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ου εππικρθ Βαιωκ:ουρ όε: @ειπε ὸειπε
Ματ ίεωωτιεπτ. / Η είϊ Μετα σεττιπιπ , 86
:πωπω Ρετει1ΧΜο(Μ08, εμε δ. ΡεωΙ
γέτοἰτ ρ:ίΐοιπΛετ ιι Καπο, φωιπά Η έετ1
ιήτ εστω έρίττε:. Μ:Με Ι”ΑΡὁι¦τ‹: ειγο.ιπ
έιέ ἀειικ Ϊοὶε οαρτἱἘει Κουκ , εοππηο Η
μιτοΕΡεΒε Επι: Ι'Εςτὶτυτε: :πείσω , 86 με
Μ; τταόΜοτι άι: τοι.:5]εε ειτιοὶεπε,ε‹:ε πιου

Αιοπυκωιτει1τε Γού;ίουυευτ, ε]ιίίΙ όεΗ

ἔκ απ.: (ΦωΘ ΦΠ” ία Ρεοπιάσκ Ρτἐίοιη
,δω-.

μέ .Δ;!;.

·

·

οὐ.

οἱ_ ΙΙΙΙεπιευτει
βυ· λεάειΙΧ
Π. ειπε
Δ ?“&πσ2&έεζ
δ: ΡΙΙ.18 Ι «Υ
' €ΙΙοϋ
3 ©ΙΙΙΙ)›ΙΙΙΞ

κ;"

ΙΙ ίυποβο ὸεΙΙυτὲ , 8ε πω; επι Ια άσου
τΙ‹:5 επι ΙειςικΙΙο ΙΙ ΓοιιΙΙΙΙτ Ν: ωωγω,

κ,

ΙοιπΝέτοιι επι:Ιτοπ Γεω Ι·οΙΧ:1ητο @ε
ηιιεττΙείΙπτε ιΙο Ια τιαΙΙΙΙοηεε θε πάτε δώ:

-Βυς:ιμτ Ιείω ()ΙιτΙΙΙ; ε1ι1ε:Ιςικε φωτα: οι:

ως Με αμα ο.ιιοΙτ έτό ᾶεΙΙυτὲ εἰ:: Ια
ρτετπΙετεωρτὶιιὶτὲ. ΙΙε νευΙεκπ Μάσα»

@ΙΙ Με έετ1τε ΒΙεπ τοῦ αρεσε ἴοπ_ειττΙ
Με ει ΙΙοιπο 5 ει: εοιπιποηεεωεπτ :Ια
ρτα:τηΙοι· έιὲΙ ε1ιίΙΙ γ ΡειΙΙ:1; οέεΙΙ: ἔΙἀΙτσ

Ραπ εΙιηι1ειπτο-ΠΧΙοίΜε (Ισ Πάτα ω»
επουτ,ΙΙΧ αΙιε ρουτΙο πιοΙτιε παπι: Γοιι
1πειττγτε; Ι)'οίιΙΙ ε'επΓυΙτ , οοιππικ Πε κ:

ΙυρροΙεπιτ @Η ,ςυ'ε:ΙΙο αυτοΙτ έτ_‹ἔ έετΙτο
αυειτΙτ Ια ορϊττοε. απ:: ΕΡΙιείὶεπε › :Με
ΡΙΙΙΙΙΡΡ1ςοε › πια δοΙοίΙΙεπε,)$ε ει ΡΙΙΙΙ::- '

:που ,α επι ντι :Ποτ ςιισε9::ΙΙ: Ια ρκετηΙε
“Η εμε ΙΙΑΡόττο Με ἐοτΙτε ‹Ιο Ιἱοιτιο.
ΜαΙε απο ιιουικ:ειιπδ: εΙιοςυε Η :πάε
ωεΠι1°ωΙωΙκ δ; Ια ΡειτοΙεε ώ: ΙΙΕοτΙ
απο › 8ε :ΙΙ «Ι'ειΙΙΙοιιτε Η πιαΙ ειρριιγέε μι::
Ισα ΜτΙ1οι1ηςι.ιε ῇο ωΦέτοιωο εοπιιπετικ:
Με ο. [πω είΙτο Ευωω εΙ':ιικιπι. Μειωσ
331;
Λ:_
Β:
£_= ε-Β->9_·

Ι0πΙεπτ ΙΙΑΡὁττΦ όειτιε Ιε όετπΙετοΙιειρϋ
σε ‹Ιε απο: ορἰετε: αι.ιεττΙτ ΤΙωοτΙιέο. =- ΤΙΜέ

ΙΙΙ15Ε7Με καθ' οἰΜἐεισἑν: Βο:·ίπιβε , ό· θά!! 4-- 20«Μ
Ϊ3σ
“
Α ;
α ΜΦ
γ-.Ιν

`.>

Α

ζ7/

'

|

ει.

π' τ .5'εκπαί ί..

ἐΙιειΡ.1. κ; ίπέβἔ Τπορί:έωε: ΜίιίΛΛίβ π Μίίε: ; 86 ςΙο

ΡΙιιε .7είίί α ίιιΜὲ· Με: 6'εφε ε» ία Τπωιιίφ
ΜΜΜ: ίίω·2.τ ,ι ε· μπόΜείω,ά «Με Μια.

πείέπε , οτι Ρ:ιτΙειιιτ :Ια ατε οΙιοίἔ:ε εοιιιιτιε _

-

Δ

.

'ι

ικτ

1128ι1€Κ€8 ειττιιιέ‹:ε εΙιιιιέιτ Ια νογ:ι€ε, ειιι”ιΙ
πισω: Ωω μου: ί; τειιεΙτε ει Κοιτιά." Οι· ι,
ΙΙ ά: εΙειιτ μι: ΙΙΙιιΡεοιτε , @ο ιιοιιε επ
ειιιοτιε Δω Με ΑδΙοε , ιιιιο Μαι ‹Ιο τσιπ:
α:Ιει ιι”εΙΙ σ.ττιιιέ εΙαιιε Μ: ρτετιιιατ νογο.Βο
άι: ΙΙΑΡόττι: , ειιιαικΙ ΙΙΙΙιι: ιιιοιιἑ ΡτιΙΒιι
πιει· ει Καπο μια Ια Ρισειιιιετο ίοιε. (Σε:
5. 1.ιιι: , οικω ειιι'ιΙ Ναι Δω τω , ιιοιιε

ι:ειοδιιτε ετιεοτε, εμε β. ΡειιιΙ δ£ ίεε εσω
ΡειΒιιοτιε Ρ:ιτι:ιε ‹Ιε ΙειΡειΙε:ΙΙιιιε τιειιιιἔε

_

τειιιτ θ.ιτοιτ ρου: Ι'ΙτειΙιο , ιιι(εμιεε ειιικ
ι οὁτεε ὁ:: (::ιτιεΙιε: , οἰινιιο €τ:ι.ιιά' εσωρο
Π:: Ιι:ε ίιιτρτειιειιτ Ιοε ειιιΡοττο. ιιιΓειικε
@η ΠΠ:: εΙο ΜειΙτε , οὐ ειγειιιτ Ρο.ίεΞ: Πιγ
ιιι:ι· Πε Ισ τειιεΙιτειιτΙε ΡτιιιτοιτιΡε ίιιιιι:ιτιι:
κι Κοιιι€ 5 Η Μαι εμε ιι”ειγειιιτ πιοιιϊΙΙό
Ι'ειτιστε ιιιιΙΙο μια , Βιιοτι ο. διἀοιι , ει
Μγτε ‹Ιε 1.γειε , σ. Μο.ΙιΙιε , 86 Ο @πισω
Ισ, ΙΙ εΓι ειιιεΙειιτ , εμέ: α: τι:: ΙΜ Ρ:ιε οτι

έ

α: νΟΥ28€5 ςιιεΙ”ΑΡὁττε:Ιε.ΙΙΙα ου Επι
` ω: τι (ΙοτιιιτΙιε , οιι ΤιιοΡΙιιιιιε ο. ΜιΙετ,
ΙΧ. ε σειιίΕε Ιιιιτεε 86 [ει πιειτιτοΙιιιο οτι Ια Ττοσ.
_Τ >δα:ιι*έτε.ιιτ αΙοτε αΡΡτοοΙ:ιιέ ά:: με επι
"ή

·

7

γ ''

ὸΦ

#0· Λι Η. κι ΤΩΜΜ.

`

βοοεε_ΙἰουΧ,‹1υο άε ἴοπ`Ιοἰω Ετ ά60Ιπιρ.π
Δκφϊιε›ττε:ι· εεε ε!ιοΓσε ει ντι ασ.ιτι·ε νογειεε,
εμφ- δ.| Πιο! ειιιοὶτ Ε” εὶ‹: Ια Τι·οειάο
εμ Ια Ρ;ι1είὶὶι:ε όοιυι Με παω; ςωΉ
Ρωτώ ἀ·: (Χ:ΐ:ιτέο: μα: Κοπιο , Η τή ει.

7 ΜΙΒ: ·χειρΡατεηκ:ο. Πιτ οιπτο εμε: 5.
Με, (μή τ1οιιε Ισ όέετιτ , τι”γ ί:ει1τ τις). 7
ΡΜ ςυ'οτι Ι'ειιιττο , αυοιιμε"τυοςπ1οιι άο
ρεεεΙποΓεε ; ΦΠ ετοΙτε;, εμε ΓΑρὁιτε (ο
_ἴιιίἙ αυἰεέ ά'εη ο.ιπ:τ€1τ Τ1π1οτΒέε· κἰευΧ

ζ 7

Μεδε ·ὸετηἰ , ου ττοὶε ειπε ειΡτοὲ? Με τσιπ:

νου ε1ιιο.(ίυρΡοεὲ εμ'εΙΙε5.ίόγουτ ειιττἱ-

- . μ

υέεεαΙοτε)Τἰιι1οτΙιέοΙείειιιοῇωυΙἶῖΒἱεϊι ” Μ
φα: Ιιιγ, ριιἰε ηιι'1Ι ωωπ ἔεὲ: Ι'νήτιτΙ_οε οοτηΡε8τιοηε ὰ: (σκι νογει€ε, σοπιιτιο β, Μ! κ·

Με Ισ τέαιοἰΒεισ οκρεςΠεττιστιτ- Ε: ο”είξ 4. ν α: ῳ11κιοι1εἔοιιτηἰτ οικοτε Με ίεεοπε!;;
αιΙίου. (Σεπ Νάμα: ΤίτηοτΙ1έο ί·ἱτ τω:
α ν0γΘεοαυοο Σ. ΡειιιΙ 62 ςυΊΙρο.τοΙί]: 7
Ρετ Με 1ΜετΙρτΙοέιε δ6 Ιεε Ϊεὶιιτατἱ0Ι1ε ά::

ΡΙηίὶειιτε άσε ίἔτε ορίττοε,εμι'ΙΙ Πιτ ειιιοεφω
. ·1ΠΥ8 ΚοτΠεΙα ΡΙιΔε Ρωτώ: τειπρἐὁσί-ετῇ

¦4 Ρωτι11ω:
;1ου.ΐαιιωιρρατεπεο
ςειΡτΙυὶτὲ, ο':&
άε Φ·τομ]υΊΙΙ.ιιγ
νηοΐι1ΡροΗ-_ .
ει€τόοτ1ρεσεε:ορίτωόέεΙο ρτ:τπιὶοτότὸ. # Β

·ιἰ0 ως: εωωσ Ρ:Ποιπ.· Ε; δε· ῖιουε~
7`7

| Φ0ι1τοτ, πιο; ε. Ρο.μ1 ν;η.»οιιβιιειιτ. ςικ
ί

ῖ

-~

- /

`. Α

3 '

ά“είΈτο

ζ
= -· =ε:
7-δ
ε·ε-ἰ·ωἔ= -

ἱ›

' ·

τ;

-

.5°εεωεεε Ζε

~

δημ!. άΖοΙΈτο ειττεΙΖεὲ επ ΙοτιιΓαΙετιπ,ει:οὶτ ΪαἰΙΒἔ:_

ΤὶωοτΙπέοει ΕΡΒεί-ε ; ο'είΕ νη (οη8ε
€1ιιί :ΗΜ ἴ0τ1ἀἔ: @Νο Πιτ Σε ε)ιπειέΠε άο
εεΙογ',ςυΞΙο τσιπ απ ασεπ, @πε φΠΙ
8'ει1 τπ:ιαι1ε οι1ΙΙε: Μια: οι @σε Ι'Εετὶτι1- _
Σε', π! ὸειηεΙ'ειτιτ€‹Ϊιι1τὲ. 23ο Νοε Η είε

εοτ1Π:εκπ ΡειτΓεΡῖττε ω:: Ο:νΙο ”θετ1:,ηι1ο

Τ1τηοι!ιέο έ:ο1τειυε‹: 5. Με ε ΜΜΜ
": Ιοτε (με άυταοι: Γε ρτε:τηΙετε [Μέσω Η

επιποΜ Τγειιητιο επι Αίἰε. Οι· σ. απο
-ΪοΠε ε1ιι'ΙΙ «Μ ε:τιεοτε Ι'αιιο1τ ειιυοέξ Ω
ε· ΤΜ· ΕΕεΓε,ΤΕιποκΙιέε (πω: ειΒΓοιπ. Η Με:
στι.

όοτιο ειιοιιέέτ ςικτ σε Με ία εεε :κι τεηιρε

:Ζώα ρι·εωΙετε εειρτὶιιιτἐ 6ο 5. ΡουΙ, φα: ›
εε;το ερἰετο ία έοι·1τε : Η σε ιίεΡε @σε
. πέσω πισω νοι:Ιάοο;1τη29ηετ.ίο.ηε ίσκι

άαπετιτ 8είε.ηε τειὶίοιι, φα 5. Ροπή Με·
€ιτυοΙξ: ρΙυίἱευτε Γοὶε οσ:1πείκτιε ΤγεΜ
εμε: οτι Αίὶε άιιτειιπ (ει Ρτειτι1ει·ο Ρ:1Γοτι.
Ε11Ηι1 Π· ι·κιτοάίϊ , εμε: δ. Ρειι1Ιει έετπ·οοτ

τι: Μακ ρου ὰ: τετηρε ειιι:πιτ (ει τιποτα
;.. ΤΖΙΜ
4.6.7,

Ραπ κακά ( (Π: Π) |ε Με» τη: ΜΑΖπΖεενΜε
εβεε.εωἑ μ” ι#ἔεψεπ έια/εεε9ΐσε , Ζω
2εηε: εΖε »Με άέΖεξεπεπ εΥΖρ·εεύε:Μβ Γεέ
εεπεεεεει Ζε Με Μπέκι. ΙϋιΖ σεΖεεεε Ζει ειπε..
χε. Ο: Η ΙΕ ΡαίΪα Ραπ Ισ ΜΜΜ Βιιὶτ :Με

ε!εΡιιίε ]62τι·οτ11ϊοτ ότὸ άε Η Ρεοιτιἱεω
ρτΙΓο11
ι

/ἱπ Μ ΙΙ. ΤέσπσΜέε.
7
@Μιά Κοππε:, :ιιηιιεΙ `οην6ι1τ,ςι1”ϋΙκ:1ωΡ.`Ι.
Με εαπ ο;:τωεβττε , πιίεΙικ:ε επι τεπιρε
:Ια Μ] κιωττγτε. Ιο1τ1τ εμε άειιιε Γορἱττο Η
το
ασκ6οΡ1ι8ΙιΡΡἰφιιε,
ία Ρτοι11€ετοἱτιὁυΒὶτε1ΒΙ€·Π1€ιπ
οεΡτἱυὶτὲΜ ΡέιτΙοέωτσιπ ξ;
ω»
ειιπτειτιεοτ άο Πιο ει,ιετι6:ωε_ιπ, ά1ί-:ιπτ

.πω-ιιίἱἰυπιειτὶυειιιειτιἐη ε1ι:'1-Ι ίότΗτ:ι (10
ΡΜοτι,8ε Με εειάς:ι·τε οικοτ61 Ε:ττειἰτιο
επεσε Η θα άσέπε εοΜοΠετ «Μ Πεεεί--·
θτθ:,φτεεεείε:& με ση Γαρτοκιπ1ετε ρ τὶ#
ίοτικ1ιτ'ιΙ έει·άιψ: απο· Ιετττε ει “Πωσ
τὶπέε , Μακ άεπτε ντα: αυτα: , ειιιΉ ἴουΪ

ίτπ ὸεριιὶε -, να μι: οικιισι: Ια Επι άο (α
Βκο!ιοιιτει:ΐο εο-ι.ιτίΕ.

Α τοστ α:Ιο. οτι

4ϊόρρο-ΐο Φίνειε εΙιοίβ, ΜΓειιτοά~τ @σε ν

- '

ϊ

δζ ΗΜ α?:ιιιτοἰτ Ρετ: ΡτοΚ:Βετ σιι1·Χ_Μ-# )
πω επίυ1ικ: ‹:ὶο απο Ρε5Γοη ώ επι τω

--

~

:αιπ1ΙεΓοσἔετιΙο ΜατηΑτο. Αφ1ογ]8
·τέρουε έ αΙιιΊ·Ι 6Ρε ντ:ιγ : τιπιἰε ημ'αι1Πὶ Μ:
μτο.1ίΙΜΙ ΡοΊιστ, η-ι:'Η απ Ρτείὶιὶ·ιὲ !”Ευειιι·8Ποαο.υειιη ρειιΡΙο Ιποτε ιΜΒοττιο,όσ

ΐ
Δ

Μ φ'1Ιευτ έσω απο σΡίπε.Ετ φωσ:
Β σε αμκ: Μπι 3Ηθ8ΠΕ ΡΟΒΕΡ1°Ο11υ2Ε1©

. ` έ

›
- 7

εοηττωτω (με Ρετ-ΜΗ: ἀε_ία όε·θεοΐσ σα
Η μεΪοτ1£έ<ὸο ΓΕτιπ-Ρςτούτ,ΊΙ ὸἰτ (με

,
|

Ξ
ϊ

Βέειιβι 4ίζιΈ>, &]Θκ,η9ό`ἑ 1, @ά με Δη177·.ΐ., ι. το”
ααα”
Ζωτία] ηε;οωΡΖΛ: ,'οιι τιυπἔκέ Μ7'- · .
`

^

·

' .Α

4.
]'

.
.`-

`
--1

7

7

ἔ

ιιΑντυπαέις
φ

·-

ζ

ἰ

'

εν

· 8ετασκ Ι. ·

Θρμέ)ΡΙυεαραέε , @· με πω: Ζε; 62νσίί: 2ϋωφΕ·ω·:
;:εΙει ἀιε-ῇε τηοιππτ ίε:ι1Ιεπιπ:ιπ Ι'οίίετ ὰ:
@τα @Πε δε 8α·:11οτειιίε· @Βου ηπα ίἱτ

Ι'Αρ6;:τε ίοπ1Ηθ: Ρετ Ι'α1Πί:ειοατ ά:: ίσα
8α·:ι€Ωβι1ϊ ὲεηαπτΙο :τΙΒιιοειΙ ὰ: Νοτοκι,

@η μ; νευἐΞ είε τουτο ία (ἔσω: : (Ϊείε
90ο ίεξ Ρτεό1εειτίοη ίιΞε μι· α: σωμα
ωαΒο1ΗΦσωεητ ία:ΙΙόε , δε Ρυὶίίετπ
μπαι; μεεοπιρΙΙο,έ5: (μια μι: απ:: οικει
Ιἰοιι του; ία (π:1π11ε, (Ιω έτοΙοηταΙοτε

.ε'

αίζοτηο2 ςοη1Ι11€μ713Π5 Μ. Ρτε:ιτι1ετε δε
;:αρίαιίανΙΙΙο άι1 τηοηάε , @τι οιιϊτοιπ

ρΜ/8- ρα:Ιστ ; ΟΦ (εοπ1Φο Φ; να πι1είωι
βουσε:
2ξηΤ&εο

βετίμαρτ ία: α: ΙΙ::ι;-1:ῖι )ς1ι;ο μι: Πι ία:
μ]ωερ ι·ς:ιπάιιξ ωωιὶίείὶε ει φυσά ΠΙ1ιιΠ:τε ω
πρ" >
ο:Ποηεο ;ὶ‹: ί;ι ρτοά$ε:ι;Ξορμ3; 1οίοἱη
μ! ›·

φα Μ ρ:ριιΙάβηερ ά1υάοσωποίι: άσε ίση
ν ΑΡὁττφ ; ὸ*@ἰι πιο έεηίιιΙ: αιπ:ι:ικ:;τιεπτ
_ α: 9ο: ίου ρ;εμπιά, εΙυς:])1ριμ ευίςΡτο

Μ8 3 δ· ΗΜ ;:ιιί8Ρτη ρε φοιτ:Βατ Η
- ΡτείΕΙιέ;·οίτ σ;1εοι;ε Γβιηιι8€Ι: :η ΙἰΒοτειὶ
μια ηετ1οτιε. Εφέ άοηρ;μιο ηρη ω::

