ωαϊει2αΜοΝ εταοι2ιεεΜΕ.έ
πω:

σ

·°

»Με

Π. τω. εΙιαο. 1. νεα 6.7.

*Αθ ΐ.¦ι
ἔσω' ΔΙΣ

Ι
.

-

>

.

-

Δ

-·

.ι

,

_

Μ.
ν ι. Μ» Ζαφιεἔε (”ά!ίβ ]ε 2 αείωσας/ΐα
“έ” με :τι ηάτωαει· Ζε έσα α? Μαι μέ #07
το] μ7ἰ>ἱπαρψτἰΜ :Ζε Με καηκε.

ντι. ε” των α: »Με τι @Με έωαπἔ
ο» @τά κα· είνπέαέτἐ , από: αΙεβ:·εε, α? αν·

ίεέΐέα2α , ό· ε: ία:: πεβα.

›

Ι

Ηε ιι ε Έτετεε; @είε Με Θεια;

ΉπαΜ ε;.:*Μα α*
ρ
.ε·νεπ

λε τΙε οειιεάιέΗοιι άε Ι)ιειι δε·
Έ Με τιαν εΙε ρετίστικιεε ία<έε85
. δενετειιεείεε; Ρτεττιιετετιιετιι:
Ροιιτ Ιε Γοιτι> οιι”οΙΙεε οτειιετιτ ιΙΙιτιίΙ:τιιΕΔ
τε Ιειιτε ειατατιε οτι Ια [Με δε άτα Ιεε

ι

1ιιετττε τΙε Ισοτιτιε Ιιειιι·ε ιΙατιε Ιε εΙιε·
¦

απο εΙιιίαΙι1τ , ίεΙστι εε (με Ιε Ξειαιιειιτ

πω. τΙιΓοιτ εΙ'ΑΙ:ταΙιαπι , ειιι”ιΙ ιιε ιιιατιειιιετοιτ
πω· Ραε άτα τεκππα:Μετ α/ἐε· εν2]ζια22_τ αβ :πείς
ρα· αμε: Μ] έεἔατάε›· Ζε σημαία· 2°ΙαπωΙ

·ρω·βιένε α· ?τα εβάιφ'ε ά·άπν2:.. Μαιε
ι ειιττε Ι'αιιατιταίαε τα εεττε τιοιιττιτατετ

-.αν

/-ή”Τμ

”Ϊ7Ϊ”7.___”~·

ε/ω· Δι Π. Δ: ΪἰπωΜ.

79

επι εΙϊ Με μια επιιιιι ΙιοτιΙιειιτ άε πάτε ε1εφ12
Με ,Ι'ειιετιιΡΙε ιιιεΓιιιε «με τεΙε ρετεε,·
δέ τε!Ιεε :πειτε πισω ΙειΠεπι:μιουεεΙΐι

να ΡιιιίΒιιιτ ει.ιΒιιιΙΙοτι ει Νεο Βιιτε ,·ιιέ`ι
Πε οποτε Γε Ροι:ειιιθειιεότιιειιτ σ. ιωπεε

ἱεε τιποτε @ε απ:: ιιιιι πισω οιιι: άσιιιιδ
Ια Με. Ι.ειιι· νεται εΓκ εοπιιιιιε νο Βειιτι-=
Βεαιιι «με ω" κιοιιε :πετ άειιειιιτΙεέ
γειικ ρου: ιισιιε έεΙειιτει· 86 ιιοιιε ατοπι- .«

άιιιτε άειιιε Ιε ε εττιιιι ειιι'Ηε οιιτ των”
8εροιιτ ειΠιι ` ι:Κάειιιε τιοε εοευτε να
πω:: ειε [ο. Ωι€εΠε , 86 ντι 2εΙε ει Γ:: ή
ΒΙοἰτε,ΪειιιΒΙειΒΙε επι Ρειττοιι ,-‹4ιι“1Ι ιιοιιε- ν -

οι ο; Με νει: επι @κι Ετ Νεο εεε τοι.ιε
Ιεε !ιοιιιιιιεε ΐογειιι: τω” εε Γετιιι€
Βιειι 8: ειε πάσει: (ειιιι:ειιιειιι: ΓεΙςι-ιι Γει

νοΙοιιτε γ έκαμε ειρρεΙΙεε_ Μ ρπ·Γειι Επι:
ιιείὶεεε εοιιτιιιιιεΙε , 86 με Η Δι€Ρεατιωι;
ιιε Μ:: ρτοιιτε οποτε ; ΠεΠ:-οε ειιι'ιΙ

Η ειι σ. Ροιιιι: , ειιιι ΐοδιετιι: ΡΙιιε οΒΗ8θε
ι εε όειιο1τ , εμε ε:ειιιι ει «μι Γιτιθ:τιι-=

Μπι 8ε1"εκειιιΡΙε ‹ὶε Ιει:ιτε μετα δι! ιιιε==
εε Ιε εεεσιιιιιιειιάετικ εΐνειε ΓειΙΐοιι Ραυ
ιειιΠετε; δε Η Ν? επ ει @Με ειιοοπ:σ

ιιι Γογειιτ ΡΙιιε εοιΞΡο.ΒΙεε ειιι”ειικε
@από Πε νιετιιιειιτ ει γ ιιι:ιιι-ειιιετ , 8ε ει·

@τα ιιιαΙιτιειιτειι(ειιιετιε Μ. νογεγ οὐ·
Ε(

ε _

'

ίεΙοτι
»

μ
›

Δ
κ

._ .

. ι.
.

ι
›

/

`

ε

δεν

ς"...

.9::·πισκ ΙΙΙ;

Υ

ΟΙπειρ.Ι. σε
ΓοΙοσ
Ιεστε
ωστε
εσεεΓττεε
Γοττε σεΙεε[σεσοΙεστ
τστΙοσε Ιοε ττεεεε
εοσ-

Π,

Γτστστσεστ τετοτστ. Γε στοοεσε σε Ι*Α-ι
Ρσττο εισοο Γοσ στΓοτρΙο ττωοτσέε σεισε
εε εοτσσποσοεττιεστ σεΙΙερίττε σσ”ΙΙ Ισν

τ(
στ

έσω ,Ι σοσε τσοσττε εστσετστσοστ τοσε
νοτττε. εεττ Ισν αντιο: τερτείεστε (Με

Ιεε νετΓετε Ρτεοεσεστε Ισ . στοκ σιτε
ζΙ)Ιεσ Ισν :στοπ Γεστε σ”εΡττο σεΓεοσσσ
σε σοσκ Γετστσοε Γειἰτιτεε 86 τεΙιἔἱεσΓεε.
σΙΓο.σο1τ Ι..οϊε Γε Θεσσ, αποτο , 86 Εστστε
Γε τιποτε, 86 σ>οσοΙτ ότε σεε Γοσ οσΓασεο

ΙσΡττσΙτ 86 οΙεσε επ Ισ ντεινε τον Ρετ Ιεε
| Γοἰσε86 Ιοε εΧετσΡΙοε σε εεε στοκ σου
Γοσσεε ΙῖσεΙεε; ΙΙ Ρτεσσ σεσ οεοεισοσ·
σε Ι'εκΙιοττοτ_τιοσ ΓεσΙοτσεστ σ Ισ τ:οσ-_

σωστο 86 ΡετΓοσοτο.σοο τ ωστε σσΠΙ οι!
ο στοστεε 86 ο Ι'σσεισοεστεστ σεισε Ιε σοῦ
* ΓοΙσ σε Ισ Ρτετε , Ισν τειτσεστοσεστΙσ

επτα: σσ Γεω: στΙ-σΙίτετε,σοστ Πωσ
:στοπ οοτστσο εοισΙ:Ιο , οσ εοστοσσε
Γεε οτεττσετεε Γσσεστε οσ Ισν; Ραπ Αν.

σιτε/ά Με (σττ ΙΙ ) σ· τ”εσπτυπςβω ?των
τα κάτω2ετ σ: έθ72 στ· Βέτα, σ” άσε @τ
τω· Ζ'Ζωμψτέυπ σε Με: Ματσε. ΙΙ Ιο ΓοΙΙΙε
οπο εσεοτε τι οοΙει τσεΓτσο σετ Ισ σσσΙἰτσ
σε Ι'εΓΡτΙτ ε σιτε σοσε τοοοσοσε με

›

Ι”οσσσετΙε
τ τ»›

1.7 . Δ .

.πμ

ρα 22 Π» 2 Τἰυηο£ἔ.
ἐ1
'ΙΜ Ι”ει1:ιο‹ἐἱΙο ώ: ΙεΓυε βΙιτΙίΙ·;Ιυγ 16
ηιοιππωτ (με ε'ε:Π; να ΕΓΡτΙτ , ροη ΩΙιεέά

ΈτοΙεΙ, ΙἔιεΙιε 22 ΜΜΜ , ΜεΙέ ειδΙ:5ΐ8.τ εις
όοιπ,'ρΙεΙπ άφίοτσε,.8ε ά'ειτι1οι1τώε ά:
Βου ΜΒ ; Ε” (Φτ-ΙΙ)Ζ)Μέ πι· που: 2φσΜ22
2ζων22Ι· ω: @Μι α? 2Μιέέέβ , »ΜΔ έεβπέέ
8Ιε εί2ίεό?έσπ, & είσβωτιι/2:. εε τω: Ισ;
«Ισα ροΙιπέ ; «με ΠΟΠΗ ιψιτε ΡτοΡοΐοηε

ιΙε ττ:Μττετ :η @Με αθώοι; ειυεφυε Γεώ

ΙὶίΙειπ‹:ε τΙμ δεὶ8ηεΙιτ:.ΓειςΒος€ατΙοπ,φο

· Ι'Αρόττε Με ει ΤΠηοιΙιόο, ό:: έειΙΙιππωξ
Ισ @τι εΙο Ι)1ει1; δε Μ. ταΙίο:ι , Πιι“ιΙά
;ήοίιτο, έ1ι·έε οΙο Ιει ςι.ιειΙ€τθ: ‹Ιε ΓείΡτ1τ;

φα Πει; Παπ κι όοηινῖ: επι Γεω ?ΙΜ
@ποτε ΓοποΧΙιοττε.τΙοη ά Πουε αφορά

ρτοτηίοτοτυοητ ει ση ε:σηΠάετετ ΙειΙΙειἰ.;
Ιω αυσεςιχε Με απτο: ρι·εεεόοηε,6ΒηΙ
δξη58τδ. ΡειυΙεη ατε πως” Ραπ· (Α
@Μέ/ε εαπ/Με· ιδιέπακιβε: 'θα Ρως Με»!

ΠΡΡοττ€τ μια: ςιωΙε1ιπ:ένοε πια όση

:ιὶοτοε μιψΙω όιι νἑτΙἐτ Ρτόοοόεητ ; οἰτ
ΙΙ (Π: 9ιιΊΙ ο:Ρε Ιξε:ΙΙψ.άθ μ;!Α]θ] ©ιθέμψ
Μ σε ΤἰωσΜἔε ; ό:: [αφ 9ιία]οίιτρηΕ
@έἰπἔεΜητ ; @Η ἰρφιεἄέ αμκ/έ ]: Ιδιά
Μση/?έ, ΙΙ νιίε:ΙΙΙο ά1ςε;Ετεήης!υς ι:65 Ι
ΙΙΙ [ΦΠ ; :ΠΙΑ
το Μ:έοωΡΙΙΙΙεε το @μιὰ

Ι9φακοτμ_οεσ ά: ε=¦ὲεεπωε<= @#53

Ϊ

' Ι Ιἶ.

Με·

η

. τ
τ.

Χ

_.

Μ

ΜΜΜ:: ! Ι.

