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- ζω:ι1τΙοΠιε ()ΙπΙΙΙ, ρωτησω

τερτεΐοιποτ Ι'έταβΙΙΙΙεωέτάσ

(ση τογαοττιο εΙεοε Ιο ωοοάο;

όΙτ όειοε Ι”οοο άσε ΡατειοοΙοε Εν2.1188ΙΙ·

οσα , εμἰἰΙ «τό άπο ‹Ιο ττ1οίιππ:, (με άΙιιτι

' Ιιοτοτπο, ουΙ (απο οι: Ιοοοοο (σπασω
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ω. Α. Ι-~Ι-;Ι.Ι›ΙΙΙ. Ι%

μπε οΧρΙΙηιιειιις Ισ ΜΙΤ-Ποτε :Ισ @Με

Ιππεεε,ΙΙωουτοΙ ρ1ιιέ; ε”σΙΙΙιιΙ ημἰ είΙτ Ισ:

Εκπομπή εμε: Ισ; ΙΙιοικΙε εΙΙΙο οΜιίτηκ οί;

ΙΙΓεωο ; εμε Ια βοηιπ: Ι6ι1ποεσηυΊΙ γ

@Με (σου: Ιω ξ·ηθιιη ‹Ιυ τογειυττκ μ:”::ΙΙ;

@πωσ "Με Πάο:Ιεε, εΙυΙ τεεενειιιτΙοΙ

ΡειτοΙε εΙο (ΙΙιτΙΙΙ:,Ιει ίεττιεπεε: τΙε Μπα:

σ @Η Ισως εΙο ΙΪγντογς ρω·ωΙ Η: βΙσό;τ:Αζέξ

ΙΙΙ ΙεΒοτΙετὲτΙοΙι απο ΐογέεΙςνΙ6οοεπτΙς: :

ίτοοκιπ εΙο ΒῖΙ€Ι1,δ£Ι€5Ι16Ι°ΙῖΙςΓ5 εΙε (ΙΜ

ΙΙ Ιογειι1πΙ6;ι:Ιυε Ισ [)πιβΙς είΙε :Η επι1ττπΙ;

τ ΗΜ τειΙἑΙπε ιΙο 8ειΙΙες ΈυττΙνεέτιςτρέ @ή

θυνηι€6 66 εμ:: Ι'γντογα: τω Ιέ:ε ς:Ιίαηέ

ΙΙ· €Ιο τοι1ώτεε , Πω εοτιο:υε Δε' Ι'ρει:τεμιτζ

ΙΙΙ δε Βου εΙε Ι;ι νετΙτὲ ; (φωςΙΙοέας έΙ;ιπε ΙεΒ

ΙΙΙ ΙτιοΙΙΙοηε εξΙεΙΙοε όι.ι δε:Ιέπείιέζ Ι.,ενεΐ '

. Ή
ΙΙΙοιτιοιπτ €Ιοε εΙποίοε εΙΡΙσπΦωοοτ ΙυίΒίΙδ

Ι Ια νοτΙτὸ ά: εςι:τε ὸΜτιἐτ ΡταΙΙόΙ:Ιοιπ

ΙΙ βετ Ιειτ11ο.Ιε Η: ΡΙΙέ βοά Ι)Ιου Μ; Ισπαθ`Ι:ι

ΙΙΙ · Επτά:: ὸο.νΙ@_‹Ιειηἐ @μβ:μέΙΙΙσιμ:ΙςΙο.;στέ

ΙΙΙ Ιο,ςυοΙ€1)ΙειΒΙροείο Μ; ΙοεοπτΙιιςτιέ

ΙΙΙ _ ἐἔοταἔ εΙ”γ Ιάτετ ;ιιΙΙΙΙ Η πίοττεΙΙο Μπιτ

ΙΙΙ ΙΜ; δξςΙο έι:ΙοίΙςτΙΙ:ε άΙ&ΙΡΙεε 8.ν00 σεως

ΙΙ €Ιε ΙςΠιέ (ΞΙίτΙΙΙ. [Β Αρόςτσέ ιι”οιήεω;

Μ( ΡΜ Η ΦΠ ΐειΙέ Ιενέτ Ρετ Ια ΡτεεΙΙσςτΙοϊ1

ΙΙΙ $$Ι€ ΙΙΕναιπ8ΙΙο @στα πιουνοΙΙε & ΙιάττιΙτα-χ

π· ` Με ΜοΙΙΙοη άο Ρέ1°Ιοτπι€5 δε ὸ'ΕΒΙΙΪσἐ

· ' Ρ Ρ _; εωωεω
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ν Ιω τε:ικΒτςε, ο)€Ρε ει εΙΙτε Μπιτ Ια Γεώ

_ ΒΙοε, ς1ιιΠε ΙΙιΙΙΙογειπτ (εεΙι1ΙτερατΙειιτ
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(ΙΙιτέεΙευηο3, εμπ εΙιτιοΒοπ:_τ1τ τουτο Η

θα ό:: Ι”ιιΙιΙνοτἔετι ττοε- ρω ὰ: εοιπΡε,

εΙυεδειωτι εΙε ΠΜ €ὁτὲ γ ΐοιπτε ΙΙΙπωἔτ

[σε γύΙογε,όρειτιάαητ ΐοικΙει1ηε:ιτιωτ ώ

γετΙΙτε εττει1τε 86 ΙπτσΠεε , 66 μι: α:

111ογετι ΙοίοΙιτ:ιτπ μι· του: Ιω €Π€8ΙΙ5 ‹Ιο

δωστε ό: ΙτυΡοΙΙευτε, εμε Ιεε ι11ΙΙοτει

:ιτ:1Ηοο. @παώ Ισ 'Με εΙο Ι'ΙποτΠιτιο ό::

ίτ1εΙπει ίση οΙ1τιπΙρ ‹Ιυ εεωΡε άε: Με Ρο

τεε, δε γ νετΙὶι ΜΞι·ειειΙΙσιιΜηειπτ εστω

(οτιπετιοε εοΙείΙο «Ια ίση ΕναπἔΙΙεηυἱΙο

ς:ουντ1τ οτι ραπ εΙε· π:τηρε ‹Ι‹: Ιω ίτοιιπέτ

π1γίΙ1φο Ι ΙΙετωειτιγ η”οΙΙΙ)ΙΙα με Ιοτι

αικΙετι-τισ πώ: δ: Ραπ τωνοτίοτδε όΙΙ.

Ειπποτ α: ΙειΒοιιταΒε: ‹Ιο Παω γ (ειπα

αΙινετΙΈ:ε εττα·ικε 8ε τεΓνετΙοε ΡτοεΙΙΒΞειΙ

νουε νοχθε Μαι οπο: Παω ηικΙοε -

Μ-ΜΙΙΙτεε ‹:Ι·οιπΙε 86ΙΒ11€υτάε1ι€Π€ ετι1- Ι Ι

ΡΙογετΙ:ιιπ:ΙΙιτ8ε Ια Ι21ι18ι18 ρουτ Π: Ισ

ιπει·εΙατιεΙο ι1ποτιάσ. άοΙνειπτ ί638ιν:ι1

ίετι1ειπτ ΡτοικΙτε ἔατεΙ€ ει ουκ, δε ει Ποτ

ουντ3εε ε Ρουτ 1100 ΙευΙεωεω ρεάεΙκτε 1

Ια ΐ::ΙιικαΙιτ νετΙτἐ, Με” ειιΙΙΙΙ ροιΙτ απ:

ΡοίαΙιο: , @σε ΙΙστιποιίηγ πιο ΜΕ: ΒΙΙΙΙετ

[ · ' άαι15

-ΙΧια
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εμε @πιω οΙε: (οτι γνι·ογο: , όεΙΙ Μπα

εμ1:Ιε1ικ: ΒιιιίΙε: 86 ιποΙ·τεΙΙε σποτ. ()”ε:ίΙ:
Δ Ια ταίοΙπο,ςιιο Ι'Α¦Ρόττο εΙοοηε Μ :ι ΤΙ

ιπο:ΙΙόε. ΙΙ Ιω ε. τοσοτιπικιιιάθ: εΙο ἀέ

τειΙΙΙετ άτοΙεεωστιτ Ιει νετἰέὲ, ο'εΙΙει‹Ι1το

:Ισ Ρτε;ίεΙπτ Πιπ:οι·ωτιεπτ Ι>Εν:ιηΒΙΙο

Μειπποτιο.πτ ΙΙ Γενσττίτ εΙε: (ε: €ΙΟΠΗ8Ε

ΒεττΙε:κΙο Ι,εττσιπ; εΙοΙ”έΙοΙΒιποτ Μπι ώ:

Κα ΙσουεΙν: , ου εμ: [ει @Πωσ ΙΙιπΡΙεττιτ:πτ,·

ΜειΙε π1εύτιε εΙε τουτ Επι ττουρωυ ; Ι”ε:ιι

ΟΙιαΙΙειητ, 86 ω ί:ΙΙ(ειτιτ πω: Ρετ τοιιτ,

. ειδη ε1ιι”εΙΙ:: Π”γ Μαξ: φπα. ΙΙ νουε

ραπ ΙουνεπΙτ ‹Ιε Ι'οΧΙιοι·τακΙοη, (ΜΗ Ιι1ὶ

ΙΙι€ίοΙτ ροιιτ Η: ρκωΙστ ά: εεε ὸενοΙι·ε;`

ΕτιωΙΖε Μ] ( άΙΙοπ Η) .είε :ε πνωέπε ρι|91υτσπι

Μ· .ι ΒΖω, σ:Ιοπέσβιω ›η0%υ:/σε ε!εω2//Μ2

έπέκπιεσ2 Μ °Ραπ!ε_α'ε υεΜἑ. (Ϊ‹:ΙΙΙει '

όοδΙ:Ιοαφι,ΙΙ εΙο1τ ::ιιΙεϋέσετ; Με23 ΙΙ

εΙοίιιο επι τω: ε £ε[Μυιο Αν σώσε: &

(οτι ὸὶἴεἰρΙε, εμε α: ΗεΙΙ με διεπει :εψ

ίΙοει πμι,ΙΙΙ'αι εινεττΙτ, Η! Ι ι·οτυ.οιπτο

@κι ΙΙΙΙΙ:ε: Ια εΙαι18οτου& δ6 τ1τοττεΙΙΙ: ακα ε

ίοι:1ικι:εε ‹Ιο σε: ΡτοΕ1τιοε νειιπΕ:ὲε; Οι»

( εΙΙτ ΙΙ ) Με: )να!2·τοπ:ρέω πωι::2 σ:: έωρίε- -

Ιἔ° , ό· (Ιατρικοί: τςυτἔετα, ευ7υωσ·ἐ‹κσἔ##ὴ

Ρ Ρ 3 ὅπως. Ι
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ΦΙ2η8Ιι: κ:ΙκιτηΡ @Με ττανειΙΙΙουτ, εμκ:Ι- (ζ'Ι1τιμ
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87628. Ωσ ::ιιιΐιΙ οοοιι:ιτιο οτισοτο σε:: Με»

;.ο:..ο.-ν.:=απ”3:ο.Βρε-οΔ.:....

ΦΙΦ
Ι Μ. · ·ίιιοοΙΙ:ο 8ο Ιιιττισ::ιοΙο οι:σηιρΙο :Ιο:Ιοιιιτ.

ΑΡο(Ιει:ε,:ιιιι ε'οΙΙοιοιι: οιιοΙιέε ιιιίςιιιοεέ

Η: , στι:: :Ισ τστινοτίστ Ι:: ίοτι:ΙστοστιττΙο

:οιι:ο Ισ :Μοτο στι ιιιειο:Ιο τσίιιττοδΙ:ιοκι

[και Ι·ιοιιτσιιίσ ε Ι)”στι::ο-οσε :έσω (οι: οι

βιο: Ι·ίγοκοπέο ό: ΡΑΙΙ:ιε,φιεχεγικι αιίέφυγιΙσ

ο: Λι ευεήιιΙ> , ο» μάγου: .με Δ: το/ιιι·οοε?έση

εφε 6Ι'6°β42 οποιοι: , ό· τοΙνσο:/οατίο βγισμ

σαοίγια: Με. Αιοιι ειιιτο:ιε πισω οσοι:

:ιοιιι:ε οι :τιιι:ο: :τι απτο ειέΙιοο οινοοΙει

σ 94ο:: :Ισ 5οι8:ιοιιτ ι Ι)τοττιιστοιιισιι: ίσιο.

ε. ΤΕΜ.

σ. ω).

Μ. ·

Ιιοτ:ἱιτιοτι :Ισ ΙΙΑριθ::σ οοιιττο [σε στο

:Ιοε γειιτιοε 8: ρι·οίιιτιοε, ιιγοοοιι`ο Ι:: :το

ίοοηι.ιιιΙ γ ωοο:-ο,ο: :Με :τι :Ι·:ιικιοΙΙιισ.

Με:: _Ιιοι:οττιρΙσ`ο:ιἶιΙ1σο :Ιοοιισ οιι :σε

ὅσοι: ροτίοτιτιοε ,· :ιιι)ιΙ :ιοττισιο ι::ι οι::

ίο:οίΙσιιισιι: με: τιοιιε ::ιτιοο::ο:οτιε Π::

δ: Ι'ιιο:το οιι:οζο::1:ι'ιΙ τιοιιε ίοι·ει ροΙΙιο.

