(πω τσιπ Ιε τειπΡε ‹Ιε εεΙειιίπε ΙΙ π'ανοΙτ Ρώπα:

επ ΕΙε Μπα. Ι)'οίι ΙΙ ΡατοΙΙΙ €αι1αεεττε ·ΙΙεππε χ

αΒΙΈΙπεπεε π'έτοΙ: μια α ρατΙει· ρι·ορά·επτεπτ, υπ

:Με ιΙε τειπΡεταπεε , οὐ [οτι εοιπΙαατ Ιοπ αΡρε

τΙτ , ε'αΙ:ΙΙεπαπτ ιΙΙιιπε εΙτοἴε (με Ι'οπ τΙεπτε , δε

ιΙοπε οπ α ϋεΙοἰπ;πιαἰε·‹1υε ε'ότοπ ππε αΒΙΙΙπεπ

εε Ι-ετπΒΙαΒΙε α εεΙΙε εεε Απἔεε , εἰ πε πωπ

Βεπτ8: πε ΙππΙγεπτ ΡεΙπτ,Ραπε εμε επ: Μτι1τε:

Ρ Ρ Δ; Ι . ι1πι



όσο . 8τττπτικειτ .9.ΜεττΙτέετι

τ1τττττ'ετιιιΙΒεΐοτττ εε εεε εΙτοτεε , τιε Ιεε αρΡετε

με. Ατττίτ νοἰε2-νοττε οτιεΙειεττΙττε τω $εἰΒττετιτ

έτοιτ τοτιτ τι Με τττττττεττΙετιττ. Ε: ετττττιτ: τι εε

οττ'αΡτεε Ιεε τιιτ:ττατιτε τοτττε ΙΙ ετιτ τεστ ; εεΙα εε

ε: . ρατεε ειττ'αγατιτ αΙΙε: Γατιείαττ ατι εετΙετττ ει:

Ρετε, οτε ετοττ εε εοτττ·Ιττττετ· Ια ετντττττέ εε ε

ιτοετιτιοτι Ρετ εεττε ττττταεττΙετιίε αΒΙΙ:ιττεττεειΙΙ

Μεεττ Γττττε α8ιτ Ι 'Ιττίτττττττέ εε Ια τιαττττε , ἔττ'ἰΙ .

ττνοιτ τενεΙτττε; εοτττ Ι'τιττε εεε εττταΙιτε2 εττ είε

ίοτὶτεττττ Ρατ Ι'τιίαεε εε Ια τιοτττττιτε , 8τ εεΙ'αττ

Ρετετ οιιαττε εΙΙεεττ α είτε ττττνεεε Ροτττ τεΡατεττ

τ ατι εεεαττε ότι εεττ” εε ειτε Ια εΙταΙετιτ ττττττττεΙΙε

7 α·εοτιίτιτττέ. Ετ: Ι'ΕταττεεΙτίτε πειτε εττ ανεττττ

εττετείΙετττετιτ , αττττ ειτε. εε σε τττἰταεΙε ττττΙ ει:

ΡττΙΙοεεαίτοττ εε ετοττεττετιε Ιε δετεττετττ ειτε ττττ

εοτρε ττοτι ντττχετττετιτ Ιιττιπαιττ ; δ: νταχετττετττ

Ηττα ετ τοτττεε ΙεείτττιοεετττεεεοΙΒΙείΙεε εττ ττόττε:

τττατε οτι τττταεττταττε 8ε αττττατετττ ΙεττΙειττετττ ι οττ

εεΙείτε δε ΙΡΙτιτττεΙ: εοττττττε τττιεΙττττεε Ιτετετἱ

ετιεε, δε αττετεττττετττετ 8; εττ εεε εεττττετε τετττΡε,

οτττ εοτετττατιΓέΜε 8; Ι'ατιττε. Εττ ΡΙττε μια εεε

αιτειεττε ττττετρτετεε ατοίττετττ,τιττ'ιΙ νοττΙτιτ ανοιτ

ἐτττττ,α5ττ ε'αττττετΓεττττεττττ ατι εοτττΙιτττ μι:απο

ίἱετιττε ττιττττττττε ; επτα: ειτε Η $αταττ Ι'ειτίτ νεα

εετττετττετ ΡΙττε Ιοττε- τετττττε ἐι τετιιτ Ιζτττε ττεεεί.ΙΙτό

εεττοτττττιτ·ε , ΙΙ ειτε εεττ ρετιΓετ ετι'ΙΙ τι ιινοττ εττ

Μ ιτττε νετττττετττ ἐτίαττ ετνττιει δε εεττε ρετιἴέε

Ι'εττίΙ εεττ ετττρεΐεΙτετ εε Ι'εττττε1ττετ . Με 6ττττττ

τοιιτε εἴττετιιττεεεῖχ εεττ ΒττΒττετ;_ ατι ΙΙετι ειτε

ττττττττττ ειτε Ιεε τετιετε ττεραττειτ τττττΙετ Ιιοτττεε

. . ' ε



`η-Μ-Μά ε

ΟΙΜρ.Ι Ε!. Μή: τω. › 6οτ

σε εεΙιιἰ σε Μοχΐε 8ε ‹Ι°ΕΙΙε, ΙΙ ε'ιτιιιι€ιιιιι από·

τιιετιτ εμ'ΙΙ τωοιτ ιι'Ιιοτιιττιε σου ΡΙιιε τμ'ειιιτ,

' δε ειιιΙΙΙ Βιετι μια :τί-εε τετιτειιισιιε , ‹με εειιιτ εἰ

Ι Ι'τινισΕειιτ άπό ιιιιττεε-ίοιε, ιιοτισΙιίτειιιτ Ια πιει·

νειΙΙε σε Ιειιτε ειΙΙΙτιετιεεε. ]ε τιε Ισειι ΙΙ :ειτε ι·:ιτέ

τ ίση Γε ττσιινετσιτ Ιιιετι ΓοΙτεΙε, έτειιιτ εισιιτιιτιέε

δ. Ια τιειιειιτ. Μειε Βιετι εΙΙιτιιέ-]εκμεΙ'Εετι

τοτε σε ιισιιε ε_τι ΙσιιτιιιίΕιτιτ :ιιιειιτι ΙστιτΙετιιετιτ,

ΙΙ ιι'είΙ με Ιτιείσιιι σε τισιιε γ ιιττείτετ;εε εμε τιστιε

σκοπια τοιιι:Ιιέ ΙυΙΙΙΙ-ειιιτἐ τιιοτι εινιε ρσιιι·μΙΙ:Ιδετ

εε τμ'εΙΙε τισιιε τω, τμ'εΡτεε εε ΙειιίΙιε ‹Ιε εμε-ε

τ :ειστε μα” , ΗτιτιΙειιιειιτ Ιε 5ει8τιειιτ ειιτ Μαι.

@ε Η νοιιε με τΙειιι:ιτιόει , Ροιιτ«μσι Ιε ΜΙΒ

ιιειιτιειιίτιει τιιι:ιτειιιτε Ισιιτε Ρτεειίειιιειιτ , 8ε ποπ

με: οι πισιιιε Ρ ]ε τέΡστιε , εμ'ΙΙ ετι ει ειιιιΙΙ Μ,

εΙΙε εμε Ια @τα τέσστιτΙΙΡτ ἐ Ιω θΒιιτεε , 8: :με

Ιοτι ΙειιΙτιε ίιιΙΙ τεΙ , στιεΙ'εινσιτιασΙε μ·στιιιε δ:

τεστείειιτέ εεΙιιτ σε Μογίε Ρτειιιἱετεττιειιτ, 86

` Ριιιε εεΙιιἰ ά'ΕΙιε, τουσ τΙειιιτ τγΡετΙΙΙιιίΙτετ ω

ΜΜΜ. Πινοσέ τμε εε τισπιστε σε τμ:ιτιιτιτε Π:

τειιεσιιττε ειι ΙσειιιιεσιιΡ τΙ'ειιιττεε 8τιιτιόεε σαπ

Ιισιιε ; εσιιιιιιε ιισιιε νοισιιε εμ”ΙΙ ΡΙιΙτ τμειτειτιτε ω,ρ

μα” δε :ιιιτειιιτόε ιιιιιτ8,Ρουτσόττιιιτε Ιε ιιιστιτΙε 7· Π·

Ρετ Ιε ὁεΙιιἔε ; εμε Ιεε_ ετιΙειτιε ά'ΙΙτειεΙ ΡειΙΙε- Εχ·ράρ

' ' τεστ τμ:ιτειτιτε :με ότιτιεΙεόε(εττ; εμεΙεε έστω 86-92

ετινσιει Ρετ ]σΓιιέεττιΡΙσἰετειιτ τμιιτειιιτεισιιτεει έμετΙει τεττε τΙε ()ιιιιιιιιτι,ιμεΙεε πισω έτσιειιτ σεντ

Βιιτάει τματειιιτε με” ειιιΙι:ιιιιιιει Με: ‹με 5°° 3·

τΙ'εΙΙτε ΧΙΙΙ8 ετι τεττε , :με εμειτατιτε ισιιτε τιιτειιτ .

@μια απ:: ΝιιιΙνΙτεε μια· ιεττιιε τΙε Ιειττ ω.Η

Ρ Ρ ; τεμπ
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Ι.8ιυιι. ιερειιτειιισε; αμε Οοιιιιτιι άεθει Παει ΡιιιΙ'ει-Ρει

17·"· εεόειιιιειιιιιιτε ιοιιτε: αιἑ'Ε:εειιἱει Ρει·Ι'οι·ότει
ε Α. . . ,

,|Σ είε Βιειι άειιιειιιιι ιιιιιιι·ιιιιτε ιοιιι·ε εοιιεΙιε Πιτ Η

Εν<#>- ωιε ςιι·οιτ,ροττειιιιιεε ιιιιειιιτει ι:Ιε Ια ιιιιιιίοιι άε

ἔ'”° 1ιιάει; δ£ ειιι'Η είὶ Ρι·εάιι ιιιιιι:Ιε ιιιείιιιεΡτοΡΙιε

. Ϊἐςιιε ἔΕἔἴἰρτε ί'ειΓ ΞιιατειιιτείιιιΡ Έιε είιτε

ει κα; ειι ιι, ιιε ε ει παπι· ε ιιε ει·ιιειιιιι

ειιιιιιειιτειοιιτε ΕΞ· Η τεττεἔρτεε [ει ιείιιιιεθειοιι

που: ειιε άε ιιιοιιτει· :κι σ:ιεΙ ; 8: ε'Η 7 ιι όειιιε Ιεε

Εετιτι.ιιεε, εΙυειι;ιιιε ιιιιτι·ε ειιοΓε ΓετιιΒΙειΒΙε. ]ε

νεοι: Βιειι ιια:οπιει· ειισοι·ε ‹ιιι'ιιιιε ειιοἴε Η ίου

νειιτ :ιττινέε ιιε ε'είὶ με Βιιτε δι Ι'ανιιιιιιιτε ;πω” γ :ι ειιιε!ειιιε ιιιγΙι:ει·ε ειι σε ιιοπιιιτε: ]ε τω

ίευ!ειιιειιτ ‹ιιι'ιΙ ειι1·ιιιιτ ΙειΠ!ει· Η: ΐεετετ ει Ι)ιειιι

(Ιω ἐ Η νετιτέ ιιε Βιιτ ιἰετι Επι: ι·ιιιΓοιι; πιιιιε Μ:

ιισιιε ειέεοιινι·ε με τόιιιοιιτε Ιεε τειιΓοιιε άε εε

ς1ιι'ιΠειτ. Νε ιιιι εμε:με ΡΙειι @ο ιιοιιειενε!ετ

εεΠε-ει , Η είὶ άε ιιόττε ιιιοόεΠιε ‹ιε ΓιΒιιοτειτ

[ειπε ιιιιΡει:ιειισε ; δι εειιι‹ (Ιω Ι'οτιτι·εε!ιετειιέει

ιι'οιιτ ι·ιειι Με ειι εινειιιτ, ιιιιι ΐοι:ΓοΙιόε διΕΕ0Πάθ

[οι ειιιεΙειιιε (Με ιιεεειιιιιτε. Ώειοιιτ :Με εοιιέ

]86ιΣιιτε8, φαι ιι'είὶ ρ:ιεριιιε άιΠϊειΙε άε ιειετ|ι€τ

ιιιιε ι:Ι':ιόιτιετττε. ΑΜ ;ινοτιε·ι>ιοιιε ειφΙιειιε σε

ν ειιεΙ'Ενειι€ειιΠε ιιοι.ιε ι·ειρροιτε ‹ὶε εε: :ιὸιιιιιιι

Με ιειΉιε ‹1ιι $ει€τιειιτ]εΐιιμ *ν'ογοιιε ιιιιιιιιτε

Με: εε ιιιι'ετι ιιιόιιιί-ειιιτ εειικ όεΙει εοιιιιιιιιιιι00

Κοιιιαιιιε μοιιι·Ι'έτ:ιΒιιΠειιιέτ όε|ειιι· ()ειτείιιιε.