Ι

Χ @του Μου 5'ΙΙε (ο ΙουτΙΙοουτΙοεαοοττουαρτο·

Ι

τ:ο ουο Ι)Ιου υόττο ΙουυοταΙυ Ροτο Ιουτ

Ι

κ

ξωα_ιοΈ:οέ:α-©ω-._Μή
.έῖ

@του ΙααΙΙΙο;υο ταΙΙουε ροΙυτ τΙο Ιοτυου-

τ

Ιο άι: τυέρτΙΙοτ Ιουτ αυτοτΙτὸ ρουτ υουε
τουΙταΙα ΙΙουυο. (ΙουτοΙατυουυοε φαϊ

τ
Η

υουε τορτοοΙτουτ Ιο τυέοττε τΙο υοε δΠ.9

Η

οοΙΙτοε , ουτ αυξ: Ια ρΙυε τζταυοΙ' Ραπ ο::

Ι

Ιουτε τυακΙουοε 86 οοι3τυυποε. Πε νΙυοτυ:
τουτ αυττουΙουτ ου'ουστ τ, δέ τ:1υΙ Ιοε τ:οιυ-

Ι
‹

Ρατοτα αυοοοιιο Με ίΙος;Ιοε ΡτοοοιΙουε,

Ι

ττουυοτα ορο τΙοουΙε οουτ οἱυυυαυτο ασε
Ιουτε τυουτε,Ιουτα ΙοΙκ, Ιουτε έτατε, Ιουτε

Ι
Ι

(οΙουοοε,Ιου τε αττε,Ιουτε Ιαιπἔυοε,86 του-έ

Ι

τοεΙοε ραττΙοε τΙο Ιουτ ντο ταυτ ρττυέο
ταυο ρυΒΙΙουο , Γο Ιουτ τοΙΙου0ουΕ €ΙΙΙΙΙΙ··-·
8έοε , ουτε υοττο υτοτυ:Ιοχοί'τ υουυοαυ,86

'

τουτ αυττο αυ°ΙΙ υΙότοΙτ ου α: τοτυρε-Ιατ
5Ι Ιο τοΙροέΙ: τΙο Ιουτε αιτοοΙΙτοε υοΙοε τι
με οιυροίοΙιοε τΙο Π: όέραττΙτ όοΙουτ
`

υΙΙαετο ου όοε τ:ΙιοΙοε Ι.υάΙΙΈοτουτοετοοτυ

-

Μου τυοΙυε υουε οΙεΙΙΒο-τ·ΙΙ αΪυΙυτο
Ιουτε οττουτε ου Ια τοΙΙΒΙου ,ου ΙΙ ορο

Α ςυοΙΙΙου οΙο υὸττοΓαΙυτ οτοτυοΙε ΜαΙε
οΙιοτε Ι:τοτοε, οο υ'οίΙ με τιποτε .τΙο ΙυΙυτο

Ια ΪογτΙοΙα ρτουιΙοτοΙ αυτΙουΙτὸ , ο'οΙΙΙ α.
υπο ΙΙο οο.ΙΙο όοεΑΡοττοε; ΙΙ Ηιυτ αυΙΙΙ

_ '
Ψ

τοἔοττυοτ του :πατα α ίου υουΡο Ι δε·
_

τ·

·

βτυΙΙ:·

*ή
β, ο Ι Ι'. :Ι ΤΜπόέε.
73
Μπιτ εε ΠΙειι άσος εΙΙε ιισιιεε.ΙειΙΒέ ΟΙηΡ.Ι.
Ια «Με , ειπε Με άειιοτισιι δεί-ειστε»
τε ΙειιισΙσ.Ι:Ιε ει Ια θειιιιεισηΜΜ :Μ7δέεκε Λ
σε, εστιιιιιε άι: δ. ΡειιιΙ ,νιιιατιτ ώστε.

οπο: , ιιιάειιιειιτ,8ε τεΙΙΒιειιίειιιειιτ,τε
ιισιιεειιιιτ πιο: εσιιιισιτΙΓεε άιι ΙΙεεΙε , 8ε
Ι:0ιΕ112ΙΙιτ τεΙΙειτιετιτ ωστε ιι.ΐιττε εσιιιιει·-›
Μισο, σα: οσε οι·σεΙιειιιιε ιι'γ νογειιι·, Δ

εμε οσε εσιιΓειειιεεειι'γ Γειιι:ετιε πω,
φωσ Με άιΒιιε άεΙα άΙΓειρΙΙιιε εεΙεέ

Πε άιι δειΒιισιιι· ΙεΙΙ.ιι.` Ιιιιιι:στιε ριιι·τιειι
Ιιετειιιειπ ΓιιίΠάιιΙιέ άιι Σ. Αρόττε ειι Ια
Ρτἰετε , σε ίσο :ιτάειιτ στι Ισ. εΙι:ιτιτσ.`ι
Ρτισιιι Ι)ιει.ι ω: δ: Ισιιι·, εσιιπιιε Μη,

@ε οι Ι'νιιε οι Ι':ιιιτι:ε άε εεε άειικ σου
Πει άε ιισιτε τεο·ιρε σε Γε μπεστ ΜΜΜ
Ιαιιισιιε ιισιιε Ιεε εγοιιε Γιο&ιθέεε απο

εείειιιιτ εΧει·ειεε.φιε του: οσα:: τειιιρε
ω: :ΜΕ Ιοιειι ιιιοτειιιε άε οσε ταση-ε

ιιοιΙΙ:ιιισεε , οσε άεεΙοεοεΙ·Ιεεε άε Ι)ιειι.
ΒειιάσιιεΙογ σε άειισιτ ι·ισιι σουτ που:
ίειιΙετιιειιτ , πιεσε ειιιΙ'ΙΙ ροι.ιτιισσθετεε, .

1β.ξΓετιιετειαιιτ άσε 8τοιεεε-ι-σιι'ιΙ Ιου: ει.
@Μ ι δεῖ Ιιιγ ειι άεοιεικιά:ιιιτ Ια εοιιτι
@ποσο σε Γε.εετοιΙΙειιιειιτ ; ιισι:ιε οπο.

ΓείΙΙ1τιτ σε Ιειιτε Βιετισ8εειι “το” Μαιο: Μα; Με ειέΐε&ισιι εοτάιο1ει ΜεΙ$ Η
· ·

--

'

Ιοϋειιιεσ

|

Η

' μ.

έ

7

Η

.9εππω Ι Ι.

Ι' γ ρωΡ.1. Ιοϋαι·ι€ε ασε δ. ΡαυΙ εΙοεπισ α Ια Ε” ‹Ιο
7

Ι

α _Τ1κτιο:Ιιέε,εΙΙΙαπωμε όέτοΙτ ·υαβ] ω»

Ι

β:έων, πωσ αΡρτειιά ηιιεΙΙε τΙοπ @Με
Ια ιαὁετο. Νοιιε άΙΙοηε :οσε ασε ι1οι15
στοΙοηε;86 ποσα νΙαοτιε Ια ΡΙυΙραττ αστυ

ιπο ΙΙ :ποσα οι: ι:τογ1οπιε μποτ. Νο;

. πκιπε πωπω ::6 φα Με ΙαοΒιιοε σοπ
ίεΙΙεπτ,(:ατ Η νοι1ε :ειπα νοτΙταΙαΙειιαοπτ
ΙεΙυε (ζΙ·ιι·ΙΙ"τ ματ νότια: ΚεεΙε-αιρεσια·τ 86

Ι

νότα: ΜαΙΙΙι·ο , Ρουτςι:ογ Μπα νοι:5
τουταιιττωιοικ , η.ιι'1ΙοεΙ'οτάοαοε? $ί

ΦΠ,23'Δ·"π_ΩΠ

Ι `

κι” αΙ·οΐικε ίογ α Τα εΙοέΜπο,οοωπα:πτ

ΕαΙτεε πω σε αιι'ΙΙ εΙεΕεκκΙ9 8ε οοιιπωσαΕ
ει: €αΙπτε νοι:αΡοίπτ α: @ΜΙ τ:οαι111ατ1+ `

έα: ε· 5Ι νοιιε ασ άοιποε ροΙατ εΙο Ια να
:Μ τΙο Ια ΡατοΙο , ι:οαιωεπι: ίσα ρέο
πιεΙΙοε δε ΙΙ:ε ωειιαοοε να” τουοΙιεστ
;:ΙΙοε Η μου Θ (:οωιτκ:ιπ τι€8ΙΙΒοανοιιε Η
έ'οττ.ΙοίαΙιπ , εμ 'ΙΙ α Ρτορακέ α σε” εμ
Ιιιγ·σΒοϊΙΙεπτΡ δέ εοι11ττιωτ αρΡτεΙ1εω
Ι Με νοιιε·Ιὶ-Ροι;ι Ια .όαιωατΙοτι, τ1ιι'ιΙ άο

·-..υ8;~__-.έ_ΥΒ=Ή.|·

ηοτια: φα: τού: ακα τεΙαοΙΙοε? δΙ νοι1$

με ίεΙ8ια1εε,α8Μεε νοιιε ιΙο Ια [οπο 9_δί
νὁετο Ιογ έτοΙτ Βι·ιοετε , νόττο νὶε Ιστοί:

' Με α ττιαυιιαἱΙἑ.ἔ δοττοαά”ςττου:,.ιτιοω
ὸαΙαε, Η τεοοιιιιοΙΙΙεε , αι:: αστα: Ιογ
ν9 09 Γιουε @τα :αυτ :Ια Ισια.ΙΙ:,τίεΙΙα

[ Ι- `

·

α

/

4

,

2αβό

Ι_.
α ..-..

...Δ ,_,._ >,α_

1 . η !

|

.

. 4

@ο ία!! α-_2“Μ2:ό. ›

- ?το

Ηι1Ιν11 Μ; πιο ΓοΙστο, σε νεο οοωοιΙΙοζ οικω,
[ο Γογ_ρσυε οΙΙ:το β1Ια:ειΙτοε σοὶ: οίΙτε;
ντεγο 8μ1ση @Ιω Μσιπτοε πιοι1εΙς. Α '
νόσο μι; εφε σ:ιιιι;οε ;1ιΙΙΙΙΙΙΙοε εισιιέ Ια: ν

μιτΙοείτιιΙτε εΓνιιο βάσει: νΙο. Ασπα
ΙΙΙθΙ1ΕΙ)Ιου σο Ισ :οσοστο. Ιο.ιποΙε. μη;;

@απο ΙΞΑρόττοπο 1οϋο . 8ο Ιοί-σε
ΕΜΠ ηΙο:.ΞεοΡεο, σα: Ισ 16ο” σι1Ι_οΙΙε

ΙΙ00ετο σ; νοτ1τεισ1ο. ΜεΙε ΓοΧοιιτρΙο στ:
ΙΜ ωΙΕμφρο άο1τ Ρω;1ουΙΙο:οφοσο

τουεΙ1ο: Ιοε ροτίοιωοε Φ: Ιοιπ οοτπὶὶ-»
ἱΙ9Ι1βζ6ΙοΙο1εΙ°ΪοΧ@

νο;Ι;ο ςΙοΙοιιο

ο» Μουτ ΠοΦωότυοοσοσ ΙατισυττΙειω
$9ηαΪεΙΙοε 4:Ιο11:1οτοστ εΙοσε-Ἐ1ιιισεΒέο,›
ΕΠ 61ΐοτ ίΙσσι:ε ε:ιοσγΙσσεεοπτ Φ ω»
ΕΠ Μα; βΙΙ:58;; ρσωΙ11ορτ·ΙΑΙΙΙ0ϊΙΩΠΦ

@Με Φτου: έιόι1ε εΙαπωΙοε Ροτοε·δο
σε Π1915ο5ε σοὶ πο ρτοησητ ποσα ΜΙ» '
!ΙΣΙΠΙΙ:ΜΙτο σε: ὲΙοΙουο·: Ι:οιιτε οιιΐουε σκι Ισ ο

90οεοεὶ·ὶΙοιιεεἶ έ:: ΙοΓιιε ΩΙστ1& ο €οττωΡ=. ο /
Παποστ .σιμσγ σιι'ΙΙε ;11&ειι; , οι οΙιοΐο ο
ΜΙ; ΩΙΙο προ Γεω:: , σ; Μ; ομ*1Ιε σο. ίσκιο. ο

Ε” ΟΙνέεΙσπε ` Ειητιὶεοε έρμο 1ο ποιού:
:τω: σ: εουετοὶ·εο σεΙ58€οσ ε έκ ΙΙ Ιων

Με ίεσ Με σε με Με Με ο Γε @Η 7
ο

.

ο '
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·

Θεσσ;
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Ι

6'απΜ Ι Ι.

