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Ϊ3ττιιιτ ιιε ΕΈειιιέιΈι:ι·εε ι--Ε0 €:ι.τάιιοιι άι: οι”.

[επι τταίοτ,.Ι:: άσι·ιο.Πε:ιιι·σ 86 ΜάιιιιιιιΤ μ
.βιετετιι όοιόε ρ:ιτσιεε εφΙοΠεεε 9> Μαιο

;:οτιιιιιε ἔσω Η: @Με ό·σε ΒοΙΙοε ει·ιοΐειι
. 6Εο&τε άιίΐιΩΝεε,σετπε ἱαε1Ιε·σὶι:ιτἔε Μιὰ

με τιι.οιιιε ρι·:ιιιΒιιτ εμπ'έιΙι: σ:Ρε Ιιοτιοιπέιι
Με» Ριιστιιι·ιιστοπισιι: Η ίζειιιι: πω: 8τειιάσ
σιιΙι€ειιτοι ατιισιιτιοιι- βε τειι€ιοκι·, μια:
Μαι οποια:: €ιεε ίοι·ετε βόινιηε, ιιιι απ”
/ Μ-Βιιιι86 Μ ἐιιιἀοι δε ιιιι :ιεειν;·ἰ1ιεὶ'εἴΡι·ιτ
€0$1τιιιιιεΙ· Ροιιτ Με ςιιίρειι&ι· ρεαρ·τε;
ιιιειιι·, ό: 11τιΜΜι€τιτ; (Ζει: ει; @πιο ὸειι~
“Μιικ Ε· ειιιιυιε 8: Η Ρι€ειειικ , εισαι Ε;
β_·βσν.-Ηή,.ΐ- ¦υ-

Μαιο άι |ΑΠἔΦ5'ι τιι::εσι:ειικσΡετι ετειιιιιιιι;
Ραπ @Η ρι.ι τς: ροιιι·· ιι φοιιεξιειη ὸιι· Και;

190€00 ιιίἶἐε Μοτο Ενοειται ριιτιετκ.ιι.«
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@πει-Μεσα εεύκ,ιιηιιι. ι1-ει εΗΜποι (Με
Ιειιιατιστε Ώ Ισ Θ:: @Η Βιιοπιεσ ιιο~τεΠ4

ἐστι: ιιιοιιιτ 2ιν2·ΩΡ1118 @με άιιτοιθ: 8Ζ τισ
Ϊιετιιιειιὲ· με» · @Παω :δω :5ειι1ρκειι τε «μή ι
ἔτι νειιΙειιιτ :ΜΙΚ-τ ω ραΗΕ @Με «τα ίαιτο
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Με Φ: Βα1ιιαουρ ὸ':κΙιοτεατΙοη`ε`, ΈΙΊτιε 06%,

τΙιιέΙ1οιιε, 8.5 εΙε τ;ιΙΙοπε ραπ γ ΐοττάθετ Η
Ιω σΙΙΙοίΡΙ4: ΤΙττιοτΙιόε. Ιζουε:ιυθ:5 ο” ν ~
00ΠΙΙΠΒΙΙΕΙΙΙ,8. οοιιἰιιτὲ άεε Ι'επιπέε σΙο

εε εΙιερὶττε,‹Ιε εΙαθ`ε:έωΙτ οι: Ια @Με εΙιι
8€Ιἔ0€Ι1Γ?δ£ άοΐουί?τΙτ £ουτ:ι€ευΓειποιη:
-Ρουτίο;ι ΝοΠ1 τοι1εΙσε ττο.νιωΧ σΙο απο Ι

' εΙοτΙο11ΐο δΣ ρετιΙΙοΙε οΙιατθε,Ιο1σιετκαιιτ
έέν:ιήγτΙοε μια α: Πωσ πουενογοπε
τουε Ιεε Ιοιιτε ἴουἐἴιϋἐέ ευΧΙιὸττιοπεε όι1

