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Ι δ6-Ιο ίττοΙΙΙΙ:ιιιοο. Ο: εΙο τοσο Ιοε ποπ
Ι ΐοιΙοό.ο ΒΙοια , οπο ΙΐΕοττωτο παπα. ο
τονοΙέ$ε

. διο

Ξεππἑυ›; 'Χ

Β

Ι

. τενοΙέε, ΙΙ @γ ευ ιιρ‹›ππ; ει· ηι1Ιαττδ [ΙΙΙ
ε1ικιΙΙτδ: δέ α: ποττι οοιπνιστ1τιό ωΙειικ; Ι

Ι

£1ιΙ'ει εοΙΙιΙ άοΙΙΒιι εΙοέΙ:Ιοτι 5 ε” ιι,εΙΙ
·ειυττο εΙιοΙΕ; (με Μ: έ:Ι16ΙΧ; εΙυΙΙΙ-:ι Μ: ΙΙ
τΙΈκπτο τουεΙΙ:ε Ι:ιοππικε ίεΙοηάπι Ι›οπ Ι
ΡΙο.ΙΙΙτ ‹Ιο εεττο.Ιω:5 ΡετΙοπικε,ςιίΙΙ α Ι
ωοτηιιέΕε α έεΙΙτοέ άι: :απο έτετοΙτὸ Ι
Βιιικ Ι:: ΙΙντ‹έ ό.: Με; εινα: τείο`Ιυτὶοπ άι: Ι

Ιω ειρροΙΙετ εΙιειι:υπε επ Μπιτ τε:ιτιΡεα
Ια ε‹›οι1οΙΙΪ:π1εο (ΙεΙο11 κατι; δέ οι ΙΙΙ
::οιππτιιιιπΙου τΙο ία 8τεια: , Μαι ΔΗΜ
Ια ΙοιίΙΙΙαι1τ:τ «;Ιε Ιου Ματ. (ΪοΙΙ εΙΙ:= α
- αυεβέέ , τΙε (το ραφο: οι: άι: σέ: ατἄἐΠἔ ό;»

Ι

-1ΜΜ (εο_πιιτκ· Ι'ερρεΙΙο Ι'Εέτ1τι1το) εμε: Ι;

«ΙεΡω‹Ι έοϋΐδ τεαιεωΙ-εω εΙσ ΙΙΙΞπέΙΙΙ6Ι
τουτ·φ ΙΙΙ άΙΓΡοηΒιιΙοο @ο Ια ἴὸγ..ὁι4.ΙΙα
-ΙΙ:Ιι1ά: (Η: σπασει: εμε Πω: εΙ:Πιε Ια ΡΜ
' ·οΙΙοατΙοπάςΙ5. ΡεποΙο, δέ @Πε Ια ττ12.ΙΙΙ·

ΙΕΡειιΙΙΟπ @ο ἐουε Με απτο; εοίεΙΒΜ
πωπω. ά65.ίο. Βοήιι%ιΙο ίο.ΡοιΙΙαιτεε;86 (ΙΙΙ
Ια ΙυίΈΙεε;σΙ10ταΙε:ΙεΙοέΙΙ:Ια πΙΙΙετΙο0τ· .

· Χ θ.: α .το-σέ Ια:: Ιτοτύωεε 1πάΙΙΙοτειπωττώ

ΙΕ ωουττειπτ μοβ κΙ::·Ιοε τεουςΙΙΙΙτ Μ;
ΙΙεε.Ι›τ:ιε ‹Ιο Η ΒΒΙΙΙ.ἔηΙτἔ:; ·ι'5ιΕ. ο1500τ© Η” Ι

:Ν ιτιοτΙτς ςΙε: ΙωπΙ›Ι:.Δε··Ιοπ ΡΙΚ» δί μ::
--διΙικ ,.@ιΙ·ιΙΥει'ειεἑὶιιἱε` ΙοΙεω: @ΟΠ ω»

ΙττΙιτιωΙΕ· δέ Η ΙΙΙΙΙτι1;σ.1ιιΐΙΙΙυΡΗωπϋΟΨ

~

·

.

.

Ι ἀαωπκπΐ

` Ι
.

βι2°,!)ΕΖύ. Π; α·Τἱ@υΪὑἔεΙ

ΕΠ

'

Χ .

Μή ν τη: ΡοιιτΙει ΙοίΒεε 8ε Η €επωε (!ΙππΣ

:Ιε το

ε.

Ιε εε:ιτε ΙπιτηειΙο , εοπιπιε αν Π·

74

εΠετΙ1_ιι'ν αΡοὶτπ: ὸ*Ιιο£ἰιιτιε :κι ώσηςΙε

`

να α: €τεε-εΙειϊ1εοίτ δέ ττεε-ΜΙίετΙεο;--

'

(Μια
ω: τε:ιεΙΙΓτ
δεΙἔσειιτ
Ι1επτειικ;έ'ΙΙ
Δε πεεειιΡω
εινο1τ_έες:οϋτε
Μετά δε.
έ· Μ Ιιιἰ εινα: Με πανε ίον δ: ιἔεΡεπτειπ€εἐ; _| Ϊ
Η ἔσω έινοϋιετ ιΙε:ιτἰττ11φἱοε,ε1υεε'ΙΙ κι'ν-- ' ε

ανοΙτ εμε σεΙα,:Εοιπ σε Θεώ. σΙεΙΙεΙ:ι άιί
ΒΞ:Ιπιετιτόε Ι'ΕνΙ1ίεΒε ώ ω: όεωειιε-- ·¦
τετοΙς__ναϊή δε (Με εΙΐετ ΡετΙει ΡτοεΙεξ · -

-

€Ιειιΐε ΙοετειιΙτικΙε δε Βτι1Ε:ΙΙΙτσΞ Εάεέ- ι ·ΐΌ ; `

Ηοωιτάεε. Οι: ιιὁττε έινευ·ΒΙεωεω ώ:

_

ΙΙΙιο.πΙΙ:Ιω δε -ιιέπτε ειι:;αεΙτεωεεεεε·Χ/ :ζ Δ.
ι:ΙΙοίεε όεΙ:€εΙιειΙε δε: ‹Ιε :Η ἐεἐἐε ΦίΙ2_ίΪ. Α η) :

νὶοΙετιτ, ζω β Ι)1ει1 εφέ ΙεμΙίΐο1: ει ποι:έ.

Μείωεε τεΙε «εεε κιου'έ ίο:Μπεε εΙε Μπες·
Μπιτε: τω· @π επ ιΙουέ

Γεωνττιε:·-

_ ε

ττε μιτΙει ω:55ινόε (σε ΙΞΓρτΙτ,εΙεεζ άΙΓΡ~οέ- εν ; Ι
ΠτΙοτιετουεπιιέτεε;ςνε εεΙΙε$ εΙυεηονέ

Ι

γ εινοωἐηΙμεΡἐ.εεΪτΔΙο , εεε πω; :εαπ-ε '
τετ1οπεορώΙΐιττεφει3ττουτεε [εε εθΕτεε,' -ε ` “
ά ιηέΡ`τΙΐεϋοηε τομ8 Ια έεΙπποΙ€τιει€εέ

.<Ιε
(σε ειτιπὲ›οτ; εΙυεΙην.ε @Μάο 86810· ,
ςΙειιΓε ω' ΓοΙέ ΙΕι.8τείεε ὸεΪΙείοέίΣΙΙϊΙΪἰ›Ι _
@υτ:Ιηνε :ιει;τΕταβΙε8ε. τονΙΠΒοτεε φαί

Δ

Με μΙ. μ.νωμτε
Δε :Ι 1 Ι
ε ε; εωωεεεποε
8( . Β1ειι”

Ι

1

ἐέ.2)
| .$'ΜικΜ ΙΙΙ/ΙΙΙ; ' Ι
ο Πιοιι οποιο @οτι ροιιι·τιιιοΙοιιτσΙΙοιτΣ.

ΡΙειιιοιι οτι ποοΙιο, οιιΊ_Ιποιι6ο· Στοοιι- `τι
Ι
οοιιΙοέ δε Ιοε τιοΙιοΙΙοε ΜΗ οΙοιτο άτι ο· Ι
Μ: οτοτποΙ ο πιω τιτΙΙΓΡο-ίέοε οπ πιο Ι

·° ω: οπ οι οτοικ οι: Γοπ(ΣΙιτΙΙΙ, σπιτι:
ι Ιεε

ίιιττο&ιοτι;
οποτε
Ιεε
τοίτποιε ποΒαπο
τ :
Ι `.
ό_
ίτι.Ι:οππο νοΙοπιοι,οπ·ιΙ ρτο(επτο πο τοιιιι

Ι

. οο!Ιοε ει. Με (οπο 8ο οΙοιιοΙο πιοπάοΒο οτί ,τ ι
[τι πιιτοΙο , ιιοιιε οοτινιοπο δ: Ιιοιιιτοτποπτ

8ο ιποοι'ίιιιιιποιιτ οι Ιει·τοροπτειποο,8ε ιιΙο

'

ίογ τοιιττο τσιπ οοΙει_όιβιοειππ οπο οοτ Ι Ι
€ττιποΙο Ρτοροιττττι€5 πο ὸοτποπτο-πτ`Ιπιι- ο
τΙΙ-οε 8ο [οπο οΙΙοτ,ΙΙ ντοπτ οιιοὅτο τΙ.`ειΙιοιι·
οΙο.τιο οιιντΙτ πω οοοιιτε , δ£ πω Μ” π»

τοτΙουτοιποπτ ΡΜ Ισ. νεται πο ίση ΕΙρτΙτε
Ετ οποτε Ιεε ΙιιτπΙοτοε, οιιι,ΙΙ ποπο ιιτοτοπ-=
_ τοπ :ιο θοΙιοτε ,ο οπτΪοπτ :Μοτο πο5 απο
8ο γ τω: τοοοποε οινετ:οπο πι. ξογ οιι'οΙο
Ιοε ιποτιτοιιτ,8ο γ οΧοοιιτοιιοτοιιτ ΙεΙ30ιι

ΡΙο.ΙίΙτ (ο Πτοπ. (ΪοΙΙτ Με, οπο τ'οοΙΙ-#
πο ΙΈ8Ιιτοιο,οΐτ απο πι.ιο ἴο ιποτ επι-απο
να: Ι:ιτττ:ι.οο 8ο Ιο @οι @τι δο·ιειιοιιτ.5ειπέ

€οΙτι των: οο οΙ`ινΙτι οιιιέτοπο έζοπ Μπιτ ε;
παπι: ι 8οὸο_ιτιοιιτοτοιτ πιιΙ;8ιποοπτοε Ιος
πιοι·νοΙΙΙοε ότι: Ια οοπτο .το Ιιι8οΙΙο Μ.
Χ

?ατο τονοΙέοο-οπ Ιοίοε (ΙΙιττΙΙ: πιο τοτοιοτι
οιιττο οΡΕοτ,ίΞι.ιοπ·`τΙ'ειἔ8τοιτοι;Η@πιο ΙΧ
δ

_=_.'.,

.'-

¦υ

κ

¦ἔ.

·ω
Η:€σπ_άποτω5οπ
› ‹ βιτ!ΡΕρ.ΙΙ.”μα
ςὶα;1ιοτιπιπεε.~
Τέ:ΜΜέε. Πἶομά
· 6” φιμέ;
..

γοη8ΜΘγὲεὁΙει$τοη1ετιτ, φο- Ιο ςοηίεϊΙ μ·
? ὰ: Ι'ς:1ε:έξΙοη όσ Ι)ΙσιμοξΠο ντ;ιγ$οιωδ
@φως ‹ξε τομ: εὲὸ1νὶιιριητ;Βς·Ξρσ·1ε '
' Φο ε'ε:Ρε άο1Ξι εμ'ιΙ άξΙέη:τ1(31.τοητ οικιετ,
δ:
μμ.ηιιςΤοι1ε_ο:ΙΦ51
Πι ρΙμεετρ.ι1€1οΡαττεΐετευὶειτοτρτω
κὶΪευφἰτ Ρφάκιτπ:Ια Υ Υ

τά @τα ειιιςΙωμ ςιιφΊτιοὸοτηεεἴέταΛε

__ __

β'ποτ:ιμτό,Ηαι:Μ.:”οΠ α: τρι:1ΓΕπΕ ετε:τικΙ. › κ Μ·
> Βι1εΙ'εΑρθεήτα αρρε:ΙΙε Μ !ε ¦υπέσυ:εσπ κά!

"

Ήέ2:ισ 3 Πάι“είξ με ξ:νε Κω;
ΞηΠΠσμ[”ρ,-»
?ωιεεεε. _ (Μ ςιιΉ εξξτ Πυρ σεβκη'ςηςΜ.
€βάε·Μεμ ΠΒη56: εμε α: εοηἴαΙ_ἱ. Φ:_Ι'ε·Θ.