›

ςΜΡ_1_8ΟΠΩΦ εμε εΙειυε νυε υ·ιειΙΙου Ρειγουυο

·

εΙΙσ ίοττυει ντι ΤΙπυοτΙιέο , κ:ΈΙΙ-ειεΙΙτο
να εκεεΙΙουτ υ1Ιυ·ΙΡετε ει Ι'ΕΒΙΙ(6 εΙο Που.
Ετ ΙΙ Γε ττουυε ὁ τυειΙΙιουτ : άε:ε ρετοε
(ΙΙιτέεΙουε ΙΙ ΈτοΙεΙε ευ Ιο. ΡΙετδ:, υυ'ΙΙε
ΙειΙΙΙευτ υουττΙτ Ιουτε ευίειυρ εΙειυεΙ'ετ

τουι·,6ε νογοτυ: ίοταιοτ εΙο.υε Ιει1τττ1ειἰ
ίου, ό: :ΗΜ Ιου: Μο :Ιεε ευυειυΙε ό:
άσε ΡετΓεευτέ:υτε ‹Ιο Ια Έογ εΙυ'ΙΙε ίουτ
η-ίου1ΒΙαυτάε ςτοΙτο. 5ο Ρουτ ΙΙ ρευίοι·

πω:: ΙἐιεΙπετὲ ΡΙυε ΙιοιπουΓε δε ρΙυε ω
πυυεΙΙο 86 ρΙυε εΙΙευσ ι:Ιουι οοΙατο ά:
ΒΙευ? ΑΜΒ Γιυ_άέοοιιυτε-τ9:ΙΙο ‹Ιε Ισοτι
ιι€Ιις:υτο Μ: ουκ ; δέ υουε ευ ειυουε

νου,ςυΙ ου: ιυειυεὲ ουκ ιικίυποεΙο ΗΜ
κά:: Ιουτ υο€ΙΙΒε:ιπ:ο , Ιουτε_Ρτορτοε αν

Ϊατιε Με ειγειυτ οουττειίυτε ‹Ιο ιυουτΙτ
π.Ι;ιυε Ι'εττειιτ ,-Ρουτ Ιω ΡυυΙτ ‹Ιο α:

@ΜΒ υ':ΙυοΙουτ με ευ Ιε Ιουι άι; Ια
υουττΙτ ου Ια νυτΙ:Ι:, Ι)Ιου νυοΙΙΙο υουε

μιτεΙουυετ υοε ίοΙΙ:ΙοίΙεε ΡυΙΙέεε , 68

αΙΙυιυει· όείοι·τυειΙε :τι του: ίου ΡουΡΙσ
Ιε Ζώα εΙε (ει ττιο.Ι·ίου, αΙ·Ιυ εμε Ιω μπα

86ΙΙυε φέτα #:Ισυευτ ίοΙἔυουΓουπευ:
_ Ιου-τε· ουΙ”ειυε ευ°ΙΙΙ οι·εΙυτο , 8ευυε Ιεε
*°:Ι·-υπ

ρυβυε ΓυΙυευτ ΙΩΡΙετέ εΙο Ιουτε Ροτεε

·

δ:

ΙΜ>ι.

Ι
' Ι

ΙΜ- υμαΜΑ,Ι__.,__ - Δω
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ά______$
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|Ϊι›· β: Ι Ι. κι ΤΜυΗ:.
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8; άο Μια ωιττεε,οοιιίοτυαπτ ε:Ικτωτιέτ οΙιη.Ι.

ὶ
ι

σε ρτα:Ιειικ ΙιοτΙ::ιΒο , δέ φα απτο ώ
υΙοε Έογ όιτ Ι“ειισ.ιι€1Ιο , άοιπ πισω Ἐπὶ
Μ” ρτοθ:ίΠοη, ΙιιιΜτο νετἰτειΒΙεττιεη:
ΒΗΜΑ.μ

:κι ιιοιπε τοίιε ο. (ο. 8Ιοἰτο δ£2 μότκσ
Ματ. Αινι1εκ.
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Μ. Μ» ἰεμεἔε ωιιβ]ε ἰ,4£|7ΙΙ072€#€;

Κ

Ι“ἶ°- με· κι Λάππα· Ζε έα» α? Βέειι φιἰι#Μ
τη ΡΑΡΏηρώτέυπ κά· κα: Μάικ

νιι. @οι Με:: πε :Με ιι ρέει ιἰΜ22ἔ
θα:: @Μι άι, τέσπέέέιὲ , Με άεβπε, α? έι
ἰ2ὲΪΘ2ε , ά· άι· #2.: ΑΜΒ;
-

›

'

›

¦

ΗΕ Μ Ρωτώ; σεΡέ νιιε €ωιι=

ξ ριε Βειιεάιδϊιοιι άσε 13ιω ἀε
° γ Έ 8ενετειιεείεε;
Με ΜΥ άε ρετΓοιιιιεε
ί:ιεεε5 '
ρτετιιιει:ετιιειιτ
Ροιιτ Ιε ίοιτι, ειι”ειΙεε Ρτειιετιτ άΉιίϊτιιιτ
τε Ιειιτε επιθιτιε εε Μ. ριετε δ: (ιο Κέ

1ιιετττε άε Βοπιιιε ιιειιτε ειειιιε Ιε άπτ
'
τω.

πιω άιιβι!ιιτ , ίεΙοκι εε ειτε Ιε δειξςιιειιιΐ
όιίοι: ά)ΑΒταϊιεττι , 9ιιΉ εε τιιειιηιιετοιε

ΠΠ· Ρειε άε εεκπωι2Μετ Με εκ/.ξεω & «β κά:
·-_.πΤεἴπ ϊ

ρ:α £Ρ72.1'ἰΙό]:|£ἔΔ27°Ω'£7|α·υ8]έίἰΒ !”Ε2°έ7%εί

'

Ρέιιηθιέτε :ε ε” εβ2Με ά-ώ·ημ Μειι8 ι
- ειιιττε 1'ειιειιιτε.8ε ειε εεετε 1ιοτιτειι:ιιι·ει ι
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:ιιιιεΙΝε @σε @απο Βοιιιιεοτ (ιο Ποια: @ενώ
νιε
δε τεΙΙεε
,Ι'εκειιιοΙε
τιιετεε ιτιείιιιε
ιιοιιε Ιο.ιπειιτ,ιιουεείε
:με τεΙε ρετεε,·
ο ι

ι

κι ριιιιΕιιιι: ιιι€ιιιΙΙοιι ειοιειι Βιιτε ,πό
ιτε οποτε Γε οοιαιιιεειιεέιιιειιι: ο ιιιιιτειέ

Με ιιιειιτε @ε πιο: οιιι ιιοιιε οιιτ άσιιιιε
Ια Με. Ι.ειιτ νοιττο οι εοτιιιιιε νιι Ηειτιι#

οειιιι, ειιεΙ)ιεο ιιοοε πια οεοειιιτΙεε
γεια ρου: ιιοιιε έεΙαιτει: 8›ε ιιοιιε ε:οιι-- ε
ιιιιιιε ειπε Ιε ε ετιιιιι (με σοι: :εποε

δε ρου: ΑΙΜ

Λ

τοπιο ιιοε εαυτο να -

Μπιουτ εε Γε. ΓειΞείΤε , 8ε νιι ΖεΙε ει Γε

“

τ

ι

διοιι·ε,ΓειτιοΙειοΙε επι Ρειττοιι ,-ειιι“ιΙ ιιοιιε- › -

οι α Με νεο επι απο Ε: Μαι ειιιε τοιιε

ι

Ια Ιιοιιιιιιεε ίονειιτ τω” Δε Γετιιιτ
Βιειι δε ὸε νιιιτε Γο.ιιιτειιιειιτ ΓεΙοιι Η
νοΙοιιτε ν έτειτιε ειροεΙΙεε_ δε μι: (οι Μ::

. :ι
"

Παω ε:οιιτιιιοεΙε , δε; μι· Μ. οιίροΒιιοιι_ ε ε.

πιο Ιειιι μεμε οποτε ; ίιεθ-οε-ειιιΊΕ
αν ειι ει. ροιιιτ , ειιιι Γονειιτ ΡΙιιε οΒιι-Βεε;
ι εε άειιοιτ , εμε εειιιι ει επι ΓιιιίΈτιι-=

ι-

ΐτιοιι δε Ι'ειεειιιοΙε εε Ιειιιε μια δε ιιιε=
Θε Ιε πεεσιιιιιιιιιιάειιι: εἶπε Βίου οπο·
ΐ0ιιΙιετε; &ε ι! είν επ ε; Ροιιιι: ειιεοτε
ο Γονειιτ ΡΙιιε εοιιρο.ΒΙεε €10,ΟΠΧ;
Μάιο
βάτα ιιιιιΙΙιεοτεοίειιιειιι
νιειιιιειιτ ο ν τιιιι-ιιειιιετ
Ια νονει,ι
, δε@τι
ει· χ,
ξ

ίεΙοιι
`

ι

ή·

8ο

Δ

7 ή”

-

ς

' Σπα” ΙΜΣ

ΏΙισ.ρ.Ι. Π:Ιοκι :απο (σπα ‹Ιο τιιΙΙ6πε Με ττ:κεέ
‹Ιε Ιειιτε αποείΙτα Ιεμάει16Ιεστ οσο
Πιιττπωωτ τεττηΙτ. Ι.ο ρι·οατόθ: εΙ‹: ΙΆ-=
Ρὁττο ποσο ίου άΙΙΙ:ΙΡΙο ΤΙπιστΙιέε 6Ι2τ15

εε εοωπιουσεωορτ άσ:Ι'ερΙττε ηιΓΙΙ ω
έστΙτ ,* ιιουε κτιοτιττο ειιΙάοιπ_ωεπτ σατα
νε:τΙτξ. (ΙΜ Ιιιγ :ιγο.ητ τορτοΙζτητθ εΙει19

Ιεε νε:τΠ:τε ΡτεεεεΙαιτε Ια . Θεια φα
Ι)Ιου Ιυγ πμοΙτ Μα: ὸ'εΡειτ εΙείεων:Ια
εΙε: άουκ ΐεττιτικ·ε Ιειίπτω 8: τεΙιεΙωΙεω
αΙΙ:ιιιοΙτ Ι..οϊε Ια @Μαΐ Ματέο: , δ: Ειιτιἰεσ
(ο. ωστε” ό: ιΙΙο.υοΙτ έ:ὸ :Ια Γοιι οτιθιοε6

ΙιιΙΙ:τιιΙτ 86 οΙευὲ οτι Ια ντογε Ε” Ρετ' Με

Δ Ιοἰικ δε Ιοε εκεππΡΙοε ‹Ιο εεε @ια ρετ
έΙιε;-Ι /.‹ Ἐ

Γοιππ:5 ΗὸεΙεε; ΙΙ ματιά (ΜΙΒ οεαιίΙοτΙ·
δ: Ι`εκΙιοττοτ _ι1οτι ΙΙ;ιιΙοοπ:ιπ ει Ια εσπ

Γαιι1εο δέ Ροι·ΐουοτειιάες: 9 ιπαΙε ειι:ΠΙ πι!
·ς
ΡΙ'08Γ08δΣα Ι'αι:ειροεωσοτ εΙ:ιηε ΙοιΙεί·
.Υ/

)

Ι Ι ίεΙτι ιΙε Ια ΡΙετσΙ: , ΜΥ τπωοιπουωπ Η

8τΙια: εΙιι Μπιτ ττΙΙιΙΙΙΙετε, όσοι: Ι)Ιειι
ΤΪΜ.ΝΜΜ
.-Τ:Ψ

παώ: οοτυπιο 'εοιτιΒΙὲ , οι: εουκοοοὲ
Ια Ρτεπιἱοτεε Βιι1ειπε επ Μη; Μ” Δ”

με||εωαβ(άΙτ ΙΙ ) ]ε τΙ.σείωοαάε , @ο
ω κιἄιυπε.ν Ω έυκ άι· Ζ)έσα, μέ
σε ΜΙ
Ι Ραπ· ἰ'ἰωιυς/ἰ£ἰσυ είε Με: πάω. ΙΙ Ια ΙοΙΙΙ-=
οπο οποτε; ει εοΙει πιο(πιο Ρετ Ια ιμωιΙΙΙὸ

ΙΙΙ: ΙΦΓΡΓΙΕ › φα: πω” ταουοοε με.
ΙΈυαη€ΙΙ6

μα Ι'ευει:18ΙΙο
ρω· ί:: Ιάολ Ις:Γι:ε
2 Τἰυρωτἶἔ.
βΕπ;Ω;1αγ ω- ς;Β=έ&
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Πιοιπτατιτ (με δείΕΕ νη Εἴρτγὶτ , 11ο11
&οΞό, Βάια δ: τωιΕόό, :από ειέὶὶἴδωιῇ
όοιπ,'ΡΙε1η άε:Έοτσο,Βε ά'επ1οιιτ,·δε ό:
Βου ἴ€ιϊ8 ; 6342 (ςΪΙτ-1Ι)ΠἰΜ ω· σου: ¦φσΜί

Ξανά ω; #22: έα· 2ἰπιἰέἰ;ἑ , »ΜΔ έεβτ:έ,
ὰ· αθίεέϊέσκ, & α'ε/έα.ττΜέ.τ. (Σε: Γοτι1:Ιο;
«ΜΧ ρο1ητε ; εμε πισω ιψι1ε Ρτοροίοι1ε

‹ὶε ττα1τς‹:τ @η απο ειέΗοη @Παω [ειδ
Πάπια: άμ δοΕ8ηε:1ιτ9ΓειςΒος€αβοη,εΙυς
1'Αρόετε: Με ο; Τ1κηοτζιέο, ‹ὶε τειΙΙιιτιπως
Ισ άσο εΙο Ι)1ευ; δ: Η τειὶΓοτι, κ1ιμ”ιή
8]0ίιτ6, Ητέο άο Μ. ςιιεΙΙτὲ: ςΙο ΓείΡτΙι·;
φα Που πισω κι ἀοΩτκἔ επ Γοτι ΠΜ.
@ειστε ΓοηεΧΒοττετ1οπ , πουε 2ιμοηέ
ρτοτηἰοτοππτητ σ. επ ΦΠ ι