- Π:ΜΡ=ίσΒαροίουε !νπε!8ιποιιτ σε εχω
]2 (Μία: Φ: Γβἱΐἴ9ὶϊ© ΑΡΟα01ίι:1ι1ο , ¦$2 Με
ΡειτοΙοε εἴ; 5. [ΜΗ τεεμιἰοςεω :Η ηεωβ

'ίωΦπισυμ απ Φο πιο μια ίειοε 1ο- [ω

!ε6€9299είεευε: να: έωυΙ= δ; Πω ὶΠ·=
τοΙΙίἔοιιοο,

__φ

ρσΙΙΙεσιισσ,σΙΙσυοΙτ
_ #0· ἰι'!!;ἑ«με
ΤέπισΜέε.
Ι'Αρ6τι·σ ει ἐστὶ;9
ΟΕΦΕ

απ; σρίττσ α ΤΙιποτΙπέσ όσιω ίπ θεση?
σε ρτΙίου ρω σΙσσσωρε ;ιιιειι1τ Πωσ άι:: ·

8Ιοτ1βστΙ)ισυ Ρετ Γοπιιέειττγτσμ3ε σιϊσΙτ
Ισ σΙΙ: ποπ Ισ Ρτσι11Ιστσ , ΜΙ Ισ άστωστσ
άσε Ιστι:ι·σε εΙσ Σ. ΡειιΔΙ , (ΙΜ πισω τσίὶστιτ:

έστίτσε «Ισ Ιζοωσ. ΜεΙε σιιΊιτιΡοττσ τησ
άΙτέε κι”, σει ε!ι1σΙ τσιππρε σΙΙσ Με στὸ
έστΙτσ 9 Ι':ιι1οιισ @ΜΙ π'σίΙ με ΕΙΙ)(01Ι.Ιτ σ

:πση:κισσσΠσπσ ‹Ισ Ισ ΙΒιι1ο3ησσετσ «Με
τισ ΡΙσΩσ έπεισε ΡΙσπισ :Ισ τω: ὸ'σ:ισσΙ
Με δε τΙσΙ1σ5 σ:ΙίσΙ$ησωσισε, εΙυΙσΙΙσ :ισ
ΙεΙΙΙσπι με ‹Ισ ΠουέρτοΗτστ Ιοί·Ι:ΙΙτικητ,

σιισοτσσυσ ρουε σει 58ποτΙοιεισ Ια "εφε
άστε. Μπι1εΙΙ:ι”σίΙσροΙιπειτιτσειε ὶπιιτΙΙσ Ι
‹Ισ Ια (αυοΙτ, Ρι·σωΙστσωσιπέ σσΙει θα

ε σου; ΙσσοτιπΜπάσσ άευσητα8σ σσςτσ
σρίττσ.()ειτ εΙσ τουτσεΙσε ωΙ.Βοηε,8: μυ

τοΙσε άσε εσωεΙε Ιιοτπωσε, Η @Ϊ επι ει
ροΙ:π σπα: πισω τσεΙιστσωοιπ @σοφια -

ΡΙι1ετΙσ ωΙωωε , Μ σμτσ·ποικ στιτσιι-_
«Ιιοηε

σοιαβάσ:Ιοτιε ειιισστ.μισ [Με άσ

ΙσίΙσιιτΙωση: σιισ Ισε ὸστιιΙστσετΙσΙσιπ
ΗΜ ΒΙσπ συσΤασΙΙσπτ ι1ιισ σσττσ σΡίττα

ΙΙΙ ΙσεΙστιαΙσι· ουιιτσεσ Δ” $ειίειτ Αρόττσ
(00Π1ΙΙ1σηοι18νΦΙ10Δ8 εΙσΙσ ιηοητι·στ)

· ΙΙΒΙσίΙ-ρειε ροΙΒΙ>Ισ, ε1ιισ μα”. ω: Ια ΙΙ- '
Ισ : 'Ι
Ιὶου5`
Ι

·

.

-

ισ

` ›

Ι

.Ματσε Ι.

"·

`

σ1σΡ.1,5σσε πωσ νικ: ιιτι;σιπάσσ , 86 νσ-σ·νσσσ

.
Ι

τστ1σσσεω:1οιιΙΙστασοεηωσΙσ εσΙΙπωσε

_

Ι :Ισ σσ €τεισάΙισσιωσ, δέ σσιωτισΙσ «Ισ

' '

σΙσι·στΙσπι σ.σ (ει άστηιστσ νσΙσιπέ, εσώ
€σέσ σιπτσ Ισε π1:ιΙσε ‹1Ισ ίση σΙ1στ όΙ[σΙ
ΡΙσ , 86 ἴσσΙΙέσ σα: σ.ρκτσε τΙσ ίση Ρτσρτσ

(ειπε σιπΙσ πιστι: , σιι>ΙΙ .ίσιιΙΙιτΙ: φωτοα
ίσσ1σιιτ ρσστ~Ιει ·άσέ]ΙττΙσσ , συ”σΙΙσ οσο
4· τΙσσι:. Ι)εισα-πεσσσ εστω σσσσσΙΠεησσ
σ - ησι.ιε (στια·Ιτε. συσστσ 8τεισάσηισσε ε. έή

'
Ι
Ι

σΙαΙτσϊτ Ισ Γσσε άσ άΙΙ16ΞΗΣ5 σ-Ιισίσε , σοὶ

-

Ι ε3ετσσσσα;εσσσ σΞι 86 Ιἔι,· 86 σιίΙ·Ι σίΙ ΔΙΕ
Χ

66% ‹Ισ Μαι τσίου·άιέσ ίασεέ οσΙαεσσ1Ισπισ
πισω: Ισ νσει·σσε ρεΙσσε Ισ Ρεσετσε·&σε Ι'σκ

-ΡσίΙσοτι, ε'ΙΙ @ΜΙ σι: ·δσΙσπσστ.. Εσθσ

Ι
ε

σ.σττσΙσσίωσ «Με πωσ σέσσιωτσσΜ
_ _

:σπασω ΓοσσειίΙσπ,: 86 Ισ τσΙίση, σρϊτσιξε

.ΙΙ 1

2

5; Ραι:Ι σ. έστΙι·σ σαιτ Ισσΐετσα 'Παπο

π

Φέσ. Ωειτσι1σΙσιισ Ρσω:ι·σπ τι:σιιιιστ σ

ζ
ΙΙ

ττει·σ€σ, σιπσ Ιιητ ιιγιιστ -άσθειςσρτσίσστσ
σΙειιιε ν`ιισ σ.ι1ττσ σρίτιήσ Μαι ασ Ισσ8 Ισε
εΙσιισΙτε άσ Ισ σΙΙ:ιεσσε 86 Ι'ειγστιτ Κάσσ
:Επεσε σκΙισττσ εμε”σσ σε:σιι1ττστ Βάσκ

' .
Ι

-:

·

)'
%Ι

πισιττ ,Η Ιι:γ·πίεσΣ16:σεσ έστΙτ άσσι1Ιε νικ:

' '
Ι :

Ισσσσάσ,-ΕοΙε ία: Ισ πισίωσ (ισα. Ετ
σσι:εσ Ι:σσβάστατΙσσ σ Ρσπσ σινσΙσυσε
ίΨΪ18ἀ°8ΙἰΠϊθΐΡωςσεειτισὶσσσ 86 Μοσά
θ· -·

4

'

Με

-

ά_--

Ι

@τ Ζε Π. π ΤέωοΜ.

11 ο

ξ

Με ει Βέκιο· «πι α: οικΙτοπ Ια τοριιτει- ΟΙτη.Ι.
Ποπ όιι·-Βιεπι-Ιιοιιτειικ ΤΙιιιο:Ιιέο:οοτιι
πιο Η ίοιι2οΙο ε'έτειιιτ· τοΙᾶεΙιὲ , 86 Τοπ
πάσι: @σε Ισ Ματ τιιιιιιίΙοτε ε"έτατιι;

τεθοι:ΙΙο οσοι ΓΙιοττοιιτ άσε οι:τΙοοιι
τΙοιιει Ια ιιοΒΙΙοοιικ:ο ειιιοΙτ οοΙι€ο δ. ΡειιιΙ '

άε:Ιιιγ τοϊτοτοτ-&8 ειιίοΙΒιιοιιιοιιε δ£ ω

ιιεττιΙΤειιιοιιε οικω εοττοάοοιοοΓιιιο σερί·
ττε. Μ:ιιε Ι'ΕοτΙτιιτο οοιιτόπειτιτ μι: :οπο ·_

ΤιιιιοτΙιέε πιο οτειιιεΙοε Ιοϋο.ιι€οε , οσοι
ιιιι·: νο ττεε-ΠάοΙοπιικιΙΒ:το σΙ-ιι $ο5$τιουτ;

ΙΙιι'οΙΙ με ιΙο ποια: οιιάοιιτ, οι άιι το
ΙΙΙΙ:& ο φ1οιιοιιε ὸοιιοιπο (ΞΕ882.ΙΙΙΒ; οιΙο
Ιοίιροσιιιιοι· τοΙΙοε οΙιοίοε Μ Ιιιγ.

Ι;π

Μάιο: οπο: Ε. Ραι:Ι οιΙτ άοΙιιγ ἐοι·Ιτομ
οι τουτο οΙετιτο : (ΣΕΠ οπο: νομο: ει!»
Ρι0τ:Ιιοι·Ι'Ιιοιιτο άοίοιι άοΙοεοπτιοιιτ; 86

έιαιιτ Ιιιτ Με ροιιιτ «Με φωτο: Ιατοττο,8Ι:
Μ; ΙειοΙιειιιτ με απο "η Μ! γ άοιτιουτο«
Με αΙΙἐε εΙο τοπιιοε Φωτ τοιιοΙ·τοιιοοιτο ι

ΤιιιιοιΙιές, ΙΙ Ιιιγ:ι νοιιΙιι άοοΙειτοτ Πιο·
. ΠιιοιιτΙοιιε μι· απτο Μπιτ : 86Ι'οιέΙιοτ- ,
α” Ρ0ιιτ Η οοτιιιοτο Γοιε ιιιιοοοιιο μπε·

ΡΟΜΜΒιο
ΙΙ'ειτοοιιι· , αΙειιοτοπιοιιιτ
8ξ άΙοίΕοακ:ο,Ιαοιιοξειι·ιιο.Ιε,π
οοιιτΙοοιι Ια
ΙοαΜ0ιι, άσο: Βια: Παοκ Ιιοιιο·ι·ο;

Οοιιιιιιο νοιιε νογοε ,οιι'ΙΙ ά; Πατακό”
- ι
πιο: ›

ΙΙ

~[

`

τι

·

ΞεπιτΜ Ζ.

ΕΙιη7.Ι. πια μια , απο:: πιοτοε, φυσά ΙΙε (ο
·

[οιιτειιτ ΡτοοΙ·ιτ:ε τΙο Ια Πο τΙο ·Ι-τ:ιιτ Με; τΙο
τεσοτιιιι·ιοτιτΙοτ τι Ιε·ιιιε οτιτ:ιτιε Ια τιιετο 86
1ο. οοιισοττΙ·ο, 86 Ιω αυτια «.Ιοιιοιτε, 86
" δε Ιτ:ε οοιιιιιτοτ :Ποτε ειιιετ:ουο ΡΙοε τΙο

Ι

'

-

ο τετιζΙτοΙΙε: 86 τΙ'οιιιοτιοτι οιιοιειιτιειιε , τΙο
ε“οιι Ιιιοιι έοτιοιττοτ. Πω: ιιιΙΙ:οτιιτ:τιτ

ι

τω: οιΙΙΙοο ρ:ιτοττιτ:Ι,οιιο Ι'Αρόττο τοιι‹Ι

ὶ

οτι απτο τ:ρίττε τι ΤιιιιοτΙιέε Γοιι οΙιει: ι
τ:τιτειιιτ οτι ΙεΙοεΕΙιτΙΙΙ. Ι)>τ:ιιττέο ΙΙ
Ιοιιέ (τι τη , 86 Ια· ΙοοιιΙιοιιι· οιι'ΙΙ ειιιοΙτ το
τ”, οΡττο οΙοιιὲ ό.έε ΓΟΙΙΙ:2.ΠΕ6 , 86 Γειτ

›

Ιιοττο νιτιοτιιτιιτ τη ροτΙοοετοτ; εοπιιιι ο

@ο άειτιε Γ:ιτΙιιιιτιιΡττειτιοιι οι: Για. τοποσ

«Ια Ρειίτειιτ, ιιΙΙιτπιειιιτ 86 ροτίαίτιοιιτιο.ιιτ
?σε τΙοτιεΡειτ ντιοοιιτιιιιιοΙ οιτοτειτ:ο. Εν;

Ι
ῖΙ - ο

Ι
Ι

οοιι(οΙειτιοιιε , τ:1ιι'ΙΙ γ τοΙΙΙ:ιιτοΙτ, 86τΙο Ισ.

ἰ

ο 86
<έτειοο,
τμ: 13ιω1ιιγ ΓειΙΓοιτ τΙ‹:: νειιιετο
τΙο ττΙοιιτετ άο.κιε τοιιτ σε οοιιιΙ::ιτ , 86 .Π

οτε Ραπ οσο Ι'ειτοττιρΙε τΙο ία ίοιιΙΐτατι
εεε ιιο Ιτ:ε ττοιιΙσΙαΡω ΙΙ Ιογ Μ.: Ρο.τττΙοε

' τετ:οιιιιιιιιιιτΙο το ραΙΙτιπιτ Με Ιοοιιε οΙΙἰ- /

·

το

α;; , τιο'ιΙ ιιιιοιτ τοεουε άουτ οεττε σακι

ἐ
ι

'

Βου τι: Ια Ριτ:τδ: 86 οΙιτιιτιτέ ά'Ωιιτ:ΗΡΙιοθ
' το. ο ΙΙ ασΙτιποιιοίτο ”Ι“ιττιοτΙιέο τΙΙόττιΙ:ΙΙιε

ι ·

ο

ιΙοε ΡοιΡτουτ8 Βάι·:Ιτε τΙοτιε Ιοε ττουροειιιΧ;
› °άτ:ίο ΡτεΡειτοτ σ. Ια ετοΙΧ, τΙ.οι:ιτ ΙΙ άα:Ιο.το
'
Ια

|Ιιο· ία Π. ο Τίπωιίο.
Ια ιιεεοΙΙΙτὲ , Ισ: ΓιιοοοεΙ 8: 1ο Μα οικ:οΙ- οικω,
Ιοιιτ ιΙΈιιΙοιΒιιοι· Ριιτοιτιοτιτ δ: ότοι:ο

ιτιοιιτΙ:ι @οι ‹Ιο Ι)Ιοιι; εΙο ΗΜ· Ιοε ειπα
ΙΙιοιιε ριοΐο.ιιοε , ὅ£Ι€8 εΙΙ(ριι:οε ε:οιιτοιι

τιοιιΙοε,ιΙ'οϋ ιιειΙΙΙοιιτΙοε Ιιοτοβοεάξειίετιι: /_ '

οκρτοΙΙοιιιοτιτ αιοιιτιοτι ιΙο οοΙΙο οΙ'Ηιτ-`
πιοιιέο. δ: σ:Ιο Ι)ΙιιΙοτο , οιιιιιιοιοιιτ:Ια.
τοΙιιιιιοδΙΙοιιιΙοε πιοι·τε. δω: οιιογ ΙΙτοί:=
Ιοιιι·ο Ιω ΠάοΙοε οοιπτο Ισ όειιι€οτ ςΙΙνιιο_

Ιι:τιιοΙειΙΙΙο σ.ροΙΙιιΙΙο , Ρετ/Ια Γοτιιιοτο άο
Ι©ΙΙΙ' οΙοέΙτιοιι , οιιι· Γο τοοοιιιιοιΙΙ [πιο

Ι'ΙιοιιοΙΙοτὲ δε Ια Ειι:ιτοι:ο ‹Ιο Ια νΙο,:ι Ιο
οιιοΙΙο ΙΙ ίο Γεια; οοιιτιιιιιοΙΙοιιιοιιτ έτα

Μ: Ετ ΙΙ ιιοΧΙιοττο ΡοττΙοιιΙιοιοιιι·οιιε
ΙοιιοιίειρΙο ,τά ιιοττιτιιέτιπιιτ τι Ια άοιι

εειιτ8εάοΙιοιιιιοΙτοτόμ Πο ΙάρταΙΙΙειιιι:
Ι‹:ε οτειιιεΙοε 86 οιιοταιοε οοττιιρτιοιιε,οιιἰ
ιΙοιιο1οιιωιτιιιοετ απτο Ιοε (:Ιιτέτιοι·ιε, ΙΙ
ΙΙιιςιιιο οι: Ισ πιιιιιιτ εΙο Εστω.: Ιιοιιτο οσω
ττο το ίοειιι2Ιο.Ιο, Ιιιγ Ρτοροίο.ιπΙει άο

&τιιιο 8:(οιτ·οικοιτιΡΙο ; Ι'οιιοοιιτοΒοει:ιτ
π Ια ροτίοιιοτειιιοο , αΙο.ΙοόΙ:ιιτο8ε πιω
(ΙΙτατιοιιάοε Γαιτιεοε Εοτιτιιτοε, 86ο τοι.ι- ι

Ντε-Ια Έοιιθειο·ιιε εΙιι (Μπιτ κιιιιιιΡεοτο:Ιιιγ
ια:οιιιιτιειιιοοιι:_Ι'ΕΒΙΙΙο ο: Ι)ιοιι, δ; Ιιιγ Ι

ΙΙέιιοιιοοειιιτ :τι οι:: οιιοτοΙτ , ορο οικω:
2107 Ραιι·Ι ΙΙ1·έεοΙτ ω: Ιο μια οι: οόΙου · .
'ι
ο
με -

κ

&-ιΜ.Μ.μ_/

μ.

'

Ι '

ΧΜασκ ΙΙ

οχ,ΙΡ_Ι_.8ετ ε 86 ά'αφΙται:ετ ία οοιιτΙΙ: Ρατ Ισ Ματ;
τγτε,αοττιττιο ΙΙ ΙΙτ.- ΟοΙτ Ροιιτττιιογ ΙΙ ΙΙ:
› ΡτοΙΙο τΙε (ο Ματ ‹Ιε Ια νετ1Ιτ ττοιιιιοτ αιτ

ΡΙίιτοίτ , δε Ροι1τ Ια ΗτιΙιιγ ταΡτείετιτο
_ Γέτατ,_οτι ΙΙότοΙτ αΙοτε, δ‹Σ 1ο ΓαΙιιϋ άι:

Ια Ραττ :Ια τ1ιιοΙαιτεε θάεΙεε, αυτ έτοάτ:τιτ
αιπ:εττι1ο: Ιιιγ α Κοττιο. ΤοΙ ΡΗ Ια τΙΡΙΙΙ:τη,

δέ Ι:: Ιοττ1ττιαττο τΙο απο ι:Ρίττε. (Σουβ

τΙστοτιε ττιαΙιπειτατττ Ι‹:ε ΡατοΙττε , αυτ:
τ1οιιε αιτοτιε Ιουίξε , 8: Ρατ ΙΙ:Π;Ιυε:ΙΙεε 86
Ραι1Ι Ια εοι1απκ:ττα: ; Ραπ! Κ ἀΙτ-ΙΙ) κΙΙυὅττε

είε Ζώα: απ” χω· τα συίσπτἐ α? Βέτα, β·
ΙΜ ίι1074Μψ Με ·υΖε,ιμαί ς·/Ζ ε:: Ιε/ω.< Οθτέ ,
τι ΤέιΜΜέσ »Με ΠΔ έέσπ-αέπιτ : 8πτε,Μέ
' ραίτυπα|τε2· Ριέχ 62612247 .71ΖωΙο Π”, ά· α?