Πε Με” (ιιιεΙιι νὶε ειιι δειδιιειιι·εΠ ιιιι Ρατισιιι ε

ειιι'ιΙ ιιοιιε ε Με ιιενειιιτ Ιεε γεια, ειδη ?σε πω”

Γιιιιιιιοιιε ιΪεΙοιι εε φαι όιΐοιτΙιιι>ιιιε πιο: :ιέξε

· 131 οι
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Ι)ΙΙαιρΙααιτο ντιπ .τι όσττττέτω εκσττιμο,ιηττι ηττ'ιττιβ Η”

αποτο νται 28τιταττ,Ρ0τ44|Δβί2Κ τω; δ: Ιαἰτιτ Ριαττα τω·

τιοτιε όιτ ΓαιτιΙιΙαΒΙατιιατιτ , απο Ι:[ατ-ΟΜ[τ :και σ τ_τω,.

Ιαα!ίωι ματια , τητα απο Μπιτ στιβττντωι: β: τιποτα. τ· Μτ

Ι)'οιι νιέτ ααα ΙΙαιιιτ ΡαιιΙ όὶτ τΙα τοι-ιιιαίττια,τιιι'όΙ

ί!! ττττττατειιτ ασ (Μωβ δ: αιΙΙατιτα τιοιιε ατόιοττα τω.

οιινατιτ α ΙΙιτνταΙαε αιτατιιΡΙαα τιιι'ίΙ αουτ α όοτι·- 'Μ·

τια: ; ΟΙιτττττιπα. ατι τΙιατττί, όιτ-ΙΙ , αὐτῇ με (ΜΝ-β τω. ;.

"β ποια τα ατακα. , ώ· ι'α|Ι όστττιίβτ-υττ[πτε μια· '··

πω; δι αιΙΙαιιτε, @'τΙ) ιιττ τω τιτσ[τπεβιτττπτοπτ :τι τω.

Μπιτ , τα τι ατέατιβιετι το[α-ΟΙιττ/τ. ΙΙε ατοίΙτατιτ, Μ·

τιιια Ι'οιι τια ραιιτ τιται· τιιια ΙαιαιΙΙιια τΙα τιθτταδατα

Βτιαιιτ Ρατ Ι'αΐΡατα όατιιιατατιτα του” ; τιΪαἰτ ατά

Ι'ιιιια όα Γαε ΡΙτιε ΙΙΙιιΙΙ:ι·αα αδττοτια. ΙΙε τ:οτιτ:Ιτιατιτ

όστις αιιι'ΙΙ Ια ταιιτ Ιττιιτατ, δε ]αιΙΙτιατ τοιια Ιαα ατι:

τΙτιαι·αιιτα τοιιτε ανατιτ Ραίτιιιαε ;τιιιτ αίτ (τ:οτιιιιια

νοσεί-φανει) τα τιιι'ἰΙεαρραΙΙἐτΙα(ἶαταίτιια.Ματ:

ΙΙ ότι αυτ ιαιτιατε ττατι όα ρΙτια τοΙΙιΙα,τιι όα τιιοιτιε

Ραττιιιατιταιια τοιιτ τα τατίοτιιιατιιατιτ.Ανατιτ τιιια
- όα ΙΙατταττιιτιατήα ότε ό'ατιτι·έαιτιιι'ιΙε τα τιιοατιιιέτ

οιιναττατιιατιτ ότι ιιιοτιόαι ό'αρραΙΙαι·Ιαιιτ (αιτώ

ττια ιιτι @αίτια Κα· ται'Ιτιατ νατιτ όἰτα τια τιιατι€ατ

Ροἱτιτ ότι τοτιτ;ραΙΙατ Ια τοιιτίατιε τιιαδατ.Ε.τ Ι'τιτια

δ: Ι'αιιττα ΕΒΙΙΙα, τατιτ τ:αΙΙα ότι ντατιιτ ΤαΙΙ:ατιιέτ,

τιιια τ:αΙΙα ότιτιοιιναατι,Ι'ιι τοίιτοιιτε ειιτιΠ ατιταιιόιι.

ΑΜΠ νο)τα:-νοτιε ατι δατιιιιαΙ , αμα Ια Π” δαίιΙ

οτόοιιτιατιτ ατι ΡατιρΙα όα ιαΐιτιατ:Ματτόττβάτ ΓΗ- τω”.

ττισ,όττ-ΙΙ,τμιτ σπαττέετα αττικό: ατιττττισταβιτίατι[Μ. Μ· 'τ

Ετ Ια Ε” όα Νττιτνα τιιιΙιΙΙατιτ τα ααΙαΙιταῇαιιβ

τια, τ1τιτατταΙΙα Ια ιταιιαααιιτ:α εΙα Παπ; ΩωΓ” ω.. 3.7

περασα

.Ι_



ά

έα; εικοσι: Α» ε. Μιιιιωι

:Ιερέα ιἰ'ιασιιπο Φεβ, εΙΙε-ΙΙ , άμα Με: πεΜ”

ΡΜ υπ·[πο Γεω. Ετ οοοοτ ο Ι'ΕἔΙΙΙε απεικο

:ιε,ΙΙ είΙ εΙοΙτ οιιε τσιπ Ιεσ Απείειιο ο'οοτΙοιποιε

:οπο οσοι· @Με Ποοπ'ιπιε ειπΙει·ε ιιοΙΙΙτιεοοε

εΙε τουτο ίοπε οι: νΙοοιΙε,εοοτιο-ιιεε ει: τιιοΙοε

ὸεΡοΙε Ιε πιοτΙο Ιοί-φα :κι ἴοΙι·. Ε: εεΙο εΙΙοιτ

ερ.ιω ιεΙΙοοιεοτ τεεευ , (με 5. ΑιιΒιιΙΙΙο , δ: ιΙ'ειιιττεε

Ρετεε επεοτε,εοιΡΙογειιτ οτοιοιιΙτεοπεοιΙε τοστ

οΙ:Τιπσ: ςΙε ιίέβιω· ρου: ιΙΙτε πε Ιεοίοετ Ροε;8επι1 οσο

ττιιιτε , ,σε όψει·μα, οσοι όιτειεαβιετ ; δ: ιΙΙΙειια

ρω ” Ιω @και οι) Σ'ω; ιϋβιο, δ: σὲ Η:: πιο ι!ιβπερισ . Ρο"

3-4- άΙιε ; Ιεε Ιου” οιΙ Ι°οπ ιιεΙειιΙΙιε με ὰ οιιΙ,οιι

π,Μ. βάσει Ε: πο Ενεΐουε ιΙ'ΟτΙεδε οοοπιιέ ΤΙιεο

οι ω. ιΙυΙΙε νΙνοηε Ισια ονοοτ ω” Ιεε άετοΙετε Πε? '

;;:έ. οΙεε, ορτοε Πιο Μο. ο:: Ν. 5ειδοειιι·, Ρι·οτείΙο

ε:: ρι·εΙΤόπιειιτ , ιμΉ :κι [και καΙΖωικ: Με", με

πια-Ω βεβεα:: θεά :κουμπι οικω: Ιήσιο·, εναι·

με Ιοβ2τβάτ πω; & οιοίιτε οι: Ρεο :ιρι·εε › (Πε

ε'εΓτ απο σου/Ι: έωικά2Μεπτ ιαττονιΖοπτο ό· Πώ

Ξκά: οι τω:: Μβι·ι, :Ισ .τ'ούβακισι έ: @υπερ , #0/

Μακ, άΪααβ, ο· οι: Ιωάτα!ε, ό· παρα/Μ:: ΡΜ' μια!

ό· οπο”. Οι· εΙκιευο ΓεοΙτ ουετειικ ιΙε ΙΙοιιιε›

(εΙοο Ιει Ιω ΕΙ€ Ιειπ Ραμ, δε Ια οποτΙουε οσοι

πιιιοε , ιΙΙΙΙοει1τ ο οιΙεΙΙ, 8: ίσοι Ια εοΙΙειτΙοο ει”

Δω του: Ιε Ιοι18:ιΙε Ιειιτ ()οτείΙοε `; Τακ εε

ου'ΙΙ ιι ο ιΙε ρΙυε ; εΙεΙΙ: οιι'ΙΙ88ΉΒΜεοπεοτ ‹Ιο

οΙιοΙτ ο Ιειπε πο", οπο: ακομη: ΙΙΙπεπιειιτ ιΙιι

ΡοιΙΙοο , ιτΙεε ΙιετΙοεε , :Με Ιε8ιιωεο,8:·οεε ΙΙοΙτε.

Β'οίι ΙΙ εΠεΙειΙτ,·οιι”ΙΙο Πε ΙειιΙΙΙε4ιτ ηοΙΙειπεε1%

ίεΙοο ΙΙι1ΙΞι€ε_δε ΠοιεΙΙΙΘεοοε ιΙΙεύοοτε' Ι'ΕΒΙϋε

' οποιοι



`ΕΞΙΜρ.Ι 7. κή: :.2.' 6ο;

· ιιικΙειπιε; εοπίοι·πιε ἔι Ια :απου , 82 Μα πατατα

:Ιεε τΙιοΐοε τιιείιικε. (:ετΙοίοτιε τοτηπιιιιι ιιοιιε

πιοιιττε ειστε @ήπιο , ι:'είΙ ιιε ιτιο.ιι€ει· Ροὶτιτ τΙιι

τσιπ. Ετ Π· ρου: Ισιιί.ιιει ΙΙ ΙΙιΙΙΙΙΙοιτ τω ε'ειβΙΙ:ετιιτ

ιΙ'ιιτιο εειταΙιιε Γοττο σΙο ιιοιιττΙτιιτε,επ ιτιειιΒοσ.ιιτ:

εεΡετιιΙιιτιτ εΙ'ιιιιε πω: , α:Ιι1ΙοιιΙτιε οιαπεε ουσ

οι: ΒαιιΙζ οιι τω ιιιοιιτοπ Ποπ τερειε ,ᾶειιΙΙ1€Ι'0ΙτΖ

ΑΜΒ Μετα :με εεΙιιἱ οιιι Ν), ιπιιιι€ο οπο οι: μύδι

ίου. δΙ Η @τύπο ότι δεΙἔιιοιπ οΒΙΙἔε άοικ τόπο·

Ιεε (ζΙιτέτἱειπ (τοττιπιοιΙεΙο Ρτεττ:τιι:Ιοτιτ) Μωβ '

πω· τοιιε Ιεε :πιο οιιιιτειιτο Ιου” ιΙενεττιτ ΡειΙι1ιιεε ,

δε ΙΙ £οιυι οιιΙ γ ι·ιτειιιοιιοιιτ Ιου: ιιιιΙΙΒιιε·ε τΙ'εΙΙ:τε

τιοιιπιιέι βΙιτέτΙειιε .τ.πιτε Ρει·ίοτιοεε οποτε.

