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ΙοΙτιτ σμίΙΙ τι,σΙΙ Ρ:ιε ττοΡ ειΙεὲ ιΙσ Ι:Ισπ
σιπσιίάτσ σσ ειιισ σ'σΙὶ σας: αΙι]27'8 Διβέ|'
σΜΜ: ΟΙ:·Ι/2.σ ΜΔΙεση Ισ Ρτσιπ:ιιπ ΡουΕ
ὸΙτσ,ε1ιισ σσε ίστωτισε,εΙοεπ ΙΙ ΡειτΙσ, :Ισ
` νΙσιπισιπ Ιἱστσε δ£ 1τΙΙ0Ισπτσε σοηττσ Ισ

δσ18ησιιτ. Ι.σ Ισ-πε εΙυ ΡειΙΙΙιεδσ σΙΙ οΙεΙΙΙ.
θα ΙΆΡόττσ σπσστ1‹Ι, Πωσ Ια ΙΙσσιτ ‹:Ισ

Ισιιτ ἔςἔσ,8ε στι ριση ὸ'Ιιοιιησιιτ°, σμι'σΙΙσε
ι·σςοΙνσητ σΙ·ειι1εΙ'ΕἔΙΙἴσ ;Ισιιτ σΠΙΙσαΙΙό4 '
πισω Ισ σοσιιτ,δε Ισιιτ εΙοτιι1:ισσιιιισ ττοΡ ·

Ι›οιπισ οΡἰιιΙοΙτι εΙ,σΙΙσε τυσίπισε , Ισε ἀσ4 `

8ουτσ ιΙυ ΒΙεισο11:ιτ,Ισι1τ στι έιΙίξιπτ τΙέ=
ΙΙ:ιΙ8ησπΙσε:ΡστΙτε σωρΙογε, οσε σοιτιωσ Ι

ττορ ρση1ΒΙσε ρουτ Ισια «Ισ1Ιωτσ'ΙΙσ , στο η .
ε €011πτισ σκορ Με 8: ττορ νΙΙε ρουτΙσυτ

ῖΙΙἔΙΙΙτσ. (),σίΙε σσ συσ Ι'ΑΡόττσ σιρρσΙΙσ
Πσε-σΙσε:ΗΜτ1στ1τ-άσυεπέσβετσ: ώ· Μβ#·
Ισπτε: σοσττσ ΕΙιτΙΙΙ ; Ρατσσ εΙυ”σικοτ.σ

@Με ΙσείστνΙσσε άιιΠπισουο.τ τσ€ατσΙσι112
Ρϊ0ρτσττισΙιτ δ‹Σ Ιππι11σά·Ι:ιτσπισι1τ Ισε

Ρωνι·σε·-άσ Ι'Ε8ΙΙΙσε ησεπσωο16ε ό·σΙ'σε1.
ΙσΓιιε (ΜΙΡΙ ηιι'ίΙσεξωσπάΙσπτ·στι Ισ· ρστ- Δ
ίοτιησ (Ισ ίσε σΙΙΙ,στιεχδε ίσενίτσιεισεε Οσα
ΜΙΒ' : €10”οηΙσε αάάτσίΙσ , σ'σΡε σο ίοει
ΗΜ δε ραπ (ει ΒΙοΙΙ:σ , εμι'αιε Ισεσπτωσ Δ.

Ι7τσωΙ;Ω
Μαι Χσεισ-σσιωτισ
σΙσίΈ Ε: °ΠέύΜσε
·
_
. Ι
Ισ

4.60

_ Σε:·),ισπ Χ Χ .ϊ Κ

. Ιε τεειιεΙΙΙΙτ , Ιε Ιοεετ, ε; Ιυγ άοτιτιετ α
ΙιοΙτε 86 τι ττι:ιτιάετ,εμιε άε τέάτε εεε άε- .

νοιτε ΙΕι τι ίεετἱάεΙεει ειιιΙΙιεΙΕεε Ιε ττιειΙ
ττειττετ, Ιε εΙιτιΙΙετ ΙΜ Ιε ίειΙτε ττιοάτιτ άε

?Μπι δέ άε Ιβιβάιιε άε τείιιίει· εεε πιείι
τιιεε οιΙΙιεεε τι ίεε ίετνιτευτεε Ετ άετε
εΙιεἴ εοτιιτιιε τ:”εΙτ ραπ Ιε $εΙετιειιτ άιτε
ΙΙοτι Γε τετιά τιιοάεΙΙε,ΙιιιττιΒΙε,δε ίετνιτι

Ι:Ιε,ι:Ιτι:ιτιά οτι έεΙάΙο:ιτΠε ΙιιΙειιιεε ει ται-ν
όΓθ (ΖΒ8 Ρ(ΐΈΙί5 (ετνιεεε Σ!. (88 Ρ8ΙΉΠΈδἰ

@τι εΙΙ-εε εοτιττε Ιτιγ,τιιιε Γοτι εΙΙΙΙετ ·

-δε ιιι(οΙετιτ , φωτιά οτι ε'εΙΙιτι1ε ττοΡ
Ρ0ι1τ ε”:ιβΙιειιΠετΙιτΓάιιεεεΙΞι. (ΪείΙ: άουτ: .
ειι εε ίετιε άιι'ΙΙ Βιμ Ρτετιάι:ε εε εμε ΓΑ
όττε άτττεν,
) . ΙΙ σε Ιεε Ι'ενοσ νειινεε Δίε
ΖωπεπτΜ
σ|επτετ ΜΜΜ Πω ; ε'είΙ σ.
Ψ
,

άττε εμι'εΙΙεε ε'όΙενειιτ δε ε'ειιοι·τέιτεΙΙ·
ΙΙΙΙετιτ,_άεάειι€τιεττιτ Ηετεττιετιτ εοτιιττιε
ειτε εΙτιοΓε άιιΙ εΙΙ :το άεΙΙο_ιιε_ά'εΙΙε5›
ΙἶετιιρΙογρἰι εΙΙεε Ιετνογετιτ Ιεβι5€ΙιτιίΙ:

άτωιε Ιε Πτετεοιπιτ.Ετι έτειτιτ νετιιιεε :ι 00
| Ειο1τιτ,8ε ττιόΡτιΓειτιευτιε εΙιειτεε, ειιι”εΙ
έΙιτιάεΙτισγειιεΙΙτιάΙΒοε ά'εΙΙεε,.εεττε
Ι·ιιιιιιειιτ ι·ιιίοΙειιυεΙεε ΒιιίοΙτ τείοιτάτει
τε

εΙε ειιιικετΙε Ι)Ιτιετιιιειτ ; ει σε ρ00ν8Μ
εοΙοτετ α(ετ:τ·εττιετιτ Μι ΙεΞετετε άε εε

©Ι1ετ1%εττιειμ ΓεατιάειΙειικ , εΙΙεε τιΙΙε
ευοι;Φτιτ Ράιιτ ΡΕετε:ττε Ιε ΙσείοΙιι άιίεΙ
Ιεε