αρΡοττετ Με εΙυε:ΙεΙυά:3 νικ απ. ε]ωξέ
1ὶοτεε μιςο1-ω άι: νὲτΙὲτ ρτά:οόεητ @ά

ΜΙ: εΙιι'1Ι ό): ῇοτίῖηᾶθ 7πεΪ!«]ῖ›] %»6εω-

»

*

ά ένα ΤέασΜέε ; «έα Γοττς; ςυἔιῇοίιτριφ
Μπξεωρε ΠΜ” Ζηιιεἄε Δια/έ ]: ΙΏιά- λ
πυ2Μέ, Η νυο2ΙΙε:άΙιήε;Ετεήη ς·ικ: ω; _ -

!ΐο1τ έ :Μπι ςυε το είο6οωΡΙΠεε ·οος.ίιξε
!φα!μο:τιο:ε :Κ ΜέφηΒέιηςα άθ:__τει

Ϊ Ψζ;2?%· #
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Ιδιω.1. Εεε σε ε'εισεεειε οσε οι εειΙΙσεισεε Ισ άσιε

ι

άεΏιεσ, εισἱεί'ε επεσε!. Ετ εεεεειιι:
εεεσεεεειεισιι Ισσσοΐε εΙο.Ιεεπιεειε άεσιε
ωιεεε εεεε-εσεισάεεεισΙεε. Ι.'νειε είε;

ι

_ · ἱισε Ισ ιτιογειι άε εσσΐεεσεεΙο. ^εογ νισε
σε Ιισσιεεισεε σει οσε εσεσεε , σε σε τειΙΙσ- ο

Ε.=*Π,

σκι: ιιιεεΙΙειιιιπιεσε Ιεε άσειε άε Ι)ιεσ
εσεισσε, εεε εάιτε (εσειιιτιε ιισσε:Ιε
άΙεσιιε ισε·σιιεισεειε) ά'ειτιοΙσγεε Με

ο ΙεεειεσεΓεε σε:ιε:εε @σε σεΙε , εισετ:σσε
επιασε 86 ετιεάιτειεισιιε εσειεεεισεΙΙεε, 86
εσσε Ιεε ειστεεε εκεεειεεε άε Με @σε
(ΙΙιεέειετισε. Ι..'εισεεε εΙισίε εΡε,άσεΙσ

1”._σε

ιιε-,Ημ.8-=Ξ2

ίεεειιε ει εεεε:στιε σεεΐσειίΙσει άε Ισ ειστε
· ΐεσει·εισεε άε Ισ. (Με Ισιε σει ιισσει· Με

επ Μεση; Μαι Ισιιιάε εεΙΐτοιάιε σε ά”4;ἔ

1ιεεισειι·Ι'νΓεισε άεε ειάισεεειεΙοσε88 άσε
ε εειεισιιεεειι`εεε (εσπισιε εισεΙεισεε Με εε
Ήισεισιτιειιε) Ι”έεεισΙιτ,Ιε εσιάιε σε Ι'ειΙΐετ>
_

ω” εσιεισιε νοσε Ιε σώσε ιει με Π:
_ σΚεειισΙε άε 5.ΡεισΙ, εισιστεειά σου: Με

Α Γσει άε Ι'ε5ιΙισεεειεισιι, ·εισ'ΙΙ Με ει 'Γί

ἔ·= ·ε_-8ε,

Δ Π10τΙιέσε εεεεε ειιείεειε σει·ίσεΠσσισι1Ή
ε · °άσσιε άε Ιετεσσίεεισεε άε Γε ίσγι 7: [Το ε

'Η

?εψωσΙΕ· σε Ζε β) ΙΜύέππ ο: »σε σο»

?αφιεσ- σειρ μια ιι Με ενιάσεωε. σε

@σετ Με ςο°ι1·εσεεεεεωμεσε σ σε ε)
εΐ'--;

_

σ

η

Α

Πο

'1

Ύ^[ -

ι

πι

ια εΙειιιτετΙειιτ
[2% 22·ι Π.
ω· πιοιό α
ΤΜαιΙδ
[Με ειιιι·εεεω
@αμα

ιι

επιιισιιε αιιτι·επιειιιέ @Με ΡΜ Ι5ε3ιει·ι·:5::ιαὶ

“ι ή

τΙεΙα Βιι&ΙΗεατΙ6ιι; Η πω:: ΐοτιιιιιεα

ε ι

ΡΗ:
εεε”

Ρετίιιαόεε εμε Ια δη! ιΙειιιειι1·ετα ω ·
1ιοιιε, Η εΙΙ ειιΙτΙειπ «με ι:ετι:ε ρεΙιιιέαι '
ιι Ωσηε ιΙσιι: Ρι·εΙΙετ ιΙε που; αεΙι:Ιοι·ιιιεε
:ι εοιιτιιιιιεΙΙειιιειιτ α Ια Ιαιι&ΙΠεατιοω ε
ΙΙ Μαιε Βιειι ιιιιε εεττε ει2ροϋτΙοιι ΙΒΝ
ια Ιισιιαε8εντιΙεα εάΙΗεατισιι:ΙΙίε-ιιιΙ:Ιε
ιι Ιιεαιιτι1ιοι-ιιεςιι”εΙΙειι'εΙΙ μακ αΙΙεε ων α
ΙΙ ΡΙειδιτ απο @κι ιιεεεΙΙὶςὲ εΙΙε ιῇεΙΪεττε .
:Ι

ΜΡ Ια Ρειιιιέε εΙε ΙΙΑΡόετε : ΓεΙΗΜιἐ

Ισ

' πε ιιιι”ιΙ ναιιτ τιιιειιΧ °ταΡΡσττεΕ εεξ>

ι

ΙΙ10Έ8,ΡΜ7'[4782#28ιΜβ 5 α του: εε ειιι*ΙΙ
ΙΜ: ι·Ιαιιε Ιεε νετΙειε ρτεεει:Ιεπιτε α ποπ
ΙειιΙ;Ι1ιειιτ ‹Ιε Ια Ι:ογι:Ιε ΤιιιιοτΙιόεε ΕΠΣΠ

Ε.-._·
··ἐεΣΗ
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Μουο1Ιο Με (φυοοεΑοόττοε οουιαιυι1Μ

@Μο εν>6ἐᾶΦ=1=ε4ι>τε`εν!ευκ Μτερ
Ϊζ-;.ε,,:_

γ
Ο

.

_

Τ)

Α `
ε

@α Ζε Π. ε 7°ιΖωπει _ κ ε?

ιιι-ει Ιεε εοιιε ειιιττοστειιιιιιτεε ειιδειιιιε ειδιιεεε

ε

ΕΙρτιιισο ε. εεΙΙε Ρετ ΙεοοεΙΙε Πε ετειο!ιβ .

ΙΙ

Τσιειιεδε .εστιίἔετσιειιτ Με Ρετἴσιιειεε

τ,

εΙειιεεε.ιι Βιιιιτ ιτιιοιίΙετε. Ρειιισιιε εεε ·

ιι

ει! τη ειισιτ ιιοττε εΙισίε ειιιεΙεε ρειτσΙσε

τι

εε 8.-ΡειοΙειι εε Ιιειι ε εΙΙεε ροιιττσΞεοε

Ιι

εεττ Μαι ε'ειιτετιετε εε ο Ρτεττιιετε ίσο

ι,

ει: εε 1°ιωΡοετιειι εεε ωδίΠδε (Σε: 11 - τιε

ιι Με με εοοτετ,εο'οιοτεε οοε ΤιτιιστΙιέε
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:. ιΜΖΖω ει· ῇε πιασει Μειιε ρετοε ειτε
Ι ·ε2ιιε ντι 2.ι,ιτ1°ε ρειΙΙει€ε τσιπ ίειιιοΙεισΙε
ιιαΙιιγ εμ δεεσιιεεο Ρτείειιε επ Με

Με πιστεεεΙ ειιτειιε ειιιεετιι11ιεοτ Π!

40ο :ι εεε ΤιιιιοτΙιέε ειιισιτεεεεο επ ίσο
0τ ·ΙΠΗἘἱΟΕΙε Ιστε οοΉειιοιτ ότε εσιιΓει-‹

σε πιο Γειιιειιιιιιιέετε με; 1°ιιιιΡο5τιοα
σε ιιιιιιτιεε'ε&ιτιιε ειο'εΙ η ει οοΙΙε ται
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ΜΙ«μ.ότε εεΙυγ-ε:Ι αι Ια επείαιε ΙΒττε. Ι..ο
ρειΙΙ:Ι8ε είΙτ ό.ειοε Ια ΡτετοΙστο εΡΙττο ει
π, ΤΙΜΤΙσποτΙιέε ; Νε Με:: @Με « κωπἰΜΜ
ΜΙ· ·( Ιαν εΙΙτ-ΙΙ ) Ζε α'υπ, φα Ιβ Μ 207, Ζς·με!
.ίρ έ:ξ· @κά ρω· ΙππΨθε2έε ΡΜ· !“έιφψ:έσπ
Δω Μπέκ: έ:: Μ :σηωιέκέε ά; /ϋπέΜ: , οι: .

«Με ΜΙΙΙΙΙΙ:τω. ΙΙ ΜΙ: ντειγ ςιι,ΙΙ‹ΙΙτΙεΙΙ
ρω: α; ία Ιιιγ , ε1ιΙΙΙττΙΡοίο.Ιεε κτκιΙειε ο.

)

ΤΙιτιοιΙπέσε :το Που φα :Ιειω Μακ Ρα(
.#Ι:ιεο ΙΙ ειςττΙΒυΕ απο ΙιτιροΗτΙοιι άσε

β

Ι

απο.Ιοε·ειΙ'ειΙΙεωΙ:Ιέο (Ια Πάτα , οι1 :ΙΙΙ
αιΙΡετεε. Μο.Ιε ΙΙ ιι”γ ει τιιΙΙΙε άΙΙΒοιΙΙτξ
αι εεΙ5.. Οι: απο ειδΙ:ΙοιΦ ρου: οΙΙτο
νε:τΙτο.ΒΙεπτειπ ατττΙΒυέε δ6 ειδ. Ρο.ιΙΙ, 86
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ε Ια εσωραΒΙΙΙο όεε ΜΙΙΙΙΡετεε,ειω πΙΙΙΙοιι
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ιΙείειικΙε εΙΙε (ο Βτ.ΤουτεΙει Ποωμι€τιΙο

Ι

>ειρ·τεε εμε ΤΙωοτΙιέε Ιι.ιγ ω: έαἔ Ρα:
.

Ιωτδ: ρω Ι'Ε8ΙΙΙο , @τπτ κοοοιιιι Ιε5

Ι

·ὸοιιε τείοΙυτ 9611 ίε:τοΙε ταου επι Ια
- .εΙιειτἔοΙ Επι Μια ίεΙοιτσετ εττ€ΙΙἐ, ου
«τητα οικΙ·οτιωιηοο «Ισ Ια ΦοιτΙΡει€ιπΙε ΓΑ

·Ρὁετο δ. ΡΙιυΙροωωσ ίση εΙν2€δό Ισα
Ρτεβὸοι1τ ίἱτ ε11 Ιου κατι @σε ίσο εσπ
.