Μ:: , ε: νο:το σ:Ιι:ισει:ιοιιξ Ι.'οι:Ιιοτ::ι:ιοτι

έ:: ίστιιοΙ:ιοΙσ τι οοΙΙο, σο:: οι: Ι'.ΑΡο:το -

ιιιΙΙσιιιε σο ιιιοΠιιο Τπιιο:Ιιέσ ο Ι:: ει:

Ια. ρ:στιιιο:σ Εριέτο,οιι,ιΙ ω: τι έστι:οι

- οι: οοιιιι:ισ οποσ Ιιοσ Ιξι οιοτοε ΙΙ:ινοιτ

οοοιιιτο :Ισ βιο:: @του !ο έέγώ :Ισ Ισ

:ΙοξΙ::ιτιο Εν:ιτισοΙιοιιο,ΙΙ Ιιιγ ::οττιτιι:ιο:Ιο

σοίσια έκβι27/οε το·ιεήσε οπο::&γ:: .σε

- πο::

--:αστ:
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άσε @πΧ , :ιίΒινο5τ ία υψεκ.σ άρπή·ικα9

μ”, νοι:ε νογέε εὶιιΊσἰ τουσ άσ πισίιτισ (.:ΒαΕπ

ηπα Ιιιγ «ποπ σώσω:: όσ ἀστοὶΙΙστ

άτοσσωστιι: Ισ ρ:ιτοΙσ ό.σ·πω, Η εὶοίι

:σ ἰιπιησἀΙειεσωσπτ,σ2/ίωἐ: ,αβίαστα Ζε:πωέπε:όν μσβεκκ.τ επέσέω.ΙΙ γ ει πει Η Ρο.:

βιπ δε) Η σιπάστ ταρροτε Δ, σηττσσσε άσσος

Ρείΐασσε, φ*ΙΙ :τισ ΐσττπωσ @ασ πωσ ως:

σσνσηε Ροἰιιτ άοιλτστ αμε· Ισ @σε όσ ΓΑ

Ρὁττσ ασ Με σκίτσο άι Πω δ; σε Πισ

στσ. (:σ Ω!8270:ΐ, ὸοτισ Η μακ όσιο:5 Ισ ρω

π1ίστ,σΡε ίαΡώνίε έα ·ωσέ:ξ: ( σ'σί'ε σάκο

· Ια άο&τΙτισόσ 1'ΕιυιοΒΙΙσ , σιιΉμοωπισ

@σε Ισ Γσσοκιό, Η σκρτίωσ σε: @ΜΙ ΙΜ

ὸσἰῖση‹ἰ. "σε ω πισίωσ πισω σκι τουσ

@οποσ Ετ Ισ πιω, * @ασ κισσΒὶΒΙσε_οπι; 0Β29_'

σκιάα1τ π·ρ·έπισκ άστιε @τα €€Χτσ Γε". '

Ρσιπ ίσα Μαι ρτσκιάτσ Ρου.τ σσ φ'1Ιάπ

@Με Ποστ:: σεισ2εσ , βατ, οι: έσέ2:ο· 86

·βητσιτρτστσ Μπι Η Μωβ ττσἀιιΙτ απ.

:Πάω δ£ 11 (σ :πονο σιτσοεσ σι1η:Ιογξ

@ωστε σηπισίωσ Γστιε186 Για Ισ πισίτι·ισ

Μα ὸσιιε Ι*Ερἱτϊσ :ι "Πω, Ρ:.·έ,ριι αφήωε_ τω ;.

Μ β|ίε.: 9!ωωω ώ· &.εκε:ιΖΈέε: , & εοφ 9°

σεπ2ίαν: ά· έεθισ ὰ ία 2υ],.ω ε//ε:βω

ξ2Μ2έ!ε: ·υιΜε.€. ΓσίΠωσιμσ 1,100 ΦΠ!

ΜΕΒΡΡΦιτιστ Μ» Ι·'οπω: 49Ίω·οΠΙκ

' ΡΕ σ) ΦΜοβ
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η 1: Π;» Με: ·υέε2ίΖε:, αρεσε Ρενα: σκΙιοττσ Ιπι-. ¦

ἐ°?τ

Χ

ω..-»Σ...Ξ-η.`<.-Φ.ηττ·η·.:ππ·-:πει.:

π.

Έβο σ $εππων Χ ΡΙΑ

σωστα: ειΙΙΙσιπε ειΤΙττ1οτΙιέσ ὰ· πε2ε:κω

:Ζω χω:: [υποβιασ: , ό· βαέψιό!σ: κά::

ωστΙΙστσωση: ευρατσ.νο.ητ έ: ρφώ:

μ: /Ισσε: Ζε: ΡαπΖε: εἰ:: Α: ρε, @Με Αι

@Με όοδΙΙ:Με φί2Ι πω: /σέ€€πει:έφσω

βΖωο. Ισ ίσο: Μαι @ασ ςυσΙσιισε ω:

Ρωσσια: σε: Ιω:: ό· μ·υβισε: σ2ε:·ίε:,

-ςιιΙΙΙ ΙΜ σΙσΙἶσπὸ,‹Ισ Ια ίστωσ δ£ ‹Ισ Ι'Ιόέσ -

-ςΙο Ιειιπἔσἔσ , ΡΙυΙὶοΙὶ , σ]υσ»εΙυ ἔσω: ό.:

Ια όοδΕτΙ:ισ :πωσ , σε Γεω ΔΩ: (Ισ Ισ Βι

σοη ὸΙστιἴσἰἔιισμΡΙυίὶοΙΙ (Ιω άσε ς:ΙιοΙσε

στΙΙσέΒτιέ€5 : σο111ττΙσ ΙΙΙ'ΑΡΘετσ ακα»

ςΙοΙτ ίσι:·Ισπισιπ , σιιΙΙΙ άοΙε σΙιειΙΙστ εναι::

σα: Ισ: ()Ιπέ:ΙσοεΙα Ροωρσ ιΙυ νειΙΙΙ ΙΜΙΑ .

ΒΙΙ,ηι.ιΙ Ρομι: Ισ ΒιΙτσ ο.σΙττιΙτσσ τσσΙισι·σΙΙσ

Ισ: Βι.ειιΙάσε Ρ;ιτοΙσε, δέ Δε; Ισ εΙοιωσ απ·

στ:: ΡστΙσ, εμε: εΙΕινοΙτ σκι ΙειιΉο8σ φΙἰ

φωσ ΒισίΙσιτισιπ, δ: σΙΙ; ΡΙυε σιιΙΙσ φΙσ

ΐ0ΙΙ(Ισ, ρΙι1ε σΙια:8σ ά'σί-συωσε,οιυσ ρΙ:ΙΙΙΙ

Ϊ ΛΙΦ Ι10ΠΜε α'56[2Ι_υτι1Ιτσ5 ρση(έσε. Ε: Ισ

σ:: τω: μι: σ1υσ σσέ εινσττΙΙΙσΕπσοτ Ιισ ΜΙ:

86 (ΙΙΒοσ :Ισ Μ. ΡΙιπιπσ ‹Ισ 5πιουΡ·πι1Ι › 86

Ι160σΙΙ-αΙτσ ε: ΙΙΕἔΙΙΓσ,- οιά ΙΙσίΕ εξν1όστίτ

ΩΠΦ Ισ ϊστΩρ8 εΙνσσ'ΡΙυΠσω:: αυτα: :ΙΙ

Ρεδ› ΗΕ ΑΜΠ σαετσυσσετσ ρυστΙΙσ έιΙΙσκά

:Ισ άιΙΙ:ιηΒαεσ δεισ: :ΜΙ ίσαμε: ο. τοσα:

` " σ ' έστΓοηιψ
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.| Ν.: -ν Μψ"ήΉ '
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·ΡετΙΙουηε ιικΙιοκιΙΙο 8: επ τοι1ε ΙΙιιετε ει”. ·

€Ι°2ΙΙΙ€8δἐΓΒΓΙθ1ΙΧ5ΙΠ8Ι5 επτΙετεωετιεπι- Π· Υ Η

·ΙσροττειΒΙο οπνιι ΪετνΙτειΙτ ‹Ιο Ι)Ιου, » Ι
| Ι

τι·ιιΙτακιε ιΙ€8 πτη·ΙΙετεε εΙε Ισ. τΙιεοΙοἔΙε.

ζΝ6ατιττι·ιοΙιιε άΙνστΓεε τ:ιΙΓοτιε ττΓεωροΙ- :

τΙιεΙιτρΙο ΡτοικΙα: Μωβ Με μιτοΙεε άο -

ΙΙΑρὁιτο. 86 ΙΙουε οΒ'ΙΙΒοοτ α: τπείειτι

Ι9Ια:ι εστετισΙτε σε: ω:έω: ό·10%οβκε: επέιζ- › _ "

κ" , ςυΙΙΙ ιΙεΗ:ικΙ ΙΙ ΙΙ:τπετεπ1επτει (σκι Δ!

ΙΙΙΙεΙΡΙο,τιοη ιΙιι Ιο.ιι8:1Βε , ττκιΙε εΙοε άπό

ΙΙ:8,τιοη όεΙ:ιι11ετΙ1οεΙο,ιτωΙε άσε ε:ι1Ιε1- Ι

ετιει11οηε,ίαοκ8ερτοβιτισεω·ΙΙε επ παπι: Ι . '

ρωω ΙωροΙ'εμιι·ε. ΡτεττΠε:τοπιετιτ α:

@ΠΙ τΙΙτ (με: εεε ΡΜ/ἔωε: νακΜ:: ρεφ·

Μ: [ΜΔ @Με εσέ%02ε;Ι·,ι1ποσττο @Ηώ

Ιζε· ει·νοΙειιτ ιΙε·ίΙα ςιπ:Ιεμο 'ὸεἔτἐ εΙ'Ιιτ1- '

ΡΙοτὲμεε αμκ: ΙῖἔπΙΙΙε εικοτε Ια ΊυαΙΙτἑ γ .

ρϊοἴωπτε_( ηΙΙ`ΙΙ Ιευτ 6Ιοπι1ε ,ΙΙιΙ;ΙΙ€ι.ι '
@ιτε Κ: Μα: ΒιιιΡΙΙ: «Ιω Ιαοἔειἔ€Ρευε "Μαι Ι Ι Ι

@Ματ -Ροιιτ ιπ1ε:·νειΙΙάτ δέ πω: ίοετΙΓε, `

ΙΜ” Μέι μια: Με ρτοΒιιιαδτ, 86 ιτιοΙοε '

. ΜΜΜ: ραπ Με Ιτιπρ1ετΕ:. Ρι;Ιε ‹:ε 90,”

' ~:1Ιοθτε ,εμε Μ |ωπίε εΙεε π1σ.ΙΙΙτεε έ: αν

τυιπΖΙὲ: 7ιΜέΜ2 πωπω· πκεές:ια:·εκε, εΙΙ Ισ

€ατα&ετε :ΗΜ στοπ, οιι εΙ”υτΙε ΙἶιιιίΙο`

ΙΙ0&ι·ΙΙσε ΡΙίποθε @σε (Ιου ιπιυν;ιΙε ΙΜΙ

βϋ80Ι):-ΡΙιιε Γς;ιεμ1ΡΙε φα ΜΗ: Ρεπι1Ι 7- Σ' . -

· - · .ποπ Ι Ο
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ρεφ. · πω” ε:: Ρ:ορσίε , πε :Ιουε ΙειΙΙΙ-ε ρεεΙΙρη Μ]

1 :Ιω :Ιου:ε:; (Ζε:Ιε ε:Ι:ηε :ΙεΡΙΙΙΙε:ε 6: Μ:

:Ι*Ηγ::Ιε:ιέε έ:οΙ: Ιε νΙεε :Ιε Ιει:: έ”, ε: Μ"

που :Ιε ΙειΙ: ΙΙΙΙε ; ΙΙΑρ6::ε Ιεε εεε:ιΓ:ΙΙΙ: Μ"

.κ :Ιε η_Ιε: Ι:: :είι:::εθ:Ιοτι ,απου :Ι'εΙΙ:ε ΙΙΙ

::οΡΙεμ:Ιευκεα_::ορ εΙΙΙΙ:ἔε επ ΙειΙ: Με ΙΙΙ

$ει8ε. ΕΜΠ Ιε:ιο::: :Ιε!Ήι!ε:, ευΙΙΙ :Ισα- Ι::

Μ:: εεεμρβπς.: νει:ΙΙ:έε :Ιε:ιε Ι'νιε· :Ιεε ΙΙΙ

Ι. . ΡεΙΙΙΙ.€εε,εΙυε πιεσε ;ιγο:ιε :ειρρο::έε , Με Μ”

:ΙΙΙΙ:ε:ΙΙΙΙ ενΙ:ΙετηπΙειι:, ειι'ΙΙ μμε :Αφ ΙΙΙ

:ΜΙ :Ιεε :::Ι:ι:εε δε :Ιεε :είνετΙεε :Ιεε Ιιε- ω.

Ι:ετΙ:Ιυεεε:Ιυε :Ιε Ι'Ι:Ι:ίε:Ιε ΙειΙ:ε :ΙΙΙεοιπεΙ ΙΙ

` Ε:: :κι ::Ιο: ΙΙ ΙΙ::):ΙΙΙΙε ρε:: εεε ::Ιο:ε :οιι-. ΙΙΙ

' εεε Ιεε ::εΙ:ΙΙ:·Ιο:Ιε :Ι:Ι:ΞΙ:Ιοεε, :με Με ΙΙ

ΙΙο::Ι::ιεε :ιαε::εη: -ε:Μινε:Ιτ εε Ια :€ΙΙ·τ Ι:

Ι, εΙο:Ι,:Ιε Ιειι: ρω :Ιε ΙΙΙηνετΙ:Ι0Ω :Ι:: ΙΙ

ΙΙ ΙειΙ: |εί.ρ:Ι: : Γεω ειι::ΙΙ:ιε :ειΙεΙει:ΙΘΙΙΙ (ΙΙΙ ΙΙ

ΒΙει1;Βενευτ :ΙΙ:ε εεε ΈΙαιό:Ιτέε (ΜΕ ΙΙ.