μτέΒοη ά;; Παω άρωσυτε.; εφηΠριτη
ΜΜΜ ὶηνΔατᾶεβΙς δ; 1πέΒΡζιΙαβιρ·, βεςιιΊζ

$εοΧξ9υτ: εν-ὶἔ3ΠτωΦΠτ α99οΒ[ὶ8Π##Μ ·
ἔ€$ (εειπόο.Ιοε;]86 ε!πειιπέ:τηεω @ω βοκτΗ-ξ
:Πε;;άε (οτξε εἱιμ”ειμΙ. ῆπ_ὶΙἰ‹;υ:-;ἀε5_ ττοι16Σ -

ωεεώσε ει!ΗΜΞφυε , 8εςοιπΐοϋαπε.βε |εμ 7
@εττε,Ι'‹:ςὶἱΗς:;ι;ἀό_ὁε ΓΕε1ιίο:κιέ-ΙειΠο μια '

4°«1·ιω.
Παω - εἰ€ Γε οόητίου:τ_8ς
Ωω
@πιπεςΜ;
ὶιιἴςριιρε_ὸ.ιι5ριπ
είμε-υἑεμμ μ η:(οπ:
ζυ Μαη ώ;; Β·σμ ρΙαἱξὶτ_. Ι.Τοξι ἐεειίυἐνἔτ ·

ΒεροΠει1ςεωεη_έ Δω›‹_ ρρυ·ιςε ετα-οικω
Ϊκὶεταϋἰε; -;]:'ιιη @οφ απ” ακα εΗ1ἰἶ-0Ωϊ
Ψς];!έ&ηση όέΠΐειι (σα: αΡ.Ρέ;ΙΙδ:ερζ1εω

--'0ΠΠ Φ Ιω #!Ξέώ·ΡΣυ ὅ<ε›<ὶ= 9944 9Φ!ε: ·
*

[

$€

π.
.) Υ'

ςΙιτέτία1_

.
Ή

·

87.4·

` ·

80%” ΧΙ6ΙΙ.·

"

45ΜΡ. σωεωι τισ ΙΙ:ιΙειππιπιε σοπιτσίτσισιισΙσ

5·
6Α._

ΙΙ

τ ΙΙ (μοβ: ; Ιξατιττσ σιισ τοιιπΙσε έΙσιιεεισ‹ '
τ
ΡσΙΙέεΙΕΙσπι Ισ στσρσε σπτσΙΙΞ: ἔΙσ Πωσ,
τι Μ' σΙοσΙΙΙσπιτ οπο. νοσο.πιοτι, δ6 π Ραπνισπιπισπιτ
” . ασ ίειΙστ. @Ντιπ σπιέτσΙταιιττστπισπιτι

α: τιιισ ΙΙΑΡστι·σιιιΙΙσΒιισ πειιπωωσε
ότι ·Ι:στιτΙσωσιιτ ‹Ισ Ι)ισιι πισ Ισπνἰποιτ ‹Ισ

τΙσπι σουτ πεισΙι;ιτπσ Ισ ίσμιεΙειΙσ ιΙσπ·Ιπι στ?
σ

·

. ιισΙτσ.τΙσεΙι:τστιεπιπσωριπιεσιι'ασσ-σοπι

τσ Ι'στΙΙΙΙσπιτισιι ,: 86 Ισ τω, ΣΣ Ισ νΙσ άσε.
Ι'ειιιττστΙσ
σσΙΙσ τΙσε
έΙσιιε
πισ ίστοιτ
αρσΙΙ:ιτε
Ισ. Ισ€σπστσ
με,- πΙέρσπιτΙ:ιπιτ
ρΙσεειΙΙσστόσ
τΙσ Ιστιτ Ρτορπσ
Ι'νπισ
, σιισ
νο86 :

Ισπιτσ;86 έτειιιτ(ιιίστσ Πωσ 86Ι'πισττσ α Ι
τιισΙππισε εισσιεΙσπιε ; τισ Ιισπιστπσ Ι'Αρόττσ

σστπιπιισ νστιε· νσγσ9ι σουτ πιστιε- σσπιΙο
Ιστ 86 πιίΐσπτπιιπ σσπιττσ Ιπιπ:Ιισιιτσ σα τω:
ίτστσε , σπιροίσ ένιοΙστιιπτιστιτ πισττσ εστι· 1

τΙΞτισιι σΙτι Ισιπτ ι 86 ποστ σοι σνεπιτἰσβ# Με έ): ιθωίκωΜέ 6ιΙίνΜπισιπτ σειιπίΙσ τΙσ Ισ ¦
σιδστσπισσ Ι τιιιΙ Γσ ττσιπνσ σπιτπσ _σιιιτ_ Μ

! πιοιπεισστπιπιισ ι°ι1ὸι£οπ ,τιιισ σσ πιΙσίΙ ρ2$

πιπιστνσΙΙΙσ ·στι”ΙΙ·ε ττσΒιισΙισπιτ :' [Με στι,ιΙ$
:ισ =ίσπιτ με έάΙΙΙσπ (σε Ισ ίσπιπΙσππιστιτ
' βσΙ'έΙσδτΙσπι ‹Ισ Πισω πιεσε σιισ Ρ00ΐ

: πισω σιιΙ γ ίσπιιπιισε ἔσπιἀὲε ραπ Ια επει€9ι·
ἔιπισιιτι ίτιΙ56ΙΙσπσπιε
·
σε ὰσππιστΐἐσπσπιε πιπιιπιπτ
~-ι

/ω· Ι'ΕΡ. Ι !. α ?“ίωσ2&έεζ

65;;

Μεἱε ση (άοιτιωιω1οΒζ ο ειιιι_ίς άο Π· 01η,

πσΒταπΙειΒΙο Έστιτιοιτὲ (Η: Ι'έΙοέξὶοπ ὰὶἶήἑ Π·
- Μ,
ΡεΙΙε:ε:
Ϊ€Ιοι:
ΑΜΠ
Μηι1εΙΙσιωυε
νογέε νουε
ενΟρε
αμε-δ.
ό;:έ Ηπα
:ιΡὲ '
ἱ

κςειπωυτΙε ωοΐτρο Μετέ πισω όοηοεΙο.
πιάτα; εοτιίοΙατίοτι ; δε. Πανε :ικά επι αυτι: Ια :πάπια νι·:5τέ; Μβ›π /Μ2.υ· Μ"

[απο μανια( ὸΙτΓΙΙ ὸεε-ΑΡοίὶετε ) αιώμ9.
μ ὶἰ: ὶϊἐιυἰεπ£ Ρ&έ:π έ>Μπε ποια; απ· ΕΜ.:

_

¦ Μ#ἐω ιΉπιρεπίκε πσω,έ!:βιβε2 σἰεΜειιτἔσμ Ι. ·
ω:: »στα μπώ· @β Μ» @Ή

»ωικ24

¦ ββ· με πι:: Με βε:φοΖω εί'Μϊκ ποια. Η
Ροζα εΙ:Μ·τοττιεπι: σε: (με πισω ά1δοκι€,
` ΡΓόΜ6τ€ιηοητ εμε; τω” εαπ , ςυἰ Γους' ·

~νταγειτιωι ατι Μι σοπἰτπυττἱοτι :Ια ΚΕΑ
εΠΐο γάεωωτεοτα Μιτ1Με ;|Ι”εΙειίϊΙοη,

«μιά Ια ο. ἔοιιὸὲεΒΔ-έὸἀΙἰὲὲ , Ι‹:ε ΜΐετττΠί
ΐαςιρ 6Βιπτω;ουτοε Με τοκιτωοτιε «Μ 7
Ώ!ειωι2 8(σΠι φοϊιδ6;δαου ἀοπιστπ φις; ›

@Η ὰ; εειι5‹ 5 ε1ιι5 εμΗ:τωτ Ια ρτοίο·ίΒοα

ὰΦ-ΓΕΥΒΠΒ-ὶΙε, π'έ;ο1τ·νστ_ϋκώΙεωεω ὰ;
Έ1ΐ)ΕΕέ5001'Ρθ3 88 ει1Ητι «μια Ωω ρτηποιη

@ιιΉ5: εμ ί6πέιπ -:οωεο::ρτοαΡοιιπ`ὸέ4 '
ςοιιὺτἰτΙειιιξὶπγρσοτἰίἰἑω Β: ιπουε ·θιάτο
?ΦΠ , φ'άΙ:.η'έτοπ:οτ με νταἰειτκιιτ Η»

τ1ςΙεε,Β1οιηυΊ1ε επι 6ίΐεπιτίεωΙ:Ιαυτ. ›
8- ΗΜ ·ει'17 είΒρειε- πωπω ωαρτέε Μ*

:· ω·

·

_

Η ;

Μπα

°

~

α]

ο)ι.ίζΕ· Ιαιιτε
ω , οἱιιΙ
ι τιοιιεαιιίαι8ιια
Μα· ιαιι=όρια ·βιαιιαρΒ _

μαΙΙα Μάι :Με φίίίαΡ7σίίιί Μί·:, ό·ίιί:

· ε:
ΙΙ

-,.·

ι

ιυπ.8.
.
- ,.ι
Χ
,ψ
; /ίίβ:
ίσια ανα φίιίιιι
ΛΡΡΞἄ::,Ι&·
εφθι μ ή
α
.2Απέβα:ίωσεακ ρω Ισ ίαΕίίβ;;5.ττααΙιαιια

-ιι··
Ε

αἐιἶαιιιΒΙα Με ιιιιι"ιιααιΙεΙ ΙιιὸΙΙΙοΙιΙΒΜ

Ι

αοιιιιιια φωτα αΙιο.ΙΙιιοΙιε άαόι:ιιιιιιιω ' Ι
δώ @Με ἔταα_α,ε άΙα Ι)ιαιι; ία ρ#ιιίιίεἐίἱκ4ὲ
ΜΜΜ ΜΜΜ» βία2ι ία Ρτφυ:”ιἀἄσ.ΐίὲ ααα
α'αίΙ τΙα ααΙΙαἔΙἔι ορ'ΙΙ Ι5:ιτΙα,'8: σαιτ Βιιι-ι
¦ ΡΙατιιατι`α ‹Ια Μ. ιι6αειτιοιι α3ιι:αι:ιαιιααηιιι
. ὲἘιἑΙἄταΙΪα ΐοιιναιια Δια ἰιιαιἔαεΙΙΙΙαε`ΒΔ :σὲ
ίΙίσίι ρατόιΡα ανιό.αιιιιιπαιιτ ,. φα: αϋΣιιιιια

ι

`

Α· ' '

πια αιιίΠ·ιιιιΙ εΙα ααΙικ ,ςιιιιια ίατὁ`ιις·'ρΜ

Ι

/

ἔΙοτιῖΗαε , ιιξινι::τία_ηϊαιιτ έιἐ: ΙυΙἘιίἱὲἶ,ΪδὲΙ,

Ι

αιιια:ιιιιΙ ΡαταΙΙΙαιιιαιια ‹Ια ααιικ,·ιιιιι Νοτια

·

Ραε:έιτα ιιιίΙΙΙΙό5 ,ία Ι;ιιι:ιιιιε έτα·ΔιιααΙΙΙΙ
Μαρ Ια Ριαοροε ειτταΙΙ:α ·εΙα Προ; .σάς
α εε φα ·ΙζΑΡόατα αιι σαιιαΙιιαβ αΙιί:ιιιτ Μ

!

ι

ι

@Η και ρταόαίΙιιια (μι κια [Με ιι.ρ-·Ρα`ΙΙὸι
ιιιΙΙ ιιβα(Έ ειριιαΙΙδ (Μαιο ΙΙόΙαδξι0:13.ήΙΙί
ὲια (οι:ιυΙΙιί:ια,86ίΙαααξΙιαΐα1υαιιιιΙιι'αΙΙΙ
Μιιιιέ ςιιιιιαίοι: 8ΙοειβαιααιιειΙα ιιιαθ

- Αν
“Υ /
ΙΙ·α

ι

ιια1ιω ία έιι/ί9%2:2α7έ κά· ία ςξίυ:·ίάβίέσία

1

. / παρατειιαριιτ κ3Ιαιιιάσιααιι αα ιιιαίιιια ααα'

Ι /.

80,,,_ι8, €Ιζώιτ,φι2: ή” παϋίοίίιτροπ:ταβαν874ί2·ίίί

1 ·

.ία-τη ρίΙίαΐ2Μ2αΒίιῇ3ιι';ῇιίἶὶίἀαυιί;`χ”ΜΜπέα Μ

ι - ν 2; @για ᾶίισῇἰιΐ,ᾶ”όἱὶΐε'αιιῆ1ιἱἐςιια ω. (ω
3,;Μ._ι·Γ

-· ψ. 32 ε· 'ἐπί ; .

Η-:="Χ

1

κ

Ι

Ι [ιαΙ'Εμ 21. ιπωω!;έε; · 8η Ι `
3281136, φα: Ιε ΓαιικΙειΙο , ου Ι'ΙιετεΙΙο, ση ΩΙτηξ.
Ια ρετΙΙ:ειι;Ιοη όέβαιοε:Ι1ο εΙο Ια νετΙτέέ ΙΙ

ΜΙ Ξεφ:ι€ε
νετΙτειΕ:Ιετιν:ιπτ
ση Ιε:Γιτε
·Ι:ΙνΙΙΙΙ
μπα:
φ: ε*ΙΙ ειιΙΙ έτἐ
έτὲζφἰοπ
οι:
Ι36ι1·ςηΙΙ: [ο.Ι3:1τέ. Ετ εἱι;ἱ Ροιιττοίες:τι

ν Ι· › Ι`
›

ΒΧ ΡτάνετΙοε έΙουε_εΙο.Ιευτ Ι3011Ι10υΣ; ί
·Ρω ς1ικ τωητεε οΙ1οίεε , Λάμπα ; @Με

,
Ι

ΗΜ (Ιξ Ιαπ- 11-εμ.ιατε ΐοιπ·Ιεε ΡΙυε φαω/αϋ

Ι-ία›ό6 Ια ΡΙυές:Εφ:ΙΙ)Ιεε :Η τΙσιιε ροώτε,
--ίοπττοΙΙοτήοπςῖεοτιὸμὶ;ςε<86όιΙΡειαἴέ03 Ιω Α
_Ρο.τ Ια Ισοτιι1ε ΒΔ τοιΙτε·ρυΙΙΒΜε πκιΠί ' Ι.

ΦΙ€ ΠΙ©ΙΜμ1ιττ:όωττιο-εΙΙΕΙΣΑβ61Η·ς , ω; ΚΜ ,_
ζΦκ47α]είσπά
πω: Μακ
.Μρωμ
·μι1ιιμα
α; Με»!
Ιο5εινΑΠ©6ι1τ
6ΙΙξεες6ορφ77-.
πα 1 “

ἔσω: Ισιπ,Ι:έω ΙοἰπτεΙε Με φα έαπεστ, ω
ΨΙοἱ€τ1€τἑ`·Ο'εΙΕ
ΒἱειιΙεὲυτὸΡτοΙηςεΙαω@Με
ιπάτι1εως
εμε Ι: τΙΙΙ:ιι€ε
ΙΙΙε
-Ι
17418 Ι:ατΙε:τΜητ Ι ω: Μ! πη9εφ2 καψη/έκ.
ΙΜ'Ι72: ά: ΜΑΜ.: %2βκ·ΡςΜ › Σ· ΜΜΜ ο.Ιοςι&
!
_Ιέεπιτ οκρτοΙΙ:οποπτ ,. ηΔωΙειι` €Εΐ6τ επ '
Άπω”
Ιω Μϋέπε έ: βιΜπἐεήιιἶἰἰ ά" #Μπε Δι ΙΡ·1?8·ἑ

Με σιωΙΞΔα-,ἀ-9ΙΙ°£/εε:ω_ΡθήΜω £ρφωε.ΙΙ9 Ι '
ει· τυπος α°Ιμ ἔΙοΙΙΙ; €Ι-σε·έ.ι·ωςΙψε ‹:Ι‹: Μ'

ΡετΙανοκαο-ε9 @ει ίαΙοτε,-εμπ ι·ξρ611άτοιχ .
ΡΙΙΙΙ)6ΙΕΒΙει·(νταΙ·, @ο ωιΙ Μέ Ιω καινΙζ

_ Φ· το ω,ο°εα πω: ( :ιἱότιτστΙτ-ὶΙε` ω.

