πι. εειΤκε
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ἐειεε8ιἰε

Με” .
8ΑΙΝτ ω”. Α ΤΙΜοτΗΕΈ, Με

ΟΗειΡΜε Ι. πω. 1.2.
_ ΡΑ” .4εεεεε εε Ζώα ΕΜΑΕΣ @#22
Μίεετέ ά! 132ειε, /είεεε Ζευτεεπεβε:'ε·υίε;
έ” ά ε» Ζώα Οἐεῇι.·
`
' γ
γ έκ! ΤΜε2βέε :Με /ἰ: είο.ϋ2- έἰΜε ; 3εεεε;

·,

Μψήεεεε'ε, (εμε: είεεεε ω” Ζε Με ;&ἶ

, _ ζ

#26 με !ψε.κ Π|:η]22 επ92τε εεεεεεεε;

'

εἰ
' ΗΕΜ Ριτίοέ;ΜΈτπυέ ΡΜ;
ε ε . -ε- ροεὲ ά:: νΦυέ εύφΙϊςιιοτ άο
- / ` τεεπαυπώτ Έσω Με Βοη-ΡΙαὶΒ1ἔ
4.
` ὰ: Πωσ ; Η άοιΜείω·ε σΡίττε
@δ ΡειιιΙ ειΤεπτοτ!ιέοείΙετιε:(οττιΒΙ6
ςιι'αυειπτ @σε άΈΙ1Πε:τοπ Μ. εοκιβάετα@τι άς Γεε _Ρτεττ1ἰετεε μιτοΙτε ε ςυεή6
' @πε άε @σε Μα Η πιο [ετα με ὶτιιι--

τἰΙεΡοιπνὸττο εἀὶῆὲετἰου ό·ο «άπο ηι1εΙ@σε :ΜΚ άι: Που ,· 86 άιι τεκτιρε ,· Με'
.

<
Ύ

~ε

Α

'

ε

'

1
έ
-

. ~/
"

ε
Ϊ

;
Δ

86Ψ772072 Ι.

. γ -

Ηικ!α:ττε Μακ ἔι έιέ έετΞτε7 86 ό:: Ι9οτ:- "

σει-Ποια, (μή ει τπευ ΓΑρὸττο :ι Γέειτ1τε:) 86
(Με Ρτὶιι€ὶρειυΧ άιεΐε, ηι=”εΙίο οοιπτἰεειτ.
Ραπ Π: Μου, Η είὶ €ι1ιὸ€11Ε εΙο εε @ΜΙ '
τουεΙιε άειυεΙο άεττπέτ εΒειρ8τι·ε 86 :ΗΡ
Η1ΜΙε:ιιτε, * ςιίέΙΙε ειότέ έαπο ει Κοιιπο) άι:

1. ε. «Θ Ια ρτ1Γφο όε 5ιι2ιπ Ρειι1Ι ε εεε :οσε επ Μι:
2ο ρ°
β)2.οεοτά. Πυτοττιρέ , Η Μπι είΈ με Μ
μιε:ίωε. Οι: Μαι ςιήΙ (οιτιΒΙο ειδα
οΙαὶτ εμε Ιο1:ιο8ει:έο, εμε:: Ι'Αρόττο γ
τ1εικ ώ: (ου ΡτοεΜειέη-άέΙοεεωους,ε1ιι'ΙΙ
π. Τἱ777
4.6.

. Π. ά:τω.: ρου Φ: τεττιΡε ευιιιπ [ο. ιιιοττ;

Η εΡε-εε Ρομττατιτ “με ςυεΙε1ιιε:ε 8τειιπάε
Β^"°"% βοιπτικ:ε άσε Ια εοιτ1ι11ιωΙου ιὶε Καπο
ΜΒ. 9·
. .
.
1θ. :η απο: νικ: τουτο ειυττο οριηιου;φι
με
5. ιο
Μω- ΓέεΙετ εδο Μι:: :ιιιτοτἱτἔ:, δε ρω· Ιαι·ερι1- ›
ΜΜΜ όσ Ιοιπἴευο1τ οικ ου εωΡοττὲ,

ου εππικρθ Βαιωκ:ουρ όε: @ειπε ὸειπε
Ματ ίεωωτιεπτ. / Η είϊ Μετα σεττιπιπ , 86
:πωπω Ρετει1ΧΜο(Μ08, εμε δ. ΡεωΙ
γέτοἰτ ρ:ίΐοιπΛετ ιι Καπο, φωιπά Η έετ1
ιήτ εστω έρίττε:. Μ:Με Ι”ΑΡὁι¦τ‹: ειγο.ιπ
έιέ ἀειικ Ϊοὶε οαρτἱἘει Κουκ , εοππηο Η
μιτοΕΡεΒε Επι: Ι'Εςτὶτυτε: :πείσω , 86 με
Μ; τταόΜοτι άι: τοι.:5]εε ειτιοὶεπε,ε‹:ε πιου

Αιοπυκωιτει1τε Γού;ίουυευτ, ε]ιίίΙ όεΗ

ἔκ απ.: (ΦωΘ ΦΠ” ία Ρεοπιάσκ Ρτἐίοιη
,δω-.

μέ .Δ;!;.

·

·

οὐ.

οἱ_ ΙΙΙΙεπιευτει
βυ· λεάειΙΧ
Π. ειπε
Δ ?“&πσ2&έεζ
δ: ΡΙΙ.18 Ι «Υ
' €ΙΙοϋ
3 ©ΙΙΙΙ)›ΙΙΙΞ

κ;"

ΙΙ ίυποβο ὸεΙΙυτὲ , 8ε πω; επι Ια άσου
τΙ‹:5 επι ΙειςικΙΙο ΙΙ ΓοιιΙΙΙΙτ Ν: ωωγω,

κ,

ΙοιπΝέτοιι επι:Ιτοπ Γεω Ι·οΙΧ:1ητο @ε
ηιιεττΙείΙπτε ιΙο Ια τιαΙΙΙΙοηεε θε πάτε δώ:

-Βυς:ιμτ Ιείω ()ΙιτΙΙΙ; ε1ι1ε:Ιςικε φωτα: οι:

ως Με αμα ο.ιιοΙτ έτό ᾶεΙΙυτὲ εἰ:: Ια
ρτετπΙετεωρτὶιιὶτὲ. ΙΙε νευΙεκπ Μάσα»

@ΙΙ Με έετ1τε ΒΙεπ τοῦ αρεσε ἴοπ_ειττΙ
Με ει ΙΙοιπο 5 ει: εοιπιποηεεωεπτ :Ια
ρτα:τηΙοι· έιὲΙ ε1ιίΙΙ γ ΡειΙΙ:1; οέεΙΙ: ἔΙἀΙτσ

Ραπ εΙιηι1ειπτο-ΠΧΙοίΜε (Ισ Πάτα ω»
επουτ,ΙΙΧ αΙιε ρουτΙο πιοΙτιε παπι: Γοιι
1πειττγτε; Ι)'οίιΙΙ ε'επΓυΙτ , οοιππικ Πε κ:

ΙυρροΙεπιτ @Η ,ςυ'ε:ΙΙο αυτοΙτ έτ_‹ἔ έετΙτο
αυειτΙτ Ια ορϊττοε. απ:: ΕΡΙιείὶεπε › :Με
ΡΙΙΙΙΙΡΡ1ςοε › πια δοΙοίΙΙεπε,)$ε ει ΡΙΙΙΙ::- '

:που ,α επι ντι :Ποτ ςιισε9::ΙΙ: Ια ρκετηΙε
“Η εμε ΙΙΑΡόττο Με ἐοτΙτε ‹Ιο Ιἱοιτιο.
ΜαΙε απο ιιουικ:ειιπδ: εΙιοςυε Η :πάε
ωεΠι1°ωΙωΙκ δ; Ια ΡειτοΙεε ώ: ΙΙΕοτΙ
απο › 8ε :ΙΙ «Ι'ειΙΙΙοιιτε Η πιαΙ ειρριιγέε μι::
Ισα ΜτΙ1οι1ηςι.ιε ῇο ωΦέτοιωο εοπιιπετικ:
Με ο. [πω είΙτο Ευωω εΙ':ιικιπι. Μειωσ
331;
Λ:_
Β:
£_= ε-Β->9_·

Ι0πΙεπτ ΙΙΑΡὁττΦ όειτιε Ιε όετπΙετοΙιειρϋ
σε ‹Ιε απο: ορἰετε: αι.ιεττΙτ ΤΙωοτΙιέο. =- ΤΙΜέ

ΙΙΙ15Ε7Με καθ' οἰΜἐεισἑν: Βο:·ίπιβε , ό· θά!! 4-- 20«Μ
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ἐΙιειΡ.1. κ; ίπέβἔ Τπορί:έωε: ΜίιίΛΛίβ π Μίίε: ; 86 ςΙο

ΡΙιιε .7είίί α ίιιΜὲ· Με: 6'εφε ε» ία Τπωιιίφ
ΜΜΜ: ίίω·2.τ ,ι ε· μπόΜείω,ά «Με Μια.

πείέπε , οτι Ρ:ιτΙειιιτ :Ια ατε οΙιοίἔ:ε εοιιιιτιε _
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Δ
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ικτ

1128ι1€Κ€8 ειττιιιέ‹:ε εΙιιιιέιτ Ια νογ:ι€ε, ειιι”ιΙ
πισω: Ωω μου: ί; τειιεΙτε ει Κοιτιά." Οι· ι,
ΙΙ ά: εΙειιτ μι: ΙΙΙιιΡεοιτε , @ο ιιοιιε επ
ειιιοτιε Δω Με ΑδΙοε , ιιιιο Μαι ‹Ιο τσιπ:
α:Ιει ιι”εΙΙ σ.ττιιιέ εΙαιιε Μ: ρτετιιιατ νογο.Βο
άι: ΙΙΑΡόττι: , ειιιαικΙ ΙΙΙΙιι: ιιιοιιἑ ΡτιΙΒιι
πιει· ει Καπο μια Ια Ρισειιιιετο ίοιε. (Σε:
5. 1.ιιι: , οικω ειιι'ιΙ Ναι Δω τω , ιιοιιε

ι:ειοδιιτε ετιεοτε, εμε β. ΡειιιΙ δ£ ίεε εσω
ΡειΒιιοτιε Ρ:ιτι:ιε ‹Ιε ΙειΡειΙε:ΙΙιιιε τιειιιιἔε

_

τειιιτ θ.ιτοιτ ρου: Ι'ΙτειΙιο , ιιι(εμιεε ειιικ
ι οὁτεε ὁ:: (::ιτιεΙιε: , οἰινιιο €τ:ι.ιιά' εσωρο
Π:: Ιι:ε ίιιτρτειιειιτ Ιοε ειιιΡοττο. ιιιΓειικε
@η ΠΠ:: εΙο ΜειΙτε , οὐ ειγειιιτ Ρο.ίεΞ: Πιγ
ιιι:ι· Πε Ισ τειιεΙιτειιτΙε ΡτιιιτοιτιΡε ίιιιιι:ιτιι:
κι Κοιιι€ 5 Η Μαι εμε ιι”ειγειιιτ πιοιιϊΙΙό
Ι'ειτιστε ιιιιΙΙο μια , Βιιοτι ο. διἀοιι , ει
Μγτε ‹Ιε 1.γειε , σ. Μο.ΙιΙιε , 86 Ο @πισω
Ισ, ΙΙ εΓι ειιιεΙειιτ , εμέ: α: τι:: ΙΜ Ρ:ιε οτι

έ

α: νΟΥ28€5 ςιιεΙ”ΑΡὁττε:Ιε.ΙΙΙα ου Επι
` ω: τι (ΙοτιιιτΙιε , οιι ΤιιοΡΙιιιιιε ο. ΜιΙετ,
ΙΧ. ε σειιίΕε Ιιιιτεε 86 [ει πιειτιτοΙιιιο οτι Ια Ττοσ.
_Τ >δα:ιι*έτε.ιιτ αΙοτε αΡΡτοοΙ:ιιέ ά:: με επι
"ή

·
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γ ''

ὸΦ

#0· Λι Η. κι ΤΩΜΜ.

`

βοοεε_ΙἰουΧ,‹1υο άε ἴοπ`Ιοἰω Ετ ά60Ιπιρ.π
Δκφϊιε›ττε:ι· εεε ε!ιοΓσε ει ντι ασ.ιτι·ε νογειεε,
εμφ- δ.| Πιο! ειιιοὶτ Ε” εὶ‹: Ια Τι·οειάο
εμ Ια Ρ;ι1είὶὶι:ε όοιυι Με παω; ςωΉ
Ρωτώ ἀ·: (Χ:ΐ:ιτέο: μα: Κοπιο , Η τή ει.