Γε :ε:ΙΙ: ει::ειεΙ1ε Με ρε:φΙε:Ιε εεΦἔη Ι

:ενεΙέε· δεί:έωε-ιι: ΙεΙΙΙε επ [Με Ι

Ενε:ιεΙΙε18ε ΠΠ: δε εΙ12ΙΙετ :Ια ιρΙΙΙ:ΙΙ (Ι9 Ι

ι
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Ι

@εω..‹.-.-ω”

·- . Ι'Ε:έΙΙΙε , εοπιπιε Με ρεΙΙ:ε ::Ιο1τεΙΙΙΙΙ

Ι Ι :ου:εεΙεεωνετΙ:Ιο:ιε εεε Ι:ιο::Ι·ωεε.Ι$Ι

· .` Ρου: Με:: ετΙ:εωΙ:ε ε ::ιΙίο:ι :ΙΙΙ ποπ:

:ΙΙι1”ΙΙ Ιω: :Ιο11:Ιε ε ΙΙ :”εια:ίεενοΙτε Θ”

: Ιεωο: :με :1ουε εν0:18 ττει:ΙΙΙΙ: ΦΑΙΜ ;
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Ιητ18σε 0τἰἔΙοεΙΙε πω: ωίκ ·ωιΙπω , υπο €ΙμΒ£

ΡαιοΙε ετοιιΙΙ::8ε νυΙάο;86 Π: εΙιτ,εοιπιπο Π°

Ισ εεωατηοοπτ Ιω (Ξτα:ε , Ι εΙ;τουε άΙβ Τ '

5:οιΙτε,.0μι Ι:ιο8ει8ε ω” , 252 οοιπτουνὲ 'Ϊ

Ρουτ πω: ΙατιΜιιςυπ ΐοιπΙε εΙογεςΙτά ΡΑ)«ω › Ι

@ΙΜ «μια Ιου: μι· ηιοΙιτρΙο ΙςείαΙ:Ιω εἴ

@εε Ροϋίέω, 8ε Ιω Ιονσιπ1οπε ὰεε Κο- ή,ξ,_

ΙΜΙπεζ ' (Μο τεπιΔιημὲ , νουε νογὸε :·ή·ι.°

ι Μι€πτέιΙαπτ οοωΙαΙω ρι:ορτοφεπτ σου-Ι Μ..!

ὶ Μετιιεξυχ εττευτε8ξ Ιονο:ιπΙοσε άσε Ιω

Ι·:τηικ:5 Ια ηοπω!υφ Ι'Αρὁιτο Ισια: (ΙΜ

πιο το ε; ΙΙειτζ Οι; ρυΙε φα Ια νοιΙιὲ είΕ

' ΙΙ: Ι:οτ14Ιξ δ: εύφηις Ισ ι:οξρε ά; ρεποΙεε;

ἐνΙιΙφητ εφε: έι:ΙΙοε.εΙυ1 «κι Ιου; @ώ

ΙΙΙευέε8,τιο ΐοιι:Ηειι εμε: ό:: νεΙΙιεε νοΙΧ›

ΙΜ ίοτιἐ εταιικ δέ ΙτιιπΙΙ::ε , Ιεπτέε ροι1ι:

@Με ση ΙΆΙμίειοε Ποπ :ινοΙτ επι Ια :πω

μια: όετε ςΙιο(εε, :ΙΜ Ιευτ ΙέΡοτκΙε:, δ::

Ι Ιεε Ιοίιτίειώο. (ΪοΙΙ: Η ΡτεεΙΓεωε:οτ Ια·

Ι ῇ112ΙἱΙὲ.0ὲ© τὸυς6ε Με εττφυτε,8εΙππω

ίκ$›ἰονσητἔεἔ δε :ινωεέοε μι· ΙοεΙμοτικ

Με επι Ισ. τεΙΙεΙότ1. (Σε σε (σο: φα: @ο

μτοΙι:·ε αει;Ιοε δ; @ΙΜ φ.ΙΙ:ο1τιΙππε

ΙΙἐιπε Ιει1οιιιπ, ό”οϋ έΙΙι:ε νΙεριππιτ, ιΙεέ |

Ι (00εοεβδιΕ €ΙσεΙτυοΒΙπετΙοπεξοπόέοε (σε Ι
Ια ίουΙο ίατιταΙΙΙ::ιΙο ασια εΙυΙ_Ιεε ότι:: -· τ Ι _ .εψινέσε , ίσω- φω Παρ :Ισ ρε ιμύ·:ΙΙΘε

· ` - 58ιιΙΙΙς:κι:,
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“δ .
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σσ εμι'ΙΙε σιρρσΙΙσπτ ίεΙυιιτέα:οέτω , οιΙΙει

2τΙισβέ/Μπιέωέω ζ(Ι.στιο.Ιοστπστιτ σο τισ

Ποτ, ι1ιισ άσε νοΙκ , ου άσε ΡεποΙσε νιά

ησεΞσσ σιιι`σΙΙσε ΠἔτιΙΗσΙ1τ έςσιάτ ουσ ρι1·

τσ ΙΙΙυΙΙου , στι ΙσυΒσ άιΙΙ τισ ίιΙσΒΙΙο

άσσο Ισυτ σΓΡτΙ:, 86στιΙσυτΙοοιιεΙισ,Μ ΙΙΙ

:Ισά στι Ισ σωστο άσε σΙιοΙ_σε, οἰι ι1γΙσ ΙΙΙ

ίστιε , ΙΙΙ Ισ @ίσα , τη Ισ. £ογάσ Ια ρο.τοΙσ

ά`ἰγΙΙισ κ1σ άόσοιιντσ τΙσιι άσ ΙστηΒΙΙιΙ:Ια

ΑΙιΙΙΙ· τουτσ Ισια? άοδστΙοσ Πιτ εσεάσι1Χ

τοΙσ €:ιιιίΙσ, 256 σοὶ ω: 6€τΙΙΙΙσ :Ισά άσ

:έσΙ ΠΙ άσ νσεΙτσΒΙσ;86 :οσε οσε ΙοτΙΒε 86

τσε_Ιη:τσΙιέε· άΙίσωπε ενα: Ισαμ18Ι5ΙΙ5

ιἔκΙπσιΙτ άσ Επάστ , 86άστοΙ'ίστΙ'νησ 86 ~

Ι'ειικτσ άσ σιτε άσσκ σττσιιτε,ιΙσ Ιου”

σ” άΙτσ εμισ άσε ίδιπζάσσ 86 άσε σΙιΙΙ110:

τω. ΙΙ στι σίΙ άσ πιάσω άστουτσεΙσε

σιπτσε ΙΙστσΠσε , 86 ττσ:άέεΙο115_Ι.9ΠωΙα ν

(στα άσ Ι'Ιιοτιππισ:ι στοάιπεσε. ΕκδσΙΙ:

Ράιιτάωτογ ΙΙΑΡόττσ άασ511τωσττσΙισιπ

τ. β». 86 άιισΙάιισε ω;; άσε Ρετσε @τω , @Μ

Ι ΑΝ·σ ' Ι Μ, Ισε ειρρσΙΙσοσ ·σπιτισίωσίσοε Μ

- 19ιύ/ε;

Π° δ6νστΙτειΙσΙσπισητ άειωΙσε σΙιόΓσε υπ:Ι- σ”

* :Με Ρτσιπέ5 ιτιογ Ρετ σΧσωρΙσ εμ.ισΙ- Μ(

σ οποσ άσε ττειάΙεΙοι·ιε άσ ασκ άσ Κατω
`

¦ ΙΙΙ!

` Βάσω Ισ τσΐουτ στι στι ν:ιΙτι ίση ά”ωΙισμυ -
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Δ' Μο· Ι'Ερ.εΙ !. σ ΤΖωοιώέεΙ β; ι

ΙΙΙισ!ι·.τ #63 βετε:2φα:. Μ:ιιε διιιιιτ Ρ:ιιιΙ (ΙΙιτιΡ.;*

ΡΟιιΓσΠ ιτιισιικ σέεσιιντιτ Ια σειι;ιιι·σ,Ισιιτ ΙΙΙ-Ι

· σοιιιισ σιπσσιε ιιιι εισαι: ιισσπ, Ισε :ιρ- μπα

ΡσΙΙιιιιτ ρψισετ ; τεστ κι , σιι”ειι σου:: Ναό·

σιιτισε Ιιειιιι σιισστσ; Ρ:ιτσσ συσ σ'έτσιι: Ν'

Ι Έσιισσε5 (σε ειιισιιιισ τενσΙειιιστι σε: Πισω!

σε: (σο: Ιιστε σσ (σο Ισιιδσιισιτσ , εσιι4

εσιισε 8ειιέσε σσ Ισ ίσιιΙσ σιισ:ισσ δέ επι

τισΙιτσ ΡτσΒιτισ σσε Ιισιισιιισε , .ιΠίσέ·υ24;:: _

( σσιιιιι°ισ σΙτ Ι'Ασσιτε ειιΙΙειιι5) κίσω!σ; σ·

Ισ #Ιιά:,σα”ί!; σα::μι: σειιέ:3-& έσω: πωσ- -

Ι πιέπεσκευσ επί/Ισ· σει #24: σε Ζωσσύσί%. ΙΙ

Ισε ειρΡσΙΙσ ·υσέκ,σιι Ρωσία Φι:ί778: ι ει σατι

Ι Ισ σε Ισιιτ €ειιιίΙσισ5,8ε στήσει: ει σειιι(σ

Ι·· ιΙσ Ισιιι: στΙἔιιισ σο σεΙειιτ ιι:ιτιιισ ,εμε

ΙΙ ιι':ι τΙσιι σε σσιιιιιιιισι ειιισσειιισ Ισ Ιστι

Ι &ιι:ιιισ σε ΠΙειι , σΙσσ σΡε Π›ττΙσ Ισ σο

ΙΙ &τιιισ σε ΙΙΙΞνειιι€ΙΙσι ΙσιιΙσ σΙέτισ με

Ι σοιιΙσσιισιι: σ”εσισιισιιιιιιέσ δε σΙΙιιιιόσ`

Η βίωσ ,·τσι;ιτσε Ιεσσιιτιεε σσδΙτιιισε στι

Ι· Ιτι:ιτιστε- :Ισ ισΙιἔισιι έτειτιτσσε Ρωσσ

&ισιισ Ιιιιιιισιιισε,6ε :στιισσιιεε, δεῖ ρτσ-.

(Μσε Ι:ιστσε) Ισ τασ8 σιισ ΙΆρσετε σσιι-€

Μ: :ι τσιπ Ισε σιιἴσιἔσειισσιἱε σσΙσ @Ισ

8Ιοιιισιιι-Ισπιτ Ιιστε σε·Ι'ΕναιιιέιΙσ. @σ -

@σε Ι:σειιιΧ σε σσιιιρειικ σιι'ιΙε- ΜισειΕ.

σιωεν- · ' '· στι

σω. Ιζετιισιτσιισε Ισισιι ισ νσιιε ρτισ κ

-.....-.....Πσ  
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έ:Ιωρ. ει' εφρατοποο,ςυεΙημε έο!ατ φ'ΙΙε ήεπΙ

ΙΙ°_ Ρετ Ιεμιτε οουΙει.Ιτε, £ΙοΙ1τ.Ι2. @φπα 82 Π::

Ιοςοοικτο ‹Ι‹τε ΙΙοαππα ε:ΙΙ: Ι:ειΡ:;ιΒΙε «Ια

ΙΙ:8 ΗιτεΙετ , ιΙ νευτ αμε σουτ» Ιεε φύσει;

Ραπ ὸοε νειτιἰτἔε δε: ράτοΙοε ρτοβικεΙ

μι:: άσε ίειΙυΙοε Ι δε ὸεε εοιπι;ε άς Μα!

Ιεε εοαππ6 Η εΙΙΙ ειΙΙοιπεῇ φί “ω”

Με οτικώει1ε ῷ οΙοτπ Ια ρ:;ΓΙΙου Ιος ευπ

έ:ΙΙΙτ,ιτ'οοτμιε ρΙοε άι: Ϊετωετἐ επι ίοωΙεξ

@σε εεε ΘειΙοε 8: €1ζτϊ2νΩΒειτ15 Φουτεε;

@Με Μέ πουττΙἐεε ?Με :ά Ιειιτέ σιιθιιή

Ραπ Ιεε ΜτΙ:: εηὁ‹›τΙτ1Ιτ.-ΜαΙεΙ›Ιεη ω:

έαφίεζΙΙτέε εφπνῖὶεοτιετιτἔοἑῖεϊειΙὸιτιεπ

ά τουέεε Ιε·5 ΙιετείΙε5 δὲ ακουω Ιππο

διπτώ μέν Ιςε ΙΙ0ΠΙΠΙΕ8 εἱι Η τεΙΙἔΙοη α: ὶ

ξ1ικΙ©μισ τοιαπρε; φ: ςε Με; 1ΙΙΙ:ΜΐΙοοή

116άτικώ0ΙΙιε τΙο τετιίατςιιει· ; 26ο εΙ6

ωΙεωἐ τςορηηοΙΙΙμ: Μ. ίΙι€είΙΤε (ΜΜΕ

ἑοέξὅςΙΪΑΡὁέτὲ,ςιΙ'εΙΙεε οοιΙνεορΙευτέ

ἔσω: ί:οξ(ΞΟΗ ΙκιττΙοιΙΙΙετε ΙΙ ε:έ:ΙΙε5 η0€

διιτεΕΙ δ6 Ιεε (υΡροτε ω5τετιταΙοτε ω

εποε. Επί· εΙΙετε έτοἰετπ τΙτέεεκοτιππο

5οΙΙε·Ι'ορρτροοπέ εΙο εΙΙνετ<3 1εωΧ «ΙαΡ:ΙυΙ,ρο.τέΙο (Ιεε €:ειάΙ€Ιοτιέ ιΙεε Μω›ω

Δω ΜΙΒ, Ρωτώ :Μέ ΙΡεέ:υΙει:Ιουε ό”

ΡΙ1ΙΙοί-ορΙάσε Ρειγ_ευε; ΡΙςΞΙτισε Ιεει;ικτ8 86.