?Ιω 09··Ιφε ατωοΙμωΙο τΜΜΙμςππ~εο?ς@ '
"δ

Π:

ἱ

|

.

έ' ' `

67.8

' .ΜΜΜ ΟΧΙ/ΤΙ;;

4

& _ _(_ΜΡ. 8ιφεΙ8τέεΙΙεεωείωεε,ιππι€ε ς-·1'1Ιρευ!:
: ° _ “Η ικα ειττΙνετ , ηιίεΙΙεε Ι'ειΒ:ικιόοησεο;
.νοΙόπωιά;εωεοτ ,. ττειΒΙΙΒιπτ Ιει1τ Μ:: _

-

Ν

μι: κι" Ρεορτε ΊαΐεΒετό ,8ε Γεζε1ΙΕιτικ

ἔ Ι` Ί

.Μες εΠεε τπεΓιι1εε α ια κεητεισοπ , εεττε

- ν :8ΙοίΪε άέΜε ε1ιίΠε ηομιε άεβ1τεητ ρου: 4

' Χ

› μπε 8::ιτιάε ἴυΒτὶΙὶκό, Μάι ετηἶυηε @Με
δε ν:ιπιε δε ΐτοπ]ε εωειιυε:1ε. βετ Εύα

`π1ἱετετηειπτ Η α: ιιμΉε όίίεηε Ρειὶ9: Με
' δ: νετ,Ζω Μεάιζε ε (μη εε1εεωνε;α,ΡΜπση,

|
'

- ·°ετειἔιτ
γοἰότειΙτε,·ιπε
έγῷόεηεΙΜΠε
εμε ΜτενεΙςε,
με ΒΙΟ ὰειτηηετ
ρειῇτείὶτε;
εαπ
Πω γ απο εαπ , πω: Βιι'εΙΙε είΜ'αικ

εειιπ ΡΜ; εχεεταβΙε , 8: ιιςσ;Ιςε Με: 903:

εειωηες$ση εει;τα::=: ΡΙυε κά; δε μας
|

_.

Βς1εγε , εεε @σε εΙΙε ε; έτξ νοξοηταάτα·

·· ε

Οτ ηόςτεε δε58ηεμτ ε1:ξοπωεΙ1εωεπε
Ηι1είεε Βςεβ15περε:1τοη; μπα. ΩθΓτ
εΠεε ιὶε
ίου:!εμε
άσος:
:μπώ@ΠΜΣ
ει-ίΪει;‹
- . ἀεἱτιεωειπτ
οΔ Μ' 1ηειῇη
ΕΔ.Π·ευτ
"Ια Σϋειπε νοΙοπ τεὶτε` , ΗΕ; εοηεεε εεΠΦ

.ζώ

ςιιἰεΙΕ ξετεόε 8εέσεεωωτε. ΕΠεε σε: μ
;οτηΒετοο_:μιμωε ω ευ 1'.ιωε Με!! ξ"
_ Α”ΩΗἙ·ΣΦ¦Πἐρῖοτεέὶὶοχτ 66 ΓΔηιοιιί8αβ

©τονίάεηεε (Η: εε @τι Βετ8ετΙεε ρτΦ+ `
Υ

ζετν:ιιπ;άε τουςεεΙεεεὶευκ.ΕιιερτεεΠ'Ι0 .

ι

- = @ωεπευ:=Δ ά1Ταπεφε αε!»:4«2τω84
Ύ

#4

βετ !'Ερ.Ί Ι. 2 1"Μ0Μέιέ[.ό” '
Ι β:Ι:ΜΜτιιο ΙΙΒΜΠοιτ, ειπε σ€.κιιιι: Γεω (ΜΚ
Α: φιειειι‹Ι , σεττιιιικωειιι: ει” Μπιτ ΡτόΤ ΙΙ·
, ιτιε:τττοι-τ :πιο ‹:Ιε ΡαττιουΙΙστ,τΙειι ειιιΙ πι;

ΙέιιαίοΙε οοιιιιιιιιτι ιι α: σότιιεωιεεειιιφ
Ι:5 ΡΙιιε επιιιιΙε δ.: Ισε ΡΙιιε ικι·εΙιιε Αραι

Βια. ΩιιτΙο νοιιε ΡΕΙ: :ΙΙ-εε με: Έοι·εο,
ιι: ιιι;ιΙ$ι€ ιιιιΙΙΙ: επι σποτ, αμκ Ιεἐ Αρα;

ΙΙ:ιιε-αΙιειω:Ιοιιιισιιτ ΙεΓιιιι @ΜΜΕ 2 Μπι;
·ΙιισΙοιιιὲ είΙ: :Πε ιιιτιοοειιτε ? Νϊι-τ-οΙΙο
Μουσε: ριι-ιι:αι Ιω: ετΙιιιο 2 ΜιιιιιιιΙΙ ω: ©ΙΙΙΕιιιιο φωτ :ιο οοιιςτειιι:α:,ΙΙ5 τι: Ρο
62Ιιιιιιτ,τιιις μακ ςιι'ΙΙε Με. νοιιΙέτ, ίαΙιιΙιε
472τΙεείαιΙΙΙοε οτειιιιτεε,οιι Ρετ Ιφωμιιιιο8

ΦΦΙΜιιτίεε άι:Ιοιη εα;ιιτ. Μίόε.Ι'ΙιιθοΙ7
.
Η :Ισ Νόβι πιώ ττ;ιΙιιτιιισίοΙιειςιιιιι_ειιτ . ;

Κ δ9ιειισιιτ ε (ΞΟΠΠΕΙ€τέε .τουει:ουιωιιι1

-

ιιΙΩΡιιιε `οιιι: ·ι:ειιοιισὲ ει ίσα - Ειι2[58ίΙι2·
Μια; νοιτέε, απο σΈΙ'ε, που Ιωι16Ιαιεει ›

ΙΙΒιιιΒιιιοικου.Ιο
911·Ια £0τς:οάε ὸε`Ιιοτε,ι1ι:ιΙεΙἈνα;Ιεε,οιι
άεύτ Φ: :Μια δ6ΓΟΡ:·
ι ΒἘὲιΙϊδἔ:ΒΠΒΠ
βι€1ιαιιΠοτιεΙεΙ;ι
ιο·ιΙισιιιε
φοιτ,ηιιοΙςιι6·ριιΙΙΙστι
σι: Ι9ιι©Ι.Ι78€ΙθΦΓε
ΜΟΙ911.τμΙτα , :μι πι; ειίΞιιι: _το ιιοΙιειέ οοιι- ·

τ·ιοΙε 5οι€ιιςιιτ.'ΝΙ·Ιο [_ζΦΙεΙ:ιΙο· ΙΙΙ 1ο πω*
- ;Ιο-ιιε £οτρειιι-ρατίοι10ε ει. ινιειγκΙΙτε ;_ ΙΙ:
ΙΙΙ:=ιπτει::Ιιειιτ Ισ: @Με ει @αυτι :ιιαΙιζτὲ ςιι”1:Ι_

@Με Π; ιιε·ϊόεοιπ , @η φοιικ-ςιιιΙ ΙΙ:
Α

7/
Ι

-ι
!

ϊ

Ψ.Ι__

,ι
· ύ
·

κτιιιιιΙΤειιι: '
. .| 4
Ι

Ι
:

|

ι

.

ῖ
·

ΙΈ

βῇβῇ`

@ο

>ή7-Τ

'

'

μ· Ι Μ» εκει.

ς;,ΙΡ_ ττμΙ1ΙΙΙΙ:ΜνοΙοοταΙτειτιοατ. $Ι ιΙοπέ:ΙΙΙ: Ι

` ΙΙ· εΙΙΒΜα ω: σεΙΙειι ω: πο: εΙΙτε ΜΙ; Ι
:Μία Παπά ορο (68 Ι::εΙ:›Ι; Μ: ροώπως Ι
ΙΙΙΙΙΙω Ιείπ Μος, ΙΙ @σε ποΙΧιβαπάοιη Ι
μια γόΙσης:ΙΙι·εωεμΕ :Με π:Ιείκηοε ει ΙΙ, Ι

ςεκιαπευτ ΙσετεεΙαοιηοπ:ΙΙ
πε 4 Χ Ι
Ι μπαι
Ιου: ΡΕοιί1:ΗΜπέ
@Μουτ ‹ΙΙτ :Νέα ά:

1ιουνεαιι 8ξΙ:ΙΙΙΙ ηέ ΓοΙτ εσωπιιιη ει :Με
τα Ισ;; ρτεα;ιπω Ι·ρΙίσηικιΒΙαε; Ευς:'οΙΙ;

@απο €έ1- @ΙΙΙ 6: Μ” ::;=Ιΐοπ, όρο τω;

:πω ΡεΙΙΙΙΙΙΙΙΙ°`ΩΙω ·νςτΙ:ὲ ΙΙ :πως Ιοί
θα ενει;ιτ Ι·εψιιΙΙΙηηοξ.άε ίου ΡκετοΙ-11οι:ε
άΙΙε8αρε @ΜΙ εΙΙΒΖωέκφέ 9ι;α_ΙΑΜη15ψ

€4118-11οι1$ σε τ!ο_υτΙοσε μ”, ςιίΙΙΜ

ίεΙΙΙε α: ομίΙΙ όΔα ^ΙΙ ;ιΙςΙΙ:ΡφΙος ΙσςίοΙΙΙ '
| Φ:·ΜΡΙογε;
ΙΙΙ ρετΙΙτο,ι1Ι ειιιο_ιξησ
8τετΙάο.ΡιιΙίΙζοσ:ο
Ι.ειψΙςι11ξεά8εώΦ
μας στ:ΙΙΙΙΙ Ι

&εΙΒ άέΐοιτά- αΙΙέσεΙΈΙΙο ιποίιτχω ω” ·
'

ςΙωι: εφε Ια γοΙο τὸ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ έ;; Μ;
Ι Ι Χ ξΙΙ:το ί:οτσέο.- Ε:: ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ β0ΙΙΙΙΙΙΒΙ

·` μπι· ΙΡαιιηιι'Ι_ΙΙ οιΙΙΒάε ίοωροωφυπ-Π
' Ι ΒρρτοΙ16ΜΙδ @μια Ιο1)ΜΒΙε ομΙΙειι46οώ
Κ: ρετάΙΙΙ:· ΜεΙ8τὲ €1Ι4Ήο;τ1 ευίΒ86ΙιΙΙ ;

' ί5:4ΙΙ Ισ Μαν:ηΜιαςυΊΙγρτέταθεσεπΠ_ π
€ορίτη$επτΜπ. Ε: 0ορεπόσ.ιπ 7 δείξΙΙ 1

Με ωςιι€Ιε πιω: οωαεωεφτοΙ. Ι
εποεΧ Η ·-ἔ#
πωΙ ει»
@Μελ εαε:Βοοπένσ7
Ι
Ι. - ΙΙΙΙΙΙ5.Ι
ν

_

~

πε-

ι

_

,Έν

.

”

ι

@τε
_ ` τ1ο!'·ΑΡοίΗΒο
β%2'ΐΕΡώΙ; ΔΤίπου:Πρ.
άοε δώστε. Οι: ειιι€5έ1ωμ
@ιν

@σε τ:ΜΒιιοπε .Η απο τω» , ε:'είΕ φα; Ψ γ`
¦ πθττε
ΜΜΜ: νοΙριπὸ
ἐτ:$οϋείο
σάιτάε:·Βάση
ίανεϊΡςθη
Μέ:με
Π: ὸἐΒειιιεὶιε
Μπα:
ι1ιι'.ΙΙ πιο
@τοποσ
Γε άε
ΜΠΕ
Ι::
(ή :κ

€ωροτταει” ΡτοκτιεΠεε , 6ο ικα αποπει
έ:εε άο·ιτιοτιάς. @αδ απιτι:ε α:Ιει , :Ιώβ ' σ

@ουσ &υταίοιιτετ, ύνόυενσυιέε ι·ιοιπέ
Σ
τοπαίοΙάν6επειΒΙσωεοεμ
Πῇ[οοε
έοΜέ
;·ἔ
ΜοεώειΒΙΕεε
μι: Μ ΜικεεΡαέο!εε
ηυο&ἰυειὁττεδεὶἑτ1€ιη
Με πιώ! @Με ειδ Ι - τ~ μ ' η
ίευτε;·φ1-ωε πωσ δέ ἔστι εἴρτἰτ πιοιπέ

. ;

ξοτε8Βαέσπέ :κι ΒΨοΓσἰιπ ,·86 ΜΈστωαοΜ

«ε

τεΙΙς:ωεπτ Με οοειὶι·ε Μία εάωατυο1οιη

ζω: :ΜΗ ὲεεϋαεἱοη,ίοτσε; Μ ροτΠωβοι:
€ιποσπ$$επε 1ιοι18οπίαΡατείοεπ ΜΜΜ.
ΆυίΠ όΙΡΞσσ Η» Ρἶτεὲὸἰί-έ114οϊ1ΓΙα Βι·εια:,εμιο - > "

Ι Βἱοιηποωεττοἰτ εκτΙοτοδ1Β::ιμΧΒοττω

»
Ρ

' ξΠ»Φέ ὁοὶΙ'ἐιΙΙᾶ:ιηΦε - ᾶο-ί-οπῖΩΙπ.τἱίἔ; Ζε υπε:- δ? Έ ~

ἔ π” (ῖἶὅ4ὶπἔἰἱ)υυια Μ) και εί2α&ιω· α”αι:σχύ· Ϊέ- μή ;,ζ
› @Εκεί άρα: ω” αεωξ Σε: ίέατάκιαάε2αία;Πρ' . Α
Ι

!

ζω[Μ2 έα" 5 &· ικα

Μεκιέρ, ·ι5ύ)η

ὶ 9π'ό!:Μα επι€επεκτία τσέ€υπη. Ισπε2ική
Ι
Υ! θα
ὅἴἐ#0πτυε2ηἐυἰκῖ
επιιέποτέ)σ!εππωάΖεπιά·
οσα” @θα
:·ρσίζ
σιι”έ|:
Ετ Με
278 δα:ϋν

ο 80ευτ Ι·εία:Μ:ϋτέιωεΤοξητιάαστ Ια Ραπ;

ο ἐ*ειοοοωμα πω: ΡερβιοΠο , ΙόΡΗΕ·σπ- #4 -

Β

>

Α

; ή · -·

δ. Με '

~
||

$ '

.

832.

