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ε-ε:τειὶπεε,6‹: ετι.ΡΙυε Ξτειςιὸ'_ηοπιΙ:τε,ε1ιιε
πε Με με εεΙΙε όεε ῇειιοεε,8ε ΓεεοΙπΙε+
1τ1ειπ ρουτεε ηιιΞεχει:Ιτ Ρείεε ΓοΙΧ:ιιστε

.Ξεε.:-..
ῇ. _-·. . -ὸ'. `_

αΙιε,ιω Η 8τειικΙ αεε¦Ιευι·εὁ:οΙ: τοιιτε εοι1- :ή

Ιει.ιτ εΙε Γε Ρτενο.Ιο1τ άι: ΡτετεΧτε εΙι1 πιει
τΙειεεε «Ιοιπ Γε [ετνοχεετ Ιεε ειυττεε ΡΙΙ.ιε
· ΙειΙπεε,Ροιιτ :ιΙπιιιτΙοιπιετ ΙεΙεΙιεωευτΙο
άΙειεομειτ. θά: ΙΞι.ει :που εάνίε,Ιε ΉειγΛ

`
_ |
°

ΜοτΙΙ:εΙ.ε Ια Ι.ογ ςΙε Ι'Αρκ$ετε , εΙυΙ εκ
Ποτ
εεε ετ11ΡΙογ Ιεε νειινεε εΙιτέ- τΙειπιεε , επι άε-ΙΙουε άι: ίοΙΧειιπε ειπε

;;

εοιηπιε ΙΙηοιιε Ιε πιοι1ττετ;ι εγ @τα ω),

Π"

τ:ιείαιε. διπειιογ ι1οιιε εινοπε ει· ε.όπι1

ε·

τετ Ια άΙνΙι1ε ΓεεείΙε ‹Ιε εε Γεωτ ΙιοιτΙ=.

“τ

Απ: ; ειιΙ ε Η εΙο.Ιεεϊπετιτ ΡτενειιΙ'ε5;ετ€· ν

ιπεερετΙΙ, _οδΙεφεεΙΙΙ:ειτ 1εττε Ιεε ΙιοΠ1·
ειπε, εάΙΙΝε μ
νουΙιι ειάιτιετττε.Ω Μ]
/ επερΙογ, ηι1ε_-ηε·Γε-ροιινο1τ εκεεεεε ομπά

Ιτο;ε Ι'έ::ιι;,β.ι;-τηωε8ε,α_υευ-πεερεταφή - 7
Με , Η απ; εεΙΙεε @ΙΙΙ ευΙΙΙεμ:-ΪοηιειιΙΕε›
:Με ε ο”εΙΙ ε. ςΙΙεει:ιπ εεεζ. @η ΙΙΒΎ 8 @Η -

Πεκ» ει εμι5μβκε @εε ωειι1γεΙ(εε ίιΙΙτεε,Ι·

0Ιιε'επ1αεεεε Ιε451υΓρειετ $ΙΙΒΜΟΠΧε @Με
·

·
ε

ε "
.α

· `
χ

' :αποφ

[ισ Ζ'ΕΡ8%2 Σ. α ΤΜυτόέε.
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Ισποικ:σητ ευ επειι·Ιει8σ.Π'οϋ τσιπ Ιππο
Ιπσ «Ισ ΙΙΙΒσι11στ1Ε Ραπ δε άοΙτ τΙτστ οσε
άειικ σοιισΙιιΠοι1ε ενΙάσητσε. [Α ΡΙσε `
οποτε 5 φωσ Η Ισ ναιι άσ Ισ. εοιπωστιέ:σ
σιιΙΙ σε ΜΜΜ: Ισἔἱτὶττισ απτο Ισε ΕΙιΙτ.έ- χ

τΙστιε ευ τσπιρε άσ ΙΙΑρόττσ , ειίΙἶσυτἔ
Ι11στ1τΙΙι1,σ11ΙΙ ρστιτιΙε τη, σπα Ιιφπιπΐ1σε,
Μ τω: Ισπξωσε άσ Ισ ΪειΙτσ :ινειοτΙ”ειεσ Ι

ά σ ίοΙΧ:ιτιτσ :ικιε;σσ :ΙΜ σί'ε σοι11πισ νοιτε
νογέε, άΙτσδΕσωσιπ σοτιετε.Ιτσ ο; Ια μιν 7

τηυσ άσΙει σοττΙτιπ1ιποπ άσ Ιὶοπισ , 011
Ιου τσσοπ :Με ·Ισε ΙουτεαιεΧ νὸειικ Π»
ΙεΙΙ1ησΙε άσ Ια. Με ιποΠάΜάιισ.άσε μύ
ςοι1εδε άσε ΙΙΙΙ::5 σι1σοτσίωτ τσιπάτσε,88
άσε ΙΙοιπιπισε 88 άσε ίσω;ι1σε άειτιε Ια _