Ιεε @ΜΒ ‹:ΙΦ θΒΙεε ,' «'56 Μ ἱὸίνοπΙε·ε αΙ:ξ
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Μ, ι ΙΘΕΡζΙΪ.ιτ Ήτασιωτζ /

μ'' ' δ

ΐτιι·οδ3 τιότειιΙεει τ:οτιιττιο Η Ρτι·τοιθ:

ειδέε·ροτ Με ·έεΙιιιιιτΠΙοτιε ,οιιι τιουε οτι

ττ:ίτειιτ άουτ Ιειιτε έοτιτε,8ε Ρετ Με εκ

ττεινα8:ιιιοοε δώ @σε .ειιισιοιιε. Μετεο

οικ:ε (Ξτιοίτιοιι·ε· 55δτΣ ειιιτττ:έ9 τμ οθιτιτοτιέ

ΪιιτΙεε τιιοΐτιιεε ΐοτιάστοοιιε.' Μειιε Γάϊ

ρὁττο ροιιτ οι άέοοιιίτετ ·ό3ιιιι:ειιιτ βοά

ίου όΙΐειρΙο Τιιτιο:τιέε , οιιττο Μπιτ ν:

τιιτἐ δε Ιοιιτ ρτοΐειτιοτὲ , Ιιιγ τεττιτιι·οιιο

οποτε οτι Ποτε Ιει ροτιιτείειιίο 86 ίσκιο

Βιι· σιΉαα:τ: , οιιΈΠοε οτιτ αι Ια τοΙιΒιοτι;

85τιιτιτ δό οοττοιιιΡατιτ ρου ο ρου τουτο'

Η. Ριξτε , οικιιιά Με ίοιε οτι Ιοιιτ Μισο

ρτι:τιάττ: μαι απτο Ιοε Βοιωτια. (?ε:Β:

00 ουσ @Με , οσέοιι”ι! ιιιούτο, θαΜ::

μ/ῇωω· μικτη Ζώα· αυτ” αν: έκφίε2Σ

ΕΠεε τις ό·τ:ιτιεοτειιτ 5ειττι:ιιιε, οτι οΙΙοέ

0οτιιιιιετισειιτ. ΒεΙὲι οΠετ €τι€ιιτ:ιιτ @πιο

αντιτιο86Έοτιτ τομίἱοοτε άε ρτοοτεε οειιι€

Πιιιριοτέέ,ιιιΐοιισε ο σε οιιΈΠο5 οτι [ογειιιἔ

ι7τιιιιδε :το εοττιωτ:. ε” Με πιο: αΪ'ι·τω.π4

α, οι: «ιο μοβ" , κι οττιρΙογἱ: ραπ ΪΑ.

τοτε : (ο ότι; ποπ Ϊε·ιιΙοτιιτ:τιτ οτι Μαι,

τυοικ1ιι τοιινιοτιτ ΡτοΡτετιιε:ι·ιτ, φοιτ

πιο ου τιιαΙ,οιι:ιτιο Η τιιι€τιιοιιτο 82 πιο!

ῇΡΙἱ% δ; Βάι οτι Ρτοοτθ:εμ;οιιιττισ 902001

Στοπ ΡτιιτΙ τω: : οι· ετΡτοε ,με ὰ: /20ΜΜ:τ

Α · › ` · · τπωι·ιυικ
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- _σ Μ'6' Ιογστιτ ΙΙΙ

ω” 588 ' Σωκοπ ΙΧ 7Ϊ; .

Π πωπω” &· (ιΜβ:ιαπ ΜωπσεΜπ2 ε» εσπρϋ ΙΜ

πω: ,βώιέβι:π, & έ:Μ:βάιιέ6:. ΙΙ εἰσιν; Μ

Ι τσικΙ μπε @ασ Ισε Ιιστσίὶσε ίοΙσιπ σκσω-. ΙΜ

Ρέα ὸΊωΡΙσεσ ει ω: σοττιπιστισέπισιπ8. ΙΙΙ

86 σ1υ'σΙΙσε γ αττΙνσητ ίσιιΙσαισιπ με Ισ. ΙΙΙ

(Μα: ‹Ισ Ισιιτ Ρτοεζτσε. (Ισ συ'ΙΙΙσε :ι χ Με

κιοκτιιτιέσε πωπω εἐ· ρυβικε: , ωοτιετσ. Μ]

ςυ”σΙΙσε (ουσ στπασΙιέσε ὸ'ΙττιρΙστσ σΙσε μι”

Ισα: τιισΙιισ,86 άσε Ισιιτ ΡτσωΙσιτσ Γοιπσσ.Ι 'Ροκ

Μει551ΙΙ νσω: άΙτσ,φ'σΙΙσε ποστ τοιΙΙουτ5_ ΙΙΙ

στ0ΙΙΙ2τ1τώ6 στιταΙΙειππ:ιΙ'ΙΙΙΒηΙ ΙαιρΙστδ: ΙΙΙ

` - (οι: ΙωρΙστσ ; Μσιισε εισσςυ'σΙΙσε αιγστιτ, μ

τέινεεσ 66 σΙόττυΙτ τσοκ μασ 86 τσΙΙ- ΙΙΙ

ε_Ιοη.(Ἀκ σοκτατισ ΙΙ γ α ΡΙιιΙΙσιπε ςΙσστέεάΙΙΙστσω σΙσπιε Ισ Μαι; @ΦΥ α-τ-1Ιάειτιέ_ πα

- - Ισ τικιΙ. Ετ σοΕτ1ττισ Ισε ΙΙ:!σΙσεωειτσΙ1στιτ μ(

σκ: Έογ ση Έογ,86 ειὶοιὶτσκπ πω: ει νων; ό·

>ΡΙ Ν". σωστα ὸΙΕ 8. ΡΙδ.21“ϊθέ Ιιιίσιισε ο. ασ τΙυ”ΙΙ_5 . ΙΙ

οτπσε :ισ ΪαΙΙΙσ άσ Ισ ΙσιιέΙΙΙΙ

σπτΙοσ,:ιΙιΙίὶ ε: Ι”οΡΡοίἰτσ Ισε ΙωΡΙσε νων: ω

(σ ίοτι1Η:Ιιτιτ 86 έαΙΙστιηΙΙΙΙιτΙ: εΙειοε Πωσ η

.Ι ΡΙσισ , στι εισφστειπτ σΙΙ:η·ιισ ΙουτσυσΙς Ι

συ1σ οσυνσΙΙσ ίοττοσ 86 Ιι;ΙΙ:Ιτιιάσ , 86 Ι

ὸσίσστιἀατιτ ‹Ισ ὸσεἑτσ στι εΙσε_μσ,·1ι:Ισυσ8 Ι

ει σσ φ'σιπΗει ΙΙε Ισ ττσυνσητσίμε Ισ Μιά· ” ι

Ι

Ι /· «Ισ ΙΆΙογίττισ , 86. σοττιπισ ὸ1τ στι ΡΑγσΩ›°

ΜΙ ως: σΙσγΙσιπ Ιο.ιι1ειΙε .
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β:: 2”ΕΙΙό. Ι!ωιΤΜε2&έσ): Ι ;θέ Ι Ι.

Ι
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Ι σέ: εΙσ ΙἶΙιἱΙΡἱστἔ: αΙΙσπΙστιτ δε στι ρσι1 σΙοί

 

Ι:σι:ειΐιασ φωσ. Μειὶε Η χ· ει σσ:σσςΙΙΙΙΙσ- ςΕΞέ;, - '

χστισσΝυ';ιι ΙΙσι1,ςυ'ΙΙ Βιιιτ Ισσειιισσι:ρ Η# Ι' "ιΙσςσιπρε σε ‹Ισ :τεινο.ΙΙ Ρουτ 8:€σισσ Ισ _ Ι·

ῇστΪσἄΙοπ (Με Ισ, ΡΙστΕ: , ου Μακ :ιΙ,σΧ

Ιου”, Ισ ωὲὶΙ α$άιητ σε: σ.ιι:ιιις:ισσίι1τ Ισ

Μακ (ΣΕΠΕ ΐσθσοπ1Ιπωσηυσ βσεὰυσσιΙΡ

 

@σε βσΙΙσπ:Ισότ ε: ωστε ΠωΙτσ,φι σιτ1- · - Ι
Ρ_οη:έσ μ:: Ισ: ΡΣοΡ:σε ειΠΕ&ιοηε , :οιΙ-ἔ › Ι

Ισε'ΙΙ ω:: διΙΙΙΙΙ σΙΙέσ, σΙ:ιτιε Ισ ττισΙ,εΙυ ΙΙσιΙ ` 7 Ι _

9ιζΙΙΈ:ΙΙΙΙΙει έιΙίσΙσςδσΙει ΡοσίΙστ ανα: ΜΙ Ι " @ _ : Ι
8Ϊ2τι‹Ι σΙΐοτσ·σσυτ Ισροττστ ω: Εκο, :ή Μ Ι Ι

πως α_οσωρσ ΜσΙΙΙιετΙού σΙ`σΙΙσἑησί`τυσῷ =

Ι.ΞΑΡΐτσ έσΙεΙιτἰτ σε συτΙσωτσΙα τω

α: £ΙΙΙ απ: :Με @πω ΗΠ1ΙΙΙτι:έΙσ ττσσέ

Ρτσμ·σδε τ:σε-τισΐγσ , φαω ΙΙ :Πούτσ; ·

ά·Ιει:ό· ω:: ::::έω ςο:»:2:σπ22σέ·απέ:·εέ

ΙΜ Ραπ ση ΒΙσο σοσφτσοεΙέσ Ισ Ισπε,ΙΙ

Έευή)έσπιίστσάισιπτ Υ/τσώειτι10στ5 ω

σοπίΙτυξΙΙστι ιιΙΙσε σχτωοτάΙωάτσ1. (Σε:

.εΙΙ α: σιίΙΙ (Η: 5`!ε:ιἔῇα›·ὑἰέ Ισ ΠΙΩ: ἔσω :ιζ

Ισ ::Ρ96:Ισρ: Ρτέ(σΙΙστόσιαίτ, σοΙπιπισ ΙΙ Δ
ξε1Ιτ σοτηιϊωξισωσστ ἐΙεέιιε Ισ Ιστ18ει€δ;:ψκ Ι Ι

ΙΙΙΙστ Μι€ιισσσέ σὶφι·Ιιῇἔ;) `σΙΙἶιΙΙΙ›Ιιἶ @ἐξ

- :::ρω::= ωεω:ω:μα: ε›ωἐω_.· εμ: `
άσο: σΙΙσε έτισβυσε άσε ΡέσΟΙέέΙΩάπ σε: σ: Ι

ΙΙ Ισα: σε:: ρσέέἶιισϊυιησπέ: :ιιέΙΙΙόμσϋ ·Μέ
- ° σ. 4 «-·;μ_)μ.-. .
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"----~ι ή¦ ζω › · ' :ω›ιω ει”. ε' _ Έ ν γ

Με”. Ρ.«Μς , εΙΙΙΙεΙΙεε @Με 86 @ΙΙΙ (επ ἀΙΙΙΙΙΙΙἔ' Π' €τε δ€ ΐεΡαι·έε εΙ'εινεε εΙΙεε. Μο.Ιε επτά · Μ

Με· Η κερΡοττε πεεείΙ:Μεωεοπ α] επί ΜΙ

αυτώ Δω , :Με @Η παρε εκρτἱπΙἔη · @κ

@Με πεειοκτηοΙοε ΙΙΒτιΙΙΙε β6επιεΙοεετΙ Μ]
σε ΠΜ. εΙΙεΙ'Αρόττε ε ΙειΙΙΙινσΙι:Ιαυχ Διὶ Μ(

Ι @Με δ6 άο&ει1τε ‹Ιε εεε νεοΙιεε όοδςΙΙΙ Η'

6 ρει:Ιε ε Ζωκριτυ!εε'εΙΙ @ΙΜ ΙΩΡ:27'ζ!ύ ΙΙΙ

‹Ιε εεε Ι:5ιοιΙΙΙΙοπε, @ΙΙΙ Ιτιεττειπτ εεερίΦ Μ

. ΙΞιιιεενειεΙτέε επι ΜΜΜ δ6εΙΙΙΙ Ιεε ΙΙ:ΙΙΙ; Μ

έετιτ επ ΙΈ8ΙΙΙε5Μμπψ:ζ σε Ια άο6Ιεϊι;ε . Μ:

Ι ·'όε 0€5(ειΙι1&ει1ϊ8; Ετ ςιι'ΙΙ ΙεΙΙιΙΙΙε σ.ΙΙΙΙΙ Ντ

επτετϊάτε οιπτε εε εμε Ιε νΙετιε εΙετοι17 ] @Η

εΙιετ,εε :με Ι'Αρόττε :ιΙοιΙτε Ιε τεςιςΙε μ

εεεοτε τιεεεΙΙειΙτεταεπτ , Μω- Ιε[ῇετΙ.Ι ΙΙ

` · ' ·- ΜΙ: ΙΙΙβ»π Η)υπεπέε άΡΙ12!ε2εβ()ατεεε Ι"

Ι «Ισια ρετΙοτιτιεε ότοΙεπτΙ:Ιετι ὸιιιιοἐτὶ# ΙΙ

Με άεε Ι:αι1Χ άο&εστε; ιτ1·αΙε εε ΙετοΙτ Θ]

Ι ·› - Με εκττεινα8:ιεεεεΙε Ιεε ταο<έετ ετιέτε Η

.Ιω- Μάο” νειΙοεε 86 Ρτεθιοεε εΙοᾶτΙ- Ι
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. η / άε9 [εόιι&ευτε,86 Ιανεω:ευτε εΙε ατε Ι Ι

_~ _ ίειΙΙΙεε86 νειΙπεε ξτε:ΙΙ:Ι'οιπ:,πκέεπι ωω›·έ Ι ' Με ιιπεἔΙιπἐ›·οπε.ἶβ>εΙΙ: σε ΙτιειΙ αΙΙόε εσι1: .