τ ;
[το ΓΕρέπε Ι. ιιΤΖωοιύέει

ω:

ΙΙ:: :ινογειιτ τΙείε τοπια, Ια νΙ€ιιειιτ ι:Ιε @ΜΡ
Ιειιτ @ο Ειτε Ιου: ΡετιιιεττειιιοΡειε ιΙε νΙ- ΙΙ
`ντε` Ιιοτε ότι ττιειτιιιἔε ενετ:τιιιε τοιιτ Ιε

τιιΙιιιε Θ: τοιιτε κι ττ:ιιιτιιιιΙιτθ: ά'είτιτιι:,

;

ιιεεεΙΙιιιτε του; :ιτιιεε ΠοεΙεέ. (:'είτ ‹:ε

1

«ΜΒ. ΡειιιΙ ιιοιιε όέεοιιντε,ουειιιό. Η τΙιτ
ιιιέέ2απ2.άετιεπκε: Μ|δ!εωε: τοπικ €ύπέβ

'

· τ·Ι!έ:[έ ·ιιω!επ2 πεπτέετι Ροιιτ (ε εΙέΒιιτε οτι
ΒΙαεοιιειτ,ε`ΙΙεε ιιιεττειιτ επ ο.ν:ι.ίιτ Ιε άεἔ
· ·ΙΙτ 86 Ια νοΙοιιτε , οιι'εΙΙεε οιιτ τΙε (ο ιιιο.- ι

ιιετ;Γοιτ τιιι>ετι εΙΐετ Ια όιΐροϋτιοιι Ιιιτε
τιειιτεοεΙειιτ ετιειιι· τετιιΙΙΙΙ Ιε ττιειτιετ€ε_ `
·

'

ιιεεεΙΙ:ιιτε, ίοΙτ Ροτιτ Γε άόΙιείΙτετό.'ιιιιε . Ξ

ετιιΡΙογ,οιιε Ιειιι ιιιΙοΙειιεε άέττΙειιΒιιοιτ,

τΙΙτε ΠΙΤεπιτ ΓετιΙειιιετιτ ΓειιιΙιΙιιιιτ τ:Ι.”εΙΙ:τε
ιιεεεΙΙαιτειιιειιτ οΙ:Ιι€έεε τΙε ί-οτιτζετ ει [σε
ιετιι;ιτιετ. 'Ανεε σε μετειιτε εΙΙεε ρετι- τ
ΐογειιτ εί'ττε ε. οοιινεττ οι: του: Ι:Ιειίτιιε;
ιι'ι8ιιοτειιιε με σε οιιε-ΙΙΑρόττε ειιΓει
ΞΙΙΙΒ00ΙΗΜε με τΙεε ί-ειιτΙιτιειιε τΙε Ια τΙο- Τ·

δωσε ςΙιτετΙετιιιε,οιιε Ιε ωιιπὶαἔε#ἰιω

3ΜΜωθ ΜΜΕ :στα , 8: οιι'ΙΙ ιι”γ ε· φοιτ τΙε
' Ιιιειι-Γεειιεε , η ‹Ιε ·ιιεεεΙΙΙτε , τιιιι Με
¦ τΙοινε εεδ.ει: ει. Ια Ε” τΙε Ισ. οιιτετε~~8£ άι:
Ήιοιιιιείτετε ΩΙιτἐτΙριιιιε.; ΓεΙοιι Ια τεεΙε
` τιιι'ΙΙ τΙοτιιιε ιιιΙΙειιι:ε Ιογ ιιιείτιιε ω:: τ. (709
Ι10Ιιιιιιεε.86 ττιιιιτ`ἴειὶ°ιττιεε ΒάεΙεε , οιίέ!Ι'3°
·'Ριικτ Με” ρω»ω με· έ: Ιωι/επ. ΕΠΑ
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77"ΙΡ?ω
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-7:77έ

η? ή?

‹"το`-ῇ-'

'ιή.

. ΜΜΜ α: τ τ το."

('2Βορ- οττοτ οιτοιοιιο οι2ο.ττο 8οοιιόοοοτιτ @ο
ν. ίιιίὶ οο=οΙιο.ιι8οπιοτιτ, οτιτιο ΙειτΙἶο1τ με

`οΙοτε τιο Ιο Ροτττιοττι°ο ρε.τιιιγ Ιοε

Μέ

τιοιιε,δο τοιιτοεί:ιιιττοε ττιιίοτιε ο

:πιο ο.

οοΠο άο Μ. Ρτιτοτο,οιιε[οιιΗτοιτ φώτο.
νοιινο,οιιτ Ια πιοττοιτ οτι `ον:ιτιτ ,·τ1ιιιτεο

1ο ·Πιο.οοικιτ Βετο τοιιιοτιαίτ , 8; @τα
οοοιιά-ττιειΉιιΒο έτοιτ οτι Ροοτ Βοτι,νι9ξέ

Μάο 8ο &οτέιττιιιο οειιιε ἘἔΙιΪς: οτιοιοτιτιο5
Βεβ τ:οττιττιο Ιοε Βοδτοιιτε τιιοίτιιοοοΙοοοΙΒ· τ
οπο" τιιιιιιιοτι Κοτιιετττιο οτι ΐοιιτ οΙ'ειοοοτά ΠΠ
βη.

οο ρεπιιΒο.Μ:ιτε ποσοστο οιιι'οιι Ιουτ @το
τιιιβοοοττο ΗΒοττοε οο ττ'οΙτ Ρουττο.Ι1_η328

οι οπο, οσο Γοτι οιΡΡτοιινοτι: οπο οοτιοοΕ·ζ
.το ρΙοι1τιο9 άο.τειτιτ ά“ιττηττι1άοτιοο" δΣ οτε
ῇοεὅοτοτἔ,ι$ι ίιιιέ:.ττο οι ΒοουοοιιΡ οἱο·ἴοοο·

ότιΙο , :το άοοετιε 86 :το τ:ΙοτιοτεοοΓΒ+
@Μία (θα :το Ιοε-ΒΙέιττιοιτροε όο ε>οίττο
ττιεττιόοε; ττιειιε οτι τιο Ιοε ΡοιινοττΙουδέτ

τΡονοττ οτιιτττο ΓοιιιρΙογ· 86.Ττιοτιττοοτ
. :ιοοιιοΙ ομοε ε'οβ:ογοτιο οοτιίποτέοεο Ετ:

ο ο'οΓτ οο τιο'οτιτοτιοοΓΑΡόττο , «οίωτιά Π;
·οιοϋτο
:ο ῇα”ι9/ἰοτ
, ·_φιἶεἔοτ
στο @Μο/επηι%Μο7τέβ7τ
@ο ΖΕΙ» τρικώ22ατέτο
:©1698

;ΡΘ11ΓΟΥΟΠϊ εΐο1ττοιχοτι ῇιι|11-ίἰόοε,ἄ'ονοἱτ
·τοΙΙοττιοιιττοποιττο&ουτ>τοΡομάτιοτι τοιιιε
1ο νοιΙο οτι ϊτιιειτιοἔο , οπο Γεω
[ποιά

`1οιιτ τιοτιτοιριττοτ°ὰ38τιο οτι οο2βΙτιίττιο,
το· ο

· ·

οιι

.