τιεε,ιτιιιΙ ι·ειιοιιεειιτ :Ι Ι'ΙιιιΙτετΙοιτάε Ιάβα απο;

ΙΙ είΙ €ΙειΙτ 9ιι€:·Ι65-Ρ€υΡΙ6ε ‹Ιο Ια ςοτιιττιιπιἱοπ ‹Ιο '·

Βοπιε Ϊοπτιτοιιε Ε011Ρ8Ι7ΙθΒ ότε α: €ΓΙΜΒ,ΡΙΙΙΒ

ττιιΙΙΙ8 σε: @Μουτ με τιιείπιο πο ΓειιΙ Ιου: , Μαι

Ιοιιι ά'επ ΙετΙτιει· οικιτωιτε, ιτιοΙε ΜΜΜ του» ¦

Ιεε Ιουι°8 , ιιιιτ:πιτ οιι'ΙΙ Ιου: ΡΙειΙΙΙτ , 8ε ω" επι

τοτε οριεο α:Ιει αυτ: εοΙΙιιτΙοιι αυτοι: , οιιι ρου:

Ια ΡΙιΙΓΡ2Ι'τ νιιιιτ Μαι στι ΐοι:Ρεια Τα Δω αυτων:

τΙεε ειιτι·εε·Ιουι·ε τΙε Ι'ειιπιέε , οιι”ΙΙε εΡΡοΙΙοιιτ

βιώσει: σεβ Με ΙΙΙιιΙΙοτι , δε Με ἱιπΡοΙΙιιτε.

Εεε οι·άοιιτιειοεοε άι: Ιειιτ ΡειΡειι€Ιοε οΙ)ΙΙ8τ:ιιτ

ΡοΙιιτ ΐι Ιειιτπιιε ιοΐιπετ επι τουτο Μπιτ έα ; Μαιο

ΈειιΙεπιειιτ :ὶ έ:ιΙσίτεοΙτ ιΙο σοτέ: ἐι εειτειιιιηοιιι·ε,

Ιτιπ Ροι·ιιιεττιιητ ιΙΎ τιιιιιι€ετΙουι·ΓουΙ τΙο ΡοιίΙοτι

ο: ά:: ίι·ιιιτε: οι: ΐοιιτε οπο Ια εοτιίΙ:ιετιτο δ: Ια Ρυ

άειιτ ιιε Ιοιιι· ιΙοντοιετιτ με Ρετιιιετττο ότε ποσοι

μείΙοι· εΙ'ιιτιοΙογ , οιι'ΙΙε τι'οΙ›Γετνειιτ με ττνκ+

. ωεΒιιτ:ε.



Εβα

[σε

Μσ Ια.

«ε. α.

6ο6 8ενπισαβι· 8. πωπω

πιεΙΙιιεα. ΜαΙε ρατεε οσε ποσα πε Ρτετεπόοπε

μια εΙιει·εΙιειι πόιτε ΙσίΙΙΙιεαι:Ιοπ παπα Ια εοιιιιια

ιΙΙδιιοπ σε Ιειιτ άο&τιπε,ιε τόποι” σιι'ΙΙ εΙΙ Ι:ασι€

οσε Ιε ιειΙπε ‹Ισ $ει€πειιι'Γοιε ιιπε Ιο)· , οιιι ποσο

οΒΙΙΒε α ΙειιΠιει· τοσο Ιεε απο ει σαιαπιειοσιε σε

πω: Ραίσιιεε , δε οσε Ιε ταΙΙοππεπιεπτ ιισ'ΙΙα

επιΡΙο)ιεπτ Ροιιι· επ ιπόσιτε εειτε εοπΙεσιιεπεε,

εΙΙ ω" δ: Ιιπρεπισεπτ. Ρι·επιιετειτιεπτ , ΙΙ εεε

ειιεπιΡΙε ανοι: σπε :εΙΙε Ιοτεε ΡοιιτΙεε ΙΙιΙεΙΙεε
«Ισ ποσνεαιι Τείιατιιεπτ ; εεΙιιἰ σε Μο7ΙδεΙε Ι.ε-·

8ΙΙΙατεστεστω αστοΙτ ΡατεΙΙΙεπιέ: οΙιΙΙ8έ εεσιι

σε Ι'απειεπ α ΙειΈπει οιιαι·απτε @στα ποσα Με ασε;

ιΙ'ασταπτ ΡΙσε οσ'οσττω'ειιειπρΙε σε ΜογίειΙε

ανοΙεπτ ασΠἱ εεΙσι ιΙ'ΕΙΙε , επι ανοιείαΙι σπ Ιαπ

ΒΙαοΙειειιίπειδε πεαπτπιοιπεΙΙ είΙ εοπΙΙαπωισε

τοιιτεΙ'ΕΒΙΙΙ-ε ιΙ'ΙΙ.ταεΙ ιι'αιαιιιαΙε ειι εΙε(ζατείπιε._

εΙιισεε σπα ιΙε πο: ασ νετθιΙτεε ιεροποέ:,οσε

Ιεα ]σιΙε π'ιπΙΙΙισειεπι Ροιπτ σε (:ατεσπε, ΙεΙοπ

Ι'ειιεπιΡΙε σε Μογίε δ: ιΙ'Ε.ΙΙε; μια εισ'ΙΙε Βεα

νοἰεπι Ιιἰεπ οσε Ιεῇεΐιπε σε εεε ιΙεσιι Ει·οοΙιειεε

ανοΙτ σπε ι·αΙΙοτι ΡαιτιεσΙιετε, επιασε πε ποπ οπο

αΙιΙΙΙσεπεε ἔαεΙιεσίε α Ιειιι·εΙιαΙι·, εε επιτειιιιΙε

Ροσι·ΙαπιοττΙΗετ,οιι ΡοστΙαΙΙΙει· ιιπ ειιειποΙεαΙα

ΡοΙΙετἰιἐ;σιαἱε ΓειιΙειπεπι: στι ιιιΙταεΙε,ραι·ΙεπιιεΙ

ΙΙα οσε ότε ειι:ταοι·ιΙΙπαιι·ειπεπι εοπΙεινε:ταπι:

εΙε @στα Μπα δε Ιἶισἴε , ΙΙιπ:Ι'σδι€ε εΙ'ασεσπ αΙΙ

ιπεπτ.%ί πε νοιε οσε ραπ εεειε ιιιΙΓοπ,ΙειειΈπε

ιΙσ $εἰ8ιιεσι· σε πω ποπ ΡΙσε αιιεσπε απο·

εισεπεε ποστ ποπεΡ έιαπι ένιιΙεπι οσε εε π'α

με ότε ιισε πιοπιθεατιοπ Ιαι:Ιιειιίε ασ 5εΙσπειιι·

μπι:



ΟΙΙιρ.Ι7. πή:ι..υ. 6ο,

1εΐιιε μια εοιιτι·ιιΙτε Ι'Ενειι€εΙΙΙΙε τείιτιοΙεπε ,

σε ιΙιιι·ιιιιι: τσιπ σε τειιιρε`Ιἑ ΙΙ ιι'ειιι: Ροἱιπ ι:Ιε

ἔιἱπι) ιπιαἱε ω: πιἰτεεΙε Μ; εκΡτόε ρουτΙεεΙΙεκ

δ( ι:οιιθτιισει· Πι νοτιιτΙοπΡ δεεοτιιΙει1ιεπιτ , ΙΙ σε

ΙειιΙΙιεείΈ ιιιιε ΙοΙ ηιιΙοβΙΙΒε τοιιε Ιεε (ῖΙπέτἱειιε,

ΡοιΙτ ιιοἰ Ιεε ΑΡόττεε :ιεθιΙΙοιειιτ-ΙΙε ροἱιπ ιΙε

()ιιτεΕπιε άιιι·ειιπ ειπε Ιειιι· ΜΜΜ: όιοιτ επι κατά

(ζει ι1ιι'ΙΙε σε Ι°εγετιτ Ροἰιπ Βιιι,ΙΙ εΙΙ ένΜεπιτ μι·

Ιε ι·ερτοεΙιε ιιιιε ΙειιτΙ:ΜίοΙειιτ Ιεε ΡΙιιιτἰίΙειιε ‹Ιε

εε ε]ιι'ΙΙε πε ιεΐιτιοἰετιτ ροιιιτ,8ε εΙεΙα τεροπίε ιΙιι

5εἱ8ιιειιι· , ςιι'ΙΙ ιι'έτοιτ Ρεεἐι ρτοΡοεφαω Ιεΐι- Μάο:

ιιιιίΙ”ειιι: τιιικΙιε ιιιι'ΙΙε ιινοιειιι: ΓΕΡοιικ , δ: ιιιι'ΙΙε “·"·

ΙειΙΙιτετοΙεοτ σ.·ιιιιιιιιΙ ΙΙ Ιειιτ ειιιι·οιτ ότε αει· Βε

ΡΙιιε,ΙΙ Ι'ε›ιεπιρΙε άιι δεἱἔπειιι· έτιιΙ:Ιιτ τιεεείΙαἱ- ‹

τετιιειιι: ιιιι ΙειιΙΙιε ιΙε ιιιιιιτσ.ιιιεΙοιιτε μι· εΙιειειιιι

πιτ ; ὸ'οἱι ?Μπιτ ὸοτιε,ι]ἑιἰ :ή Ιε πιο: ιέΙε ειιτεΙΙ:ιε ,

:ή Ια εΙιο ε ιι”ΙΙ ΙΙ τή εειι εε ίειιε πιεί-ε ττοιινε

ιΙσιιιε ειικιιτι ν(Ι·ειΙ έι:έΙτ ι:ει·τιιΙτι 8ε ἱικΙιιΒἰταΒΙε,ιΙεε

ιι·οΙε Ρτειπἰετε ΙΙεεΙεε άι: €Ιιι·ΙΙΙΙαιιΙΙΙιιε? Ι)'οίι

νἱειπ ιιιι'ἑι Ια δη :Ια Ιει:οικΙ 86 ιιιιι:οιππιεηεεωετ

άι: ττοΙΙιεΙΙπε σιι νοΙτ εμε Ιεε νι·ιιΙε οττΙιοιΙοκεε πο...

ΩΙιτέτἰειιε ΒΙειι Ιοἱιι ά'εινοΙτ ιιιήειιΓπε ιΙει]ι12.

ποτε Ιου” τιεΙευΙΙιοΙειπ φωστωΙσια πειέΙέ- ΑΜ,

πιεσε , εΙΙΙινοΙτ Ιε_ νειπΙτεοΙι Μπι , δε :θα ΡΙιιί- #· ε) 3'

«κι μι: Με εΙενοι:Ιοιι νοΙοιπαιτε , θα: Ρετ ιπιε [Σ“;Με

Ιογ πεεεΙΙ-ο.ΙτεΡ Β'οὺ νἱειπ ι1ιιε Ιεε ΜουτειιιΙ- Με

Πω ,επι νοιιΙιπεικ επι εε τειιι ε-Ι:ι οικΙοιιιιετιιιιεΙιιιιεε ΙειΙΙΙιεε ι-ιιι·ετιτ εσυ ειπιιέε εοιτιπιε 5. Με.

Ιιει·ετιςιιεε ραπ :ινοΙι·ειιιιεριάε ιΙεΕειιτε ιΙεε ΙοΙκ 'Μω

_ _ @μ ε.

τοιιεΙπιιτ Ιεε ιειΙοεε, δ: ιιιιε Ιειιι·ε αΜΙιτιεπεεε , ”.π.μ

οιι

ΙΨεεζ



6ο8 Ματια» τι" ε. ΜαττΙ2ΙΜ

2-32'α οι: ιτετοΡΙια8ἰεε τιιτεστ τεΙιιιτέεε, εσιιιισε ιιιιε

τω” τσνεστιοσ ΙιιιιιιαΙσε , Ιιτειι τμ'ΙΙε σ'εσ οσίει·ναΙ

τ°· Έ Ιεστ «με στα ιοιιτε ΙειιΙεισεστ Ρατ εΙιατ:τισ ασ?