με· Ισ[ω|£°&τϋτ :Μετα δετέ:2ΜΚ θεια @τι
| (τω: νοτεέε άατιε Ι'ατιιεΙα τΙε ΙΙετιιτΙττΙοπ
δΖΞ άσε Ιατι8ικε ασ Ι'ατιτΙτ1ι1Ιτὲ Ιααετττ

αΙΙοε Ρατ Με ττ1οττι1ττπ:πε, :ΙΜ ι·ιοιιε εεττ ,
τείται·ιτ,αιτο τεΙΙο έ:€›Ιτ αΙστε Ιαπιατιἰετε
ά'έτ:τΙτα τΙοε Ιοτττοε. ή· Πε τϊόοτΙιιοΙοτιτ
με, αοιττττιοηουε ίαΙΙοτιε απΙοιιττΙΙΙιαγ,
Ια τιοττι τΙο ττοτυτ , α τΙι1Ι εΙΙσε ε5ατΙάτοΓ
ίοΙατιτ,ίιατ Ια Ιατττε αι: τΙττΙ1οτε,8: Ια παπι

δέ κ &ΙΠΒ (Ισ @Με : ΦΠ Ιοε έστΙτιοΙατιτ,
ασ Ι:αε ‹Ιο Ια Ιοτττε απ όεάαττε. Πε πιατ

τοΙοητΙ Ι'ντι δε: Παω: εΙατιε Ια ΙΈτιττέο,
Ι::τττε α

[π |ΙΕ!ν. Ζ Ι: α Τ2αΜ:Ι:ζ *ή
η
Ι'ουτκέ€ , σ. Ια τοΙΙ:ο εΙο ευ εΙυ'ΙΙρ έε:ι·Ι- εΙυΡ.τ.
υοΙεΙ11: απο νικ Ι›τΙευε: ΓειΙυτετΙου,Ι:οτυ
υπενουεννογέω υπ 8 ΡειυΙ ευ νΙΙ: δα( :
. '·
ΙοΙ8ε με τσιπ αΙΙΙευτώευε ία ε:ΡΙττα.
ΑΙυΒειυυυ-ε υουε ο οιυιτυΙυετ ΔΙειυε εεττ-δ.
Ιυ ίστΙρτΙου Ιου εΙο:υ;κ ροΙυτε, εΙυ'ε:ΙΙο
·ουτπΙουτ , μειυΙυτεΜουτ Ιοε υοτυε8£

Με υυοιΙΙ:έε τ:ιυτι:Ιο σεΙυγ,υυ1 Ι'έοι·ΙΒ
υυε ‹Ιο οεΙυγ , ει υυΙ ΙΙ Ι·'έουτ, δ: άκου
εΙευκ:ιπ Ια ΙειΙυτατΙου , τ.1υΙ γυίΙ ειῇοιὶτέο
ιΙαυε Ισ εΙουιυεΙευε νετΙετ. ()ε:Ιυγ , υμΙ
ΙΙέετΙτείΙ; Μιά, 6: έεΙυγει υυὶ Η ΓέοτΙτ

ερτ ΤΙυιοτΙιέε::ειΙΙοε εουυυε Ι”ν11 δε Γεω

τα: όιιυε τουτο Ι'ΕΒΙ1ίε: ό:: ΙΙ)Ιου ρου::
Ιουτεἔτυυ‹Ιε δε ΙυεοωΡατεΙ:Ιο; ττειυαυ::
@πε Ι'οευυτο εΙυ 5ΈΙ8116Ι.11°, δε Ρουι· Γειά
υιΕτυΒΙο (ακα εΙο Ιευι· 2εΙο ου Ια ΡυεεΙΙ-·`
02τΙου , 8ε ου Ι'έτ:ιΙ:›ΙΙΙΙ-ειυευτ ‹Ιο Ι'ουευι
@Ια $ου-Ιειυευτ υυουε-υουε ει μποτ Ιου
υυ:ΙΙΙτέε , υυΙ Ιου: Γουπ Μ κ:Ιουυέσε.

Ι

@αυτ κι. ΡειυΙ , ΙΙ (ο υυεΙΙΙΗε Διυἔ:›·ε είε
που;
Ια
ΙΙ]έω
Ρπεσκιβ
ΟΙυ·Μ
τυοΙυει·αυτ
Με
μ,Με
Μ
εμμέ
νσἰσπ1°ἑέεΒἱσιι,/ἐἰΜ
Ρο.ίΙ”ειυτ
ςβ επ Ζώα
ει Ια νει·Ι:Θ:,
6°|ση/2Ι:

Ι
Ι

πιειΙε υυειυτ-τυοΙυε εκεεΙΙεπιπυευτ ει Γου

'

0τςΙΙυεΙτα , δε απο «πιο ο.:Ι-ιηΙταβΙο Ιπυ:

υο:Ι:1'αυιευτ 8:Ι'1υΙΙΙτυτουω δ: τ;ουτ απ·
_
=
·
ΙσιυΒΙα έ

Ι>Μ έ

Μ'
ἔΞΙι:Ρ;Ι.

έσωσε Κ.

'

_

κωι)ιο Ισ ιιι€Πιτε: Ιειιιιιι:ιιτι: ,σε Ισ Πτι
σιι Ι'νισ8σ ει:: ίαι:Ιιιιι€ι:. Φωτ ει Ιά

ειιειτ8σ μιιΙο.ιιοιτ Ζ'ΑρώοΖωι:, σΙΙσ πω:
σιι ετσι: σσιιιιιισι 8: νοιιε ει έτθ: πωσ'

ίσιιιισιιτ ε:φΙισιιέσ φωτ πισω εττσίιετ
σπασω ει νοιιε σκι ΡατΙστ “ ιτιειιιιτι:τιιιιιτε

σαι :ιΙΙοε ιΙσ νσιιε σπαει: ι αμκ σ”σίΈΙσ
@σε Ιιειιιτ σε Ισ ΡΙιιε ιιιιιιιι άι: τσιπ Ισ3
ιηιιιιιιετσε 5 σαι: 13ιω πιτ ιειτιισ.ιε Μάι
σ τιιέε στι ίσο Εἔ1ι0: ; ίοιι: ΙΙοιιε Ισ Μουσε;

ίοιτ Γσιιε Ισ εισιιιιαιιι τοιιιιιιισιιτ. δι. ΡειιιΙ
Ρτσιιι:Ι σε τιττε.ε Γειιττόσ ςΙσ απο ερι
τιέσ ι Και! ( ιΙιτ ιι `· Λιώνει κά· Μ/Ζα Ο|υ·ΖΕέ.·
δ)ιΙιπ'οιιίι: έτὲ σιισιιισιι εμε (με Τιπισ

:Με , οι ι:1ιιι (ιι ιιι€Πιιε έτσι: ΡΙειοετιισιιτ
ςσπιτιιιδ 86 ΡετιιιικΙέσ , ιι ιι”σιιίι με έτἔέ
Βι·:ισιιι σε ρτσιπάτσ α: πιστη Η €έΙσι:ιε:ιικ,
ω Δωσσω ( έιΙίαιιτ ΜΗ σιτε ) νιισ
σιιιι:ιέιισ ίιιιιρετιισ σου: ΡειτΙστ ΜΩΡΗ

1ιιστιτανιιε ρε:τιστιιιι: , ειιιιιιιγ όισιτ ιι
ΒιτιιιΙιετσ, δΞΗ ωμτο. Ρσιιττιιισγ στι
νισ-τ-ιΙ άσσο ιιιωσε ετα Γεω ιισιιτσ,·
1τισεΙ:τστεε , «μιιωιωΠΔ στο Ισ. Επεισο
σε άι: ΤιπιστΙιέσ σε ριιτιστ ει τσιιε Ισε ω·

ι·ιεΙσε ; δε: νσι.ιι: σοι: απ:: Ιαιτε , Μαι.
(ϊΙι1)ι;3ΙΙΒ πιο ε'ειιΙάτσίΙσ σι:ι'ει να Ιισαιτιισ,>
ίσειισ ιισειιιτιιισιιιε ιιτσιιε. (δε: ιΙ πι: Με

-_

σε

Χ

7~

έ” Ια Ι !. α ΤίΙππόέέ
~
βΙΙ.εέ,ΙωπέΙοετ;ςαο Ισ δ. ΕίρτΙτ Μ: θα ε1ΙΙιμχ:
Βείοτωὲ
Ρουι· Ισ: ίε:ι.ιΙ
Ινίει€ε
τΙε ίπ
σε:ορΙτατε
τα:Ι2ο€ΙΙυΙικε
ότι ςι:ειτο:2ο
ίοΙτ

ΕἔΙΙίεὲ , ία: Ρετίσπτιο8 ρπτίειιΙΙσπ·:$
άουτ οΙΙε·έ ρστΙοητΙοὲ Μακ ΦΠ: Ιουιε ί
ωΙάτοΙΙοε; οοιωπε ία61εοτάσε Ιετττε:
ίΑτ11ΙΙΙοτεε; ἐμέ πω” έετΙυο218 ει πω

21118 ; δ: ςι:ε ιισιι·ε σε όοΙΙΙιποπε @Ά
ω:: ίουΙε. Εεε ρΙεσεε ωΙεΙΙς:ε :Ιρρετ=$
τΙε11Μ:ιπ α έόι1τε: ΓΕΒ1Ιίε : 8; 1°Ιοτεια:Ιοπ

ωΠτάε·:1'ΕίρτΙωςιπΙεε τΙΙέὶοὶτ , @Πε ω
ΙΆρόττω Ψ.ι1Ι€5 έοτΙιιοπ, ; έεὲ ςαι'αΙέ
Με γ εΙεωει.ιτΜίε:ος α @ΜΜΜ Ι:ίσττΙΒΜέ
ευτεπιτ ά'οηίοΙ€σεωειπΣ ΡιΙΙ:ΙΙοέ 8ε Με

τΙιαιτηιιοε εΙο Ια νετΙτὲ ώ: Ι'Ειπάσ83Ιε;

8ε ώ: Μ. μαΙΙοατΙοιμ 82 αΙ6 Η. ίο)· εΙεε ¦
(ζΙ1τέΕΙοηε. 31 ατε ΡατέΙο0ΙΙε;ε, ε· εΙυἱ
€ΙΙοε ε'εάάτεΙίεητ5 επι ο_Μ έεὲ Μέ οσα-δ

ΙΙοιπε, τπτ γ ο. «με Ια νρΙοπιέ8ε Ισ ιΙεί
Μπι ‹Ιο Ιειπ ρωταω ει έτὲτ είε Ιω έςτΙ:6
ρουτ τσοε;-φοωιπε ΙοεΙο;Ικ €Ι6:ε ω»
τοπιο ωσωπ με εΙο έέτευότο ε: :οσε

Μ” ίιπΙετενΜυοτίοΙΙοιπειπ,Ι:Ιοη ειιΓοΙω '
ΙοεπεπΙΙίωτ 1ο ΡΙιιε ίουυοπέ ‹Ιο Μ. των ;
@απο ‹·Ιε ςικ;Ιηιιεε Μίπω::ε δε οα:ιιτ4

Μ1©εέ ροή:ΞειΙΙΙοέ:ε.τ ΡαιΙΙ:ιγαπε ὅσοι:
Ιω α ΡΜ:: ιιοπ·ΒτοΡΙοπέ: α·ΤΙ1:Ι1οτΙπέε; `

.

Ι

Β

:Με

Ι

Μ
-

δ27'27708 Ι.

-ιιιοιισο. :ουσ Ισ: ΡειΡ:σιι:ε :Ισ ΓΕΒΙΙΙ.Β,βξ
ΞΙιιφ.Ι.
:πάτησε ε: τοιιἐ Ισε Η:Ι::Ισε ι ση ειιισΙσιισ
:σ:1ιρε386 ση :ιιισΙσιισ Ιισιι :ιιι”ιΙε νιιισιι::

ισ'σΡ: ο. Μι ιΙ:οι:, :ιιι'ΙΙ·ε'ει:::ιΒιισ ::Ι,σ:ιττέσ πω:: σ.ιι:οτι:σ ΡιιΙιΙΙιιιισ , 86 σιιιΙΙΙ (σ ι:σιισί:

:Ισ (στι ΑροΓ:οΙει: , σο:ιιιιισ :Ισ ίου ρΙ:18
Ρ:σσισιιι; οτιισΠ1::Ι1Ε;. Ε: ΙΙ Ισ ω: ειιισσ
:Ι'ειιι:ο.ιι: :Με :Ισ ίοιιι : σα: (σ ίσιι:ειιι:

στα :Ισ Ισ θα ΙΙ νσιι: σο:τιπισ ἴσσΙΙστ στι
£στ:σ σΡΙ::σ Ια :Ιοέ'::ιτισ,:ιιι“ιΙ ειιιοι: ι:ιτσβ
σΙιέσ ειιισσιιιισ τω: :Ισ Ρσιιισ δε :Ισ εσΙσ
ό.ιι:ειτι: του: Ισ σοιιτε :Ισ ίσο ΙαΙιο:ισιικ

1ιιιιιιίΕσ:σ,86 σιι ΜΙΒ:: σκι ΤΙτιιο:Ιιέσ ντι::
ν:ιιγσ δ: ιιειϊιισ ίο:ιιισ 8: σΗισισ, :πιο ό::

Ιεισσιιίασ:στ Ρ:ι:σσ ιιιοισιι ει Ια ροΡ:στιτσ
. 7 μιση: άσ:ι1σιιισ: ο. ιει:ιιειιε ίειικι:σ,(ε.σ:έσ
86 ιιιιιιοΙεβΙσ.Ι (ζει: Ριιιε :ιι.ισ σ'σί: Ι”Αρ‹ΐν
:τσ :Ισ Ισίιιε ΕΜΗ: σαι Ρει:Ισ , Η έσιι(ιιι:,
:ιιι,ιΙ Ισ ίσο: έσοιι:στ, ιιοιι ΙΙιτιΡΙσπισιι:

8ειισεΙιεσιιιτιισιιτ , σοιιιιιισ νιι Ιιο:ιιιτισ

Ρα::ισιιΙιστ , :πωσ ειιισσειιισ Εογ δ6 :συσ
Ιστιατσ, σοιιιιιισ ντι ρτιιισιρο.Ι οΙΉσιστινιι

Ι.σεα: 86 νιι ΑττιΙιο.ίΙσεΙσιι: :Ισ :ιὁ:ι·σ
ίοιιιιστειιιι 5σι€ιισιιτ, :μι τσΡ:σΙσιι:σ [σ

Ρσ:ίοιιτισ :Ιιιιιτισ :κι πιιΙΙσιι :Ισ ιιοιιε.
ΩΪσΙΙ: Ροιι::ιιιογ ΙΙ :ισ Ισ :ιο:τιτιισ Ρειε Πιπ
@Μαιο-στ .4ιυόέ:·σ έ: 24ο· 6"Μ·β ι Ροι.ιι:
ΠΟΙ18

~

β» λε Π. 2- Ηυριψ:

19

· :Νοέ τοιιοΙιοι··ΡΙυε νΙι:οΙτιοπτ 5 88 8,ειο

οπού: ΡΜ ‹Ιο οτοεπιοο 5 ΡΙι1ε ά'εττο!ι-ρ
τΙοπτ86 ‹Ιο τοΓροέΙ,Ι·Ι που; Ρτοροίο οπο
οοτο ΙΙειιιτοιπ δ: Ια Πο τΙο Τοπ ΑΡοΙΙοΙεμ;;
1.3εω·εΙσ (ματιά ΙΙ εΙΙΙ: :Ι 9Ι1ΙΙΙ_οΙΙ Δράκο

μπα ;ωΖωη2· αΙε Πεκ. ΙΙ οι Μου νΙ°8.)Η
ουσ Γοη Ραπ άπο άο1ομοοοιμες5 πω;

ρετυἰοηηοητ Ρετ Ισοηε ή

. Ιο8ἱ:ἐωοε

Ιπογοτιε ειΙει οΙιειτἔοἶεΙο Ρο.ΙΙ:ουτε, οιιΊΙο
Με ΙΙΙΙΙΙΙΙΙτοε με, Δι ω!σωθ α? 02ο”
έτειητ ομΙΙΙοητοιιο Ι)Ιου νου: > οσο οοιυε
ηυΙΩ:Ι1ττοΙε 5 (οπο: Ροιπι1οιιε ο:Ιο απο

Γρττο άΙοαιρΙογο ω. Γι πκιΙΙοτ1 , δεῖ ουκ:
ΙΜ ραπ άπο ει Ι>ορροίἰτο εΙο οουΧ , οι;
ηιώοήττοΡτοοοπτ άΙοκοτοοι· ιΙαπε ΙΙΕεΙΙο

Ι

Γε άσε ι:Ιι:,ιτΒοε, οπο ΒΙου έα ΕΜΠ: Νώε
πάτε, ω οφ ε`πιἔοτοτ1τ 8ο Ιο ίκουττο;11: |
ρστωομικι1ε ωογοηεοωοοΙΙοέ, οιΙΙΙΙ ο `

ΙΡΙΙΙἑυέοε οπέτουε ὶποΙΙἔοοε , ο;; η
ΜΜΕ με ορΡοΙΙὲε Ιοξο1τΙι11οιτιοι1τ; ΙΙ οΙΙ:

Πα (με ιΙο οουΧ-Ιἐι ?ση ρου: άΞεο5ου'ΙΙο

ΙΙ:Ιοη;Ρω ηωπΡαοε με Ια νοΙοιπο ‹Ιο
Βἱοιηἶοτετικ οΙειΙτ ε1ι(1Ι ηο νοιπ με .$1$
@ο Ιοε Ι1οιηι1ιοε Γο 11τοΙΙουτςΙΙότοΙ:ΙΙτ οκ
@ΙΙΙ ΕεΙΙίο εΙοε οΙὶειτἔοε_ὸειΙοε εΙΙ8ιΙΙ:οε,
ου'ιΙ οΙο.-ιιΙ ΙοίΙ:1τωόοεύηΙτοοοΜωαπόοοο

ΙΙΙ θ @ο σοτιιπκ`ἴοιιτ σοΙΙοε @ο
Ι.Β
ι

ο ' Ραρ<η~

-

1~____ἀΪ

το

.σωω Ι:

6601. ΡειΡε, τὶε ΡειττΙειτο!ιο, &'ΑτεΙιτυοΓςπ::έ
Δε δειοττΒετιτειιτ5 άο ()οτιίεΠουτ , ό.Ίτυ
τ1ιτΠΞτει1τ, άουτ ἀ'τιιιττεε, εμιτε'εχετ
εαπ: Μου ότιττε Μι τοττιττιωτι1οτι ά:: 11ο

ιτιε,ττιειἰε τ1υά (απ ττιοιιϊοε ά:ιηε Ιε:5 Ιἱυττε
άσε ΑΡόττοε ; τή φα: Γοιι αφτο 81116
(Μια ττιτι1τί'τοι'τε νετττειΒΙετττετιτ “τω

πάτε Ρετ ίση οτάτε ειυττοπτειπ, Ποτ Ρ:ιτ
Βοτιτ ιτιογοηε, 86 Ρετ νογεε Ι6€Μωτ:ε.

Βο τσιπ οτε <έρηε-ΙΞι Γοτι Ραπ ά1τω:τυ'ΙΙε
ίοιπ οτι οτιο.τ8ε Ρετ Με ΡοοΙ1ἐε ὸιι Ρετι
»

ΡΙ6, 86 Δου Ρετ Ια νοΙοτπ‹ἔ άτ: Βὶειτ;
ςυΉε οουττ:τιτ βαττ ΗΜ! Ι‹:ε τα ετιιιογὲ5,

τ1ιιΉε ΡτεΒόειπ δ6 που άι: Ρετ Μη, τ1ι:'1Ιε
$”έτειΒΙΜε:τιτ 86 @ΜΙ Μπι Ϊαἰτ Νοτη τοπι

ττν: ΡτιτΙ:: ντι ΡτοΡτιοτε , εδώ; τι (τα η-ιιΉ
η'ειΡΡτοιιιιτ,ιπ τισ Μπακ Ιειιτ ἐΜΗτιΜου.

@μπώ άουτ; δ. ΡειιτΙ ὸἰτ ἱτ:ὶ Πιτ!! τα
ΑΞ:‹5_ττομ›· Δ: Φσί022ιΈ έα Μα» , Η απατά
Νεο Ρετ Η. Γνω:· 86 Γαυττο άο τα άτωτ
τ:τιοίτε; Γνι1ε @ιτε Ι'ΑΡοίτοΙ:ιτ ατε ντιο

οΙ1:ιτΒε ποια 1ττικτιτέε , οτ Β:ι111έ:: Ρετ Με
11οττιτττεε , τησ.Ιε οτάοτιοέ:: 86 έττιβΙτα
άωιε ΓΒἔΙὶΪἐ Ρετ Γοτάτε δ6Γ311Ε0ΠΕεΞ ὰ:
Βίου; δ6Γ211ττ€ ·; ττιιΉ π:: ή ΡΗ: Ραε τπτ

εεττ: τΙε Ιυγ πιεβ116, 86 τή είτ Ρ:ιτικ:
μμ Ρετ ατομο ιπαιιαα1ττττογειτ Μ:ττε τ!