ΙἰεοΙο ρουτ. ιΙεε εΙιοΙοε ιΙε ΜΑΜ, ο. Ια ' ν Δ
Βοεττο ΒαΙΙτι·ε Ιεε οοτιιΙο:ιτ5 ιΙ'·Ιιοιπκυμ ` ,
δ; ὸαειε Γαε7έΙειιΙτιιτο ·ιπς:ΙΈιπ , Βεσοτι1:- -
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ΙΙΙοικεύ ΙΙιΙτφ ΙΙ Ιυἰιιτςρἐε(εΙπτὲΙἑι α?
Ιιττεθτίου ‹Ιε ΙεΙυε-ΕΙιι·ΙΙΒΙιιΙ αξόοοΜιτ
ΙΙΕ-ΗνοΙι; ώυΠωτε τή Ιου ΪουνετιΙτ, ή ··
Ι €0τπωσι1ικ: νΞνο αΞηόρυΙίξιΒΙε Γοι;ιτεο
ΡΙΝοαΪοΙ:ιεΙσπ εΙ;1τ18-ΕΟΙ1ε Ιεε ιοπιιισι,οϋ Ι ›
Ι€ Ρειινοπτϊτεονες Ι£5»ῇὸ‹:Ιοε; ΜιιΙοτέ»
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;ι'οιιειι·ιρις:8 , ιιιιιιι :ιγι:·ιιτ ΡΙιιιε εισ ίσια ω
ιιοιιε,ηιιι: «ται-ιι φαι ιισιιε ιιρΡ·εισιισιιιισιιτι
βοιιιιιιι: ειπα άι: ιιοε μια Μάο ιιοιι
Μιιι·Π:τειι. Ετ ιιαιιε Με :ιττιιέι:-ε, πιω ιι'αιι·ι
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ίειιειθοΙΙ:-ιιι·ιιΗ φ:ιε ιο όοίιο:: εφε :ιι :ι
Βιέΐεε. Ε: πι: τι: άειιιιιιι·ιόε ροιπτ άι: όση

ιιιοἰεε,ζιιιιἱιιιεΙε ιο οι:: πιο Γοίιι1ιι:ττο. ΙΜ,
ιι”ὸτόοιιιιο Μπι ιιιιι: ιο τις ίὶιίΪε. 1ο Μή
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ώσεΜαΐεΊσ , σἰι Πε Εκτοτε: Ιο ία· ,_

Π· '

Μ: Με Μενα, Ειπε ρεεε· Με: ουσ:
ιπ€Ϊπ1εε ασε οες:2Ηκόπε. Έιι· αΐειε βεί:
«με τοὐὶοιττε να: , ά ω·ωέ νοὶε 6οσοτο:
ενεοσώΙει1·γ Ιω ειτωοε Ηάκ:Ικ:ε εκ @Μπεζ
ΜοπΤαη€,& Μεεέρτωνοε τἐτ·ὶτ1ξὶὶΒοΦις

αίΪἔ:ε εσπιΒἰεπ Η: ?Με Ρετ(κ1ειάθ· ὰ: α εμε! `
β· ΡτεΐεΗε @Με αυτ·ι·εἐ. Ϊε:· ΐου·Ιδέ Με Ρέ!ή
ΠεεεφτΐητιοΙ-Ιεε @Ϊ τ'οίΗόττες 82 Ιι:εΙ6-ΐ·

@Με φ‹ἐ ῇ_ε α: @πωσ πε (σο: με άοε
ρετοΙοε δέ εἴτε Ρεἰὶπιττφ ν:εί·οοεβ Με:

ΜιτνΝοε,8ε ετιππό6ε (ὶσ Ιεω·ε εί?ετε. δΊ
ευ ἰετιὲεεε Τηοπε&εό ω αιει·ειε οΒ:ΐἔι πτἔ!
£Μθ$πεΜεπτ. (?:ΒΒΡΙάϊ:Ιεεε Ιω Με

ξ6·Ιε: άεπεάκι ‹Ϊε ΓΑΡὁτω ; φαπά β το9
ΨΦΐἔητε`Ξεἰ Ι'οΧέ:ΠτρΙε: αΪεθ ρατ·ίδ:Η«:σα