.$'ευκαπ Χ 72): ·

ση”. δ. Καπ έ: έσκιΙστ ε» β» Νοσκεσιι:έ 9νιϊΙ Η
ά Η Μ] Ια άσπά:,σΙσίΙ σ. άΙτσ των: Ισε ΑΡὁττσε, τα

σιισ πωσ σε” μέ ο·ο2ωπ α: Μ] Ζω·Ιαικ με

Μω·

:ζ::ΦΙ' μπλε; κά Μ· έ"Μ2έτ έκ »πώ #2 ?ΜΒ

μ. . ρ]σππ και ενί.Μέ @ων β» Ρεκσω. Ετ Μ?

μ
ΙΙ
τι
τι

ΙσυτεΙΙ Παπ σίΙσιπσ , σιισΙσ Ρστσ πισω
€Ιοτινιστει Ισ Οωβέα:σιότ , σ'σίΙ σεΙΙτσΙσ δ!
Ι.
ΕΙρτΙτ,Ισ ΙΜσΙσ 8ο.τόΙστι εΙσε σοσιπέ8ε ἀσε
· νοΙοτπέε άσε Ιιο111ωσσ, μια σΙσωεκπ2 Ι
' ω”, μισο πω: εταπε!Μπσ:π. Εν:"άστσεΙισίΙΙ Ι
Ι

.ΙΙΙ·16·| μιτοτσίΙσ σκστσΙΙότησητ άσε” Μ. Μπα: ΙΙ
Μ", 6_ΙΙσιι 5 συσ Ισ ·υσΖωι:Σ· έεβ:: Ρσ:η|ί,ιρϋΙ
.ι
Ι

Ι

Με·
σ Ι σ

νται! @Με πω, έα τω! τα φαϊ! Μέ .ιιέ0%ωΙ
μιά: @Ή |ε %ψβέπ α” σΙσπκέετ Μακη

Ισ ΒΙοτΙσυίσ Ιοάτηοτ:σΙΙτσ.Ετ ΙΙ πισω [πα
:σΙΙσ συΙΙὶ σιΓΙΙ πωωΡω ΗὸσΙσωσΜ
ω” σσττσ νοΙοιπσ ‹Ιυ ΙΙστσ, Ι'Ιιἐἔα›·ἐὶ·( εΙἰτ·ἰΙ
ΠΜ” Ρ:ιτΙ:ιπτο. ΙυΙ)Ιτεσκ με και »Με σί«Μπέ:ΜΙ'

ί

3 με: π» άσακ7έψ μή; πηαά.ο!ε/ΙΙσά'εφ7'< _
Ι ,_ ιἰἰι°ἰΜ σ/?μπέ -, 1ιβωμε Ι”Ε:#ὶ£πε€ῇ(Μ Φ
..ά ωεωιη220. `Ι (Σε: .σ'σΙΙ: Ισ Ισ Ωω' ‹Ιυ τοστ

-.Μω...σ.·-Β.Μ"Ι-πωο
Μ

@έσω σο”, σΙΙ σω·ρΙογσ σου: (ΙΜ »πιω
/

>ίσΙοςι Ισ ΙΙΙΙσ οτσΙΙτισΙτσ σΙσ ΙΙΙΞστἐτιιτσ›

Ν . φωτ οΡΡοίστ ρ, Ζο/ί!.τ σΙσρστά!ιέπεσ ω”
σ αμκ: Ισ Ι)στσ ει τΙοειμέε κι Ισίιισ (ΞΙπΙΙΙ› 86
_/
Α πισω μωβ Ι'σκσσστστκά'σσττσ σο» σ0ω·

-› / - σ @ισ ἑ'ΙΙ ανοΙτ 1:τωσ1; .έτὲ-ἀσ·ΙσιιΕ ιιοωΙστο
·

. Ι ·νκ

ΙΜΣ

· ' σπιτσιίτ
βετ ω.σΙαιτσιπισπιτ,
Π. 6 ΤἐΜΜέε.
_ σ-μΪ
Β'σϊι
στισηπιιιΙ
στ: (ΞΙιτισ)_η
σσιικ,σπισ
ἔΙσΙπσ,πισΙιιγ
ΙσίΙιεπιτισ
έτστσΙΙΙιίσιτστα
τΙσπιπισ σετΡσιπιτ·στι
Ισ Ι)στσι` Πι _
μπε σιι'ΙΙ τσΙΙΙιΙσΙ`τστει τοστ απ:: σιι'ΙΙ Ι 7·
Ιππι πιτΙοπιπιέε. Ετ σ'σΙτ σπισστσ στ: σσΙΙΙ
σπιτσπι‹Ι ειιΙΙσιπτωτιιιαπιτΙ ΙΙτΙΙτ σιισ !ω·Ινσ- ΜΜΜ;; › Α
πι· έ: Ι'ωβν· περέσεισέΜπ2 Ρπιέ2:2 ΠΙΠΠς:;σ "ΜτΙ
Ι'Εέ!ψ,9πίέΖ εά62ΐετ6βιτ ¦4 Ρέσπ7ε-,σ”σΙτ . (~

σ τω; σιι'πΙ σσπιτ:Ιιππτει «Ισ τσΙΙσΙΙσπτσ Ισ5

ντ:ιιε ππισιιιΙπσε πΙσ ίσο ΕΒΙΙΙσ,σσ'5Ιε·ίσ4 ι
ισπιττοσε ιιπι··ισιπτ π:σΙΤιπίσπτέε στ: σπισ
ΙιΙσπι-Ιισιιτσιπίσ ΙπιιππιστταΙιτέ τ Επι; σωπι
ω: ΡΐσΙΙΙΒΙ·σ-π:πιπσ Ια τγτεπιπιισ ‹Ισ πωπω;
Ισπ τστισπιπισ (·›σο.τ σ'σίτπ:σ σιιέσ ΙΈστιτστσ
σπιτσπιτΙ τω· ΙΙ:: Β07°Ι'2.τ σε !'Εη'έκ , σ,σίΙ: πι
σιτε: έκ 5'εμΙσπ·) πιστιν.ι'αιισιιτισ αιιττσ το τι

α: Ισε σπιισσίσΙισ τΙσ ράτνσπιιτ τι σσ Ιισπι€
Ιισιιτ. ΙΙσπΙτι
σΙιστεΙ:τστσε,σιισΙΙσ
Ισ ι Ι`
_(ΜπεπΙ·ές:
οπβφέωεω·
ά6·112ε6,τΙσπιτσΙτ
ΙΑπισττσσειπΙσ ,`τσΙΙσ ,· σιισ σε: τιιἶ τΙσ αττικό

σοὶ Ισπιτ έεΙ15έε τΙσίΙσπ,· πιο ρώτα. Πε
τιστινσπιτ σΙΙτσ σΙιστ.ιιπέε 86 σΙιτο.ιι·ΙέεοΜ6.Ισ
ΙΙ πι'σΙΙ; Ρετσ_ρσΙΙΙΙιΙσ σιι'ΙΙ:·ίσγσπιτ -τστι>ἶ

·

`

'

_ νστἴέε.-Ι6:τ@πιιπι πΙσ Ι)Ισιπ σιιιΙσεεμέΙσιιω Χ - Χ
; στ! 0σΙ·Ισ· «:ΙσίσπιβΙιπιίτ,σιπι°ιΙσττει·τπισΙισἐ_ ,
Ι `
-τέ$πό6 σσΙΙσσΙσΙὶιπιΕί-Ρτιτ , σοι Ισ: σ·ίἐσΙ4

ή Ιπωσειππισιπιτπσπιτ πιιΙσιισσ ε·_Ιὰ-5ρ6.66·πΞὶΙ

Γ Ιω

-/

σ

·- `_ 6

τι σ. τισττ.πιστ
Α,

ι

›

τ·

'
Ι

ή.

7

Ι

:Ι μ_χ ' “

Ύ
ιι

64 ι

έπιασε

Μ.

ει” Εστω:: ςιι'ιΙε ίογειιτ ποτές! ΙΙιισΡηἐ ιι;

Π· Με: Ροιιιτ Πιι'ιΙε Ιεβ)σπισαιτε.ώ @ώ

ΠΝ

ι, ω; Ρέιιτυσα:, δε Η Ζω; @με ω:: Μ' :ρωπισιι ι!ιι

Βόι- ΒΜικι εκβω 9ιζώ μ Ραρῇ/ΜΙ χω” ι

ά.:6πιο
άιέ σέπια Αρόιτρ :ιιΙΙ:ιιιε.Υογοκι;
ι:ιιιιιιιτειιέιιιε ιιιια_ νικώ @το κι:: _ιζσιιΕ›Ν

α

ι ι
θ

ΚΗ

ιι'
Ο
Μ!

(ααα ;-‹ιιι,ιΙ :ικά Πιτ 16 Έετιτιο έ; ιιιέΒιιιιι
Ισ.ΒΙο ίοιπάεπιειιτ ό: Πιο-ιι ξ !ία(ς1ιτ-ιι)
ι

ι

“ή” , Ζε .9ειΞκεαπτυαρέιι( 9·ιχίμέ @η
Ρζ72.8':
Εβυ·έβ,μ'2|
ό·, 2πέςηκ7με
[ε αφτι· ά'έξιἰιἴπιὶιἱ·.
Μωρε _ΖεΡως
@η Ιω

Λ'.

ξιιιζοκιτὶὲο Ισ (εμε Δε ΙΪΑρὁηε ; δε. ροιιιη

μειιότφ ξ Μι τειιίοτι Μι: Δ Ε· ιι€ειιιςθ τὶε Μ!
ΡΧριθι:Πιοιιι Η ιι6ιιε Βιιιέ τοιιι·ιιτήιις: 3ι7ἔψ
;ριιτοε άΙιοΒ:Μιιι'ειιιοίειιιι:ώςιιτ ἀιιτἔΡ$
ι

εις 5.4ΡιιιιΙ δ: αναιιέ:1ιιι , ηιιιιιιάριιΒΐι~.

0ιι0ϋ. 51
κιποι; ζ (μι: τσιπ Η ε'έτριτηιιςΙφέ
.
. -ές;ιίιιά δε :Η τιιτ8€τιιδειιιο ι_ςοιιιτιιβ
θεέ
ιιιτιῇςῷρΙὸ ριι Πει ΡειΙειιε,φιι Με [Μπι δβ

ξεε.ι·ιιιιιαιΙ16ε ιι'ιιέιι·; νιΙ1ε, φάω Ια ρσιΊ;
`διέ ει;γξι ιιιι οιιιΒϊι:(ιιι€ › θα ω
τοπια
ἑἔνιίε·.,'οιι ςιιιο·Ιέιιιε _ίθτιτσιιες ιιοιιιϊ>Μ

ι90Φ1ηιι€ Βέέτι
ω
.Η .. ι
Αν·

ὐιςΒ@ Πιο: Η: Με ΡΜ;

έ:ε ότι; ί:οιιάσιιιέέι:ζ έειώι>ι ςιι'ιιιι ω! οσα

ιὲιειιοεπιειιτ= ίετιΜί φοιιιιιιισ·ά'ιιηΙα Μ!!
ΒΕ

` Δ
” ι ' ΡιείαΒΕ: ρου: Ι'έέειβ1ξίξξιιιειι:
86-

ΡΜ
ία:
δ: .ΡετειιιταβΙ6.
ΡτοΓΡι::ιτδ «Μκατεψ
·
ι·
Ή ¦ -

πμ Ιωσωπιεω:

8;;

° ·`

Μος ΙΙ ΓσωΙ:Ισ σα: σ)σΙΙΙΞιςιβΙΙίσι11τ σιή;=;
Ισφρστσσέ σσ εμισ άΙτ Ισ 5σ18οσιιτ στι Ζώ- ΙΕ
σΙπιτΙσ;
τσιπρΙσ, ΡστΙσπΜΙι1_
ΙΙΒοιΙσ σε: ΙΙσι:ΙΙΒαέεΙση
Ιαο.ΙΙΙιτάστιτ ἐΙσ
σΙσ Ι'Ε-ίση ε”.
Ισ

ΒΙΙΙσ, 82σάκ::2 Μ ΡΙσπέ(ά1ς-ΙΙΜνισ Ζε,

' Κ ·

:ικά/έ έσω»! ΙΙψΖὲ .( σ'έεοΙτ Ισ [οιΙνσταΙιι

› ~

Ξειστ15σειτσιιι· , τγρσ εΙιΙ "η Ισίμσ,πότι·σ
ΞσΙἔτΙσι1ς Ισίὶιε ) .Ισά σεΙ:ε]υέσπτηάξ ›ίεΒϊ
ρἰυ›έῇ, ] Δ βρ7:ιακ. _ΙΧισέ:2άε ποίω··υιΙΙ ›

ρενω· @τὸ σκέπιυεστε , Αθ: Ζε Σεέ8κεατ. Η
ΙιἔτιΙΙὶσ @σ [οσε Πωσ άσε ρτ1ησΙσρΙσσ
`ρΙσπσε άσε ίοπιάσωσω εΙυ τσπΙΡΙσ.,Ισ-°

βσΙσπσωσ·
ανοΙι: €τανσ Ια Ι:στπισ ‹Ισ ΙσριΞ_
Υσυιξηέσιιτ ΙσωΙ:Ισίωσ δέ θεμα :ΜΠΕ

.
μ Ι

;;Ιισ ‹:Ισ Ισ ρϊδιψΙσποσ ιΙσ Ι)Ισιι ,σα '

Ι
Ι
:Ι
Ι
Ι

ΡΙ20ΣΙΙσΕΕ0Ιτ ε'ΙΙ Ιω: @ΙΙΙ ιΙΙ:σ με ω» · Υ _
ΙΙσωσωΙ 8σωίαΙΙΙΙΒΙσ ρ;σίει€σ,σμΙσ τουσ Ι Ι `· Ι
16εγσιι3πάσ ΠΙσυ(σω Ισ ιιοτπ·Ι›τσ εΙσββ
0ΙΙ οπο: Με.εφτσ εΙσ ΡστίσόΙ:Ισπ &Ισιπέ Ι”Ι:Ι-_
α-Ι·Ρωσ Ι ίσπογση:.:οι3Ιουτε (·ουνσττ$ Πιτ

! σστ:σ ιιιεΙΙΙΒιι , ΡοιΙΕ·Ι”έι::ιβΙίτ, Ια φιέστ
Ι Ιιστ,Ισ σΙσίστιεΙτσ , 6; Ι'σητΙσΙιΙτΙίσΙοπ @ΙΝ

Ι Ισ ΡτορΙΙσπσ ΙΙΙιπστρτσεσ Μ πιάσίωσ αιι
ω ©ΙΙσρΙττσ ΓιιΙνειστ, οἰι ΙΙτιοιΙε τιποο:-Ι·σ φα `

Η @ασ ΡΙσττσαΙΙΙΙΙ ετεινέσ στοπ ου @ω

Ι Ιῖοὶι: ίε.φε:Ικ α'σ !'Επτπε!,μέσσ:π ΜΙΒ Π) ω.