' ΙΤοίι νιεστ εμε Ιοτε τσεΠιιε σιιε Ιε εατεΙσιε Πιτ

ἱσττοσιιἰτ ΡαττσΙ Ιεε (]Ιιτέτιεσε σασεΙε σιιαττΙεΙἶ

με σε ειστμιεΐισε ΠεεΙεε , στι Ι'οΙ›Γετνοιτ ΙΙ σε

δωσε τετεισσιεστ,Ιεε οσε σε ιεΐισατιτ εμε τμΙσπε με”,

228” Ιεε αι1ττεε τμε νΙστ σε τματτε , εοσιττιε διΒοσιε

δστυπ α. ιιιεΓιιιε συ τειιιΡε στι Ραρε Ι.εσιιύ Ιεε αιιττεε

3:?$στ ιιισισε,8: Ιεε αυττεε εμε; & τσιιε ΙεΙστι Ιειιτ στο

_,!,,8_ με σενστιοσ,8ε σοσ Ρετ Ια εστιτταΙστε σ'αιιειισε

Ισ): τ· Ετ σ'σιι ιιιεστ ετιτισ , σιιεΙοσ€-τειιιΡε σε

υ- (-°8: Ριιιειιιΐιμ'ασ εοσιτσεσεεισεστ ότι ΓερτιεΠιιε Πε

ωτ. εΙε οσ σε ίαιίοιτ Ιε τ:ατεΙσιε τμε σε ττειιτε σε

"Μ ΙΙΙ Ιοιιτε ίειιΙετσεστΡ .ΙΙ .σ'εΙΙ: στ ροΙΙΙΙ:Ιε σι ασια·

- ΒΙε , εμε εεε εεσε-Ια , ε'είτ α σιτε , Ιεε ΑΡόττεε,

& Ιεε Ι)σότειιτε·σεε σε οιι ίετιτ ρτειιιἱετε σεεΙεε

σε Ι'ΕΒΙΙΙε απο: τοιιε ι€σστό Ια τοτεε σε σετ

ειτειιι Ιε. ()τΙΙ εΙΙ: εΙαιτ σ'ΙΙε σ'οστ ατε ετειι
Ρ Ί Ρ

ο σιι'ΙΙοΙαΙΙΒεαΙΙ: τοιιε Ιεε σσεΙΙεε ἑι ιειΙσει·ιμα-_

ταστεισιιτε σαιτ εΙιαειισ ασ,αιιττεπιεστ σε εσ εισ

τεστ Ϊαἰταιιταστ;εε τμ'ιΙε σ'οστ με σα. @Με

σεισεστ ΙΙσεΙεε τοΙ)ΙΙ8ε σστιε Ροιστ εσ ετ”τετα

Γαιοστε, ‹με τιοε ασνετΙαιτεε ισοτιτι·εστ στα,

τμ'ΙΙε σε Ιε ετοιεστ με σοσ ΡΙιιε ειστ- σιεΙτιιεε.

(Σετ ε'ΙΙε Γε ΡεσΪοΙεστ σΙπΙΙΒε: α ιιτιιτετ αισΙΙ Ειτε

ειίέσιεστεεττε αέσοτι στι 8εἰ8σειιτι Ρτετιιιετε

ιιιεστ, Πε σε τετσιετιτ σιι'ιισ()ατεσσε εΙιαειισ

εσ Ιειιτ ντε; εοπισιε 1εΙτιε σεμάτια εεε τματατιτε

ιοστε εμ'ιιτιε ΙειιΙε τω, τασσιε σιι'ΙΙ Πιτ μι· Ια

` τεττετ



εε (Με εΠί-ειιτ μια Και ειιι'Πε τσιπ τσιπ :κι τε

ΩΙιερ.17. ι>ιαβι.εξ 609 _

τεττε. Ριιἱε :Πειτε Πε τετσιειιεΙειιι· ():ιτεΠιτιε :κι `

ιιιεΠιιετετιιρε ε1ιιεΙε '5ει€ιιειιτ; ε'εΠ: ἔι εΠι·ε,άε

Ριιιε Ιε ΠΧἱεί-ιιιε ]ετινιετ ιιιίτιιιεε ευ ι6. εὶεΡε- ω

ντιετι ειιιἰ είε μιΠεπιειιτ Ιε τεπιειε ειι”ϊΙιείιτι:ι ἐι Κιωά

· Σ. Ε

. ' - δ”. στι.

Βοιιι·ε, εσιιιιιιετιεατιτ στόιτιειιτειιιετιτΙειιτ είιι:εσια
ε Ι

ειιτεπιρε ι:1ιιι'ιΓΗτιιτΙε ίιειι.' Πε ὸεντσἰειιτειιιίΒ

θι εε εστιιΡτε Βιιτε Ιειιτ (Ξειτείιιιε ετι ειιιεΙιιιιεΠε

τω ο εοιιιιτιε Π: 5ει€ιιειιτ, δε ιισιι ειιιιιε Ιειιτε

ιιιαΠοτιε , εσπιπιειΙε τσιπ. Πε όεντσιειιτ ΡιιΠεί

σιι:ιτειιιτε ιοιιτε8εσιι:ιτειιτε ιιιιιτε Ειτιε τιιιιιιἔετε

τιιιι(σιιεε'ερτ ειτε σε:: Ιε ΒειΒτιειιιήειΐιιισ.ι Πε εΙε·

νι·σιειιτ ματια Ιειιτε σιι:ιτειιιτε @Με τσιπ Π'ιιτιε

Με , εσιιι-πιε ]εΐιιε (Πιιιίτ Πε Ιεε ίιειιε , ἴειιιε Γε

ι·εροίετ Ιεε Βιτιιαιιετιεε; Πε εΙεντσιειιτ τσιπ :κι

ιιισιιιε]εΐιτιετ εΙιειειιιε ιοιιτ ιιιΓτιιιεε επι Γσὶι·; εε

ειιιΊΙε ιιε ίοιιτ ροιτιτ που ·ΡΙιιε. βετ ε'είτ Με

ιιιοεειιιετἱε τοιιτε πιε.τιΠεΠ:ε σε ε,ιττιπ8ιτιετ

σιι'ετι τε.ιΠιιιτ ειειιιιε οιι Με τετιειε Ρετισιιτ,ιιε

Πιιιτειιτ εειειιιιε Πο $ειετιειιτ ε σει τιιιτειιτ φτι

τειιτε ισιιι·ε ιιε ιιιειιιεεε ι·ιειι :Πι τσιπ. Τεστ μι,

Με άιτε2-νοιιε, σιιει'Εί`ειἱτιιι·ε νειιτ εμε ιισιιε

ἰιιιἱτἱοιιε Π: δειειιειιτ ]εΠιε; 82 Ιεε Ρ;ιΙΐ:ιεεε εμε

ν·οιιε ειι ενα τερτισττει νοιιε-ιιιιείιιιεε Ι'ετιίει8

τιετιτ ειιιιτειτιετιτ. ]ε Ι'εινοιιέ,ροιιτνειι εμε εε

[οιτ ι:Ι:ιτιε Ιεε ειισίεε ειπε Ι'Ε.ΐετιτιιτε ιιοιιε τε

εσιιιτιι:ιτιάε ει!ε-ιιιεΓτιιε; εσπιτιιε ειι (ε. ει·ιειτιτέ

Ρετ ειιειιιριε, ειι ἴσιι ἱιιιιιιἰΙἰτέ ,επ [ε Ρετιετιεε

εὶετιε Ιεε Γσιιίΐιιει;ιεεε,ετι ία όετιστιιιειιιετέ; σει

[σετ ΡτεεΠέιιιειιτ εεΠεε ‹!ε Γεε νεκτιιε δ: όε ίε58

@τι ειξτισιιε

ά'



5 ως · 8ετ:›ιω [ωρ.9. ΜΜΙψα

σώου” εμε 1η-ιπεΠιπε δ: (ω ΑΡόττεε Ματ. '

ΡεωΙ δι ί-ειἰιιτ Ρὶεττε τιο.ιιε οτόοοηετπ ὸ'ὶιυἱτετ,βε

. »ωω. ε!ε Ιςε Ρτε:πάτε ρω: Ρω:τοπε άεε ικ'5τι·εε. Αρρτσ

"'”° Μι ώ Μο] , εΠε-Η Ιιιγ-ιπότυο , σΙαε[εβιι3 ιἱώΜ·

:πάτε & ΙαπωΙ:Ιο ιίε αμαν. Ι ! Μεμ: ιίέτ 2μ4Ή ησάπά

όΑυχ άι; ττεε-ίεΒεππεπτ υπ ειτιεὶετι Βοᾶ€υι· , ΗΜ

|°°Μ· ·#6 θεά! ω” ροκ/ι' αΙΙ:2πεο· βπ!εάπο ά:: φωπικτήοιια:. [ γ

Λαμ.

Ρο· δ.
ΜιιΜ πε!εισά2:ρω Μα, ή! Μ:: Μ; Ισ @Μο

Μ^ώ· Ι2οπηαΜό· Ι:ΜώΙσ έ: πωσ. Ε: άεαςσΒηΓςπΔπιἰἱἰ ~

2517' Ι::οηπσ]αρ2εβϋστ,ἱΖκ;!ειιτ ωρα;; Ιεάκω,ρυιΜ

Λ1αιιεμ; ι!ε_τοπτ σε με ΙΜ υρωβανέω ()'ε:ίζεζτιβ

ηιι'ὶΙΈ:ιιι: ἱπιὶτετ Ια $εἱἔηευι· , επ ἀἰΙἙἱπἔυετ1τ

' ίοἰετιειιἴεωεπτ Με :πάψω εδε Γε νἱε ζ @ΠΕ

Ι'::κεπιρΙε πω” τεεμτά_ε ε ά'ανε‹: :ΗΜ ειι1ἱ Γε

τερροττεπτ :ιἰΙΙειι-ι·ε.ΙΙ χ ;ι @σε θ νἰ@ άεεεΒοί-εε,

9ιςΉ θα:: Μήτση Η γ_ἐ:ι:ει αι;Π3 ε1ι1'έξ ΒιιιτΠπι-

ΡΙε:ιηρητ :ιεὶιτιἰτςτ. Εεε ιπ1«;ε άεπιετιζεστ υδετε

έτουπεωεω , 8.2 ηόττε ι·είρεά; Ιεε ειμι:ι·ς; τιοιιε

όοπτ1€ι;ωεε εΧετηΡΙεε ΒομςΙεεί-υἱντε. Ρ:ειπἱω
·ι τειπφητπε:έ πήτειο!εε έπεσε ευ άεΙϊαεόαηό·ττε

_ Ρω;:έεω (ΜΗ: ς]υς.ημι;ε ω ρ:τογοπε ξβιὶἔἰβΠ<

ἴ€ατ_ς:Ι1τ ., 4 8; γ Ιοε νεόωζάρη;ξ11υωΒΙεωεητ. Εεε

νοιιΙοἰ_τ ἱςηἰτειῇ, ΐοτοξ1: ὐπφΡτἑί-οκπΡτἱοχμρη από :

ν όετΠ]οιμ 15η μα) “ξ α;μη” Μίταηυι; Ζε: νυ]έε

94π8κι/ΐ. άι €!ρωΙρ · ώ; 5. ΑυΘιῷΙΕἰει ! @λε-α η; Μ φαω,

@ώ _ , 4 _
Μ. ω. · Βσητω- ή ἐ μι τηιωσ·:- έΙ .έαρω; , «πιο πυιιηΓρβιο»;

έ” ΜΪῆ4£ΙῷἈ|ἔΜΪΙἰαὑἰ£: διμβοι:ο_ αιωπσωωτ

π #ΐ4ρ_πά_άί: 3 Μια περα;; Ρ)›έχι; πιικιάψωσ ,

20% Μ σβσα_φαβιάΙρ "πωρ”Μ; ›ιμψβ::ι. .

Χ

ι

.ῇσευσφ._‹μ'ἐω ειιΞ ιΓ4ΙπΒ13ὶεπ :η :Μαζι ε Μπα α- η ,

"Η ·



ε ε? ήτε-εεε*

Ω!περ.17.ιπυρ.ω ' 6η

ππωωτε εμει:τηοπυ·: ορυ·ε:βι υποπ,οιιβ Με π'αι- _

Μα. Ιονία:: Με" ανσα(ςΙε Μ”. Ειπε" μ: Ηροπε,

ά'ε]ξερρτοκειε έ:Μ ὲ Μ!" άεϋοπικάυ·σ ό· ΜΜΜεά:

κα”. 8ε©οπάεΠ1επτ, ῇ°ειι άἱ3 ειι1τεστεε$ εεωντεε

ευὶ ειΡΡετιεποἱεηβ Ρτορι·επιεικ ἔι δι ε!πιτ2ε ‹ἱε

Μεὸἰεπειιτ; εοπππε με επειι: ΡΙε τε εμι'ἱΙ :ι τω.