Ιεπτειιιεπιτ 8; Γοη ειιποτΙτὲ Ια εοτειτιο

Ι °
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ΙΜ: ὰ: Ι”ο`τὁΙτιειτΙοπ Ιππρο-ἴειιπτΙεε τπεΙ:15·
Α· Τ1:00:Βό·; Ι δε. Ι-ιέεοηθ.εωτιε αρ (ΜΝ
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έΙΙδΙΙόο. Βοίι ρ:ιτοΙΙΙ: φα 66 Ει;τδε Ιυγ ΟΙααΡ1έ.'
β6 Ια (Ιοιπαρει€ο1ο, φ" Ιιιγ Μιροΐστοιπτ
Ια ππαι11ε; Ισ. (ΣοωρεέξηΙο; ΡΜ Β νοΙΧ
8:·Ιοπ αΙΙΙΙ"εειοεα Ρετ Ιω εοτιίέεπεπιειιι:
δε
ΙΙειυεοτΙτὲ ό: Ιου ομΙοιτο:Ιοεε;·
8ΡειιΙΙ όστιππε Ι‹: εΙπ:Π5: ΙερτΙ-ΙποφεΙ

11πιπϋτε: ‹Ιε Ια σοιΏροἔ-τιΙς , δε Ι"εκεει:ε
του: εΙε Ια (Ι-εΙιΒ6τει:Ιοιι. Τρικ ειΙτιίἱ
ςυ'ειήουΙ·«:ΙΙπιγ Ι'στιΡαιτε νταγεωετ1τ 68

ταΙΓ6ηικιΒΙεπιεπτ €ΙΙτε; ςυειικΙ ΦΠ Ρα
ΙΙειιτ ΜΙ· η:ατιι όειοε ·οοεΕ8ΙΙΙε:ε, (μισό

:"Ι

δοΙΙ 8εΙο 5γιΙοεΙοέδε βη --ΟτόΙοειτειιη
(ΙΜ ΙΜ ΔωροΙο Ιςε ιττέιΙπω Ισ δγοστΙο;
ρατίοπ εωτοτΙτέ:Ι'οπΙΙσπευτ , Ρετ Γωι

κ·Τ:.μεή

τΠΙΠΙΡεοι·ε. Ιο·1ητ-ςυ·'ΙΙ Κ: ραπ ΙοΙεΠ Βήτα·
(Ιος 5.Ρει1Ι ΙτιπροΓιιτπ Με ιικιωε :ι ΤΗΜ
ΙΙ1έεό Ια πικαπ ΜΙΙΙΙΙΙιτε, άουτ έτ6Ιτ υψεΙε
€0τ11ροεὅε Ια (]οιπρε8οίο Η Ρτείετιτα Μ1Μέ
ό: @Απ
ΜοΙεπίι·οιπτ ΑΜΠ Ιω ωστε ,

Με τηετωπτ
2.3'
4ιυσεςιιε Με Πεοιπ:ε (οτ Ια τεί'εετ
έΙσ ΤΙ
ΟΙΜ:.!7.
_ ΜοτΙπέο :οοι1πηέ τ:οσε Ι:Π:φηε
ςικ @Με 7ι8°
56:οΙΙτιιτηε ει Ιοιπ8-Ιεωρε ὅτὲ`ἑἰαυ5·-Ι€εω Η :ΙΙΙ
-Ε8ΙιΙζ·ε σ.Ι'ΑθΙςυε: Ι 513 ραπ ει Ια Ηπα ' έα ω15°'"
Μ;
Φ]υ:1ττΙ-ε ΜΙ: Πα:Ιε άι: ΟΙιτΙΡεΙα
απ:
[: ΙΜ”.
Ι; εΙιείεΙο Ιει @τη ε· Με· ‹ὶω ηΙΓΠΊξ”)ηΠε
-ωΙΙΙΙΙΙι·65,· έ·

ει εμ Ιοε
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Πάω·

ει;; ·αρρκορττετε]π-τ Ι€
τετ (ΙΙΙ-Π

φα ᾶἐρωε Ιςε τετηρε
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ΑΙ566Ιοετ
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6'εωυπ Η Ι.

ΑΡΘττεε) ΒεκιΙΙΒιιτ εεΙυγ ειι'ΙΙ έταιΙ:ΙΙΙ
όιΜΡ=ι. τω) ΡτείΙτε επι Ι'Ε8ΙΙΙε , δζΙΙ17.ΣΠΟΕΙ:ΜΙΕ
Ιο.·ιτιο.Ιο Πιτ Ια τεΡεε, :οσε Ιεε ειιιτ;εε ω

τΙΙΙΙτεε σε ΡτεΡετεε ρτείειιε γ ΙοΙ8εοΙει1τ
:ΜΕ Ιεε Ιειπε , 86 Ιεε τειιοΙετιτ (Μία
τεΒε·ειυεεφε Ι'Ειιεΐευε. νοιιε νοΙεε

πκιΙ:ιτεκιωτ ευεΙΙε εΙΙ ΓΙιπροϋτΙοκι εΙεε
ττιειΙΙΙε , ειιι'ειπετιά δ. Ρο.ιεΙ επι εε Με.
Β'οίι ΡειτοΙΡε εεε ε'είὶ απο <έτειιιά” ΜΙ
Ιοιτ , εεε εεε ρετεε 86 τιοιιε ασοεε τετε
11ι1 εεττε @Με εετεττιοεΙε εοπιπιε Με
επειγε1ιιΙΙ:ΙτιιτΙουΑεοΡεοΙΙειιε , άειιιε Ια

:εεερτΙοπι σε οτάΙιιετΙό εΙε οσε ΡειΡεευτε:
ΜΠΕ εεε νοιεε (ειπε ςιίεΙΙε [ε Ρτο.ττΙει1ε

ίοΙετιεεΓεωεω: ει τεΙΙεε οεεεΠοιπωΙεπε
εεε ΕΒΙΙΓεε μια καπ: ΙΙιτιρΙΙεΙιε 86 με·
ιιΙτε εομεεωεΙε , ίεΙοτι Ι'οπΙι·ε όε ιώ

ττε άΙίεΙΡΙΙΙιε ειιΙάειτιωειιτ ίοιιάε Γε:
τωεοΙπε_ εεε ΕετΙτιπεε ά1εωεε. @πε

Η νοι1ε Με εΙεωωιεΙεε ε1ιιεΙ είε εε :ΙΜ

άι: ΏΙειμειιε ΤΙτι1οτΙιέε εκατ ι·εεει1 με
Ι'Ιαιρο5τΙοπι εΙεε τεειΙτιε ‹Ιε Ι'ΑΡὁττε 86
ει·-.9ΐ:_=α_2_

άι: Ια εοτιπρειετΙΙε «Με σ.ιπτεε πι1ηΙΙΙτεεε

ῇε Ι:έροκιε επι να τεστ , εεε ε'έτοΙτ Η
4 εΙ1ο.τ€ε ίἔιειῇέε ὁ'ΕιΙετΙἔεΙΙΙ'Εε εεεεφ1ε Ιε5
@ρεεε τες1ι1ΙΓεε μου: Ι3Ιεπι Ι,εκετεετ. Β7

εΙ.Ιε εεεωΙετεωεπτ ΙειεΙιετεε :ΜΜΜ
ε”

Ι`

ε·

ε

ΦΠ

β: Σ: Ι Ι. ο ΤΜιοΜέσ.
:Οἱ :Ιω οοοΗΙΙ:ο οι: :Ι:οΙ:, οι:: οί: οοοΐοτὲ αιοΙΙ.:
οι: :οΙπΙΙΙ:ο, :Ια Ρ:ο(οΙιο: Ια Ρο:οΙο δε
:Ι'ειάωΙ:ιΙΙΙ:ο: Ιω $ει::το:οοοε , άο μεθ
όο: (ο: Ιο ΡοοοΙο οι: 5οΙ€οι::ο: , οι :Ι,γ
οκο:οο: τουτο: Με ί:οοδΙ:Ιοοε' Δ:: Η: Βάι» .

:ο όΙΙ::ΙΡΙΙο::. (Σε: ο'οίΙ: Επι: άουτ:: να
οκοοΙΙοο: άσο ‹Ιο Ι)Ιοιι δ:: Γν:ιο ό.ο (εε
ρΙοερτοοΙοι:ΐοε @ακοη ::'γ ογοιπ Με::

ο ΙΙ: Νεο Ρ:οοάτο ο:: :Με Ιιοοο:οΙοΙο οι:
Γε :πείσω οι:: α: ω:: :π:ηΙΙΙ:ο:ο Με::

Ι'ει:οίιτο :το εΙοοΧ1οΙΙ:ιο Με:: Ιω επι::οε
οοοεΙΙ:ιΙ:οε ο Ι'οκο:::Ι::ο ό:: Ισ. εΙ12:8ρ.

Οι: τουτο Ι'ΕΒΙΙΙ-ο οΙΙ-ο::ιοΙέο ρου: απο
αθώοι: Ρ:οίο:ιτο.ο: οικω δ. Ρ:ιοΙ :Ιο :τσε
οτόσοτοε ρ:Ιο:οε ο. ΠΙοιι Ρα:: Ισ:: :Ισπ

ι:οαι: ΜΙοΙΙΙ:ο, οΕ:Ιοι: Μ:: :Ι.οιιτο ο:: Ια

Μοτο :Ιο α: (οιιοο:ειΙο 5ο5Βοοιι: Ιο8
άστο Δ: ίσο Είρ:Ιτ 3 :οοοΙε ρου: ίο:Ι ειδ.
ιπΙο:Ρςι·ει:Ιοο , δ6 ρου: Ι'ο:ΙΙΒα:Ιοοοο8
ΠάοΙοε , :Ιω οι: άοοοικΙ. Ε: Ρου:οο οπο

Ι'ΙοποοΙΙ:Ιοο :Ιω ::ιειΙ:ιε οί: Ι:: Μο: 86 Μ::
@Με ΙγοποοΙο :Με απο οΙΙΙΙΒιοα: οι “π
:ο:ειΙΙ:ο εΙο Ισ. Με:: ‹Ιε Πέσο; :Ιο Ιβ, ω::
με 5: ΡειοΙ Μο:: Ισ Μ:: ::οι::α:ι: έ:: Ι'Ε<Ι·
::Ι:ο:ο ειτ::ΙΙοοε οι: ΙΙΒοο οι: οι:: εοοιΝέε

ποο:οι:Ιοοτ ο Ια οΙιοΓο ίΙ8::ΙΒέο , Μο::

μια το οσο έ:οΙ: οιιΤ1:τιο:Ιιέο οι:: @ο › ο
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βΒ2Ρ.Ι”ΡΟ5ἘἱΟΏ άε Η τυπο , ω Που εΙυ7ο. μια

1ετρτ0Ρτ€1Ώ€Πτ 8ετΧιιάεωεπτ Η έτοἰε
νέου φωτ ειπἰοτ :τη Ιυγ όο Μ. ιπειὶο τω
5€1Βο€Μτ , όοιπ ο6Πε :ἰε ΡεωΙ ιπ'ότοπ
~ εφέ Ισ β7ττιΒοΗ:. Αυ «Με Η πιο ἔσω: με
,εδοπαμιιπετ , αμκ: ΤίωοιΒιέο απ αΙοτε :οἱ
Ισπου: παω εεε .έστω άιι τη1τΜϊετ6
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Ψι`αυωιτ οσΙτι Η επ ΐιιίὶ του: :ι @κ όσ
Ρουτιιευ , ιϊειγειιτ οποτε ιιυ]Ιε ὸσεε μια
;Ιοε πεεςίΪωτ€ε €ι Ια εὶ1ειτΒε. (Σεπ ε”ιΙ ειπα
έτἐ ό·2ιηε νικ ιεΙΙοεστιάιτέοπ ,ι1ΙΙΈσΙ1
,

ι

'

-

Ο

ο

[ε ιι «:·υθ: ροιιπ @το Με γεια Πιτ Ιυγ , οι ·
μι ::οηπρειΒΜέ (Με ι111ιΜϊητε ιίατ& ρυὶτι!:·
μαπα-Ιω 21'έτειΒΙίτ ΙΜΠε.υτ·,Μ Μια :πώ ¦

απο αιί5ιμ :Η 5. ΡαοΙ πε Ιΐευίΐεοπ_ρώσε
ςοηΙ.ειεηΕ ρω Ιευτ εσωτιπ109 Ό9Πώί=
έξέοιπ δέ μι; Πτυροβι3ομάσ Ιε:ιιτ5 ιπ1:Μοε.

Μεω Μαι ε1ικτ τυεΠ1πε ειιωιποο τ:τυρ5<
Ιἑι1Ιἔιιίὶ σχέεΙΙεκπ οτι άοξΠ1ιπε δ: επ άἰι
Κιιετίεε αιηκεε :έωι:οε : τομ;εεΐο1ε Εκο,
ΈειρρεΙΙ:ιιπτ δ; Ιε εοτι(ειστωιε ειΙοτε @ΜΗ
μεΙΙστιπέιπ ενίοτε Φωτο ;πιτΙα νοἱΧ δε!