Ισ' ;Ι# ό· Μἰὲἶμυ·
“Με Η
Μπα».
Ι.)Αρ6:τα
`
= ν
Ι ›
σΙοπ8
ν

`

1

658 -

.Ι'εφΜξ. Χ7ΙΙΞ

›· Ι

Μη. σ.Ιοιιο -τε:έο.τάεικι: Μ ιι ἱαετταατιοἱοτιἐἔ ΙΙΙ
Π; οοιΙτιιπιο , αφτα :;ινοΙτ ὸοκτιρεἰτὲ Ια εφέ; ΙΙΙ
Ι Ρῖ

ίοΙΙ ‹Ιο ΙΈΙιεθ:Ι6η εΙΝΜε 2α·ξσιϊάεωεπ Ια

.

ά'υτι εά1Ηοε:;άΙ:·εποοπέΙιωεαὐ Ι:ι.ώπιν ΙΙΙ
ΡειταΙΙσπ , φ1ε; 6ο ΈόπάόΜεοτ αΙε ΠΜ; ΙΙ
α απο ὁοιιΙἐΙε εΙείιΙίε:ηιιο Πωσ γ :ι Φ- ν π

Ι

νέο;έετάε ου εκπαΙΙΙέε άο(εισιαΙο.Ο'εΙΙ ΙΙ

@δέμα !Ι€τιίθο Ι:: πιο: ΙΙΙ/ΙΙΙ. ΩατΙετ Ι
Ρο,τοΙο φα: πίσω πρεπε Ιω ττάςΙοϊτε, Ισ ΙΙ
- ' @ατά εΙυεΙςιΞεε ίο1εττι α:ίοηεεΙαπεΙσχ ΙΙ

Ιειι1Βιιέ ; επ ΙειεΙυεΙΙο α έετΙτ `Ι'ΑΡἘ›ττε; Ι
.· ΡοιπάΙΙ6: Με έΜ·υ6:ιστ ;οβ υτΙ6|ιέ:22Μ

Ι

π! έΒε ΙΙΒεάιττεφτετεεετσε5 Ι'οτπ :ιστεΙΙΙΙ:

Ι

:που εττιΡΙογέο στά απο ίὶἔιιΙΙὶοετΙοη
τΙειτ18 Η «Νικ Ι1σ.1ΙΕΙε:Ιάιο οΙτεφΙττε ά·
Ι'Εκο‹Ιε Ι οἱί Ια 5ε3Βιιείατ εοπιωαυτΙσ έ(

Ι

Ι

Ι

_' Ι.

Μοϊίο ‹Ιε €τεύετ Με Μπέκ άεε άουιο'
σώσε εΙΙΙΙτο.θΙ Πιτ άει1κ ΡΙευτα άΙοτιγΧέ
' @Μ Τα$ταυεΜΗ ἀἰΒ-ΙΙ) Β: έειξη1έση·2: α”Μ· Ι

-

“- Π· Φτααέε ΜΡέιίαΙτη α? ὅ°7ιἐἑυὲιιτκσίἐ/ἐπα Μ
είε Μάσι-Ετ Ια τεύΓοιϊ-·τΙε: απο β€τι1Βοπ- !
/Χι

Τ

Ι _Ψ

τϊοτιοΙΙ: ένἰὸεωε; (Ά: επι έοΐ1Ιοιπε σε»

. 82 ε'οίΙ:·όΙιτ:οτο·ειυΙοιιτά'ΙιυγΙαοοι3ευτικω
Ι ›

ή

7 Φ: ΒτιΙνετ (Μια Ια» ΙαιυΧ @ο οειτ:Ιιετ%"

' ε1ιιι:ΙΙΙικ @υπο εέιΙ€ιιτ:ιέηΠε,οτάΙοαΙΜ
Μαν: ει'αεοττη:ο€ιπέε: ὰ: [οηρποφ ω] ω·

τα άενιία Βο1ο.νΙσιμ) φα Ισι11Ι)ΙεΙ1Ι€8,
· · ΗΙ

Ι

· '

ξΜΜα

Ι

Ι

.έ)_.7 Ύ

Χ

ε”

ε, ω. π. ..εεω»Δεε1

ω

έΡ?ί!ατε.τ οι1επενεατ:: ε'ειρρεΙΙεπιτ ίΐουτε5 Ω!·δειβε

άι1110Π1 ‹ἰε βειι,οιι άε αψεω (επ ςιίεΙ

Π; ε

Ιω ΐογειιτετανέεε (ετ έιτε ειππεαιύέ .ΐσίε
ο.€ΙΙειπε,συ ρου: ΐετνέτ ει ΐεεΙΙετ,ου εεε.
(Μπακ έστω Μοΐΐε ποιππτε Μι εαν
Υεωτε όεε Μάτσα ‹ἱε ΙΞΕΡΒσεἰ ε α» /ἐω;
σε α» ωεύε: , Νεο ηιιΉὶε σε Με πιιΠε
Φωτ ὸεΒὶὶῇέε , ω εωρω-εε ε ίεε!Ιετε'. -

άε ττιεΐωε :ΜΗ Ι'Αρόπτε :ιερεΙΙε εεττε
εουΜε ΐειπεεεε έετιτε Μ· Ιε ΐοπάεππέέ

€1ε1)Εωιίε,ιιπβω,ου επ :Δαούση Ροιπέ
ὅτε! Ιἱιπρὶε·τι1εΜ ιιοε ετ:Νευτε μου 01145
έετπιπε. Ι.ε/ώπίσκωτ ά @Με εεε/Μαι;

ε'είΈ ο._ώτε Γέετ1:υπε ΐυΝει:1ιε έ;; Μ δε γ·
εΒετανέε. Ετ μια επ εκρήτιπετ 1ε£εω
ΡΜ εΙΜτεΙτιεπη ε'εα·ίιιΠεΜεοτ εε εμε

:Με εΙΜοοέ «κι ϊιόττε εο:ϋτηιιή Ιωνέει-;
8ε,Ιε ίοοόεσπευτ ά: Ι'εΙεδΗση εὶε Πιειι
--ει εεττε ἑεν3ἴε .Βέω εεωωσε τω:: Θεέ/Μέ
/ῖω:, @η @άτομα Μ··υσ9Ι46 Ζε πρ» ευ

@Μ 5 Φαϊ! /έπειέτε Ζέπἐμἰτἔ. Ι.'εσεεεΙ-=
Ιετιεε δε) Η νεται ου ρεεΐεξΗοιπ ό,ιπιε

ὁενὶ-Ϊε εί1εόε εοκυρτεπε1τε Βτὶενεπῖεπτ'
Ιε άείΗτι ? δε εοιπππε επ ΡετΙε ε Μ Έοττί1ι1ε σε Ιἶ1ιπειιτιοτι δε Ια ΡτὶιπεὶρειΙε :πει-

Μακ @ο Μι ΡετΪοΩΠε,εμ1ἱ Ια εστω , εε
ρω εμ εΠε ει εΡιὲ Βιὶτε Βεβ)ΓωέΦ '
ε- ε

.

Τ

ΑυΕΠ..δ

η

.Ι '-

υΙθω0%.

_

κ

Πω. ΑΜΠ έογέε νοιιεςικ εεε ςΙεΙ::ς [οιΜ;Ιέ

Η ω, ιΙι:Ηπ ΓΑΡ6τι:ς: ει σοιηροεὲ ΙΦ ΜτΙ
οιΙΙο. εΙόν ΙΙΙ; εμίΙΙ @Με Μ (σε ΙΙ: =ἴ‹›τιιἱοι:

Γτ1επτ ‹Ι‹ὲ ΙΈΙεξΙ:Ιοη άΜκι_α: , εοπτἰεπτ Ι 1
Ισε εΙε:ι:Χ ρΝ_τιέ:ΙρεΙΙ:ε ε6:ιεΙΙι:Ιο:ίε :Ιω
Δ:
ξΙει15 Ι (αμε ΙἑΙςιΙοΙΙ;:; ιιιΙΙ με μι:: Ιω '

ἀοΙτ εαπ Μερα ο: τα4ηἔ.Ι

ρτοφΙ;το

[ε:ιιξς:τισε”ρρττα: εμ.ια17έ:24 :ΜρωΙΩΙ καιω·
9η @πρωτ -Ι..'Αρόττο Γε:Ιοιι ία εο€ιμι

:με ΙΙ'ξφΡΙογει: Μ;; οΙϊς5ίο5_

Ι'αιιοΙοιΙ

2ειΙσοτιηοΙο φΙο . Μργία η Ι'νί;ιεφ ό:: Ια

ηωινοΙΙο ακαΙζοο·εΙε Ι)Ις:ιό ει τ1τὲ απο
Ι ίειικιιςο εΙιι ΙΙντόςΙ:3 ΝοιπΙ;τοε,0ίι :Πε
ί: ττειινε: ιΙειρε Ια: νε:ΠοτΙ θτεα1ικ ἀεε
ΓςρτεΙκα ρτοΙΙΙι:ε :τι τηείὶπε; ωστε, ω!
Πρ,,,%,_ Που. οΙΙΙπουεΙΙ(ώρε ο.ηΙουτςΙΉυγ, Ζω7

“σι '.$';ῇ8πειι›· έωπεπι Δ ρωπὰῇπ απ:: φέρω
@Μα .Ωστε ίξειςοης; ΙΙ8κιΙΙΙε:· ρϊ€1ΠΙΙΡ
::::1εου, εμε Ι'ΕΙοξΙΙοη «Ια [Χου εΙΙ υπ

@στα ἐειοΙιὲ α Ια ροοτιοΙΙΙατιεο 6ΙΙ3$
Ιιριωτι:ε. θα ω ςΙΙΩιω (με Μαι σΜ#
:παώ ακα 9ιι2]θ7εφΈπ.:0 ΙΙε:ΙΙ:επι3Ι › (Μ: Ισ

ιηοικΙο ιπ:Ιοε ς;οιιποΙΙΙΡαε. Νφμε ΙΙΙτ
€εοπε Μαι ο. ΙωνετΙΙΙ:,ηυΙ Ιἱπιτ ε€μμ1νἱ
ειρρατεΙοιτειωτ α ΓοΙεθτΙου (ΙΜτ16-› Μ?

ΙΙ:5αι1ντε5 86 Με πκιτησεωμε που; Μ;

νογοιπε εμ άε:Ιμπε , δ: Γοιτιμη.ε ΙΩΦΙΦω

.

ζΤ..

α-..

;5Ι:ΙΙΒέε
μ: _ /ἔι›·-ΐ'ΕΡ.
μι: κι Ιογ,.άς
ΙΙ. ι Ια
ΤίΜο2θέ:έ·
εΙιετΙεαϊ σΙο62.9
τα ο”.
ς:οκιποΙΡαο βερ.γουΕτ _ρο11τΙΙοε έΙοιιε Π·
έοι:ε σειΔΧ,εη α1υΙιιοιπε τεκπαιηυοηε απ:

Ι
›

μοίειΠοο βε'υπρνΙο εο;ινομειβΙεο. ΙΙΙ
@απου άι: [Χαμ @Η :Ιω τωεοτιπτει:
2110111; , ςι11ησηε ΐοι:ες πω; ανω; ειπες
φτεο.οεο..2 Μ:ΙΙε α: βι1εοφειπτ ΙΞι ι1”οίΕ
ειι“ιωσ ορΙηΙοτι ΡτοΙ;κιβΙΙ:,ά_ιχοι: ει!Ιεω
@ως (αστεια: σρ ΙἶαΡρεΙΙε) Μαμά ,. Πρ!

Μα: ο.η_οττει1ι· ΙΙ'οΧρετΙμιες -86_ ΙΉΤμβ
Ιω ω ςΙέωυναιιι: ΓοιηοητΙ @ο Ισ ίφηςὶἔ
@σε Ιιφαιώσε.-' :ΙΙ φωτ αυτη” ςσεωρτο:ι:Ι
ξτςΙΙετΙτ Ιε;ταρΡεμ:εέισοε. __ @ο _η”ρΙ'ς:Ρ28
μου: @αμεα εοταιΙιιο ΠΙ μασ _ςφαηοΙΙΙειμ

α: ΙΙ:επικέ 8εΙωωυςΙΙ:»Ιε , 8ωμ:Ι τέροηάσ
;οιΙΙοιπε ρ›ισ.&φωσης ε. Ιανσ:ηκθέ ἀφ

ΦοΙ=5- ΙΙ “Μι πω: Με! ΐεω› ενα Φ
Δ @τ Ι.111€ξτοΙΙο 5 Ρειτα:ρμ'ΙΙ ιι'γ :ηπα ω!

φ1ἰ @γρ ΙΙ: ωρα @ς Ι'Ι101ΜΜ, δὲ: @σὲ

Με εΙ;ιωΙο τεἑΙΡετΙ; ἀς:ἴε.ΡτεὸείὶΙιιαεΙοιῳ
απ Πω γ «ή .έφτΙ:_ εΙο Ια ωοτιὸΙτΙοη @ς
ΙΙΙΙΙΙΙΙώ αΙσρ:Ιησηη ,Ιοκι€. .τςτ1η18 9ΛΙΒΜ

.

Επι;
ρο.ΙΙΙειηςΙ:.Κ
(Ζιὲειτι; ε Ιουν::ιιη.ΙΙοικ
ι1ουε, Με μ” ΣΧ ]Ι
Ρατεπεε:5
11οιητΕοφΡ€τιτ
Ρ=:ιτηοηε_ ἐἰ(ἔιηεκιτΙἑε Ιμι€Ι:15ςΡ0ΠΕ (ΜΒ,

Αρθττιι:ε ,Ια Με Ιουρε Ρουτ άσε Ιοτ::Ι:Ι5[ _
ε11ιαΙιάΙΙέ έκ; 6η: Ια ρω , ΙΙΙ; :τι ΙωΙτετχι;ξ
Ι

'Ι' η:

π.

Η.