°νετΪέ Με τε1ΒΙεε Με εΒεπεευτε , δε εΒ;ι|ϊ-έ _Ιεε ?Με =

πι:ιτεΜπάε όε ΒτεΒἱε δ: άε ρἰἔεοιιε; εε ε1ιι'ΗεΠ: “η”

απτά όειτιε Ια-νἱΙΙε άε ]εταβΙειπ εινα: 11°περοιιτ-·

Ρε ι·ογ:ιΙε; εε ε1ι1'Η ει είΈέ ετι1εἱίἰό ροιπ τ1οιιε;ε:ιτ

εεΙει τι'εΡρειι·ιἰεμτ :ή ἔι ΡαιιΙ,τιἱ ἑι (ζερΙκιε ; πιω δι Σ ω·

ΜΐειιΙ; Επι Με (ἀἰτει1εοτε5.ΑιιΒιιίὶὶιπ) Η πινωΔ άσπκέ ιΪε ςπσὶ Ισ ὐεπἱτ, ό· κοκ ιἰε «αυά Γέπαέτει·. Ο: #7···ζ(

Η εΠτ ένἱὁεπτ δ: Ρ:ιτ!ει Ιυιτύετε όε Ια ε!ιοίε ι11εΪ

Πω , 8ε Ρετ εε ειπε ηοιιε επ @Με ἀἰτ εἰ όενεπτ, `

(με εε@Με ε!ιι 5εἱ8ηειιτ]είὶιε αΙ'ι.ιπε δε !'αυττε

ε!ε εεε (Με: π1ετε!υεε ; ρτεωὶετεππευτςιτε ε'είε

υπι ιππἱτειεΙε,8ε υπ είΐετ εΙε Πι ὸἰνἐτιε ριιὶίἶειιπεε; Γε

εοοὸειτιεητηι1ε ε'είἱ Με ρτειινε όε Η νετἰτέ όε ›

[ε νοεετἰοιπ :Πει ε!ιατεε τὶε ΜεΠὶε ; υπ Μια άε Η

πιἱΠὶου , σε ειιί-εἰ8ι1εωετιτ όεΙα ὸἱνἰοἰτε εὶε Γοπ. · ζ

ττιἱτιἱίὶετε. Η εΠ Με; ιἱε πιθττε ἀενοἰ1· ‹!ε !ε τε- `

εενοἱι· δε είε Ιε εοπΠόει·ετ ενεεειιιετεἴρεδἱ:; ἀε

Ι'ιιόιτιἱτετ δε εε Ιε νετιει·ετ ;άε "οσε ετι-τέῇοιίίτ |

εοιπιπε ὸ'ιιπεἱπὸυΒἱτεΒ!εεοτιίῖτι1·ι:1τἰοπ άε1τό- · κ

:τε εοιπΙπευτ; Μειἱε όεΙ'ἰπ1ἱτεηἰΙι1'είΪ: τιἱ :Η πό- `

:τε ἀενοἰ:,ι1ἰ ὸε πω ΐοτεεε. θεα Με Ρτεΐοιπρ

:Με ‹Ιε Ιε νοιιΙοὶι· εοιπτεΕεἱϊε ;· 82 Με τειιιετ1τό

ἰυιπὶΙε άεΙ'ευττερτεΠότε. ]ε Ρεηΐε,()Ι·ιε::Ρτε

τω, νοιἱε :ινοἰϊ άεΓοι·ιπεύε είΐε2 ωστικό ΠωΡευ

”; @η :. τωετιε0
. . Με

. _ β /

ω

' 'ξ ε Δὲν” ο
--σ Χ .

Με Η



,

τ · 8στιιιοπ1ΐιτ8.Ματττ -

τιέτιοτιε.; εμε Ιιιγ- ιτιεΙΙιτε δ: Ιε·*

ΡιιιιΙ 8τ (Ματ Ριεττε σουτ στάσιν· .@

'. τυπο. άε Ιεε Ρτειιάτε ι5οιιτ Ρεττοιιε άετ

""9' Με άσ ικυ),`άἱτ-ἱΙΙιιγ-ιιιεἴιτιε, -.

,πάτε ώ·Ι:ιππωσ άι: στα'. ΙΖπ'αρα: ύ:

τ·ω; άι: ττεε-ΙΙι επτειιτ στι :ιτιτἰειι Ι
· ἔ έ

ἔ:7;6 μ'ΙΙ Ιτιάτρεαβ αΙ!τ8πτυ·βιήεάπτ τι ___ .

Ραο- ΜτιΖΙΙ πτΙτιπάττρω Μα, τ! Μα -Β_

Μωβ- Ι:οπωιέττώ Ι:απούΙο ιἰε τω”. Ε: Κ -

έ·ΙΕ 17' Ια: σκιφ.: ρπβΙ:ττ, Η κ; ω” @με

Μωβ; άτυπα: σε τω: Γ” νοικ[Επι· - .-!

οιι'ΙΙΙ:ιιιτ ιιτιιτετ Ιε δειετιευι· › ·_ Ε.

' ίοΙ8τιειιΐεωειπ Ιεε ειδτἰοτιτ άε

Ι'εκεπι Ιε ποστ τε ε_τάε 2 άΙενει

ταρροτεετιτ αιΙΙειιιξΙΙ χ τι @σε Η·τιιι'ΙΙ θα Ιττιίτετ; ΙΙ γ_εττει ειιΙΙΙ - σ. .

ΡΙειττειιτ εάιτιιτετ. Ι..εειι`τιε8 άειι .κ: :

ετοοιιεφειιτ,&πόττετεΐΡε&ε Η ' Ω

άοτιτιετττάεε ειιετι·ιρΙεε οοιιτΙεε ΙΙιι

ά τετιιετττΙ Ιεε: πιιτειεΙεε έτει” :το άει_| -

'_ Ρ0ττέετάΙΙΙ1ΗΙτ τμιε.ττοιιτΙετ :τομ

ἴετιιετιτ .Ι _8ε . Ιεε τιάιτιιτΙοτιτ.Ιιιιιτιο'

νοιιΙοΙτ Ιτιιιτετ, (ετοΙτ υιιερτεΓοιιιΡ| .

Ι όω.ΠΦΠ·;Ε8?ΙΙΙΙΙ)#βττ€9ϋτάΡΨάΜΙ

έκετ4β. ά2ΏΙΜΜ τ' 5. ἔ @ης-ς

Ρωκ- ήηεπτς."'έΜ αι4Ξ ά'ε/Μφ2εητητΙσ

ω”. Ι#°Ψ€€#·#ἱΙ9# Μιτττττ-ιΙ 4ετικω α

τω -πιὶτ4τΙτ;ρβπιΙΙαὐ£ε; @τις@το ε

τι ΜπάΖάτττ Με Μ” τω»

τ·τ<›:ιτ ΦτεὶειΙΜΙτ Ι4·τττωιΜ τι·

ω

 



 

.Ι 7.νειβι..ι. 6η

ποσο σε @σοτέ σε εο:σι·;εατ

ι γ σετπεστεται δ: ποσα Ιαπ

;σ ει τοσα Ιω @στα σε π'εΙΙιε

ι τατιοπ. ΜειΙεσΙε $εΙσπεστ,

φ ._ π ε σειισττε νίειποιιε γεοπτ _

> ·- _ εε ποσεγαοπεΙΙε,δεποση .

.γω-έἘ ο σ'ιΙΙαπ:Ιε ροι·ιει· 8ειιετεσ

ωή-~Ηεριεσ επ ατπετε, Ιοιιιειιιι

- ._ _ _ οΙσσοπ :οσε Ιεε εΡίοιτα σε

- απο εισι Γοιιιπσι8πε σε πόΙ @1:3::=_οιιι εΙΙ σιί, σσεΙ'Ε.Ι”ριΙ: πιε

Ιε σεΙΙειτ μια 7 εβι·ε “Ι'ΙΙά

ι .”ιι'επεοτε ειπε Ι)ιεσ πε ποσο

Μιε,ΙΙ Ρετιπει ποστιαπι πω:

ΙΙεΕ·@.`π Νά:€οσνετιιε τοσα πω εοπι

`Σ-:··η Ιε ΙΙεσ δ: Ιεε οιεεαΠοιιε; εε'

. τ
· ε ιπειτει· σ)σπε σα:: ΞιΙπεπ

Ϊσπ Η εταπσ @σε ,δε ποσα

ΜΒΜοσ'ΙΙ πε άι· ιιαΠειτα ιΙεπ σοι

Ισοπ-Ιιεστ , επιίοπε ποσο

ποστ Γστ-ιπιεπσαπι σε πο;

Μ.ε: ·- .επι π·εε-Ισοπ δε τιεε-πσεΙε;

#2 · σ' ΓΑ σιτε) ι σεΡεε`ἴ ςεοπιπιε ιι ο με .

Α· Ήξ--ι-, πι: σε απο ποιο ριιιινοπε, "Με ”° Μ

" :π εσωπιιπ Ι'σ[ιιιέ,ειι_βι·τε απο

πιτ. @παπι ασ ιειισε σε ]ε- -

οπτιέ , οσε σε ι1ιι'ΙΙ γ επι σε·

πιοτσιιιαΙτε, ποσε α. σε πιο

ι·,δε ποπ ποστ Ι'Ιιιιιτει·. Μαιο κ

ε α γ αρΡι·επσιε; ΡιειπΙει:ε- `

@Η 5 - πιεση

 

 



6ο6 Μυιυκβιυ· 8. Ιων::

ιυείἱιιεε. Μεἱε ρει·εε :με ι·ιουε πε Ρι·ε:ευιΙου:

με εΙιει·εΙιε: υό::ε ΙυΙΙΙΙΙαι:Ιου οικω Ια :ουτω

ιΙἰᾶἰου ιΙε Ιειι: ιΙοθ:τΙυε,]ε τέΡουε ου'ίΙ εἴ: Επι:

:με Ιε ΙειΙυε τΙυ 8εΙευευ:.Γοι: υπο Ιον , ουΙ υουε

οΒΙΙΒε ἔι Ιευδιει· απο Ιεε ευε ουιι:ιιυτειου:ε εΙε

ναυτ ΡεΙοιιεε , δε :με Ιε τε:ίουυει:ιευτ ου'ΙΙ.ιι

επιρΙονευ: Ρου: ευ ιυι:Ιυιι·ε :ειτε εουΙεουευεε,

ό: νεΙυ ε: Ιιπρε::Ιυευτ. Ρ:επιιετευιευ: , Η :ό:

ειιευιΡΙε ενώ: υυε τεΙΙε :στα ΡουτΙεε ΜεΙΙεε

εΙυ υουνεπιι Τεί:επιευ: ; εεΙυί οι: ΜονΙε Ιε Ι.ε-·

ΒΙΙΙει:ευτ :Ι'ΙΙ:ειδΙ :ιυ:οΙτ Ρε:εΙΙΙευιὅ: οΙ)ΙΙεέ :επ

‹Ιε Ι'ευεἱευ ἐι Ιει'Ιυε: :Ιυε:ειυ:ε Ιου” :ουσ Ιεε πω;

:Ι'ευτειυ: ΡΙιιε ου'ου::4'εκειτιΡΙε :Ιε ΜονίεΙΙε η

ενοΙευ: :ΜΕ :ου :Ι'ΕΙΙε , :ΙΜ ενώ:Με υπ Κιτι

Ι›ΙεΙ›Ιε 1ευΙυει8: υεευτυιοιυειΙ εἰ: εουΙΙιιυι,ουε

:ουτε Ι'ΕΒΙΙΙ-ε :Ι'ΙΙι·εεΙ ιι'αυιπι::Ιε ευ άεΟιτεΙυπε._

(ιι!εΙουεε Με ό:: :Ιω ιιόνε:ίεΙ:εε τέρουιΙέ:,ουε

Ιεε 1ιιΙΙε υ'ιυΙΙΙ:υετευ: Ροἰυ: ‹Ιε εετεΙΙυε, Μου

' Ι'ειιευ·ιΡΙε ιΙε Μονίε δ: :Ι'ΕΙΙε; μια:: ιιυ'ΙΙε Ιερι

νοἰευ: Μαι ου:: Ιε@Με τΙε εεε ιΙειυι Ρ:ουΙιειεε

πινει: υπ:: τοιίου Ρεπι:υΙιετε, ειναι:: έ:έ :Ιου υυε

εΒΙΙἱυευεε θιεΙιευΓε ἐι Ιευτ ι:ΙινιΙ:, δ: ευ::ευ:ιΙε

Ραπ Ιιιιυο::ΙΙἱε:,ου ΡουτΙειΙΙΙει·υυ εκειτιοΙεΙιΙ:ι

ΡοίΙ:ε:Ιι:ε;υπΙε ΓευΙεπιευ: ιιυ ιιιΙ::ι:Ιε.ρετ ΙευυεΙ

ΙΙε οι:: ότε εΧ:1°:10τ:ΙΙι12Ι:ειΠευτ εουΙει·νει:ου:

