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ΙΙ: πόι1ι1εαυ Τε:Ρωπιέαιρτεε Νώε (ΠΙΝΩ @ΜΙ `
ἄΙοε ΑΡὁτϊε5, ΙΙ-τκ: ιπουε ρτοπκτ ρΙυε
@ώ ό; τιουΒεαυ,Τ:ιητ έσω ΗΜ , ΜΜΜ

ρταΙιε εμε: εοΙιιγ ςιιΙ αυττορτοικΙτα ‹Ιε
Χ:Ιαιισ<έες8ε ό,αΙτετετ Ια άοθετ1τιο· Αρο« Ι
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ΙΙοΙηιιο (στα Ι'ΑτιτοοΙιτΙΙΙ , Ι'ε:Μετι11 .Λάο
Πω, Ι'νΙατρειτει;τ ξ56 Ισ: τγτειτι εΙε Ιω
;επιρΙΒ,ειΙΙο φα τ:Ιιειουρϊετι «Ματια εατέ 1

ΙΜ Ι· Μείε Ιει·αιΙ€ηε:ι δ:ύτιτ Ρειιι=Ι;ΙΙ ΠΊ

ΒΒοτοΙτ με τοπιβΙσπ Ια 8ατάε άι: εΙεροίΙ:
ΙΙΙ: ΙεΪιιε Π1τΙΙΙ ε:ΙΙ ·άΙΙΙΙε:ΙΙε , :κι ττιΙΙΙοι1
Φ: τειτιτ ό:: ΙουΡε δε ὰ: ΙαιτοΙΙε,εμΙ νεΙΙἔ

μΙ Ιεπτη1ιΙε8Μουτ
, δε ετΠΡΙογειιτ τοιπο8
ΙΦΓφϊΙο Μία δε εΙΈΙΙ:στε Ροιιτ Πεμ” Ισ:: @τό Ρ6τάτε. ΙΙ ΩιιιοΙτ εοεοτοΓοκττοπισ
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ζιΙεόιποοι;:ΙΙΙός ασκ τειιτα:Ιοιπ,.8ε οιιΒΙΙο

ΡΕομτει1ΜπΤόπ ό6:ιιο1τ, Ο'εΙΙ ρουτ
Η110γ Πε: άΙτρειε Επ1ΡΙειιπ:τιτ ο. ΤΙιτιο
ΞΙ1ό63θκι2°σ|ε 26 @ο α'φΘλ τηειΙΞ ΙΙ αἰοιπα
Ι:Πεσμ μυ· Ζε .9.9ιέ2ι Ε/β·έπ μέ Μέί:ε επ
80%. Νο οι·:ιΙσ ΡοΙτΙτ,ιΙΙτ ΙΙ,”Γιι εε-ίοΙΒΙο,
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γ Ροουρνι1ε;Ι1οΙοξρΙυε ΡιιΙΙΙ.ιοςε, Πω: :οσε
Μ έμμειωε: και Ποηάυ&εωτ , 6ετοι·ι
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ῇττιιἰτὲ. Ποζι νοσε1ύργόε ρτατ1ΙετσΜα
Ηιιἐ.Ι'ΑΡὁττο τι:: να:: Ρο.ε ς;υςιιουε Ρτε

ἴιιιτιἰοτιετῇετι ὰ: οσα ::ιαβω:ε 9,ΙΙ.γ;:ιας
απ: πισω ;ιτερω:ϊ1σμε τοπια ΕέιΠψ:;ιοσε

_τὶο ΠΧευ 256 (α: ίου Εἴρτὶμ 86 απ @Πω
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]:ο;τιβαττε , α: Ϊοὶτ ;οιιβοξιπε «:τωει αμκ,
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είἶα,ἴιιιιε 1η πισω σε ρουιιοέίε .Παπ , δ;
εοηποπ: ε!πιτπε Ισ ΡωιπΙΡεε , ε"11ο: Με
Κβ”.
Με., δε τις ναΠε , ηουε τταιιΜΙΙοηε 48η
μι.
Πω. Ρυἶε αμα ΓΑρό;;τε μα” @οικω α
οποτε 5‹:γ , ηιι“Η κι'γ οι Ρώτα; ὰ: ῇὸεΙα
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(:Ιιτέτάστη, εοωπκ: αι είΪα Ισ 5είδοσιιι;
1εί·ι1ε Μ: ρτοπια α ;οι1ε εειικ (μή αοἰτ
τοπικη Ιιιγ , δ6 5ειἱτπ ΡΜ! επωεΙκ: μου
αμκ

τοπιαπ ωΙΙειπε ,φα Η φ.:8[τιω :Βαρέα
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Ι Ευ· Ζ'Ειο.2'2. Ι: ΤέπιαιΜέσ.Ι. -. η;
Έ/βήτ
ΙκόΖωπ φωνα: ,_σκσΙ1ιπ11τ συΙ- Συστή
υ
`- άστιιττισυτ :Ισ Ια ΒΙσυ-Ιισυτσυίσ τσΙυτ-ι