η

›

'Έ

@ΠΠΚ

Μ, Μ Π. α ΤΜΜέν.
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ΙἱἔΙΙΙΙΙἐ επεσα: τ1ιιεΙςι1ο εΙποΓε άσε [Πω. ΩΙ·ιειρ.Ι. .
απ ηιιΉ οΧεΙυτ επτἱετ€ττκτιπ ι:Ιο ία
νος:ιτΙοητουε ωογοηε Ι1ιπωειΙυε, Ισά «Ια
βρω. Με ‹Ιε σεΙΙε εΙοε :μπακ Μ”
Με ,δε ΓετττΙΒιιο τουτο α [Χου , @ω ΙΜ
τοτυοοεπε Ιιιγ ιτιο(πιε: Ι'έΙει1α £Ιο [ει μο
Ρτε Πω οτι απτο όὶ8τιἰτέ, Γεω ειιιοἰτ
ετιπρΙογξ: :ι ε:εΙει Ια τιιΙο1ΡεοτετΙ'ειι1ευη
ΜΜΜ: τηοποΙ. Επι οΙΐοι: ::'εΙΙ Πι Ισ
ρτορτο8:ΙσΒΙεΙιτιε Γεω ςΙο απο ί:ιίΙορ,
ιΙο ρ:ιιΙα ,άουτ πισω ιι2ιι1οιιε εκοοιιτιι- Ι
Μάτ: ηοι1ε ίετιιΙτ,:1ικ Ιοτε κ1ιι”ΙΙ εΙΙ: αμκ

ΙΙΙοτι (Ισ οΙιοΓεε εκ:τμοτάΙο:Μοε.8ε άσο.:
:πε ττειν.ιατιτ ροΙοτδε οποία ΓυΗὶΓειτΙτεε
«Ιε1τιε Με εΙΙΙΡοΗτΙοηε ό: εδΙ:Ιοηε ‹Ιε Ια 112- '
απο, πουε Γοιππποε οοιπταπιτε όοΙοε
τ:ιρΡοττετ ε Ι)Ιειι , 86 εΙ'γ τοεοωιοΙΙΙτο
βια άσε: , εοιτιππτ ΡειτΙε ΙΈοτΙτιπο. (Μ:

νοι:ε πε ‹Ι5τοε με μι· οΧεωρΙε: . ς1ιι'νιι

ΜΜΜ , ςιιΙ ει ειοςιιΙε πιο <έτειο:Ιο έσω
ποΙΙΙειοεε επι Ια ΡΙιΙΙοί-ορΙιΙο Ρεν: ‹Ιο Ιστι
ΒΙ1€ε δ: Ι:ιΒο:1ευΓεε ότικΙοε, θάβωω:,
(ΙΙΙ @ΕΠΙ ΜΡὐέἰυβρἔσε χω· Δ: ·ωΖωπΣ· είε.»
Βια; ΙΙΙ ΓοωΒΙειβΙεωοτιτ ‹Ιε α:Ιιιγ , ςιιἰ
8ϊΙΙ σ.ιιαπεέ: άει:ιε νικ: οΙι:ιτεο μα Με
ν0γεε οπϋιιειΙτσω μι· Ια ;ωικιΙΙ 8ε Ια

(ΙΙΙΙ8σι1εο._8: Ι;ι Ιε;μτΙιτιο Βιι.ιευτ όοε Γυ
·

¦ _

'Β

¦

.

3 ..κ

Ρετἱειιτε, ,'

Η,

4

δευσνΜ Ι.

ενη_Ι_ Ρετιειιτε , ηιι”ιΙ είὶ 6'ουβΜα,οιι εφε»!

ΡΜ' Α: ·υσΖωπΈ> είε 1)Ζω ; Μαι ηιι”ιΙΙειτ
εατειιτι , ειιιε τιαι ιιε Γε θα, απ: Ρετ Γε
νοΙοιιτε. Με εεΙει ιιε Γε άι: ειιιιΠ , εμε
1Ξι οιι Ι'οιι τιε ραπ ό,τοιιιιτιτ άειτιε Η

οποτε Μεσα: Βοιιιιε δε ίο1ιάε τειιίοιι
ά'ντι είΙΐα: ; (:οιιιιτιε Η ειιιεΙειιιι Βιιι8
ριιιοιτ @Με οιιϊ :ιιιειιιι ιιιαιίὶτε, οι Ιειι_
@σου Ποτε , ω εωΔιε οι.ι ειρρΙιιιιιε ίοΙ1
εΙρτιω Ια ΡΕιιΙοίοι·ιΙιιε, ε'έτειιι: ιτιεΠιιε
ωε;ωιε οεειιΡε αι άεε ειιο(εέ εοιιττειι
:εε , όαιαιοιτ αι να πιοτιιειιτ ντι 8τατιά

ε 6: ρτοἙοιιοΙ ΡΙιιΙοΐορΙιε; οιι Η ειιεΙαιτι
ιι'ενειιιττιἱ Ιο.ιι:ιιπο.ιιεε , ω Ια Μακ , :ιι

ΓιτιεΙυΓΕι·ιε, τιι!εε οΙοτιε ιιιοιιτοιτ τσιπ ει

εοιιΡ ει Γνιιε άεε ΡΙιιε ιι:ιιιτεε @εινα
τω Ντα, 86 ΓεΧετεεοιι: ττε5 ΙοιιειΒΙε

ιιιαιτ,ιΙ τι'ν τι ρετίοτιιιε, ιιιιι όετιε να::
@Πε τειιεοιιττε ιιε άιΒ: , ιιιιεε'είΗει νο
1οιιτεειε Πιειι , επι ει θα Ι'νιι [2ι12Ι11°,δέ
@Η 2 :Με λ'ειιιιτε αι ἰιοιιτιειιτ,

Β'οΐι

νοιι8 νονεε πια Παω ( ροιιτ να” όιτε

0612630 ρωιΖω ) απ: 12. £ογ , εξω να φ
Ιείιιε ΠιτιΡε αἱ νιι Ρα: οιιιιταιέε άι:: Μ,
@και άε Βια::θ ε: ιι0ιι ( εοιιιτιιε 1ε ρητ

ιαιόετιι: Με ΡεΙ:ιτέιετιε 88 Ιειιτε 2ιάΙιεε
ΗΜ;) νο Με; Φ: ιιὁετε εεωωιιιε 86 να

` - `

ε

:-ΜΑ**

·-

αεαι·είἱ:

Δ

-_

-
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ασφιοΙΙ σε οσττσ τοστΙεσ ”: Ρειτσσ-σοσ

Ι'ΕστΙτιο·σ :ιτττΙσοσ μι· τσιπ σα: σίΐστ ει
Ια νσΙσοτὲ σε ΠΙσο ; σσ σιι”σΙΙσοσ ίσ
το1το:ιε , ε”ΙΙ όέρσοάσπ άσε €στσσε σε ‹Ισ

Γει&Ιο11 στάΙιοιΙτσ ό:: ο ο:ιτοτσ. Η πω: Ιι:9.1.
ι σπἔεκάαὲ: (εΙΙτ σΙΙσ)α'ι·βυ[σωρο ·υσα!υέι·. 1 8.Βουι
.Με ρέ:2Σ· είε σεΜ] 1,' «Μό τω: , ὐπνιέππἰ£ Μ::;|]_

σε!ιι)·, @Ή σαιτ. Η ο αιώἔ Ζω σύώ: άσσ

:ι.ι;.

πιο πιο· κιἔε,τ,&· Μ· 4 πεπε!έε: απ:: Ρε22ιο~ π'

υιβω .· μαπα· με π! κι ἐ:ἔ]Μ ἔωσηνίαῇπ.
$ΙΙ)ειοΙ πιο άσσο :ιοΠΙ ἀΙτσΙσΙ (στοΙ:Ιο.
ΒΙστοσιι: ; σοσ ίσο ΑΡσίΙσΙατ σίΙ νο.Ροτ
οοοτειεσ σε ΠΙσο,σἰι ο σΙιειΙτ,οΙ Ισ Ισο8,
γ ΙΙΙ Ισ τσττσ ο`σστ σο οοΙΙσ μια. @επ

αΙογ, απο: ἐστι βιο: , σο”ΙΙ ΙπΙ8:ιίΙ σο

ΙοΙΙΙσΙταΡσ οσε στορΙσγ,σο σο:: ἴσοΙστοσοτ
ΙΙΙσ σοοιισΙτσίΙ;σοσ·τσοτ :ιο σσοττει1τσ ΙΙ
Ι'ΑΒΙισττσΙτ σε Ισ Ρστί:σσοτσΙτ σ τσοτσ°σο=

τταοσσ , Εσ.ΙΒιοτ _τσοε Ισε τοσο:: σο'ΙΙ
ΡοοοσΙτ , σ σσοκ σοὶ ΙΙσΧστσσσΙσοτ , σο
οοΙΙοΙοσΙσοτΙσοτ εΙσδΙτΙοσ. Ι.σε ειοττσε

Ι10τοτοσε ο'γ σσοττΙΙσοσι·σοτ οσο οσο

ΡΙοε;Ισε. (ΙΙιτέεΙσοε,ερΙ ΙσοΙε σοίΙσοτ οσο
«δε νοοΙο Ι'ειάάοοσΙι·, 8:Ι2ιττΙτστ :ι σοσΙ€
ο ουσ σΙ1σίσ σΙσ ίστοσΙασΙσ, ο3σίαιΙΙ: με

1οσίτοσ ΠισσοίΙστ ,οἱ Ισ άέσσοοτΙτ :ι Ιογ,
Ι'4ιοτ σ ίοτσοτ ‹$£ ίσο ιιοσ:Ποο άσο:
σ'
ο
Β 4.
Βϊαοάσ
Α

·
'

Ιι

αμε

/

.5'εΙΜ:Μ Ι.

ευ.«Ρ.1: Βι:ατιάε. Ετ υεαυττυοΙυε ΙΙ ΡΙίιταΙ)Ιευ
'

τΙε εΙαοΙΙΙτ εε τυεβυε Ιιοτυτυε, Ηθώ

ευε εΙΙγυε τεΙΙε ρευεέε , Η τυαΙ τΙΙΙροτε
ου ρουτ ττυευκ αυτ: , ΙΙ εοιπταΙτεανη
τεΙ(ΙεΙΙεΙΙΙ, δε εΙε ΙΙαρρεΙΙΙετ 6εΙζέΙευετ
α Ια ὡἔτυτε ‹Ιε Ι'ΑΡείΙοΙατ, εΙιαυΒεαυτ

τουτε τα υατυτεευ νη υπουπευτ, άΙυχ
τΙουυαυτ Ρατ Ια νεττυ τΙε Ιου ΕΙρτΙτ ευ
@Με αΙσοτιάαυεε·, δε Ια νοΙουτε δε Ιε5

Βταεεε υεεεΙἶαΙτεε α να Η Ιιαυτ ειττρΙογ.
Οείτ εε αυ'ιΙ ετιτευτ ευ άΙΓαυτ , αιιΉ ή'
.αφέικε Δ: 6!πϋέμτ Δ: ωΖωπὲ α) Μαι.
@ε υ'εΙΙ ( τΙΙτΙΙ) :Η Ια ταυευτ τΙεε Μ”

πω, ΙΙΙ ταου μεμε τΙείΙτ, υυΙ τττΙα εποε

εε εεττε ίαΙυτε τ1υαΙΙτε. Ιε υ”έτοΙε εε πε
_ Ν0υΙοΙε είὶτε αυττε εΙ1οΓε , αυτ: ΙΙΛΡὁττε

εε εαϊτε , δ: Ιε ττυτυΙΙτε άρα Με , δε Ιε
ρετΙεευτευτ α” ΕΙιτττΙευε. 15ΙυΙεΙετ αυξ

ττεε Ιποαπτυεε ω: Γουτ;τεοΙτ ευ τυογ,υΙ

τι'ατταυεΙου τἰευ ςΙε Ιεωε1αΙ:Ιε ‹Ιε τιποτε
ΠεΓτ [)Ιευ ίευΙ, τ1υΙ ΙΙα νουΙυ , δε Ια νο

Με Υ ερτ θ ευΙυευτε ? υυ*ΙΙυ'εΡτ μια
ροίΙΙΒΙε ευ αυευυεΙοττε εΙε ταρροττεε
11ΙουττιΙυΙΙΙετε ττυΙΙε ραττ αιΙΙΙευτε. Η
μα” αερτευτΙ επ ίυ1τε Ια ταΙΓου, Ια πω?

Πετ9,8ε Ια Ευ τΙε Ια.εΙπατΒε , αυαυτΙ ΙΙ

αεατυα4=ε-ατα:το τα" Ια νεΙουτε τΙε
· ``

`
Α”.

'

@Ισα
Ι

"κ η·

χ

[Μ λε Ζ Ι. η Τέπιπλ

σε

ι

γ

βια: β·Ζωι Ζε ρ·υπεβ οι: Με, μ! ά ει: (ΙΙιιιΡ.Ιε
Ζι/ΜΟ|:ψ'. Ειιοστο ειιιιιΙ ιι”γ ειιι: ιιι:ΙΙο
αυτα: τιιιίστι,ιιοι:ε Ισ σου ΡΙ:ιιίιτ ει:: Βια:

Ροι:ισιιογ ιι π οΙισιιι σουτ Ιοε @το ΑΡόιτεεΡει:Ι, οιι Ισειιι μι· οκοιιιοΙο ΡΙιιτσίι;
σα: σιιοΙσιισε ιιιιττοε ροι·ίοιιιισε : ιιο:ιιιι:ιιιοιιιε ο ιισι:ε _ ι:οιιιιιΙστοιιε Μι οΙ·ι:ιτεο

- ε
'
·: '

ιΙΆριιτισ σο ΞοιιστειΙ ει: Ρεοσιεέιιιοιιτ στι?
Με ιιιι:ίιιιο , κι ωιτωι σε: ΐσιι ιιιιιιτιιτιοιι
οι οιιιιιειιιτε έ έτει:: οΙειτ, σοι: Ισ $σιε-·
μου: ε. νοι:Ιιι (μι: ν ειιιΙ: άσε Αροττι:ε,

:πιο οπο ίου ·οιιιιιιοιΙο Γι:Π: ρτι:ίοΙιιξ οι;
ιιιοιιιιο, 8: σοι: Ιιτε οι·οι:ιιιε ίιιίΤοιιτ Με:
Μ:: Οι: Ρι:ιε σο:: Βια: ει τσιπ ειιτιιἔ: Ισ
ιιιοικιο, ιιιιιιΙ ει Αφοι ίση ΡιΙε νιιιιιι:ο,
ιιιιιιιιιο οι:ιοοιισιιο ετσι: οτι Ιιιγ ιισρο-;
Με ροιιιι, ιιιιιιε οι: Ι:: Με ετ_σι:ιισΙΙο:

Πει ΒιΙΙιι , σωσει: Πει: σου ρΙειιίιτ :ιικο
ιιικ: Ια ρτσιιιοΠΙο ιι: ιτιο :·‹1ι:°ι1 γ ιι εισα

τόσοι ειιιισιιοὲ μι: τσιιιτιιιιιι Ιισιιιιιιοε:
δε σα: μι· οοιιίσοι:οιιτ ιΙ γ @οι άσε

ΑΡθττοε ΟΗΕ ει ταση :Με ει: σι:'οιιτοικΙ
κι 8.`Ρει:Ι,οιι:ιιιά.ιΙ οι: :ο ουσ Ισ. νοΙσιιτοΕ
ιΙο Βια: Γε. οι Αρ6ττο #2” ία·ΡΜΜεβ
άνω. όεΙΙ ε: άπο οσιιιοτιιισιτισιιτ ο '

εεττ; ΡτοιιιοΙΙο ε 8έτοιι (απο ιιοΙσ Ισσιιιισ
νωριιιὲ.ε σει: Πισω: @εεε Ιειιιιιτε πιο:
--

ι
.Χ
Ν"

-π :

Ιιοιιιιτισε:

'
ι
ο

;
1
.
Ϊ
ι
`

ιό .

.$'οπωνι Ι.

ΕΙιιιΡ.1.1'ΙΟΜΠΙΒ8 : απο Ρι·οτιιοΙΙο νουΙειτιττιο

<

ο

|οοΙΙιιΙτοιιιοτιτ οίΙτο ΡιιΙ:ΙΙέο , 8ο Ια ΡιιΙοΙΙ
κ:ειτιοτι ιιο ε”οιι ιιοιιιιιιιιτ βιίτο, τιιιο μι:
Ια νοΙΧ εΙοε τιιιιιΙΙΙτοε. ΟοΙΙ οιιοοτο οτι

.

Ια ιιιο(τιιο Γοττο, ηιι›ΙΙ βια ρτοιιοΙτο α:

π

πω”. οιιι'ΙΙ όιτ ειΙΙΙοιιτε, Ραπ! β·το2:οιπέσ Μαι
& 42ύπο άι· Ζώα Ούκ] ρ·Ζω Λιβ): «έα
Μαι: άι· Βιίειι , @ο Μ εσωωιβυπο ώ· ΉθΪἰ!ἑ°,
μέ #ἔ|ἐἰυ›φἑο:ἑ· : ο'οΙΙ ο άπο , οοιιιτιιο Ιο
:αμεα δ6 Ιαίογ εΙοε οΙουε, οιιιι πιο οτοΙ- _

ι:οιοιιτ με ε“ιΙ :ή ειιιοΙτ οιι εΙοε Αρόττοε,

φα οιιΙΙοιιτ ρτοΓοΙιο οο ειιιΊΙε οτοΙοιιτ,
84 Α: ι·ΜΜφκεε άι· λα ·υοπέ:Σ· 6'ύπωωπο,
οιιιΙ ιι)ειιιτοΙτ Ροιιιτ άο ΙΙοιι , Η Ιοε οΙιοΙοε
φα κιοιιε Γοτιι: ιιοοοΙΙο.Ιτοε ροιιτΙει ριοιι):,

ιι”:ιιιοΙοιιι: έτὲ ριιΙιΙΙέοε ΡατΙοε ΑΡὁττοε.
θεια: ραπε|7ο Δε Μ ω, μέ αδ? ο:: “Με
€!»·έβ, τι'οΙΙ: αντιο τ:Ιιοίο :ια ί·-οιιάε , (με:
ΓοιιειιιεΙΙο, άουτ Ιο Ρι·ιιιοιρειΙ Ροικιτ οΙΙ:·

ΓειΙΙοιιτειιιοο, ειι.ι”ΙΙ ιιοιιε σΙ.οιιιιο , άο Ια
νιο οτοτιιοΙΙο, ου ( Ροιιτ οΧρτιιτιοι· Ια..

ι3ιιοΙΙ:ιιο οΙιοΓο
:ιιιαοπιοιιτ
) ‹Ιο . Ια. Μαι:
.
.
ω,_ ΙιοιιτουΙο ιιιιιιιοτι:αΙιτο. 6”οβια Ζε π·

1'Ϊ ,Μέ

ωρίε:ιιιΞε Μο Μαι ΙάΙτ Σ. Ιοειιι) @β με
Βέαι απο ο ἐυππὲ Μ ··ι:ξει:2εινιάσ , &· απο

σέο·ςβω/Μ ΠΔ. Εντι 8ο Μαιο ΑΡὁ+- ο
ΜΉοι:ιε αιιοιΦωοτηιοοΠοιιιέτ, 90ο απο
22. . Ω

.

κ

-

¦

νὶ€.
κ/,

5Κ.Μ- Δι..

__,_ _ -... .. ...

. μώ^ο·°·τ"_ έ'

βια Μ Ι !. ο Τίπω:Ι:.η·
. ~ Με) ω: Πει: τ1οιιε Ρτοιπετ, @ί σε Ις[ω οωΙΡ.μ

@ΙΜ : ΡκεφΙοεοτυοπτ μπα: τμ:: ο'οΙΙ:
Ιυγ ίουΙ , @ΙΙΙ Π. :ιαΙιΙΙΙέ Βατ Ιε: τηετΙτο
;Ιιτ & :ΜΧ άΙο ίσα: εμε ὸεμιἱε Ια άμου

το εΙΙΑ:Ιεπη πω! οΙεε ΙιοιΙππιεε ω: μου:
ΠΙ αυοΙτ η! ΡιττοτκΙτε €ωειιτιο φωτο `
¦ ντ:ιγε νΙομτμΙο οιτΙΙο εμε α: 8ταιπΙ «Μ
νπησε Μθ6ΙΙ2.Ε811ϊ ει οΒτεουδ ρουτ ρτΙ:;

:Ια Ιω ΓουΙΙΙ:ιποοε. Επι 9ικΙεΙυε Που δε

το ςι:έΙςιιε Μάο ςιι'αγοιπτ έτἐ οι: Πω
Ιογειάτ ιπ:ιΙππουειητ Ιω Ιιοτιπτιοε , Η ιι”γ

αροΙπιτ εΙ*ειιττο νία ρου: σα:: , ςιιε εοΙΙο

‹Ιο ΚΜ (ΙΙιτΙΙΙ:; ΙΙ κι'γ ειιι·ο1·τ φ'νκιΓ·:ιΙΙ Ι
πάστα άΙ: νΙε άατιε Ισ βατειοΙΙε εΙ”Ε·:Ιοιν:

11Πψω α ε1ιι*νιι ποπ ρΙιιε άὲιιιεΙε ρ`ειτει- η

ιΙΙεοοΙεΡεο. ΑιιοΙεπιπιτ1οπτ ΠΙ ΝοέΙττί
ΑΒταΙιεισι, :Η ΜοϊΓε: , ΠΙ Ι):ΙιικΙ ΠΙ ω»

Μι ‹Ι‹τ5 ΒΙε:ιαΙ1εικουΧ·κι'α πω: εμ:: ρω:

ΙΜ ΙκηεΠει::ι:οιιτ αἰτι·ίἰ εμε: πιειΙστοιπαι1τ
πυΙεΙεεΙιοιτιπτεε` :ία , ω Νασαι, :Η πα

Ρ0ιιττει μω:ΙΙε @Με ά'ο.υετο 'Πού αμκ:

ΘΦΙΙσςυ”ΙΙ οοιιε ει ιιοτΙιιΙΙἰτ. ΙοΙιπ Ι @τισ
0οιπσιεΙΙ Ι'άειεςυΙΙε, ει.ιΙΙΙ ··:ΙΙ:-α: Ισ; '

Μεσα: ‹1ι1Ι Ια εΙΙΙΙ:ΙΒιιε δ: Ια @ΜΜΜ
Μυσαιικ ετοΙαπε, Ιειιτ αιωΙοητιππτ Ιω

ρτσιιποοε·.1ωΙΜ-,-8ε Ια φαΙΙο ·οο:1ετοΙιιι
ΒΙΕΙ)`8;ιΙα, ερμ(οΜατΙομ μ; ἀοωΙε;ἔ

"Γ:_Ϊ Ι ~

, ΙΜ

1

--Ε-_______-έα---

α.8

_ δωκοπ Ι.