ΙΙειΙτ άσ Ισια 888 , οὐ ΙσεΒουϊΙΙάηε άσε
σοιινοΙτ1ἴσε .Με εσσοίιτιιιτισ ά”σίὶτσ=Ισε
ρΙυε ν1οΙσιιε; δρ Ισ Μ: ·Γε:έιγ , ε'ΙΙε ΓουΙΙΙΙ- ·

·τογσητ υησΕξσΙ11π1σ , εμι1 ε';ινΙίστοΙτ άσ
Ισ ΈειΙτσ τσΙΙΒΙσυίσ :ι ΙΒΙχειέιτσ ειπε ; επι

Η
.
111ο1τπε ΙΙ ΜΙ ΒΙσπσσττε1τι , άὶισΤοπ «σε

άσ σΙ1ειΙΙστσΙσε ΐιιτρτσιπάτοΙ·τ ίοττ , δε Ισ

άουτσ Με μευτεογσητ σως ωσίΙτισε
ΜΙΠΡεΙεΙ1στ άσο κάτσε.
>
αιισΙε1ιισε ω” Εμ... -

ΙΙΙει1εε ΒούΙσάτε τέρουάσιπ ει εσετσβω
ωΜατιστσ τουτο τιπ:ιιπΈσίΙσ οικω Ια Μ.
'

ο

Ι.

ΙΟΥΙΙεΙΙΑερόττσ, 86 σσΙΙσ (Ισ Ισ11Γ Προ

(ΙΜ 8- ΡευΙ ω: ΡωΙσΙσγ , εμΙσ άσεξεττι
Π. Πίπα:

› έκί
κ
›

κ ε

@σε

Δ

έ-ή---,----Ψ

#18

‹

.3'εππο:ι ΧΧΧΙΙᾶ

ωΙζξε· ε :Με αιτιέΙ:τειιιιεε επι άέρεκιε ἀεΙ'ΕἔΙὶΓε.
ΜεΙε : ρμταιΙετεωεπε Ιου" Βο1181ευΓεε
ἐξ Ιου:ε Μογοεε,νΙνσητ-ΙΙε με ειιιΙΠ άσε

/ ·- ' Μακ άο,Ι'ΕεΙΙΙΙ: ,ε1ι1Ι Ροιττεογειπ ε.ΙΙτε
ειιη»Ιογει ζι1τΙΙοττιοτιτ ιι Ια ιαοι1ι·τΙ:ιττε:
εΙοε Ρο.υντεε , δ: :ινε ΙοιΙΙ:ι€εωστπ εΙειε

ΔΗΐΙ€62 θ Ετ ΡυΙε εΙιτειιιά- εεε ΙοεζΙοηε ἐΙο
Μ·ογι1εε , δ6 άι:: ΒεΙΙ8Ιε_υῇ;ε , (ΙΜ απι

ντετιτ 311ΙοιιεεΙΙ1ιιγ τουσ: Ια τοπ ,› νΙ

νεογεειτ `‹Ιο Ιουτ τονρΙιιι ,...:8ε Μπι άστε
-Ι:Ιειπε :Ισ Ι”ΕΒΙΙΓο,εοωεπεΙΙε ίσοι; Επι» 7
-ε3τοΙττΙΙ πιοΙΙιε οταἰηιΙτε Με Ιιοικε:ε 86
' Ια ΓεαΙΙἀΙΙΙοεεΙο`Ιευτ ε:οΙΙΒατηι1ε ε>ΙΙ :άι
ΜϊοΙεο.ιιτι·ΦωεΩτΞ Ν”γ :ιὲτ-ΙΙ, εμε οειικ

(με Ι'ΕΒΙΙΒεροττοτΙουτ, άουτ Με Ειυτεε,

[ογοιπ εΙειοΒεεει1Ιοε Θ ()οΙΙεε εΙε τοιιε Με
έΙάε:Ιοε,άε φεΙφιε ΐο;πΙε ςιι'ΙΙε ΡιιΙΙΙεω:

νΙνεε,ηε: Ροτάε:κιτεΙΙ:ε Ρεεεευ:ς·ειιΙ Με

τ

εεωΙΙΙεττωτ
Θ' πρ: .όοηεειις-εΙΙεεΡεε
Ι @ο
Ια Ιογθα_ςειιΧ
κ.Ιο εΙ6Ι1οτε, · ι!έ 86
Ια
·τι·ΙΙΙεΙΙο ε εειι:ΗΙοδεάαπε, 8εΪοΙΙΙ Γεωτ
εΙειΙο επικάτιίΙειΙ1οε9 ΙΙ :Ρε ε:ΙεΙτ,86 Ι'οσφε3
··τΙεκκε: ΙΞιειΙΙόε ]ιιΙΙΙΒθ,εμπτ ΙετΡι·ςοευτΙοετ ·
' Ι ..εΙοΙ'ΑΙΡβετε,έφΙτέ8ει1εωεπτ;ΜεεΠΞιΙεφ