-Ιε ωπι1ίξει·ε-ό·6: ΗΜ δέ ό:: Ι'Ε8Πίε Ιογ
ρυΒια:ιουτρ. 8; :εόουΒΙαιεΠσωοτιτ «το ὸῇ«

Μπι ὰ0Ι1,£1ι1€ παμπ ΡετοἰΙΪοἰτ :τι Ιιιγ εφτι
Ρωαυ:ικπ ` έτειτιτ ττεε-Ρειι[όε άμοί: :ω
?τα @ε μέ 9119 κορη;; εμΙο;ερμ Ρομι10ἱ;·
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δ” Ια ΙΙΙ ιι ?Μωβ
ξεφ
ό.Ιτε ει Με άτοΙτ , εμε εε ΙΜ ΡΓΟΡβ0-€ ρωμ.
πιεπτεπ εε τειιπρε-ΙΞι , εεε εε άοειάεες Η
άμα:
ΙεΙυε(ΙΙιτΙΙΙ:Ιυγ
πω: ετεεε,
Πιτ οοτιπτισηΙευε.
ειπε Ιε'δείΒιιευτΙιαγ.
σεΙΙ: · -' __;

Π: ειΙοτε ΓειρρεΙΙεπτ ευ ίειΙοε·ιΜεΙΙΙέετε, ε ·
όοπιτρπΙε Ιε1 Ι'ΑΡότι·εΙυγ εεεοφωειιι- _
(Με: ‹Ιε Ια Μ/ία›πε:·. Ι_.ε ποστ, * εΙοτιτΙΙ (ο Ι _ *Φ
Με εΙειΙ15 Ι'οτΙεπιειΙ , εἰ): ίσα Ι:εειο.,86χ:,μ·;:_

[Με εΙε ΙΕοτεε δε ιΙΙεκτιρΙΙ:ιΙε. ΙΙ ίε Με»
ρτοετεωεητ εΙυ Μ: , Ιοτε ειι”έτειιτ οσα-Ε
ικα ‹Ιε εειπΙι·εε, οι;άόθιΙΙΙεμιτ Ρετ Βιιπε ·

‹Ιε Ιω , οΙ1Ιε τεπιειτ εε κΙΙε οι1ε11Ιε
Ι0υΙΙΙε1τ1τ , ου ειι Ιιιγ ίουτοΙΙΙειπτ άετΙ:Μ

Ι

ΜΙΓ
τιπετΙετε
(μεΡοι1ι·
μι: Ι'ειπι·ετεπΙτ.
ντι εΙΙαιτε ίεωεΙεΙεΙε
Ι..'ΑΡόυτεε
ΤοπΦ
άΙΙεΙΡΙε παω ΓοΙτι1:Ιε ιΙιεΕπ·τει1Ιι·επΙο)πε Ι

ΙΪΜΙΠΒ Η :Ισπάε ΒΙει: ΜΙ α ΙεΙΓασεζΙ
ΙαΙΙυιππιιτ ΙοεεΙΤεπιπι1επτ με εΙεερτΙειο
τωα- εεε Ρετιεόεε ΓρΙτΙωεΙ1εε , δ: Ιω ` Ι
ιπσυτΙ·ΙΙΙΙιοι:· μι· να εοιπΙουεΙ επεει·εΙεά

ΡΙαπε Ιεε Ει1ητεε ίοτ:&Ιοηε ιΙε (ει εΙ1αι·Βεεε
ξείΕ Μπι: Ια ΡεεάΙ-εωσα ‹Ιε κι ΡατοΙε,ἶ ·›
ΙΙΙΙΙτυθ:Ιο11 άεεΙ8:ιοταηε, Ιει εο11`ΐσΙεἔἶ

φα ιΙεε αΙΗϊ8εωΙεΙεέ'εατε εΙεε ΕετΙτιπεα#
ΙΙΙΙΙΠ68ο8ε:ιυπτεε ΙεπιπϋΙαβΙεε. (?εί?ε·αιτ:
0τ1‹Ιε Μ. ιπείπιε εΙποίε , ε1ιι'ΙΙ Ιυγ·τεεοτΙ·ω _
ΜΙά(Μ- Μα: και Ι.εειμτε - = απο: ;;Ιατίεεία1
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_ ρεεωΙετε
·

τ
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8080,: τ 1- τ.

τῶι. ΡτεωΙοτε ερἰττε 5 πε πτέ!ιΞετοΖπτ Ισ άστε
μέψευ @π (Σετ φωτα: ντι οΙιειτΒοη
19 ΤΜ
*ΜΙ

ν5ίε"ειαιρττΙτ , 86 (ο οοιιιιτε Ρει1 τι ρου άι:
εσπάτε, Η οτι ι1εΙο ίουΗΙο ; δε. τοττπι·Ιο
Ι:: του ε,έτοΙι1τ ε'ΙΙ ττ'εΙΙ: επττετετΙυ ;αΙτιΠ_
Με «ΜτΙ ό: Ιοίιττ· (ζΙιτΙΙΙ ε'αΙΙοτβΙΙτ δε ε'2-=

τιοετ-ιπΙτ επί·Ιιτ, ΙΙ Ποστ πι: Ρττιτοτιε Ισ Μη
«Ισ Ισ τσιπ :τι Με πέτα Ρετ Ιεε ιτιοΙΙΙτω
Βοπε ό: Ιεε ωτοτι:Ι::εετΙο Ια μετὰ Ε:
ΒΙειι Ιιιγ ττιοΙΙτιο ρουτριωΙτ κιόττοΙτω
τειτἱτυτΙο 5 τ€τΙτε ό: Ποτ τιποτε (οτι ·

_ ·ΙΡτττ, Μ: [τω _.ρτΙοεΙΡε ὰ: Ιο.ΙιτωΙρτΩ

6; ςΙ;·Ιετ κ:Ι1:ΙΙΙ:ιττ ΓΡΙτΙτυεΙΙο , τιουε Μιά
[αυτΙπίε:τΙΠΒΙσπι:ητ τοωΙκτ @σε ΨΙΙἑ

ί20ΙάουτΦ0ττοΙΙο. [ε τι: ρυΙε ειρρτοι1υ·

ικτΙο ΓουΡΓ«Ξοτι τΙο πια, ςιι1τΙ:: το Ποτ
· ΙΆρόττΙ:·οΧΙιο_τε: ΤΙιτιο:Ιτέε τι το .Θεώ
άτωοτι: εοτιοΙιτσιπ, ηιι'ΙΙ τα ωτιτιςτιτοΙω δέ
μοιιεΙε όέρεΙ-€ιτευτ Μ ότττττετιτΙρττοΙτ

δέ ΜΙΙαοτ Ρετ [21168ΙΙΒεττιες τΙ:τ:Ιιοο1τ 1ο
€1911·όι1 5εΙεττευτ τ, δε ττιτΙτ Ι'ΙιιητΙο :Ισ .Η
ΙΜΙΡο τοτιπττκ ΙἱτετιτΙ:ε ντοτΒες τοΙΙοεμ
[σιτε οτι:Ιοτρ ηπα (οτι ι1πι1ΙΙτετ Μη· τιτ

τ:οττιττωικΙε τΙο Με τεΙΙιιτπιτ:τ, Ο:τω .τα
_ουίατΙοτι τ'ειεοοτό‹:' τιμή ειπαμε Ιτἐ›

ΙΙοτΙειοΒεεω ηιττε: Ι'ΕττΙτιιι·ς: Ιυγ τΙοιπ1Φ
ΡΟΡΙΙΒΜΙΏ©ΠΕπ·. ΑΡτι;ε τραμ; τη: :νου-τ

Μ

· τ

`

ΙΙτ9$5
Ι

τ)ι
Ι

ε_-=~

|Ιι:· Δ: ΙΙΙ. ιι ΤίϋΜΜ.

Με

άτοΙε με αοπο Ιειοε ιποεεΠῖτὲ να Ρει- @ΜμΕ

πΙΙΙο @στο εΓνει Η @ή ζώωπιο. Ε: Μ
:Με α: Με Π:;ηΒΙο ε ω: ιεοι:ε οΙ:ΙΙΙ8ο ει α:

ίουρίςοη. Οι: Γαιτιοιιι· δ:: Ι'ειΕΕ:&Ιοεε
@Με Με Γουιιαπ οΧΙιοποι πω: άσυοΙτε

ιΙι·: ΙΙΙ ρΙετὲ εαπ-Ια ωοίωο , εμ ε2·:ι:ι εισ
ςυίττετιτ 1ο :Ματια ; 8: Ια οι:: εμε “Με

ειι1ο:1ω1ιε”ΙΙε ω: Γε τ61:Ιι:Ιιεητ άαπε νικ Π
Βι:ΙΙο ωεεω ,_ «τα φιοΙε1ιιε Με αυίε;
ςυ'επε:οτε ι] υ'Ι-Ιε ι:οιπάιπ Νεο ε Ωσηε Με

ΙΙΙΙΙΓοιπε Ρειε @ο Με ρτοΙΙΙι·ι·. Πάπια: Ματια
ΙΙΙΙρυτοι· απο τωποηεπιπι:ο ει Ια :Ματσε
έα: Ραπ! , ΗΜ Ια ηοεΙΙΒεεια: :Ια ΤΙΜΜ
τΙιέσ ; 8: ΙουΙἔτ Μπιουτ άι: ωεΙΙϊκ, ε111Β

Μπεστ Ισ Ζακ άιι όΙᾶὲΙρΙα Ι.:'ΑΡ6ττά
ν0γσΙτ άσε τουτεε μπε Ια Ρει·ίπιπτώτΈ

πΙΙιητιέο εοιππο Ι'ουαρεΙΙέ: ·; ΙΙ·νογοἱτ

ετοΙ·ΙΙη.:Ιε νΙοΙεεεεε ι:Ιεεεεπειτώεεώε·άΙ-= '
ωΙΙ:ιιεε Γιιτὸοιιι: ά6 ρΙι:5σιιτεθα!εΙεεω Με:

?Ι1τει:τάσε Με, Η ΓεειικΜε «Με ειιεεεεε;
ε Ρ:Ιίωι 6: Γε ωστε ρι·οοΙπιωσ 5- δ6 ε» `

'εεε ιΙο Να·οη Με, ΗΙίοΙεητ ορμτεΙτίε11; Χ
Μ, εμε πιο: Φ: τυαΙΙΙειπε π'έΙεπιπΙΙεβ
έιπΙει Εογ ::Ι6ΈΙωοεΒέσ. Ε'εΙὶ σε @ώ
1γΗΙΙ: ν&τ ε! ει: π16τύνΙί 6:Ιερι·εθ
Με εμε: ο°εΙἔἔΙ εεττ;; Βεω·ι:: ·.κ1ιε'Η Βιετ

ΙΙΙυιφετ Ι: -:Ιοει άε:1)Ι6ι: , Δ: .α::ιστω
. Χ

ε·

`

·

:ή

ΓοΙΙΙΙ
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Ιοό

ζ .9ευπων 1 Ι π.

ς:1Ημ. τουτ α: ε1ι1_'ΙΙ Ιον ει ὸοτιτιὲ άο ειπα: ρουτ

:είὶΡεοτ επεσε άο τοαυΧ ,.8ε ίσωπ ΗάοΙο
:Παπ ίοο δε3€τιευτ ευ πιάΙΙου ‹ἱε .εαπ

ὸ'ειροἱὶειίὶεε δεῖ ὰ: ΪοΗοΙεΙΪεε. Ετ Ραπ Γεω
111ιτιοτ ὁιιτιε εεετατιά όεδε:άτ11Ι Ιαν το
Ρτεί-οιπο σε [απο Μ. νΙΒικιπ ὸἰιιἀτιεβο
Ι,€ΙΡΓἰΕ , ηιιἰ 8οιιικ:ιπιε Ιοε ντανεΤετιιὶτ€ιιτε ‹ὶο Ιε:ίιιε ()ΕιιΝΡ:;Οω· @ΑΜ (Με-Π) ::ε και: .α ρσΖπ2·ἐσκπἔ ω; ΕύὐΜ άι· :ἰπιέἄἰἰἔ,
ψωἐ· α'εβπε , ὰ ά2ΖεύίέΜ
άρα: κιβ

β,:. Η ναι: άπο εμε ΕΕ(Ράτ,ηυοοουε
ωιοπε «πω -ὸε: Βὶειι επι Ιε:ίοε εΙπίΡε
ίου ΠΠ» , ό): νη άμα Μπι Πάπα: 86 τὶ

1411άε,ωειί8Ρι1Μειοτ 86 Βεπι€τειικ , ΡΙείΙ1
άε εοιιτεἔε να ά'ειωοι;κ, ΒΔ ά'νιι Γεω. .
ι!οιυω$ε ραΙΒΒΙε. βετ οΓρτΙτάσ :ἰτιιὶὸἱ

Θ, εΙυ'ΙΙ.Γερο.τε “ή πρτείεωεκιτ Μ:
πετρα ΓοΓρτ1τ ε!ιι (ΞὶιτΙΡεῷειιιἰΓτηε, @Μ
ΙΞε να οουτειδε Με 8; ἔ0ὶΒΙο , :μή ετειἰιικ:`
1ρεΙιειιτσΠεε (Μ κτιοιιάφ φωτιά εΙΙοε έε-Ε

ΕΜΠ: εοτιττε 1.661; Ω!ιιτΙίΕίεε πιστωισσε,
ίεε Μἱυεε,86 ία ρει:ΓεευτΙοω,εΙυ1 :καν

Με άσε ε1ινι*1Ι οΙτβι·ιιοΙει: νικ: ίιπ:ΗΙε ,. ὅ6=
ς1ι:ε Ια τποἱτιάτε: να:: ε:Ρε σερ:νιΒΙε: άο το:·
@Με επι ΗΙς::ιοε , 8εςυάΙφείο1ε φώκια
¦ Ζώα
τούφΙτό. :Πε ιι'εΪΙπ με Η (.άΙτ ΡΑΡό-ν

τ·:€31?είρε;ς .άο Υ :16ει:αδΕμβ ; σοῦ;
%Μ
Α/

ε
Ι

·

1

|

›

-/

Ά

Ι'είΡτἱτ
ὶ .