ΗἘρ£πε Ι. ·ιγΧΤἱΜσ2ἰ:ἔἐ£ σ 463 σ

6ιιβσ σΙ15τίττισιιτ» Με1ε $.ΡαιιΙρτοποτι-.σωρ.' -

σὲ εισασιτισητ, Πωσ ε1ιιογσυ'σ11σε ρυΕθ ν· 2 '
ἔσω εΠτσ οορσιιίστ,σΙΙσε (απ σοιιραβΙσει
&1ησ:δυίασ1σε. Ισ ΜΜΕ ,κά1τ-`ΙΙ ,Γ1ιιἴο-ἑ -

Ισι1σσ εμ ρ:ιτο1ίΕ ττορ νΗῖΒΙσιησιιτ ση Εν.
Κατ σουάιι1τσχ,ά'εινοΙτ συ ἀσΙει Ησττὸ

σοεπεσ ΙσΠιε (:.Ι1τ1ίΕ, ση €1όάε11€τ1:1ητ άσ .
1η :σιπάτσ (στήσω [στσπιστε ‹:σ σςΙπισ,
.
«Με ΜΒ: άσ Ισιιία&Ιου ειΙσυτ`ΡτοΡ.τἔ _ . ζ _
σοιιΓσΙσιισσ. ΜειΒΞΙσΡσσΙαἰτ , δέ σΠσε ·
ω·σίτησε πσ Ισ ρσυνσιπ Μα, σι1σσσ '

οπιηι1σωστιτ άσ ίση, 8εάσ ΡειτοΙσ, σὺ
σΠσε ίου: τοττιΒέσὲ; Με' ισπά_Βτω1άσ-»

Μακ σουριιΒΙσε. Αγειιτσσοττιωίσ υπο __
: Δ Ισσστστσ Η ίσεισάειΙσ11ίσ, σΙΙσε ροττσιπ
Με σΗσε άσσιωγ Με ῇιιεστ-; σΙΙσε στι::
@τ σΙΙσ; έση)ιιογ Ισια ΕΜτσΙσιιτ Ρτοσσε, ,
δε Ισε σοπεδει·1111ιστ σοιπιτυσ σουΡσΒΙσε
3 δσ η2ι9οΞτρ:ιε τσιπ συ 5σἰἑιισυτλο. ρα
ΤΩΥ0,φι'σΙΙόεΙτιγ- :ινο1σκιε άοϊιτιέσ σὶσ Ισ
ΐστνάτ άαιω (ει ωσπου. @ΗΕ Η αφοπ

ξυνΪ$›Ισ Τσειιέ'νσαγν8:=σσάί :Ισ σσε ΡατοΙιἔσ

έ: Ι'-Αρ ὁττσ>, πω" σαέε2η622 (σσιτά15··γ.:ι '
ΠΙΠρΕσωσσιτ>σάκ:Π ἀαι1-ε-Γοτὶ85σιειΙ)ρα::ε -

9κΉ|ε:·ΜΣ/ασ/.€δ· Ζεάά·Ρ2εηϊεπε-β).Ι'Ι ΙΙι·ο.τ>>
(Μ Ισ νἱσσἀσ ω” · αἐὶἱοι1-4ϊηιτϊ έτσυπ'

/
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ΌΙ==η>- ΒΙΞιττιο δέ ο. Ια ραΙιιέ εμι'απουτωτ Με·
ν”

ΙΡεΕΙοιποοε,εμΙ (απ: £οΙππ:Ιωποέρε.. Επι;

. @σε Ια: :Ποτ εΙο¦;ιΞεωεπτ Γε ριΙΙΙΙο Ρτειι-=
(Με: εΙΙο·(Ι , Ισ. τιι1Ιου δι Γοτ18Ιικτ ,Ιω έΙοτ

Ιο`1ῖ1οι1Ρττ€ εΙΤέε ; Ετ εΙιιιιιὶτ α α: εμε
ΙΜ” ηικΙε1ιι€ε ιπιε ‹Ι.ο ι:οε ο.άνετΓοΛτεέ οτι:
:Η Μι»
.
_ σε πιο: πιο (ο
_
,Μα
λεω:Χ οιν.ο.πε:εμ- εμε μπιειιε

=- Δω- ρτωεΙ εμ1αςιτιειπτοπ δ. ΡειιΙΙ , ηικ: μια ν
5.
Μ;Αμ ΈΙ€δίΠο; Ια έ.«Μα22υπ εΙονειτιτ [Χακ όσα
απ:: τοτ11:τΙ:δ: Ιοί-υ
Ι Ρ? οττειΒΙαέτειτ1τ εΙει1ι:

ῳιεΙΪΑΡὁττε εΙειρ9 Ισ εΙοεΙιιὶεΙῖτκ: σΙιο.<.
Ρ1ττο<Ιο Ι'ΕΡΙττε: ειπα Κοττιει1ιπ ετηΡΙογο Ϊ
.σε πιο: αυττειιιαΙτ , φιειιιεΙ ΙΙ Με ε1ικ: Μ
20021. 5. _

_
_
μέσωεπ2 εξι! άΙω2_/σιι! κι εσωιδιωπα:ιακ
5 σαΧ

κ.

1Ι,οΡΡοίο 16 Ιοεεωοιπ ει Ια εΙΙιτιοατΙοο,86
@καθε εν1εΙΦωετ1επι ρω Ζε ]23;Με.Μ , Ισ
@περα Ισ. :υἱιἰρε, εμε Γοτι-εοιπαι&ε στο η

-

7

ΡεεΙτιειω: του: πώ ωοίπμέ ομίΙΙ ΙΈΙ1τ€ΜΙ

_. `

:η εε ΙΙε:ι1. Μωβ αι ι1υογ αχηΗίΙο απο
Βιιιικ: ά18_τχε άΙεΙΙ;Ι5ωε,όοητ Ι'Αρόε;ο_ αι:
ριιίο «πε )έι1ρεε«νουνόε 9 ΙΙ ιιο2ιιε Ι'εηίε:Ι~
@πιο Μη ωε·ίωης1υαρά αΡεςε _ΜοΙτ ΦΣ,
ωΣΙΒἶΦΙΙ€$ »0ΠΈ·φαέεφ:%2,σκ :ρπιἰπἔἐμι£ἰυ2#5