ε· τοιιε·Ιοε ΟΙιτέεΙεΙιε ,ό.ε: ςι1:Ιςηε:στάτο
ε1ιι'ΙΙε ζ Γογοηε , ηιεΙ νοιεΙοιπτ ε'οηεα€ες·ειμ Ι
ρα:ΙΙΒιιτ μου: ΙΙ: τε:ΙΙο ώ: Ιουι·ετΙ:; ΙΙε-εΙε:

. · νεογεπιτ Γε1οπ·Ιοε .ωε:ε11ηεε·εΙο 5.·ΡειΙΙΙ
ω(

:

"ωϊ

-ρ___-«-_Τ~

' ψ !'ΕΡΜε τ. .ι τΙωωΙερ

με

66 εττΙΙου,ει·ετειπάτε επι π1σΙιιε,εμι'ΙΙε ειιίἰ ΟΙΙΙι1:Ι
Ω:ΠτίοΙΧο.τιέε εσεΙαναοε ειπε εΙ'οτιττε-

"ϊ

Ρτειπάτε πω: οΏοίο Η ΙιειαειτσΙειίο, 88
ίιήσττε·ίοΙοπ Ιοπι Ιια8οττιετιτ ει ιΙ:ε βήτα
Η Ρε:τηΙεΙέτιΙίω. Ο: ‹1ιι'ιΙε ιήοιιτ4:τιτ πιο:
ναι1τμε ηιΙοιιΧηι1”ειι1 τεπιρε άσε ΑΡό

πω σε ιι'ανοΙτ με σωστο Ι'ιιίαΒε Φ:
εεεετΙΙΙοε58ε ιΙο ατε Ιιευτεε ωυτειΙΙΙε5ε ΙΙ
δε άς εεε ε:Ιο1ίΙ:τεε,οΐι Πε επΈέτωώπτ αιω- |
ΙοιιτεΙΙιι1γΙευτεΚεΙΙΒΙευΓεε. Μειἰε έ:εΙα
Μείωο οΙαο·ε:εττο εΙὁτιιιτ κιΈΡε 811 ΙΙΙ-εκ
2%ηι1αΙε:ΡιιΙεΙοε ΑΡόττεε, στοτπτο φα
σε ιι'ε:Ρε με ση Βου δέ ΙεεΙτΙπκ: κτιογειι.

«ΤαΙΙοιιτοτ Ια εΙιαίΙοτἔ: (Ια ί6ιτι1τισε
(:Ι1τέ:Ιοηπεε. ε” είΙΙ Μι €τΙΙοἰτ @ΕΙΠΕ-Θ

ΜΜΜ Με Αρ6ησε Ι'ουΙΙ::ητ οτἀοπιιὲ,8£

_

Με Ρωτηιιετ εοι0ΠωεωΡ8. ΕιτεΙΙΈπ Π;

,

κ

ώ
εν1άει1τηι1ε
εαπ: κΙἔιιειπ
ΙΜοτΙΕι
δε. τγτο.υπηιιο
£1ιίεΙΙοςιιοΙεμπ:
ΡιΙΙΙΙσ
άΙΠΒ0€ οσττἰεε με Ια σχεση τι? ιτε Ριι-= ε

Με Ιω ρε11ίόεε ε 82. Π:ε ειίΙΕ&Ιοιιε , ω?
ΙΙΙ: .ΓξΧεωρτε :Ισ 1ο. ΒτιΙΙιιτο , ΗΜ ΓουϊΙΙα·

ΙΙ19ΠΙωε:ειτόοόαηε, Ροιπ ω: ροΙιιι: άπο
(ΙΙΙΙΙΙΙε ΙΐεωρείεΙιο- ρε1ε ΜεΙππ ε:ιπΙο-·
ΜΙΙΒΙ1τΙ:οιιτοε
Π]
@Π έτσ.ιΙΙΙξεΙέε
ΙΙ.Μειι
οτεΙυτοε
ΙσεΓοαΠά:ιΙο,ςμΊδ
τΙο Ια ι:ΙΙΙΙΙΒ

ΙΙ οτι Ισια· τ1ι1εΙ:Ιι1εΐ0Ιει:Ιο ιιτεεῷϋεμτεἔεε. :

"Φω. Μωβ ΡιιΙε @ο Ια ἀσΙΙεἑο.ᾶ,ϋΩΙἔΪ
'

σἰά

π. ”

ΡετΙΜΙΙΙΟ -. |
ι

έ'.

..