-7 ›

17μμώ Χ'

`

-

[π Α: Ι .7'; α ΤέωαΜέσ.
7 107
ΙἶεΙΙρ-τἱἐ ά: Ισ. εΙωΙτ δ; άι: ΙὲιπΙΞ, εΙι1 νΙατ οΙΙΙΙΡ.ΙΙ
δε εΙιιςι·Ιππο,6ε ‹:ΙεΙει ιπειιωειΙΙΒ τ:οτιίδσιμ
εο,‹μΙΙ επιππ τοιιτ,Ρ:ιτοε ηιιΈΙΙο οι Ι)Ιοιι·

ρω εηποωΙ. Ι.ΈΓρτΙτ εΙο Ιοίὶιε (:ΙιτΙΙΙ:
@ΙΙ πω φπα @ΙΙ/ασε ,. (ΙΜ ρ:ιτΙο δε τιείτ
εικτο νικ @Με Ι1ειτόΙοίΙομ]υΙ Μ: ετει1τι1:

Με, μπε ςμΙ_ΪΙΙ εΙὶ είΪειιτὲ ςΙο Ι)1ευ ηι;ί

Ρους·τοιιτ.. (Σε: ΕίρτΙτ αροττἐ`Ιεε Ἀρὁ-·
τω; ό:Ιιτε Με Μια ,Με ·ρΙιΙε ροι;ΙΙΙ6ΙΙΧ

Ιω15εΙΐτογ. ΙΙ ει έ;Ιτ ΙΙππΙΙιτπ:ιπ [πατώ-Ι
ΙΙΙΦΙα ΒοίΙσίΙσ ‹:Ι-ε·υ:ιπ· ΙειἔΙοὶτο , Ια σ”
›ΙιεΙτ0 €Ι€υ:1Μ Ι”:ιττιΗοε , Ι”Ι€ιπιπαιπ:ο

:ΜΜΜ ΙΙΙ ἀοδΙτΙικ· , & Ια ΐοιβΙοίΙε Μωβ
Ιω ΑΜΒ! Ια ρΙυε· έρουιι;ιοτ:ιΒΙο [Με
εποε Ιιτιε ροΙΙβι1Ιοτι, Μει-Ιε εδο έα: όψ
ττηει· Ια νταγε Έστω ' ό; τηει€ικιοΙππιτθ
Ι€ε Πάω-εε εΙ'αυσεςυε Ι: ;εοΙε ίυτΙευπ,

ΙειΙοιΙτο πατε-α Ρεοροε , μμε σετ ΕΙρτΙτ,
Με Ι)Ι::η οου5 εΙοπιπτ ου ΓοπΡΙΙε ,οίΙ; ›

77 @τά ά· ιίέίεε?ίω &· ά: βατ πξβέ.τ,
ΪοΙΙΙΒιιηοιΙτ εΙυΙ Ισ φωτ , Ποπ Ια Πη;ε:
Η Ισ ττουΒΙσεΙ”νοε ΡειΠΙοη άέ::εΙέο,
Μ8νπο ΜΜΜ (Μπα &εςΙΙη1τιο, πω;
υΙαπωι: ετ111€τε Που, ωι;Ιε :ΜΜΕ επ
ἶτε Ια Ιιο1111ϊ16ξΩ Ι (?εΡειΙε Ιἑι (με: νΙειπ Ι

Με @ι Γοτ‹:ε ἑ-δέ του: (αι οοι1:48ε:_

Μπι: η01:5Ιέ αποκτα 5.- Ιω» @αφή
Ι Ι

Ι

ὶ !

› Ι

__;Ιι
ιι

1οΒ
8ευτ2οπ Ι Π.
ΕΙιειΡ.1. ΙΙ τΙΙιτ, @'22 :ή Ιερέα: έφωτε:: Ια σἔωτέτἑ,
1. τω»
4..ι8.

&· με !αριηθιίτε σΙΜτ2τΞ> [Με Μ:: βορεια
588 τιιοιιιιεττιετιε ΒΙ·οοεάειιιτ άι: α: Μπι:
ΡτΙτιι:ΙΡε: Μ: [οιιτ με πιοικιε άοιικ τ1ιι'τιτ

τ:Ιειιτε. Ε: ι:”εΡτ ει: `τιιιε Ι'Αρόττε @αν
56 ειιΙΙοιΙτατιτ , «μια εν! υπ @άι άι· /ἐπι

πψϊτ : που ι:ιιτΒιιΙειιτ, ΙΙΙ ιιτιΡετιιοιικ,
ι ματια ται.ίΓοτιιιαβΙο 86 τεπιτιετὲ :Ένα
Μωβ ΡτιιιΙιτικε, τμ 8οιιιιιεττιι: τουτο

Γοιι :ιάιοιι μι: Ιω Ιιπετε?τε εΙεΙέ ἔΙοΙτιε
ιιτ13τω , 8ετΙο Ι'οάΙΗαιτιοτι άοε Ιιοπι
Π105- ΙΙ Ω: ἔκ ά'ντι ττιοι: ΓοπτιισΙειΒΙο άατιε

νικ ΡειτοΙΙΙ:: οι:τ::ιΠοτι, Ιοτε ιιι1ε Πίτα:
ΜΜΜ: Ρτοΐτιιι:, Ρτειπιιιτ (οτι :οκ Ροι11°
να: εττττειιιειἔιιτιεο , 8: Ιιιγ τΙΙΒιιιτ @σε
.ιτε.ισ.Γστι 8ταιι‹Ι ΒιιιοΙτ αι1ΧΙ6:τττεε Ισ πιοττοΙτ
ει»
Ιιστε άιι Γεω , ΙΙ Ιιιγ τέροτιό., "Ή τίς#
μέ” Μακ ότι βατ : πω· ΦΠ! πάτε ότι:

22π!;.τ ά @ΜτΙ ό· α? βατ πή2ι·: στὰ οι
:ΗΜ 2οΙέι:ε 8; ειττΙειιτοε , ιιπιἱε :κατιτ
181οΙτιε τειΙΓοτιτιειΒΙοε, 8; ΡΙεΙιιοε τΙο Πι
Βαι·ιέτιτ. Οι: :ιιι`ΙΙ τΙΙιτ «μια Βίου τιοιιε τι

άοιιι·ιίτ οεττοΤοπο ιΙ'εΓΡιτΙτ μια ἴεπιικἔἐΙ#›
ἱτιἰἰιιἰτ Ιε:ιιΙιετιιετιι:` εμε ιό€ΙΙ: Ρτ1τιςΙΡειΙσ-#
Μαι: [οσε Ια €τειι:ε: τιιι'ΙΙ ΜΒΜ: , 86 Μπι
Ί1,1ι1ειιιτ σεΙο. Η ιι”ι:ιιΙΙ Ραπ τσιπ Ρ0ΙΜ
:Νάτο θσιιε 1ο νιωΧ τοΙτειιιιαιτι έτειιιι:
·
'
@Με

ς

Β

@ε !ε Ι ζ. ιιΤέωειύ. `
ιοε/
εΙιιιτ ειιι*ειιεο:ε εμε εεε είιιι:Ιτ ΐιιίεεΙοτε ς:Ιι;Βέε

ν·
Π!

ιΙοιιιιε εε [Με ιιετιι:ε πιάστε, ε ετοιε
Ροιικειιι: Ιιιγ ειιιι εοιιιιεπιοιτ :ΜΕ Ιεε

[_
ὶ_

ντ:ιγε ιιιιιιΙΡαεε άε Βιειι :7 τέπιοιιι σε
τιιβετιόιεΙΙνιι ά'ειικ,ειίΐειιιοιτ ΜΙεΙιέε,

ω
Κ]

Α· πνιιιυ!έ έα· ·υεπιι (εΙΙτ ΙΙ »σε !'εβπέ: Μ;εύ·
ότι .9είςπακ,έε 2πέεπεκτό·έε /ὸπε, 42% 'Δ '
ει:: έ: άεώσε 4 Μαύ β:: βηΐιὶτ, &· ε'

›

ο φά!/Μ Ρεάλ ()Ιιετε Παω, Γειιιοι.ιδ
Β εμε τοιιτε εεττ:: Ιεεοιι εεε ΓΑρόττε
" άοιιιιε :ι ΤΙιιιοτΙι‹ξε , τεἔειτἀε ρειττΙειι-·

'

! Ι.ιετειιιετιε εειιι6 σ;Ιε ἴοτι οτάτε , ε'εθ: ιι
¦

ΙΙΙΙτε Ιεε πιΙτιΙΙΙτεε ‹Ιε Ι'ειι:ιτιεΙΙε,ιιοιιι:

ΙεεειιΠειτιιιιιετ εἶναι Ματ ιεΙε τετιιρετε ›
ει: εΙιειτΙτ‹Ι: δέ άσε ρτικΙειιεε άειιιε Γει:ει:Ι ·
Με άε Ιειιτε εΙιετ8εε : Μειιε νοιιε γ ει.ι.ιε8 `

- :ΜΒ μια, ειπε εμε ιιιιΙ ιίεΡε ιιΕΙιτΙΙΙ:

'
Ι

Ι

ε'ΙΙιι'αίοιιεΓΡι·Ιτ. Ι..ο.ΙΙΙεε νοιιε εοικΙιιΙ-.
Η Μ” επι τοιιτεε νοε κ7ογεε. @με εε
·ίοΙτ (σε εΓΡτιω δζ ιιοιιτεΙιιγ εΙε Ια εΙΙιαιτ,
ου εΙε Ια τει:τε, επι ετιιιιιεκτιε τουεΙεε
·πιοιιιιετιιειιε ‹Ιε νόττε νιε. ΡτετιιΙει·ω

Με: (με Γε Γεω: εΙιειΙΙε Ια εωωπε

.:3.,_ν.,.-

' ι
ι

Ι

· Υ:
' Σ'

Ι

τ

-Βοι1ώε5ε
Ιιοτε άι: νοε
86 άειιοιιε
ε(ιειιτε, νοεΙιιιιΒιιεε,86ειειι)εΙΙεοιιιιτε νοε - γ

·

_ ‹

Μακ .τοιιι:εε Ιεε ίαειιΙιεε εε νοε :ιιιιεε

ε

:ξ

·άΉιε
Ι πιεειιαιιιπιιιε
Ι
.ίμτΙ:ι.ιεΙΙε
`
εοιι€είΙετ
ιιοιιτ

-‹`

-`

!

χ'

° .

Ι · 5εΜιΜ ?!Ϊ.
@ΜΡ.Ι. ατο
Ε0ΠΙΙΟΙΙετ ΙΙ%1110Ι1οπ1ει1: ΡΜ τουί Π. νει:Η
τὸ εΙε Ι'ΕυποΞΙΙε , Πιιπε (με: ιπ1Ι>έεΙ:ιτ ,· η!

Ια ροωΡα €Ιω ιποιπεΙεύ οι ΩΙΙΜΙΠε.;τιι β.
νΙοΙ€ιπα: νουε έτοη·ικ·. @νε Με ππέε
εΙαιιτπω ςιι”νικ: ιπ:ιυυ:Με εσιτίδ:Ιε:Με εο

ουΙο & οοικΙαιιτιο επι όεά.ιηε ; εγειπτ.
Ραπ, δε θιγε:τιτ ( τ:οτιππε εΙΙτ Ιε 52%)
?Ιτοιό.

(Με (μίοι1 Ια ΡουτΙιΜυα ενο” :ι (ΙΜ

:8.ι.