τσ&Ιοτι συ Φωτο τουε σσυ:τ , συουΙ Ισ

διυιτ Προ; τιΪοιιτει ροΙυτ ΙιετοΙτέ. Που
νουε πιστά σοιιιοΙστι σί`τ Ι:τουΙσ οτ ἐπι

ρσττΙτισυτσ.Ι:ιταΙΙΙστισ (Ισ οσυιτ,ουΙ Μπιτ
τσΡτοσΙιστιτ πιο Ισ πιο (οι, ουσΙ άρτι: μυ:
τΙσυΙΙστ·, (ουσ ο1ττΙ:τσουσ Ιιουε άοτιτιοτισ
τουτο σιιτιστσ τι ΙξσίΙρτΙτ ‹Ισ Ι)ίσυ Ισ @ου

Ισ «Ισ ιι6ττσ Ιογ,τσσοιιυοΙΙΙουτ ΙιυττιοΙσε ι Ι
πιστιτ ουσ σ'σΙΙ: Ιυγ ουΙ τι ουυσττ Με. Ισι1Χιιουτ σουτιοΙΡττσ,βε ρου: στοΙτσ Ισε

υιγίΙστσε δώσε ττιστυσΙΙΙσε εΙσ Ετ ΡειτοΙσ. _
€”σΙΙ:Ιἑ;ίτστσε ΒΙστι οίτυέε,Ια Ισσου ουσ
Ι:ΑΡὁτϊσ €ΙουυοΙτει υττσεἴοΙεο Ιου σΙΙΙΙ:Ιή Ι Ι
ρΙσ ΤΙυι0τΙιόσ , 'ά στι Ια ΡστΙοτι-υσ ο τουσ

Ιτ5 ΡείΙσυτε οΙσ ΓΕ8ΙιΓσ, 8ε τιτουε Ισε ΜΙ
ΙΙΙΙΙΓθ$ ‹Ισ Ι'Ευατι8ιΙσ,8ε ττισΐτυσε στι ουσΙ
ουσ Ιοττσ ἔι τουε Ισε ΙἰεΙσΙσυ δε ειυευε5,
?ΙΕ (ΙΙΙΦΙΦΙσ νοσοτιοτι- ου σουτΙΙ:Ιό ου”ιΙε
@Ποτ-ΙΙ ιιουε οττΙουτισ ο.τουε ουσ άπι
ΡΠυ-ΙσΙοτι Ιου τΙσοτό έ; Γι. τιισΐυτσ,Μνω
ΜΜέ0%τ Ζ; Εστω έ:: βάσεις Ρ4Μέσ.ς με
Μα:.ιωιο· πᾶσι· α? Μ] , δε ουΙ τ:οτιίΙΙΙστιτ:.
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Ραπ τις ΡοΙΙΙτ ΡειτΙε: όοεΙιετστηωεεηυΙ
2ΜΜΙοιπιπιπτ τη1ίστειΒΙεωεοτ Ια Ρετ-τοι;
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ρΙοΙο.' εΙοθττΙπο ΑΡοί'φΙηιικ: , ρκείοΙιε-

Ι

:στα νει ι1ουυοΙΕιπατΉΙΙο, νο Ι)Ιειτ , Μ·
` ντ1 (:ΙπΙΙΙ: Εμ;; ειπα: αμκ: εοΙιιγ ςιΠΙε

;
Ι

σ.ιΙογου: τα:έι1 , €Ιειοε·ΙΙΕΒΙΙίο ιτιείττι6·οκι ο
οιιΒΙΙει ΙεΙαπ τΟΙΙ Ισ τε[ράΙ: άσο ει α: °εΙο- ΙΙ
ΡοίΙ: εεΙεΙΙο,γ ειΙουτειιπ [ειπε Ρ;ετ65‹;ο ιΙσ
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Ι'οτι1ετ δε ‹Ιε Ι?ει1τΙρΙιΙτ , ιΙΙιιε;ίοε ατε!
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ῖ 111οηΙε:ε, ΙοικιπΙοηε δέ ττεκΙΙτΙοτΙε ΙιπΙΙ‹
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Ι

ΡΙεττςτΙοε ‹Ιο Ι'Αρόττο , Ια Ι;ωΙε ? 1ο Μαξ
δε ΙΙ: ©Ι1αυτικ ‹Ιε Ιου: εΤρππ. Εε οΙι;ηιιο
_Η::οΙ: γ επτο.ΙΙαιπτ _;οιιίΙσιπε ςυεΙε1ιΙσ
ηοιΞυοΙΙ6
είξ
επ Πο πισω
τιπιτΙοτο·εποε
‹Ιε τετωεε,οιά
Επι επ:ι1,Ι:ι@ε
@Με
Με·
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ιτε δέ πατε Ι”ειυοικ ττειιιιό‹: ευ Ια εσω

Π1ιωΙοτι (Ια Κουκ , (μή ευ Πει: Δε τα· :Ι
ττειιιεΙ1ετΙοε εττειιτε,Ιοε ευτΙοίΙτέε δζΙΒ5- _

ἶ·ί:ιιιτοε εΙιι τετισΡε ρεΙΙό,·ΙεεαόταβΙΙοε86 .
Φ.ποπί(έσε, δε 111Ιε Ισ ω] 86 Ια ΡΔΙΙΙ6 Ι