ε

-ι_-_--_&`

ή?
Ι

2..:
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Ευα” Χ Χ

ΙΉ ·

@δερ

ΡετΓοιππε ί:ιόεΙε όοΙτ εΙΈτε τΙ'ανοΙτ Με

ν.·

ντ:ιγε εΙωΡεετε , εμ1 εΙΙ Ια Ριιτετε εμ·

εοφε 8ε ‹Ιε ΓεΓρτὶτ, δέ [Με εμε εΙ'ειιιττε
μια: Ι>ΑΡὸτι·ε ει Με εμ'εΙΙε Με Ρειιε
εΙΙτε Νεο ειίΙειιτέε εΙειι1εΙεεεΙΙΒ:ιτ,ειιΖι4

Ρτεε ΓοΙΧειιιτε ειρε;ΙΙ εΠεγΙάεητ εμε 'Μό
Ια τε8Ιε ουΙ Με έ), άοΙτ επἔειἔετ ,ρω

“εεε εεε ΙΞι ΙειιΙεττιειπ, δε εμε ε'ΙΙ είΙ Ρετ
μ1Ιε ά“εε Εεεε νοευ εόωε αεκ ὸε.Ιὶο-Ϊ
Με Ιε εΙΙΙειπ, ου σε Ιε εΙὸὶτ`-ί·ὶ1ἰτε ‹μ”ε_ι1·

εεττε εΙεττι1ει·ερε.ττΙε εε Ι:Με,γ ω.: ττορ
κΙε ρετΙΙ .Με ίεΙτε εΙίΙεοΙΙ.Ι..'αυττε εΙιείε,- Δ

:με πισω Με” ει εοπεΙιπτε ‹Ιε εεττε
εε8Ιε εΙε· ΙΣΑΙ5Θττε,είΙ εμίε11Ι*Ε8ΙΙΓε εε
Πω καφε , Ιεε Ρι1ΙΙΟΠΓ5 ιιδέτογειπ με

Η
Ι

οΙ:ΙΙΒει ‹Ιε νΙ-ντε άειιπε Ιε εεΙΙΙ:ειτ. *Εεε Η

εεΙ:ι ευίΙ ότε , ρ-ιι1εευεΙεε εΙείοι·άι·εεδε
Ιε.εΐεο.ιπΙειΙεε, εμε εεττε εε'εεΙΠτεΡευτ
ΡτοΙΙιιΙτεΡΙιιε·:ι
, ΠοιάετειΙΠ·‹Ιτε
Βε:ιυεουΡ
ΡΙΙιε
Ι .; ! ε:1ειιΧ·8ε
εΙο.1πε
εε Ρετοί
πΙΙιεΙ-· '
ΙΙει·ε, σ.1ιΓετι εεΙι1γ εΙεε ΙΙιτιΡΙεε όἰεεο- ε

ηΙΙΙ-εε,ΙΙΑρόττε ρουτΙεε ρτενεπΙτ,86 μια·
' ·εα·επ·η !”εέι)ΐεε2ίΜ άσε ΙΙΕ8ΙΙΙε,ευΙΙ: Μάυ

ξ Ι;ΙτεΙ›Ιεττιεεε οΒΙΙΒε ΤΙτε 22 ΤΙιτιο:Ιιέε
άειτ1ε ΙεεΙΙει:Χ , οὐ ΙΙ Ιεε ΙτιΡαυΙτ εΙε εε
ίιιῇετ,ετ ιτε τε'εενοΙε ΡετΓοέμε ·εΙειιιε απο

·ΒσεωςΙε εΙιέιτΞε , ςμ'ε Ι'5·ἔε εΙε ΓοΙΧει·ιπ_ε , μ
με

8255 ©0Π11τιε` νοΙυέ νογέε 9ι1,ΙΙΙέ ε0πε
; ε.
,η
πι1ει1τΙσ

Μ

--._-«-2-

Ι

@τ ἴΕρἰπε Ι. α ΤΜο:&έε.

Α”

.ι1εΙε61εγ εἰς Ι”οτάτο εΙ05 νωνεϊ- ΕΕ (Με.

Μεττ10Ιι15Ια νοτ1τεἔ είε ,εμε Ι'Αρὁετε: γ·
>τεΙοαιτιο εκει άι: Ιοττ1ΒΙειΒΙο οτι Ρο.ε μαι
εΙΙοιυε ,ού .ΙΙ παμε: ΐοττ ετΧ·ο.&ει11ει1ε 17%:

Ι'εΙρέΒοη εΙεε-Ι)ιιΙΙευτε. ΙΙ ίαιπ εΙοτΙο 3. μέ.
οιιΞε φίειΙοτ5 Ισ ττιρ.τΙειΒο ιπ,έεο1τ ηιιΙ- %: ι
:Με ΜεοωμιεΙΒΙε· , ανετα Ιειιτ ε:Ικιε-6.7 ε.,

εεε: εμ ΡειτοΙΡεω οποτε: εΙειΙΙτοκικ·η: '
Με εφττ1ρεετέεΙε:ε ΡειτοΙοε, άουτ ΜΙΒ
Ιράκ ουσ: Που απο α:ΙΙεε , ε1ιι”Ι·Ι ει'