Ι ·· ε Ι 110 , ηυΙν'Ι·εστ εοΜτ13·ε Ι,οξιε Ε6Π12Ι'ΕΙΙΙΒ
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ι . ω

° Με ΜεὸεεΙτΙε,· ευ ΙΙ:Ιτέε εΙεε εταιιὰεε ιπ

' ΙΙαπωειο.τ1οω ,= 86 εΙεέ ευΜευτε,·οιΙ=ωειΙΙ

ΙΙ Ι ` Ι 9108'
ω) '

ο
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η ἔΠἑ8;6ιιτηο.Ι::αἰς- ρε ,8;ζήι:1 εη·ο.η8: ροη Φεβ

Μπ1ρ·υ ΙειΡατ:ΙοἐςἰὶὶΙ έοϊπιφεης6,ε'έ- Η

Μιά τΙε ΙΞι_ΔΙἰιυΙ‹:ε" εισιτεε γόἰΗτιεε , 8:!ε;

Βία (έΠέΒ[μβΙα;Μεβτ ζ Δέεςὐἔτιιιιιτ Β

βκιΙςιιι· ηεμυςεΙΙε ,ω όεἐ;ιηίἐιπτ_το_ιψι:

β τετϊιρεξατ_ιιτο ; γ άφοττΠΕιπτ Ισ ίετιε'το ποἱτἰὲ1Πἶα°ιπτ_ Ι; @Μουτ 2 Ξει€όωιέ

-ξοϋφί1τε :μπώ @ο μωβ; @η ρά,·οεμο, β;

. εαγει€σει:ιτ 'ΒοῇτὶβΪεωςβτ @χ [μβί?έειιιοξ

@Με Με ; άπο: είιι';:τι Βη:Ιέι μ:

μακωΜΜΜ) ΠΕ: σ”ΘΡτ ροιστηυογΙοϋ

  

ὰ βτοβεΓοδς-ιι6α1ιπέι:Ξωαρεπε,ά'υπ πιο:: .

ν @Η άειω Κιμ· -_Ιμ›€ιμ: -β€ηίΠς_ ' °

π μτσεΠ€ιο οςπιειΙ Μπαμ δ6 ὁ@νομ: ω·

Η μππωωεω ΧΙ€5Ρ81°Εἱ08 χω μη» φξἐ

ϋ €πναξἱὶτ ξ 8:- τ:°έρε-Ι'έΗΗ εμε Ι'Αρθςηβ

Ε” ΞἶεΠὶΗ=.ὶ.Φ έσει.τ>τέ>Ρτώέοέ Φ 4Μ9·νέέ

Η @υο128α:άτευά #ωές. ¦βς:ςὲμιεετ,|εοἑιηΐ~

κ ·Ώ1€-νουε`Ϊς:ινΔέε|_, Βιίςέιιι(Β ηιι6Ι9ιις: ώστε `

·Ι· ἄξτἱο ίξττιβΙ:ιβΙε ; -τ11ι1τι€€αΠι ά ·βοοίηει_ '

Μ › ~ 'έΗΜη Ρόι: αΡέ:ι1ΊάσΒαέτὸζεε_ρἑι;τἱ¦οε&οἔώ ἴ
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Φ. ' ΐ;Η €131ίει: ά: εςΙιιΙ β;89υξς#εμ #β0Μ:

ώ › 4ϊνεθ: ΓΑΡάτοέρεςοφηη”ρης@το φ:Ι:Ωζ

π ΐο1έικ>άω @αμκ &ι1ΐοςεπ-ε 5 3Ιε.[οη1:ΐ:
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Ήπαρ. Ι”εΙΙει: α σει εΡε ιει_εστιβάειε , δξ α.ιιαΙΙσι1

Π· ιεΙικιιιεΙ Ια εΙσιΕΈΗιιε :Ιεα Γεό.ιιθτειιτα ρεεε

έιτε Ιοιειι 8ερτσρτεπιειιτ εσιιιραιέε α `
ΙΙἶιιιι εε α ΙΙαιιττε. (Ιαι· εσιιιιιιε Ια εαιιιι€τε

1ιε,ίΙ νοιια Ια ΙαιΒεα ίαιτει ίαιια ΒιιετΙτ,οιι

αετι·αιιεΙιετ Ια ΡαπΙε σϊι εΙΙε εσιιιιιιειι=

εε, ιιε έ), αττεΙΙε)Ραα , ιιιαια ρσιιΙΙε ΡΙιι8

σιιιτιε , 86 ει·οιΙΙ σε Γε Ισιτιθειεαταιιι μια

α_ρειι . δ£ ιιιεΓιιιε Μειι νιΙΙε αισιιτεα Ιεα

.αιιιτεα ΡαττΙεα _ άι: εοιτρα Ι”ιιιιε αμεα Ι'αι1φ

:τε-Με ιιιείιτιε°ειιεΙΙ ΙΙ εΙεΙα_ναιιιε8α ` ι
ιστοΙΙαιιε άσιίΙιΙιιε -τΙεα ίεάιιδΙιειιτα. ΙΙΙ

χσιια Ιιιἱ ΙαιΙΙέα_ιιιιιε Ισια ΡτειιιΙτερΙειΙειι

. ιιτιιιεΙαιιε Ρατι:ιεεΙε Ια τεΙιαιοτι, οιι ι:Ιε

:ΙΙΙΙΙΒΙΙΙεμ εΙΙε ιι?ειι άειιιειιτεια Ραα-Ια.

ΕΙΙε έραιιιΙτα Ισιειι τοϋ (οιι νειιιιι ρΙιια

Ισ1ιια α: ·Ιετα ιιιι ΙιστιιΙοΙε 8; ιιισιιεΙ αει

ΒαΙΙ: ειι Ι'ιιτι δε ειι Ι'αιπτε 5 Ιαιια γ τιειι

είρατ8ιιει·. Ιε ιαια στειιιιετειιιειιτ ειι Ια

τεΙι8Ιστι. (:ειτ ΙΙ κισσα Ρει·πιεττέα αιι Μια,

ε; αΙ'εΙστιτ αΙε ΙΙΙισιιιιιιε ιΙε ιισιια Ι:ιαΙΙΙει€

Γεα ιιινειιτισιια άαιια ιιιι εισαι: σε Ια Ισια ε

.Η ιιε ιιιαιιιιιιεια Ραα εΙ)εΙΙαγει· δ£ σΙε αιι

ΙΙετ Ιεα απατα; έιαιιιτ ένΙἀειιι::σιιε μια

@σε Ια ι·αΙΙσιιτΙε τσιπ Ιεα [Μετα ιΙε Ια

» τεΙΙ8Ιστι είε ιιιείιιιε α Ι'ε8απΙ σε Ιειιτ

εκαΙ:ιΙΙΙΙειιιειιτ , Η ΓΙιοιιιιιιε α Ι'αιιι;0ΦιἩ

: .
=;::ι..
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ΘΞ-ΟΕ==->=.Β-Ξ`ἩΔ_`



·· -ά·7 ά···ά-- βα__ψή"Γή̀

κ ° - 6
κ
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[απ Ϊ ΙΙ ιίΤάΜά)άσε . 895

| ::Ι'σπ·έεαΒΙΙπΙ'παε νοι:ε ασ ρουνέε Ιι:ἰ τσ- σε”,

έ'αίσςΙσάτοΙτ ά'σπ Μα: απ:απτ άσ τσιπ Π· '

Ισε απετσε. · ΙοΙπἐ άπσ· π'γ αγαπε απσππσ

ΙίοΙΙάσταΙΙΞοπ άαπε Ισε ΙπνσπτΙοπε άσε

Ιεσπ1τπσε,πιαΙε άσε σοπΙσπσε 86 άσε αρέ

-Ραεσπσσε ΙσπΙστπσπτ,Ισπτ πσιπΙ:τσ έταπσ

εππω,41 σΡε σΙαὶι·· άιισ οσα άπΙ Ισε τα

7 νσπι:·πσ ττσπνσπι: ΙαιιααΙε οπ ε'ΙαττσίΙστ.

' Δ ·(3οιπτπσ υπ `Ιιοτπιπσ άπί α παπα Ισ

› :ποπ σΙισπιΙπ,-σι·τσ αΙ”Ιι1ΗπΙ,ε'έεαταπτ 66
' Ι Ισ ΐουτνογαπτ ιξοϋ1οπτε ε αΙπίπσσι1Χ , άιιἱ ε

. αΒαπάσππαπτ Ια ΡατοΙσ άσ Ι)Ισπ , πόσο:

ι ΙσπΙσ νογσ αΙΙσπι:έσ σα σε :μή σΙΙ; άσ Ια

: πΙΙἔΙοπ, ε'αττασΙιαπτ ααα ΙππασίπασΙοπε

. άσε ποτπτπσε :ή ττσπνσωπτΙαιπαΙε άσ

ε ε πιτ πΙ άσ Ισοτπσ. να ΕπνσπτΙοπ σα μα»

. άπΙτα υπσαπ:ισ ; 86 νπσ Ι”πρσεΙΙΙι:Ιοπ Ισε

Ι οοπάπΙτα α Ι'αυττσ. Ψοπε νογσε σσ σοὶ!

Ι ώ: απΙνσ άαπε Ια σοιπκπππΙοπ άσ 11ο

Ι ΙΜ ε οὐ. σ:σττσ κπαΙΙισπτσπΙσ $απεζτσπσ

Ι ·α'α-·:ΙσπΙαΙΙΙΙέ άσ ίαΙπ π1 άΙσπεΙσε, ού

Ι, πωσ σττσπισπ α σπασπάτσ ιπισ άοπιαΙ

ι- πσ ά'αιιασε ; οὐ άσε ά`οπτσε , 66 άσε ίσα

Ι σιιΙαι1οπε στοΙ:Ιστπατηπσε ΜΟΒ: Ικα ο :

ΙΙ που ίοι·τπσ Ισε άοἔιπσεξοἰιΙσε σοπΙσ

Ι &πτσε ίσα: ραΙΙόσε ανσσαπσ Ισ τσιπρε· _

Ι" ΟπαετΙεΙσε ασ-€ογ. απο @Με Τε: π” ^ 6

Π . . .. . η ςΙ2.Βε .

ε`.
, Ι Ι ¦ .'

.Ι _

Α.

«

6Ι

66666666666,6......-Ε6-..α-..Η6.-66666



  

β777 η. |/Ή η” - - ' ' Ρήση

ω στ· 17 Π» Ι

‹·πΙΙ' σασ8 Ισ ε σένο:ισηε Χ Δω σσιιςσ. ισ

Η Ιιισισ σέισΙισσιισ ΗσεΙσ,σιισσιιτ φωσ! ' Μι

Χ ' γι:Ι_ισσσΙιεισσς`στισέσ,σηξαιιισστΙσ έΙσιμιεζ Ισ

' ἔσω συΒΙε (οσε σιισΙσιισεξσιε σσιιςταιιικέ ·ΙΙιιι

σ / -σ”στι τσττιιτισΙιστ ω; πισίΙιισσ σιισΙσιισ ΙΙΙ

Ιισιτσσ , `ωσΙσσιι Και σσ ΙεισιισΙΙσ Ισ Ιιι- ' ΙΙΙ

 

ΡειΙΕΙτιστιζ ττσέ-ξεσσκισσ @σε σσ σε; Μι

' “ ι ζξειιιτε; στι ΤυβΙΙΙτιισ Ι:Ισιι σ'σιιττσέ ΙΙΙ

ΙισιινσΙΙσσ. ΜεΙε Ισ σισσιι_σεσιιισσιισ ΙΙΙ

· - Ιισιι ιιιισ σσ :ΜΙ Με ιιιιΙΙΙ Ισ πισίτιισ ιιι- ΙΙΙ

Ι έκιεσ σο Ι“ΕΒΙΙΙΙσ. Ι)ἶι.ιιι ΙισιιισάΙ Ισ_στειισ ΙΙΙ

σι Ισιιιττσ , δέ :φωσ ιιιι νεσιιι_σσωσ

' σΙσσας?*ισξσ&σ σιίρσιι σε ςσιιιρεστοιισσσιακ σισςιστε,σσε μονι6σφα σεξ

μ 1·ργσ.σιισσε Ι' σσιιι· @συ σα: ?σκι Μ· Με

σσειιισ φαει. Ι;σιερσιισσεσσα σας

σ· ποιό Ρι·σιινσ σεπσ γσισιιτθ`ιδσιι”σΙΙ για:

· · . ΙΜοιιι «1°ωσιέσ `σ σσστσ`ρσσι^σσιῇ Ι8ξ

σχσισρΙσέ,εΙιεισιισίασΙισστ ΜΙΒ σσσΙε :σε
πωσ” στιτΙ:σιτ στι Ι'Ιξ.εΙΙΙΙε (ΣΙιτέτισσιισ Ι

Ισε.νισιισε δερσσέ)ιιι_σε τείνει·Εσε σεεΙισ-έ Ι

ιἔστΙσιισ5,σσιιιιΙ·ιε σ,ιισ 2χισιιε;σΙ_.ιιτι Ι)σΙ8σ Ι

' 8σικιι1°σσιεσεισ ΙσόΙΐιΒΙσέ8σ _ίσσστΙΙΙ-ε

σ Ι @οσε τσσσιισε ΕισσιιέστΙίσειι σεσσιιιρ5 - 4'

«στι σκιφ με ΙΈνσίσι.ισσσ Ιζσιιισ ράτ

11πὶ σειιισ σε [ο ' εσΙσιτιιισισιι.:ξ Ι)ιιιε σιω

σ ΦΙΦΠ σ: Ε*σσι18610ΙΙΚΑΙΙΡΙ'ώ
Να ι °.ιιΙ Ι- 1:ισ .1:' .ι. .ο |

` 2Ι.ω · > ι.