7 ΜΙΒ: ·χειρΡατεηκ:ο. Πιτ οιπτο εμε: 5.
Με, (μή τ1οιιε Ισ όέετιτ , τι”γ ί:ει1τ τις). 7
ΡΜ ςυ'οτι Ι'ειιιττο , αυοιιμε"τυοςπ1οιι άο
ρεεεΙποΓεε ; ΦΠ ετοΙτε;, εμε ΓΑρὁιτε (ο
_ἴιιίἙ αυἰεέ ά'εη ο.ιπ:τ€1τ Τ1π1οτΒέε· κἰευΧ

ζ 7

Μεδε ·ὸετηἰ , ου ττοὶε ειπε ειΡτοὲ? Με τσιπ:

νου ε1ιιο.(ίυρΡοεὲ εμ'εΙΙε5.ίόγουτ ειιττἱ-

- . μ

υέεεαΙοτε)Τἰιι1οτΙιέοΙείειιιοῇωυΙἶῖΒἱεϊι ” Μ
φα: Ιιιγ, ριιἰε ηιι'1Ι ωωπ ἔεὲ: Ι'νήτιτΙ_οε οοτηΡε8τιοηε ὰ: (σκι νογει€ε, σοπιιτιο β, Μ! κ·

Με Ισ τέαιοἰΒεισ οκρεςΠεττιστιτ- Ε: ο”είξ 4. ν α: ῳ11κιοι1εἔοιιτηἰτ οικοτε Με ίεεοπε!;;
αιΙίου. (Σεπ Νάμα: ΤίτηοτΙ1έο ί·ἱτ τω:
α ν0γΘεοαυοο Σ. ΡειιιΙ 62 ςυΊΙρο.τοΙί]: 7
Ρετ Με 1ΜετΙρτΙοέιε δ6 Ιεε Ϊεὶιιτατἱ0Ι1ε ά::

ΡΙηίὶειιτε άσε ίἔτε ορίττοε,εμι'ΙΙ Πιτ ειιιοεφω
. ·1ΠΥ8 ΚοτΠεΙα ΡΙιΔε Ρωτώ: τειπρἐὁσί-ετῇ

¦4 Ρωτι11ω:
;1ου.ΐαιιωιρρατεπεο
ςειΡτΙυὶτὲ, ο':&
άε Φ·τομ]υΊΙΙ.ιιγ
νηοΐι1ΡροΗ-_ .
ει€τόοτ1ρεσεε:ορίτωόέεΙο ρτ:τπιὶοτότὸ. # Β

·ιἰ0 ως: εωωσ Ρ:Ποιπ.· Ε; δε· ῖιουε~
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δημ!. άΖοΙΈτο ειττεΙΖεὲ επ ΙοτιιΓαΙετιπ,ει:οὶτ ΪαἰΙΒἔ:_

ΤὶωοτΙπέοει ΕΡΒεί-ε ; ο'είΕ νη (οη8ε
€1ιιί :ΗΜ ἴ0τ1ἀἔ: @Νο Πιτ Σε ε)ιπειέΠε άο
εεΙογ',ςυΞΙο τσιπ απ ασεπ, @πε φΠΙ
8'ει1 τπ:ιαι1ε οι1ΙΙε: Μια: οι @σε Ι'Εετὶτι1- _
Σε', π! ὸειηεΙ'ειτιτ€‹Ϊιι1τὲ. 23ο Νοε Η είε

εοτ1Π:εκπ ΡειτΓεΡῖττε ω:: Ο:νΙο ”θετ1:,ηι1ο

Τ1τηοι!ιέο έ:ο1τειυε‹: 5. Με ε ΜΜΜ
": Ιοτε (με άυταοι: Γε ρτε:τηΙετε [Μέσω Η

επιποΜ Τγειιητιο επι Αίἰε. Οι· σ. απο
-ΪοΠε ε1ιι'ΙΙ «Μ ε:τιεοτε Ι'αιιο1τ ειιυοέξ Ω
ε· ΤΜ· ΕΕεΓε,ΤΕιποκΙιέε (πω: ειΒΓοιπ. Η Με:
στι.

όοτιο ειιοιιέέτ ςικτ σε Με ία εεε :κι τεηιρε

:Ζώα ρι·εωΙετε εειρτὶιιιτἐ 6ο 5. ΡουΙ, φα: ›
εε;το ερἰετο ία έοι·1τε : Η σε ιίεΡε @σε
. πέσω πισω νοι:Ιάοο;1τη29ηετ.ίο.ηε ίσκι

άαπετιτ 8είε.ηε τειὶίοιι, φα 5. Ροπή Με·
€ιτυοΙξ: ρΙυίἱευτε Γοὶε οσ:1πείκτιε ΤγεΜ
εμε: οτι Αίὶε άιιτειιπ (ει Ρτειτι1ει·ο Ρ:1Γοτι.
Ε11Ηι1 Π· ι·κιτοάίϊ , εμε: δ. Ρειι1Ιει έετπ·οοτ

τι: Μακ ρου ὰ: τετηρε ειιι:πιτ (ει τιποτα
;.. ΤΖΙΜ
4.6.7,

Ραπ κακά ( (Π: Π) |ε Με» τη: ΜΑΖπΖεενΜε
εβεε.εωἑ μ” ι#ἔεψεπ έια/εεε9ΐσε , Ζω
2εηε: εΖε »Με άέΖεξεπεπ εΥΖρ·εεύε:Μβ Γεέ
εεπεεεεει Ζε Με Μπέκι. ΙϋιΖ σεΖεεεε Ζει ειπε..
χε. Ο: Η ΙΕ ΡαίΪα Ραπ Ισ ΜΜΜ Βιιὶτ :Με

ε!εΡιιίε ]62τι·οτ11ϊοτ ότὸ άε Η Ρεοιτιἱεω
ρτΙΓο11
ι

/ἱπ Μ ΙΙ. ΤέσπσΜέε.
7
@Μιά Κοππε:, :ιιηιιεΙ `οην6ι1τ,ςι1”ϋΙκ:1ωΡ.`Ι.
Με εαπ ο;:τωεβττε , πιίεΙικ:ε επι τεπιρε
:Ια Μ] κιωττγτε. Ιο1τ1τ εμε άειιιε Γορἱττο Η
το
ασκ6οΡ1ι8ΙιΡΡἰφιιε,
ία Ρτοι11€ετοἱτιὁυΒὶτε1ΒΙ€·Π1€ιπ
οεΡτἱυὶτὲΜ ΡέιτΙοέωτσιπ ξ;
ω»
ειιπτειτιεοτ άο Πιο ει,ιετι6:ωε_ιπ, ά1ί-:ιπτ

.πω-ιιίἱἰυπιειτὶυειιιειτιἐη ε1ι:'1-Ι ίότΗτ:ι (10
ΡΜοτι,8ε Με εειάς:ι·τε οικοτ61 Ε:ττειἰτιο
επεσε Η θα άσέπε εοΜοΠετ «Μ Πεεεί--·
θτθ:,φτεεεείε:& με ση Γαρτοκιπ1ετε ρ τὶ#
ίοτικ1ιτ'ιΙ έει·άιψ: απο· Ιετττε ει “Πωσ
τὶπέε , Μακ άεπτε ντα: αυτα: , ειιιΉ ἴουΪ

ίτπ ὸεριιὶε -, να μι: οικιισι: Ια Επι άο (α
Βκο!ιοιιτει:ΐο εο-ι.ιτίΕ.

Α τοστ α:Ιο. οτι

4ϊόρρο-ΐο Φίνειε εΙιοίβ, ΜΓειιτοά~τ @σε ν
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δζ ΗΜ α?:ιιιτοἰτ Ρετ: ΡτοΚ:Βετ σιι1·Χ_Μ-# )
πω επίυ1ικ: ‹:ὶο απο Ρε5Γοη ώ επι τω
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:αιπ1ΙεΓοσἔετιΙο ΜατηΑτο. Αφ1ογ]8
·τέρουε έ αΙιιΊ·Ι 6Ρε ντ:ιγ : τιπιἰε ημ'αι1Πὶ Μ:
μτο.1ίΙΜΙ ΡοΊιστ, η-ι:'Η απ Ρτείὶιὶ·ιὲ !”Ευειιι·8Ποαο.υειιη ρειιΡΙο Ιποτε ιΜΒοττιο,όσ
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Θρμέ)ΡΙυεαραέε , @· με πω: Ζε; 62νσίί: 2ϋωφΕ·ω·:
;:εΙει ἀιε-ῇε τηοιππτ ίε:ι1Ιεπιπ:ιπ Ι'οίίετ ὰ:
@τα @Πε δε 8α·:11οτειιίε· @Βου ηπα ίἱτ

Ι'Αρ6;:τε ίοπ1Ηθ: Ρετ Ι'α1Πί:ειοατ ά:: ίσα
8α·:ι€Ωβι1ϊ ὲεηαπτΙο :τΙΒιιοειΙ ὰ: Νοτοκι,

@η μ; νευἐΞ είε τουτο ία (ἔσω: : (Ϊείε
90ο ίεξ Ρτεό1εειτίοη ίιΞε μι· α: σωμα
ωαΒο1ΗΦσωεητ ία:ΙΙόε , δε Ρυὶίίετπ
μπαι; μεεοπιρΙΙο,έ5: (μια μι: απ:: οικει
Ιἰοιι του; ία (π:1π11ε, (Ιω έτοΙοηταΙοτε

.ε'

αίζοτηο2 ςοη1Ι11€μ713Π5 Μ. Ρτε:ιτι1ετε δε
;:αρίαιίανΙΙΙο άι1 τηοηάε , @τι οιιϊτοιπ

ρΜ/8- ρα:Ιστ ; ΟΦ (εοπ1Φο Φ; να πι1είωι
βουσε:
2ξηΤ&εο

βετίμαρτ ία: α: ΙΙ::ι;-1:ῖι )ς1ι;ο μι: Πι ία:
μ]ωερ ι·ς:ιπάιιξ ωωιὶίείὶε ει φυσά ΠΙ1ιιΠ:τε ω
πρ" >
ο:Ποηεο ;ὶ‹: ί;ι ρτοά$ε:ι;Ξορμ3; 1οίοἱη
μ! ›·

φα Μ ρ:ριιΙάβηερ ά1υάοσωποίι: άσε ίση
ν ΑΡὁττφ ; ὸ*@ἰι πιο έεηίιιΙ: αιπ:ι:ικ:;τιεπτ
_ α: 9ο: ίου ρ;εμπιά, εΙυς:])1ριμ ευίςΡτο

Μ8 3 δ· ΗΜ ;:ιιί8Ρτη ρε φοιτ:Βατ Η
- ΡτείΕΙιέ;·οίτ σ;1εοι;ε Γβιηιι8€Ι: :η ΙἰΒοτειὶ
μια ηετ1οτιε. Εφέ άοηρ;μιο ηρη ω::

- Π:ΜΡ=ίσΒαροίουε !νπε!8ιποιιτ σε εχω
]2 (Μία: Φ: Γβἱΐἴ9ὶϊ© ΑΡΟα01ίι:1ι1ο , ¦$2 Με
ΡειτοΙοε εἴ; 5. [ΜΗ τεεμιἰοςεω :Η ηεωβ

'ίωΦπισυμ απ Φο πιο μια ίειοε 1ο- [ω

!ε6€9299είεευε: να: έωυΙ= δ; Πω ὶΠ·=
τοΙΙίἔοιιοο,

__φ

ρσΙΙΙεσιισσ,σΙΙσυοΙτ
_ #0· ἰι'!!;ἑ«με
ΤέπισΜέε.
Ι'Αρ6τι·σ ει ἐστὶ;9
ΟΕΦΕ

απ; σρίττσ α ΤΙιποτΙπέσ όσιω ίπ θεση?
σε ρτΙίου ρω σΙσσσωρε ;ιιιειι1τ Πωσ άι:: ·

8Ιοτ1βστΙ)ισυ Ρετ Γοπιιέειττγτσμ3ε σιϊσΙτ
Ισ σΙΙ: ποπ Ισ Ρτσι11Ιστσ , ΜΙ Ισ άστωστσ
άσε Ιστι:ι·σε εΙσ Σ. ΡειιΔΙ , (ΙΜ πισω τσίὶστιτ:

έστίτσε «Ισ Ιζοωσ. ΜεΙε σιιΊιτιΡοττσ τησ
άΙτέε κι”, σει ε!ι1σΙ τσιππρε σΙΙσ Με στὸ
έστΙτσ 9 Ι':ιι1οιισ @ΜΙ π'σίΙ με ΕΙΙ)(01Ι.Ιτ σ

:πση:κισσσΠσπσ ‹Ισ Ισ ΙΒιι1ο3ησσετσ «Με
τισ ΡΙσΩσ έπεισε ΡΙσπισ :Ισ τω: ὸ'σ:ισσΙ
Με δε τΙσΙ1σ5 σ:ΙίσΙ$ησωσισε, εΙυΙσΙΙσ :ισ
ΙεΙΙΙσπι με ‹Ισ ΠουέρτοΗτστ Ιοί·Ι:ΙΙτικητ,

σιισοτσσυσ ρουε σει 58ποτΙοιεισ Ια "εφε
άστε. Μπι1εΙΙ:ι”σίΙσροΙιπειτιτσειε ὶπιιτΙΙσ Ι
‹Ισ Ια (αυοΙτ, Ρι·σωΙστσωσιπέ σσΙει θα

ε σου; ΙσσοτιπΜπάσσ άευσητα8σ σσςτσ
σρίττσ.()ειτ εΙσ τουτσεΙσε ωΙ.Βοηε,8: μυ

τοΙσε άσε εσωεΙε Ιιοτπωσε, Η @Ϊ επι ει
ροΙ:π σπα: πισω τσεΙιστσωοιπ @σοφια -

ΡΙι1ετΙσ ωΙωωε , Μ σμτσ·ποικ στιτσιι-_
«Ιιοηε

σοιαβάσ:Ιοτιε ειιισστ.μισ [Με άσ

ΙσίΙσιιτΙωση: σιισ Ισε ὸστιιΙστσετΙσΙσιπ
ΗΜ ΒΙσπ συσΤασΙΙσπτ ι1ιισ σσττσ σΡίττα

ΙΙΙ ΙσεΙστιαΙσι· ουιιτσεσ Δ” $ειίειτ Αρόττσ
(00Π1ΙΙ1σηοι18νΦΙ10Δ8 εΙσΙσ ιηοητι·στ)

· ΙΙΒΙσίΙ-ρειε ροΙΒΙ>Ισ, ε1ιισ μα”. ω: Ια ΙΙ- '
Ισ : 'Ι
Ιὶου5`
Ι

·

.

-

ισ

` ›

Ι

.Ματσε Ι.