° Π116εΒέέξ ' εε οΙιετ ἀἐἴοὶρΙε ω Π: Νεά,
ἴ0ΠῖΡιΌῆτ:δἔ Μι @οκ 8: Η έΗοτι ‹ἱε ζω;

Μεὶ·ίΕι·ε Μ @Με Η πατα ὁΩπε1Ϊσ σώμα;
(ΜΗ Ετ1&ιι·ει έοιιτεΒέιεΐεωεπτ εοιπε!έε
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ἶωειᾶκ`άο Η οβει·Βε·ε 82'·Μ5ϋωίϋ
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.· ·.$'εωσ:ΑΧ_Ι Ι Σ.
·εω. ευΒινεε ίεε εοπΙΙ;ειτε ,ίεεε Ιε :Μίκα εβ
Π' Χξετ ειπε” 11οιιειδε εομκ:Ιιε ΙΙ νΙνεεωεπτ,

ε; Με ΡειΙΙειπέ, δέ Με Ι:τεΙ:Ιε , ΙΧ Ιεε Ραμ

Μου;
ςΙ5εετευτε
ε Ι'εκεττιρΙε
δ; Ιεε ειιόπειιτε,
όε εεδΜπτ
εεε Ιιοιπι11ε
νοιιε
μακ εεςυἰτἱοω ξΙεΙεΙετιτςΐι: τΙε5 ;ΙενοΙτε,
ού Ι)!ειι ραπ :ΡρεΙΙε Ρουτίο. [Μοτό
εε.ιι(ε. (Χα νοι;ε γ εμἐἐ :ΑΜΠ Ρεμ·τ Ρε ·
ςΙεΙεε; 6; ΙΙ νεε Ραβευτε Γεω ρΙιι€εΧροε

Ιέεε Ια ΙΙειΙπε (ΙΙΙ ττιοιπόε, δε ε. θε πιω
ς1ιιεε,τ:ιτιτγ ει εμε ΜΙ εε νει1ε :Η όετουε

ασκ ε1ιιΙ (σε: ντει1ειπετιτ (:ΙπότΙεπε,
Νεα εκεπιρτ «:Ιε Ια· @ωχ όι1 5εΙεεευτ
β; όεε Γουίΐτειοεεε , εμε Ια ΡτοἔείΙῖοτ1 ‹Ιε έ
ίσηΕνεεεΙΙε εττΙτε ιιεεεΙΙειίτετηεητ Μ;
ρεεε. Ἑεὶτεε ςΙοιπ: έτει: , ειπε σετ ε3:ειπε '

ΡΙειΙε Ισ. ΡετΙειπ:ε εΙε Ι'Αρόττε νοιιε η» ·
Ρο.ττάεητ αυΠΙ. ΜεόΙτεε-Ιε, 86 Ιε €τειιιεε

@σε εποε εοειιτε ; :Σε έεουτεεεινεε παω? ,
Νεο εε «με πιοιιε :ινοεε ε νοιιε εια_ὸΙτσ›
-τεργειμιεετ Ια @εεε ὸε_[)Ιειι. ΝοΠε γ
εεεΠόετε;οηε Ιε ΡΙεε Ι›τὶειιεττ1επτ δε Ι©
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- ραιατη,ιξΙΙ ΙΙ'γ
νὶίἱτό με άΙε·ετΙοερες6
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ε;όεΙυΙίοΙ9(.Ἀιε δειτε;;; πιο ε'ότοπ ρειες;ιιοοΐ
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ΙρειΙΙΙοι1.ηετ
Ια ΙπουεΙπτε
δ; Δ;
ζου-Ρενέ
ΙαιόἔιεΙ:
άσε αίτηοΙοε
άιτ Ιρίιιεε
(:ΙιτΙΙΙ,

@σε Ιοε ρΙΙΙιοέ έθΙε νειι€ άς

@Με 'ΡετΙφιέηεε8; @Ισ Ισ. ΙυιτΙΙοτε Ι1Ιείχης
«ΙΙΙ Ιου-τ. Μι @εμε ‹Ιε εετεε στικωτξ Ισειὲέ