ιΔΗ.-.---|- Δ . Ι
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ΙΙΙ . , · _

β4τ Ι'Ερ.. Ι Ι. ι ΤέσιωνΜέα; 595

;:ξεμφΙ:Ι::τι Ι'Αρ6ττε ει άσ ταΙΙΒιι ‹Ιε το- ει”,

έοοπτιωιςΙο.τ ΙΙ ίοΙΒιιοωίεωειπτ ε ΤΙτιπο- με

;Ιιέο, δοση Μ ει πω” Ιεε αυττοε ΜΙΜ

τζΙτοε Φ: Ι'ΕνειοΒΙΙο , άο ε'ειι` ςΙοιιιπτ -

ΒΙΙτεΙαΩοτΙΙΙἀετοηε ηειαΙιιτειψ.πτ ΙΙε::ε:τπ- _

ΡΙεπμιἶΙΙ ΙυΙ :κι Ρεοροίο;εΙυειωΙ αφτο: ·`

αν ρατΙΙ: άι: Ιει νεἱ`ιιφν8φρτοίειος άοτέΙτιπο;.άφροε ΙΕάιιξεευτε, δ: ιΙο Ια ΙΙοκοσ

ΗιιἶεΙΙεαἐιιι @μμ ΙΙ :ιΙοΐιτε, ά'σωπ ίεβ χ '
9πε!;6/όητ Η7ψωέσ ό· Παέ!επ εμέ [ξ βη Ι

π'έ·υψ: κά· Δι μετἰ:Ι:, ε:: Ιέφιμ: , φα· Α; το»

·βε#2σὁΐὶ‹νΜ «ΜΙ «ανω Ι 6· τε>έναάκε

ΙΙΙβ1 «Ισ 9ΙωΙΙΙΙ-.κεφΙ. @ως ;υ;ςΕΙ:ικ

[οτιικεπΙο @εε όι:ιΙκ Ιιοττητ1€ω τ16Βέπο

ΧΟΙΙΒ ρα Ροςινοηε τΙοτπΙΙτε , π'ση @δη

ευςυτιο` Μακ ς01ΙΙΙΟΙΙΙ:Π1Ω© :με εεΙΙΙ: Χ

@Ο που; επι άσπροΜ ΙΙΑρόττο ;ει @στη α» -'

Ιου Ραπ εηςοτορ.Ιο(Μττ εορμίΙΙ Φ: ΜΙ. κ

Ισια εΙο Πω ά'εως , εΙΙανοΙτ εΙ'Ηγωε- £ Τἱω;=

ΙΙόΦ; ιρί!ί ω»μ» ΜιώνιΖε 91442224 ἰ4 ω».

β1,86ς1ιιε Ρουιτ απο ΒοποείαΡοίΙάβε, ΙΙ /

' Ι'ανοΙτ ω» α Μπα «να 1:42 :"ΜΜΜε

8Μα'π , Μ): φξΙΙΙ: αρρ·Μ;κτ μ0° :Ι:Μέ:έ-- ' ι

φαω πε μα; ύΙΙιίυβεκαεπτΜεΞε. ρο.τοΙ(Ι:. 7

Ρετ Ια ΙΙόετΙΙΙΙ:ακ-1άόοτ ΙΙ ΙΙ·8:118τςαι; εκμ

@τα επ ςφΙΙειι! φα ς: Ι;ιωΙΙΙουιτΙικ ΙΙΙ:Ι4

1

Με Με ΜΙ μοϋτ Φ .εοφ ίω[9

Ι

».
' Ι Ι

Ι ` /

Ι

 

_· -_ γ. (25 @ε ἐΦειἴνςὲω- Ψ·

 



 

Ι ι

Ι
;95 . ΜΜΜ Χ ΡΙΑ

μη». εουίυτοιοοιιιιιιο ου οΕΙ:οτΙΙ εττινο πιο: τ

ΙΙτ ιτιοτιτ,ουοΙοε τ:Ιιοξε ότι Ιοε αυτου” τΙ”ιιιιο ι

ΙιοτοίΙο,τονιοιιτιουτ ‹Ιο Ιουτ οττουτ,το ι

ΡοοΙιο έτειιιτ Η ΙιοττιΙιΙο ουτε Ι)Ιου :ιΙσσ.ιι- ι

τΙοιιτιο οττΙΙτιαιτοττιοιιτ τι Ι':ινοιι€Ιε:τιιττιιτ1 ι
τι; σ. ΙΉτιροττιτιοτιοο σου:: ουι ε)οτι ΙΙοιιτ ι

τοτιεΙυ9οτιιΙ.μιοΙοε. @αυτ :το έτιιιιο οι:

οοτ τιροΙτατ,6ε τΙο ΡΙιιΙοτο Ιου οοιιφευ

βιιοιι,ΙΙιιουέ αυτοι οΙειιτοτιιοτιτ τομο

[οτιτο. ΡτοιιιΙοτοιτιοτιτ ου 8οιιοτ:ιΙ φωτιά ·

[Αροττο όΙτ , ου'ΙΙε (ο ΐοιιτ των; τέτοιο.

Έίευιψτ ότε Α: Φωτε- ; τ:”οίτ ιι Δυο @ο οοΙΙο !

τΙο ΓΕιιτιιιοιΙο οιι”ιΙ τι ειοςουτι.ιτιιο τΙΙειμ !

τ ΡοΙΙοτΙΙιιιρΙοιιιουτ Α; οετἰ2ἑ.,ει ατυίο ·‹Ιο Ι

Ι - (οτι οια:οΙΙουοο;'οοιιιτιιο τω” νο_υεΙ”ει

ι:οτιε Ιουνοιιτ τοττι:ιτουο. ιο τοστ ὸοτιι: .

ΙΙ [ο (οτε * ρου: ΠοιιιΙ·Ιοιτ σο τΙουογοιιιέι, '

ου έ8:ιτοττιοιιτΆ νεοι ρτορτουιοτιτ ω; 4

.. ·ι . ε'έουττοι· Μπι Ι:ιιιτ,τι,γ τουςΙιοτ Ρτιτ,ιιυιο 1

ζου έΙοιουοτ, ρο.τοοουοΙο «απο έτους ι
ΙΙο Ιου: Δε Ι'οιιτοτιοοιιιοιιτ , οουιτ οιιιΙ'ο.» Ι

`Ι:ιουτΙοιιιιοτιττΡ_ουτ (υιντο Ι'οττοιιτ , δ: Ιο

ιτιοιιίοιιεο,ίοιιτ τι Βου τΙτοΙτοΙΙτε, «τω

;ινοιτ ιιιειτιουξ: ςΙο ίττιΡΡοτ :ιο Βου

·`ΡυΙει:ιΡτοε°ΙΙΑΡζ›ττο άξοουντο οιςΡτο(Ιέ

ο @το ουοΙ έΙΙ:οέτ ραττΙοοΙΙοτοτιι_ουτ @οι

5 τΙειτο!ιττοι 491τν==ιι€άτι1°Εν=Μο
,ο ο) ο " .. τα · οι

. /

οι .



1962 !*ΕΡ. Π. ι ΤΖωσ:Βέα. 597

θα οσε άσωι Αρ

ψηφο , :ιΙοιΙταιπτ σι1ΊΙε όΙΙογσοτ σο:: Ζε

2ώπη·όΐέω έ! κίερέ καμππσ· Πού ΙΙ σει

ςοΙΙΙ Μπι σΙεμτσωσυτ, σμίΙΙε πΙοΙσητΙει

τσΠιασξΙΙορ σ. νστΙΙι· ; σσΙΙσ2 τΙυσ Ισ Ξσἰ

πω: 66 τοιιε (σε Αρὸττσε πισω στι:

σσοΗειωιτισιιτ ΡτοιπΙΙσ επι άσπΙΙστ Ιουτ,

έρωτά Ισίυε €ΙιτΙΙΙ: νΙσω:Ιτει όσεσΙσιικ

Ροιπ ΙυΒστ Ισ τυοηεΙσ. ΙΙ τουσΙισ ο.ΙΙΙσιπε

· ιπισ ίστΙΙΒΙειΙ:Ισ σττσιπ, 86 Ια τσίιπσ ω;

Ιοτ18 ὸατιε Ισ σιΙΙο2Ισίτπσ σΙιορΙττσ όσ ία

Ρ1°συοΙστσ σρΙτ τσ σ” €οτΙιπΙΙΙσπε; Θου» Τέ::Έ

?πω 6ίψ77Σ φωΖμε: Μ: ιί'εσπη «πω» (Ισυτ ; ;. ό(

ςΙίτ ΙΙ) σύ!! ›ϋωφσΜΣ ά: 2ώττα?ώπ κά: ["2"8

@Με 9 Ετ ΙΙ σΙΙ ένΙτΙσιπ Ρετ Ισε Ρι·συνσε

ά ΙΙ1€Ιι1&Ιο115 , @ΜΙ σττ1ρΙογσ ·στ1 σσττσ έ

ς2ΙΙΙριιτσ-Ιει_, σ1ιισ οσε @σε Μ6Ισπτ ι1οιι1- κ

;Πέττισητ Ισ τσΓυττσδΙίΙση εΙσ πιέπεσ €Ι1Μϊ; -

ΡτστσοεΙ:ιπτξ σοι; Με τα;» απ ίστοιπ;

Μηκι1ε:σΙσνέε ΕΙσΙ:ι σο;ι·υρ:Ιοη, οϋΙΙε ·

6οιπΙΙ:σσωρτσε Ισ πιστη ΙΙ σί'ε ωειΙαϊεσ

_$Ισ άΙτσ σ'έ:οΙστστ ·-Η?ωσσέσ 66 α:

ΈΙΙΙΙστσ ·τησΙΙι·Ισ ,γ 6ΙοτΙ_τΙΙ ραΙΙΙ5 ΜΙ , ου Π

Π.

9,έτ0Ισ :ή ηιχσΙσυσε πι1στσε,σιιΙ 6-ρΙσςυσσθ

;Ι)υΙπσ ΈωσστΓσωΙ5Ι:ΙΙ:Ισ ττσιισΙ.ε-ΙΤσιπ.Ι'Ε-. σ ·

@Γε ιΙσ (:.οτΙππΒσ μι· σσττσ @επεσε 86

ΙΙΙΒΡυκΙσπισ αόσεΙ:Μωσε »σκι-σα ΙΙ

· Μ:

Π'

οΡεα:ε σινογστιτ σοτ- 01η;

  



_____--έ

η: η.:

" ::ξ .ΜΜΜ Χ ΙΝ.

ω:: σΙ:Ιτ : σο:: Ι'σττσιπ άσε ω:: 8; σε:: αυτ;;; Μ'

μ· έτοΙτ η1σΙτησ , σοιπΓΡΙτιιιι: του: :πωσ Μ:

ΡοΙιπτ2σ1ι1σ Ισ: τσοκ:: η:: :σΙΙΙΙΙ-σΙτστους: Ε::

ΡΜ:: ει: εΙσ:ηΙστ Ιοιπ. ΙΙ γ ε: ρω: εΙσ άΙΙ- κ:

ΙἱσυΙτὲ ειίς:ινοΙτ α: ῳίσπτσΙιιεΙοΙσιιτσσ: μ.

άσο:: ίσ:ΙσόΙσιιτ: μ:: σσετσ τσΙΙ:ττσς?ΙΙοιμ Κ:

:1ι:'ΙΙ: σΙΙίοΙσππσΙΈτσ ςΙσΠοιεινσηιισ. Ισ ω; ΙΙ

. να:: το.ρροτεστειάρη: ΙσΙ τουτσ: Ισ: σοτι- Μ:

` . Ι ΙσόΙιιτσ: ςΙσ: Ιιπση:τσεσ:. Οσ(Ι; :ΙΙΙσ:ΙΙσ '

..πισω τσρτσΕσπςσε Ισ μι:: ντ:,Ι ΙσπΙΙ:Ι:ΙυΙσ Ε

(σΜΙπισιπ ; 8ε ςι:Ι ΙσιιΙ σΡε νστΙ:ειΙ:Ισο. Η

Ι:::ολωΙΙ:. ΙΙ βιο: άσος: ίσανσΙτ,συσ σ`σίΙ

Ισ ΙΙΙΙσ 8μΙο: Εσι·πιπσ: σΙσ ΠΙσυ,8ε στά :

κ :τα ό.σ: ΡΙ1ΙΙο(ορΙ:σ: άι: τηριπΙσ , ὁ:: ΙΙ
:. : σ: σοπΙρετσι; Ι'Ιστιοτιιτισσ 8; Ισ νΙσσευτισ κ

' ωοττ,8ε :Ισ ρ:τΙσ: @σε σσηκ2ςιΙΙ γ Ρώσος

ΙωΕΝΙσ ›: ::οπη:ισ εΙ'Ιιοωιησ: απο::

. ·· Ι)'οῦι νΙσιπ οστά: ΡειτοΙσ :Ισ ηόιι:σ δώ:

: Δω:: :=ςτισιιτ, @αφ ία: ηπα:: επ%::έείΖη Μ”

Ι · _ φαω, .$ε-σσςτσ αυτα: ‹Ι.σ Ι)Δρόττσ: Π:

· σ), Ύυσιισε μέ απ ω; Ιέ:·Ι2:ς: ώ »μπε α: ω·

πω:: , αΙΙ.Ισυτ: Ρ;ιι=Ι:ητ ‹Ισ Ι,όεα:: σ:

; που: έεΙοκι: ειιπτσ:ίοΙ: τω:: Ισ: τσοσστ08 Ι

μ :ΙΙΙ Ρε: :α ΙΙ ·Ιθα:σίΙ·:πέυπ: ΔΙε77:(€ΙΙ·Η '
- . Ι η». :. ἔ Π [Πα Ι

" ' κ. ΙΙ Μ:: ·ηο:[πισε: 2σε&έ:. (ξι:ι1€ΙςΙΟΜ

1' Ισ: Ιπο_ι·ηιπσ: Ιοττειο:::Ισ απο Ιἔιιοταπεσκ

:ο <Ι::.νΙ::: ει:: Ιἶ::€ΦΦΜΠΩΠΕ›;Ι.Ρ9ΩΙ°

: - 9 Ι · ”νσιπ:_

Μ-εωφει·ωσ-·ή-σ-συ-β;ἡ."Μ____

-52Δ:υ.| ι.