σ

Ι

64,6

6';Μιων Χ #1 Ι:

(ΜΡ. Ιει Ιειἰκισ. »Νοιιε ωσττοιιε ςυσΙσυσεί6Ξε
Ισ

η'

επι :ΜΒ άσε ΑΡετσε, δ6Ι0€σΟΙ15(Ι:ιοεΙσ
υ
ι

Έιτιτ1ειϊτισυτ απο Ισε ρΙυε ΙυσΙΙσσ 86 Ιεε

φΙυε ΒΙοτΙσυίσε έτοΙΙσε5Ισε ίο.ιικ ίσιικ,σιιΙ
σκι «Με απ: Ισ ίσο: ΙσπιειΙε έΙσνσε αν;

άσίΙιισ σε: ΙσρΙυε ΙυειΙΙσ τσ8Ιοτι εΙσ Μπα:
ω. ΙΙ :ίσο ΜΙ με τΙσ ωσίαισ όσ Πω,

φωσ ε'ειΙ:ιιίσ Ι;ιιωΙε. ΙΙ όΙΙσσπισ αστα:
_ .Πισω 856 @Με γ ΙΙΙΙΙΙΙτ , Ισ ίσια εΙ'εινσσ Ισ .

νταγ,Ι'αρρατστιτ σΙ'εινσσ Ισ τέσΙ,Ισ σωσε

ΩιΙε :Ι'ο.νει: Ισ Βκισστσ. ΙΙ ω: τΙσπιτ ρουτ
Ωσηε, ομισ σσι1Χσ1οΙ Ισ Ιου: σει σΡίστ. Ια
ιιπειΙε ΙΙ πίΙιοτιοι·σ ‹Ισ ει: τειιπἔ ασια, σιΙΙ
Έως (σωΙστιπσιπτ ΓσωΙυΙση: εΙΐσκι σΙΙ:σ.

Εστω Ισπτσοσσ σοι16τωσ ένΙἀσιπττισιπ
ω· (με: ιιοικεινοικ ιτιοεπισ ώ ι:Ισνεπ9:

ιιΙΙ:ΙνοΙτ Ια ρστίσνστεωσσ 86 ίστιτιστσ άσε
ΙνταΙε ΙὶἀσΙσ5. (Σε: Ι'ορροίΙεΙοτι σο:: Μ::
Ι'Αρόττσ στπτσ σου; , σιΙΙ Ισ εΙένογσοτ
κΙσ Ια Ισ)! : δε πως @ασ Ι)Ισυ τσσοιπποΙΙΙ
Ρουί Πωσ, ρισοιΙνσ ΙονΙιισΙΒΙσώσσαφ16
σου: εμε Ι)Ισιι σοιπ1οΙΙΙ ρου: ΙΙσπε Ρεπ
ίσνστσοτ ση Ια σο0πτιιωΙοη , Ειπε φ10
· Ισι:ιτ ἴοἰἔριῇίΙσ σίΙτσ Ιο.ιτιαΙε ι·σηνσεεέσω
ΑυκΙσπισητ «Με Γουτσιπσ ΙστόΙ:Ιιοτ8
εΙσ.ΐοιι ἀΙίσοιπε ; τΙ.οεπ Ισ ΙΙΙ 8ε_Ισ άσίΙσιτ1

σα «Ισ πισω αΙΙσιιτσΞ,·σιισ ΙΙ σιισΙσυσε ΜΡ
σ
σ

_ι

/

. |

|

ΙΙ

[Ια Ζ'Ερ. ΙΙ. ιι ΤΖωοτύέε.

641

Ιο2ΙοβααοΙποτιτ ιΙο Ια ΡΙοιο,ΙΙ γ οτι ειθ'ο.ιι- ΞΙιειιυ.
τΙ·έ:ε,ουο Ό1οιι εοπιιοΙΙΙ ηιιΙ γ εΙοιποι19 Π·
απο” ίοτττιοε. Οτ ΙΙ κι'οίΙ με ιποἱωε
οΙαἰτ, ουο [)Ιου ντεκ
σ.νσι1ϋπιοωΒτοε
δε τοοόι1οίΡε
Ποιιε,οοπιπιο
άοΡαπ
Ιου. - Η--”
- Με , τοι1ε πως, εΙυΙ οπο νοτ1ωΒΙοττιοω:

Ια Γογ. (ζοτειιΜοιτιοιπ ΙΙ Ματ: άοτιο απι
σΙιιττο , οσο (οΙου.Ιει άοδϊτΙοο άο Ι”Αρ'ὁ- |:·
πο τουε οοιιΧ, ολιΔΙ οιπ νταΙοτ11οατΙειίο7;
ειιποιπ :ιοΠὶ Ιω. ΡοτΙονοτατιοο , 25ο οι1Ή
:ίοΙΙ με ΡοΙΙΙΒΙο εΙυ”ειιιού εΙ'ουΧ άοοΙιέο
Μειἰο
ιΙιι ΒΙΠΕ,
απο8εάοΙει
ίοιποτιεο
ρΙοιο,οιι1γ
Πω Μ:Μύ%
οοκιεΙυΙτ.
Ζω ,

ο

.]6%:, πιο ΒἔιπΙΗο με Π·ωΡΙοττιοητή, οσο
Ι)Ιου νοΙτ 86 ὁΙΙοοπκ: εοταιΜοτυοτ1τ

άτα, €1ι1ΙΙΙοητ Παπ «Μα ασκ @οἱ πο
Ιο (απο με. ΕΙΙο οΙτΙροττο εΙο ΡΙοε,ου'οπ

ζ
·

'ἐ '
Ι

Μα: όοοο ἐΙΙοοωοτυοιπ @ΜΙ ου Με;
απο Ι'αΙΙΙΙο (ο. ΙεΙοικο ΜΜΜ: , ΙΙ οτι ο.

υπ ίοΙοςτοε-Ρο.ϊτΙοιΙΙΙοτ; ειιι'ΙΙ Ιοε αίσιο

δ6 Ιοε οιΡδο&1οπτιο;8οοεοΙΙΙο Εμ: ουκ , Ιοε '
ΩοηΙοτνει:ιτ, δε Ιοε Βατοοι:ΙΙΙουτ εΙο @ο Γ

Ι

› 1τιειΙ,ΙιιΙουοε ει οο φ'ΙΙ Ιοε Με εβωΙιτΙ:5·
οτΙΙ:ι ΡοίΙοΠὶοιπ`ὸο.ίου Βογ:ωωο. τω:: . _
0”οΙὶ (το @ο ΒΒοίθοϊιΙΙόεΙ”ουνοο:Ιο`ττποτ »'
@ο :Μπσωπε @σε Ιο ?Μο άοε Εοτ1τυτοπ '
› Ι39πιιτιο φιεικιοΙ.ΒανΙοΦΙιατιτο,(1υο @2ειι€,2ιά
ο ‹ 'ο.
Τ:
:Μωβ

" ΕΜ έ:

πω. @σε .

4 Μ” # Μ: .

ω. οΜπσιό Ζε Μάσα έκ.: ΜΗ:: , ΒεςυειιθΪ

-Κ

ω” Ρειί"έςιιϊ ττιγίζίςιιε άΙτ , ΦΠ! εφωσ2/2
ω. :.7. ὑπό” ; Η ειπετιά (εοττππο Η ρειτοἰΡε μη:

Ρ·

Ιοε ‹:ὶτεοιιίὶ:αιιε€ε άι: ραίἴαἔο) ε1ιιΉ Μέ

“ μ ' Μαιο τεπάτοπ1οιπ; δ£ γ ει:ϊταέΙ·ιο τεΙΙεἔ
θ

°

. ' › πισω: ίση ατιάτ , @ΜΙ Με ω ηπα Μ,
86 Με Βατωπ€: ά‹: Ισ. Έι·ειυόε: ό: ὸςε ειπέ
βι1ίεϊιεε ει€ ΓέΕΠ.1186ϊ,·δέ Με ιιδιιττάτ , δ;

Ιοι1τ τἱοπι16 Ια Με ετοτικ:ΙΙε 5 απο υπ
.
ί.οΜΠΕΧα& ό: Π6$εειοεζαιιο ΡουτΙε κ
£:εττώπι ΜΜΜ» εΙΙοε πιο Ρε:τΙππ11: Μι ίεέ

τοπάσ (σκοπια: , ςιιΙ Μ: Ι'ο.υτέε ιποπΕ:
ὰ: Μ. άεν3(ε ϊυγίὶηυσἔέετὶτε Πιτ Το ΐοπ-ἔ
χ άεπιεστ πιο Πάω, εΠ:, έξιέ:σηιιε έκυφω,
' ά »στα :Ζε 6'¦ηῇἰ , φίέ!/έ π:Με ά'ΖπΖΘνιιἰτὶ·;

.
`

ΒὅΙ:Ρώ Η γειωοτ @ω :Ποτ ὁειπεΙ'οι·ἰἔἰο:ιΙ *Δ
α ζ., ή, %έεω·πρε Μπακ· Δ· πεεω·ει'ε Ούτ.έΕέ ; ε'εθ: Υ.

ἔ··#··· α :Με εΙΜ έτο.τπ ηἑο€εἔτοἔἔ: άσε (τι μιά-οί:
Μ-_ _.-”

! - - Ποα8ε·άε Ια ὸἰἴεἰΡΙὶιπ: @ΜΙ Μ: επΙα

Υ

τεΙἰἔἰοτι ,·τιοπέττ11ο Η:ΐικ @ΜΗ ραπ (σα'

ξ·

›

1ΜΜΒ:ο; ΟείΈ σε ςυΉ ε1ΡΡεΙΙε ιιϊΙΙουτ(ε

α ~

έ” 131 ττπ:ίΒιο Πως ίπωμετ Δε· που» α? Οκβ7Μι,

χ' Ϊ
›

ζ

οι: ' ίε τοοΙο.ττισβ άε Μ ;ε'εΠ; :ι (Με βέτο'
//Ρτοἐ`οίΙὶοκι:Ρὶ'εἶὶτ€ ίσο εΒΩ:5ΡΙε; ὰ «ΜΗ

ἶ·

με” :κι αυτα: Πει: Το 726%Μ2282°βεϊεφΈ(ϊ ει (Με

η: 5.

5)” @Μέ ρτοΕ:ΙΒό άϋ3Ράο (1πέκκο ;82 με!
·:
>
.
/»
τ” μι. β·_ Μπασβεπε
ώριί!στώ
Μ_ ΜΜ···

.μ

_

,

γ.`έ-.-

Γ

πγ· #

δ

¦
1

τ
/

|

.

1ι

δ - `

ω 23η». Ιω Μπωεω

μ;

πὶσἱετικ, σ" Μέάιβικτ,οιι Μο!ωπ , υπ π·υψ (πω.

5

β", :σε παπά.: χω· απιι3Με πω: ια τα!. . Π(
Ως: [οφ εεε ν1ς:ε-Ια , ό: επι Βοοετο.Ιροιι

ιζ-

;εεΙτ:ε ε:οηνοΜίοε ὶυὶυίὶεε ου άεεΙιοι1- °
Δώσε: εινα: τριπεε ζω τοεμνειΠΕε ατυ
ϋτε.ε ςυἰοιι Ρτονἰαπτιεπτζ, ηι1”ΙΙ:κιτευά

__ω

Μ ρω· Ια πιω α"έπέμέ:Βε Ε; ςιιατιὸὶΙ
ροιιππιαιιςὶοειϊοιιτ Ππέτὶω ά: Ε;» πω

$

ῇἱ%ε#,ἱΙίΪὲτιἱίἱόςὶ€ι1Χ εΙι€5ίσε “Μη @Με

" βταυἰοτοιἡιεκιε φα: ηουε τεριιτἔἰο.πε ώ*
Σ Χ

Ιἰἔεωτηειιτ ηὁττονὶε ‹ξο ςοιπε αίμα
ΜηηοΕπξ,αττειπ:Η2πτ ίξε Ρ5[Ποτιε ὰ: ηο;

στου; , 8>ε·ίσε ο:ιιντ:ε δε Με πιουτε , 86
ν4οςιωιικ :Με 8; φωτ α Γέιω;Ιο δ6 α Ια
- ρωτημ6 :Ισ 1ο. ξατιὁὶὶῆοαπἱοω ἀοιπ_Ι@
δεὶἔτιειιι· @ω ει «Μποξ 6: Μ: ς:οφωειικ _

· χ

(Μπιουτ 66ϊοΧ::ττ1ΡΙΩ.όβ @φωσ Η Μέ
ι.

'

Μ
πιάσωα·οἰΠ:ι1εε
, ηυ°€»παυιισσε4#4#'ἐ#·
ἐΪυψἰεὲὶεἀπιικτυηυσἰιψ:
Φέυὶσωεπ
ροήθ2ςβοείαβόπε:ρεώ,έαβεέ
Μαπα'αέπε:7εω·ΐφ Δ ·

›

στο", ἀαεἰἐἔἑ:ειβ:π›εκτ , εσωπε (κ: ἔΜσΩ
άςΒ2σιι_,ΡιΜΜέτω ω;;; 'έσπασε, είπιπεθ `

.' “
1
.·

-

.

φαει ωΡΖωπιιέ ω 14%: Ε&ύ!έ , καπ Ζ'εκ[ξί-η_
Ωω. 5ςροηό€Μειπεςυειιρυε €ογο:11· :
©001_π16.ι1τκ: ρολο οοοταΒἰευίε 66φοεμ ` = .φ
α:ΙΙε,Ιε οοιιπιπτα: 8ε_Ιαΐϊοςιισοτωο9 : -

(Σ:7 @ως
· ' σε · Εμ β ΗΜ:
ΠΝΑ
άόνογθηθε
, ›ἰ9$›φ#`
Η ' 1

ι
¦”Μ-?,(_

"Δ Σ_ 1

-

·(:·~
' ` Ψ

ψ” ἡ
Ι

64.4.-

.

. _ ΔΜΜυπ Χ ?Ι Ι,

η

Ι.

:

`

” ςΙσφ. ίογ , σο1τιπ1σ ασια σΙουτ1ΙρετΙώτσίεΙα

@Η

μ' Ενω: , ου σοὶ Ιουε Ισ ΡτοίσίΙΙου άιι Οπα
ή ΙΙΙΙιοΙΙΙσσ πισπιστΙτ οσο τησυνειΙΙσ νΙσ.