Ι>=εεΓ<4=έ έ€οΙ€ τείεευέε 403€ ΤΠ(ΙΜτ
του” Φ: Βλεπω; εμΙΙ Ιβ Ρ.τε.;Ιφειπεςρωέ
Με νοι:ε Ιθο.κά:ε,ςοης:: απ, φππξω

ΡτΙΙοπικοτ ρου; Ι'ΕύαυΒΙΙε'. › Εεε ββΙΙΕ·τ
παω; άσε Ρεγειπέ έτοΙοηε ΡΙι1ε ΙΙμφεΙιιε_
ου ΡΙ·ι1ε ;;τοΙΙΙετε.. Πε ςι”εινοΙετΙτ με θΙΙ·;

ΩοτεέτυάΙἑῇουςεε~ Ια; μία σ:Ιεές Βρέ
Μακ
τΙοτ Γειτ18ωΙτιειΙτο
τουεεε Με ΡεοίουσΙοιηε
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ειπε Ιω: αιΙΙουτεΙ'ΙιυΙ ςεε _ ΙιμρΙςογ21·
ΒΙσ;ε ΠοέΙεωτε5 ε1ιΙΙ (ο ΡευνειΙΙ:'νωιες“ς. '
ανεεφο νστΙ-εξ: ά'εινοΙιτ ρεΙΙΙέ στι. ως Με
δόΙ€11°280 εΙοε ΜΙΒ , 8ε Με Έοηει1_τε.εΙεε
Ρο.γει15 , 86 ά: τοι1ε Ιεε επιασε ς:1Με'ετι
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ΡΜ άεεωόυτοτετε. Πε ω: ίειιΙετττειιτ τω..
τοτε ευ Με οΏοίο: (Με πόιτε νοιιΙοττ ίω τε
βαΙίε-τ-υτιε ωνετιτ-τοτι Η εΙΙιτεοΙτετιε ρομε
,

υττε›Ιεἔἰτἱιττε ρτο‹Ιι,τέΗφη ὸεΙἶΕνττοἔτ-Ιε `'.
(Η Ιείυε-(]_Ιιτ-τίτ , Ιττφυτ:ιστ ίειτέ Ιιοτιτα
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ά Με ρωὸειιτ ιι Ι'όεοΙε εΙε Ια ι:Ιρττεεετ
δ! Φ: Ια τΙΜιτΙτε; Ια βετ Ιποττώ.Ιε 8: Μ·
ΡΙΙΙ5 «Ιέτιέιττττέε τιτΙττυππωττε, εεε Γειιίειτ
ἐΙΙΙ·ωτ1ετε εοττεειιδ. _Ι.”Αρόττε ιΙοϊΙΦτ

χ,

ΙΟΙΙΪΙΙἐτΔΙτ ερ ίπ ρτΙΙότι ς1ω·ιωωωττε εΙε;τ
Ραγεπε ετττρΙογοτι: ίο3εττπειτίετττετιτεεττιά
ΙΙ080©6ίτυ'τΙα Ιιιτ:ινο5ετιε ΙετΙΙίέε τω; ·
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-ει ρτείεΙτετα @τα εφ Ιε ν-τΠτεγετ:ι.τ,εεττα
ΙΡείοτε τΙοθτττττε , ρουτ ΙατιωεΙΙε Η ενοτε

φ ίΕΙτ Ρττίοτ1τιτετ; Ε: εοττττπε ία Μαη
τα ? όςοτέ 'ατι το.τἔ:ττιε 121ετν-εΙΙΙει1Χ , Ια
Ρ·Ιπιτίοε εε ία τττατττττ“εττπΡείεΙποτ.τ με
ευ'εΙΙεκπείΙΙ: ίεε.. οι·όττπαϊτεε εΧρΙο€τ5Ι

έεΙΙ :ι τΙίτε ΪςεἶεΙΙε_ σε `εο:τυάετττΙΙοεωε
(ΙΜ Ι'έσευε_οττε·τιτ ·, κ ε Ιε·ίογ άτιδετειτεΗΠ
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ἔΠθ ΙΜΜείωε ετΙΙευτε ) «ΜτΙ Πε στα
ΙΙΙΠε (:Ικεετετι @σε ·ίεε Μακ. Ιεε τ1τττω