"·

`

σ1σΡ.1,5σσε πωσ νικ: ιιτι;σιπάσσ , 86 νσ-σ·νσσσ

.
Ι

τστ1σσσεω:1οιιΙΙστασοεηωσΙσ εσΙΙπωσε

_

Ι :Ισ σσ €τεισάΙισσιωσ, δέ σσιωτισΙσ «Ισ

' '

σΙσι·στΙσπι σ.σ (ει άστηιστσ νσΙσιπέ, εσώ
€σέσ σιπτσ Ισε π1:ιΙσε ‹1Ισ ίση σΙ1στ όΙ[σΙ
ΡΙσ , 86 ἴσσΙΙέσ σα: σ.ρκτσε τΙσ ίση Ρτσρτσ

(ειπε σιπΙσ πιστι: , σιι>ΙΙ .ίσιιΙΙιτΙ: φωτοα
ίσσ1σιιτ ρσστ~Ιει ·άσέ]ΙττΙσσ , συ”σΙΙσ οσο
4· τΙσσι:. Ι)εισα-πεσσσ εστω σσσσσΙΠεησσ
σ - ησι.ιε (στια·Ιτε. συσστσ 8τεισάσηισσε ε. έή

'
Ι
Ι

σΙαΙτσϊτ Ισ Γσσε άσ άΙΙ16ΞΗΣ5 σ-Ιισίσε , σοὶ

-

Ι ε3ετσσσσα;εσσσ σΞι 86 Ιἔι,· 86 σιίΙ·Ι σίΙ ΔΙΕ
Χ

66% ‹Ισ Μαι τσίου·άιέσ ίασεέ οσΙαεσσ1Ισπισ
πισω: Ισ νσει·σσε ρεΙσσε Ισ Ρεσετσε·&σε Ι'σκ

-ΡσίΙσοτι, ε'ΙΙ @ΜΙ σι: ·δσΙσπσστ.. Εσθσ

Ι
ε

σ.σττσΙσσίωσ «Με πωσ σέσσιωτσσΜ
_ _

:σπασω ΓοσσειίΙσπ,: 86 Ισ τσΙίση, σρϊτσιξε

.ΙΙ 1

2

5; Ραι:Ι σ. έστΙι·σ σαιτ Ισσΐετσα 'Παπο

π

Φέσ. Ωειτσι1σΙσιισ Ρσω:ι·σπ τι:σιιιιστ σ

ζ
ΙΙ

ττει·σ€σ, σιπσ Ιιητ ιιγιιστ -άσθειςσρτσίσστσ
σΙειιιε ν`ιισ σ.ι1ττσ σρίτιήσ Μαι ασ Ισσ8 Ισε
εΙσιισΙτε άσ Ισ σΙΙ:ιεσσε 86 Ι'ειγστιτ Κάσσ
:Επεσε σκΙισττσ εμε”σσ σε:σιι1ττστ Βάσκ

' .
Ι

-:

·

)'
%Ι

πισιττ ,Η Ιι:γ·πίεσΣ16:σεσ έστΙτ άσσι1Ιε νικ:

' '
Ι :

Ισσσσάσ,-ΕοΙε ία: Ισ πισίωσ (ισα. Ετ
σσι:εσ Ι:σσβάστατΙσσ σ Ρσπσ σινσΙσυσε
ίΨΪ18ἀ°8ΙἰΠϊθΐΡωςσεειτισὶσσσ 86 Μοσά
θ· -·

4

'

Με

-

ά_--

Ι

@τ Ζε Π. π ΤέωοΜ.

11 ο

ξ

Με ει Βέκιο· «πι α: οικΙτοπ Ια τοριιτει- ΟΙτη.Ι.
Ποπ όιι·-Βιεπι-Ιιοιιτειικ ΤΙιιιο:Ιιέο:οοτιι
πιο Η ίοιι2οΙο ε'έτειιιτ· τοΙᾶεΙιὲ , 86 Τοπ
πάσι: @σε Ισ Ματ τιιιιιιίΙοτε ε"έτατιι;

τεθοι:ΙΙο οσοι ΓΙιοττοιιτ άσε οι:τΙοοιι
τΙοιιει Ια ιιοΒΙΙοοιικ:ο ειιιοΙτ οοΙι€ο δ. ΡειιιΙ '

άε:Ιιιγ τοϊτοτοτ-&8 ειιίοΙΒιιοιιιοιιε δ£ ω

ιιεττιΙΤειιιοιιε οικω εοττοάοοιοοΓιιιο σερί·
ττε. Μ:ιιε Ι'ΕοτΙτιιτο οοιιτόπειτιτ μι: :οπο ·_

ΤιιιιοτΙιέε πιο οτειιιεΙοε Ιοϋο.ιι€οε , οσοι
ιιιι·: νο ττεε-ΠάοΙοπιικιΙΒ:το σΙ-ιι $ο5$τιουτ;

ΙΙιι'οΙΙ με ιΙο ποια: οιιάοιιτ, οι άιι το
ΙΙΙΙ:& ο φ1οιιοιιε ὸοιιοιπο (ΞΕ882.ΙΙΙΒ; οιΙο
Ιοίιροσιιιιοι· τοΙΙοε οΙιοίοε Μ Ιιιγ.

Ι;π

Μάιο: οπο: Ε. Ραι:Ι οιΙτ άοΙιιγ ἐοι·Ιτομ
οι τουτο οΙετιτο : (ΣΕΠ οπο: νομο: ει!»
Ρι0τ:Ιιοι·Ι'Ιιοιιτο άοίοιι άοΙοεοπτιοιιτ; 86

έιαιιτ Ιιιτ Με ροιιιτ «Με φωτο: Ιατοττο,8Ι:
Μ; ΙειοΙιειιιτ με απο "η Μ! γ άοιτιουτο«
Με αΙΙἐε εΙο τοπιιοε Φωτ τοιιοΙ·τοιιοοιτο ι

ΤιιιιοιΙιές, ΙΙ Ιιιγ:ι νοιιΙιι άοοΙειτοτ Πιο·
. ΠιιοιιτΙοιιε μι· απτο Μπιτ : 86Ι'οιέΙιοτ- ,
α” Ρ0ιιτ Η οοτιιιοτο Γοιε ιιιιοοοιιο μπε·

ΡΟΜΜΒιο
ΙΙ'ειτοοιιι· , αΙειιοτοπιοιιιτ
8ξ άΙοίΕοακ:ο,Ιαοιιοξειι·ιιο.Ιε,π
οοιιτΙοοιι Ια
ΙοαΜ0ιι, άσο: Βια: Παοκ Ιιοιιο·ι·ο;

Οοιιιιιιο νοιιε νογοε ,οιι'ΙΙ ά; Πατακό”
- ι
πιο: ›

ΙΙ

~[

`

τι

·

ΞεπιτΜ Ζ.

ΕΙιη7.Ι. πια μια , απο:: πιοτοε, φυσά ΙΙε (ο
·

[οιιτειιτ ΡτοοΙ·ιτ:ε τΙο Ια Πο τΙο ·Ι-τ:ιιτ Με; τΙο
τεσοτιιιι·ιοτιτΙοτ τι Ιε·ιιιε οτιτ:ιτιε Ια τιιετο 86
1ο. οοιισοττΙ·ο, 86 Ιω αυτια «.Ιοιιοιτε, 86
" δε Ιτ:ε οοιιιιιτοτ :Ποτε ειιιετ:ουο ΡΙοε τΙο

Ι

'

-

ο τετιζΙτοΙΙε: 86 τΙ'οιιιοτιοτι οιιοιειιτιειιε , τΙο
ε“οιι Ιιιοιι έοτιοιττοτ. Πω: ιιιΙΙ:οτιιτ:τιτ

ι

τω: οιΙΙΙοο ρ:ιτοττιτ:Ι,οιιο Ι'Αρόττο τοιι‹Ι

ὶ

οτι απτο τ:ρίττε τι ΤιιιιοτΙιέε Γοιι οΙιει: ι
τ:τιτειιιτ οτι ΙεΙοεΕΙιτΙΙΙ. Ι)>τ:ιιττέο ΙΙ
Ιοιιέ (τι τη , 86 Ια· ΙοοιιΙιοιιι· οιι'ΙΙ ειιιοΙτ το
τ”, οΡττο οΙοιιὲ ό.έε ΓΟΙΙΙ:2.ΠΕ6 , 86 Γειτ

›

Ιιοττο νιτιοτιιτιιτ τη ροτΙοοετοτ; εοπιιιι ο

@ο άειτιε Γ:ιτΙιιιιτιιΡττειτιοιι οι: Για. τοποσ

«Ια Ρειίτειιτ, ιιΙΙιτπιειιιτ 86 ροτίαίτιοιιτιο.ιιτ
?σε τΙοτιεΡειτ ντιοοιιτιιιιιοΙ οιτοτειτ:ο. Εν;

Ι
ῖΙ - ο

Ι
Ι

οοιι(οΙειτιοιιε , τ:1ιι'ΙΙ γ τοΙΙΙ:ιιτοΙτ, 86τΙο Ισ.

ἰ

ο 86
<έτειοο,
τμ: 13ιω1ιιγ ΓειΙΓοιτ τΙ‹:: νειιιετο
τΙο ττΙοιιτετ άο.κιε τοιιτ σε οοιιιΙ::ιτ , 86 .Π

οτε Ραπ οσο Ι'ειτοττιρΙε τΙο ία ίοιιΙΐτατι
εεε ιιο Ιτ:ε ττοιιΙσΙαΡω ΙΙ Ιογ Μ.: Ρο.τττΙοε

' τετ:οιιιιιιιιιιτΙο το ραΙΙτιπιτ Με Ιοοιιε οΙΙἰ- /

·

το

α;; , τιο'ιΙ ιιιιοιτ τοεουε άουτ οεττε σακι

ἐ
ι

'

Βου τι: Ια Ριτ:τδ: 86 οΙιτιιτιτέ ά'Ωιιτ:ΗΡΙιοθ
' το. ο ΙΙ ασΙτιποιιοίτο ”Ι“ιττιοτΙιέο τΙΙόττιΙ:ΙΙιε

ι ·

ο

ιΙοε ΡοιΡτουτ8 Βάι·:Ιτε τΙοτιε Ιοε ττουροειιιΧ;
› °άτ:ίο ΡτεΡειτοτ σ. Ια ετοΙΧ, τΙ.οι:ιτ ΙΙ άα:Ιο.το
'
Ια

|Ιιο· ία Π. ο Τίπωιίο.
Ια ιιεεοΙΙΙτὲ , Ισ: ΓιιοοοεΙ 8: 1ο Μα οικ:οΙ- οικω,
Ιοιιτ ιΙΈιιΙοιΒιιοι· Ριιτοιτιοτιτ δ: ότοι:ο

ιτιοιιτΙ:ι @οι ‹Ιο Ι)Ιοιι; εΙο ΗΜ· Ιοε ειπα
ΙΙιοιιε ριοΐο.ιιοε , ὅ£Ι€8 εΙΙ(ριι:οε ε:οιιτοιι

τιοιιΙοε,ιΙ'οϋ ιιειΙΙΙοιιτΙοε Ιιοτοβοεάξειίετιι: /_ '

οκρτοΙΙοιιιοτιτ αιοιιτιοτι ιΙο οοΙΙο οΙ'Ηιτ-`
πιοιιέο. δ: σ:Ιο Ι)ΙιιΙοτο , οιιιιιιοιοιιτ:Ια.
τοΙιιιιιοδΙΙοιιιΙοε πιοι·τε. δω: οιιογ ΙΙτοί:=
Ιοιιι·ο Ιω ΠάοΙοε οοιπτο Ισ όειιι€οτ ςΙΙνιιο_

Ιι:τιιοΙειΙΙΙο σ.ροΙΙιιΙΙο , Ρετ/Ια Γοτιιιοτο άο
Ι©ΙΙΙ' οΙοέΙτιοιι , οιιι· Γο τοοοιιιιοιΙΙ [πιο

Ι'ΙιοιιοΙΙοτὲ δε Ια Ειι:ιτοι:ο ‹Ιο Ια νΙο,:ι Ιο
οιιοΙΙο ΙΙ ίο Γεια; οοιιτιιιιιοΙΙοιιιοιιτ έτα

Μ: Ετ ΙΙ ιιοΧΙιοττο ΡοττΙοιιΙιοιοιιι·οιιε
ΙοιιοιίειρΙο ,τά ιιοττιτιιέτιπιιτ τι Ια άοιι

εειιτ8εάοΙιοιιιιοΙτοτόμ Πο ΙάρταΙΙΙειιιι:
Ι‹:ε οτειιιεΙοε 86 οιιοταιοε οοττιιρτιοιιε,οιιἰ
ιΙοιιο1οιιωιτιιιοετ απτο Ιοε (:Ιιτέτιοι·ιε, ΙΙ
ΙΙιιςιιιο οι: Ισ πιιιιιιτ εΙο Εστω.: Ιιοιιτο οσω
ττο το ίοειιι2Ιο.Ιο, Ιιιγ Ρτοροίο.ιπΙει άο

&τιιιο 8:(οιτ·οικοιτιΡΙο ; Ι'οιιοοιιτοΒοει:ιτ
π Ια ροτίοιιοτειιιοο , αΙο.ΙοόΙ:ιιτο8ε πιω
(ΙΙτατιοιιάοε Γαιτιεοε Εοτιτιιτοε, 86ο τοι.ι- ι

Ντε-Ια Έοιιθειο·ιιε εΙιι (Μπιτ κιιιιιιΡεοτο:Ιιιγ
ια:οιιιιτιειιιοοιι:_Ι'ΕΒΙΙΙο ο: Ι)ιοιι, δ; Ιιιγ Ι

ΙΙέιιοιιοοειιιτ :τι οι:: οιιοτοΙτ , ορο οικω:
2107 Ραιι·Ι ΙΙ1·έεοΙτ ω: Ιο μια οι: οόΙου · .
'ι
ο
με -

κ

&-ιΜ.Μ.μ_/

μ.