· £Ι1αΡ.Ι.]011Ι', οι:αιπΙ ΙΙ Ιοε τοΓοίοΙτοτα,8ε Ιοα των
:Ιταοοπίοττοοε α ίσο οοτΡε 8ΙοτΙοοΧ. Οι:
ὸοοοοοοδ.ΡαυΙηουεοηΩΩΒποΙοῇοοο

Ια ρτοιποΙΙο ΕΙο εοττο ντο άΙο1τιο οίΕ Ια
ιταΙίοτι όοΙ”ΑΡοΙὶοΙατ , ΙΙ ε'οπΐιΙΙ: οΙαἰτο
:πως ορο Ια Πτι εΙο σο τωο ωΙοΠΙοτο
ιίοΙΙ: αυττο ου:: Ια Ρτοάπ:α:Ιοιι ‹Ιο οοττο

Ρι:οιποΙΙο, 8αΙο Ι'ουαηΒΙΙο , οὐ ·οΙΙο οίΙ:
οοιποοιιο , Ροι1τ απποηοτ Ιοε Ιποπιπποε α.
Ια νΙο,οιιΙ οίὶ οο Ιοίοεί:Ι1τΙΙΙ:ο”οίΈ αεΙΙτο

οσο ΠΙ ΡαυΙ,ηΙ τω οοοΐτοτοε :ίσοι έτο οἱ
οτιιιοΙοε οἱ έταΙαΙἱε οτι οοττο οΙιατἔο , οσο

2:
σα· σ·

ΡοοταοαοοεοταυΧ ΒοππποεΙα Βοηπο
δε Ιιουιτουίο οοιιιιοΙΙο εΙο Ιουτ ίαΙιπ οτοτ
' ιποΙ,86 Ροιιτ πισω Ιορτοωοτττο άο Ια
Ραπ 86 :ιο Πισω εΙο Ι)1οι:. Οοθε μια
οπο)! ΙΙ αροοΙΙο αΙΙΙοιπε ία οΙιατ8ο !: σπί
πέ3ΐεπ· ασ Ζ,ΕΖΙΙ:·22 νέιιἐ/ΐαπ£, ά· άι· @βάτες ό·
«Με απαύαβικίε αΙ·: τετυπξ/έπέΜ;Βι £ΙΙτ (Ι8.Π8
να αυττο Βου , οπο ΓουαηεΙΙο ( οΙοΙΙ:

ω'
αόΙτοΙο ΙΙΙΙοτ, οΕι τσιπ α: ωΙο1ΙΙτοτοοΠ:
Μ” τ. οοουρο.)οβ Ζηπιφυπε αΙε Ώέω επ ριΙι4:

π. ”

“Με ποια". ΤοΙΙο ορο άοτιο Ια ε1ι1αΙιτο

'

οΙο ΡαυΙ , Ι'αι1τοιιτ 86 ΙΙόοτΙοαΙτι εΙο απο

ορἰττο , Ραπ! ΑΡύπε ΔΙε Ιε[ω 6'|ατάίμυ· Α:
οφΖιωιὲ άι· 19έω, [ΗΜ ίααταΜς/]Ι: κά· νέο,
@απο Ζώα: Οθηβ. (Φωτ α ΤΙπιο
Σα
τΙιέο

: *7_Ιο7Ι. αΤΙΜΜ.

Ι

το

:Με ε τιιιι Ι'οΡιττο εΙΙ εάιΙτεΙΙέε, ΙΙ τιε @εμ Ιιιγ ιΙοιιιιο :τυπο εΙοΒο Ροιιτ εειτο Ιιοιιτει
οιιοοεΙιιγ τΙοβη?!τ ὐΖτπιιΜἔ; ΓειιεττΙΙ

Βιιτ του: οιιΓειτιοΙε Ρετ εεε ΡετοΙοε 86
ιΙο Ιου ειιιιοιιτ Πτιεοτε ειιιιοτε Ιιιγ , δέ ιΙο

Ι'οΙ›Ιι€ετιοτι οιι,ιΙ ειιοιτ ε. Με (ε Ιετττε
ειιοοοιιο τεΙΡε&. ΙΙ οΙΙ: ντεγ εεε ΡειιΙ
Μπιτ νιοιικ·, (οτι εεε Ιιιγ τΙοτιτιοιτ οιιεΙ

οπο ιΙτοιτ ΓοΙοιι Ι”νίεεε τοεοιι Ρτεΐοιιο εε
κοιιεΙειι€εεεε, οι: άοιιιιετ Ιο τιοιτι τΙο (οτι
ΙΙΙεε·ΤιιτιοιΙιέε , οιιι έτοιτ οτιεοτε εΙοτε .

οτι ΓειειιιιεΙΙο. ΜειειΙιιο τω: Ρεε οστι
ιετ,οιιο Ιε το.ιΙοιι Ροιιτ ΙετιιιεΙΙο ΙΙ Ιο
ιιοιιιτιιο βεβ.ι ιει86 ειΙΙοιιτε, τιε Με
ΡτοΡτειιιετιτ Ια ιέτει:ειοιιε 13ιω Ιιιγ ειιοιιό

Με τἰ'επἔεκιτἰτετ (οοιιιιτιο ΙΙ ΡετΙε ει»
Ιειιτε) ΤίιτιοτΙιέε τα 149“ Ούτω. Ε: ΙΙ

ιιοιιεΙε ιτιοιιττε Ιιιγ ιιιοΙιιιε , τιιιετιά 1ο
ΙειΙιιετιι: ιΙειιε Ιε Ρτοττιιετο εΡΙττε @τι Ιιιγ
πιέττΙτε, ΙΙ Ι”εΡΡεΙΙο εΧΡτεΙΙεττιοιιτ [στα 1-Τίω-ε
β: οι Λιβ). Οι: Ριου οιιε οοεΙιοτιτιει.ιτ Μ'

ότι ιιοιιε τεΒετιετετ οτι @πιτ ιι”εΡΡετ
τιειιτιο ΡτοΡτετηοιιτ ,ι- ειτε Ι)ιοιι , τιιιτ
Ιειτ τσιπ ε ντεγ απο ἀειιε εεε οιιιιτεΒε
ΜγΙΙιοιιε ;ΙΙ εΙΙ:-οε τιιι'ΙΙ εΙΙ ειιΙΙΙ οιιεΙ+
ιιιιοΐοιε ετττΙΙειιε :Ποτ τιιιτιιίΙτοε , ε απο
Ιιτ ιιιιΪιΙ Ιοε- γ εττιΡΙογο , δ6 ή θεα τΙο
ο

-

`
το

Ιειιτ

ισ '
τω” 1'.
Α › ›
Βιμ. Ισιιτ ΡειτοΙσ 86τΙσ ΙσιιτττιιιιιΙΙστσ. Ποτ:
'

ή γιστιτ τ1ιιἶετιΙΙσι1τ$ ΙΙ στ: 9 τιιιΊΙτ Ιοτιτ οι:
1. σ”. νέα: Με: Βέττα. 5τιι: στιι:ιτι Ισ τιστισάι
Μ: θ;ιοιι·, σου: ΙΙ Ισ ΙΙΙΙΙΙΒ5 Ιυγ ίουΙι:ιιττ:ιιιτ- _
Ι
εκατσ,σπάτέτστάσ ό· μέ:: :ίε1υστ Βέττα πὅΜΞ
Ετνι·: , ό· σίεριιτ Μπιτ· .9σιἔπειιτ πρ.. Οἰπῇἔ.

(?σίτ Ισ [ειΙιιτειτιοιι οτάιιιτιιτσ,τΙοτιτ ΙΙ
νἴσ :τα σοττιτιισιισστιιστιτ σΙσ τουτσε ίσα

σΡΙττσε ι σΙσιτσ ιΙ'σΙΙσ ιτισΙτιισ , δ6 συ:
νοιιε τι ίοιιιιστιτ στὸ σιτρΙιτισέσ στι :Ισ
ἴστιιΙιΙστιΙσε οστ:υττστισσε. ΙΙ γ τι ίσιιΙσ
τιισιιτ σσσι τΙσ ρσττιστιΙιστ, σιι'ειιι ΙΙσιι τιιισ

τΙστιε Ισε πι1:τσε στιἰττσειΙ ίσιιΙι:.ιιττσ Γσιμ
Ιστιιστι: έτι:: ό· μέ:: στα ΙἱἀσΙσε , τι σοι
Μ ι16αιτ, τα .Σε στι Ισ Ρ:σττιιστσ ιιΤιτιτιού

τΙιέσ , 8: στι. Ι”σΡΙττσσ. ΤΙτσ, ΙΙ γ απ:: ετιιΙΙΙ
ι. τ.. ι. Ισ Μάτέσστέσ ; σοτιιττισ στι: ΡιιτσιΙΙσττισιι:

1' Μ Ι 5. Ισο.τι στι (Μαιο: τ:σττσ Ι)ο.ττισ σΙσιισ , σ
σοι ΙΙ ἐστι: Ισ. τΙ.σιικισίττισ :Ισ (σε σΡίττσε.
θε πιο: ειιοτιτσ τιιισΙτιιισ στιοἴσ τι σσΙυΥ

:Ισ ἔσω ;ιιοτιε ττιοτιττατιτ τιιισ Ια Ι:3ΠΕΙ.Π”;
στι:: Όισιι τιοι.ιε έτι): ιΙσ τιοτιε εΙέΡσττι:
Ισε στειτ:σε τισ σπιτι/Ιω: , τιιισ :Ισ (σ. σοσι
ΡειΠιοτι. Ετ σε: @τισ Ιστ $ειιιιτε ίουΙιειιττσιιτ
Ια τιιιίστΙσοτ2:Ισ σΙσ Βισιι στι:: ΡστΙσιιτισε

Ισε ΡΙτιε Ιοϋε.Ι:Ιστ, σοι ττιίΙστιτ άστα ΓΕ

$ΙΙΪΦ › 8‹: σ.ιιι'στιιτ τιισίιιισε σΙΙ:ιιιιοιστιτ Ισ
|

:Με
ύ

να!! 1. ο Τίπευιβέσ.

· ιι

μΙιιωιοιιε αΡΡ:ε:ιεΙ τιιι'ΙΙ5 τε:ιοιειιτροιι:
“Με : (με του: ΙιιΙεΙε αι οιιεΙ:ιιιε

Ροι:ιαιιιΊΙ Γε :τειιιιε εΙε Γι: νιε , :κι οικω
ιιιειιεεπιειι: ; αι ::ιιΙιειι, ω:: Μ, α
:οιΙιοιι·:ε Βείοιιι-:Ιε ::ιιίετιεο:εΙε. Β'οΕι

ιιιι:οιί: :ο:ιιοΙε:ι. α: :Εεεε σ.Ι'Ιιο::ειιτ Ια
Ρ:εΙοιιιΡ:ιο:ι ‹Ιε εεε:: ; «με Γε ίαιθ.ιι:
πετοι:ε :Με ίσο: Ρει:::ιι:ε,Ρ:ε:ε:ιά::ιτ |

:με ρου: ιιιιιιιι:ειιιιιι: Μ. ::ιιίε:ιεο:ιΙε
ιΙιιιι:ιε :ιε Ιειι: α: μι: ιιεεείΪειΙ:ε , Ιειι:
νι: ( ο. εε οιι'ιΙε ιΙιίαι:) Ροιιιιιι:ι: ΙοιΙΙ:ε=

ιιι:Ι'ειιιι:ιιε:ι :Ιε Ια ιιιί:ιεε :ΙεΙ)ιειι ρ :ΠΙΣ
γ :μια ΙΞι :με Ιε εοιιι:ε Μ: ΙΙ Ιε ::ειιιιε:ει,

ιιιιε Ιε 5ειΒιιειι: Ιειι: αι ιΙειι:ο. Ιιεειιεοι.ιρ
‹Ιε :εί:ε. Μιιιε ειπε: νοιιε ιιιιοι: εικοσι
ιδ:Ιεε ριι:οΙεε ό.ε Ι'Αρο::ε , τει:ιιειΙΙο:ιε
Ιιτιειιε::ιε:ιτ ρου: Ισ. Πτι Ιεε ιιιΙΙ:ιιθ:ιο:ιε,
ιιιι'εΙΙεε εο:ι:Ιειι:ιε:ι:. Ε: Ρ:ειιιιε:ειιιε:ι:
Β::ιιίΙοιιεΙ)ιει.ι ‹Ιε σε οσε που: νονιι:ιι:
Φρει:Ιιιε αι Με: ιιιεΐιιιεε 8ε·άεεΙιειιε ό::
Ια νιε , οιι'ΙΙ ποσο ειι.ιοι: :Ιο:ι:ιέε (Ι2.Π8 Ια

ρ:ε:ιιιε: Α:Ια::ι, ΙΙ που: ο ω: Η Βο:ι,ειιιε
Δ: ιιοιιε αι Ρ:ερο.:ε: ν:ιε ειιι::ε Βεαιι=ι
:Με :Με εκεεΙΙειιτε αι (αι ΠΙ: Ιείιι8_
Ι ΕΙΗΜιδΙ Ιεεο:ιάε::ιαι: ιΙε εε ιιιι'ΙΙ που:
η Η ρ:οπιιΙε άει:ιε ίοιι ει.ιιι:ι€ιΙει86ει αι

Ι δ:: ἐ:ιιΙ›ΙΙ.Ρσ.ιιΙ ό: Ια πατε: Αρ6::ει
[

ι

_

.`

ικα:

. .:

μ; Α
δ'έππΜ Ϊ.
_ ' '
' ΙΙσοτσοΙΩσ ρτσοπσίΙσ. Ετ σοκοτοσ ὁσΙσοπ

.ξἐΜ,;;_ σα:: σσοε σκι ΡιισΙ1στΙειΓειΙοεσ 8εσΙσπ$

σ·

σστσΙΙε Ισ ίσιο: ΗόσΙσπισοτ εισοοπτσε :Ισ
ΙΙσοτ εσάοωιΙΙΙσο,ειγσοτ αποσοεσ απο:

-στοττισΙΙσπο οπσο‹:Ισ 8ο ‹Ισ νοκ νσοὶι σε
Ρετ έστΙτ ; Βιὶίσοσ :ΜΜΕ πισττσ «Μισο δε:
Ια τσσσοσι1ε αοσσ νοσ σοιΙστσ Γογ. Νσ

Γογστιε με Η Ισστειτε ουσ ό,ασεοΙστ σε:
οσιττσ ΙοστσόοΙΙτσ οοΙ)ισο5 σο ΙσεΙαϊοτε

ΜΙοΙΡε:σε άσ πισοΓσοΒσ δ: ΙΙσ :κοπηκε
τΙσ. ΙΙ στσίσιπσ· Ια νΙσ α σΙιεισοο άσ οσοε
ίσο” δεί-σε ΐστοΙτσοτεοσοε ρτστσΡεσστ6
σο,ΙΙ νσοτ οσοε Ιει άστιοσιτ @Ισ οοΙ τισ

τΙοοτσ σΡτσεσσΙο. ;σ.ο,σΙΙσ :ισ ω αφρατ
έΙσσοσ , 86 σα: τΙστι σε ίειοΙ·σΙτ Γσωρσθ

σΙιστ ἔστι Ισοϊτ “με ία Ρτορισ Ιοστσάο
·

Με δε ΙοπροοΙσσοσσ. Ι)αιωοτο8σ ΡοΙὲ
σοσ σσετσν€σ·σΡε στι ΙσΓοε (ΠΙΝΩ , οσ Ια
σΙιστεΒοοε ΡσΙιπ ειΙΙΙσοτε σοἶσο Ιογι
·Μσετσοε το σσ εΠοΙο 5οιποσοτ τσοκ σσ
ουσ οσοε :πισω ό”σΐσστειιισσ,(Ισ σσοίἱοο#

σσ,·8ε ά'στοσοι·;οσοε :σωσει ίστωστο·σοτ
σιττεισΙισε ο. ίσο σῆπΞτ 86 ει Θ· νσΙΧ , μοβ
σο:: οσοε οσ Ροοοσοε ω νίιο·σμο :Ισα
[σοκ οσα σε: Ιογ. Εο ειπα σσ ουσ .

ι

ΙΓΑρσττσ εΡΡσΙΙσ ΤΙΜοτΙ1έσ ίσο ΈΙΙε;;
σκοπο
8.οΧΙ)πίΙσ11Ε8ηοΊΙ5 εΙσ1οσιπ
νοσ κ
Ι Ι στατκΕ

:Α4- .

Ι _. -”ι..σκω>ΔΑέψ

~

/Ισ 22 11. ΜααΙτα -

_/

33 εΕτα15.Ε,;
εταυ‹Ι' ατυουτ τω:: ΠτΙεΙεε , α ουί ΙΙε Με
τυΙυΙΙΙτευτ Ια ΡατοΙε τΙε Π1εω Ιεε τεΒατέ
·‹Ιαυτ δε Ιετ εττ1Ιαι·αΠαιπτ ·εουττυε Ιευτε
εΙτετε ευίαυε«5 δε ουε ΙεεέεΙεΙεε εΙοΙυευτ

αυΙΙΙ τΙυ τείΡεδτ α Ιευτε ΡαίΙ:ευτε,Ιεε εστι
ΠτΙεταυτ εοττυυε ο Ιευτε ρετεε ευ υόττε

δεΙεὅυευτ. Πε αυτ: Ι'Αροττε ΓουΙιαΙτε οτι

ΙυΙτε α Ιου εΙιετ αΙΙίεΙΡΙεΙα μα, Ια πυ
ΙετΙοοτόε , δεΙΙα ΡαΙΧ τ αουτ: αρρτευτΙ αυεΙε ίουτ Ιεε νταγε ΒΙευέ α τΙ18υεε ‹Ιε
1ιοενοευκ δε·τΙε :Με τΙείἱτε. Ι.εετΙεΙ1εβ
_ &εδε Ιεε υουυευτω Ια Ιπεαυτε, Ια Ηπα;

8εΙαίαατε, αυτ (ουτ ΙετοΙ:ήετέ οΙεε Γου
ΙΙαΙττ :Ιω τυουτΙ:ιΙυε , τω. €αι·αυτΙΙΙευτ
ρετΓουυε· ‹Ιε Ια τυοττ, δε τ:Ιυ τυαΙΙιευτΙ

Νουε νοΙουε τουεΙεεΙουτε` εευκ , ουί

Ρ0ΙΙεόευτ εεε εΙιόΙεε α τυαΙΙ1ευτευ:τ δε

Π1αΙεο11τετιε αυεευυε τουτεετ όουΙΡΡα
έα· ΧΕτ Ιε

εΙΙ: ου”αΡτεε αυοΙτ ραΙΪέ

€εττε εουττε νΙε άαυε·ΓΙυειιΙετυτΙε δ: Γεω
;τΙτατΙου τΙε Ιευτε νΙεεε,· ΙΙε·- ‹:Ιεἴεεαἀευτ

(Με ν11ε ρεττΙΙτΙου ετετυεΙΙε. Ι.αΙΙΙουτ·
Ιε8 εΙαυε Ιευτ αυευΒΙειυευτ, δε τουττιουέ
Με Ρευτέεε δε εεε τΙείΙτα α Ια εταεε,αΙα
ΙΙΙΙΙετ1εουΙε δε αΙα ρα1Χ ‹Ιε Ι)Ιευ. Πε

Ι

Ι0τ1τΙεε ΙευΙ5 Νεα; εαΡαοΙεε τΙε 110Ι1$
ω.

@αουτ τΙε τουτ τηαΙ , δε άευ·ουε τευ ότε

Ω

κατα

·*
-·,.

μ.

ο

Σε:ιωικ Ι.