1ρΙογέεε θα Ι:: @ετ εΙο Ι'Ενε:ίεΙι1©, Οι!!
.ΡειΙΙοιιτ. Ια επειτα: ε1ιιοΙαί:ε:Μπιε: Πα

ι1νοΙτοΧδτε:εττΙο εΙΙεκουειε εΙει11ε Ι'έτο.τ
ιιπαι128ο , ΙΙ οτεΙοιπ1ε:ε εμπε:_ςεΙΙο εμε;

Π Υ τετε;ο1ε η: έ:2=]ΜΜ ίσα @Μ »ωπέΙ
ΜΜΜ ε:Ι:1Ιτεευε:τιτ με εεττ' ωειο1ει-ε

εΙο ρατΙστ,ε4ιίεΙΙς τι,ε:Ρέ ΡΙυε @με Ι'έτατ

7ΙΠατΙειΒε:_. ?ΙΙ επ ·ουΙΙ: :Ισως ότε: ·‹Ιο

οὐκ άτα Ι'·ΕΡΙίεοΡειτ, 82 Η Γεω ιίγ ΜΙ `
ΙΙΙ ρΙι1ε :και Με Ιιοι11ωεε ΙΠ8-Εὶέ%
18 Με ίειιμηεε πιοιτΙέε:ε εΙατιε Ε:: εΙΙεω

|

Με; νουε νογὲε ΒΙε:ι1 εμε Ι'ΑΡόεεε;

[ΜΙ :ΜΙΒ [ΜΙΒ σε Μι πιεΠπισίοι·εω
ιεΙ1ίειοεάοΙ'ΕναΓφο , Η @κι με 27%
άμα. 2,272 Μ· απ] με α"απεβαίαβυη.

·

Ισ ετ011τβ.ΙΠΒειι1”ΙΙεΙΙτ , εμε Ια εΙΙειο0%
ιΙΤε 11ο Μ! ανα2οϊ.έιξβέπωσ·, :με ά'ησ

'Θεά. .ΟεΙανοε1τθ:::ΙΈθιι1ΙΙ σε @Μ
~."; ε3~
7

τους

Ν
›
|:

ω
..

7

`

Ι

Ι

;

..

Δ
77

ε

έ
Μ.ι·

ή

.8'εκωων ΧΧΧΙΡΕ ' ν

α”. που: ειιιττετικιπ , 8: ώ: εμι"2ζ/ξιω @το
ν.
[Ε·υψωβέι @ατά α”απβικ/εβακωμ , δ;
,, τω. ;ιοπι ι1Ιι”ΙΙ Η” έτὲπὶειφ εΙνΙάεη: ςιι”οΙΙικ;

Ι

'ι
ΙΙ

ιΙο.ιιε Γέτειτ ‹Ιο :πιπ1:ιδε 6:τοΙτ ΕΜΠ υπο

5

-ε:ΙιοΓε 5ικοιτιριικΙΒΙο ειπαμε Ι'οτάι·ι;

.` :ο

.Φο-.ν

:Με άΙΙιεοΜΙΙοε » παώ μοει:ινεεφε Ια Ι::
ρΙπο.τ8ο :Ια Εν€ίςιιεε. ΑΡτε:ε @επτα ητ
πιειεςιιε νογο:ιε ττιειΙοτεεωικ ς1ικΙ εΙΙ Ισ

ΙΕ:ι·Ιε ‹Ιε ΓΑΡὁττι: , ε1ικιικΙ ΙΙ τα1ιιΙατ απ
;ΙειιΧΙείκιιε. ΙΙει1,ςι1ο Ιει.εΙΙσοτι1ΙΙο κή;

μι
ς:
Ι
Ι..Ι

έ:Ξ·[Μπε με ά'απβα!ωω. Πορ1Μοπ
'Ι.
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‹Ιε «Με ίσα , άμα σκοπο εε :ιερεΙ
Ιέεει σε πΙΙΑΙΙΙτετε,ίι.ιΡΡΙεέε ει εε ὁεἘαιιτ

ΡειςΙεε εΙΙετεκΙ”ι1ηε`Ιἱιεεετε εΙπειτ1τε. δΙ
ΙΙιιΙΙειΙε νουε ιι··'ειι ο. Ια εΙυ.τ8ε, εκετεόε
επ τοιιτεε Ιεε Έοη&Ιευε; νουε Ροιινέε

ν-όμε-ίευγε: Γεω εεττε εΙι`ετεἐεετ118ἰ8 ΠΟΠ
Με εεε τ:ειιντεεΙ νΙΙΙτέε ρτειττΙετεπτειπ
Ιεε ρειειντεε δε Ιεε ιτιεΙειςΙεε. Εφ νειιΙΞ
ΙΙ0ιι5 επ άοιππετει εΙε Ισ. εοιπαρ:ιΠΐοικεΙΙο
εττειπΙτΙτα νόττε εοειιτ , ἔέ όΙΜΒΙΓ21 Ιεε
ε11τταΙΙΙεε ‹Ιε νὁττε εΙΙ:ιτΙ:ε.Ιε [Με απευ
ΙΙΙΙ ΦΠ” σε ει ρου εικτε νοιιε , ηιιΙ Με ε