'

Ι '

ΧΜασκ ΙΙ

οχ,ΙΡ_Ι_.8ετ ε 86 ά'αφΙται:ετ ία οοιιτΙΙ: Ρατ Ισ Ματ;
τγτε,αοττιττιο ΙΙ ΙΙτ.- ΟοΙτ Ροιιτττιιογ ΙΙ ΙΙ:
› ΡτοΙΙο τΙε (ο Ματ ‹Ιε Ια νετ1Ιτ ττοιιιιοτ αιτ

ΡΙίιτοίτ , δε Ροι1τ Ια ΗτιΙιιγ ταΡτείετιτο
_ Γέτατ,_οτι ΙΙότοΙτ αΙοτε, δ‹Σ 1ο ΓαΙιιϋ άι:

Ια Ραττ :Ια τ1ιιοΙαιτεε θάεΙεε, αυτ έτοάτ:τιτ
αιπ:εττι1ο: Ιιιγ α Κοττιο. ΤοΙ ΡΗ Ια τΙΡΙΙΙ:τη,

δέ Ι:: Ιοττ1ττιαττο τΙο απο ι:Ρίττε. (Σουβ

τΙστοτιε ττιαΙιπειτατττ Ι‹:ε ΡατοΙττε , αυτ:
τ1οιιε αιτοτιε Ιουίξε , 8: Ρατ ΙΙ:Π;Ιυε:ΙΙεε 86
Ραι1Ι Ια εοι1απκ:ττα: ; Ραπ! Κ ἀΙτ-ΙΙ) κΙΙυὅττε

είε Ζώα: απ” χω· τα συίσπτἐ α? Βέτα, β·
ΙΜ ίι1074Μψ Με ·υΖε,ιμαί ς·/Ζ ε:: Ιε/ω.< Οθτέ ,
τι ΤέιΜΜέσ »Με ΠΔ έέσπ-αέπιτ : 8πτε,Μέ
' ραίτυπα|τε2· Ριέχ 62612247 .71ΖωΙο Π”, ά· α?

με· Ισ[ω|£°&τϋτ :Μετα δετέ:2ΜΚ θεια @τι
| (τω: νοτεέε άατιε Ι'ατιιεΙα τΙε ΙΙετιιτΙττΙοπ
δΖΞ άσε Ιατι8ικε ασ Ι'ατιτΙτ1ι1Ιτὲ Ιααετττ

αΙΙοε Ρατ Με ττ1οττι1ττπ:πε, :ΙΜ ι·ιοιιε εεττ ,
τείται·ιτ,αιτο τεΙΙο έ:€›Ιτ αΙστε Ιαπιατιἰετε
ά'έτ:τΙτα τΙοε Ιοτττοε. ή· Πε τϊόοτΙιιοΙοτιτ
με, αοιττττιοηουε ίαΙΙοτιε απΙοιιττΙΙΙιαγ,
Ια τιοττι τΙο ττοτυτ , α τΙι1Ι εΙΙσε ε5ατΙάτοΓ
ίοΙατιτ,ίιατ Ια Ιατττε αι: τΙττΙ1οτε,8: Ια παπι

δέ κ &ΙΠΒ (Ισ @Με : ΦΠ Ιοε έστΙτιοΙατιτ,
ασ Ι:αε ‹Ιο Ια Ιοτττε απ όεάαττε. Πε πιατ

τοΙοητΙ Ι'ντι δε: Παω: εΙατιε Ια ΙΈτιττέο,
Ι::τττε α

[π |ΙΕ!ν. Ζ Ι: α Τ2αΜ:Ι:ζ *ή
η
Ι'ουτκέ€ , σ. Ια τοΙΙ:ο εΙο ευ εΙυ'ΙΙρ έε:ι·Ι- εΙυΡ.τ.
υοΙεΙ11: απο νικ Ι›τΙευε: ΓειΙυτετΙου,Ι:οτυ
υπενουεννογέω υπ 8 ΡειυΙ ευ νΙΙ: δα( :
. '·
ΙοΙ8ε με τσιπ αΙΙΙευτώευε ία ε:ΡΙττα.
ΑΙυΒειυυυ-ε υουε ο οιυιτυΙυετ ΔΙειυε εεττ-δ.
Ιυ ίστΙρτΙου Ιου εΙο:υ;κ ροΙυτε, εΙυ'ε:ΙΙο
·ουτπΙουτ , μειυΙυτεΜουτ Ιοε υοτυε8£

Με υυοιΙΙ:έε τ:ιυτι:Ιο σεΙυγ,υυ1 Ι'έοι·ΙΒ
υυε ‹Ιο οεΙυγ , ει υυΙ ΙΙ Ι·'έουτ, δ: άκου
εΙευκ:ιπ Ια ΙειΙυτατΙου , τ.1υΙ γυίΙ ειῇοιὶτέο
ιΙαυε Ισ εΙουιυεΙευε νετΙετ. ()ε:Ιυγ , υμΙ
ΙΙέετΙτείΙ; Μιά, 6: έεΙυγει υυὶ Η ΓέοτΙτ

ερτ ΤΙυιοτΙιέε::ειΙΙοε εουυυε Ι”ν11 δε Γεω

τα: όιιυε τουτο Ι'ΕΒΙ1ίε: ό:: ΙΙ)Ιου ρου::
Ιουτεἔτυυ‹Ιε δε ΙυεοωΡατεΙ:Ιο; ττειυαυ::
@πε Ι'οευυτο εΙυ 5ΈΙ8116Ι.11°, δε Ρουι· Γειά
υιΕτυΒΙο (ακα εΙο Ιευι· 2εΙο ου Ια ΡυεεΙΙ-·`
02τΙου , 8ε ου Ι'έτ:ιΙ:›ΙΙΙΙ-ειυευτ ‹Ιο Ι'ουευι
@Ια $ου-Ιειυευτ υυουε-υουε ει μποτ Ιου
υυ:ΙΙΙτέε , υυΙ Ιου: Γουπ Μ κ:Ιουυέσε.

Ι

@αυτ κι. ΡειυΙ , ΙΙ (ο υυεΙΙΙΗε Διυἔ:›·ε είε
που;
Ια
ΙΙ]έω
Ρπεσκιβ
ΟΙυ·Μ
τυοΙυει·αυτ
Με
μ,Με
Μ
εμμέ
νσἰσπ1°ἑέεΒἱσιι,/ἐἰΜ
Ρο.ίΙ”ειυτ
ςβ επ Ζώα
ει Ια νει·Ι:Θ:,
6°|ση/2Ι:

Ι
Ι

πιειΙε υυειυτ-τυοΙυε εκεεΙΙεπιπυευτ ει Γου

'

0τςΙΙυεΙτα , δε απο «πιο ο.:Ι-ιηΙταβΙο Ιπυ:

υο:Ι:1'αυιευτ 8:Ι'1υΙΙΙτυτουω δ: τ;ουτ απ·
_
=
·
ΙσιυΒΙα έ

Ι>Μ έ

Μ'
ἔΞΙι:Ρ;Ι.

έσωσε Κ.

'

_

κωι)ιο Ισ ιιι€Πιτε: Ιειιιιιι:ιιτι: ,σε Ισ Πτι
σιι Ι'νισ8σ ει:: ίαι:Ιιιιι€ι:. Φωτ ει Ιά

ειιειτ8σ μιιΙο.ιιοιτ Ζ'ΑρώοΖωι:, σΙΙσ πω:
σιι ετσι: σσιιιιιισι 8: νοιιε ει έτθ: πωσ'

ίσιιιισιιτ ε:φΙισιιέσ φωτ πισω εττσίιετ
σπασω ει νοιιε σκι ΡατΙστ “ ιτιειιιιτι:τιιιιιτε

σαι :ιΙΙοε ιΙσ νσιιε σπαει: ι αμκ σ”σίΈΙσ
@σε Ιιειιιτ σε Ισ ΡΙιιε ιιιιιιιι άι: τσιπ Ισ3
ιηιιιιιιετσε 5 σαι: 13ιω πιτ ιειτιισ.ιε Μάι
σ τιιέε στι ίσο Εἔ1ι0: ; ίοιι: ΙΙοιιε Ισ Μουσε;

ίοιτ Γσιιε Ισ εισιιιιαιιι τοιιιιιιισιιτ. δι. ΡειιιΙ
Ρτσιιι:Ι σε τιττε.ε Γειιττόσ ςΙσ απο ερι
τιέσ ι Και! ( ιΙιτ ιι `· Λιώνει κά· Μ/Ζα Ο|υ·ΖΕέ.·
δ)ιΙιπ'οιιίι: έτὲ σιισιιισιι εμε (με Τιπισ

:Με , οι ι:1ιιι (ιι ιιι€Πιιε έτσι: ΡΙειοετιισιιτ
ςσπιτιιιδ 86 ΡετιιιικΙέσ , ιι ιι”σιιίι με έτἔέ
Βι·:ισιιι σε ρτσιπάτσ α: πιστη Η €έΙσι:ιε:ιικ,
ω Δωσσω ( έιΙίαιιτ ΜΗ σιτε ) νιισ
σιιιι:ιέιισ ίιιιιρετιισ σου: ΡειτΙστ ΜΩΡΗ

1ιιστιτανιιε ρε:τιστιιιι: , ειιιιιιιγ όισιτ ιι
ΒιτιιιΙιετσ, δΞΗ ωμτο. Ρσιιττιιισγ στι
νισ-τ-ιΙ άσσο ιιιωσε ετα Γεω ιισιιτσ,·
1τισεΙ:τστεε , «μιιωιωΠΔ στο Ισ. Επεισο
σε άι: ΤιπιστΙιέσ σε ριιτιστ ει τσιιε Ισε ω·

ι·ιεΙσε ; δε: νσι.ιι: σοι: απ:: Ιαιτε , Μαι.
(ϊΙι1)ι;3ΙΙΒ πιο ε'ειιΙάτσίΙσ σι:ι'ει να Ιισαιτιισ,>
ίσειισ ιισειιιτιιισιιιε ιιτσιιε. (δε: ιΙ πι: Με

-_

σε

Χ

7~

έ” Ια Ι !. α ΤίΙππόέέ
~
βΙΙ.εέ,ΙωπέΙοετ;ςαο Ισ δ. ΕίρτΙτ Μ: θα ε1ΙΙιμχ:
Βείοτωὲ
Ρουι· Ισ: ίε:ι.ιΙ
Ινίει€ε
τΙε ίπ
σε:ορΙτατε
τα:Ι2ο€ΙΙυΙικε
ότι ςι:ειτο:2ο
ίοΙτ

ΕἔΙΙίεὲ , ία: Ρετίσπτιο8 ρπτίειιΙΙσπ·:$
άουτ οΙΙε·έ ρστΙοητΙοὲ Μακ ΦΠ: Ιουιε ί
ωΙάτοΙΙοε; οοιωπε ία61εοτάσε Ιετττε:
ίΑτ11ΙΙΙοτεε; ἐμέ πω” έετΙυο218 ει πω

21118 ; δ: ςι:ε ιισιι·ε σε όοΙΙΙιποπε @Ά
ω:: ίουΙε. Εεε ρΙεσεε ωΙεΙΙς:ε :Ιρρετ=$
τΙε11Μ:ιπ α έόι1τε: ΓΕΒ1Ιίε : 8; 1°Ιοτεια:Ιοπ

ωΠτάε·:1'ΕίρτΙωςιπΙεε τΙΙέὶοὶτ , @Πε ω
ΙΆρόττω Ψ.ι1Ι€5 έοτΙιιοπ, ; έεὲ ςαι'αΙέ
Με γ εΙεωει.ιτΜίε:ος α @ΜΜΜ Ι:ίσττΙΒΜέ
ευτεπιτ ά'οηίοΙ€σεωειπΣ ΡιΙΙ:ΙΙοέ 8ε Με

τΙιαιτηιιοε εΙο Ια νετΙτὲ ώ: Ι'Ειπάσ83Ιε;

8ε ώ: Μ. μαΙΙοατΙοιμ 82 αΙ6 Η. ίο)· εΙεε ¦
(ζΙ1τέΕΙοηε. 31 ατε ΡατέΙο0ΙΙε;ε, ε· εΙυἱ
€ΙΙοε ε'εάάτεΙίεητ5 επι ο_Μ έεὲ Μέ οσα-δ

ΙΙοιπε, τπτ γ ο. «με Ια νρΙοπιέ8ε Ισ ιΙεί
Μπι ‹Ιο Ιειπ ρωταω ει έτὲτ είε Ιω έςτΙ:6
ρουτ τσοε;-φοωιπε ΙοεΙο;Ικ €Ι6:ε ω»
τοπιο ωσωπ με εΙο έέτευότο ε: :οσε

Μ” ίιπΙετενΜυοτίοΙΙοιπειπ,Ι:Ιοη ειιΓοΙω '
ΙοεπεπΙΙίωτ 1ο ΡΙιιε ίουυοπέ ‹Ιο Μ. των ;
@απο ‹·Ιε ςικ;Ιηιιεε Μίπω::ε δε οα:ιιτ4

Μ1©εέ ροή:ΞειΙΙΙοέ:ε.τ ΡαιΙΙ:ιγαπε ὅσοι:
Ιω α ΡΜ:: ιιοπ·ΒτοΡΙοπέ: α·ΤΙ1:Ι1οτΙπέε; `

.

Ι

Β

:Με

Ι

Μ
-

δ27'27708 Ι.