θα Ι1όπιοε ει: :ΜΙΒ ιΙο Ι”οτ @εε Ιογειυκ '
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μιττοιά··όο Ια εΙοέΙτωο ΑροθεοΙΙεΙυατεΙ- (Με-ι' '
Ι`εωεω εΙτετὲ @ε άεΉυΙ;β Ι; εΙεΡο_ΙΙ,‹Ι‹;
Ιε·Πιε βΙπΙΙΙ, @Με Ι'οΙι “Η Ια ρεπι€ Ξι Ισ

τεεριιωοΙίΙτα €η1”εεωαΙΙιε ;

1ϊεΉ_ρΙυβ

Δεςιιἶ1-ΙέτοΙτ;“νιΙ τω :Ισ οΙι6Γα έέι;απ-[
@τα επι σο: άεΐειτι·δ:τσιπέ Ια ίοϊτή6,8ς

-Ιαυατωτε. @ο Η νοοεΙ.ωΕ: ὸεττιειηεΙἘ:ῇ
εοιηΙηε:η;; οφεειιιοηε ροη άέ0ουιπΙτ Η

Μετα, δε. εΙΙ[σει·ικτ σεςικ:ΙΙο ει ου @οσε
·Εὲ εΙμ Παρ, ου ὸ`αι1;τυγ,‹ὸ”ευοο σε _€111,θ1:·

Ισ: αιιοΙτ ταου ςΙοε 5ειὶιπε Αρὁττεε Μ
-τεροτιε ςιιε @Ια ΐε: νοΙτ Ρτοπ1ΙειττηΙ:η_Εξ
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·ΡστΙα.άΙΙΙΙ:έεοοο όεε εΙιοΓοε-ωο-ίωσε, 56 | `Ι
ί©0011άφω6:ιτ.Ρατ Μ. οοι1Ποοτει:Ι_στι @ΦΠ
Πι άι›έἶττΙΙν:7ειυεο Ι'ΕΙετΙτιιτο·52ωτε.- Σε;
ΡοιιτΙοε εΙιοΓοε ιπιοΐωοε,5ειΙτιτ Ρ;ιιιΙ Αμου;»

111ειτε1ι1ε π), οοΙΙεε ςυΊΙ :ΜΜΕ ΒειΙΙ_Ιέε€,
Μα: ὸευΧ›εειΙε&οτς:; ασε τεοοηηοΙΙΙ:&

Μ05ΙΙ)νο εμε @τοπικ £Ισρρα%ηξε.εβιΜΜ,
δώ ει-οΙΙτε ) εοιτητιε ιΙουεΙ”ευοειε εΧρΙΙῷ
ςυεξτουτε3ίεΙυΒτέε,6ε Ρτορτοε _α·Ι”ε‹ΙΙΒΙ

?Μου 8ε οοοίοΙ;πΙοιπ ιτΙε; ;·.ωε:ε θ.άς:Ιεε; Δ

.1 ΜΝ Ι €10ΈΙΙοε Ϊιτ τ-ο.Ρο πογεκπ ιο;;τωει.
Η €0Ια δειι‹Ια εΙω;Μ:,8ε ἐκ σουΙΙΙΙογΕιπ
ψ 0η εεΙα.Ι @τ ΙΙ;_‹·:ΙΙε ρΙυε εΙα·ΙΙτηυοΙο
Μ” (ΙΙΙ(¦
σεΙ0δΙ:ΕΙποει;Ιο ·Ιζουν:Ια:ΙΙ68
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Ι::Ιιη.ι. :Η Ματέο ‹Ιε εεε ὸοιικ ιιι:ιτςιι6Μ ςιιέ

Μαι ΙοΙιι εΙΙετΙΙΙΙει· δε 6Ι6 σοτιίοΙσιι-μ:ΙΙςέ
' 6:ΙατιιιΓειι€ 8ε Γειιιειις ιτιΙΙΙο δδ ιιιΙΙΙο σ.
-Ριιιοε εΙαιιε 1°ωΡειε , 86 σιιι'αΙΙοε απ: αιιίΠ
μια ά'ν[Μέσ Ρόσι Ια Ι·-ού , 86 Ρσιιτ Ι:ιεΙιέ=

ΙΙτἑ,ε1ιιεΙοε μι” ΙοοΙιετ3, 8; Ιεε ρΙι1ε °εΙοΙε
€ιιόςε ίροουΙ:Μοιπε ‹Ιε Ια θέοπιετι·Ι6,οίι

€Ιο Ι'ΑΙἔοΙ›τε ,' Ετ @Με α ΠΙε:ιι ςιι”:ιιι ΙΙ:ιι
έΙ'γ Μπιτ , ε:ΙΙοε ει”ιΙΙΙιΙΙειιτ Ροιιι€Ιο. ρΙ8ιιθ '

μι: ιτοιιττει1τεεέ Πτι ΜΜΕ Ισ ιιι8::ιιιοιιτ
:ι :ουτε εστω τεΙι€ιευίο ειιιΙ νοικΙτα ρτειι
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