έέήά*.μ _ . >' - . Ε.
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.Με !ΐΒρ. Ι Ι. ι·ϊέΜωθ. “η

χΙαπ Ια Μπιπ:τε ἀεὶ; εοτιποΜαποκεειμ Ουγ»

¦ |έιιτ οπςφορζε·ωειι; , δέ πωαηὸσπιτ δ£_1°©-· Π·

Μπέκι: Ειπε ΜΐοέόΒοηε8ε ΙουτΩτπευτε;· . ¦

Κω· ο:Πτ ἀἶςιιις επ ω;; :ώ σει;ς:·ωοτε.# · ' ξά

  

ρΙποταεμΜεΠω νἐνῇΐἶυτξηιϊΗε θα . 7. Ξ

882109%Β6 πξβ/έω.τ δέ ςιι'ι!; βατ :ΗΜ ω· - ;Μ:: Μοιινά:ΙΙιτ Με. 5:ψατ Ραπ! ρατιωιή · [ Δ ζ

Μίκος :ΗΜ- Εοέκ (οΜετιτ 5 :Μπιτ@ὰ:ΜΒ Γοτιέτησε νἐνὶ-ῆὲε 8: τοΠιιΓοἱτἑ·ε εινα: ΟΦ π Δ

] ΕΜΠ @ή ζ4ιίςηρύε (οιτπροε πιοι1νέ116έ- "'ωξ

οτι:ωηρε επ Ιοί ; Ετ Γιι€ν:.ιητ απο θεοις;

.Με 6:ήνη3ιη ίειοτὲε-ὸοιιιιοιι: εΙυεΙςιιι:$

' ξσάεΙ6έ·ι6ημάς πεεοπωι:έρα :ά α: Βτ-πτΜ36

ΦΜεσωπος @πιώ ευ πιοιπἶο με Μ ·

1 'ΡτοὸιεαξἑοηΒαΙ'ΕνεπεΙΙο,οοωωσηυΞιςΙ ',

Ι &ΡαυΙάϊτ , 7ιαι·έα;Μώ·.ι· πάωΜα βια: ρι[- “ε” ζ

› [Με &· μ; πέστε: ν:ἔςβ.ῇ.ἑ· ω: έεἑ/Ζἑπω πως β ή. ~

· ΡμέΧΖε:;_5ῇ 90266 !ς ·5ο::$Βιιειιτ Ρτεὸἱτῷ

'Ε @Οι ζ;έωεταέέω ΖέεΙΈει,ό-ίμε @σε Μ

ῇ ςοοοι19ςΙΙ:Μεοτ άυκάτιοιπά: δὲ ώ !'Ε·= '

› @ΗΕ Με μα: ίου ΕνὸΩΒιΙΕ) Μ· Αιών Μ)

ϋ έτη: φ· έω.2;··2ύ3εε: ΜΖοικι ζώάριι:-) 'ι ε:: 8:

:Ε ;:!έ8πέμ.€έ'Ι/έαιέ!.`ΕΈΗ ίἑιιτεἑἀεὸυτε απο 'ι·· ϊιτΪυττεξὶὶοη ἶΡὶύὶτυς],|;ἶΒ; Μοτέ.ρΒοτώ 7 ἔΜ (Ν: , ς_ιιἶὸοτεκιόοιε2ι:;:ἶΙεε ίεόυδξέ:υτ85 -

κ' ΗΜ·Βά -Π;] όἀἴοἰ:ὲιτξς7εε Άι ?ς@ΜΦϋφ ϊ -

έωξἔψ·6ἔ4#@ιιἔφαΕΩ:-ὶ^€ἱυἶεΙΙε (ο Εφ:.6ιςζ.

ο, Σὲ* ..

Η __
; ε
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/ σωσει. Ιάτσίι1ττσ&Ιοπ ςιι*σΙΙσ μία Ισςίο.ίτ επ Μ;

Μψ"· πω” ιΙσε σσ ΙὶσσΙσ, ΙΙεσέσουτπσιιτ( εΙίτ ΙΙ
Ιεσέ.ΙΙΙσπ Ρστσ )ει υιπσ1Ι€ΙΙΙΙΙσει:ΙοηΙω:ιΒΙτιπΙταν ΙΙΙ

ΙΙΙΙ:“ΜΙ απο: τσίιιττσθσΙοιμηυσ Ι'ΕστΙτιπσ Παπ ΙΙ

Μπ2:ί:|σ - 1 _β 6_ Ρτοπιστ Η σΙσιτσιπσητ ρ:στσωΙειιισ ςιισ Ια π

Ζω σώσω κ7/1τ.^

ΏΙ·σιμ σΙσιστιο άσ 11008 (σε σσετσ.νΙσ,συ ιιισΙἔ ΙΙΙ

Ρ· Με πιοιτισιπ ε1ιισ οσε ασοεε :ἔσω @τσ Με

σα μι· Ια Έογ , 88 :Ιω Ρσπίστίασεσοπ- Μ·

_Ρ.εσσόσε ει ΠΙσι1 Ρετ Ισ τω: Βερτσίωσ; ΙΙΙ

ιισσε όσνσκιοτιε ντσΙσωστιτ ΩΙπέεΙσω.- Με

ΕΞΩ σΙΈσστιουσ-εισΡτσοοιπε άσε ειιισΙσιπ, - ΙΙΙ

φαϊ: Ισε ναΙσπτὶκιΙσπε 256 Ισε ΜεικιΙσΒΙσπε ΙΙΙ

66 αυτιήσε Ιιστστίςιισε, ε!ι1Ινσηιισ :Ισσι1Ιε ω"

”Ισ κατσε άέ'Ι'ΑΡΘ:τσ απ: @ΜΒ πάσΙει το· ΙΙΙ

“ Δ - ΙιπτσάΙΙοπ ‹Ισ Ια σΙιειΙτ ,Ισ ἴστνοΙσΙιτιΙ.σ :οι

απο: σκίσω ΐουσρΙσίΙσ, Ρουτ.έΙυάσεΙσε ΙΙΙ

τσ&ποΙΘησιμε ‹Ισ ΓΕστΙτιπσὶῇ εΙΙΙΒ.ι·Ι: σο:: ΙΙΙ

ωοττ,κΙ'οσ πωσ τσιπσ.ΙΙΙοηεσσίΙ ποπ Η Ι

·ίσΡπτατΙοτι εΙσ Ι"επισ ά"εινσο Ισ ·00η99Ι υ

ιιπιΙε ΓΙΒι10το.11α; ‹Ια νταγ ω” σοὶ @σε Ι

' τσιιοΙιτ ιποΙ·:ε ςΙειιιε Ι'στιτσιπ, τσιιτσί-ΜΙ Ι

σιτσ :Μακ υπ Ισσι1Ιστσηυσ ιιοιΙε τσΙΙ-υΙσἰ

τοση, ςιιση‹Ι Πω Πωσ νΙνΙΙΙ:ισηπτ (8

νστΙσσά· δε· εΙΙΙΠΡαο;:Ισ ωστε άσΓΙέ00·

::ικισσ , ποι:ε ίάΙσ ίοττΙτ ἀυ εοωσσαυ ό.ι1

κΗσΙΙ Ιιοττιπισζ ΈσΙΙσ στοά Γεϊ1ωΟΙΜ

ΙΙΙ:Μ$ΙμπΙό εΙΙΙἶΙγιπσηέσ·ὁσδ©@Με
έ:Ώ_ωβ σ. ` Χ- ~ · ΙΟΣ

!

  



χ», πι. 1 ;. οαΜιέώ: ιόο1 ] ή

ιο1ιτιοτειιιοε ρετἰ'Αρὸοτο , ίιιιτ-Ιοΐιιἱοτ εξ; απ; ι

Ια το(ιιτιοδι:ιοιι.- Οιμιομο νοιοελ'οίρςιτ πό: Ιτιτι1Ραί'ουτο86 .ὸο Πιοτοβο, ειυιοΒοίο Δ' `- :*

ὸ'ιιιὶιο ρει,ιτιο ὸοΙοΝοτιςὲ-ρουτ όεοωΐοι; _@ο άοττ_ιιιτο Γουττοι @Η ὶΙ_οΡε Βιοτί νται; π;

φ'οιιρατΙοπιτ Βἔοτοεειοτιι: τοιιεΙοε θάο- [

' Ιοο_ίοιιτάοε ιιιοιιιτοιιοτ:_ς ιτοδιαίοιτέε,οτιρ_ _ ι _ ·ι ο;;

:ειπαμε (ΡιιιτιιοΙΙοιτιοειτ τοεοτιοκέει-62 ` ν -

12οἶοῖπιέε οιι ιιοι:νοειιιιι 1ιοκτιεποε ;Μειιο /

σο ΜΒ Ρεο 1ο τοσο :βρε απτο οοετοτοε ο ξ

ίιιττοέΒιοκι= ιιιγΡειειιιοι ό.ο_ειοε πω, [Ερ- “

οτιτι1ιήοιισιιη5κοσιοε ειιιίΠοοΙΙο ὸο Μοτο

@πατε τέοὶϊοβιαἰτιίιςρτο-Ρτοπιοτιτ πιω?

ιιιέο,ειιιι [οΕοιίο. :κι άοτειιοιτ ιοιιτ,οοτιιιιιοι

Ι'αιιιιήοξο Βια οιι σο Μάο. Π'οἰι Η10ω.ςιμο @σακιά ΓΑΡὸτΪ€ ρουτ·@μὲ

πιο: Ιου-ι· οριειιοτι ι· Φο, θα:: Μ πβιιμῷ

ἄἰ#ἔ2€#2ἰ€βι ι·υρκπομΙ πιο Γειιιορειο-οιιΤ _ ` ι

€οκιότοοοιιιιι€αΒοίιωΡΙοφορτ,-οοιιιιιιο _ __ ει

Πε οιιΙΤοιιτ ΓοιιΙοιτιοιιτ οιιτοιιςἱιω ηιιΉ-» μ ' - ι

που; οίΕ_ὸοΓια ειι:ηιιο. απο ο-Γροοο άοιι·οι€ . ο ή. Χ '

[ΨϊΓ€ᾶ-ὶοπ›(ο.ο αει οϊ'έ:στοι ) ιΏοἱ$ιΡ-ταἱὲ ο · ο

Φέιτιοριε οσιω :οιι;οῇ Γἐι°£Ι1ἀυἔξ: άίι :πιο ·· .

ο Φ: τοΓυοτο6Ειοιι,.ροορόιτο,ειιι'ιΙ ιιῖγ-ο·ιιιι μ '_ 4
άι πειιιοιιιιο,οιι'ιΙΓειΙΙοοετοιιοιτοβιμτος σας 'ο ° ·ι '·

ο το νὶοι ··86ςιιο.του:.ο_ ιιὁττο ιοίιιττο&ιφι

ε: ΐο Με οιιοοβοοΙο ,ιι'γοιι οχ;ιιιο'οιιιομηο

η ο _ '_ -~` σ. οΐΡοιοτ;
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ΜΕ _ .ΜΜε 1τ”. - ` _ά 6Γροτοι·,πρτσε φ; Μα ιέστρε ειιι·οπξ μ

υπεγἔοἰε έτὲ_·ἱ'ερὰιτὲε ά)είνα: μοε·-αήιαέΞ

'νο1ξε ς1ικΙ!ο εωμ Ιει'τ6ίν6έ·Βάέ ΜΝ

Δωεκ ΑροΙϊ:ειωΕ όάταξεεωεπτ ἐ:οιιττΜέε

15: α: Ια ·Ι·`ογἑόεΙ'Ε8ΙιΓεαπέ;Ισημε;8ξ πια Ν

$$τοτήε·ποε όέε ΡϊΟΡΒΒβ€5,δΣ πΙρ .νοἰΧ‹ω

Η!» δε Πἰου , δ£ κι ώιπ: Ια ΡποςΙ€εωοπ

Βε Μ Αρ6ττ€ε ; ςιιί ει!οΒεπ 6η ΜΗ: Μέ

' Ιἔ -ρ1ἐ:ὲ €οιπεε Μ” ΡΙυέ/εΗεπι:ε 6ΐιάσταστ

·6οε , & τ:Ηόψε 68 έωνέ·;τίο Ή ΡΙμΐρειττ

τἱεε ττιγΡποτεέ άο Ι'Ενε1τιέ1Ιε; 6: @άι τάς

' Ήτ 68 @τι ε Μ: Κέ ΡΙυένΜ;έί6ϋτεοε ό;

ΒὁΕιἔε οόηΓοΜεΙσπ &: ΓάοᾶΙΗαιἔἱοΛ. Ε(

` Βοέηέτιῖοὶοε @έξ Κ: οἑοἰτοπ @Μα

136 πουπέ ειάτοεὰοἱεἱυ`ί ι·δείπιδε ή:ρ›ΐίτ10β

'ἔτ12ἑ€ἔ) ς::έόει;Χ ΐουτΙ5ικαγεθ Μέ ὁθ·

€ωμέ Η ψαΙΒουϊςιιίω δὲ Π °ΡΦΑΡΡΘ#_

ίειτιέφ ,`κ›6 ΙεἰίΪοἰςπτ. [Με άΆύο1ι·άσε ὸἰίἶ

άΡΜές 8ζό>ριιίτε τ:ει1Χ Ια τ11ϊ:ίξησε › (ΙΜ

@ϊνοἱοιιξ τα;οιί ΪΕϋατιἔἰΙε., ψ πεπεισ

1ῖϋ2έ 1( Δε: Ι'Αρ6ι:έο)|έ[ο ά με!με: ια::

δΡί·βε:ε1Ρειχεο;;ηΜΙ`ἔτι';ι'νοἐοη: Μωαβ Μ

·ωϊ (κια εεωωαεοΠ @περι Ρωαἐ.