-ιιιοιισο. :ουσ Ισ: ΡειΡ:σιι:ε :Ισ ΓΕΒΙΙΙ.Β,βξ
ΞΙιιφ.Ι.
:πάτησε ε: τοιιἐ Ισε Η:Ι::Ισε ι ση ειιισΙσιισ
:σ:1ιρε386 ση :ιιισΙσιισ Ιισιι :ιιι”ιΙε νιιισιι::

ισ'σΡ: ο. Μι ιΙ:οι:, :ιιι'ΙΙ·ε'ει:::ιΒιισ ::Ι,σ:ιττέσ πω:: σ.ιι:οτι:σ ΡιιΙιΙΙιιιισ , 86 σιιιΙΙΙ (σ ι:σιισί:

:Ισ (στι ΑροΓ:οΙει: , σο:ιιιιισ :Ισ ίου ρΙ:18
Ρ:σσισιιι; οτιισΠ1::Ι1Ε;. Ε: ΙΙ Ισ ω: ειιισσ
:Ι'ειιι:ο.ιι: :Με :Ισ ίοιιι : σα: (σ ίσιι:ειιι:

στα :Ισ Ισ θα ΙΙ νσιι: σο:τιπισ ἴσσΙΙστ στι
£στ:σ σΡΙ::σ Ια :Ιοέ'::ιτισ,:ιιι“ιΙ ειιιοι: ι:ιτσβ
σΙιέσ ειιισσιιιισ τω: :Ισ Ρσιιισ δε :Ισ εσΙσ
ό.ιι:ειτι: του: Ισ σοιιτε :Ισ ίσο ΙαΙιο:ισιικ

1ιιιιιιίΕσ:σ,86 σιι ΜΙΒ:: σκι ΤΙτιιο:Ιιέσ ντι::
ν:ιιγσ δ: ιιειϊιισ ίο:ιιισ 8: σΗισισ, :πιο ό::

Ιεισσιιίασ:στ Ρ:ι:σσ ιιιοισιι ει Ια ροΡ:στιτσ
. 7 μιση: άσ:ι1σιιισ: ο. ιει:ιιειιε ίειικι:σ,(ε.σ:έσ
86 ιιιιιιοΙεβΙσ.Ι (ζει: Ριιιε :ιι.ισ σ'σί: Ι”Αρ‹ΐν
:τσ :Ισ Ισίιιε ΕΜΗ: σαι Ρει:Ισ , Η έσιι(ιιι:,
:ιιι,ιΙ Ισ ίσο: έσοιι:στ, ιιοιι ΙΙιτιΡΙσπισιι:

8ειισεΙιεσιιιτιισιιτ , σοιιιιιισ νιι Ιιο:ιιιτισ

Ρα::ισιιΙιστ , :πωσ ειιισσειιισ Εογ δ6 :συσ
Ιστιατσ, σοιιιιιισ ντι ρτιιισιρο.Ι οΙΉσιστινιι

Ι.σεα: 86 νιι ΑττιΙιο.ίΙσεΙσιι: :Ισ :ιὁ:ι·σ
ίοιιιιστειιιι 5σι€ιισιιτ, :μι τσΡ:σΙσιι:σ [σ

Ρσ:ίοιιτισ :Ιιιιιτισ :κι πιιΙΙσιι :Ισ ιιοιιε.
ΩΪσΙΙ: Ροιι::ιιιογ ΙΙ :ισ Ισ :ιο:τιτιισ Ρειε Πιπ
@Μαιο-στ .4ιυόέ:·σ έ: 24ο· 6"Μ·β ι Ροι.ιι:
ΠΟΙ18

~

β» λε Π. 2- Ηυριψ:
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· :Νοέ τοιιοΙιοι··ΡΙυε νΙι:οΙτιοπτ 5 88 8,ειο

οπού: ΡΜ ‹Ιο οτοεπιοο 5 ΡΙι1ε ά'εττο!ι-ρ
τΙοπτ86 ‹Ιο τοΓροέΙ,Ι·Ι που; Ρτοροίο οπο
οοτο ΙΙειιιτοιπ δ: Ια Πο τΙο Τοπ ΑΡοΙΙοΙεμ;;
1.3εω·εΙσ (ματιά ΙΙ εΙΙΙ: :Ι 9Ι1ΙΙΙ_οΙΙ Δράκο

μπα ;ωΖωη2· αΙε Πεκ. ΙΙ οι Μου νΙ°8.)Η
ουσ Γοη Ραπ άπο άο1ομοοοιμες5 πω;

ρετυἰοηηοητ Ρετ Ισοηε ή

. Ιο8ἱ:ἐωοε

Ιπογοτιε ειΙει οΙιειτἔοἶεΙο Ρο.ΙΙ:ουτε, οιιΊΙο
Με ΙΙΙΙΙΙΙΙΙτοε με, Δι ω!σωθ α? 02ο”
έτειητ ομΙΙΙοητοιιο Ι)Ιου νου: > οσο οοιυε
ηυΙΩ:Ι1ττοΙε 5 (οπο: Ροιπι1οιιε ο:Ιο απο

Γρττο άΙοαιρΙογο ω. Γι πκιΙΙοτ1 , δεῖ ουκ:
ΙΜ ραπ άπο ει Ι>ορροίἰτο εΙο οουΧ , οι;
ηιώοήττοΡτοοοπτ άΙοκοτοοι· ιΙαπε ΙΙΕεΙΙο

Ι

Γε άσε ι:Ιι:,ιτΒοε, οπο ΒΙου έα ΕΜΠ: Νώε
πάτε, ω οφ ε`πιἔοτοτ1τ 8ο Ιο ίκουττο;11: |
ρστωομικι1ε ωογοηεοωοοΙΙοέ, οιΙΙΙΙ ο `

ΙΡΙΙΙἑυέοε οπέτουε ὶποΙΙἔοοε , ο;; η
ΜΜΕ με ορΡοΙΙὲε Ιοξο1τΙι11οιτιοι1τ; ΙΙ οΙΙ:

Πα (με ιΙο οουΧ-Ιἐι ?ση ρου: άΞεο5ου'ΙΙο

ΙΙ:Ιοη;Ρω ηωπΡαοε με Ια νοΙοιπο ‹Ιο
Βἱοιηἶοτετικ οΙειΙτ ε1ι(1Ι ηο νοιπ με .$1$
@ο Ιοε Ι1οιηι1ιοε Γο 11τοΙΙουτςΙΙότοΙ:ΙΙτ οκ
@ΙΙΙ ΕεΙΙίο εΙοε οΙὶειτἔοε_ὸειΙοε εΙΙ8ιΙΙ:οε,
ου'ιΙ οΙο.-ιιΙ ΙοίΙ:1τωόοεύηΙτοοοΜωαπόοοο

ΙΙΙ θ @ο σοτιιπκ`ἴοιιτ σοΙΙοε @ο
Ι.Β
ι

ο ' Ραρ<η~

-

1~____ἀΪ

το

.σωω Ι:

6601. ΡειΡε, τὶε ΡειττΙειτο!ιο, &'ΑτεΙιτυοΓςπ::έ
Δε δειοττΒετιτειιτ5 άο ()οτιίεΠουτ , ό.Ίτυ
τ1ιτΠΞτει1τ, άουτ ἀ'τιιιττεε, εμιτε'εχετ
εαπ: Μου ότιττε Μι τοττιττιωτι1οτι ά:: 11ο

ιτιε,ττιειἰε τ1υά (απ ττιοιιϊοε ά:ιηε Ιε:5 Ιἱυττε
άσε ΑΡόττοε ; τή φα: Γοιι αφτο 81116
(Μια ττιτι1τί'τοι'τε νετττειΒΙετττετιτ “τω

πάτε Ρετ ίση οτάτε ειυττοπτειπ, Ποτ Ρ:ιτ
Βοτιτ ιτιογοηε, 86 Ρετ νογεε Ι6€Μωτ:ε.

Βο τσιπ οτε <έρηε-ΙΞι Γοτι Ραπ ά1τω:τυ'ΙΙε
ίοιπ οτι οτιο.τ8ε Ρετ Με ΡοοΙ1ἐε ὸιι Ρετι
»

ΡΙ6, 86 Δου Ρετ Ια νοΙοτπ‹ἔ άτ: Βὶειτ;
ςυΉε οουττ:τιτ βαττ ΗΜ! Ι‹:ε τα ετιιιογὲ5,

τ1ιιΉε ΡτεΒόειπ δ6 που άι: Ρετ Μη, τ1ι:'1Ιε
$”έτειΒΙΜε:τιτ 86 @ΜΙ Μπι Ϊαἰτ Νοτη τοπι

ττν: ΡτιτΙ:: ντι ΡτοΡτιοτε , εδώ; τι (τα η-ιιΉ
η'ειΡΡτοιιιιτ,ιπ τισ Μπακ Ιειιτ ἐΜΗτιΜου.

@μπώ άουτ; δ. ΡειιτΙ ὸἰτ ἱτ:ὶ Πιτ!! τα
ΑΞ:‹5_ττομ›· Δ: Φσί022ιΈ έα Μα» , Η απατά
Νεο Ρετ Η. Γνω:· 86 Γαυττο άο τα άτωτ
τ:τιοίτε; Γνι1ε @ιτε Ι'ΑΡοίτοΙ:ιτ ατε ντιο

οΙ1:ιτΒε ποια 1ττικτιτέε , οτ Β:ι111έ:: Ρετ Με
11οττιτττεε , τησ.Ιε οτάοτιοέ:: 86 έττιβΙτα
άωιε ΓΒἔΙὶΪἐ Ρετ Γοτάτε δ6Γ311Ε0ΠΕεΞ ὰ:
Βίου; δ6Γ211ττ€ ·; ττιιΉ π:: ή ΡΗ: Ραε τπτ

εεττ: τΙε Ιυγ πιεβ116, 86 τή είτ Ρ:ιτικ:
μμ Ρετ ατομο ιπαιιαα1ττττογειτ Μ:ττε τ!

η

›

'Έ

@ΠΠΚ

Μ, Μ Π. α ΤΜΜέν.
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ΙἱἔΙΙΙΙΙἐ επεσα: τ1ιιεΙςι1ο εΙποΓε άσε [Πω. ΩΙ·ιειρ.Ι. .
απ ηιιΉ οΧεΙυτ επτἱετ€ττκτιπ ι:Ιο ία
νος:ιτΙοητουε ωογοηε Ι1ιπωειΙυε, Ισά «Ια
βρω. Με ‹Ιε σεΙΙε εΙοε :μπακ Μ”
Με ,δε ΓετττΙΒιιο τουτο α [Χου , @ω ΙΜ
τοτυοοεπε Ιιιγ ιτιο(πιε: Ι'έΙει1α £Ιο [ει μο
Ρτε Πω οτι απτο όὶ8τιἰτέ, Γεω ειιιοἰτ
ετιπρΙογξ: :ι ε:εΙει Ια τιιΙο1ΡεοτετΙ'ειι1ευη
ΜΜΜ: τηοποΙ. Επι οΙΐοι: ::'εΙΙ Πι Ισ
ρτορτο8:ΙσΒΙεΙιτιε Γεω ςΙο απο ί:ιίΙορ,
ιΙο ρ:ιιΙα ,άουτ πισω ιι2ιι1οιιε εκοοιιτιι- Ι
Μάτ: ηοι1ε ίετιιΙτ,:1ικ Ιοτε κ1ιι”ΙΙ εΙΙ: αμκ

ΙΙΙοτι (Ισ οΙιοΓεε εκ:τμοτάΙο:Μοε.8ε άσο.:
:πε ττειν.ιατιτ ροΙοτδε οποία ΓυΗὶΓειτΙτεε
«Ιε1τιε Με εΙΙΙΡοΗτΙοηε ό: εδΙ:Ιοηε ‹Ιε Ια 112- '
απο, πουε Γοιππποε οοιπταπιτε όοΙοε
τ:ιρΡοττετ ε Ι)Ιειι , 86 εΙ'γ τοεοωιοΙΙΙτο
βια άσε: , εοιτιππτ ΡειτΙε ΙΈοτΙτιπο. (Μ:

νοι:ε πε ‹Ι5τοε με μι· οΧεωρΙε: . ς1ιι'νιι

ΜΜΜ , ςιιΙ ει ειοςιιΙε πιο <έτειο:Ιο έσω
ποΙΙΙειοεε επι Ια ΡΙιΙΙοί-ορΙιΙο Ρεν: ‹Ιο Ιστι
ΒΙ1€ε δ: Ι:ιΒο:1ευΓεε ότικΙοε, θάβωω:,
(ΙΙΙ @ΕΠΙ ΜΡὐέἰυβρἔσε χω· Δ: ·ωΖωπΣ· είε.»
Βια; ΙΙΙ ΓοωΒΙειβΙεωοτιτ ‹Ιε α:Ιιιγ , ςιιἰ
8ϊΙΙ σ.ιιαπεέ: άει:ιε νικ: οΙι:ιτεο μα Με
ν0γεε οπϋιιειΙτσω μι· Ια ;ωικιΙΙ 8ε Ια

(ΙΙΙΙ8σι1εο._8: Ι;ι Ιε;μτΙιτιο Βιι.ιευτ όοε Γυ
·

¦ _

'Β

¦

.

3 ..κ

Ρετἱειιτε, ,'

Η,

4

δευσνΜ Ι.

ενη_Ι_ Ρετιειιτε , ηιι”ιΙ είὶ 6'ουβΜα,οιι εφε»!

ΡΜ' Α: ·υσΖωπΈ> είε 1)Ζω ; Μαι ηιι”ιΙΙειτ
εατειιτι , ειιιε τιαι ιιε Γε θα, απ: Ρετ Γε
νοΙοιιτε. Με εεΙει ιιε Γε άι: ειιιιΠ , εμε
1Ξι οιι Ι'οιι τιε ραπ ό,τοιιιιτιτ άειτιε Η

οποτε Μεσα: Βοιιιιε δε ίο1ιάε τειιίοιι
ά'ντι είΙΐα: ; (:οιιιιτιε Η ειιιεΙειιιι Βιιι8
ριιιοιτ @Με οιιϊ :ιιιειιιι ιιιαιίὶτε, οι Ιειι_
@σου Ποτε , ω εωΔιε οι.ι ειρρΙιιιιιε ίοΙ1
εΙρτιω Ια ΡΕιιΙοίοι·ιΙιιε, ε'έτειιι: ιτιεΠιιε
ωε;ωιε οεειιΡε αι άεε ειιο(εέ εοιιττειι
:εε , όαιαιοιτ αι να πιοτιιειιτ ντι 8τατιά

ε 6: ρτοἙοιιοΙ ΡΙιιΙοΐορΙιε; οιι Η ειιεΙαιτι
ιι'ενειιιττιἱ Ιο.ιι:ιιπο.ιιεε , ω Ια Μακ , :ιι

ΓιτιεΙυΓΕι·ιε, τιι!εε οΙοτιε ιιιοιιτοιτ τσιπ ει

εοιιΡ ει Γνιιε άεε ΡΙιιε ιι:ιιιτεε @εινα
τω Ντα, 86 ΓεΧετεεοιι: ττε5 ΙοιιειΒΙε

ιιιαιτ,ιΙ τι'ν τι ρετίοτιιιε, ιιιιι όετιε να::
@Πε τειιεοιιττε ιιε άιΒ: , ιιιιεε'είΗει νο
1οιιτεειε Πιειι , επι ει θα Ι'νιι [2ι12Ι11°,δέ
@Η 2 :Με λ'ειιιιτε αι ἰιοιιτιειιτ,

Β'οΐι

νοιι8 νονεε πια Παω ( ροιιτ να” όιτε

0612630 ρωιΖω ) απ: 12. £ογ , εξω να φ
Ιείιιε ΠιτιΡε αἱ νιι Ρα: οιιιιταιέε άι:: Μ,
@και άε Βια::θ ε: ιι0ιι ( εοιιιτιιε 1ε ρητ

ιαιόετιι: Με ΡεΙ:ιτέιετιε 88 Ιειιτε 2ιάΙιεε
ΗΜ;) νο Με; Φ: ιιὁετε εεωωιιιε 86 να

` - `

ε

:-ΜΑ**

·-

αεαι·είἱ:

Δ

-_

-

Σ.