Ι

«_ _- σ.ϋείΕισ.`ΙΙΙ;ε εμ1Ι_εΙΙος Γσητ°τρμρέΙὸΙ€8 86
` ' «δ ΒΙ·αΙΙΙ1·8ΌΙ€5,ΙΙ εάα#6°;104τε: φ2ἶἰ¦: 022]ΐιιιΕ
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έΣκΙεει%
ΙαϊοΙκφρομ_βε
ΡασΜέρνηθ].
·ές:ι:τ€ξογ,6Ιϊ
.,ΙΙ.”1Πίτ:Ι&Ιο.ιμ8ε
Ισ οτΙιτιζ:;

:Με βΙΙΙ28 @ές ΡΙ;ι1έεΙιτΙἐ.ν·ςΙ:.ΩΒ'εΙΙΪ$
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_ ρπε;ω»-ε 21 Ν·ωω·68ε.·

κα;;

ΪόΪιιίὶὶΗειπτ άσε ειιπτεε; τοίησιέι·ε ξείξ-Η εεε;» .
εν1εΙοπέι,ημ7ςΙΙοε (Με εσυμψ1σε ό·ε τον Ψ
Ιιιἴ-εξε ΕΙΙι:ε σετ ιτ1ειι1·εμιξ οι ΕευέΨογέ

οἱ' εει1 Ισ Ρ€ιε·ν€ιιτ ΑΜΑ Ιἶειεεοτ ο να

ΙομεΙετω ατιι3ε-άε Κρι11:5 αμκ·
Τα ίο37
ΓΑρθττο ιίειπ·ειπό με ἰοΥηγ~1είἴο·γ άι
Ο1-τωέϊειι11[Μαιη Μ, Ρτ0ίείΠοτά (με Γε»! =
Μ· ει: βειτςΜω ἐΙε Η €ατύ-ετ ἐΜάο!ειε ϊ
Β1εωεωτ. - (Σε: ἑ1ιζηε _ἐοΙὶτιοἰἔ:1€ ηι1·Ιξξ ζ

Ρο.ττςι1ε τα 1ει1πέ5&ευύσε, άσητ Η ρεἰτ==

Ιε:μειιοηεοοξΙΤΡέι φ11τσε ευ·Ω!ιτι!Ηε= '
Μ Φορηηιι€ττειιπ·τ]ο Β1:1::οτιατ.Αυ ω»

@Με πι1πιτςιιωπ προ' Ραπ Πε έέεΙ1:ιμ·
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«με εε νώιι ὸε~νΙντε ει Ιειτπιο.Ιε άάπτε 1001,»
εεΙΙΒιιτ εΙιοςιτε ΙττεεοΙ;εΙΙΙειΒΙειπευτ Ια ν·

άοδϊτΙοε ‹Ιε δ. ΡουΙ εΙειιιε Ιε ίεΡτ1είτι1ε _
εΙι:ιρίΙΙΙε @ο .Ια ρτει11Ιετε ΒΡ'Ιτι·ε'ειυΧ Οο
ΙΙΙΙΙιωΙε ειὶ ΙΙ εοιΙΙεενε τόυτε ειπάει·ο ει
εΙιιιειΙε Ρεείειπιε ΙΙΖΙεΙε ·ΙείΙΙΒεςτε,εμιεε
εειι5μεγ Ιειιτ νει1Ιειις ὁτετ ανεεςιιε Ιεἐ

ΡΙε8εφάεΙευτε νοει.ικ. Π: @Με επεοεε.
ευ'ΙΙ με ΡειτοΙΙΙ ΠιιΙΙε μια ειιΙΙειΙτε π?

άἑιοεΙ”Εετὶτυϊε,τιγ όαΙιε Με ΙΙντεε εΙε Μ.
Ρ€εωΙετε ειιΡΙιιἐ εωεΙεσσε Ε8ΙΙΓε,·ειω

ΜΙ: τω:: άι: εε Ρέετειν:Ιι1 νεοι: (Με
ΒΙεεεήΙΙΙεέ εφε τσιπ ει: εοιπτειπε ΙΙ?
ρ:ιτεΙΙΙ,ευε Ιεε Ιζ)1ειετεε πιείκτπεε πε βή- Ι
ΩΠεΠτ ΡοΙητ εε ναι;; Ιε.άΙτο.γ ΓειΠε#

ττΙεΙιτ , (με Ωιι15-ειΙΙετ ΡΙιιε Ιω:: εε Πυρ

Ι'Αρόπτε άΙτ ΚΥ , ειπα εΙειΙτει11επιθ ει
Παω: Ια ΓιΨΡεΠτΙοι1 άεε Β08:€11Ε5 όε.
Κοτι1ε. (Σω: ΙΙ οτεΙοωπε ἐεγ εΧΡτεΙΙό:
τπετιτ,‹4ι1ε Με Πε τεεοΙνε αι1ευτιε νει1
νε επ εεττε εΙυ,κΒε , εμ ι1'ειγτ (εΙΧεπτε

σ.ιπε·ρειΒεε. Οι· Π::τεΙτ εε εεε·υπε' ΙσεΙΙιτ
ΦοΓΙ% δεβἰετι εΙΙΒιπε δείΙ:1°ε όεάουρέσ

μι· δ. ΡειμΠ άι: νοΙτ ιιηε·γΙεΙΙΙε ΙετΙΒΜ:
ΙΜ' Ι0ΙΧίιτεωιε; δ: ευ ἀεΙε νουἔιῆίειἱητε=
ιπειιωΙ)1ευ,εΒρέείωεε ‹Ιε τοΙ1τε Γοιι
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ΒΒέε' 1105 :ιὸνρτΪειἰ;εε ττ1σωπεε, εΙιιςΊηυο

ΦεΠὶόπηεΒ~ πάτη1ηι€ειι:ε φ1ΊΙε Δόγοι;τ
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σΙΙΙΙ›. ·ΡιιΙε σα: Ιω ΠΙσσοιΙΙΙΙσε τισ ίαΙΙ.ογσιπ::
ν.·

ΔιιΙΧΙσεέ1τΙιτισ νεσιι ‹Ισ νΙντσ @σε Ισ οσ
ΙΙΙ):ιτ, ΙΙ τι”σΙΙε ρειε ροΙΙΙΙ)Ισ σΙΙιο)ϊ ηι1σ σΙΙ
Βιμ ασια ιΙσ Ιἶοττισ,€1ιισ σε ΓοΙτ ::σ νοσυ
σ1ιισΙ”ΑΡὁττσ σι1τσιτσΙσπΙι1:ΜεΙ ΙΙ άΙτ Ισγ

42ἐσἔε: ωπβΜσ`Ιεα2βε:κέετηθ]. (ὶΨσΙΙΪ
σΙΙ οτισ @Πει σσττσ %σαέσσσ1/σμΙοι1τΙ
ΡξιτΙσ Ρ ()Ιιστε Ετστσεΐς:σΙο. σΙΙ ίοΙ·τ σΙο.ΙΙΙ