_

Φι:Ι›.ι.σ:σ::ισΙΙσι:ισ:ι: οισ:ιΙισιιι·σιιχ. δε. 8::ισσ

:ιοι:ε :ιισ::::ι άει:ιε Ια Ροιι::Πιοιι ά:: Ισ νισ
άσ (οι: Ι:ιΙε. δ:: ::ιιισ:ισσ:άσ :ιοι:ε σα:
άο:ι:ισ:α :οσε :ισε ΡσοΙισε , σε ιισιιε σο::

άι:ι:ο. άειιιε :οι::σε :ισ_ενογσε. δ:: μι::
σεΙ::ισ:ει Ισ ::σιιοΙσ :ισ :ιοε οοιιισ-ισιισσε,
86 Βιι:άσ:ειιισε σοσι::ε ό: ι:οε τω. Όσ

:ιιιιιιάο:ιεΙιιγ ίσι:Ισι::σιι: :σε Ισισιιε απο
ν:ι νι:άσιι:: :ιιισσ ν:ισ ει::ισ , ιιιιι σιιι·ιοι:

νσ:ι:ε.οΙσιιι_σιι:ει:Βιιιιέσ δ: αΙ:σ:έσ. Οι:
ιΙ :ισ Ισε ισΜ:,ω :ισ Ισε:σΡ:οσΙισ :ι ιιιιΙ

άσ σσιιΧ,ι:ιι:ι Ισε άσ::ι:ι:ιάσ:ι: Με. Ειιίιιι
δ. ΡιιιιΙ (οι:Ι::ιι::ιιιι: οσε ι:ισιιε ε: Τι:ιιο
τΙιέσ άσ μι: Ισ Ρσ:σ, δ6άσ μι: :ιά::σ
5σιΒιισι:: Ισίιιε (:Ιι:ιΡ:,ιιοιιε ειιΙσι::σ :ισ Ι::
άιιιιιιι:σ άι: $σι8:ισιι: Μ:: σο' :Ι :ισ σοι:
ισιιιά:οι: οσε ειι:σσάι:σ Ισ Ρσ:σ , :ιι :ισ Ισ

Ρ:οροισ:οι: σο:ιιιιισ Ι'ν:ιισιισ Γοιι:εσ :ισ

ι

ίσε ἔ::ισσε δ: άσ :ιο::σ :::ισιισ,5°ι1 :ισ
τοι: Ι)ισι: οσοι: σ:σ:::σΙΙσιιισιι:. Λάο
:ο:ιε Ισ άσ:ι:: Β: Ισ ισ:ι:ο:ιε Βιι:::σ:ιισιιι:
. :σ:ιά:ιιι:
δ: :σΙισισι:Ισι:ισ:ι:
ιιιισι::ιιισ
Ισ Ρσ:σ :Ιιιγ
Ι'σοσιιΙΙ:ιιισσ
, Γιισ:ιιισιι:8εΙα

€Ιοι:σ , :μι 2ορει::ισιιτει ιιό::σ €::ιιιάσ
δ:: Ιοι.ιιισ::ιιιισ άιιιιιιι:έ ; Μι:: :ιιι2ιγειιι:
ιι6::σ ίσ:ιιι:ι:άσ :ιἔ:σ:ιΙ:Ισ ιι ::σι:ε
σοιιάιιιισ σ: :ισι:ε σοιιίοΙσ σ:: α: Ησ

'

ι

-

- .σΙσ, .ι

/ῖι›· ΙΙ: Π. 4 Τὶπισιώ. ο

3;

,

οΙο “Στ οτι Μαιο ιιοιιε ρτοΐοιιτο αι.ι ω”

Ι

Ροκ οοιιι.ιοπε ιΙο (ει ιιιΙΙ:Ιοο, Ωιωω δέ ω
ιοΡτοΙιοιιίὶΒΙοε , Ροιιτ ΡοίΙοεΙοτ :ι Μπακ
ι:Ιιιιιε θ. ΙοιοτιΙιοιιτοιιΐο οοιιιιτιιιιιιοιι Ιο

Ι

τ0γειιτι1ο ‹Ιο ΒΙοιτο δε ι1°ιωωωωιιιο,

ειιι'ιΙ ιιοιιε ιιαιιιι€ με Ισ: πιω: σ.Ιο ία
ιιιο:τ. ΑΜεικ

Επι, ~

'

7 .
'Ι Ραο

πωω

- Ι Ι. ΤΙΜοτΙΙ. εΙιειρ. Ιμνεπί5.46. ?

»Μπακ

όπ η.

.
··
Μ" #2 Ζε πεα:έωτιπ·
»ι Ζ)έαι . , άκρα! ]εβτΚά:
1648- Με: απε!2«ε:
“φ
Μ”.
.ρ .ΜΡαπ· σΜ/::εσεε,
..
. /. με
ρω: αφ· Ι«2°βΙΙ' ΜΜΜ” κά; Μ) Μ απε:ιυπάσ

π.: πω: @· ω”. '

γ

Ι

υψωπ €πι:πίσωεσπ είε Η 7Μί7° , Ιι)υιπ!
βπικεπιπεεάσ π: Μπκε: , @θα με Ρ /Μ.

ζ μωβ: ά 79792.
Μιν·εάειξ/απτ Μ Μακσότε !)ιβγ πω? β!»
26, θα! Θ? Μ Μ;; ΜΪαεἄε α 2»·συάΞεπεσκεπ2
ΙωΙΜἔ· επ Ζυἐζτ κι @από πι” ,#~ επ Ειωέσε ›
κι :ποτε , ό· ]ε
ΡετβιααΈ· θεά/Ζε /Μέ226,- -

οι» ωΙάΙσπι πιίβ αν; το].
·

Ι·Ιειιε Παω ; @πιά πισω ·
Ι, νουΙοηε ΡεπΠιο.όετ Ι‹:ε Ινσπι
_ Ι_ _ ' ηπα, α: κίε:Ρε με αΙΙΙ:ε άοΙοιιτ

-· -

τηετττε: επι πωπω Με τοΙΙ6:ιε

όε·ε εΙιοΓοε, ου ‹Ι‹:ε άεΙΙε:Ιοε Πω: ποιιε

ρτεταιάοηε Ιοι:τ ΈειΙτο €τοΙτο ουτω
Βτ:ιΙΙΙ:τ.

ΙΙ έλυε αικι;ιτ έουτ €ΑέτιετΙσρτ

Ι:οιπιε 8τειεο έιΙ Γε Ρΐέυτ; ου «Ια ιποΙΙιε
κ Ϊ·
.
γ - Ιω:
Ι

Δ·_Δ[:'~

ΙΙ

ΙΙ.

.|

Ρα· Μ Ι Ι. α Τέπω!ύ.

α”
Ιουτ-ὁτοτ οΙο φαμε· ΓαιΙοι·βοπ , ό; Ιοε
@Αααα
ΡτέΙυΒὲε, 18εΙοε π1αιιοαΙΓοε εΙΙΓΡοΗτΙ_οοε,
ου'ΙΙεοικ οοιπτο οσε ροτίοιιτιοε. ΟοΙΙ:

·Ρουτοι1ογ Ιοε 4ΜαΙΡετοε ‹Ιο Ι'οΙοουοτιοο
οτόοααοο: α οου:ς , οιι”ΙΙε ίοτιποιπα οο
ππότΙοτ εΙοττα11αΙΙΙοτ.€Ιοε Ι"οηετέο ‹:Ιο Μ::

ΙΙΙΙαουτε αΐο ἐοτκΙτο πω( (μή Ιοε έστω
τοπι,ίαυοταοΙοε,8ε οτα εοιπ&ουοοι εΙοοΙ
Ιεε δ: αιτοοςΙΒ. ΟΜΕ Ια ταΙΙ:ΙΙοοο'ΙΙε
ιΙοτ1ηοηε αΙα ρτοπ1Ιοτο ραττΙο εΙο Ι'οταΙ-'

Ι

Ισα. Ετ α Ια νοτἰτο οοτ οι:εΙτο οίΗὶταΙ4
· ΙοποαοΙο, οο”ΙΙίοαιΙ)Ιο αιιοΙτ έτο έταβΙΙ
ο Ραι·Ια νους φοίτηο ‹Ιο Ια οατικο ΡΙΐιτοΙΙ:,

φ1ορατ Ι'αυέΙΩτΙτο ‹Ι.ο Ι'ατε. θα: ΡιιΙε
αυο Ιοε ταἰΓοκιε , οιιΙ τοιιοΒοο: ΜριττΙΙ::Ι.-Δ
. Φωτ Ιοε απο” εΙοε Ιιοτηιτιοε ~·, τι”γ ρου
οοτιίἱάοτέοε;
καπ αεΙτ Ω οΙΙοε
οι1ί πιο
ο”γ.«Με
(απ: οσο
τοοοοοε
δώ: το
τταιιαΙΙΙοτάουτΙΙοπϊιοοτ εΙο Ιιαταηαιιοτάοε
Ροτἴοτιιιοε,ὁοι1τ Ια ΙιαΙτιο ου Ια τηαιιοαἰίο ·.

0ΡὶιιΙοη , οοΊΙε οίπ ‹Ιο πω” α ΐοτ:11'ο
ΙΙοτοΙΙΙο 8:Γαι11ο α ιιοε· ά-ΙΙ.οοιιτεΕ· Ιοἰί1ς

απο Ιοε Ιιοτιπποε ίαΙίΙε ‹Ιο ουοΙοιιοΡαΕ-Ι
Με ΙιιΒοητ ποια αιπςοι11οιπ άοε οΙιοΓοε,
οιι'ιΙε :ιο Εοτ1τ οιιαικΙΙΙε οικ Ι>οΓρτΙο ΙΙ- 1

Μο. Ε; οοππτειοΙ`εοΙΙιἰααΙα‹Ιο εΙο-Ια πιω'

Μπα οΙιαο8ο_τουτοίοι:;ο σΙ°οΒΙοτε αι

ο

ε»
'κ

@ί

_ .5'εππω!!.π

ΕΈη.Ι. [ο οουΙουτ, δε ΙευΙοι18υο ττο111ρέο οτ: βἱἔ
Κ: ττευυο όο Ι'ειωοττυιπο άουε τουτ α:
` ου'οΙ!οΒουτστευυΠ ιιοε ειττιοεάουυευτ

ουκ τ:Ι1ο!τε οιι'αΙΙοε τοςο€υουτ, Ια τουιτυ
το άε: ΓΣΡ:1Πτοι1 , «μυ Ιοε οιΙτετο. Που.

νουε νογεε ου,ιΙ 3ιτεροΒο ὶοίὶτιἰτυοτιτ άο
19. ρυτ8οτ άο Βοτιοο Καυτο οτ: τουτο

ττκιυυαιΓ: Ι·υιιτι:υτ , δέ ά'γ τυοτττο ε'1Ιΐο
Ρουτ ε οτε ἀιίροίὶτἰουε ουἰ υουε Γογοτιτ
$112ητ2€ου(05 , ΜΗ ου”οΠο τοε:οΙυο νο-· ·

Μουσε ποε ά11οουτε δε τυπο οσε τώ

`ίοιιε,8εῇυοο ΓοΛοοτυουτ οτ: Με το-ιιίεΙΙε.
Τουε Ιοε Βοιπτυοε,οιιτ οτιτ ουεΙουο Ρεπό
` ου Βου ί-οηε3 οτι νΐουτ ;υτιβ τιατυτεΙΙο

Μουτ; 86 Η :ή ο Ρτεἴουε.Ροἰυτ τἰο ροτ
!ουυε (ἱ8τοΗὶοτο , ουἱ πιο τειΓτΙ1ο ὰ: οτε

Ρειτοτοουκ , :ι-οιὶὶ Η νευτ ου όοιπιτ:τ ἴοε·
ευὶε, ου ρτοΓουτοτ (σε τοςι1ορτοετ 8ςουτ

Πο αυτ: ουοΙςυο ττΈοττ όο` εΊυίὶουετ
ώστε Ιουτ οΓρτάτ , Μπιτ ουο τἱο Ιουτ Ιστο

ΡοίΕ·τ α: €1υ,ι1· άε:Πτο. Η πο Βιυτ άουτ:
με ε)έτουυτ:τ ΠΙ“Αροττο δ. ΡειυΙ τι ειὶυίἱ`
τοτυπτουτὲ τουτοε Γοε ορίττοεε ΠΙ Ισ
τουροοηυετ ρουτ ο€Ιοά`πυοἰτ τιειπττ5 Με
έεοΙε:ε ά: Π:Ιοουέυεο τυουάο.πκ: , οί όο
ε'οίττε ρτευεΙυ οτ Ιουτε αττ€5οτε. @ερτ
πιο: ειὸᾶτεΠε`ἑτιι1οοετιτο , δ: να του άι:
|,.:-

Με

α·

>

Μ.

/?υ· ία Π. »ι Π:ΜΜ.
~ 39
Ισ. ριιιάσιιοο ιιατιιτοΙΙο, ειιιε:Ιο δ. Είοι·ιτ, Φω,_;)
οιιι οοιιάιιιίοΙτ σε ετ:ιιιτΙ ΑΡόττο , πιο
ι

οοιιάατιιιιο ροἰτιτ , Ροιιτιιοιι οιι'‹:ΙΙο (οιι:
Μαι οιιιοΙογέο. Ισ Μια Η. Ιω ο.υττοε

ειιίττεε, ιὶοιιτ Ιοε ειιττέοε νΙΙοιιτ ΒΗΜΑ
ιιαιΙΙειιτ τοιποε ει α: άε:ΙΙεΙιι. Μειὶε ρου:
ι:εΙΙο-οι άουτ πισω ειιιοιιε οιιττε:οτιε Γ:Χ
ροϋτιοιι; ΙΙ ΜΙ οΙειιτ, οιι)ιΙ ο οτιιρΙογὸ

ιΙιιιιε (οιι οοιιιττιειιοειιιοιιτοιι £Ιειιιε Ιου.

εκστάο(οοοιπιε σο Ισ ιιοπιιτιο εΙετιεΙοε '
έι:οΙ::ε:) τοιιτοο οιιι ροιιιιοΙτ οιι Βο.8τιστ

Ια νοΙοιιτἑ: ιΙο ΤιιιιοτΙιέε, ει οωι11°ωπ,
οιι τέιιεΙΙΙει· Ιου ιιττετιτιοιι,οιι οιιιοιιιιοΙτ

Ιοιι τοΓρεέΙτ , οιι οιιΙΙ.ιιιι·ιιιοτ Ιοιι ειίΕο
&Ιοτι , οιι ι;οιιοΙιοτ Ισ. τοιι:ΙτοΙΙο,ροιιτ Ιιιγ _
Μο ιπ:ατιιοΙτ ιιοτι ίοιιΙοιιιοιιτ αιμα: άο

Με, ιιι:ιΙε ιιιοΓιτιο σ.ιιοοοιιο νεοαπο
' τΙοιι Ιω @Με ρτοα:ρτοε , οιιΙΙΙ Ιιιγ νοιιτ
τΙοιιιιεε. θεά Η. οπο (ο ιτειροοττο Ια

ιιιιιιΙιιὲ έ'.4ιυό:πε ώ Ιο/ω οι» , άουτ ΙΙ Γε
παώ: άσε Ι'οιιττέ‹:, 8: Ια ιιιοτοοΙΙΙο :Με Η
νοαιτιοιι οοΙ::ΙΙ:ο,οιι'ΙΙ Ιογ τειιτιοιιτοιε οιι
άοιικ ιιιοτε,οικιιιά ΙΙ (οι οιι'ιΙ ω:Δ Δράκο
μ» ω ωΖωπἐ· ὰ· Βάια , δ£ ΙΈια:οΙΙοτιοο

ιιιοοιιιο:ιτειοΙο ό:: Ιοιι ιιιιοΙΡα:το,ΙιιίΙιιοΞ:
μια: οιιοΙΙΙ:τ ουκ Ιιοπιιιιοε (ο ροπή: «θε

ίι ·υ2ε,9ιιιέ @ί οι Ζώα: ΟΙ::ψ;86 Ια εΙοιιι:ειιι:

' β ο ο

'

`

Ο

4

Μ

β

φ

@Ο

82%ΜΜ Ι Ι.

_ρ1έΡ_Ι, άιι απο, άοιπ Η ΒοοοτείοοδΕΓεάΡΙε;
ΓειΡροΙΪειπτβηΐΔ @να αἑωἔ. δ61€ Ηπα:

Ι
.(0

@ε ειθίαΐτοευ:ε έν1Μιιτ -, (ΜΗ γωοιάτε,
Οπα κ· /:)2: , ΜΜετ2εσπίσ &· μιὰ άι· Ραπ
@Με Ζε Ρενα , Θ· Με ρω· π>/ω ω» ΜΒΜ:
8:Έπεαίεοιπ1ιττο νοιὶε Ι*ειυεε ουϊ ώ ἀε

ι:ειτιμ |Μειιιιτευειπ: Η Ρ‹›ιπἴυὶτ^οηεοτε
άειοε 188 ρετο]‹:$ ηικ"Μ: νοοε :Μ Ιει1Ξε:86

Ραπ 1ιιίΜΒετ :ι ΤπτιοτΕιέε [ο. νοτ1τδ86
Γειτάευτ άε: Γειἱἶεδἱὶοτι, τμ*Π Μη Ροτέο1τ,

Η Ιι1γ οτι τορτοΓοητε δέ Γε1ΐετ , δε Ι:ι ετω
ί-α: Πείἶετ ΡτεττιἰετετΠετητ επι κ:ει1ιι”ΙΙ μ
.Ρ-τὶοὶτ [Χου πω: δ: άουτ ραπ ΜΥ, πιο

εείΒιιπτ άσ Ρτεί-ε:ιπ6τ επι δεΞἔτιευτει (οτι
οεεείἱοιτ 86.όοε τει11ετο1ττπ:ηε 86 β68

κεεμίε:Ρεεε : .ΙΞεοηάεττιεοτ οτι α: ηιιΉ άι»
Ιὶτοϋ: ρειίΠοτιηετιπευτ άι: Τ:: τε·ι1ο1τ,ΕΐΡοφ

ΗΜ εμε ἴει ρτ::ΐε:τιει: Η: τοωΡΙὶτοἱτ όσ
.εοοἴοΙαπ1οπ 8ε άε 1ογε. Π τοικΒε επι
Βήτα: Η @Με , άΡοϊι έτο.ἱτιιέ‹: [απο αΙ:ΐα
θ:Ιοπ τ:τιιιοτε 1η, 2Ι12ωοπι1€ ίου εκεεΙῇ

Ισια: ίογ , @ΜΙ Ιουέ άε κ:ος1ιίειγ20τ.
. Ρ1τςωές:οπωω Ιπιωτθ: «να Ιξοϊ5, 8; το

Ευκύε6, Νικ: Ιει 8τειτ1ά :απο , δε Ι'αιπτε
Η :ποτε ὰ: Τάτι1οΠιέ6 , εΠε έτοὶτ ΡείΪέέ

α Μ: , εοπιττιο μι: «Ποπ εΠιοτ3αιΒε, (Ιω
]; εομίζττμοὶ;

Η συ1τ1ιιοάρ

>

'μ' 5

Μ;

. › 7 Μ.›`Μ~ .εμ

Δ'

;Β€τιΕ:ΐ
.

_

|

[ο [ο Ι !. ο-7“έωοώ:

Α'

41
ο=ισο:,οιιΊΙ γ σοσΙ:Ιοσο :Ισ Γειρρα:σοσσ
σΙοΡ.:.
σο'σΙΙσ :ή άσ:οσο:σ:σΙ: οσε :οσΙοε εσο

ίΙ2:1Ποοσο: σοΐσΙΙσ ειοσΙ: ίσ1:Ισο σσε.ίοΙο~
:σείσοοοσε. Ε:: ίσο: Ισε ::σΙε ροΙοτε,

:με οσοε :ου::στοοε, ε'ΙΙ [ΜΙΒ ει:: 5σΙ` - Ι
οπο:: σο σσ::σ σ&Ισο,Ισε Ρ:Ισ:σε , 8εΙσ
ω: :Ισ δ. ΡαοΙ , 8εροιε σο ::σΙίἱσί:οσ
ΙΙσοΙυ. ίσο όσίσο ίσοι: :ΙΙΙΙ:ΙΡΙσ ΤΙοπο
σε:: ; σο: :ισ σσο:Ισοοσο: :σοε ::σΙε,

. σοοποσ οσοε νσγσε,ηοσ άσε οπο: :τσε
' ρ:οο:σε σ Ισ :σο:Ι:σ όσσΙΙσ. σε :ι::σο:Ιί
πιο: άίοΙοσε Ισε:οοε σ1οσ ίσο ΜεΙίΙ::σίσ
ρ:σροίσ :Ισ Ιογ έσο:σ :Ισοε σσ::σ σΡί::σ.
(ζωο: ε: Ισ Ρει::,σοΊΙ Ιογ:ΙσοοοΞ: σο ίσε
ρτΙ:τσε , ΙΙ Γσο οίίσο:σ σο οσε τοσα: ΙΟ
ποσβασε
πο: έΜΕ6:
επρεπε
ο Βάσια,
:ποστ
ίσμεί]ε/έπε
α· οφ ?σεέσεωε.:.1
ἰσ
σ.|

οπο:: α? ω] :ο σα.: μέσα.: Μ:: ό· σο:
Η Ιοοο::σ σο Ρειίί:ιο: . σοὶ δ: σοσΙ σίΙ:Ίσ ?
Με:: , σοσοσΙ ΙΙ οά:Ι:σΙίσΙτ ίσε :πίστα
δ: ίσε ι·στοσ:::Ι:οσοε
, έΙΙίειο: σο'ΙΙ ἰε/ἐπ ' ·
πίε:/σ:: Μεσε·%·ιο· ε:: έσωσε
σσο/:έσπε. Επ:#. ·'

ΓΑρό::σ άσο: Ιο1ίείσε:::ειόΙ:Ισο , όσο:

σα: :Ι'Ιί:εσΙ , σε σΙσ Ισ :οσο :Ισ ΒσοΙει:
ΠΙΠοοειγ σε οσο::1 :Με ίσο σοίειοσσ σΙσοε
7

Ια ρ:σίσίΙΙσο :Ιο Ιοάειϊί:οσ
; ΙΙ ' σΙΙ: σΙειΙο.
(Με
ίσο=
ή Μιά: απ::37ισ·.νο ΙΙ σο:σο:Ι' οσο
!εωσπ

·

Τ::

”- Δ

.'