_ή-φ

@π Μ Π. Δ Τίπωύ.
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ασφιοΙΙ σε οσττσ τοστΙεσ ”: Ρειτσσ-σοσ

Ι'ΕστΙτιο·σ :ιτττΙσοσ μι· τσιπ σα: σίΐστ ει
Ια νσΙσοτὲ σε ΠΙσο ; σσ σιι”σΙΙσοσ ίσ
το1το:ιε , ε”ΙΙ όέρσοάσπ άσε €στσσε σε ‹Ισ

Γει&Ιο11 στάΙιοιΙτσ ό:: ο ο:ιτοτσ. Η πω: Ιι:9.1.
ι σπἔεκάαὲ: (εΙΙτ σΙΙσ)α'ι·βυ[σωρο ·υσα!υέι·. 1 8.Βουι
.Με ρέ:2Σ· είε σεΜ] 1,' «Μό τω: , ὐπνιέππἰ£ Μ::;|]_

σε!ιι)·, @Ή σαιτ. Η ο αιώἔ Ζω σύώ: άσσ

:ι.ι;.

πιο πιο· κιἔε,τ,&· Μ· 4 πεπε!έε: απ:: Ρε22ιο~ π'

υιβω .· μαπα· με π! κι ἐ:ἔ]Μ ἔωσηνίαῇπ.
$ΙΙ)ειοΙ πιο άσσο :ιοΠΙ ἀΙτσΙσΙ (στοΙ:Ιο.
ΒΙστοσιι: ; σοσ ίσο ΑΡσίΙσΙατ σίΙ νο.Ροτ
οοοτειεσ σε ΠΙσο,σἰι ο σΙιειΙτ,οΙ Ισ Ισο8,
γ ΙΙΙ Ισ τσττσ ο`σστ σο οοΙΙσ μια. @επ

αΙογ, απο: ἐστι βιο: , σο”ΙΙ ΙπΙ8:ιίΙ σο

ΙοΙΙΙσΙταΡσ οσε στορΙσγ,σο σο:: ἴσοΙστοσοτ
ΙΙΙσ σοοιισΙτσίΙ;σοσ·τσοτ :ιο σσοττει1τσ ΙΙ
Ι'ΑΒΙισττσΙτ σε Ισ Ρστί:σσοτσΙτ σ τσοτσ°σο=

τταοσσ , Εσ.ΙΒιοτ _τσοε Ισε τοσο:: σο'ΙΙ
ΡοοοσΙτ , σ σσοκ σοὶ ΙΙσΧστσσσΙσοτ , σο
οοΙΙοΙοσΙσοτΙσοτ εΙσδΙτΙοσ. Ι.σε ειοττσε

Ι10τοτοσε ο'γ σσοττΙΙσοσι·σοτ οσο οσο

ΡΙοε;Ισε. (ΙΙιτέεΙσοε,ερΙ ΙσοΙε σοίΙσοτ οσο
«δε νοοΙο Ι'ειάάοοσΙι·, 8:Ι2ιττΙτστ :ι σοσΙ€
ο ουσ σΙ1σίσ σΙσ ίστοσΙασΙσ, ο3σίαιΙΙ: με

1οσίτοσ ΠισσοίΙστ ,οἱ Ισ άέσσοοτΙτ :ι Ιογ,
Ι'4ιοτ σ ίοτσοτ ‹$£ ίσο ιιοσ:Ποο άσο:
σ'
ο
Β 4.
Βϊαοάσ
Α

·
'

Ιι

αμε

/

.5'εΙΜ:Μ Ι.

ευ.«Ρ.1: Βι:ατιάε. Ετ υεαυττυοΙυε ΙΙ ΡΙίιταΙ)Ιευ
'

τΙε εΙαοΙΙΙτ εε τυεβυε Ιιοτυτυε, Ηθώ

ευε εΙΙγυε τεΙΙε ρευεέε , Η τυαΙ τΙΙΙροτε
ου ρουτ ττυευκ αυτ: , ΙΙ εοιπταΙτεανη
τεΙ(ΙεΙΙεΙΙΙ, δε εΙε ΙΙαρρεΙΙΙετ 6εΙζέΙευετ
α Ια ὡἔτυτε ‹Ιε Ι'ΑΡείΙοΙατ, εΙιαυΒεαυτ

τουτε τα υατυτεευ νη υπουπευτ, άΙυχ
τΙουυαυτ Ρατ Ια νεττυ τΙε Ιου ΕΙρτΙτ ευ
@Με αΙσοτιάαυεε·, δε Ια νοΙουτε δε Ιε5

Βταεεε υεεεΙἶαΙτεε α να Η Ιιαυτ ειττρΙογ.
Οείτ εε αυ'ιΙ ετιτευτ ευ άΙΓαυτ , αιιΉ ή'
.αφέικε Δ: 6!πϋέμτ Δ: ωΖωπὲ α) Μαι.
@ε υ'εΙΙ ( τΙΙτΙΙ) :Η Ια ταυευτ τΙεε Μ”

πω, ΙΙΙ ταου μεμε τΙείΙτ, υυΙ τττΙα εποε

εε εεττε ίαΙυτε τ1υαΙΙτε. Ιε υ”έτοΙε εε πε
_ Ν0υΙοΙε είὶτε αυττε εΙ1οΓε , αυτ: ΙΙΛΡὁττε

εε εαϊτε , δ: Ιε ττυτυΙΙτε άρα Με , δε Ιε
ρετΙεευτευτ α” ΕΙιτττΙευε. 15ΙυΙεΙετ αυξ

ττεε Ιποαπτυεε ω: Γουτ;τεοΙτ ευ τυογ,υΙ

τι'ατταυεΙου τἰευ ςΙε Ιεωε1αΙ:Ιε ‹Ιε τιποτε
ΠεΓτ [)Ιευ ίευΙ, τ1υΙ ΙΙα νουΙυ , δε Ια νο

Με Υ ερτ θ ευΙυευτε ? υυ*ΙΙυ'εΡτ μια
ροίΙΙΒΙε ευ αυευυεΙοττε εΙε ταρροττεε
11ΙουττιΙυΙΙΙετε ττυΙΙε ραττ αιΙΙΙευτε. Η
μα” αερτευτΙ επ ίυ1τε Ια ταΙΓου, Ια πω?

Πετ9,8ε Ια Ευ τΙε Ια.εΙπατΒε , αυαυτΙ ΙΙ

αεατυα4=ε-ατα:το τα" Ια νεΙουτε τΙε
· ``

`
Α”.

'

@Ισα
Ι

"κ η·

χ

[Μ λε Ζ Ι. η Τέπιπλ

σε

ι

γ

βια: β·Ζωι Ζε ρ·υπεβ οι: Με, μ! ά ει: (ΙΙιιιΡ.Ιε
Ζι/ΜΟ|:ψ'. Ειιοστο ειιιιιΙ ιι”γ ειιι: ιιι:ΙΙο
αυτα: τιιιίστι,ιιοι:ε Ισ σου ΡΙ:ιιίιτ ει:: Βια:

Ροι:ισιιογ ιι π οΙισιιι σουτ Ιοε @το ΑΡόιτεεΡει:Ι, οιι Ισειιι μι· οκοιιιοΙο ΡΙιιτσίι;
σα: σιιοΙσιισε ιιιιττοε ροι·ίοιιιισε : ιιο:ιιιι:ιιιοιιιε ο ιισι:ε _ ι:οιιιιιΙστοιιε Μι οΙ·ι:ιτεο

- ε
'
·: '

ιΙΆριιτισ σο ΞοιιστειΙ ει: Ρεοσιεέιιιοιιτ στι?
Με ιιιι:ίιιιο , κι ωιτωι σε: ΐσιι ιιιιιιτιιτιοιι
οι οιιιιιειιιτε έ έτει:: οΙειτ, σοι: Ισ $σιε-·
μου: ε. νοι:Ιιι (μι: ν ειιιΙ: άσε Αροττι:ε,

:πιο οπο ίου ·οιιιιιιοιΙο Γι:Π: ρτι:ίοΙιιξ οι;
ιιιοιιιιο, 8: σοι: Ιιτε οι·οι:ιιιε ίιιίΤοιιτ Με:
Μ:: Οι: Ρι:ιε σο:: Βια: ει τσιπ ειιτιιἔ: Ισ
ιιιοικιο, ιιιιιιΙ ει Αφοι ίση ΡιΙε νιιιιιι:ο,
ιιιιιιιιιο οι:ιοοιισιιο ετσι: οτι Ιιιγ ιισρο-;
Με ροιιιι, ιιιιιιε οι: Ι:: Με ετ_σι:ιισΙΙο:

Πει ΒιΙΙιι , σωσει: Πει: σου ρΙειιίιτ :ιικο
ιιικ: Ια ρτσιιιοΠΙο ιι: ιτιο :·‹1ι:°ι1 γ ιι εισα

τόσοι ειιιισιιοὲ μι: τσιιιτιιιιιι Ιισιιιιιιοε:
δε σα: μι· οοιιίσοι:οιιτ ιΙ γ @οι άσε

ΑΡθττοε ΟΗΕ ει ταση :Με ει: σι:'οιιτοικΙ
κι 8.`Ρει:Ι,οιι:ιιιά.ιΙ οι: :ο ουσ Ισ. νοΙσιιτοΕ
ιΙο Βια: Γε. οι Αρ6ττο #2” ία·ΡΜΜεβ
άνω. όεΙΙ ε: άπο οσιιιοτιιισιτισιιτ ο '

εεττ; ΡτοιιιοΙΙο ε 8έτοιι (απο ιιοΙσ Ισσιιιισ
νωριιιὲ.ε σει: Πισω: @εεε Ιειιιιιτε πιο:
--

ι
.Χ
Ν"

-π :

Ιιοιιιιτισε:

'
ι
ο

;
1
.
Ϊ
ι
`

ιό .

.$'οπωνι Ι.

ΕΙιιιΡ.1.1'ΙΟΜΠΙΒ8 : απο Ρι·οτιιοΙΙο νουΙειτιττιο

<

ο

|οοΙΙιιΙτοιιιοτιτ οίΙτο ΡιιΙ:ΙΙέο , 8ο Ια ΡιιΙοΙΙ
κ:ειτιοτι ιιο ε”οιι ιιοιιιιιιιιτ βιίτο, τιιιο μι:
Ια νοΙΧ εΙοε τιιιιιΙΙΙτοε. ΟοΙΙ οιιοοτο οτι

.

Ια ιιιο(τιιο Γοττο, ηιι›ΙΙ βια ρτοιιοΙτο α:

π

πω”. οιιι'ΙΙ όιτ ειΙΙΙοιιτε, Ραπ! β·το2:οιπέσ Μαι
& 42ύπο άι· Ζώα Ούκ] ρ·Ζω Λιβ): «έα
Μαι: άι· Βιίειι , @ο Μ εσωωιβυπο ώ· ΉθΪἰ!ἑ°,
μέ #ἔ|ἐἰυ›φἑο:ἑ· : ο'οΙΙ ο άπο , οοιιιτιιο Ιο
:αμεα δ6 Ιαίογ εΙοε οΙουε, οιιιι πιο οτοΙ- _

ι:οιοιιτ με ε“ιΙ :ή ειιιοΙτ οιι εΙοε Αρόττοε,

φα οιιΙΙοιιτ ρτοΓοΙιο οο ειιιΊΙε οτοΙοιιτ,
84 Α: ι·ΜΜφκεε άι· λα ·υοπέ:Σ· 6'ύπωωπο,
οιιιΙ ιι)ειιιτοΙτ Ροιιιτ άο ΙΙοιι , Η Ιοε οΙιοΙοε
φα κιοιιε Γοτιι: ιιοοοΙΙο.Ιτοε ροιιτΙει ριοιι):,

ιι”:ιιιοΙοιιι: έτὲ ριιΙιΙΙέοε ΡατΙοε ΑΡὁττοε.
θεια: ραπε|7ο Δε Μ ω, μέ αδ? ο:: “Με
€!»·έβ, τι'οΙΙ: αντιο τ:Ιιοίο :ια ί·-οιιάε , (με:
ΓοιιειιιεΙΙο, άουτ Ιο Ρι·ιιιοιρειΙ Ροικιτ οΙΙ:·

ΓειΙΙοιιτειιιοο, ειι.ι”ΙΙ ιιοιιε σΙ.οιιιιο , άο Ια
νιο οτοτιιοΙΙο, ου ( Ροιιτ οΧρτιιτιοι· Ια..

ι3ιιοΙΙ:ιιο οΙιοΓο
:ιιιαοπιοιιτ
) ‹Ιο . Ια. Μαι:
.
.
ω,_ ΙιοιιτουΙο ιιιιιιιοτι:αΙιτο. 6”οβια Ζε π·

1'Ϊ ,Μέ

ωρίε:ιιιΞε Μο Μαι ΙάΙτ Σ. Ιοειιι) @β με
Βέαι απο ο ἐυππὲ Μ ··ι:ξει:2εινιάσ , &· απο

σέο·ςβω/Μ ΠΔ. Εντι 8ο Μαιο ΑΡὁ+- ο
ΜΉοι:ιε αιιοιΦωοτηιοοΠοιιιέτ, 90ο απο
22. . Ω

.