δέ ἔσω Ια ρσίΒορ σΙσε Με 86 @σε ειυττσε,
ε ΙΙ.η'-χ σ, στΓοιιιΙσ ΠΙ ΙΙσ Ι'σιιΙΙ :σσσιωιι
66ε1°σσἔ_ω; (]σε ὲΙτ191σε συ1ττογστιτ Ισ
σ σΙιστἔσ·σΙιι Ι)1εισοικιτΙ δ; σπΙΪστπΒιπἴ
ἴάιπτ σΙΙσε ανογσι1τ Γεω ιΙουτσ ρι·ο;1:Ιε οιι
άσε γΙνσ νοϊΧ , ω» εΙυ ιτιοΙΠερειτ Ισιιτ

@Βου Ρώμα: ὰἰΙιιΪσρΙΙσε ΙσπνΙτογσιιτ Ισ
;ΈσΙ81τσιι; κοιιςσΙσιΙΗΙσ σΙειοε Ι'σκσι·σΙσσ
“Η Ιάσ σσ ττΙΙ:1ΙΙΙσσσ. ΕΙΙσε ίσύ-ΙΙσε,σοτ εΙοησ
.· ΙΙΙΙιετσ€9σΙ1:Ισστ ΐογ ; ΕΙΙσε·Ιππι1εμιογσιπτ

σνΙάνσωωσΙπω Ισιισ ΜΒΜ' ΟξσΙΙ: ©σττσ
)Ρτρ:11-σΙΙσξ78εεσσεσσ ρεςοΙσΙΞι σ1ιισ 5.Ι):ΔιιΙ
σΨρσΙΙό·;ΙσιΙσ ρεσαίωτοβ7. ΙΙ Ισε Ι3Ι:ι(ττΙσ
. ΪΙΐΩϊ1 σε ·ε”σΙΈτσ ιπ:ιτΙόσε σϊι ίσοδιτςΙσε

?σ σ043σσ5. (ΞσΙει στοΙσρσκωΙε ω: νσμνσε,
ΙΙ σε: :ςΟΜΙΠαπάσισ

' ειρΙ·σε Ιι.ιγ

Ι ' ΙΉ'ειἰε
ὶπσἴωσ
ει σσΙΙσε η”519οΙτ
ς1Ι1Ιίσοσρειεζτσριι
σηςστσΙσυτ1σ5Ι
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Ιαάεε.(]'εΙΙ εεττε ρι·οττιεΙΙε άιι'ΙΙ αρΡεΙΙε ΟΙιαμ
@κ ω Ιε πιο: άεβ)ι Ιερτειιά Γοι.ινετιε γε '
αιιιΙΙ άατιε Ιε Ιατιεὅαἔε ·άε. Πιευ 86 άεε
ε
Ιιοτιιττιεε,ροιιτ άττε Ια Ιογαιιτε δε Ια εστι
ΙΙατιεε δε ίἱάεΙΙτε α τετιιτ εε εμε Ι'οτι α.
τιτατιτε;εοπιτιιε τιιιατιά δ; ΡαιιΙ άι: , ουτε
ί'έπετεε'τιίέτε είε: βασικα: , π)απεαπέτ Ρετ Μ

βλάε Μετα; ε'είτ α άττε Ια νετιτε άε Γεε @πμ
ΡτοιιιεΙΙεεε δε ε'είτ ετιεοτε αιιιΙΙ, οιι”ΙΙ
Ι'ειιτειιά,ειιΙΈξοπτε αεκ ΟειΙατεε,οιιαιιά(Μ_ >._ Ι

ΙΙ πιει Ια Εογ , ε'είΙ α άιτε Ια Ιογειιιτε, “
ανεεειιιε , ία Ιαατατἐ

Ζε α'επτσαο· ειιττε Ιεε -

ΜΙΒ άε 1°ΕτΡττωτιιεπε δειΒιιειιτ Ρα
τεΙΙΙεττιετιτι άιιαιιά ΙΙ τετιτοεΙιε ατα ΡΙια- Μ
τιίιειιτ , άιι'ΙΙε αε!αι]υ:τ Ζειιιέεπτεπι,ία ω· ΜΜΙΙι
βτισεΜε, ό· ἰα/ε],ε”ερε α άττε Ια νετττε ·δδ'η.π.μ
Ια Ιογαιιτε. Ετ οτι ροιιττοιτ αιιΙΙῖ οτετιάτε

ετι Η. τιιείτιιε Ιοττε εε ειπε Ι'ΑΡοττε έετΙτ
'α αΙΙΙειιτε Ε, οιι”ιΙ αέατά· Μ β] ; Ροιιτι άίτε α·ΤΙΜ·ι
.εΙιιΙΙΙ εεεΙΙΞτεΙ-ιατειιΓεττιειιτ αεεμιτττε άε ω'

Ια ρτοιιιεΙΙε.ομϊΙανοιτ ίαιτε ατι δειέτιειιτ·
άε ρει·ΐενετετ τοιιτε Ια νιε-ετι_Ια.άιἴει
Νώε δε: ετι Ια ΙιτεάΙεατιοτι άε Ι'Ενατιτέια
Μ. Ετ ειτε εε ειτε Ι'Αροττε άιτ κι, Ζε
Ρ7επιτει·ε βια τιόιι ΙΙττιΡΙεττιετιτ Ζα/δη, @ '
Με ττοιιοΙε Ρο1τιτ:()ειτ εεΙα ι·ιείΙαιιιβε αν
- πειτε εΙιοΓε ,-Βιιοτι Ια ίογ 86 Ια ΡατοΙε2 ›
ι ΙΙ"ΉΙεε αιτογετιτ άοτιιιέε εγ άενατιτ·2α ·
·
88 Ι Δ,
Βια;

ι 4.”.

@Ματ ιΥΧ.Χ σε

_

ωφ- ο Βιετιιτοιιτ τΙε ιιιεΙατε (με οτι:ιιιό Ιε δειτε
γ' Βυειιτ Γε ρΙ:ιιιιτ, ουτε Ζζ4πέε έΕ1υ/σεβ ο

άΙ?!είέβ9

ρ·εω!ετεεύιτΧώρο-ιιτ :Με εεΙΙΦ

Κ:::τ9ΕεΗ>Ψε=-:.=πε._·:

άΙΜ:.:.. ειιιΉ :ινοιτ ευέ ειιιρ;ι.ε:ου:ιιιτ δεου:ιιιιΙ ΙΙ

ω"

Μη τΙΙτ φαϊ!
Ζε.: ιιτευιέινει ιειφυγει;
ε”εΡωτ τω: εεΙΙεε τιιιΙΙΙ. εινοιτ ΩΙΙ.β€δθΙ.Π
ττεξοιε ενει.ιιτ ίου ·τ·ς:ΙειΙΙ:Ιιετιιετιτι.τ Μειιε