84>.
ε
κι
ο
ι

τ

Ι

«μ

-

ι
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.3'ινωυπ Ι Σ.

_

7' θΙιη»Σ Μπεστ Γοιι Ρετε,8ε ίου Βτειικά-ροτο, @Με
έεοΙοιπ ΕΙ:τει1κ_,πιειΙε ο.ιΙΙΠ τοιπεε Με
@Με ίΙπιτέςεεΙο Ματ ΜΙΒ, ΙιιίεΙικε :ια
| ΡΙιΙε έΙ0ΙΒΠέ65ΙΙΙΙΙΙιι14:Ι1°ΛΙ:31°αΙ13Π1 , ω.:

Ι
Ι
Ι
Ι

86 Μωβ , ιἴοιὶ έτ:ογοητ όεΙά:ικΙι1ε :Με -

Ι

Ιεε ΜΙΒ , δ: ΦΠ ει Ω2ι1Ιἔ ὰ: ο·:Ιει ἴοιπ οτΙ
όΙιωΙτοπ1::ητ ιιοι1·ιανΞε Με ΙΡα:πά.ατεύεε: Ι
εξ-είΙ Μπα Με εοαιωοτιατηοηε δό Με
Ι
οτΙΒΙΙ·ιεε εΙο Μ” ι·εια:;ίΙ Ματ @σε άΙΐειτπ: _` Ι

Ν `

9π'έ!/έπε σίεΙ·/έ: »υπώιπ: εε Ι)Ιου,ε.ικ1ικΙ
ΙΙ Ρτείεκπε (εε ΡτΙοτεε, Η το(πιοΙΒιιε σοὶ

Ι

τΙοιηττιεπωφο όεΙΙ Ισ Που, φπα ίοιι.Ι Ι
. -

ε

μα: δὲ [σε ειγειιΙε, 86 σ:ηΗτι , Ιεε ΡειττΙ:ιτ-·

';

οΙΙοε πισίωσε ευοΙε:ο: @στὸ δε Παω.

:

ΟεΙΙΙο. ΡτοτείΙ:ιτ5οπ, ε1ιιΊΙ @Ποπ ειιττε!
ίοΙε ΙΙ.οικιιιτ ΗΜ , θοι.ιιιει·ηοιιι· ‹Ιε Ιι1- _ Ι
2°?“Η' ό.έο, Ισ π· ωπβ·πδ: (άΙι:-ΙΙ ) ?πε /έΖωσ Μ
ζ

ω” , μ'έ!.τ ρΡΡε!/επ:βέϊε , έα· @η Ζε Βάσω ' !
Με ωεφετε: , πάω: κι τοπια εύσβυ· , μέ
. ρω· έστέ:εε·ωθιω Ζω Σε] &· σίΖ8ε Μ· Ρ:ηεύε

Ι

των. Ε: ιι'ε:ΙΙΙιτιοε με εΙυ'ΙΙ Ηπα απο το
Χ · / › το:ιτειιιε Ιουτ1Ιοσιωτ δε Ιιοι·ε :Ισ Ρι·οροε.

Ή`δ.:-.τβ

Ι (Εκ Με ΙιιΙίε Ισ σεΙοπιιιΙοΙοητ ουττο.8ει1-·ε
385' ε ίεατισητ εΙ'ο.ιιοΙτ :ιΙπιτιάστιοΙ: Ισ ίετιΙΙοε ό.ιι
κα”, Πωσ , δε: Ι'εΡΡεΙΙοΙειιι:· ειροίΙ:ατ 86 ω
' ῇῇείτττςιιτ έΙο Μ, π:ΙΙΒΙοια άσε ία Ροτεε: Ι

ΙΙ

Ι . - ·:έσττΙιτιο _[ΙΙΡοιιτ μείαΙια:: ,ΙΪειιειΙΙΒΙΙε Ιω
Ισίαε

α

--~·____ηΤ

[σκ ί:: Ι Ι. ι 7%υ:ιμ
ιι;
Ισιι:ε :Με :Ι σιιΡ: :σ:ιοιισσ ει: Βισι.1Οιισιι.Ε

άΊἴ:σσΙ. Εστω: ΙσρΙι:ε ρΙειιιιιοΙσ σοι::
&ισιι,σιι':ΙεΙιιγ Βάση:: 8: :Ισ :οσε Ισε
Ρ:σ:σκ:σε,άοιι: ιΙε σοΙο:σισ:ι: Ισι:: :ιστ
ισσι::ισ:ι , ιι ιι'γ σ:: :ιι:οι: με ν:: :ιιιι ι:
:Μιά άσιισι::σὲσ εσυ:: :Ισ Ισιι: :ιει:ισιι,

:ιι επι -Ισιιι: σειιιιειθ: ν:ισ ΡΙιιε 8:ιιιιάσ
:ιιισ:ίισιι ::ο:ι::σ - Ισια 8: Γ:: άοδ::ι:ισ ε :ιι
σοι ::σιιοΙειΡ: άσιιει:ιτ:ιεσ Ισε σο::ισισ:ι

:σε £οΙΒΙβδτἄ :ιιεΙειΙσιι:έσε. Ε: ιι :ισ ίσα:
με άσιιισ:.:ιιισ άιιιιε ::σ::σ 8::ι:ιά”:ισσι1->
βάση σο:ιτισ Ιεισι:σΙΙσ ιι νσιιοι: απ::
ιιιιιΓ:Ιισιιισιι: άσε τ: άσισιιάι·σ άσιιιι::::
Πιιπρσ:σι::(σοι::ι·ι·ισ ιι Ισ άι:: οι: ερ:σε) τ. τω. ο .
σε σιιιισιιιιε :ισ Ι'σιιίισ:ι: σΙιει:σσάσ σ:: με·

::ιιιισ σάισιιι:. νσιισ:ι: άοιισ άσ Γο::ι:
3_Σ_,
_ΜΊΜΜΜΔ
Ρ_=_=_ _Μ-. .-

Φ: 00 σοφια:: , 8σηε.:ι: σ:ισσ:σ πιει::
του: ΡΙσι:ι άσε :σρ:σσιισε άσ ίσε ασεπ

Μουτ” :Ι :ι βια: ιισιιΙιι ΜΙΒ:: 8:ιιιιέσ ιι
Ι:: σε: άι: σ-σ::σ :Ρωσ Ισ. ιιιι:ι:σ :πωσ
ιι::ιο:ι , σκι: γ ω: , σα:: Ισ 13ιω , ιιι:,ιΙ ·
ισ:: :τι Ι'Ειιει:ιειΙσ :ισ Ι.σΓιιε σιιιιιι, άι.: -

@τι σιισΙ:ιιισ ιιοι:ιισΙΙσ άιι:ι:ιι:σ , ω.

σο:: άσι:ιιιιε πω: ισι::ε σε: Ιιιγ δ: ίσε
εθωρεσ:ισιιε , ε: ι:ιο.ιιϊσ· βει:ισο:ι:ιι:ιι.ι

εισαι:: σ:: :σπιρε‹Ιἔι'άσ:ιεΙσ··:ιιιο:ιάσ, ::ιειιε
α: ιιισΤ::ισ 8σιειισιι:ίσι:ιισ::ιιιι,Ο:σ:ι:σιι: _ ο
'
ά ' `
`
άσε μ

Μ.

Ι· /

.5'ινωστι Ι Σ.

τΙοε οἰοιικ ε; σοκ Ια τοττο , οσο τσιιε (οε
ΩΙ:ι:ίτι.Ι.

ειιιοτ·ίττοε σ.οριιιε ΑστεΙΙιειιτι ο.ιισιοτιτ το·
ΙιεΙοιι(οτιιοιπτ (στη ῦιιιεΙο”τισιιι τΙο (Ε
τουττ·Ζ ετ τΙιι Βέτα ά:: «τοπία, ιτιοττειτιτ
τουτο Ιοιιτ οσιιΒιιστοσε ο(Ροτατιοο οτι
Ιτιγ (ουΙ. Ρ:ιτ Πι ιΙτοτισιιΙΙο ΡιιΙΙ(ειιιιτιιοτιτ
Ιοεττο.ιτε σο Ι:ιοεΙστιιτιτο ,δε ετΙ(οιιτο Ισ.
(ογ τΙ.ο (στι τΙΙ(οΙρΙο οοιιττο απο (αιιΙΙο,
8ο στΙΙοιι(ο τιτ:οιι(σ.τΙστι τΙοε ΙιιΙ(ε. @Η

ε'ΙΙγ τιιισιτ σιιοΙσιιο οΙισ(ο οειρτιτιΙο`ἀ'ο
ΙοτειιιΙοτ ντιο οστι(οΙοτιοο τοιιτΙτο, αιω

Βιιέ κΐνιιο @Μισο τΙοιιστΙστι οτιιιοτεΙοε
ΙΞοτιτιιτοε δε Ισ τοΙΙεςΙστι τΙοε ΙιιΙ(ε, οστο
' πιο σοΙΙο ‹Ιο ΤΙτιτιστΙιέο; ο>έτσΙτ (Με
-τΙσιιτο Ι,τιστιτοΙιοιιΙΙστι οΙο τοιισιιοοτ, στι

τΙο τιιειιιτιιιοτ οτι σιιοΙστιο (σττοειιι (οτιιΙ
στ: τΙιιΙ)ιοιι τ:Ι'Ι(τεοΙ , Ιο (οιιΙ νταγ ΒΙοι1
ειΙστε Μοτο τισ πιστιτΙο. Μτιιε Ε. ΡειιιΙ
Ιιιγ Ιοιιο
τστιτοο
8ενειΙτι
(οτιιριιΙο
οτι
γ` ~ `Ιιιγ
τΙΙ(ειστ,
ειστε (:ιτικ
Ιο Ι)Ιοιι
, τιιιΊΙ
(οττ·οΙΙ:

· οοΙιιγ τΙο (οε ειιισοΙττοε·ι ιι”γ ειγειιιτ τιιιΙΙο
° τιιιττο τΙΙΙΙ:τοιισοοτιττο (οτε Ροτοε τω”
τι οοτέ$ειτοΙ , Ποσο ορο σο τιιο(τιιο Ι)ιοιι

ε'έτσιτ ττιο.τιι(οί'το ρΙτιε τΙειττοιιιοτιτ τι Ιιιγ
6ο τι τισιτε , τιιι'ΙΙ τι¦τιιισιτ @ο ο. (εε Ροτοετ

ο
ηέι·τιτ ι:Ιετ8τιο·στιτΙοτ τι ιισιιε μι· (στι Ι:·ιΙεζ .
.σ.ξΒιι·-:Ιτοιι σιι'ΙΙ.τι'ειιισιτ. ΡετΙο σ.ιιιτΡστοε,
.

- οπο:

*-Ή

· ' [π Ι:: ΙΙ.: ?'ί:Μιέέα.
Μ·
ΙΙΙυα Ρ :υ Ιω Ρτο Ρ Ιιαταε. |ΜειΙε ό ειςΙΙΙΙΙτει- αωΡ.τ;

Ι:ΙαυτουΙόαιιαα ὸαε Εαι·Ιευταε ‹Ια Ι)Ιαυέ
ΙΙεια2ιαοτα μα· ααεΙυοτε αουἴου‹Ιυ νικ:
ΙιαταΙΙα, υυΙ κια υειΐαυΙτ «Μυρτώ Ιυγ,

Ια δ. ΕΙρτΙα, (ΙΜ αουεΙυΙΙΙσ1: Γε ρΙυπια,
@αυτ όαΙΙοτε ατιι;α Ια. Έογ εΙα Ι'Ε8ΙΙΙα ‹Ια
αυτα ΒτΙαυαΤαηταηαα 5 αστυππα ά'νιι

ΙσουαΙΙατ ΙυΙρακιατι·ειΙ:Ια αου_ττα Ιω ίυΕυ;Ι
ΙΙταε8εΙαα Έυταιπε ὁαε`ΟΔοΙΙΙηυαα, εΙαε
ΜειταίουΙταε , ὅ£` όαε ΜειυΙαΙιΙαυ8 , δε(
ειυτταε ίατυΒΙ:ΙΙ)Ιαε, εΙυΙ ΙσΙεἴρΙ1αττΙοΙαιπ
Ια (Ιταειταυτ ‹:Ιυ υπο::ιςΙα,Ια ΠΙαυ :Ι'Ι&ειαΙ,

8εΙετταΙΙ8Ιοι1 8:Ιαα ΕατΙ-τυταε υαε-ΙιΙΙΙε;

Ιυρρσίιιυτ ΙΙηρυάαωωαυτ εΙυα ΙαΓυε έ
τω: Ια ΙΙΙΙε ΙΙ'νυ Ια σα· (ευ εΙυαΙ αυτα:
ΙΙΙαυ ΙΙιαοκιπυ ,: δεῖ η'ει)Ιειιιτ ευαυυ ωτο
πιαταα ειπα ‹:α πιόυαΙα , 8: άουτ-ΙΙ πα
ρετοΙΙΙοΙτηυΙΙα Μπα ο.ΙΙΙαυτε ,Ι α1υα ΙΙιιυε ·
Ιαιιτε ίεΙ)Ιαε. δ. ΜΙ :ιΒΙ:ατ ἐαΙΙ:ουταε Με

ρτοίιιυαε καΓυατΙαεοΙαΙαυτΙ·ωΡΙατα, που: - Δ

αυΙαΙἔυαιυἐ αΙειΙΙατυαυ:-, αμα Ια νΙαυΧ8ι:
δε Ια υουυαο.υ ταΙΙ:απια:π ιίουτ ε1υ'ντι .
ΜΙ δε ΙτιαΙΙ:ια Ι)Ιαυ Ρο-υτ ιιυταιιτ, δε αμα
ιταΙυγ , (μια πισω Ιατυοηε υπι1ηταυωπ,
αΙΙ αα Φώκια αταέιταυτ εκ ΙΙΙοαι·ειταυτ :ΙΙ
ΜΙ$ΙηυαΙα ΡταιυΙατ ΡαυρΙα :ιεΙοεοΙτ :πμ ·· ' -

α υιαπιαυτ ; έπη: αυ·Ιάαυτ αμα @τα
“αουτ
-

.Μ

~>~.

·υ

ω?

@ΜΜ:Μ.

Ι

Μ.
8εΜέσπ .ϊ Ε ° '
οοΙει
ΙΐΑΡόττο
πιο
ρουπουτ [πιο άΙτουυ'ΙΙ
ΕΙ1εφ.Ι.
ία: άοε Ιοε αυοοίΕτοε Ιο Ι)Ιου , οιυ'ΙΙ.ει
ιΙοτο 86 σ:1υΙΙΙ ρτοίοΙιο κυευυτουειυτ. Νου8

ειυου5 ουοοτο ό.ειυε οοε- μιτοΙοε πι: υ»
'υπιοΙΒΙο Ρτουυο οΙο 1ο. εΙ1υ1ιυτο οτοτυοΙΙο
ό.υ δοΙἔυουτ Ιοίυε. (Χι: Ιοε ΙιοτοιτΙυυοε

@ω Ια υΙουτ,Ιουτ υοπιπιτιοΙυε €όττεΙυτε

:Ιο οουίοΙΙοτ,υυο δ. ΡουΙ δέ Ιοε ρτοτυΙοτε
(:Ι·ιτέτΙουε :ιοΙοτοΙουτ Ιοἴυ8 , δε Ιο (οτ

.υοΙουτ οοπιτυο Ιου: Βίου , ιιΙυΠ εΙυ'ου
οίΐοτΙΙεΙο τέ-ιυοΙΒιιουτ €Ι€ιιτοΙΙΙουτ ουκ
τυοΙ.ϊυοε εΙειυε Ιοε έοτυυτοε εΙυ ηυυυοου

τοΙΙοτυουτ.- Οι· 5. ΡειυΙρτοτοίΙο οοπιπιο
ξνουε νογοε) η_υο Ιο ΙθΙου υυ'ΙΙ Ιοτυου, ει.
ΜΙΒ έτοΙοτυ3 Ρο.: Ιοε ειυοοΡετοε. ΙΙ θα
έΙοκιο πυουοτ ‹Ιο υοοοίΙὶτο , υυο Ιοἴυ5
οΡε 6ο τυοίτυο $οΙ€υουτ οτοτυοΙ ; ετου

του:8ε οουΙοτυπουτάο ΙΙνυΙυοτε,ρυΙθ
(1υο Ιοε ειτιοοίΙτοε ‹Ιο δ. ΡειυΙ υ”ειυοΙουτ
Μ οουυυ ) :ή ΙοτυΙ οιυουυ εκατο Ι)Ιου,

υυο οοΙυγ-ΙΞι. ·«Μο.Ιε ραπ τορου.ΙΙοτου
ροκ: ΡΙυε Ιοττοτυουι: Ιοε αιΙουιΜοε έΙοε

ΜΙΒ 66 οοΐΙΗτωοτ ΡΙυε ΡιτΙΙΙΑΙΏΙΙ18ΙΙΙΣ
Μ. £ογ (Ιο ΤΙττιοτΙιέο δ: Ιο. κι6ττο,ΙΙ :ιΙ6ιΙ>

έο σ.]υ'ΙΙ Ιοττ α: ΒΙου ΙΙο Ιοε Ροτοοεκ
Ζω” £##[ἰἰΜα; ο>οΙΙ ο άπο ειυοο νυο ραπ:
-Ρ "- _- . ,.

Φωτο 8: ΡΙουιοτυουτ Ροι:Γυειάέο ἀοΙα
ινοε1τό

Ι ··
Δ: Π. τι Τιέπωτό.
47 ΟΜΕ
νοτιτο δε ίΙυτ:οτιτο οτ Γε τοΙιεΙου , Ιειυε

ιιυευτι τοτυοτε, έτειτιτ ΙοιουτιίΙουτθ: ουο
τ:του'ιΙ υυοιτ οτυΙοτειΒο Ι'ουειτιοιΙο τΙο
Ιτίυε @τυο 86 υιιϊε Ιοε οοτοτυουιοε _
τ:Ιο Μοϊίο υ'έτοΙτ υυΙΙοτυοιιτοουττοΙτο
ου ΐτ:τυιτο ου ΒΙου τΙΙΙίτειοΙ, υιοιε τουτ

ιι τειιτ εοτιτοτυιο τι ία νοΙουτο.· ()ειτ το
ιτιοΙτυοΙδιου, ουι ειυοιτ οΙιΙιτέο ίου ρου

ρΙο τΙυτιιυτ Μ· τοτυρετΙο Ιου ουΒιιιοο ευ
ίττυΙοο Ιθ8ΆΙ. 8ετοτττυουἰοΙ οι: Μουτ,

Ιου τιγειυτ.ειΙΈτειυτ:ΙιιΨυτΙο τυοττ ‹Ιο ίου
Με ου Η ΡΙουιτυοο ότε ίιτ:οΙοε: Η οίΙ:

τυιτΙουτ ουοΡο.υΙ 86 τουε Με:: Ιου :ιο
τΙουοιουτ τουσ οτ:ίοττυειιε αυτου Γοτυου

Ιτ άι: ουιττοτ Ιουτε τι.υοιουε τυσ:Ιιττιουε, 88
υυ'ιΙε ρουυοιοτιτ ου Ισουυο οουΓτ:ιουτο
·οτυυ· Που οτι οΓρτιτ, δέ ου ποτὲ ζώου

Ιειτοτττιο Ρτοίττιτο οει.υε Ι)Ευει.υοιΙο. ΤοΙ
τΙΙ οι Μου. @ο Ιο Γεω 88Ιο Ιοιιτ οι: ΓΑ
Ρόττο οτι εεε τυοτε , ουιυο να ου'ει ΙΜΗ
ΙΙττΙο Μοτερ, ουΉτουτΙοιτ ει Ι)ιου τΙο-- '
Ρυἱε ουΊΙ ότου ΕΙιτέτιου) 86 :ι Μουτ τετ

(μου τΙτυοτυτο ουι ΡειτοιίΙοιτ ουττο Μ:
ΐοτυιτο τΙο.Ιτι Ιογ 8: οοΙυγ τΙο ΓουυυοιΙο
4 ΙΙόττιιττΙ ότι Ι'οιττοττουτ, υ'οτυροίοΙιοιτ
1798 @ίου τουτΙε το πιο τυΓτ ντι υιοίτυο

του τιιιΙιε1τ:Β€ετιτυ
111οΪυιο
@Ιου
, 8:
Ι Ι 8Ι
ιιιτιιτυτ

Μ.

7

82Μιυπ Ζ Ϊ.