κ

-

¦

νὶ€.
κ/,

5Κ.Μ- Δι..

__,_ _ -... .. ...

. μώ^ο·°·τ"_ έ'

βια Μ Ι !. ο Τίπω:Ι:.η·
. ~ Με) ω: Πει: τ1οιιε Ρτοιπετ, @ί σε Ις[ω οωΙΡ.μ

@ΙΜ : ΡκεφΙοεοτυοπτ μπα: τμ:: ο'οΙΙ:
Ιυγ ίουΙ , @ΙΙΙ Π. :ιαΙιΙΙΙέ Βατ Ιε: τηετΙτο
;Ιιτ & :ΜΧ άΙο ίσα: εμε ὸεμιἱε Ια άμου

το εΙΙΑ:Ιεπη πω! οΙεε ΙιοιΙππιεε ω: μου:
ΠΙ αυοΙτ η! ΡιττοτκΙτε €ωειιτιο φωτο `
¦ ντ:ιγε νΙομτμΙο οιτΙΙο εμε α: 8ταιπΙ «Μ
νπησε Μθ6ΙΙ2.Ε811ϊ ει οΒτεουδ ρουτ ρτΙ:;

:Ια Ιω ΓουΙΙΙ:ιποοε. Επι 9ικΙεΙυε Που δε

το ςι:έΙςιιε Μάο ςιι'αγοιπτ έτἐ οι: Πω
Ιογειάτ ιπ:ιΙππουειητ Ιω Ιιοτιπτιοε , Η ιι”γ

αροΙπιτ εΙ*ειιττο νία ρου: σα:: , ςιιε εοΙΙο

‹Ιο ΚΜ (ΙΙιτΙΙΙ:; ΙΙ κι'γ ειιι·ο1·τ φ'νκιΓ·:ιΙΙ Ι
πάστα άΙ: νΙε άατιε Ισ βατειοΙΙε εΙ”Ε·:Ιοιν:

11Πψω α ε1ιι*νιι ποπ ρΙιιε άὲιιιεΙε ρ`ειτει- η

ιΙΙεοοΙεΡεο. ΑιιοΙεπιπιτ1οπτ ΠΙ ΝοέΙττί
ΑΒταΙιεισι, :Η ΜοϊΓε: , ΠΙ Ι):ΙιικΙ ΠΙ ω»

Μι ‹Ι‹τ5 ΒΙε:ιαΙ1εικουΧ·κι'α πω: εμ:: ρω:

ΙΜ ΙκηεΠει::ι:οιιτ αἰτι·ίἰ εμε: πιειΙστοιπαι1τ
πυΙεΙεεΙιοιτιπτεε` :ία , ω Νασαι, :Η πα

Ρ0ιιττει μω:ΙΙε @Με ά'ο.υετο 'Πού αμκ:

ΘΦΙΙσςυ”ΙΙ οοιιε ει ιιοτΙιιΙΙἰτ. ΙοΙιπ Ι @τισ
0οιπσιεΙΙ Ι'άειεςυΙΙε, ει.ιΙΙΙ ··:ΙΙ:-α: Ισ; '

Μεσα: ‹1ι1Ι Ια εΙΙΙΙ:ΙΒιιε δ: Ια @ΜΜΜ
Μυσαιικ ετοΙαπε, Ιειιτ αιωΙοητιππτ Ιω

ρτσιιποοε·.1ωΙΜ-,-8ε Ια φαΙΙο ·οο:1ετοΙιιι
ΒΙΕΙ)`8;ιΙα, ερμ(οΜατΙομ μ; ἀοωΙε;ἔ

"Γ:_Ϊ Ι ~

, ΙΜ

1

--Ε-_______-έα---

α.8

_ δωκοπ Ι.

· £Ι1αΡ.Ι.]011Ι', οι:αιπΙ ΙΙ Ιοε τοΓοίοΙτοτα,8ε Ιοα των
:Ιταοοπίοττοοε α ίσο οοτΡε 8ΙοτΙοοΧ. Οι:
ὸοοοοοοδ.ΡαυΙηουεοηΩΩΒποΙοῇοοο

Ια ρτοιποΙΙο ΕΙο εοττο ντο άΙο1τιο οίΕ Ια
ιταΙίοτι όοΙ”ΑΡοΙὶοΙατ , ΙΙ ε'οπΐιΙΙ: οΙαἰτο
:πως ορο Ια Πτι εΙο σο τωο ωΙοΠΙοτο
ιίοΙΙ: αυττο ου:: Ια Ρτοάπ:α:Ιοιι ‹Ιο οοττο

Ρι:οιποΙΙο, 8αΙο Ι'ουαηΒΙΙο , οὐ ·οΙΙο οίΙ:
οοιποοιιο , Ροι1τ απποηοτ Ιοε Ιποπιπποε α.
Ια νΙο,οιιΙ οίὶ οο Ιοίοεί:Ι1τΙΙΙ:ο”οίΈ αεΙΙτο

οσο ΠΙ ΡαυΙ,ηΙ τω οοοΐτοτοε :ίσοι έτο οἱ
οτιιιοΙοε οἱ έταΙαΙἱε οτι οοττο οΙιατἔο , οσο

2:
σα· σ·

ΡοοταοαοοεοταυΧ ΒοππποεΙα Βοηπο
δε Ιιουιτουίο οοιιιιοΙΙο εΙο Ιουτ ίαΙιπ οτοτ
' ιποΙ,86 Ροιιτ πισω Ιορτοωοτττο άο Ια
Ραπ 86 :ιο Πισω εΙο Ι)1οι:. Οοθε μια
οπο)! ΙΙ αροοΙΙο αΙΙΙοιπε ία οΙιατ8ο !: σπί
πέ3ΐεπ· ασ Ζ,ΕΖΙΙ:·22 νέιιἐ/ΐαπ£, ά· άι· @βάτες ό·
«Με απαύαβικίε αΙ·: τετυπξ/έπέΜ;Βι £ΙΙτ (Ι8.Π8
να αυττο Βου , οπο ΓουαηεΙΙο ( οΙοΙΙ:

ω'
αόΙτοΙο ΙΙΙΙοτ, οΕι τσιπ α: ωΙο1ΙΙτοτοοΠ:
Μ” τ. οοουρο.)οβ Ζηπιφυπε αΙε Ώέω επ ριΙι4:

π. ”

“Με ποια". ΤοΙΙο ορο άοτιο Ια ε1ι1αΙιτο

'

οΙο ΡαυΙ , Ι'αι1τοιιτ 86 ΙΙόοτΙοαΙτι εΙο απο

ορἰττο , Ραπ! ΑΡύπε ΔΙε Ιε[ω 6'|ατάίμυ· Α:
οφΖιωιὲ άι· 19έω, [ΗΜ ίααταΜς/]Ι: κά· νέο,
@απο Ζώα: Οθηβ. (Φωτ α ΤΙπιο
Σα
τΙιέο

: *7_Ιο7Ι. αΤΙΜΜ.

Ι

το

:Με ε τιιιι Ι'οΡιττο εΙΙ εάιΙτεΙΙέε, ΙΙ τιε @εμ Ιιιγ ιΙοιιιιο :τυπο εΙοΒο Ροιιτ εειτο Ιιοιιτει
οιιοοεΙιιγ τΙοβη?!τ ὐΖτπιιΜἔ; ΓειιεττΙΙ

Βιιτ του: οιιΓειτιοΙε Ρετ εεε ΡετοΙοε 86
ιΙο Ιου ειιιιοιιτ Πτιεοτε ειιιιοτε Ιιιγ , δέ ιΙο

Ι'οΙ›Ιι€ετιοτι οιι,ιΙ ειιοιτ ε. Με (ε Ιετττε
ειιοοοιιο τεΙΡε&. ΙΙ οΙΙ: ντεγ εεε ΡειιΙ
Μπιτ νιοιικ·, (οτι εεε Ιιιγ τΙοτιτιοιτ οιιεΙ

οπο ιΙτοιτ ΓοΙοιι Ι”νίεεε τοεοιι Ρτεΐοιιο εε
κοιιεΙειι€εεεε, οι: άοιιιιετ Ιο τιοιτι τΙο (οτι
ΙΙΙεε·ΤιιτιοιΙιέε , οιιι έτοιτ οτιεοτε εΙοτε .

οτι ΓειειιιιεΙΙο. ΜειειΙιιο τω: Ρεε οστι
ιετ,οιιο Ιε το.ιΙοιι Ροιιτ ΙετιιιεΙΙο ΙΙ Ιο
ιιοιιιτιιο βεβ.ι ιει86 ειΙΙοιιτε, τιε Με
ΡτοΡτειιιετιτ Ια ιέτει:ειοιιε 13ιω Ιιιγ ειιοιιό

Με τἰ'επἔεκιτἰτετ (οοιιιιτιο ΙΙ ΡετΙε ει»
Ιειιτε) ΤίιτιοτΙιέε τα 149“ Ούτω. Ε: ΙΙ

ιιοιιεΙε ιτιοιιττε Ιιιγ ιιιοΙιιιε , τιιιετιά 1ο
ΙειΙιιετιι: ιΙειιε Ιε Ρτοττιιετο εΡΙττε @τι Ιιιγ
πιέττΙτε, ΙΙ Ι”εΡΡεΙΙο εΧΡτεΙΙεττιοιιτ [στα 1-Τίω-ε
β: οι Λιβ). Οι: Ριου οιιε οοεΙιοτιτιει.ιτ Μ'

ότι ιιοιιε τεΒετιετετ οτι @πιτ ιι”εΡΡετ
τιειιτιο ΡτοΡτετηοιιτ ,ι- ειτε Ι)ιοιι , τιιιτ
Ιειτ τσιπ ε ντεγ απο ἀειιε εεε οιιιιτεΒε
ΜγΙΙιοιιε ;ΙΙ εΙΙ:-οε τιιι'ΙΙ εΙΙ ειιΙΙΙ οιιεΙ+
ιιιιοΐοιε ετττΙΙειιε :Ποτ τιιιτιιίΙτοε , ε απο
Ιιτ ιιιιΪιΙ Ιοε- γ εττιΡΙογο , δ6 ή θεα τΙο
ο

-

`
το

Ιειιτ

ισ '
τω” 1'.
Α › ›
Βιμ. Ισιιτ ΡειτοΙσ 86τΙσ ΙσιιτττιιιιιΙΙστσ. Ποτ:
'

ή γιστιτ τ1ιιἶετιΙΙσι1τ$ ΙΙ στ: 9 τιιιΊΙτ Ιοτιτ οι:
1. σ”. νέα: Με: Βέττα. 5τιι: στιι:ιτι Ισ τιστισάι
Μ: θ;ιοιι·, σου: ΙΙ Ισ ΙΙΙΙΙΙΒ5 Ιυγ ίουΙι:ιιττ:ιιιτ- _
Ι
εκατσ,σπάτέτστάσ ό· μέ:: :ίε1υστ Βέττα πὅΜΞ
Ετνι·: , ό· σίεριιτ Μπιτ· .9σιἔπειιτ πρ.. Οἰπῇἔ.

(?σίτ Ισ [ειΙιιτειτιοιι οτάιιιτιιτσ,τΙοτιτ ΙΙ
νἴσ :τα σοττιτιισιισστιιστιτ σΙσ τουτσε ίσα

σΡΙττσε ι σΙσιτσ ιΙ'σΙΙσ ιτισΙτιισ , δ6 συ:
νοιιε τι ίοιιιιστιτ στὸ σιτρΙιτισέσ στι :Ισ
ἴστιιΙιΙστιΙσε οστ:υττστισσε. ΙΙ γ τι ίσιιΙσ
τιισιιτ σσσι τΙσ ρσττιστιΙιστ, σιι'ειιι ΙΙσιι τιιισ

τΙστιε Ισε πι1:τσε στιἰττσειΙ ίσιιΙι:.ιιττσ Γσιμ
Ιστιιστι: έτι:: ό· μέ:: στα ΙἱἀσΙσε , τι σοι
Μ ι16αιτ, τα .Σε στι Ισ Ρ:σττιιστσ ιιΤιτιτιού

τΙιέσ , 8: στι. Ι”σΡΙττσσ. ΤΙτσ, ΙΙ γ απ:: ετιιΙΙΙ
ι. τ.. ι. Ισ Μάτέσστέσ ; σοτιιττισ στι: ΡιιτσιΙΙσττισιι:

1' Μ Ι 5. Ισο.τι στι (Μαιο: τ:σττσ Ι)ο.ττισ σΙσιισ , σ
σοι ΙΙ ἐστι: Ισ. τΙ.σιικισίττισ :Ισ (σε σΡίττσε.
θε πιο: ειιοτιτσ τιιισΙτιιισ στιοἴσ τι σσΙυΥ

:Ισ ἔσω ;ιιοτιε ττιοτιττατιτ τιιισ Ια Ι:3ΠΕΙ.Π”;
στι:: Όισιι τιοι.ιε έτι): ιΙσ τιοτιε εΙέΡσττι:
Ισε στειτ:σε τισ σπιτι/Ιω: , τιιισ :Ισ (σ. σοσι
ΡειΠιοτι. Ετ σε: @τισ Ιστ $ειιιιτε ίουΙιειιττσιιτ
Ια τιιιίστΙσοτ2:Ισ σΙσ Βισιι στι:: ΡστΙσιιτισε

Ισε ΡΙτιε Ιοϋε.Ι:Ιστ, σοι ττιίΙστιτ άστα ΓΕ

$ΙΙΪΦ › 8‹: σ.ιιι'στιιτ τιισίιιισε σΙΙ:ιιιιοιστιτ Ισ
|

:Με
ύ

να!! 1. ο Τίπευιβέσ.