χιιω εάνετΙτιιτεεζ ·όιΙειιτ ,ο οιι'ετ εε εοιιτε
εεε νευνεε··ειιΙΙειιτ ρΙυτοΙΙ ιι:ιετιτευεΙ:ι
]ΟΙΙ2Ι.Π80,ΕΙΙΙΒ ‹ἰυ ΙιΙἔιιτιε; ,μπε ου”εΙΙε·ευε
τιιυιτΙΟΥειιτ:Ιε Πιιιεοιιειτ εΙυε ρουτ [€ΤΠί).·:

ι:ιει·,γ έτατιτεοιιττ:ιιιιτε-5 ρουτ ιιε μι:
ιι·ιειιιοιιες τι πω· ΙιοιιεΙΙστε',-ίου·τεΙΙε·ιχ
ι νογογειιτ επι άέιιιφε οιιιιε Ιε εεΙιΙουτι
Ι

7

ΙἶανοιιιΞ ουε Η ΙαιιεςεΙΙιτευυ·υιατιιι€ετ
"ου'εΙΙοε ιιΙΙε-Βιιογειιτ, έτοΙτ νετιταΙιΙε

› -;τιευτ Ια ε:τυίε,8ε; που Γε·τιΙειιι αυτ 1ο οτα '
π·ειιτε δε. Ια εουΙε υι· εΙε Ιου; ι·εττ:ιιτευεΙΙαι
ξειίογειιτ Ισεειιιεο·υρ ιιιοιιιε·‹Ιε τιιιιΙ , (ο

ἔτι τεΐουάτε ει τ1ιιιττετ ΙεΠιιιεοιιΞιτ , @η
ιιΙ€ηιουτνοΙτ ει Ια ρυτετε ,Δε ου ί;ιΙυτ τΙε
Ιευτ εφε :ινεεουε 1ο τετιιεόε·άυ ειιιιιι·ιο.»

;.
›

@ο Με ιιε 8Ισριιιι:ιΙΙτετ τι ιιΙειιιςιπετ
ἐπὶ” Ι: ά-9Π€ετ τΙ·ε Γε ρεκόι·ε.ι ιτιώείεεΕ4τ

ιυτ,ετιιτι·ε·ίεΙιοιτ ρω ι:μιεΙειιτ τευτει:ιτε α·
ξιπιτΙεεετετε ιιεέτιΙΙετιιτ (Μφωει-€εω Ι
με , Θ: οιιεΙειι_-ιτι ειιιτ;ιΞΙ.εε .Ιιιἔιτ08.ου”·εΙΙε8 σ
- “Ωβ·0°ΙΙ97έοΩ,€8388ευαΠευ:_ειιευτε |

τ·

. ° '

Μν

›·<ιπ<;
.

.ι

Ι>εευεουο

ἔειοο
Χ·
35'
ε·
ε49·μ·ιβΤΕΡ
Ω`.ῇ'

| βετ Γεριύττο .Ιτ ο Τέπεττ&έτ.

ο τη;

ΒοειιοοτιΡ 1οιιτοττττιο ε ο:: οτιατι8οοιοτιτ, στη». ›

οιιο Γοτι νησι: , οτι οΙοε ροτίοτιτιοε τιο- ν·
τιοτέοε ρ:ιέιιιγοιοοε οΓι:ιιιι·ο ιοἱιειτἔο' απο». '
οοιιβάοτοΜο , ἴειιίὶιοτ-τὶτο 82. οΙΑΪΡὶιοῷ
τιιοτ @στο οτ: όοτιοτε &ττ σιτττιβατι€ 99 τ
ίοειιόεΙιτειιτ _ οοοικ ‹ὶο άοόεττι.ε. (ΣτΠ το
900 Με δ. ΑΡοττοΒΗΠτιο Μισο @το

οιιτιε 1ο 5.τιτ6ο οοε νοιιιτοεεΟοα:06 ηιή]
ττοιινο δτιιτιονοιε , δε Η -τοιτιοοτοιιιο στις Ροι:ιτ ι:ιττιότιε τιο τοιιιοοτ οτι όο.ΐοιιιι9ι8·ν
Νοε ιιιοοτινοτιιοτιε ι τι οιοοΙοτ @Μο-τω

Μαι:: το οο ΒιοοοτιοτΓθιΒο Μοτο Ωταν

ΜειοΙοε- Ρειιττοεἔ; τετ έ; το-τοιτ οτιο ό·οε
£οττιιιιοε.Γοκοοοτι:τιτοε. Ετ σε: το81ιοττιοΠε ο
(τω (10ίιοο `- τιοιιτ οττιττο(οτιιοτΙο Μου· (Μειιοοε :τιιοτιΡττο οΙοττοοιωτ › ΠΠΠι ο
Ψιοτοιτ Μ. ο_οότετιιια8τ1ειρτοττοιιο Μ»

4

ΒΜΜτοιιοΙτειοτ &ε'Η
ἐει####ἰτ#472οο.¦β:ττ
··ττακοιιΉε
Γοιιίὶ·ίοιτἔ,
ειροο·ΙΙοτπ
Η Γοιείὶ '

κι Πορτογόο ττιτἰτἑΒ1τιιΜοιτι°οτιτεβ6· Με!!

ι

ΐοετο-οτ·.1:τροποοτι ττιστιαττο άοε Οἱ

Ε01ιέίΐοε; ετοιετ_Φωτττω @Με τρίο
@άνω ° £ΒΙοε ο-ι:ιίΉοεφτοΠέφοτιτ @το
Βεααιΐοιτοπιιι'οφο ί6ΙοτττιοΙ οο ρ:.ειΓεω
1ο @το άο-1οιιτ «το ότιιιε 1ο οοιιιοετ: ΟΦ; Χ
©ΧΡ°ὰΪϋιΙΤΕ τιο -ροττιιι‹οττειοτ τι με πέτο! άο
Φι:τοτάτο · τιο. ΙΕ; ττιειττοτ, Η τὴ; οιιτητΙ=ο5

οποιο:Με άο1τοτ

··

ο

ο

. -

γ

οτε ·

σ.
‹
κ
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-·εωω αχχ κ

α:ίσμ Μω61. Ρσυ1 ίσ @μασκα (1·ώστω
ν.