νόσο ρτοΡτε (Μουτ ιΙεπιεΙ τέιΠΟΙΒΙ12Βέ
ιΙε Ι'Ι1οοείὶετὲ , ‹Ιο Ια νστΙτἐ: ,· όλα Ια θησ

τοτΕ:58ε ἀ1ιιπιπὲ ‹Ιο νόσο ιέεΙΙΒιοΠ;8ε ἀέ- Ισ. Ποσει;Ιτέ δε ΙυΙΙΙοε: όεε ·ττ1οκιΐ5,εμΙΙ
νουε Ια ΐουτ ει11ΒτεΠετ; ρουτςιιογ σαπο
άτ1:ε νοοε? ΙΙ τή? :ι Παπ τΙ·επΙε· τουτο σετ-.
το επι1Ιο , ιμιΙ Πε (Με Ι:παιιι,8ε Ηο·ηοτειΙ3ΙΙ:'

8ε €:ζΙΟΓΙΕΠΧ, δε εΙΙΒοε €Ιε·Ιει ρι·οςε&Ιοπ
ὰ: Παω δε ὰ: Ι'ειρρΙαυάΙΙΙεωεια: Δω
.Μ7"_εΜήε ”

Ι1οττιι1π:ε. 5,ΙΙε αι Ιυ8ε:ιπ ειιττσιτι.‹ττιτ3
' ΙΙ ι1·”οΙΙ με τειΙίοι1ι1εΙσΙε (με Και· Έσω

πω: δε Ιου: ΡειίΠ·οο *τέΙ3Ισεττ€ τΙειπ· άι:
ΠόΕΓΕ πΙο.·Νε: Ιεε εωὶἔιποε ροππ.· (Πιε
ιΜικιτιε επ νοτΙτἔ: 8ε ω ΙυΙΙΙεο·, Ιιτρτω
τεθ:Ιοια ὰ: Βίειι. Ι”ευτειιτ8ε Ισ <έατατιεΙ
·εΙο τουτο απο αιιιίε , πε νουε :Μωσα

πει ροΙππ. ' Ι.Έ)ΓρτΙτ ‹Ιο (:ΙπτΙΙΙ , ΙΙ νὸυε
ΙΙ:ιι1όε· ,_νουε ε. :Ιοιππδ: πω: :1ίΙοιιωτιεο.
@εΙΙΙ: νουε·ίαΙΙο ΙπιπΙΙιτιοιιτ ιτιέΕΜία
-

^

- Ι Ιω
ΙΧ

βο·Ια Ι Ι. α ἶτωωι6. η
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ΙεεεοΙιττ :ιεΙΙόΜοηε ιΙε εε ηποπιάε; δ! επ- εωφ.1.
Ι:τερτετιάτε 86 ρουτΓυΙιιτε εουτεἔειιἴε
πω: Ια εοιιτίε εΙε Ια νοεειτΙο11 εεΙεΙΙ:ε>

ευεπεεεετεΙιεειω εΙε να” ίεΙσπι Γε πτε
Ιυτε , Ια ἔΙοΙτε 8εΙε τε8τιε εΙε ν6ιτε δεἰ=
@εεε φ'είΈ-εε ειπε νοιιε εεευειιτ βή
τε Ιεε ΙιοτὴωεεΡΩεΙιιγ εμ εΙΙ ρουτνοι:ε, Μ,",;,ε

εΙΙ: ΙυΒιπωεητ ΡΙυε Ρι1ΙΙΙειτ1τ, εμε τω” 100”
εει1:ιειΙΙ Ιοιπ εοιπτε νοιιε. Πε πε Ρεμα
ιιειπ τοσο εμε Ιε εοτρε , 86 επεοτε Πε Ιε

ρειιι1εικ Πε φ.”ειιιεε (ει Ρετπ1ΗΠοι1,8ε (ε
Ιοτι Ισα οτότε μια ΙΙειι εμε εε Ιοι1ι1επτΙτι

$εΙειιευτ Ραπ ὸέττυπε δέ Ιε εοτΡε δέ
Γεω:: επ Ια μεσω. @Με .άοπε Ιω;
[ΜΙ ε1ιιΙΙΙ βια εωΙτισΙτε,δε τιοκιΙεε Μοτο

Ι πιεεηιιὶ ιιε ίοτιτ εμε ίοΙΙ:ΙεΙΙε δε "Πω
Μ:ιΙε Γοιιυε:ιεε νοι1ε βάεΙεε , εμε Β εετ

ΕΙρτΙτ εεε νοικ είπε τεεεψείΙ νο εΙρτΙτ
‹Ιε Ιοτεε 8: άσε εειιτεΒε ό ΙΙΙ'είΙ: ειιιΠΙ Με

α'2!εόΖέων & είε/έκ: 74%. ΙΙ πε νεο: με
(με νοιιε ετεΙἔτιΙεε Ιεε ΙιοΙππ1εε; πιαΙε
ΙΙ πε νει1τ με οσο ΡΙυε @σε νουε Ιεε

ΙταϊΙΙΙεε. Τεστ έσω βια ; ΙΙ καφε εε`
εοιιτειΒε π1εΙτηε εΙυ1 νοΙιε Ιεε ω: ιτιέ
ε ΡΓΙΙΒΓ› ρτοεεό.ε ά“νοε ντ:ιγε δε ετάεπέε

Έ; επιοιΙτ επεσε @σε :- δε @με Ιε εΙείΙτ 8εΙε
#Ι-ΦΙΙεω εΙε Ιεε εάιβετίο1τ Ντι ό.εε μα»
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@ΒΑΡΙ εΙΡειιικ ιιιοι:ΙΙ-ε ιΙε: ν8ττε·ιεΙε διΣ ‹Ιε νὰ '

πε ΙιετάΙεΙΙε. ΉΙΙ τι'γ ει: άουτ: τΙετι
τΙε ΐοι.ιΒιιειικ Ι Ι τι1 ε τιιτΒιιΙειιτ όιιιιε Ιεει
ιτιοιιιιετιιετιε ‹Ιε νότα: ΡΙετε , `τΙετι ‹:Ιε

ΙΙ:τιιΒΙειΙ:Ιε :ι α: εεε Ισ. ΡειΙΙιοτι όεΙ'ετ
Σεπτ , 88 Ιεε ί:ιιτΙε8 ‹:Ιε Ισ. ἴιιΡετΙἘιτὶο_τι Πι

ίΡιτετιε ειΙειιτε άθΙλοίδε @οι Ιει.ιτ Εοιιτ Με
Ριιτιετιιετιτ νΙοΙετ Ροιιτ Ιειιτε 1τιτετεί):8

` Με ιΙτοιτε τΙΙιιΙιιε 8: Ιιιιιιιο.Ιτιε,8ε Ιειιτ Ρετ
ίικιάετιτ εεε ς:'εΙ": νικ: α:ιιιιτε ·τι·ιετΙτοΙτε
θ.”ετιιΡΙογετ Ροιιτ Ιει;ιτ ίετιιΙΙ:ε 86 Ια Ιτειιιε
:Ισ 86 ΙΙιτιιιιΙΙιεε ; Ισ. ΡετΙιεΙιε δ6 Ια ετιιέιιι=

ω· 86 ΓιιιΙιιιτιιειιΙτὲ ττιείττιε Ια ΡΙιιε άέτια
τιιτέε. ΑττΙετε τΙε ιισιιε Με Η ιτιιΡΙε 86

' Η ΡετιιιεΙειιΓε Ιτιιε8ιτιο.τ1οιι. Μ. εειιιίε ‹Ιε
ΒΙειιιιε νει:: τΙετι τΙειιτέιτ απ:: τ:ι:ΙτιιεεΡ
τιισ.ιικΡεοΙιεε. (Σοτιιτιιε εΙΙε είΙτ Μετα
:Πε τιε τε9οΙτ ιιΙ ιιἶειιιΡΙογε εφε άεε
Ιτιογετιε ΙιιΙΙεε`8ι€ (ειπα. Ι_.5ΕΓΡτΙτ τΙε
()ΙιτΙΙΙιτι'ιιιΓΡΙτε ευ:: Ια εΙιτιτιτε8ε Ια Φιν
σαιτ διΣ Ιε Γεω τειΙΙΙε. Ετ ΡιιΙε τιιιΉεΙϊ
εΙεεεττε τιποτα ιιι€εε Ι:ΜεΙεω Η ιιοιι9`

ιιείοπιιιιεε με οΙ:Ιι€εε ο. τειΙΙιιτιιετ εΙιει-·
εστι τΙε τιοιιε $1(: τΙοτι τιιιΙ εΙΙτ ετι ιι6ιιε Ρετ

ΠιιιΡοΗτΙοιι ό;εε πω” ,Ϊιιοιι|‹Ιε ΡειιιΙΙ
Με ‹Ιε ΙεΙ”ιιε βΙ:ιτ.ιΙΙ: Ιιιγ τιιεΙτιιει ειιιΙ
πισω τι Ιιετι1τε επ ίσα Ει:ικι:είττιε μι: Ια
νεται
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ΙΙγοριετΙο.ητιεΙΙα-ΙυωΙοτε δ; Ια βιτιδτ16ί
φωτ; εΙ6 Γφιι.-Εί`μτΙτ;ΙΙ`νοτιτ εὸ@ρτἐ ειιτ,_ Ι
· ττωηΙ3τε ιΙεεωπίαηε τΙεΙΙ)Εεα_;·18ε νοιτέ, ' `
εοτιίεις:τη)ουτ ε:ΙΙ:το Μ» (ετιτττεττττ. ]);:-:1.
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ΡιιΙε ΙΙ γτϊὲιΙοιὶτὸ τΙ$υτ:τίσε8τε.εεε.Ιο νοιμεΙ

ττΙοφο ίοΙΙ·:τρατ ίἰ- Ιτττετ5 : .πσσ-ἀἶοικ
άομε.
ττ48ετ κΑτι€τιποητεε
' ία ΙΙΙοετ;ΙΙΙΕξΙεε
τηΡετ-Ισ.
_ πε:8ΙΙεσειπτ
ε.ιιΙτιπα ός;;
Ιεε ρςΙΙ1_Ιϊατρ.6τ_.Ι'ς:ς;:τεΙοε. | τομεα!
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Ιππαγοι1 «Ισ οοη·ξεταστ Ιεείς·:ιι ςσ:Ι:ΙΙς 4Ι6
ίση @τα ,ς1ιτ'ΙΙ τωωι ιΙοτιτιθ:4 ἔΜτΙστῷ
ς`είΙ ‹Ιε Βα:ΙΙ 8; Γο.1τιτστηττιτ ΜΜΜ ἔτι
ΙππκΙοτ τη' Ι3ο3.1τκ:5. αουτ;;; τΙόττΙτττ απ;
ΙΙεπηπετι`τ 82 τηοοΙΙαιτιτηετΙτ. άι: τ11ττΙΙ-έ
τα ἀΙΙΙἔφω`ιηεητἴεΙἶΡειτὸΙὲ ,` τΙέ ΙΙ13τέ

τα: Μ επίεΙμεττιαιεζ τΙετττε τι” @οτε-ζ
ίΙτ ρΙςι;τοτ τω: ρωτττ Ε·.άο. ίσίιΡΙτετ δ
ειρτοεΙα €τ;Ι'ξέτςΙοτςη€53τε;τ ατισυφτάιμ α
Μ» (Ιεε νΙεοἑ` άιτ τηοηεΙε;; 8εζΓυττουτ τ;"
έτττετιιΙΞωε ετιιετΙτο,Βε ειΈεττε Ιιικτιτς
ΙΙΙ:οπΙΙρττΒΙο, €Ιοτ1τ ΠΕΠ ειυΙουτάβ11Υβ

Ι10ττΙΙ:Ιε:ιτιέ:ητ ΙηἴεὅΙὲ , :Ισ ωέηειΞετ 82
ΦΙΦΠΙΡΙογετ €αγειτιουτ :τ Ι'ο«ΙΙΙΙΙ::ιτΙοττ
(Ισ ποηποεΙΙειΙοε Μ: τ:ιΙΙιητ , Ποτε που;
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Η

2

τ

_ ΠΟΣ,

Ι Ι

Ι

Ν

.

.

› @Σ
| ' .Μπακ ΠΠ
εμφ,μποσ ΒἱοΜ 8: ΓρΜτΒοΙε δ: Μπροτε!έ

'

δἱ πιοι1Μιοι.ιε ωα:τα:οπε επ :σε οΙιοΓεε;·
Βὶει1 οουε- ειι18ττιεπτετει
επεσε, 86
Ν11π:Ι:άρΙΙοτε
Ιω Βιιπε ώ:Π:ε
πόττώιιΜοε;
8ενετίστει τουε Με Ϊομτε άειιε Με εατιπα

ςυέΙςι16 ποιωεΙΙο Ιιπτιἱοτε , πισω εοι1-··

ΒυὶΓπιιτ Ρο.: Επι ΕΓρτΙ: , ἱυίὶμεε α α:
ιΙιτ'αρτο5 Ιω όρτει:ικε σ:Ιο τε εξω Η
@οσε σοστοιάπο ' 486 παω εΙοτ-ΞΒο επ -

?αιιττο··Ρουι· γνἰυτο6ε γ τε8:ιετ στα;
Βο:ΙΙωπειιτ αικο-ίοιι Με.
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