οι: Ιου:: του: δε Πω:: , Επι: Ι'υΙεἔε εΙ'ειυευυ :ΙΙ

υιευ:.αι-.υ υε νου ουε μι: εε::ε :ειΙΙου,ΙειειΈυε

:Ιυ $εΙΒιιευτ πιο :ἱτε που :Με ειυευυε εουΙε

τιυευεε Ροιι: ιιουεθ έ::ιυ: ένΜευτ :με ει: :Η

με όιό υιιε κυο::ι_θειι:Ιου ΒΙεΙιειιίε :ια $εΙΒυευτ

μία:



εΞΙτισ.Ι7. κή: σε. 6ο;

1εΙσε (ασ εσστταἰτε Ι'ΕνασσεΙΙΙΙε τεσσοιεσε ε

σε σσταστ τοστ εε τειτισε-Ια ΙΙσ'εστ σοἱσε σε

ἔσω) ισαἱε σσ τσΙταεΙε σε ειιστέε σοστΙ-εεΙΙεε

δε εσσθτισετ Ια νοεατΙοσΡ 5εεοσσεσιεστ , Η εε

Ιεσί-σε στ σιιε ΙοΙ εμἰ οΙ:ΙΙΒε τοσε Ιεε (]Ιιτέτἰεσε,

σοστ σοι Ιεε Ασσττεε σε τατΐοιεστ-ΙΙε σοἱστ σε

(:ατεΙΙσε σσταστ εμε Ιεστ Μαιίττε έτοιτ ετι τεττε?

()αι· εμ'ιΙε σε Ι'ασεστ σώσε ταττ,ΙΙ εΙτ ένισεστ σα: '

Ιε τεστσεΙιε εμε ΙεστταιίοΙεστ Ιεε ΡΙιατιίιεσε σε -

εε εμ'ΙΙεσεῇεσσοΙεστ σοιστ,8ε σε Ια τεσοσίε σσ

$εισσεστ ο εμ'ΙΙ σ'έτσιτ σαε α σι·σσοε εμ'ιΙε Ιεΐι- κα.:

σαΙΙεστ τιισσιε εμ'ΙΙε ανοιεστ Ι'Εσοσιε , δ: σώσε "σε

σεσίσετσΙεστ εματισ ΙΙ Ιεστ αστοΙτ σεΜε Ι)ε- σ

σΙιιε,ΙΙ Ι'ε›‹εσισΙε σσ δεἱσσεστ έεαΙεΙΙτ σεεείΐαι- ‹

τεσιεστ σσ Ιεσί-σε σε εματαστεῇοστε σατ εΙιαεσσ

ασ ; σ'οἱι νιεστ σοσε,εμι σι Ιε ι·σοτ σε εατείισε ε

σι Ια εΙισίε εμ'ΙΙ ίισσισε εσ εε Ιεσε σε Ιε ττοσνε

σασε ασεσσ νται έεστ εετταἰσ δε ΙσσσΒιταΙιΙε,σεε

ο ττσἰε στεισιετε ίιεεΙεε συ ()ΙιτΙΙΒασιίσιετ Β'οιὶ

νιεστ σσ'αι Ια ΙΙσ σσΙΙεεοσσ δε ασ εοισσιεσεετσετ

σσ ττοΙΙιείΙσε οσ νοιτ εμεΙεε νταιε οττΙαοσσιεεε ?στου

(:ΙιτετΙεσε Ιιἱεσ Ιοισ σ'ανοΙτ στι ῇειιίσε σε εμα

:αστε σοστε σε ῇεσίΙιοΙεστ εμ'σσ ΓεσΙ ῇοστ τεΒΙε- μμ.,

πιεσε , αΙΤανσΙτ Ιε νεσστεσι ΙαΙστ , δ: εεΙα σΙσί1 ·- 2› €

τοΙτ σατ ιισε σενστιοσ νοΙοσταΙτε ,εμε σετ στιε [δώσε

ι Ιογ σεεείΙαιτε? Ι),οσ νΙεστ εμε Ιεε Μοστασἱ- Με

1 θα “μι νσσΙστεστ εσ εε τεσι ε-Ια στσσσσετ

εμεΙεμεε ]εσί-σεε .τστεστ εσσ αισσεε εοισττιε ε. Με.

Ι·ιετετιεμεε σοστανοιτ εσττεστιε σε Ιαιτε σεε Μεσ??

τοσεΙιαστ Ιεε ῇεσσεε , σε εμε Ιεστε αΙ)ΙΙ:Ισεσεεε ε σ.°σσ

τ οιι
 



6οΒ .Μπιουτ Πιτ ε. ΜεττΙιΙτα

Π2π οιι ιιετσΡΙιιι€ιεε Γιιτειιτ τεΙιιιτέεε, εστιιιιιε ιιιιι:

πω: ιιινετιτιστι Ιιιιιιιειιιε ; Με” (Με τι'ετι οΙιΓετνιι -

22 Γειιτ ειιιε :Πιτ ισιιτε ΓειιΙειιιειιτ με εΙιιιειιιι οιι?

' Ι)'οίι νιετιτ ειιιεΙστε τιιεΠιιε ιιιιιεΙε ειιτεΓτιιεΓιιτ

ιιιττοιιιιιτ Ριιττιιι Ιεε (ζΙιτότιειιε εΙετιεΙε σιιιιττιεΠ

πιε σε ειτιειιιεΓιιιε ΠεεΙεε , οιι Ι'σΙ:Γετνσιτ Π «ΠΓ

επωτ Γετειιιιιιειιτ,Ιεε ιιτιε ιιε ιεΐιτιιιιιτ εμε ειιιιιιιε ισιιτε,

2Σ'°" Ιεε ειιιττεε ιιιιε νιιιτ δε ιιιιιιττε , εσιιιιιιε δι Βοιιιε

τ δυ·πι ε. ιιιεΓτιιε ιιιι τειιιιιε ιιιι Ριιρε Ι.εοιι , Ιεε ιιιιττεε

ι ::ἔ·ε ιιιοιιιε,8ι Ιεε ειιττεε ιιΙιιε; δε τσιιε ΓεΙσιι Ιειιτ Ρισ

_,!,,8_ Ειτε εΙενοτιστι38ε ιισιι Ρετ Ιε εοιιττιιιιιτε ιι'ιιιιειιιιε

Ισ): ?' Ετ ιι'σιι γιετιτ ειιτιιι , ειιεΙστιε-τειιιρε εε·

3ο. (.'5: Ριιιε ιιιΓειιι επι εοτιιιιιειιεετιιετιτ εΙιι ΓερτιεΠιιε Πε

σω.. εΙε στι ιιε ΠιιΓσιτ Ιε ειιτεΓιιιε τιιιε Πε ττειιτε Π::

Μ* "Ι ιοι.ιτε ΓειιΙετιιετιτ? Πιι,είτ ιιι ροΠΠΠε :ιι ετσι;

` Με ; εεε εεε 8ειιε-ΙΞι ; ε'είτ Ξι ειτε , Ιεε Αρότιεει

δε Ιεε ΠοδΙ:ειιτειιεε Πε οιι Γερτ Ρτειιιιετε ΠεεΙεε

Πε Ι'ΕΒΙΙΓε απο: τσιιε ιΒιιστό Ια Γοτεε ει: εεε

εκειιιΡΙε. οτ Π εΠ εΙειιτ ειιι”ιΙε ιι'οιιτρειε ετειι

ι·ιιτιτειοιιτε Ρετ εΙιιιειιτι ιιτι,:ιιιττειιιειιτ Πε επι ειιΓ·

Γετιτ Γειτειιτιιιιτ;εε ειιι°ιΙε ιι'στιτ με Γιιιτ. δειτε»

ιιειτιετιτ Π τιεΙεε ει οΙιΙΙΒε εΙοτιε Ροιιιτ ειι ετΓετι

Γιιισιιτε, ειιιε τιοε εάνετΓιιιτεε ιτιστιττειιτ εΙΙε:,

τιιι"Πε ιιε Ιε ετοἰειιτ με τιστι ΡΙιιε ειικ- ιιιεΓιιιεε.

(]ιιτε'ιΙε Γε ΡειιΓοἰειιτ σΙ:ιΙΙΒε: ἔι ιιιιιτετ ιιιιιΠ Ειτε

ι:ΙΓέιιιειι τ εεττε ειέΠοιι ότι 8ειΒιιειιτι Ρτειιιιετε

ιιιειιτ, Πε ει: Γετσιειιτ ι1ιι'ιιιιΏετεΠιιε εΙιεειιτι

ετιΙειιτ ω; εοιιιτιιε 1εΓιιε τιειειιιιιι εεε ιιιιιιτειιτε

ισιιτε ιιιι'ιιτιε ΓειιΙε Γσιε , τιιιιιιιε ειιι”ιΙ Πιτ Πιτ Ια

τ ε πατε.

 

- ι.1ιι'ιΙ-σΒΙΙΒειιΠτ τοιιε Ιεε ΠιιεΙΙεε τι ιειΙιιετ ιιι.ι8·.



τε σιι'ἰΙε σιί'ειιτ μια Ιιειι σιι'ἱἱε ισιιτ τσιπειιι τε

σΙι.φ.Ι 7. νηϊι.έξ 609 ›

Βεττε. Ρι1ιε πιστα Πε ΪετσἱειιεΙειιι· ():ιτεΠιιε Διι -

ιιιεΐπιετειιιρε σιιεΙε δειετιειιι·; ι:'είι: ἔιὸἰιε,ἀε

Ριιιε Μ: Πιιιείιιιε]ειιινιετ ιιιίι:1ιιεε επι ι6. σε Ρε- ω

νιἱε1·; σοὶ είὶ ιιιΠ:ειιιειιιιε τειιισε σιι'ϊΙῇεί`ιτιει ἐι Με

ΙΜ.. ιἰε

_ · ω... υ|›_

σου”, εσιιιιιιειισειιτ σι·όιτιειιι·επιειιτ!ειιτιείὶι:ιε=.ι6.