ΙΙ

- σίουΙΙΙ:Ιοτ ττόττσ τσΙΙ8Ιοτη δε ΒιΙἴειιπ ΒΙΙιΙ+

ΙΙ
ΙΙΙ

ΡΙΙστοστ Ισ 110111 σο. 5σι€οσυσ ρω· Ισε

ο

οτεΙυτσε ιΙσ ·Ισμτε αισυτε Ι'σΙΙΙιπσ φίΙΙ
σ. στο σσασ Ισπτσοεσ ;ιυΙΙΙΒΙσπ σα: Ισά
ΡτσεσεΙσητσ εΙυ_ 16. σΙηρΙιτς σΙσε Νοπυ
Ι3Ισ5;οΙΙ Μοπσσι°ισ μ” ςΙσιικ ΓοΙσει Ισα»

_ @ση Ι σιιρΙσ , Ιωἐ:ὲ: Μια ψιΖεωσακέκ
. ΖσαυέἄΜ άι· Εσπὲ,· κά @πω , (Ισ α'ΙΑΙΖΜπ,
-

π·22τέ: πωσ: 12· φσω!υ;·έσ αΙ4αρ·ε: έ:: παω;

Ι Βου
.#8 α?απ·
Μω:Μ:,
ρετσΙΙΙσπισιπτ
Ι:'Αρόττσχ
ω: τπομνσ;ιο
ίαΙΙο.τΙδΙΙΙιω
ρσιι-

Χ ΡΙσ , Χε:Μ3: φαω· ές: !”ΜόΘφΙ:ξέ ί:υγσε Μ' `
Ισε ΡστΙοητισε δε Ισε νΙσσε
σσι,Ικ , σοὶ
σ'έΙσνσΙΙΙ: σοηςτσ ΙεΙΙΙ1Ι:1ς: ΙΙοδάΙΙισ (Ια

Ι Ι

-

·

Ι δσἱἔοσμτ, Η γουε ΕΜ -νες;ιγσωστι; Ισε
!
ἐ' 7 . σ .7

' φΙιΓειρΙσε ό: Ισε έΙσυε. @ΜΜΜ πουε
ζσηπιπάσ
ΙΙ ΙσΠτιωωσιπσσ
ά·σνοΙτ,ΙΙ
Ι μακ
νοιΙΙοσ8
σΙΙτσ σιπτπωσσ (ζΙΙτέτΙσΙ15,

Ε
ζ
Π

ΙΙ :πωσ ρ:οςσίΙσ σΙεΙΙτσηΙσπσ αμκ: πισω
| €3ίΙσ ροιΙνοΞε σίΙτσ σἔττσηἰση; , άσσο,
- οποσ σε: ση›συιῇσ επΙε ΜΙ ω· δέ?

`

| @Με Ισ :Ια , ιΙσεΙ:ιωσ Ισ παρτυ έ· (ζΙπΙΙΙ.

-

€30ΙΤΦωσΠτ ΒΔ ση νειΙτι, ιίέεξιητ Ιω άπκΙ5

Δ ΙΜ! ΦοΦε σα: Τοπ ςΙΙΙσπ>Ια (:'<=ΙΙ α:
ΙΙ`

-Ι`

:

-

σ,

"Ι

α

”ιέέ_

ΧΩ

~|;47 |Έρ. Γ!. ε Τίπεο2ωε.

/','

' @με οι:

ηιε”ΙΙ ετ1(εΙΒοε :ιιΙΙευτε, εΙικιικΙ ΙΙ (ΙΙ: εμε ΧΡ β σκίσω π'.ι μέ" ἰ`Ε/ῇτϋ ό: Οθτέ/ξ(ε:,εΙΙ Μ” 8

ΜΙΙτεΙ”είρμε όεΙειι1&ιθεετιοσ , «Ισ Ιιι- 9_ ·- ,
ΙΙΙ·ςε8ε εΙε ρυτετε) α·Ζιιέ-Ζέ :ξεεΐί @Με ε _ .

ΌΙΜ/ἔ; ΙΙ τι'εΙεραε (:Ιει·ετΙεπιΕ 0ΈΙΙ σε
ιτιοπάει€η ηπείεΙυε επι (ζΙπότΙεε. Ε: νοιιε
Ιεανθε εμε Ιε5ε$επειιτ ΙεΙΙιε ρτοτα·ΙΙε :

ξ Ι

ΙΜ ιτΔείκηε, ειι'ΙΙ εΙεβ1υοιιετε Ι1ειυτεπ1εηε
τουε Ιεε οιιντΙετε ὸ'πιηιε5τἔ: επι εΙετωετ

'

ΙΟΝ; Ρίψειι7.απισ είπω:: σε εφε Σουκά· ΜΜΜ
ΙΙΙ (όπ-ΙΙ) Σεέέπειι%, Σεέέκεπ%, πϊι·υσκε 742
120144 με.: Με Μ” .Με ΟΖώίεε ε» “νε Νωπε η”
ά κάτσω πω: με: ](Σιίφ|ιάεα›·.ε ·σεπω οι

εσωπνκ9 Λέστε( όΙΜΙ) 1ε ἰεπτἐέεἰα›·εππ
ω» σα·υεπεπιεπι , Ι: πε τω: εωωιή[Μ

7

Ι
_ ε

ΡΜ: ; υφ"ω «Με άι· πω] , Με: 9πέβιέ

Δε: Ζε φωσ ε·εεεφωε-. Ι))οίε νοι;ε νοΙεε
εεε :Η Ιεε ππτεεΙεε , ΙΙΙ Ι:: ΡτόΡΙιετΙε , ως
' 18 ΡτετΙΙτετΙοη εε Γεαιιτογειπτ ἴαιινετεε-‹ ε
ΙΠΒηρε Ι”ικιἱ‹:μιΙτε ροΙΙεόε; τι! Ιυγ όοεμβ - η κ

πετ πετκέ @σε Ιεε άΙίεΙΡΙεε ‹Ιε (:ΙΙτΙΙΙ: 86

_
Ψ -

ί ·

Ιεε Ι1ε:Μετε ‹Ιε (οπ τογειωτιε. Ιυεεε 7 ·
@τα εεΙε εμε-Ι ςΙτοΙτ γ Ρειινεκπ οιι_είρε- χ· ” "

- τα ου Ρτετει·ιότε απ, εμ π'έτ:ιτπ τε- `
80τ11ΜετιτΙόε μι: Μουσε ιΙε εεε αυτ!
Ρ €υεε , μ'οπεευττε £Ιι0ἶε ‹Ιε ΙεΓι;ε @τα

'-ΙΙΙΙΙΙϊ19 Ι19ΠΙΙ:ΠΙ ΜΗ. Ρερΐε$οι1-τοιι€ε
μέ

η

›

Τ' ε

Ι

χ.

' ΚΜ

έτϋ74Μ 27172. Η

Φωτ Μέ τ Με: Ματ :κι πίτα "Με είο!έντ
›
! ξΜ

» Δ ·μ. (Μ Ι'ὶτιῖςττἱτἔ: 2 138ΟΠΕΠ.Π8 ὰ: ΒοὶἰαΙ, απε
ωο ΡειτΙε ΓΕετἰτιιτο ξ Ετ ο,6ί?τττοε-:ι μο
Ρσε ςιιο1ο5αὶιιτ ΑΡὁττε @ιτε ττωι:κιτο1τ

Μ

οι
Μ!

Μή απτο :ΚΝΕ 8τανέο (στ Ι‹:$ ἔοιιἀτε Η
:μπεστ άοΓεττ15οτό.τ @οι ; δε Η 1ο ω; το

Ροιιττὶειητ τιτἰίοττε έ. ττιοτι ανἰε. Μι Ικα
ττι€τ·το: 6:Ρττε1ιτε ντττ1ττητ :Ια ρξιτΙοτ άσε ἱκ
μτητε; β; @σε ττΡσΠἑτε, τω τι Βου

:·Αήτ·Ηετ:Ω

τὶτοἰτ @Με ροτιτ αουτ Ρτεία·νετάο1τυ·τ
` 1τιαΙΒειιτ, Η :τοστ @φωτ ὰ: κιουε τετττττ

ςΙε:_Γ1τι·€ηο€τὲ,- βατ ή τὰ εττταὶτι @ο

«Με τοίηοιητ τμε]ιιι1εξηηιιττδω φ ·'
› @τπτ 8ηστεεφτφ τ:τΞε ωϊΓεταΜεε @τη
Γεττευτ δε τΙαιΜέ, ττ_μσ1ω. Ω·ετ-εντικ τ
1' εΙο:ττπ:ητ είὶΙει·ζαἱειἱτσίὲε Πττίιιίτττα θα
· Πε τετέτιοΐτήτ Ια νΪετἱτὲ τζε Ι)1ςι1 , πτ·νἰθ
ντιπ με οοπτιτπ: τ:Πο τα γροΒΙΕτοιτ..

στα Ι'‹:1ἶτο›7αὶ›Ις`1υἔειτ;οτιτ, Φωτ Πτι;
. μακ αυττεείο1; Ι'τυΒτατ5τω:Ιτ ὰρε Ϊζ2ΧἔΗ
86 άτ Με ατΙΙιτ άσε Ιώβ, σιιτ πιο ΙΪ3ΧΟΪΐ

.με @κάθε
Ρ χ , τιποτα:
ν Πε
_ τΙανοιαιτ
Ρ
. ίεΙοττ

; ωιΠωωτω άτ Ισ.τω:·οοΜεηςε ,: @πιτ
]ςι1τἀοι1τϊοἱτ. Ετ άαΠ: σωστο Ια ΝΝ

τ ό-σιπτ Μπιτ ΡευΙωοιιαα εκρτεΙΤοτικΝ
τα ιτπιιιναἰε (]ΕπέτΠ3τισ , τμ Β,ι2Ι1708ίβζ
ἐ

ε..
ω”.

τω:: Μ άβσέΐέςξ2
β€_Φτήθ
,&·
ισα»!
χ”
.
(Κ - τ
.
¦
·τ

Ι . 2!ιψ
#,›.·- 74?
Κ

.

'

ΙΙ

'
β” !'ΕΡ. Ι Ι. κι Τἱπιυἰύἔ;·.
64.7·
Εζηἱ/ἰτιἰ'έπΞ7ιιέτἑ, Βέονι(άέτ-ΙΙ ) Ζακ· χ»

Η

φάω: @ασε έ'ε:νωωι α· ΦΠΑ σφι»! ζει”
οι Μεκβπέε. ΑΜΠ νοΙέε νουε εμε Ι:: ·
ωεΙΙΙευτ Ρτείει·νετΙί εοιπτο Ι'εττειιτ68
Ια τονοΙτο ε'εΙΙ οι? β· ?επτα έ: Ζ'έπέμω;
@πιατα ΙΙ πισω Ι,οττΙοι1πε απ· α: Που.
Ι..'ειιιττο τεΙΙΓοη Ρουτςυογ ΙΙ πω” πιο: Ιεί

.ΜτΙ Γειι6::ικο :τη ανεπιτ,οίΙ Ροιπ τωιε-

)

«Ποτε Ια Ιἑοιπἰτὲ οΙ·ιατιπΙΙε, οϋ απο ίειυίἔ

4Ι.

ΙΙ: β;ΦΙΐύώρτΙοτιβ6ιαθττο οΙεδΙΙοτι ιαουέ

Ι ζ

ιζωΡοττο ςιιε:ΙςυείοΙε. ΙΙ Μουτ ὰ: άπο

' Ι

(Μ: Ι)Ιοη εσωιοΙΙΙ: ααα ηιΙΙ ίσως Παπ,
82 εμέ Ισ ΐουάοκιπ:ητ , οιὶ ΙΙ Ια» ααΠΙε,

άεπιειιτο
ω” ΑΕΠ αμε νοικ ινε νου5
ΙιτιαἔἰπΙὲ€Ραε Ιουέο:11Με (Μ: τ:εΙει ά'ει-Ι-

-

Ισά Ια ΙΙβεττἑ: ό:: νΙντε :ι νὁττε θιιιωΙ-

· Ι μ ·~

ΙΙε, 8εΙεΙου Με ΡεΙΙΙοοε ‹Ιο νόττο κ:Ιπιέτ,
ωωπκ Η νέπτε Ματ έτοΙτ αι Γεητετἔ` .

μι: Ια δοτττιετὲ ‹Ιε Ι'εΙεδΙΙοη ό.ε Ι)1::ΙΙ
ΠοιιοΒΙΙαιπτ νοε εΙεΙυειι1εΙιεε 86 να» νΙατε$
Ι Ι'Αρὁττε ν1ειπ ω; ιΙ::νειιιτ, £2ροστ ω”

`
Υ

κ

! 1ΙέΓαβιιΙετΙνουε άοτπιε α: ΒιΙυτεΙΙτο ανετ

Ι ξΙΙΙ:πποπτ , (Εμ: ΙΙ ςιιεΙςιμη ΡΙετε:τιαΙ
δ'οΙΙτο @τα ὰ: Ι)Ιωβε ωοιπΙστο άι: ΞεΙ= `
@Με Ιοίί:5 ) σε:ΙΙΙΙΙΞι άοΙτ Γι: παπα «Μ '

ΙΙΙιΙὶεἱιπἰτἔἐρατορ ειιι'ΙΙ τΙ'γ ι ΜΙ άσε έΙΦΠ

δὲ τ»ιΦωφι Ιϊαγε απτο ωειεσμιο ε ΗΜ·

ν - --

α·

- ·

ω»

/

Ι

Ι

.

›

7

Ι

;4 Ι

'

κιΔ4

'

..

-7`

64.8

.8'ωποκ Χ' 7!

Η

. &Ιοτι.ρτοξΙυΙΙο.τιτ ΠεεεΙΙιιΙτεττΙεπτ 86”.ΙΙΙ-Ι ΙΙ
ΒΙΙΙΙΙΒΙεωεοι: Γειωουτ ιΙε Ισ. τωΙΙιω

Μπα δέ Ια ΙιειΙηε ‹Ιε νΙεε επι τσιπ ασκ,
- Δ ει” Ιιιγ αρμτι:Ιεπιπεπτ νετΙιταΙ)Ιειπεπτ;
‹Ιε [σιτε (με ιιιΙΙ με ρων: Μ σε εΙοΙτΙε
ΡετΓυΜετ ιΙ'εΓκτε έτΙΙΙἰὲ Γιπτ σε: έτετι1εΙ
ίοπάεωεοτ ‹Ιε Ι)Ιευ , ε'ΙΙ εε τεΙΙεπτ επι
ίοπατμτ. Με ΓετΙευΓε
τε Ρ ειιτειοοε 86
χ
ὸετείὶειτιοτι ε «ΙΙΙ ρεεΙιε ο.νεε Με εδε
ξ.ΙΙοπ 86ι1τιεΙεθτΒεεετε ‹Ιε νΙντε ΒΙει1

ε
ΙειΙτιπεπιειπτ.' νοΙΙ:ι ΡΙάεΙεεεε ευε
: πιεσε :ινΙοέιε ει,ενοιιε ἀΙτε ΡουτΙ'εκροΙΙ

@οτι εΙε εε πατε. Ι)Ιειι έιοικ ΜΕ Ια
ἔτπεε ‹Ιε Μαι εοΜοτπιετ :ουτε ιιόττε
νΙε ο. εεε @πιο 86 άΙνΙπε εηίεΙΒοεωεω.
ΑΡΡτεοοπεγ ΡτειτιἰετεειεΙπ α πε πισω

ΡοΙΙ112 ει·ουΙ:Ιετ :Η ίε:ιικΙεΙΙΖετ ΡοιιτΙοε
ι:ενοΙτε5 , 86 Με ΙετΙι.ι&Ιοηε ‹Ιε ειιεΙηι1Β$

'Με. νοι1ε νογεε εεε εε Λι:ι“είΙ με εΙποΙΦ
ιιομνεΙΙε. Πα Ιε καφε ό.εε Αρ6εκε › δε
(εεε Ια ΙιιωΙετε ‹Ιε εεε 6;τέ«Ιε ΙΙ:ιωΙκαυΙσ
ΙΈΒΙΙΙε [τα μι; ΙειΙΒἐ: ἀ,ανοἱτ (εε ΡΙΙΙΙσε
Ι.:;°»;`.=6:·τπ.