Κ Έοτι:ΗΙε αυιςτεΓύάτξεε ἀὶ: οσε 8:115,α .

1%ηΠρώ όσἔ -εΙμο€ε έέταϊιέα:: Μ8ϋ ΗΜ

Βκ:ε .ρεἐίὶ›ὶιιπεέ ΠΜ :ινοΕ6:ιτΜητ6 Ιέσο·

· 4ο :1:: 1ε£ω£1ιτειϊ, εεερΡεεέ1ε_εεηωπκοο

έ; Έ - . :
εαίο5€τιεπισπΐ

ῖ7` ' .° '
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.ε ριση. Η. .εσ2ωΔι%έσ :ί · σε;

σήίεΙσιισιιισιιε σιι'ΙΙ γ σσιιιισσεΙα·νσ- ΟΜἔ_· '

στὸ σι: σε ιιιγίΙστσ-Γε ΓσΙσιπ Μισό Με σε `

σοκ νιιιιισε σε Ρτ`σΪειιισεΙΙΙιιΙΙσιιε σε: σα. Ι - Ι

σεως Βιιτσεσισιιε;σ'εσ ιιιι ένσιισιτισιισ γ'

ιΙωεωεω @σε σι: ιιστεσσεσιιιισειισε; ·

ά σοὶ ιισιιε·ιιισιιασ ττσε ΓειιίισΙειισσειτ ,.

βιοσι€ιειιίσΙσιΙ5ΙσίΙσε82ύσιιΙτστσσ ωστε Ι
πατηστε. θα ΙΙ ιι'γ ει ρσιέιι:σσ τεΐι7σϊισε; ' Ι

Ι ΙΙΙ σε ΙΙισΙσεσιισ.ιισιιε ιισΙ.σγσσεσσ .ι Α- ΙΜε ΙιισΙΙιισε σ:ισιιΒΙσε σεισσωοιω Η σν- ΐ ξ

Ισ δειειισιιτ ιισ ιισιιε σιι σέτ·σιιτιισΙσ με ' π

ι

_2.-.

  

Ια εςσεσ. 'Φισ σεττΙΙΙσ επωριε ιισιιε

. σσιισε σώσω 8ζει!Ήσιιε έ Ισ τσι:ΙισεςΙιετ;

: ξσιισιιτισσιιτ σόΙΙειιιτ, σοι: Ι.ιιιιε σΙΙσι·ισιιε

ι σΙσρσιινσιιε ιιισσσιιιισιιεετ·σΙ ρσιισιιΒ

ι σιτε, οι εισΙιενστ Ισ σσιιτΪσ`σσ Ια ΡΙστδ.Δ

·ΙΙΙΙΙειιε Ιοϊετι σιισ ιισιιε τι:: σιιίΠΙσιιε τισκί

στι πισιιε ττιμεΙσιεε ἔσω εσιιιισσε τσιπ επ

' ΙεΙΙιε·(.ΙιισΙΙ: σοι ιισσεΐσττΙΗσ.· Εσ`ριιιε` γ
(με ω· ωΙΓεωσΙσε,σσιισ ικα κι· Μια· ·σ

ι. ΐιιισιιτ τσισινστεσε ; εσπισε σαιτ σ.ΙΙΙσιιι·σ, - `

ι @Με ιι?έτσιστιτ ρεεε σε (σε ΙοσεΙ;ιε Αιι- ΙΜΒέ

ΙΙ Ϊισιιισιιτ ιιιιΙ τισ Ισε ενά τιισέ:σε #ι απ». κ” ε'

ι ΙΙε Γοιπιτσιισσ'σιιττσ Ισε Πισω. ΕστιθΞΙσσ

ι ιιισιιτ σε ιι'έτσισιιτ σσιισ με σεε Εειιε;

Με ( σ;; 5. Ιεεισ) ε”έ!Ι· επ αΦω @Ή Ιω :Πζΐφ _ _

_βεβνπ (σπασει απ: σα. Ε: φωτ Θ. Η

ι ε , σ!
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ς;Μ,_ β] πω Ιοπτ οίΙ τοι ειτττΙοπέοι οι: πω

π. (1π'οπο Ιοἔοτο οτοοποο , υπο ίοΙΙ:Ιο τοπι

·-τ··`--.ἡ-..τ

τ. Μ»

πι·

απο οι: ΐογ.()ιτ ροοτ Ια τη τιιιΙ ποπε το

Ιιι66 86 εΙοποποπε Ιοτππιοε ρτορτοπ1οπτ

ορΡοΙΙέε ]ΐέο!ει·, ο”οίΙ: οπο τοττπο8; πιέ

ΈτειπΙ:ιΙ:ιΙο άιΙΡοίΙτιοπ, πιο Ιοίιτιοπτ Ιο

οποσ :Ια τοπτ:ιτιοπε Ιππε ρΙΙοτ, δ: οιιί

βιττποπτο Ιο πιοπεΙο δ: πο άοΕ8.Ι1τ Ροιπτ:

Μαιο ποιτε ειπτοπε :ι ριιτΙοτ ‹Ιο οοιτο νο

πιο Εν2.ΩΒ€ΙΙ(1Ι1Β; ΓιιτΙο νοτίοι: ἴιιινεπτ

οίιΙ'Αροττο Ιει ρο[ο τπει€πιππιιοτποπτ

Ροπτ ποιιε ΒιιοτΙτ οι: Ιοο.πεΙ;ιΙο ,οπο ΙΙΙ

οΙ·ιοιιτο άς: οοε (ποστ βΙιτέειοπέ πουέ

ΡοιιττοΙτόοπποτ.Ροιιτ οοττο Ιιοπτο που

ίοπε ΙοιιΙοτποπτ (οποτε Εκτοτε) τι Ι3Ιοπ

ίειιτο πόττο μοβ: ό:: ΙοΙοοοπ οπο δ:

ΡειιιΙ οτι το οι ΤιπιοτΙπέο. Ρτοπιιοτοὲ

πιοπτ οΙοπποπε ποιιε Ι›ιοπ ε:ιτάο «Μεθ

Ι:Ιοε, δξ όοε ναιποε ρτοβιπο3 πω· ή

ι:2οπε , οπο: Ιοε Ιιοττιπποέ τοεοιπτπιιπάοπτ :ι

οτι Ισ; τοΙΙἔΙοπ (απο ιιιιοππο οΙ:ιΙτο 8ιτ @ο '

ΡτοΙΙο ειιιτοτττο πο Μι πειτοΙο οι: Ποιο

Ριιγοπε Ιοε οοτπττιο ιιτιοΨτι€τοπο,δί

ππι%τιοοτ ; τΙοπτ Ιἶοπ πο που: _οίττο ατο _)

Μπι Ειπε ροτιΙτΙο πιστα _ Νοιιε ποιο

νου ιΙοε μπε, τιιιἰ Ροιιτ έποσοπιπποό€Γ '

' πιο πιοιιοΙο ; τοι:ονο1οπτ οι: Ροιιτ :πίτα

πιο .Ι

Ι

Ι



[το ἴΞῇ. Ι Ι. τι Τἱωσ7ἔἔε. _' ' ότι; -

:Με ΒιιΓοιοιιτ (οοιοΙουτ%Ιο -τοοοικοιτ εμέ; )

ουοΙουοε υ·τιοε οΙο το ωιιτε5.ι.°τωο οτι Η· ο

ο. ότι: ιιοωιιιο @οπο @ποσο Ισά

τοιιοο8.2 ·ιΙ?.ο·ΙΙε ο ιιοτιοιιε Σουτ ροιτιτ ω:

εΙο τιιιιΙ,1:?οΙτ Ιρ.Ιιοιιτο ΠΙουουιιιουο

ειιιτοΙοτιτοέ. '_Μο·ιὲ τω: τι ουΙιΙε Γο Ιου;

οιιΙΙτί οιΙΙοτοΙιΙοτιιουο- ΡοττΙυἐ .οιιιτοιοί5

Ι ττιοε Μαιο: οτε οουττειιιπε ἀ'ειὸ‹›τοιχτιζ '

γοιιΧ οΙοο φωτα· Ιοο··Ιΐ.ιοΙοε«$οίυρο-τιτΕ · ι

τΙοτιετΙυ τυουάο,ίυΐουοε ω: [Με ετοίξ ζ - ο '

ΙΙ©_τοε ; δ8ουιτρΙυΒ οστοοονοἔιιτιτοἐι Δωιο - / ·

ΙοπιειΙΙουτο.ου'ιΙο Γοιτιοςυοτιτουιτ τιιοΓ- ο

ττιοε οτι Ιουτ αουτ; 5ι :που που” ειρτοέ

υπο ΙΙΙουτοΙο οΙιουτο-ιΙ Ιουτ τοίΙο οπος

@ο ουοΙουο ἔσιυτο τΙο βοοΐοιι-ε;- Ε_ιιιι_ρτοἐ

ορρτοιιὸ·ε:ὁἔιοι οοιιιβιοοΙΙδιυΧ δε. @το

ρουτ Ιο τ:ιιΐοιιιιοτιιοτιτ 8ο 4:οτιμ_ουί επικι

θετιιτιοτιτ ιιοετο άουτωο ῶυε οιιιοτο)

τ ου”οΙΙο οίτ οιιιιττοθτιτο 8οοο;ιτιοοτιιιέο: 1 /

ι του ουοΙουο5.υιιο,-6οτουου'αυττο$ οιιι (ο - ]
ι οιίοιιττΙο τιοττοΡτοΕοΠΙοο; οτιέ @ώ _ Ι (Ι

ι Ιουτε ου1εο ίδο Ιἶουτε σωοτ τιΙΪοτιτουτῆ.* η

ι ει οοτ·ο.τουιτιοτιτ θεοι: Βιο·ιιώΙ€90Φωτο

ι

ι

  

τοιτοουιτο Η ΡτουΙοοτιοιι Δω ΑΡωτ-οῇ

@ΙΙΙ διοτι ουο οοιιττο Ια ιιοετο ρ 'Νικ

1ίιιι”οΙΙο τι οιυΠι έτζ.; οοοουιο:ιετιτ ο οι: ©1181

ἑ€8 ΙοειιιςΙειΙοε. τιοτιοΙ3ΙΙ2Μ @Πέ

@οποίο ο: ιιιοοιιιμΙειο1οΙμιυιοτο οι:

. ο . " Κ: ΒοίΙο

. κ . .
ο `ν
.~Ι  



 

δ'έΜΜα ζῖ7*Σ ›
Οια”. Με , ‹Ισ @εστω ,α τΙσ ιιιιτασΙσε @ΙΙ ΙΙΙ

Ι ° Βιστωτσιτ αΙΙιιιιιέσ στι. σσε· στσσισιστ

στειιΙΙσσι12 τΙσ [αν σΙσιίτιστι ιΙΙΒ.€ΙΙΙΙ3 τισ

ΜΜΜ: σεισ:σ'ατισΙτίσε σαιι€ιστισε;86 δο

Ι ΙΈτσ σωιωιιω σάιτ ΙσερτσΕτιτιστ 66ναιτισε -

Ιτισστιτιστιιι σσέ·(στΙιισΙ:σστέ ; 86 τΙ”σΙΕτσ τα

Ι5εισάσιιιιέσ ‹Ισ τιι1σΙτιιισε Ηγιι·ισιιέστ 86

δ:: τιιισΙσσσεΡΙιιΙστσ5,ό6· τΙσ τιστσ.τσ £ΙΙΙΒΙ·σ·

- :μια Με ‹Ισ τ:σσιω τιιι'ιΙσ ΙσάιιΙίσισιιτι

σοιιιΙτιισιι πισινα τΙσνστιτ ιισσεττσιιτστ

` έττΩσ$σ σιι'ΙΙ.·τιοαΜιττινσ αιιΙΙΙ τιι.ισΙσιισ τ

σΙισΙσ ‹Ισ ΪσιιιΙσΙειΒΙσ·; έ' πωσ σουτ Ιστ /

2Γ2.Οθ5 τοπια στι: τισ ;ωτοτι @σει @πιο

Αρσττσε,66 άουτ Ισέ-σιιιισιτιιΕ-ίσιιτ Ιισειιι4

' σουτ: σΙιιετιιΙ-έε,86ἶρΙιιε ίιιτστσΙΙέ5,86 ΡΜ

Ρο;ΠΙσιιιιέτισ-σσ ει”έτσϊστιτ Ισιιτε.Ι;.πιβ

ΐσιιε-ΙΞι_ι:‹ε›τιττΙ:ΜΙσ1Ιιι:ιιτει.τ ΕισιτιιιιισιιιΜ ·

ὸϋδττἰιισ#€ιιιΐ_ἀσὸαιιε , Η σἶσΙΙ Ια ΡατσΙσ

στ: νσστὸ ι συ Ισ στστο.ιισ πω: τΙσ Ι'Ιισιιι#

στι:: 986 νσγστιε σσιιιτιισ σσιιστ τΙσ Βστέσ

_ΙΗ-ι_[7ξεισττσε4Ισσιε ,ΙΙ σσσιισ ΙΙσιι πισω στσ(σΙισ

1 1· σΙτ σσιιίσττιισειιικ ΕστΙτιιτστ άι: σΙσΙ Ι 00.

ε'ιΙ·ι·σΙΙστιτ Ισε-ΙΙισΙσε τΙσ Ισ. τσττσ. 5σγοιι€
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