εΙενΙιΙΙΙετιτ εΙπειτΙταΙεΙεε , Η εΙΙεε ανογετιτ
Ιε απο: εἰς: ·νοΙτ Ια τοΙΓετε εΙεε ρει·Γοι1
Μηιτε ΙεΙυε ΟΙπΙΙΙ Ιειιτ τεεοππτιατιάε. ε
Μειἰε με ΙΙειι ιΙ'εΙΙετ εΙπετεΙιετ επ εεε
ΙΙΙΙΙΙΧ·ΙΞι-Ιε Μα 86 Ι,οεεειΙΙο·τ1 :Ιε βϋτε

(ΙΜΙφθ Βοιπιε αι1ντε-, ιιουε σε νΙίὶτοΙιε
θΙετε;,ιειιε Ιεε ωεΙΓοπε, οὐ Γε ττειινε Ια
ΕΙΟΙΡ©ΕΙτε8ιτ Ιε Με Ιπειιτεε”εΙΙ ει εΙΙτε Ιεε

Φωε5 -εΙε Ια νει1ιΙτε 8: άιι Ιιικε ,. εΙεΙ'επε
Ιω δωσε ειιττεε μεΙΒοηε πιοικΙ:Δεεε.
ΝΒ Μ'αΙΙε8ιιέε. ροΙ.1π ΙιιΙι:ιιιτε·ΙΙε ‹Ιε νὰ

ΒΡ808ΙΙΒΙου ε φαμε Γε με: εΙοΙοειΙΙΤε:
«.4εί:Ι

Υ ε

,~

_

εα:13

Ι

_

|

-4ιρι μ ! | · Δν›·›ω» ΜαΜτ° ?
ἔ

0639. ευγο·οΜαί ί-σειΕ1εο Μα νάΙΞτε όσειΜΐοτει- . '

ν·

Μα. θε ο'‹:Ρε ΡΜ απ τΜίει·ψΙε: , φα
ν6ιτε νὶίἱτέε , ε1ιιπι1ἀΙεεὶιὶιι·1ςὲ κΪουε αοπ

άυάτ α· νοΙτ Ι‹:ε ΓουΗ:εαοεεε ά'ωπ μοντ::
ΗάοΙο.- ΟείΈ Ιοΐι1ε εΙιιάί)ε, ΙσΚογ άι:
8Ιο1τ:,6ε νότα· Γοιινετε.1υ 5ε1€ικιιτ. (Σε:
31Έίϊ:Ράε ιτιογε1υ1 νοιιε 1ο ά1ε; ‹:`είἙΙιιγ
11πείτιπε 1 ε1ιιΙ νομε Ι'-:ιΙΤειιτο ; Ε:: Φσ7ἰΙἔ,
(άὶτ-ῖΙ)7ε σου: είιξτ,φίεπωπι με τω: ανα.
·υΨά, Ζώα έ2 σεηίωρεπί2; είε· Ματ $7ετε:,
20%; ϋἰὲυἔ.τ 72Μ¦ὲ 7%Θ σαιΨπε. Πω Μ 811 έ$
νουε Μι νὶίὶω όο φως) ςυο νότα: ΜΜ

`_

_ Με ειΡΡοΙΙε /Δ]θετε:, 8: όοιπ ΗΡιτιπά
'

Πιτ Ϊογ Έοἐτ- ΙΊιοιπτιοιιτ,ΥΓοἰτ Ι”οιϊέτει€ε,
@ΜΒ το9οΙνσιπ εΙο νοι1εΞ..ΜειΙεχΠ φά
' " αμα Μα έ:: νοι1ε στη: επ οί&εςιιοΙ€1416[

~@&6 ε;ι-ιτἴε ό0 ικ'Ιειιτ με τοιπάιτ ω·
οΙ)Εισο,ορ'ε!Ισε Με ίειίΐσητ :Ευ ωοὶηε νάϋ

_

τε:τ ΡατΙευτε εαπ ; ι1ιι”εΙΙσε άρΡτειππτΜ Ω
οιί.ιτιο5πε [πιτ Ι”οι1γο , Ι;; Βεἴοὶη ς1ιΓΠε
5 στά άοΙουτ ΐοεοι1ι·ε. Ε6° (έεοιπε οίΠό
'” - ΡτΞιπάραΙ άε 28 ρω νο1ιε Ιοι1τιἰενἑ$ΐ-·
› Ααμέτ:ξεαΪοιιε επ τοιιτεε-ἀεἱυοιπυσἴοῇ >
-μ
ου Κω άοητκέιτε ; ου Μια ἴαἑ=ἴειτιυτὸι1ἰτ