εεε 86 (εε Ηγωερόεε,ιμΙοο;: εΙιοεισε θ.
σ:ΙοέϊτΙοε , δ6 ίαΙιιΙτ 61ηεΙει1εε ιπΙ8 (ΙΕ ΙΙΙ

ΡτείεΙΠοε.ε Νε που; εΙΙ:οιιπ_ουε ρω ΙΙ
πισω ασοεε :ιιιΙΙἰ Ιεεπόττεε ;_ Ν00$Ικ
°€2ΙΦοε με ωΙειΙ:; εεε εεε Ρε:ε5 ε. δ! ΙΙ
6
·
'
° μ Μ:

ισ
ΙΙ
π
6 6. >ο-.

η

“ ]ω· Πρ. Ι Ι. σ ΤέωαΜέσ.

° Μ. @Ί

ΙΐσΙΙερσε
ι:σιΙΙοορσΒΙσ @ασ Ι'σστσι1τ 6σΙσι 6.963;; τσνοΙτσ ;ιγσιπ Ι @σε σΙσ σσΤρσδΙ: ρου: 'Η
ιιουε,συ”σΙΙσε
ουσ συ εΙυσΙσι1σε
ρου: Ισε -Αρδττσε. @ισ Ισ άσο
σΙισυτσϊΙσ
ρστ- `·

Ι

.

ίσιωσε τισ πισω τστιτΙσ ροΙππ Ιει ·ίστπισσσ
ή σΙ.σ Ισ πιαΙΙοτι άσ Ι)Ισυ Ισίρσᾶσ- ;σοππωσ
σ. ΜΜΜ ασοεε σκορ ΙΙ1Ητωσε,σαΙ σΙοιι

τστΙσ σμσ Ισ σΙσΙἴοΙτ σπίσι1τστσ5 8σ στειά- Ισ ; ·
αδεια:: σιι'ΙΙ οι: τοπ:Ι:σ Ισἰωσἴπισ , άσε ” Ισ
(Με
νοΙσοτ τοωβσσςυσΙσυσσ
Με ‹Ισ / Ι '
σσια,σ1υΙόιοΙσησ
σΙΙΙι:τισε στι Ι'Ε8ΙΙΙ-σΙ

`

Νοτι,ιιοτι:Ι:ΙἀσΙσε; τισ πωσ ·ιτισττέσ
ροΙτιτ
σσε σ.ρρτσΙΙσπΠοηε
σΙσσιε
Ι'ΕΙρτΙΙ:Ι·
Ι..σ σσιπρΙσ
σΙσ Ι)Ισι1 σίΙ: Μεσα
σρρυγσε5σει
ΐοπιάσωστ15 σΙσωσυτσπιτ Έστιτισε$ΙΞτ ημιογ

€1ι1σ-ΕΔΙΙσΙσ. νΙοΙσησσ σΙσ Ι'Ετιίστ,8σ σα”
ψισίουΕίτσ Ια Ισρστστσ άσε σίρτΙτε τινά

σίΙσυσσε, σσ άΙνΙιπ σεΙΙΙΙσσ :ισ τοπιβστσι
ΙΙΙΙ:1ειΙ5. Ρτσπισε ΙσιιΙσωστιτ 8ειτ‹Ισ σ νου8
€9:1Ισί-ιιτ (σε ἴοιιὸσἑπσπε. @Ισ σσ ?Με Ισ.
ρΙσττσ στσστισΙΙσ,Ισ _ ρειτοΙσ σΙσ Ι)Ισιι, Ισα

@ΜΙΒ , διΕ θ; @ωστε ό: ΓειιιτοτΙτσ ‹Ισ (σε
ΚΙΟΙΕΙ·Ι?ΙΠΒ; δΖ ποπ Ι'σΧστιτρΙσ σου Ισ στσόΙσ

δα Μάρα , σσι1Ινοιισροττσ Β:: νουσίοέι
τΙσπησ.(]ειτ Η νουε ιι”σί'σσε (ΙΙιτέ:Ισσηιισ
:Μπα
ρουτΙσ ρσσίοπσσερ,
στσειιισσ σιι.ισσοι:
κάφενοι.ισσίΙΙτιισε;
σνσε στι σστ-

,Ισ Ι

› σοιτιπισ Ι
μ
.Ι=.

›
σ

ν Δ /· . | Ι

›

Ι
- - 8εύεσπ Χ°7ΙΙ.
ν" Ι
έΒσμ· εοΕΜΣΙο ίση: ρου:: άο11οφο, οιι€ πο ΙΙ

|

@αουτ Ι'Ενεπι€1Ιο εμ:';:ζ @Μο σ.ιιι'ίΙ ρΙ:ιΙΙΙ
οι Ιοιιτ Βιμ €Ιο Η: ι·οοονοΙτ οσ.ιιοπΙΐοτ;

ΙΙΙ

δ_Ι που: οΙΙοε οιι το ι11Ιίο:ο.ΒΙο οθεειτ , ΙΙ

ΙΙΙ

ίειιμΙτεχάο
Βο€οΠΙτὲ; @ο νὁτιτο (ΙΙιτΙΙΙΙει
ο .
.:
Ι

'ΙΙ

ΙΙΙ

μιΙω_ο οοιιτο Ια ωοίααο ἔοπιιιπο οσο σεως ΙΙ

[με. £1ΙΙΙϊΙΩ115 Ι'2.νοε £ωΔε = Μει1ε Η νοιιε
@Με ο Μ” (:ΙιτΙΙΙ , μι: ΙυΙ·ιπώΙΙβ δὲ
μι: (αΡεοΡτο νοτ1τοΙνδιττο ίογ άοαιωή

ΙΙ
Ι
Ι

και ει Ξει:ΗΜε ίοτττΙο - 8; ΙιιέΒιφιοΙμβΙΦ Ι

Ρ;ίτοο @ο Ιοΐιιε ()Ιιτ1ίζ πιο οΙΙἑηΒοΡοΙπτΙ

‹

ΙΙ οΙΙ ιτιοίωο ΙΙΙοι· 86 αιιίουτεΙ'Βιιχ 82
| οτοτποΙΙοφοοτ. Η Β νοι1ε @Με «το φοτο

@ο ΒοΙΙο ειέΕἰοττο, ( οοπιτπο- Ιο πιο Ι: ροη
ίμοάο(Ε_ γ6γοηι: φ'ΙΙ :ιο ίο ττοιμνοΠ6Ω

ΙΜ!» ιΙὁἐέο οοωΙ:ΜΜοο (ΙΜ νοηεγΣουΙΙΙ
(ΙΙΙΙοφωτ οιμιτοΙτοο , Η εο Β°ειμ1Μ=οΙ=
νοτΙςξ ρ1ωβο1ΒοοιΙΜοίοο) 5 Με @ΜΙΒ

μ Ι οοςΙοιΙ:ιοφοητ

οίΙοεΙ:Ιου Ικα-ι

φυσώνου; Ρφογο; άοε πια1τικοιιατη νουξ
ιΙΙΙοηεοι;ομο γοικ ωε:Ρως οτιΙε. Μο ῦϋ_ '
ζΙίτογαοωοςΙο ΠΙοι;;νσηε ΡΩ0ΙΙΙΙει(ω

'- Ι @πάωτοκι;ιοηροορόΕο μαι: ΡΙουο;00Πο
' ίιαιτίεο προ 65ο ΙΧ €1:ειιιεΙζ8ο ίοονοτο.Ιπι _δα°.
' .

@ποστ οΙΙ5 νὁςιμο. Ι:φυοΙΙοτ 86 νύ$Ρ€;]9Υφ

ττοε-αΙ5οπιάα:ιτ. ()οπΙ:115$ΡΗΠ ΙΙ ΠεΙ19
^ Ρο.εια8ο ν1νοε.·εΙσιιοδώέπτΙ$ϊ ΦΠ ΙΙ:Ροϋμ
χ.
Ι

Κ
α.,

η

,

Γ.

.

ΐά-ι--·-

· Ι

=ω:

·ΙΪ,

ω» ι ω 9Μέιω

_

_'6_.

:..

._'

ξ;; .

· λεει :ιεποκκΙ:μιτ Ια ΒΙειι-Ιιουτοιιίε-ςΓρο- οκή;κ
ωρα: δ6Γ8.ΡΡ16ΙΕΙ0Π ‹Ι6 Ια €ΙοΙτε άι: νὸἐ

@ο 5αι:ν6ιμέ, ωοςΙΙτὸ; Μ" ωωπ επιτ6 Ι
ΜΙΒ: δ£ ειδιΜέεωΦ ό::νΙΓε;ςπο Ι'Αρόπτε

Μουεει_ αυΙοα:ὸ?Ιιιιγ (Ιέσο.ΙΝΙΜ6-64ϋ Μέ
Ι ίοΙιεΙεωειιε @Η πΙΙιΙίοιμΙε ΒΙου.·Φα
Ια Ρτ:::παΙε-κρεατίε νοσ5 έοιιίοΙο; Θεῷ

'

@σε ρΒοτικι: ;φωε? 1926; τίποτεοπ20ΜΗξ6 - “ - .Ι
φ'ΙΙ σ.. ΐοία1· άσε 9005 Ιων: Ια ί6:οοιιάφ _
@με απΙωάσ5Δ6.νοιη ριατήε:, ηι1Ι νους
ΦΙΙΙΙΒο ει νοικ 26Ιίω· ἔἐκΞφΦὲ μα: :Παπ

νφγ:τωειι; ΩΙιτέεΙ::ιπ. ,νομε11,ανέ$Ι:1%- · .

Ι04ΜΙυε-«:Ι: απ έσω ετιΤ:58ιι€ωεκιε ? 86

163.

ΡΩΝτ·ωττΙ: ρτοΒτΙ: ἴοΙἰεἱτὲ , Ι56ροι1τ_Ι'ό:_ δ
ΦωΘε:1:Ιορ @ρ αι1ξτε;. ·Ιο-νοι;,ε ΡΙΚ: ι;Ιοιπ84 ·°· γ
δηου·5, οοη1ιιτσΠειοψΙοιά εγὲιἐέε-,Γδ6ἶ _ κ

_
Ι·

μι: Ιω άου06ετ(1:ΦΠ1ΒέΒ$ΦΙΦ Ια @Με α;
νι:π5τ,86ρατΙει στοΙΧ εΙο Ιε:Γυε , εμ ηοι.ι;!

Γ96κηΙιεΕ:=, 86 με Ια σκοπιο5κο Δι: Ια ρω _
ΦΙΦιιία υπο:τωφο ασισεΙΙοιπ ΒΙΩτιτ9ΙΙ;ΐ ;
ΩΦΙΦΒ1°€τ,δ6 μ.: Ιω Ιιιφίε:τοε άο ία τοΙΙιτ-_
τε&άφω οιΞ κιοιιε :ιμι:οιιε μια πω Μπι;

ςιιο νοι15 αγέε τοϋΙουτε εεε όσοι( Γατι
έετιεοε εΙ:ιπε νοε πωωοΙτεε 86 άατιε νοε

©φυτε,ςιιο να” νΝἰέε, ε:οαιππ επειιτέε

£Ιεε16ωεάο (ει. ρτονΙεΙεκπ:α δέ 0081016
ΡἔΣἴααἀόε ΙΙ: 1ο. γε:1:ὲ εΙο ία ΔείοΙΡ1Ιικε
Πο

.
·

Κ

-ΑΒ

Ί

.-.8εωσπ ΧΡ“Π.
ρ ηι
πιο οτειἱἔηατιο τἰοιπ , ρυ1ε οιο:: νουε :Νοέ
ΠιοτπιοιιττΠΡιτο ι:οτιουε ε!ο Βιου
·

ε;›.
ΕΕιρ.

,

ο νουε έΙοἰΒτιαητ όο τουτ τω! ριιιε ορο
παρω Ιοἴι3ε (11τιίΠο”οΠ: :ι ὸ1κο
ήοιιε πιο

1οδε1Ηπ όοε δωστε) νὁττο ΜαΠϊτο 88

ν6εοο_δοεσομτ. Ετ εΠΙγ οι ορεοτο φώ
_ω

' οριο τοἱἙο'ὸ,1οηυἰτο,ηοοΙςιιο οτὰυτομ$6 `
ημιοΙιμο τηειυιιπὶε Ιονω-τι ωιω›Μω :Η
11οιπ,ι:οττ1ιτιο ΜΜΜ Η η'γ·οο ειρι:οκτομ
] αι·τειοΒοσε Ιο ‹ὶο Με οηεπι1ΙΙοω Β: Υα
οοτιτιἰοοτιε ε!α τσὶΙἰοιπ ὁοαιοιιε,ἴειτπᾶὶ
Μισο ιπὁττο νἱο ο, δ: Ια τορ_ιττεἑοο.πτ ὸ6
τοωο ανατ1οο5 εττπΕνιτὶοω Πι κοκ, Μπή

:Π:,6ο τειτιοιπιο ραπ Βιιτο μι ίω&ο οΙο ρό

οτο Ρειἴηι1ο ενοσ εεε ὸὶνὶι°ι5 ρε1ιτ15 (απο
Ιοναὶτι :Η ίἰποοτιτο 8: όιτ νοτὶτὲ,ὸο οικ
·

τα δέ ὸο φωτο ο φα: 15Αρ6ιτο @σε τε=
οοττιωεωόο αιΠουτε ο 5..Ια @οπο :Μ δεί
εροιπ ) ε· Ι'έώθοειώοπ όο Με ρτοοΙιαάιι€5
Μια οτοτποΙ. ΑΜΒ Με ψ
· 8ο ο 116ΕΕΟ
~·

ΤΗΝ
`.

__- ·.ήΩΡΉδο- μψ-=.

' - με: · .οκ
ω

.