· ιι

μΙιιωιοιιε αΡΡ:ε:ιεΙ τιιι'ΙΙ5 τε:ιοιειιτροιι:
“Με : (με του: ΙιιΙεΙε αι οιιεΙ:ιιιε

Ροι:ιαιιιΊΙ Γε :τειιιιε εΙε Γι: νιε , :κι οικω
ιιιειιεεπιειι: ; αι ::ιιΙιειι, ω:: Μ, α
:οιΙιοιι·:ε Βείοιιι-:Ιε ::ιιίετιεο:εΙε. Β'οΕι

ιιιι:οιί: :ο:ιιοΙε:ι. α: :Εεεε σ.Ι'Ιιο::ειιτ Ια
Ρ:εΙοιιιΡ:ιο:ι ‹Ιε εεε:: ; «με Γε ίαιθ.ιι:
πετοι:ε :Με ίσο: Ρει:::ιι:ε,Ρ:ε:ε:ιά::ιτ |

:με ρου: ιιιιιιιι:ειιιιιι: Μ. ::ιιίε:ιεο:ιΙε
ιΙιιιι:ιε :ιε Ιειι: α: μι: ιιεεείΪειΙ:ε , Ιειι:
νι: ( ο. εε οιι'ιΙε ιΙιίαι:) Ροιιιιιι:ι: ΙοιΙΙ:ε=

ιιι:Ι'ειιιι:ιιε:ι :Ιε Ια ιιιί:ιεε :ΙεΙ)ιειι ρ :ΠΙΣ
γ :μια ΙΞι :με Ιε εοιιι:ε Μ: ΙΙ Ιε ::ειιιιε:ει,

ιιιιε Ιε 5ειΒιιειι: Ιειι: αι ιΙειι:ο. Ιιεειιεοι.ιρ
‹Ιε :εί:ε. Μιιιε ειπε: νοιιε ιιιιοι: εικοσι
ιδ:Ιεε ριι:οΙεε ό.ε Ι'Αρο::ε , τει:ιιειΙΙο:ιε
Ιιτιειιε::ιε:ιτ ρου: Ισ. Πτι Ιεε ιιιΙΙ:ιιθ:ιο:ιε,
ιιιι'εΙΙεε εο:ι:Ιειι:ιε:ι:. Ε: Ρ:ειιιιε:ειιιε:ι:
Β::ιιίΙοιιεΙ)ιει.ι ‹Ιε σε οσε που: νονιι:ιι:
Φρει:Ιιιε αι Με: ιιιεΐιιιεε 8ε·άεεΙιειιε ό::
Ια νιε , οιι'ΙΙ ποσο ειι.ιοι: :Ιο:ι:ιέε (Ι2.Π8 Ια

ρ:ε:ιιιε: Α:Ια::ι, ΙΙ που: ο ω: Η Βο:ι,ειιιε
Δ: ιιοιιε αι Ρ:ερο.:ε: ν:ιε ειιι::ε Βεαιι=ι
:Με :Με εκεεΙΙειιτε αι (αι ΠΙ: Ιείιι8_
Ι ΕΙΗΜιδΙ Ιεεο:ιάε::ιαι: ιΙε εε ιιιι'ΙΙ που:
η Η ρ:οπιιΙε άει:ιε ίοιι ει.ιιι:ι€ιΙει86ει αι

Ι δ:: ἐ:ιιΙ›ΙΙ.Ρσ.ιιΙ ό: Ια πατε: Αρ6::ει
[

ι

_

.`

ικα:

. .:

μ; Α
δ'έππΜ Ϊ.
_ ' '
' ΙΙσοτσοΙΩσ ρτσοπσίΙσ. Ετ σοκοτοσ ὁσΙσοπ

.ξἐΜ,;;_ σα:: σσοε σκι ΡιισΙ1στΙειΓειΙοεσ 8εσΙσπ$

σ·

σστσΙΙε Ισ ίσιο: ΗόσΙσπισοτ εισοοπτσε :Ισ
ΙΙσοτ εσάοωιΙΙΙσο,ειγσοτ αποσοεσ απο:

-στοττισΙΙσπο οπσο‹:Ισ 8ο ‹Ισ νοκ νσοὶι σε
Ρετ έστΙτ ; Βιὶίσοσ :ΜΜΕ πισττσ «Μισο δε:
Ια τσσσοσι1ε αοσσ νοσ σοιΙστσ Γογ. Νσ

Γογστιε με Η Ισστειτε ουσ ό,ασεοΙστ σε:
οσιττσ ΙοστσόοΙΙτσ οοΙ)ισο5 σο ΙσεΙαϊοτε

ΜΙοΙΡε:σε άσ πισοΓσοΒσ δ: ΙΙσ :κοπηκε
τΙσ. ΙΙ στσίσιπσ· Ια νΙσ α σΙιεισοο άσ οσοε
ίσο” δεί-σε ΐστοΙτσοτεοσοε ρτστσΡεσστ6
σο,ΙΙ νσοτ οσοε Ιει άστιοσιτ @Ισ οοΙ τισ

τΙοοτσ σΡτσεσσΙο. ;σ.ο,σΙΙσ :ισ ω αφρατ
έΙσσοσ , 86 σα: τΙστι σε ίειοΙ·σΙτ Γσωρσθ

σΙιστ ἔστι Ισοϊτ “με ία Ρτορισ Ιοστσάο
·

Με δε ΙοπροοΙσσοσσ. Ι)αιωοτο8σ ΡοΙὲ
σοσ σσετσν€σ·σΡε στι ΙσΓοε (ΠΙΝΩ , οσ Ια
σΙιστεΒοοε ΡσΙιπ ειΙΙΙσοτε σοἶσο Ιογι
·Μσετσοε το σσ εΠοΙο 5οιποσοτ τσοκ σσ
ουσ οσοε :πισω ό”σΐσστειιισσ,(Ισ σσοίἱοο#

σσ,·8ε ά'στοσοι·;οσοε :σωσει ίστωστο·σοτ
σιττεισΙισε ο. ίσο σῆπΞτ 86 ει Θ· νσΙΧ , μοβ
σο:: οσοε οσ Ροοοσοε ω νίιο·σμο :Ισα
[σοκ οσα σε: Ιογ. Εο ειπα σσ ουσ .

ι

ΙΓΑρσττσ εΡΡσΙΙσ ΤΙΜοτΙ1έσ ίσο ΈΙΙε;;
σκοπο
8.οΧΙ)πίΙσ11Ε8ηοΊΙ5 εΙσ1οσιπ
νοσ κ
Ι Ι στατκΕ

:Α4- .

Ι _. -”ι..σκω>ΔΑέψ

~

/Ισ 22 11. ΜααΙτα -

_/

33 εΕτα15.Ε,;
εταυ‹Ι' ατυουτ τω:: ΠτΙεΙεε , α ουί ΙΙε Με
τυΙυΙΙΙτευτ Ια ΡατοΙε τΙε Π1εω Ιεε τεΒατέ
·‹Ιαυτ δε Ιετ εττ1Ιαι·αΠαιπτ ·εουττυε Ιευτε
εΙτετε ευίαυε«5 δε ουε ΙεεέεΙεΙεε εΙοΙυευτ

αυΙΙΙ τΙυ τείΡεδτ α Ιευτε ΡαίΙ:ευτε,Ιεε εστι
ΠτΙεταυτ εοττυυε ο Ιευτε ρετεε ευ υόττε

δεΙεὅυευτ. Πε αυτ: Ι'Αροττε ΓουΙιαΙτε οτι

ΙυΙτε α Ιου εΙιετ αΙΙίεΙΡΙεΙα μα, Ια πυ
ΙετΙοοτόε , δεΙΙα ΡαΙΧ τ αουτ: αρρτευτΙ αυεΙε ίουτ Ιεε νταγε ΒΙευέ α τΙ18υεε ‹Ιε
1ιοενοευκ δε·τΙε :Με τΙείἱτε. Ι.εετΙεΙ1εβ
_ &εδε Ιεε υουυευτω Ια Ιπεαυτε, Ια Ηπα;

8εΙαίαατε, αυτ (ουτ ΙετοΙ:ήετέ οΙεε Γου
ΙΙαΙττ :Ιω τυουτΙ:ιΙυε , τω. €αι·αυτΙΙΙευτ
ρετΓουυε· ‹Ιε Ια τυοττ, δε τ:Ιυ τυαΙΙιευτΙ

Νουε νοΙουε τουεΙεεΙουτε` εευκ , ουί

Ρ0ΙΙεόευτ εεε εΙιόΙεε α τυαΙΙ1ευτευ:τ δε

Π1αΙεο11τετιε αυεευυε τουτεετ όουΙΡΡα
έα· ΧΕτ Ιε

εΙΙ: ου”αΡτεε αυοΙτ ραΙΪέ

€εττε εουττε νΙε άαυε·ΓΙυειιΙετυτΙε δ: Γεω
;τΙτατΙου τΙε Ιευτε νΙεεε,· ΙΙε·- ‹:Ιεἴεεαἀευτ

(Με ν11ε ρεττΙΙτΙου ετετυεΙΙε. Ι.αΙΙΙουτ·
Ιε8 εΙαυε Ιευτ αυευΒΙειυευτ, δε τουττιουέ
Με Ρευτέεε δε εεε τΙείΙτα α Ια εταεε,αΙα
ΙΙΙΙΙετ1εουΙε δε αΙα ρα1Χ ‹Ιε Ι)Ιευ. Πε

Ι

Ι0τ1τΙεε ΙευΙ5 Νεα; εαΡαοΙεε τΙε 110Ι1$
ω.

@αουτ τΙε τουτ τηαΙ , δε άευ·ουε τευ ότε

Ω

κατα

·*
-·,.

μ.

ο

Σε:ιωικ Ι.

_

Φι:Ι›.ι.σ:σ::ισΙΙσι:ισ:ι: οισ:ιΙισιιι·σιιχ. δε. 8::ισσ

:ιοι:ε :ιισ::::ι άει:ιε Ια Ροιι::Πιοιι ά:: Ισ νισ
άσ (οι: Ι:ιΙε. δ:: ::ιιισ:ισσ:άσ :ιοι:ε σα:
άο:ι:ισ:α :οσε :ισε ΡσοΙισε , σε ιισιιε σο::

άι:ι:ο. άειιιε :οι::σε :ισ_ενογσε. δ:: μι::
σεΙ::ισ:ει Ισ ::σιιοΙσ :ισ :ιοε οοιιισ-ισιισσε,
86 Βιι:άσ:ειιισε σοσι::ε ό: ι:οε τω. Όσ

:ιιιιιιάο:ιεΙιιγ ίσι:Ισι::σιι: :σε Ισισιιε απο
ν:ι νι:άσιι:: :ιιισσ ν:ισ ει::ισ , ιιιιι σιιι·ιοι:

νσ:ι:ε.οΙσιιι_σιι:ει:Βιιιιέσ δ: αΙ:σ:έσ. Οι:
ιΙ :ισ Ισε ισΜ:,ω :ισ Ισε:σΡ:οσΙισ :ι ιιιιΙ

άσ σσιιΧ,ι:ιι:ι Ισε άσ::ι:ι:ιάσ:ι: Με. Ειιίιιι
δ. ΡιιιιΙ (οι:Ι::ιι::ιιιι: οσε ι:ισιιε ε: Τι:ιιο
τΙιέσ άσ μι: Ισ Ρσ:σ, δ6άσ μι: :ιά::σ
5σιΒιισι:: Ισίιιε (:Ιι:ιΡ:,ιιοιιε ειιΙσι::σ :ισ Ι::
άιιιιιιι:σ άι: $σι8:ισιι: Μ:: σο' :Ι :ισ σοι:
ισιιιά:οι: οσε ειι:σσάι:σ Ισ Ρσ:σ , :ιι :ισ Ισ

Ρ:οροισ:οι: σο:ιιιιισ Ι'ν:ιισιισ Γοιι:εσ :ισ

ι

ίσε ἔ::ισσε δ: άσ :ιο::σ :::ισιισ,5°ι1 :ισ
τοι: Ι)ισι: οσοι: σ:σ:::σΙΙσιιισιι:. Λάο
:ο:ιε Ισ άσ:ι:: Β: Ισ ισ:ι:ο:ιε Βιι:::σ:ιισιιι:
. :σ:ιά:ιιι:
δ: :σΙισισι:Ισι:ισ:ι:
ιιιισι::ιιισ
Ισ Ρσ:σ :Ιιιγ
Ι'σοσιιΙΙ:ιιισσ
, Γιισ:ιιισιι:8εΙα

€Ιοι:σ , :μι 2ορει::ισιιτει ιιό::σ €::ιιιάσ
δ:: Ιοι.ιιισ::ιιιισ άιιιιιιι:έ ; Μι:: :ιιι2ιγειιι:
ιι6::σ ίσ:ιιι:ι:άσ :ιἔ:σ:ιΙ:Ισ ιι ::σι:ε
σοιιάιιιισ σ: :ισι:ε σοιιίοΙσ σ:: α: Ησ

'

ι

-

- .σΙσ, .ι

/ῖι›· ΙΙ: Π. 4 Τὶπισιώ. ο

3;

,

οΙο “Στ οτι Μαιο ιιοιιε ρτοΐοιιτο αι.ι ω”

Ι

Ροκ οοιιι.ιοπε ιΙο (ει ιιιΙΙ:Ιοο, Ωιωω δέ ω
ιοΡτοΙιοιιίὶΒΙοε , Ροιιτ ΡοίΙοεΙοτ :ι Μπακ
ι:Ιιιιιε θ. ΙοιοτιΙιοιιτοιιΐο οοιιιιτιιιιιιοιι Ιο

Ι

τ0γειιτι1ο ‹Ιο ΒΙοιτο δε ι1°ιωωωωιιιο,

ειιι'ιΙ ιιοιιε ιιαιιιι€ με Ισ: πιω: σ.Ιο ία
ιιιο:τ. ΑΜεικ

Επι, ~

'