Μωβ ΙΙ ςΙ1-στΩἱτζο Εεε Ι-συτστσ2_αφσιιι·ε

εμε ὲαῇε 1σ :ααα ἐ- ίσο2Μω Βάσω ώ ςιισ
Ι·ἶ€ΧΡΘϊἱ€τ1©σ -:1οιιε Μοϋττσ ·1-;οιἰε Ι.σε
ῇσυτε,ςσσ Ισ_ν‹1;μ σίΕ ϋπσίοὶβΙσ τσιτιρστε

ατακα: Ισε ίιψσσόσ Ισ Ραδοσηιιέ Έστω
Γουνσητ;τιου·Ισε
:Ρ τὸΡσΙἰἰοηε°.ΒΖ"Ισσ
.
.
τ › ›
Ρ κ»
@σώσε (σιτΙσπτσοτ , :μπι ιισ·ίσπτσιισ άσε
ΡατοΙσε;·ι11:ιὶε Με @φα δ: 21σε-τοιτσαφσε
131σΐτησε.(:σ ί-:ιἰτιτ ΑΡὁετσ σηεσ -ιισσβασιι

@σε ΕνέσΠ1σ11Ε. Ροί1,τ ;Μίσσιτσεά'ιιιι νεὁτσ
Γ©-ἀ·ἱΐἰΦΩϊὶου άσσ ΓΕ8Πίσ σωστο:: Ισ Ιϊ:Φιι+

" ει:ιΙσ ,·ἱΙ:ιιἶ:ιεὶιτισ€ ει μίση° ἴσ·τνῖσσ,«.ἶυ`σ|<3ι€$
" ίστ1άττισε· `ΓσΧπ8σ·τχαἰτσε , 8::ιθιί:άσ :Ρρα›τὲ

γώ: άσ1':ιιιττσ μια ει Ι'ΙιοσυσΒσ;σάσε
> ῇσὺιπσε ?στπισι1σ50σιτνσ5 σόιπτσΊσ.ΐσιιάσ
.·Ι·ίι€σ,8εΙα τσητ:ιτξση.όσ !”συάπσβή; Η Ισικ
Ϊ οτάσιω σΙσ-ωστά·σ€σ,ξσοφιυσ ΜΒ νστ+
- κΟΙ15σγ.ειΡτσ·ε.: 911 επ ιιΙ-σΞιιὶιπΠ-σΩΣΟΦΕϊΘ

ῖσίρσσσ,ιτὶμ:ὶ11σ 06%, φ:σ .σσυ:‹· ι3=σ-3&οτικ
·"(ΟΗΕ Βέα·ύσουρ @με ··οἱ;ΑΙΞὶ;ςέε¦4ὸἘιΡΡστΕ€τ

!ττ·· "ασΙΜ: εσωσστπωσ:ησειέ ση.εοι1τσε Ια
μικσσε (σ ω.σκ6163 9- οἰωε. πσ.·ίσιμτόγωΕ
πάσι· ςΙΕισ Ισ8 άσίδτάτσε σ: ·Ισσ 1-ιθσω1Νΐ·

¦ ΣΠ00;8 όσΙι:_υρσσ11ΜτησΓο)τσιπωσφπ19
σ ρατσΒ]σΜστπ·ρΙυε ΒτωιἀσςΙυσ !.:σιικ :1·σ8
- 1)ί:ψοιπσσε ,'άοιπδ. Β2.πη:ιση-ά. ὶσγ,Ισ

· €σεω·τ· Ι1ωσνεργσητ @ορο ·α_ΓσισσώρΜ
ΐ-.

.›

,,

__

(

;_9ἀ°

|

.

ὸεοε
. .Ι*ΕΡέπε
@οι Ι10ϊι1Ε11ο,
Ι. ἐΤύπσΜέε.
ξο'ΙΙ Βια: οτοικ:Ιτε
475 Ωω
ρουτΙα Ιογ άε ΙΈ.€Ιίε ,ρϊειΜοτειποιη ΙΙΙ ›

ΠΙοοΙΙΒεε Ρει·Πιτιοε ο), Ιιοιτ:αιε η ?ειπε
:πωπω ΡΙοο ο1ιε δ. ΡωΙ, :ι θηκε Ιε Νεο
Δ" οεΙΙοειτ ; δ: ΓεεοΠ6εωεω οπΙοιπιει·

εοπιιοε ΜΥ, τω;; ρετΓοιωεέ Ιειτοεε ό:: Γε
τικιτΙετ,8ε εΙε ο Βαϊε:ιτΙτ εΙε Ια ξετιτειτΙοει

μτΙ'ΙιοιποεΙΙετε ,.8ε-ρειτ Ιεε (ουκ Ιεο;ίε
τΙι11εειΙιι Ιτιατϊα<έε ; 8εεεΙ16τι έξ” οι οιιεΙ

ουεέ οΙι:ιτ8εε @Δε Ιειιτε;ΕΒΙΙΓεε , οιι'ΙΙε
εΙΙΙιτιεοτ ι1ε°ί-ε οοιινοΙτ εΧεΙτετ Ριπρ:Ιεε
οετΙοτΙΙιεεπι:Ιι·Ιέεε,εοωι11ο·ΙΙε οιπ πω;

οΡΙΙΙΙοτι ι2Ιε Ι'·ΕΡ.ΙΙοοραε86 σ:Ιε Ια ρτέττΙΙε,
Μ. _Ι)Ιιιεοι1:ιτ_, 8; (Η ΡΙιιΠειιτε ειιιτκεεέ,
ηΙϊΙΙε.τή, τεεοάγειπτ ιΙοπο εμε άεεΙΕΧει-.
ΒοηειΙτε5Ι τω: ΔΗΜ οσε δ.Ι):ιμΙ ι1,ειτΙτοοε

ΦΙΙΙοάε5 ύουνεε · οι: εεε :ιΞε-Ιἔι ου Ι.)πι€
ἐοιιεις. Μ:1Ιε νετ1οιπε :ΙΙ,ε1ΗΕΠ3 ι2ιΙΙοιι ευ
ΠΈΙεπ1ειπ, εμε ί·.ειΙτ 1°Αρ6τω ά'εια:Ιιιο<

17ς:Ιεε 3εμπεε νειινεο ΙΙο·ΒΙειοοοπτ. ΙΙ Ια

Ρτ0ροίε εΙειοε-Ιε άετρΙει· νετΓετ , ού επ

Μα: (Ιθεε οιΙΊΙ ο εΙΙτ ·ουΈΙΙεε Ιουτ Γο
·Ιω.ε_8 οι ἐέΙενετ,^δεο όέΙΙΙΙΙΒιπε: Και:
111ϊτΙΙΙΙετε Ϊοιη οιποΙε ‹Ιε θ: νουΙοΙτ :τω

Πα,ΙΙ αΙοιΙ:ε Δ, Ε: ανα· Με Μάϊ ἐυιπ`2 =ιηΑ
Με: φρεκπεπ; ά'πΖά·τ2Ζε :ΜΜΜ ά
?Ι"ΖώΙΙΙ:27βαι η·πρα!εωε22 οϋεα/ἔἄ›?ωώ `

έ” ΙΙΙΙεωεω ό: :ιαέει:]εά , ε» .ύΔύ2ἔιὲΖ

κ

1476
Δ'εθωσ:/ .ΒΧ/ΥΚ χ!
·€ΙΙΙΗΡ. . ά· -:|ωΒ>: »ω!-/Ζωέτε.σ. Οιιτιζο ορο Ιοτυοε
Ό €ΙΙΙΙ.οιρτ ςὸΙτ-ὶΠοἰι οΙΙοε (Με οτι οοτ &ττο,

Αττικ βατ·οιΡΡ.τοΙ1οΠό·οτ,(ΜοΙΙοε πο [ο @ο

-βΗ-`·-- ‹Α4-ν./_.