-νοεΜΠΠειι1εέεΙΙΒεωΙσοποτ, Ι.Μΐόε-ΙΞι· ` 4
.κ _

ι τουτσε σοενίτσἰ‹ἔἱω Εξ Ειυίΐοε ε:α:ιιΠ:5,Δ

άουτ Τειν;ιποο :υ εοὐευπιο- άι: ςὸΙοϊἐτ`
ίαᾶιιεοτὲ_, Να πω· €Π8:σε ροΣυθ3ηικ:Ια
.' Ξ:>°ω`

.
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_
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εεωρεείὶ ιπωνιιΙω 8: (με νουε νοιι5 εωρ.
:Η Ιει1τέε, δΣ εινε2Έ:ιΙς ‹Ιε Ιοιπάεε Ρετ- γ°
:εε Ε'εΙΙ εε1ο._πιείαιε εμιΙ νουε ὸενι·οΙι:

αρρτετιάτε;ι εΙ'ετε εΙιειτΙωΒΙεε. @Η εε
Μ: Ιεε ὸεθιιικε-ὸε νέπτε εΙιιιτΙτε , φ1ί
σετ ειττΙτε Πιτ νοιιε εεε' Ρεπεε-, (Μπι:
νοιιε νοι:ε ΡΙ:ι58ηέε. [)Ιειι νουε ο. ότε Ιε

Ι›Ιεπ,εμιε νουε ΡΙειιτεε ; Ρατεε εμε νουε
ω ι1Ηέε πω, Νεο Ι:ο.ΙΙ:ιιιτ φ1ε__Ρ€Π Οι!
Ρ0ἰΠτ (Ιε μια τι (οτι Ιειιι&ικειΠα- ν00_8
Ι'αυτΙε2 ειπ:οτε,ΙΙ νοι:ε σε Ι'ειιΙΙΙέ5 ΡΩἰΜ

έρατεπε ατα Ρ8.ι1ντε5 «Ιω $εΙΒοειιτ. Σε;
ΑΙΙγτΙεπε Γεω όενοι·ε , Ρατεε εμε νοιιε
:ινΙέε ωω5ε ὸἶειτ εεΡειΙΙΙτε Ιεε δεωτε.

ΜεΙΙ:ιΒεε άοιιε ωΙευκ εε εμ νοι1ε επ

ΤΕΜ ; ετ:ιΙΒΜιιε ευ'ερ εοι;τΙιιιιαιπτ δεη
ΜΙ ιιίετ,·ειΙΙΙιι νοιΙε σε ρετἀΙόε τοιιτ. δΙ

νου5 ·εινέε έΡΙ-ωοε ειπε Ια ιτΙ:ιΙο ἀεε
ΜΟΙΏττιεεείΙ ου Ι:οΙΒΙε ου ΙπΙἱὸεΙε,ιτιετ

τέενθττε Μεο επι σεΙΙε όε Ι)Ιειι , @Μελ
ΡΙΙΙΙΙΙΙΙΙτ 86 θάεΙε. Μο.Ιε εηεοτε άεντΙεε
·νοιι€τεο€Ιτ ‹Ιε Ιιη-τείι1ίετ σε ειι'ΙΙ νομε
ξΦΙΦππωόε.()ειτ ΙΙ σε νοι1ε άειχιειικΙε, εΙΙιε
.εε-εμε «Με ανά εΙεβιρετΙΙυ.(ΞοωΙ:Ιεπ

ΡΟΜΙε-ΙΙ άι: Πεμ, ά'ΙκιΒΙτε, δέ εΙ'ωκι·εε
€ΙποΙε8 τΙ:ιτι·ε κκε κτιειΙΙοι1ε2 εοτι1ΒΞεκι γ ·

θ? επτάε-τ-οΙΙ,ειιΙ πε νοι1ε ΓετνΙτοιιτ
μΗΜΑνά ίιιέΕτογεικ μια Ιε Ισοπε
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(::=ι>- πισω δε Γεε Ρειιιντεε 8ε‹3Ιε (σε τιιιιΙαάεεε
@ο Ιεειἶοπιιιιοε μανια, Ποπ ΡΙιιε ειπα:
Με; τιοΙισε πιο έΟΧε11(επιτ Ροιιιτ ὰ: απο
Βιιιιτο οοιιττιΒιιτιοτι. Ε1Ιεε σο: σ.Πειιζε :ι
` πιο Μειίὶτε,‹ιιιἰ τοΒατάε Μ: εοειιτ, 86 δικιο.