εΙι:εευΜεττοττίο5εωί:τετεεΙτεαττορ,άό-- ›
Μακ με εεττ ΡΙι15· ετττ”τ$είεΙ1δ:ε με έξ
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ηιιΙΙο ι·ένσΙΙΙά ει :απο οοωθου ,δε ΙΜ
θα ΡτείεΙνέε ΡειτΜβουεΙιε ‹:Ιε Ι`ΑΡὁττο,
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«Μπα τ1°ι1ν:1ι1Χ ά6 Τα πωπω (Ιω έι:τΙνΙσ
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Βοηπο,οηεΙ3οτιο: Ραπ-Ισ ιΙο ατε εκφά
Ιετωεε δ: ΙωιτιοτιοΙΙεε ερἱτἐω , οὐ Ια ρα
;οΙε εΙο. Ι)Ιςιι , Εο_ττέε: τοκιιω«: άειοε υπ
·
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:βατ οι: ττΙοοτε ε Με. _σΙεε-Ιοτε ντΠίτετ μέ: θεῷ

ΡετΙοοοεε , δ£ Ιεε ΙοοΙιτεε ποιο εΙΙε5Ιοο: Π; °
οεΙάτεΙΙέεε ; δε τΙεροτ·ε ο «Με ματ τους:
Ι°νοΙνετε,8ε ο ρετεε τοοε Ιεε ΠεεΙεεώε είτ

τοπικ τοΙοοετ σ. οοοτ , Ιετττειοτ Ρετ του:
Ια νετττε, ό: ε:ιοτΙνέιοτ τοΙΙΙε τοΙΙΙΙοοε το
ετ.ευτερ ίσο οΙσεΙΙΙ:ιοεε.: ()ο.νεοΒΙε Ροτ
ίἰοο ‹Ιε ΓΙτΙοΙεττΙε & τΙε ΙΙεττεοτε Με
ΡεοίοΙτ έτουίετ Ι”ΕνειοτἑΙ`Ιε εεττ τττεττιιοτέ
δ.Ροι:Ι εο ΡϊΙΓΟΠε Ετ εε τα άστε εεττε

ρτΙΙοο ι=οεΙττιεΙ οσε 5.ΙδιοΙ τΙοττο:ι,· ΙΙ με °
Ι'οίε ειτοίΙ οπο ,εεε ιιΙΙΙεε ο ΙἘνοοἔΙΙε
ρουτνοΙετ Ρετ τουτ ΙΙνττἰνετε; (:ειτ ῇε

ΕετιΙε «με Ι'οο μου: @τού οοτοτττετ,Ιεβ
εετΙτε οἰ1 ΙΙ :τεοοΒοοε'εεττε νετττε,- οοτ
ητττΙτέτε τοοε Ιεεεττοττε όεε Ιοοπ1τοεε ,· δε

τΙεε οετοοοεοοτ Ρεοεττε , 8ερεοεττεοτ
ετιεοτε απο Ιεε Ιουτε , εο οιτεΙοτΙοττδ

€ΙΘΙΙειτιοοϋ ΙΙ τω: ΙτττεοίΙτ με έτε τυοίΕοΙο
τΙ':τΙΙετ «το ο·εττοοοε , φωτο ετσι οτι:
Ι'ευτΙ Με τΙοοε οοε εοττετο Ι-ιοεττεῷ
Μακ τιε τε ΒΙοττΒε ροτοτ , Ρειγεομ3ε εε 1
εμε Ια ΡετοΙε τΙε Ι)Ιει1 όσο απο ιττω .
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σ

ίιπ ρτσ(σΙ1έσ μι: Ι; ΒουσΙισ όσ Ι'ΑΡὁιτσ,
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σ ΙΙ ττΙοηΙ"οΙτ (Ισ ίσε νο.Ιοι:1υσι:τε,86 σπιτπσ-

ΙΙΙ
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σ ωσε,ιμΙ
«Ισ Ισ νστ1τσ
ανοΙσιπσιυρτΙώιπισ
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