>ετφ.>αΟ·-ήψα-τ3_

Βουτοιπτ οΙο στ: Ηττα €Ι11ΡΙόδ7:,δά 11ο ςυ1τἐ·
Μπιτ του: ΡοιΙτ ΐο 111:ιτΙοτ , ῇο οτειὶηε οι»

Σοτο Έ111ΐοι1 ττγειοτ τΙοτ οοαι(Ιοοε ·ο!Ιοο

τοοτητα:ιο2Ιοε οΙΙοε απο (ο Ι:ιΙΙΙοτιτ Με: τι
Ια ουτὶοίὶτο δε ω! ΜΜΙ5 δέ :ι άΕπιττοε
«1ε61%τω ΐοτιτΙ:ΙειΒΙοε ,τι ου” Ι”οΙίΙνοτο
.ιπ'οηοΙΙρο ομ1ο ττοΡ , ηοη ΓουΙοπιουτ Ιοε

ΡοτίοιἶτιοετΙο Ιου: @ο δε εΙο Ιουι· (στο,
ττπι1εΙοο ΙΙοιπΙ:1·ιοε δέ· Ιω €θωωτΕμφ

τειΙοτι1οητ. ΠΙ «Με εΙυ”οΙΙοε ίοΕπ υ]/τα[48

Δ;;.=οπ·

Έκι-Νέο οιίέτειητ οπτιτοτοιτ.μΕε ά.οο όοΙ:Ιοτ5
Ι-ΐΒοοξο
έ·

σΙο Ι'ΕἔΙἰίο ;οΙΙοε η':ικογοη-τ Μοτο ο Μα
.Ροιιτ οΙΙοε 1:11οίωοε ;βε οσο Ιοε.ΙΙοΠ&1οιτε

όιι Ι)πτοοτιοτ - Απο ΙοεΕ οΙιειΙεο:ιητ @ΙΙ
·Βοο.ιιοοιιρ οΙειττε Ια νΙἔωουτ ΐοἱτ οΙΙΙϊέ
.έτογοητ οικοτο,ΙΙ Ιουτ τοΡεοΙτ »Βοει·ικοπρ
ΙΙΙ: καιρο δε άοΙοϊΗτ2 ΙΙ γ ειΙοτ18#το1ΏΡΘ
(ΙΜ Ιοο ίξη:το$β οποτοτύπτουο· ομιο Ι”ογίἰη

ικά: οίτ Μ. Φωτο @ο νΙοοε,82 ηιιοάο Μ:
Ηοπ·-ωτο,ου Ρ:ι4Ιο-ΜΓέτ:τουτ ο πιει-Ιίπτω. |

-ί?οΙτ >όοιίο ἶόεἶτε Ι'οοοΙο εΙἔ οοτσο :Μπαμ

€οτοτιίο τιιο.Ι-ΙτοοΙΤο,ουο Ι'Α·Ρ6ττον άΙτ φτο
ἄοτ Ιο·-ι.τωοε τέτττωοε [ο ο Έότιττοεπ πω!
Μειτι-νο~Ιά:ταπουτ·εζ Ε; φτοπτΙοτο Ιοςοπ ι

τ1ηΐ:ΙΙοε γ..ττΡΡτςΜορτ οἶοίὶιΙο -οο·υτΙτ?

›

. _

'
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95 Δε Ε». μι: Ι‹:ε ιικιΙίοπε άσε επιασε εκ”.
τι,ειγειιιτ ἐιγ ΙΙ1:1τΠ17 ττιέηει8ο3_ςυ·Ι Με ειτ- ν· =
τ:ιοΙιο ειΙει`Ι6Ιιτ, Ετ Ι'Ιιοιπιευτ ηιιΈΙΙο:ε

αγογοηε«:Ι'οΙΙτε Ι)Ιειοοι1ΙΙΙοε ά:: Ι”ΕΒΙΙΪο,

ΙοϊΙ:-Ι$ιιγτοΙτ Ι'ε:ιετέε όσεΙοεΙε ‹Ιο κοιι€_
Ιςγέ ΙΙ·άοΙοε. ΕΙΙοε ειβμίογε:11τ ‹Ιε απτά·
0οΙ11Π1σ€ΙΙτἔ· μου: ΕσιπτετΙειι ‹Ιο Ιου:
ειιΞΙρΙὶτὲζ8ι ΡΜ Ιω: "Ιω μπα καφε.
ΕξΙΙ εε εμε: ΙζΑΡέπτε €58οΙΙΙε, Φωκά ΙΙ
ΙΙΙς:7ιζέΙππτ φ/ξ·ιι/ξ·: εδω πΡι07£22%622! ἐ)ιἄε:

αΙ2·Ξπιβα ε;; Μωβ». (ΪεΙΙ Ηπα: άσε ΠΙὲὶϊ··_
φ1€ς”ςιι€ Μ: (μέέάο110€ 218 ωειυνειΙΙΙ:τ
Η:1Μηε..ιμοβ.τΡἰεὰΙ: :σε .9,α2°π-#σ79270ί22! α Π” ?·

ά ζάσΦω 86 δὲ ΡέιιτΙ νους εμε τοιιξ'ειιι μ'
εοΙΙ:τεΙΙ·ϊε_ΙΜΣΙ1:έτ16οω:Ι;άτα ὲι εΙΙΙε Ι;; ΜΙΠΠΦ

γ

·νεττι1ειιΙΙ: γζάτάέΙΙσ-ωφέ-·φπι·ΐ·

@ς `ΜιιΙε ΙΆΡιδΙτο ρουτ(Μί, Εἔρπς,;
ρω σΜΪγΙΔΙιΖἔιηἀΙεΞσ]/ἐπ/ἐ:
1%ΙΜίβαίωση
(9 τω·έ2α/έ:.
(Ι:Ιάτ4ΙΙΒΙ) 6ΙΙοε
2/|::έ γ·
ΜωΥΦω:Ίυ°οχΙὶνεε,8ε`Ιοιιιἐ ΡεοΙΙἔ: Θε @ζ ·
ΙσειηεΙΙΙε Με ει1ττοε ότι ίετσΙτττιοΙηἀω.
_
Μ ΡΙ5 Φί):ιμιε Ι'ὸγίἱὐετὲ Ια ατέιπΙιιδέ ' Ι

δε γεω·Ιει;(εε ΙπιΙΙΙΙΙιιτέΙεε; › Οε:ΙΙ Ια
όιτε ξΡιπΙΙ:5, ηίΙἶοΙΙεε`ἴοΙ1τ?ΕἔΙγΧ .Γ γ
_ Ι0ιιτεε Ια πιαιίοιη

ΙΙΙΒΙΙΙ-ε.

ΠΜ _ στιι·Ιοθβ Ιε'ΙΙι_ΙΙΒ1Ιτ εΙ1ε2Ιε; ιιιιε;βζ
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