ειι κατσε εΙΜΠισιτ!ε ίιετι.' ΙΙε άεντσιειιτειιιίΠ

ἔι σε εστιιστε ίσια: Επι: (ΞετεΪιτιε ετι συεΙσιιεσε

ίεττ ο εσπιιιιε Ιε δεἰἑιιειιιη δ: τισιι όιιιιε Ιειιι·ε

ιιιαιί-σιιε μεσιιιιιιεΠε Ϊσιιτ. Πε όεντσιειιτ Ριιίΐεί

ειιιιιι·ετιτε ισιιι·88εσιιατειιιτε ιιιιιτε ω. ιιι:ιιισ)ει·,

Ριιιίσιιεε'είιτ ειιιίἱ «με Ιε δειετιειιι·ιείιιιιι; Πε σε

νι·σιειιτ ῇεί`ιτιετ Ιειιι·ε σιιιιι·:ιιιιε @Με τσιπ οΙ'ιιιιε

Εύη: ; εσιτπιιε ]εΐιιε @πω Η: Ιεε ίιειιε , Ειπε Π:

ι·ερσΓει· Ιεε.Πιιιιειιάιεε; Πε σεντσιειιι: τσιπ :ισ

ιιισιιιειειιτιετ ειι:ισσε ισιιιι ιιιΓειιιεε ευ τω; σε

ειιιΊΙε ιιε Εσιιτ ρώτα τισιι ·ΡΙιιε. Οι: σαι ιιιιε

ιιισεσιιειἱε τσιιτε τιι:ιτιι€είιε σε έιιιιειΕιτιετ

σιι'ειιἴειἰἴιιιιτ όειιιιι συ τι·σιε τη” ρειτῇσιιτ,ἰΙε

ιιιιιτειιτ εε ιείὶιιε άιι δειΒιιειιι· , σοι όιιτειιιτ εισαι

τιιιιτε ισιιτε σε ι112ι18€2 τἱειι συ τσιπ. Τεστ ιι ει,

Με ὸἰτει-νσιιε, σι.ιεΙ'Εΐετιτιιι·ε νειιτ σοε πισω

ιιιιιτιστιε Ισ δειειιειιι·]εΐιιε; δι Με Ρειίΐει8εε εμε

ν·οιιε επι αν82 τιιΡΡστέει νσιιε-ιιιεΠιιεε Ι'ειιίει€

πιεσε εΙειἱιειιιειιτ. ]ε Ι°ενσιιε,ρσιιτνειι «με σε

[θα ι·Ιειτιε Με ειισί.εε σοε !'Ε.Π:τιιιιι·ε πισω κ

εσιτιιιι:ιτιε!ε ε!!ε-ιιιεΓιιιε; εσιιιιιιε επ θ. ειιατιτέ

μι· ειιειι·ιρΙε, επί-στι ΙιιιιιιἱΙἰτέ ,επ [ο Ριιτιετιεε

ι:Η.ιιε!εε ίσιιίιΜιιεεωετι Η όεΒσιιτιιιἰτετέ; σοι

ίση: Ρι·εειΓέιιιειιτ εεΠεε σε Γεε νειιιιε δ( ‹1ε Γεε

ΡΜ ειέΜοΠε

έ'



6 ι ε · 8ειξ011Μβε$. Με:ε!ιζειε

άσσο” εισε Με ιιιεΠιιε δε [εε Αρότ-εεε Μπιτ

Ρεσιι δε (Μπιτ Ριεττε πιεσε οτόοστιετιτ ὰ'ιιιιἰτετεβε

Λ λΜΜε. ‹Ιε Ιεε ρκειιστε @στ Ρειττοιιε άεε πιάτα. Αρμε

”*9° Με σε Με) ,·Διειι Ισχ-ιιιεί-πιε , ειιιεεεβειεΜΜ

πεᾶεε & ΜΜΜ: σε αμα. 1Μερειε Μ· ειιΉ εεεάιιό

0,0; ἀὶεττεε-Βεἐειιιειιε στι ιισεὶετι Βοδεεστ , Με -

Με” ειιΉ Ιειάτρεαβ εΙ1ε2πεαβπιεέπε εε φωεεπτε;επτε. σ .

Ζω. μ.

/ῖο· δ'.

Με:8.εΙ πεΙειιι·‹Μ ρωεεΙει, ε! Με. ιϋε; 1ε @Με

Με##^- εΜηαϋεώ· Ιιιικι&Ιε εε σααι·. Ε: άεεεε!ιε[ιμωπάύ! _τ

917' εε: εςειιυ].ερεεβϋεε, έ! κε Με· έξτρα; Ιειἱκεε, Με;

Μειιέμε @μια σε φζε1'εει εεεεβτυ2τε. Ωΐεξξειπισ

ι σιι'ιΙΈιιιι: ιτιιιτει· Ιε δειεπιεσι· , ειι άιΠιπιεσειιτ

, ίοὶετιεσἴειιιειιτ Ιεε Δώστε σε σε νἱε ζ εαπ

Ι'εκετιιριε πιεσε τεεριι·ι;[ε ε ά'εινεε εεΠεε «μι Π:

' ι·ερροττειιι: :ιἱΙΙεσιΤε.ΙΙ Χ ε (Με: Πι νἰε ὸεεεΙιοἴεε,

εσ'Π @σε ιιιιἰτει·; Η γ_ειιει εσΙΕ εισ'ιΙ ίεστσιιι

ΡΙειιιειιτ ες!ιτιιτετ. Εεε στιεε άετιιαιισειιτ τιὁτι·ε

επειιιιεςιιεπιτ , 82 πόστ ι·εΐρεδει Ιεε ειιτι·εε ιιοσε

όοιιιιεεεσεεεΧεωριεε ι:ιομςΙεε-Γσιντε. Ρτειιιἱεε

ε ι·ειιιειις ε [εε ιιιιτειεΙεε. έτειιιε «ισ άεΙΤσε σειιέιτι·ε

Ρο:τέε ε σ! φα: εισε.σσισε Ιεε ετοχοιιε τειἰἔἱ.εσε

ἴεσιειι: ε_8εΙεε εάτιιιτιοσεξ.!ιστιιΒΙετιιεσε. Με

ε* _ σ:!ετιίιόιμ Εεεεεο] εβτ σε ειεεειεπεἱσπὶτεεεπε Ζε; εφε

,»βα8εβ. εε Θεῷ ι· άι: δ. Ασεσίξι ε @εεε-εε ε;; σε ιηεεεκε

νοσΙοἰι: ζεστα,Με στιεΡτεΓοτιιΡτἱφιιερσ σιιε :

β' Μ ῇσεπεεεεε'ἐΙε Με ά'ε!!κερ2επ :η εΙ:Μ·ε Με; σε _ .'

Ρ/Με· . . . - . - .
πες-θε. - ΙΜ%·Ρ· ε! ι σε ι·εειμεεωε εε Πισω , με Με;1°εβιεπε

_ ι Με: εηφιεΙεε.βη&ΙεϋΙεε εεεώεπεε ΕεεεεΜεπιεπε

ε έ! σ>εερειειίέε; Με: πεβες;. μπει; Με εφερεε , β

_ τι; _ 4 1 Σ..) Χ "Η

να ει; ε|εεεπεεεεβείΙε μπωΜε πι;; εεεεΦεβτεΖι ,



ε:Ιυερ;17.νετβι.2ι Δ ει;

απΜεατηπατήσατ:ερωβι υποπ,αισβ του π'ου- _

πω. Ιε:)·διωτ ά'ιυι αντιτςΙτ Μ”. Μπαμια Η ροττε,

δ'ς|ξαρρττπάτε άτΜ ἐ ε|Ιτα άώουτπιάτα ώ· ΙπιττΙ:Ιε ό:

τω”. δεεουάετυευτ, Ι'ετι άΙε αυταυτ άε8 ατυντεα

στή αρΡαττευοἰευτ` στσρτευιευτ ἔι Ια εΙυιτΒε άε

Μεάιατευτ; εοπιιυε μ" ειΖειιιΡΙε εε εΙυ'ΙΙ α τευ

°νετΓέ Ιεε ταΙαΙεε άεε εΙιαυ8ευι·ε , 8τ εΙιαΙΙε Ιεε ?Με =

τυατεΙιατιάε άε ΙοτεΙαΙε δε άε ρΙεεσιιει τε συ'ΙΙ είΙ: “Π”

ευττό άαυε Ια·νΙΙΙε άε ]ετυΙ:ιΙειτι ανα ιΠιεροιυ-·

Ρε τογαΙε; τε εΙυ'ΙΙ α. είτετ:τυειδέ σουτ σουτ; ται·

εεΙα τι'αΡραττἱευτ ιιἰ α ΡαυΙ,υι α ()ερΙιαε ; ιιιαΙε δι Ι ω·

ΙυΙΙευΙ τ Ευ Με (άΙτευεστε5.ΑυειιΙΙΙιι) Παοκ

τι Μετά άσ ςιωΙ Ισ Μιέτ, 6· που άι: απ” Ι'έιπέτετ. Οι· "#6

ΙΙ είΙ ενΙάευτ δε ΡατΙει Ιιιυυετε άεΙα εΙιοἴε ιιιεθ Ρέα;;

της: , 8; Ρατ εε εμε τισυε ευ ανουε άΙτ εἰ άεναιπτ, `

ε1υε ε:εΙεΐιυε άυ 5ειευειιτ]εΙυε αΙ'υυε δε Ι'αυττε

άε εεε άευκ τυατοιιετ ; Ρτευυετευιευτ εμε ε'είΙτ

υπ ιιιιταεΙε,8τ υπ είἶετ άε τα άινιυε ριιιΙΙαυτε; Ιε

εουάειτιευτ,ειιιε τ'είτ Με ρτευνε άεΙα νετΙτέ άε 7

Ια νοεατὶοιι ευ εΙιατεε άε ΜείΙὶε ; υπ ΐεαυ άε υπ -

υπΙΙΙΙου , υπ ειιίεΙευεττιευτ άε Ια άΙνΙτυτέ άε Ιου

τυΙτιἰΙΙετε. ΙΙ εΙΙ άσος άε υσττε άενοιτ άεΙε τε

εενοΙτ δε άε Ιε εσυυάετετ ειπαμε τεΐρεδτ; άε·

Ι'αάιυιτει· 8: άε Ιε νευετετ ;άε σουτ ετι-τέ]ουϊτ / Ι

εσιτιιυεά'ιιυεΙυάυΒιτασΙεεουθτιτιατΙουάευθ- - Ι Ι
σε ΒσυΙιευι; ΜαἱεάεΙ'ιιυιτει·άΙιι'τ·ΙτυΙάειισ- Ι ·

ττε άενσΙτ,ιυ άε οσε Εοττεε.()'είΙ: υυε Ρι·εΙσι·ιιΡ

τἰσυ άεΙε νσυΙσἰι· εουττεξαἰτε ;· 8: Με τειιιετιτέ

ἱυυτἱΙε άε Ι'ευττερτευάτει ]ε Ρευίε,()Ι·ιετε Ρεο

τεε, νσυε ανοιτ άείοι·ιι·ιαίε αΙΙετ τυουττε ΠωΡεϊ

ίζει π. τιιιευτε



 

6 ιι. δεκαετή” α.Ματιωσα

τΙπεπεε δε Ια πιιΙΙιτέ σε Ια εοπΐεοσεπεε,οσεεειΙιτ

σε Ιὶοιπε νεσΙεπι ειτε: σε εε τειιτε επ ἔανεστ σε

Ιεσι· εατείτπε.ΑιπΙΙ ΙΙ πε ιπε τεΙΙε ΡΙσαοσ'α νοσα

τοσεΙιει· Ι:ιτιενεπιεπτ Ροι.ιι:Ια στι, Ιεα νι·αΙα δι Ιε- . :

@απο σΙαοεα ο οσε ποσα επ σενοπα ι·εεσεΙΙΙΙτ

ποστ ποιτε εοπΓοΙατΙοιι δι εσισεαιιοπ. Ρτεπιἱε

πιεπτ , εε οσε νοσα νοἰει οσε ]είσα ασΙΙΙ τοΙΙ:
αρι·εα Γοπ ΙοαιιτεΙιπε , δε αρτεα ία τεΙΙοΙστΙοπ σε

εοιπιπεπεετΙ'ειιετεἰεε σε Γα εΙιαι·οε , Ιστ ειιΡοΙΙ:

α Ια τεπτατἰοπ , ποσα πιοπτι·ε αοσεΙα επιιιΙαατα

Ιοπτ Μετα εεσιτ οιιΙ α'επτοοΙεπτ Ιοσα Μ. ΙΙα

σοΙνεπτ ΪαΙιε έτατ , οσε εετ εππετπΙ οσι εστΙσπι

Ρσσεπεε σ'ατταοσετ ΙειιτεΙιεἔ, πε Ιεα έιιατοπετα

μια; δ: οσ'ΙΙ πε πιαποσετα μια σε ττανετΙετ Ιεστ

ποπ δ: νεττσεσιι σεΙΙεΙπι ΙΙανοΙτ Με Ιε δειο

πεσι· επ τεΡοα ταπσΙα οσ'ΙΙ αιιοΙτ νεΓι:σ σαπα οσε

εοπσΙτἱοπ οτινέε. Ι)έα οσ'ΙΙ Ιε νισ Π: Ρτεοαταστ

α Ια τεσειπρτΙοπ σεα Ιιοιπιπεα , ΙΙ πε πιαποσα μια

σε Ισἰ ορΡοΙετ στα τεπτατΙοπα. Τα: ιπείπιε απ·ινε

τοσαΙεα@στα ασκ ΓετνΙτεστα σε Ι)Ιεσ; ]αιτιαιαδα

ταπ ιιε ?ασ ΡΙσα σΪεΙΪοττα εοπττ°εσιι , οσε οσαπσ

ΙΙα ΙΕ ι·πειτεπτ α τταναΙΙΙετ α Ι'οεσντε σιι$ειοπεστ.