ι Ισ ρι·ε·ίειιτ άι: σ€Ιυγ , εμ Ιι.ιγ όοιιιιο; 66
τιιιι εΙΝαιε: βεειιιοοιιρρΙιι5 Με ά-ειιιι -ριεεε
εὶο Μ. Ρειιιντε νειινε «μια Με έει.ιε δ: Ιεε

τειΙοπιε όε8 ΗΕΙ1Ε8.` Η ιι'γ ε. Ροἰιιτ τι:
ί:ετιιιτιο Η ιιεεείϊιτειιΐε,τμιι πιο ΡιιιίΪ€ ΕΜ

τε ‹ιιιεΙειιι‹: Ρτε:Γειιτ ωχ ρωιντω ώ
18Γ118 (Πωλ ΡειιΓέε τοιιτοε ο. εεε άο

νοιτε , Η ριοιιΧ 256 Η ιιεεείΓ:ιιι·οε ; "δα:ιιι·ε
Μαι ειιπτι-έσε επι Μπα: $οιΒιισιιτ ; τίεΙιοιε
δέ Ρειιντεε, @Μία 8ε νιειΙΙοε ; εΐο @ΜΙ
90%
αμε ε:οιιιιιτιοιι
ιιιιεε δε νοιιε
, (μια
πιέιτιοιΒιιειιτ
νοιιε Γογ_έ3.·ιωιι-π·ιε
αι ι:ετ ειισιιιοιτ, δε υιω (Με ·τισιιτε τά
6:οιιιιοΜτει -Ιοιιι·. εἱιει·τὶιὲ. Μειιε 'Η ?ικά

ανοιιθωιιι€ Ισ: ιιοικιβτε στι ι:·Ρε Μειιρούτ.
Ιιτιιτέε τοιιτοε16ιιι·ιεΧεωΡΙσιά :μια ιιιιΙε
1ο ὰ: νοιιε ω: ἀειιιεσιο ατι ιιττιειεινοικ

Γοιινοικιιιι: Δω ΡΙιιγο: , φα:: Νώε (Πιιι& ”
2 τεεει.ιδειάιι·ΐο.ιι€ ειιι'ΙΙ-ιι. τἐρειιὰιι,‹:ῖσ Μ.

· ριιιιντοτὲ,ιιιι'ιΙ` :ι ΓοιιέΓει:ο, άε Ια @Γεια
`οἰι Η ε'είὶ ΔΌΒΩἱΓ8ἔ-Ροι1τ νοι:ε τω::Βετετ

β€98τει€€8 ειιιι'ΙΙ 9005 ει Γαιτε5 , & ό.σ Η
Βιο3ιιιιπιιι'ΙΙ κι” ειιιιάΦ·ΒΜΜ άειιιιι·Ιε3
>°

··

>

>

σε”,

[υπ ἰἘιυἰπε ΙΤα Τἰπσ2ὐέε.

ε”

οὶειιΧώ νοι1ε-Ϊι1ὶγέε βάοΜτω:ητ Μ Ρει-ΟΙιαμ

ττοπιἰ‹: Γε εΙυιτΜ:. @ΜΒ Ποτοε,ειγάέε ν°
:Διώ Ιςτεεεωωοεε!επε εοζσ:Μν6Η,Ιειιτ επι

άοιιοειιίτ Ι'οκειπΡΙο ,· αΙιο.ευτι Μπι (α Ει
111ΠΙε,2κ Με γ οηεοιιτει€αιοτ Π18(Π10 μυ

Με ·ο:;1ιοετ:ιτὶοιιε 5 δ£ τεωουΡ:τωοοε , Η
νουε ενέε άτοΙτ ΙΜ Ματ επι Μη: Κ ε:ὸφιιβΙἔ:ε νοε [οΒιπε Με καπ , 8: Με Μπα
οτι Μετα Γει1Γο:ι , οΐη·ιουε νογοπε Μ ΡΙιιε
ΐομνο:1ιε απο άουΙειπ,8: εοτιίιεΠου,ά'υπ
εὁτὲ Με πεα:ίΠτέε ειι18κτιεπτετ με Με

ὶ

·

ιτκι1ΜΙοε,8ε (Μ Ματσε Με ειιιττιόι1::ε «Η
ιΜουειτ Αυ εισαι άεΙ)Μι1·, Ηπα εοιιε

αΒοηεΜτ Με θηκε σΜ ν6τω ῇιιίὶΜο8ε
ὡατὶτὲ,εΒει φα Με ραιατέε 8ιτ αθΉ8οι
νοιιε Βοη5δα-πτ , δέ ςιΜ Μ $.εὶΒιιειιτ,εΙυὶ
σίΈ Ιευτ ωαὶίὶτε: δ: Μ νόττε ,ειχαηε·ννοε_

οΙἶτειιχὁεε εε€τεο.ΒΙοε , ΜΙΜ- ΡτοΓΡει·οτ

τουτοε-νοε γωγω ·ὸιπαιπ εε ΙΜοΜ , 82:
νοιιε φυτοωΜ υπ Μια· ει1ϊειι1ττε , όα
19· ΜεΠ-Βοτποιείο, δ; €Ιο:ΙειιΓε 1πτωοτ- ·
"ΕΦ φί2Ινουε ε-εις:ι1ι1ΙΜ, -ΑΜε:ια.
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