@ε Ιοπ εκεπιπΙε ποσα Εοπισεεπ τεΙΙεα οεεα

Ποσα , δε ποσα Ιαεε εΙ-ρειει· σε ίσο αΙΙΙΙΙταπεε

Ι'Ιιεστεσιι Ισεεέα οσε ποσα επ ΓοσΙιαιττοπα. Επ

αμεα , ΙΙ ΐαστ ασΠιι·επιατο.σει· , οσε ]εΙσα , Ιπειι

οσε ττεα-ίαΙπτ , δ: οσἰ ΡΙσα εΙΙ , νται Ι)Ιεσ Ι:επιτ

ε τετπεΙΙεπιεπτ , π'αΙΙα μια σε Ισ)ι πιεΙσιε σαπα_Ιε

ΙΙεσ σε Ια τεπτατἰοπ ; πιαΙα ΙΙ 7 ίιιι τπεπό Ρα: ΓΕΙ

Ρστ; ποστ ποσα ιποπτιετ,οσ'ΙΙ σε Γαιιοραασζ

καει



κ.

Κ

Ι:: Ιουνει·ιιιιι ΜειΙΙΙιε ιΙε ιιο:ιε νΙε ι ιιουε

ΟΙΜρ.Ι 7.νειβι.2. 6η

5ει:ε:ιΙειυε Ιεε :ειιιιι:Ιοιιε ό:: <.έ:ινε:έ ιΙε :ει:ιιι;εει:

(με εΙιει:Ιιε Ιε ρειιΙ ν άειιιευτειιι; δ: ιιουε Ιοιιι

ιιιεε ΙυΙ:ιυι:ε ἔι [πιει τουε Ιεε ιουιε :Ιε ιι›εΙ:ιε

Ροιιι: ιπιάυι:ε ειι`:επι:ει:ἰοιι. Μειε Π Ιε δειΒιιευτι

:οπι

εΙυΙ: , ΙΙ Γ: ΡιονιεΙεπιι:ε ιιοιιε ν ειροεΙΙε , δ: ιζουε ν. -

ειιΒιιιΒε, ε'εί: ιιΙοιε :]υ'ΙΙ Ιου: Π: Ροι:ε:8ευειευ

Ιειιιειιι, δείιιιιε :ιιειΙε ριεεΙ ειι ιιιιιειε, Ιου:ειιιι

εινα. υυε ιειιιιε ιεΪοΙυ:ἰοιι :ουε Ιεε ει:οι:ε ιιε

Ι'ειιιιευιι, Γιιιιι ιιευ :Με :μυ ἴοἱι ιιιιΙιειιε ό:: πιο

:ιε ριοιεΙΙιου. (Σε :μυ εΙΙ: όιί, ουεΙ)ΕΓρπι: :ιιε

ιιειΙε δειΒιιευ: ιΙ:ιυε Ιε ιΙεΐει: μια: ] :βιο :από

που: ιιιου:ιε ειυΙΙΙ ιι°ευεοιε υε Ι)ιευ ιιε που

:ειι:ε με Ιυι-ιιιείι(3ιε , ΙΙ ρει·ιΞε: Ρουι:ου: :με

_ ιιουε ιονουε :ευ:ε:,δε 8ουνειυε ιουε ιιοε εσω

Ιιει:ε , δ: ευ ιιιειιουε Ιε ΙΙου δ: Ιεε ΜΜΜ: τε'

υιιιου.ι ἀεὶ: ειιι:οιε ιικι:ε: :Ι'υυε ρειι::Πιιειι

ἔιὶιε ΙουεΙεε νεοι: ιΙΙυιι ΙΙ Βιιιιιό]υΒε , δ: ιιουε

ιιίἶευιει ιιε Ι'αυ:ιε ; ου'ΙΙ ιιε ε'ν ΡείΙει·ει ιιευ ου:

ιιε ιευιΒιιε ἔι ιιό:ιε Ιιοιι-Ιιευι , ΡυιΙουε ιιουε

ιινουε ρου:ε.:Βιιιε δ: ρουιΙυι-ιιι:ευιΙυιι: εΙε ιιοε

έΡιευνει , υιιδειειιευι::ει-Ιιοπι 8: :ιεε- Η:ΙεΙε;

οι:: περειπιειιπροιπι (οοιιιπιιε ιΙΙ: Ι'ΑΡοιι·ε) :με ι ω.

πυιισβ)Μπι :ειπα αυτ:: α: :με :και ροπσυσκι, πω: “° 'Ι°

άσιιυσηι 47069142 Δ: ἰιΜΜϊὶιΜ Ι'Μαὲ`, ειι_βι·ισ :μια

που: Μριπέβιοπιβά:επιτ. (1ι:ιαιι:ιιυιευυε ιΙε ]”ε- -

Ιυε_, υουυ ει.νοιιε ιιιου:τέ , :με σε :1υ'ΙΙ ν ευ: :Ιε·

ιιιὶιεευΙειυι δ: ιΙ'ειι::αοιόιιιιιιιε, ιιουε ε: ότε Ριο

_ :Με ρουιΙ”ιιι:Ιιιιιτει,δε που Ρου:Ι'Ιιιιιτει·. Μαιο ν'

ευ :εἴτε , που: :που ἑι ν ειρριευόιε; ριειιιιειε- '

@Η 5 Μινι::



6ι α - εωσσερι· ε. ΜΜΜ

σιεστ , εοσιι:ιεσ είτ εστω Ια σσιίΙασεε σε σσττε

μμε; εμι εοιιιετνε Ια νιε σε εεΙΙεσσεε Ιιεσε,

εμασσ σε σίοστ ασσεΙΙε2, σασε ΙεεΙιεσιε Ιεε σΙσε

σει-ειτε δ.: Ιεε σΙσε σειιιτσε: σε σιογεσε Ισι
εστω. Νεεταισσε: σοιστ-(ΣΙιτέτιεσ : ιιοσε Ια

εοσσσιτε ε 8: εσ Ια εσσισασσιε σ'σσ Η σωσει

Μαιίιτε. (1σιεΙ'Ιιοττεστ σεεεΙιοΙεα8ε σεε αισι

τεεσε νοσε ταΙιεσοιστ σε σειιτ. ΙΙ ΐσαστα Βιεσ σε

νοσε σοσττιτ σασε Ια σιΓεττε,8τ νοσε αΙΙεστε:τ
σασε Ι'εσ:τοι ε & νοσε φτασει: ειασε Ιεε σεΙιεττε,7

σε σαιιεσεε ιοΙΤεε σεε Ιισσε,8ε ισεισιεε νοσε ιαιτε

νιντε σασε Ια ισοττ. σει εκειτισΙε σοσε ασστεσσ

εσεοτε α σε σσιστ σεσΙισετ Ι: ιεσΙιιε εστεΙΙεε

τεσεοσττεε ; Ιοτε εμε σοσε σοσε στεσατοσε α

εμεΙσσεοεσντε σε Ι)ιεσ·,οσ εμε σοσεσοσενο

σοσε ιιιεσαεε: σε εμεΙεμε στασσε τεστατιοστ -

εκει αιτιίι εμ,εσ σΓετεστ Ιεε στειιιιετε τισεΙεεε

ΜΒ. Ιστε εμ'εσ νοσασε ΡσιιΙ &ΒατσαΒαε σσιιτστε

τω· ΙεΙιετ Ι'ΕνασσιΙε , ιΙεσΙεε τεεοιιισιασσετεστ ατ

σε· . . .
εεσιε-ει σατειΙΙειιιεστ αστεε ανοιτ ετιιιαΙι σεεΡτε

ιιτεε , οιι Ασειειιε σασε Ιεε αΙΙεισΒΙόεε; στιιυπ

αστερια Ισια/ιτε, σε πεοτσσιαπσυἐεσωὶ Με: , ωστε!

σε ανοιεστ τω. Ετ τμαιιτασκ τεστατιοσε , οιι ατ

Βιέτισιιε, ε'έτσιτ Ια εσίιτσιιιε σεε ασειεσε Ωστό

τιεσε , ὰ νο.σεΐσανει εμε ε'εΙΙ Με σιαιστεσαστ

13ΠόΕΓεα σειεσιιιετ 8ε σε μια, Ιστε εμε ΓΕ·

@σε είτ οιι στεΙΙέε,οσ σιεσαεέε σε εμε.Ιεμε ετι

_ ΙασΙατισσ. (Σε (οσε σ. Ιεε ιεσιιιεε ντασεισεστ

 

σασε

· ε". 'ι· σειστσεστ α Ι)ιεσ ανεεεμειείισεε σε στιετεε3 ΕΕ

ΩΙιτέτιεσεαεσσσοιστεανεεεμε Ια στιετε, στσεε-ερ



ΙΙ *ΙΙΙ ΙΙ

ΟΙΜρ.Ι 7. νεηΐ με) 6 τ;

" όειω ‹Ιυ τείΙετιιἱιυειπ ιΙε Με εοειπε, 6: εΙ'υπε

·ΩΙΙπτε ΙιυιιπἱΙὶετἰοπ, :Με ‹Ιε Ια πιεσεΙΙΙτέ (Ιεε «:Βο

ίε5,8ε που οιι ππουνεώεπτ δω ΡΙ:ιοετεε;εοιπιπε /

Ιε (ζατεΙΙπε ΒοτπεΙο,ουΙ π'εΙΙ: οι1'ιιιτε ‹ΙενοτΙοτι

ιιιωἱτε,εττειεΙιέε ΞιΙ'ΑΙιιιαπειεΙΙ,8ε όέρεποεπτε

(Ιεε ΕΡειέϊεε δ: (Ιεε (ἶγεΙεε. νοΙΙει Ιιιΐοι:εε οὐ.

ΙΙ πισω εΙὶ Ρει·τιω εΙ'ΙιηΙτετ Ιε ΙειιΙοε τΙε ]εΙω

()ΙπΙΙΙ.Ροιπ Γιουιτέε,ουΙΙιιτ ιΙε ευετεπτεΙουτε,

ε'είΙ υπ ωΙτειεΙε. οιΙΙ π'ερΡεττΙεπιτ οιΙ':ὶ Μ; 8: Ιε

νουΙοἱτεοοττεἴεΙτε,εΙΙ Με ΙΙπεετΙε,δε ποπ Με
ΙππΙτατΙοιη Με νειοΙ:έ δε Με ιτιοεεΙυεήε, δ: ποπ Ι

Με εΙενο:Ιου. (Σε άοιΙΧ Βε οεΒοηπεΙτε δώδ

11εωι1οω όειππιτκΙε (με τιοωΙωἰτἱοω, που Ιεε

ιπέτεεΙεε,ιωΙε Εν. Ιειἱτιτετέ; 8: «με οοω τειΙεΙιἱοω

τΙ'εκΡτὶπιετ :ιιιτειππ εμε πισω Ροωτοω επ πόττε

νἱε, που Ιεε εΙΙ-ετε άε(Ιν.ρυΙΙΙετιεε ιΙΜτιε, οιΙΙ

Ιοκκ ευ εΙείΙω ‹Ιε εδω: Ροττέε ; ι1πω Ια Ι›οτπό,

Ια εΙιετἱτέ, 8: Ι'ΙτυωΙΙΙτέ › @οἱ τεΙυΙΙοἰειπ επ του

τεε Ιεε εθ:1οω 8εΐουέΐτειοεεε. Ι.ιιὶ-ι1πεΙΙπε,ουἰ

. πισω επ ο άοιπιέΙε εοιπτωοιΙεττιεπτ, ιιοω επι- ¦

νιιεΙΙΙε ‹ΙοιαιΙει· Ια νοΙοιπέ 8ιΙει Ιοτεε ; δε 'πισω

τενεΙΙΙι· όεΙα νει·τι1 εΙε Ιου ΕΙΡτΙτ, ειδη εμε :Ιπτ- _

Βεέππ €ε7εωειπ Γοτήοιι€, οιιΙ εΙΙ είε , δε ροτ

παιπ αΙειΙετεωεπε Ιου ξετάεω , ει” εΙΙ Ιεεετ,

. πισω ττευνἰοπε τεΡρε ἐ1 πω ειπα Ιε

Ιου Γε νετΙτειοΙε τοπιείΙΪε , δ;

Με ΩιΙππεε ε Ρεπιτκεε.

ΑΜΠ Ιολ-ΙΙ. '

 