ΕΙιειΕι.Ιι ΙΙιΙΙΙτιιὲ μ; να τιιοίκιιο ΕΙρτΙτ.(:ατ οιιιιιιΕ

ο οι: οπο ΡΙιιίὶοιιι·ε ιιιτοτρτετεε έτοιιεΙειιτ
ο _ οοττο οτοτοΡέιιτιοιι οι: 5. ΡειιιΙ :ι τοιιτΙο

_ τετιιΡε ‹Ιο Γε νιο, δ: αεοΙιιγ ‹Ιο τοιιε Ια
ειιιοοί'ετοε , οοτιιιιιο ε'ιΙ νοιιΙοι: «Με ουσ
ίειιφετεε δε: Ιιιγ οιιοιοιιτιοιΙΙουτε Με
13ιω ε:: ?Με τωνβίωσε ; Ποπ πιο ιιοιιε
οΙιΙΙΒο ει. Ρτοιι·ςΙτε (ιτε ρειτοΙοε οιι σε (ειπε
ιιιοοιιιιιιοι:Ιο δ: εΙΙΙΙΙοιΙο ει ΓοιΙ·τειιιτι Οι·
οσοι· ιιο οσοι: ειΙΙεΒιιοτ φ1Ή· ιι”γ οι Βιιοτοε

ςΙ'ορρειι·οιισο, (με τοιιε Με :ιιιοείιιιοε ‹Ιε
ΡιιιιΙ εΙεριιιε πιο: εΙε: Βε:οΙοε 8εωΙιιτο.ιιέ
του: :ΠιοττιοΙοε·οοτιιιρτιοιιε Θ: 6Ιε:ίοΙει>
πιοιιε ιιιτιιιέετε οιι Ισ. τοΙιΒιοιιόεε Ειιιίει- Ι
οιιΙΪοιιτ_ ιούιοιιτε εοτιίιιιιιιιιιοιιτ (σοὶ
ΙΙ)ιοιι ωρα: :υπ/δωσε , (Με (με ιιι°Ι,ει-μ
ο

Ιοοιιιιιιαιτιοτι εΙο Ι'ιόιοΙειττΙο , οι Ισ Ιειιειιιι

«Ια οττειιτε άσε ΡΙειιιτΙΙΙειιε ειιΙΙοιιτ Ιω
| “ ' ιτιο.ιε ιιιίοδτέ Ια ριοτὲ- εΙΙιιιιειιιι _εΙ”ι:οκι

”οοιιιιτιοιιτ Ροιιτιιοιιτ οιι Ιω ειιιεεειιιο`
ο νοτιτέι οιιο ΡειιιΙΙιιγ ιιιοίιιιο ΓοιτιιΙΙΙ Βια:
- εάφ22:·ε σω;βεςπε Μπιτ (ο οοιιιιε;Βοο οιι
$οι8τιιιτιιτ Ποτε οσο ΡΙ·οιιι κΙο ίιιτειιιτ ,ι 86

.

.
_ ”

ιτε- ηω..

οι: τοΙριτειιιτ οσο τιιοτιο Η Ροτίοοιι:οιτ
οτιιοΙΙ:ιιιοιιτΙεΙΙιεΕΙιτΙΙΙι 86 έρειτιόοιι:
' Ι Ια ίετιἔ :Ια (σε ΠόοΙοε , δ: τειιι:ιΞεοιε ίσε
ΙΞΒΙιίεε ζΙδ£ οιιΙΙο εΙΙνιιο Μια οΡΙ·ιιιοιι ιΙο

. °

ο

-

ι

'ι (α ι

#ι% Ια ί ΙΙ. »ι ΤΖΜοΙδέέ. -

ΙΙιΙΙΙΙΙΙοε ΡΗειι·Ιίαϊφο τεΙεττόΙτ Βαα

ΜΜΜ 8ταει: εΙο Γευειιι€ΙΙο 3 Γςιιιουέ
στο: κ1ιιΊΙ ώ: Ιωγ π16ΙΙηκ: :ιΙΙΙουτωςιίιΙ Ϊειἱ-=
ίοΙ·ττοιπ εοΙει μι· 58ποταησε έτειιπ ὸει1ε
ΙΊΜΙἀεΙΙτὲ5 μι: να ΖεΙε ειιιευΒΙο δε θ”
οοιπιοΙΙΙαιπω Ρετιβιοτ ίειΙτε ίετιπεε ει 1.Τύψ
μη.
ΒΙσικ6ιι 9110), (ει ςοη6Ι1:1οιιέ€οΙτ πιοΜε :(¦'""·Ιθ

ωευι1Με , @ασ η'οΙΙ σεΙΙε τΙο απ:: , ςιιὶ

εωροττὲε Ρετ νικ τηεΙἰἔιπἰτἑ άΙειΙυσΙΙ
φα, ου Επι: Ιω ΙιπετοΙΙε τυοηεΙ:ιΜε εΙυ.Ι

κ

Ιουτειι;ιτΙεο5 ου άοΙοιπ ειωΙσΙτὶοπ : ου

τΙο Ιουι·ε νοΙΙΙΡτἐ5 ΡοτΓεευτοπτ ατακα: Μ»
ΙΙΙΙ11ΙΙ:τ€δ6ΙανσΙΧ άε:Ιοιιτ ΡτσΡτο εο!15
Ισπ:ηες; Ισ. νετἰτιἔ εμ:ΊΙε εοπροΙΙΙΙ:ητό
Βάι νὶοιπ ειιΙΙΙΙ ςιιΊΙ :ή οι Ρο1τιτρΙ6
μπάσο Ρουτομκ ; Ι,οιιττ:ιἔο ςυΊΙε ἔοπε
ΗΜ. ΕΓρτΙω έτετοτ τοίιὶουτε ΙΙιΙιΙΙ €Ι'νι16

Πυρεωτοικο , ὰ: ά'νοε ρετάΜοη Ηπα
Κ; :κι Με εμε Ισ; $εΙετιευτ Η ιτιὶἴετὶ-=
©0ττΙοεΡευΙ, 8εΙε: εειμ:ΙΙτ να εκεΙ11ΡΙο
ΙΙΙιιΙΙι·:: εΙΙ: ΚΜ ΙΙΙΒΜε εΙεπποπσα Ισ

απιίοΙΤο ωκ:οιε 90ο: ΜΜΜ: τοστ Ια
τάΙ1Ρε :Ιοία Έιιτειιτ) Ι1οτε (επι Ι)Ι:ιϊρΙκι11ε

δε Μ οιπτει8οε εοπ:ιτ ΓΕιυιυἔἱΙο , ΙΙ νΙ
0οπ σ.ΙΞΙΙΙΙειιτε Ιιο:ιοΡιετπευτ , έτιστβω:
#φπεύε ρω: α ία |ιάέα, θα ά ω· Αι 12% 3'

Ό· Μο.Ιεαυεεςιι: και: εεΙειῇς πιο νογ
'
Ι)
Επι::

οἶ

.9εποσο
σΙοο.1. 5ο.
οσε, ουσ ίσο οο1ίίσ
:ΙΙ:σ,Ι 1'.οο'έ!βοιέ2 Μ:: ο ο

σο,οιιτε σοοίέσο:::εοιιΙε :1οΙΙΙ :σΙσ::οΙ: 86
ΙοΙειίοΙ1σοοσΙ: Ισ ΙἶΙΙε :Ισ ί:: :ΙΙΙσδΙΙσο , 86
ο”:ίοσ.:ΒοοΙ: οσο οσο: έ:σοΙίσι· Ισ. Ιυ
:οΙσ:σ :Ισ ί:: πο:: , 86 Ισ. οο:σ:σ :Ισ ίσο
ίσ:υΙ::σ. ΙΙ οσοίσΙ: (:ΙΙ:σε νσυε)ίευτσ

ίστοΙ::σ ο. ΠΙσο ; Ουγ: :οσο ΙΙ Ισ οσο
ίσΙ: :ΜΙ 86 ίσοίίσκοσο:. ΙΙ ποσο ίσο
οσΙσ; Ουγ : οιο.Ιε νο ΖσΙσ ίειοε ::σοοσΙΡ
ίσοσσ. δ:: σσοίσΙσοσσ ο:: Ιυγ :σοτσ::Ιισ5:
οσο: Νσο; :εποε ί:: σσοίοΙσοσσ σοκ·
::σε τοειΙ ΙοίΙ:τυΙ:σ ; σΙΙσ έ:σΙ: οΙσΙοσ
:Ι'σ::σο: 86 :Ι'Ιοοσοιοσσ. ΙΙ οσ σσοοοΙί
] ίοΙ: οσε Ισίοε (ΙΙΙ:ΙΙΙ. Νσο ; :οο.Ιε ΙΙ
οοσΙ: το:: :Ισ οσ οσε ::σοοσΙΙΙ:σ νο δσί
οπο: , :Ισο: Ισ. ο;Ισοσ οο:σΙΙίσΙ: 86 έ
σΙει::σΙ: :Ι”νοσ ίοίίσο ο ΙΙΙοΙΙ:σ :ΙειοεΙσ

ο:σ:ΙΙ::ει:Ισο , :Ιειοε Ισε ο1Ι:ε:::Ισε,86 :Ισοε
Ισε ίσοίίτε:οσσε :Ισ ίσε :οΙοΙΙΙτ:σε.

νοσ

σσοίσΙσοσσ οΙσΙοσ :Ι.”νοσ Ιοοσ:ειοσσ ο
στοίίσ,οΙσὶοσ :Ι”στ:συ: 86 :Ι”ο::Ιο:σε ο>σΙΙ
ουΙΙσΙοσο: νοσ :σοβέσο:σοοχε; 86 ο ΒΙσο
- οσ οΙ:οίσ ουσ οσοε -οσοε ΙοΙοΒΙοΙσο5ε
ουσ ::σ ίσΙ:/ἐ›·οἐ›· Με:: :ο οπο: ωκίέσπο
:Ισ οΙσίοΙισοΙσ: Ισ οσοι :Ισ ίσο ΙΙΙΙε , :Ισ
οστίσ::ο:στ ίσε ν:ειγε ίσ:οΙ:σο:ε, 86 :Ισ

: σσοιΙ:σ.:::σ ία νσ:Ι:σ , :Ισ :1οσΙ:1οσ ίεΙίσο
δί

θεοι ευεΙειΙε
β» ΜΙοτειπΙου
Π. 2 Τίπω:ύξ
εμι'οτι Ιε Ειπε.
51 εωΡ.ΙΙ

'

δΙ Με έτοἰε ΙΙ ίαι1άτε5τ ειΒΐοικΙτε Η
ΡΙιιΙρατεςΙεε ΡετΓεειιτει1κε ‹Ιε ΓΕ<έΙίίε, δ;
οιιιιτΙε Ιε ε1εΙ :να ΒΙειΙΡΙ1εωειτευτε εΙε
ΙΈι1εικιεΙΙε ε δΣ Ιεε ττιετττε εκπτε Ιεε επι
Βιιπε 86Ιεε Ιιετἱτὶετε εΙε ΏΙεωέτο.πτ εώ
σΙειιι: ειπε εεε Μακ αΡΡαττ1εηρετιε ε

φΙεοιηιιε Ιε ίετιτ επ μπε εοΜεΙετιεεε
Ι)οιπ πε Ρειε τοπιεετ άειιαε εεε έευεΙΙε
ειιοϋοπε, εμιεεε εμε όΙτ ΙεΙ ΙΆρόττε

' ειιΉβπ:Ιε Ι)1ειι άε (εε ειρεείΙ:τεε ενηωπ
τυκβασε, Πε (ε τειρροττε ειιίευ τεπιΡε ὰ::
Ιοτι (ΣΙιτΙΙΙΙωΙΙΙῇε,‹ΙεΡυΙε εμε Ια Ιιπτιίε=

τε άΙιιΙτιε ‹Ιε Ιείι1ε ειιιοΙτ ΡιπΙΒε Πιεστι
ίεΙεπεε εΙεε οτεΙιπεε σ.Ιε Ι5εττειιέ δε εΙε
ΙΙΙΙΙΙΙόεΙΙτεΙ Ασεπ:: εεΙει ( εσππι1ε ΙΙ Ιε
εοτιίείΙε τοπιάεωεω σ.ΙΙΙειπε ει Ισ. 8ΙσΙτε

εΙε Ια Βτειπά' @εεε εΙε ·Ιείιιε ΕΜΗ) δε:
τοΙΙ:·:1;ι ΜάΙΙ:εσωτεα:·, Με Ρεύέσατεπ% , ω» Ι.ΐ.ἱϋΪΛ
κ; ι ;.
ΟΡΡ#ε#ἔ·ι2›·; ςικιΙΙτεε ΜεοεοΡ:ιτΙΙ:Ιεε απο

φιεΙ'εΙοἔε 5 ειι'ΙΙ ίεάοιπιε 1εωίε/έ7ιω
Μαι ε» μπε :ΜῇΖεπ:ε. Τοιπ εε ε1ιιΊΙ
ΡτετειπΙ πίεΙΙ: άο:ιε αυττε εΙισΙε 5ίὶτιο:ι
(με Πω , φίιΙ ἴετι: ττιειἱπτετιειιπ επι Ρω

Φε εοηἴεΙετιεε ίεΙοκι ΙΙει1ειτα8ΙΙε εΙε ίση
Ι.ἙΙΙ$› είὶ Ιε κατ” Ι)Ιειι ά'ΙΓεειΕ·ΞΙ, ειεΙοτε
Μ! Με [εε Ρετεε , εεεοιπιιι δ6 εεΙεΕπε

_?

: Έ) π.
4!

μι:

Ι

ΙΗ

Ι -

Ξ

σ..

μ.

8ετωπ Ι Σ.

μι· ΑΒταΙιετο,86 Ρετ ΙασοΙ»,86 ρω: τουτο
(ΣΙιειΡ.Ι.
Ισοτ ΡοίΙστπέ. ΙΙ σΙΙτ ουσ ο”σΙΙ ο. οι: (ΜΙ

' ν'τειγ Ι)Ισυ, οιι`ΙΙ τσοεΙ (σε τστοστσΙτηστω
δ: οιίΙΙ Ρτσίσοτσ Γσε οτΙστσε. Βου αστο
ΡΙσ ρου: νοι1ε Ισ άπο σο ΡείΙειιπ , ιιοιιε

οτσΐοτΙτ ‹Ισ ο”ειάάτσίΙστ σε ίσιωσε τσΙΙ

81συχ ο οικου ειπα: , οιίαμ "η Βάσω
δΙ Ισε Αιτἔσε 86 Ισε 5ειΙοτε Γοοτ Ισ Ι)Ισιι
ά'ΙΙτασΙ, («πιο μι: Ισε σ.ιισσίΈτσε ‹Ισ δε

Ρειι1Ι; ΐο.ιιουστοΙ ουσ ΙΙοείΡσιιτ σει Βοο
εισ σοοίοΙσοσσ Ισιιτ Ρτσ(σοτστ ιιοε ΡτΙσκα, εποε «τους, «'56 Με εθτΙοηε ‹Ισ Θεσσ
στι Ισ. τσΙΙ8Ιοε1. Μο.Ιε ΡυΙε ουσ τοιιε Ισε

κ

(ΙΙιτέείσοε σοοίσίΙσοτ , οιι'ΙΙ ΕΥ ε ουσ Ισ

›'

Ρστσ, Ισ Ι:ΙΙε,8σ Ισ δ. ΕΓρτΙτ, @οἱ ΓογστιΙ:

ΙΕ

Ισ Μ” Ι)Ισιι ΓστοΙΡ:ιτΙ'ο.τισΙσο Ρσι1ΡΙσ,

"Ι

6: ουσ Ι'οιι πιο οσοι: Γεω ΙοΙαίΡΙισ απ:

Ι

άοτιτιστ οσττσ οικιΙΙ:έ ει. ποσό άσε Αο8σεε
οἱ άσε5ειΙοέΙ:ε ; νοι1ε επεσε €τειικΙ τοτε ο

οΙ

εάοστίαΙτσ 3 ‹Ισ ρτσΙσιπστ νοε οτΙστσε 86
να: αυτεσε εΙσοοεΙοοε ο οσε στσετιιτσε, Μ
‹Ισ Ι:›Ιἑιττιστ Ισ ῇοΙΙσ ίστι1ουΙσ οιισΙσ Με

·

εΙ'ο.άεΙτσίΙστ Ισε τοΙσοτισε ο. Μαιο πατε,

Η

_ φ'ει σε: φαω Πάνε ουσ 1°ΑΡοι:εσ Γστ- ο
ιιοΙτ σο Ριιτσ σοοίοΙσποσ , 86 ειικ1υσΙ ΙΙ
τσιιἀοΙε ετ:ισσε δ: οΙΙΙ·οΙτ Ισε ΓυορΙΙσειτ1οιπε 8: τσοιισί'εσε, (Με :ιουε τέετιο1-Βιιστ
.ε..
σο.

Ι
°

οτι :ιυουιιβετ·
Που(οσουτ!
! !. οει:Τϋπετύ.
Ιτιττιειιε ιιιυστ1υέ ςΙιεισ.Ι.
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:ιυττο τιιιο Ιυγ (ουΙ. Αυ τοΙ,το τισε ιστοτ

στοτοε (υιιι:ιιιτ κι Ι:ι νοτΙΙστι Ι.:ιτιιιο σιιτ
Με τττιάυιτΙοε σειτσΙοε τΙο δ. ΡειυΙ. Ζε
ταου έπεσε: ο Βίετε ετ'ε τε μεσω: τε#ε/ε
σε Μπάστα είε Με εε: Με.: σεΣεπτ. Ε: ΙσΙοτι

σιι'ΙΙ ιι'γ επ οτι οοΙτι τιοτι τΙο οΙτιιισοτουιτ,
:ιι τΙο (ιιυιτ ,· έτει.ιιτ νττιγ συο Ισ (συυο-ε
ο ιιιιιιοο σο ιισε στσοΙιτιΙτιε 8ο Ισ ττιοιιτΙσιι
στο ιισυε οτι (ειι(στιε τΙειτιε τισε στιοτοε,οΙΙ:

ντι σου ‹Ιο Ισ στειοο τΙο Ι)Ιου, συιτισυε
Ιτι(σΙτο οοε οΙιτιτιτειΙσΙοε σοιιεόοε, 8οτισυε
οΙιΙΙσο σετ οστι(οτιυοιιτ :ι_Ι'οιι τουιοτοιοτ

ΜΙΒ Βιοτι ορο ‹Ιο (σε ειυττοε τιοιιο(ιοοε : ΙΙ

τΙτ-οοιιοετιτ-τιισιιιε ουσ σο (οιιε πιο (οπι
ΙιΙο ντι σου (τσιτΙ , σε σου οσιιυοιιτισΙο ε·
ευ τΙοΙΙοιτι τΙο Ι'Ασόττο οτι σο Που , συι
οΙτ τΙο τέιτισισιιοτ Ι!ειττΙουτ σο (στι οΙΙ··ο
&ιστι ο ΤιτιιστΙιέο. ΓοΙΙ:ιτιιο Ιοοειυοσυσ
σΙιιε στσστο Ι'ιτιτοτστοτσιτιστι εΙο συοΙ
@Με οΧοοΙΙοτιε (οτιιίτουτε σο Ι)ιου, συτ
ττετΙιιΙ(οτιτ ΠιιισΙοτιιοτιτ , ?ε εεε: έπετε.τι

ΒἰειεβΖΜ μεσο/είε στο: σεβ »ΜΜΜ εἰς
#@ οΙεπτεπει· στ·έεεετι σουτ τΙιτο , ΤΜΑ::

|(#β(τσαε]εβτί: ττιοιιτΙστι τΙο τη τΙστιε
τιιοε στιοτοε(τ'5ο ιο Ιο (Με ιιιοο((εττιιτιοτ) ιο
τσιπ σ.ιιΙΙΙ συει.τιτ δ: συιιτιτ στεοοε τι ΒΙου
'

-

-

Ι)

;

τ #

ει του

Η

'

86%;» Ι Ι.

ςωΡ.1.ιι τοπ οεαιΠοη. Εεε ΡειτοΙοε (Ξτεεουσε
› άσε Γοι·κς$ιΞειΙ ε”:ιἰοίὶει1: ΐοττ βίου ει απτο
οΧΡο1ὶτἰοο. (Χα εΠεε Ροτι:οιπ ΠιτιοΙο
111ετπ , ]ε πω: έπεσε: Δ ΒΖω τυπικα , οιι

@Ζακ φα· ο /Σι2: πιενπ°έΜ Αθ τη α'ωπ Με:
ο 2απε7·εε: Βο1οιι οιίοΙΙοε Με νοιιὶειιτὲἰτο

αυτα: ο!ποίο , ουσ α: οσε: ΓΑΡοετο @ο
ειΠΙοιπε άειοενοο οεαιΒοτι ΓειτιοΙεοΙο
'
ου ε:οπιττιετια:Μεοτ άε Γερίπο ει ΡΗΝ
τω2;. πιοο , Μ· πω· ἔπισε: κι :απο Μαι ]δι%ικε
!

έ”

-

;υάρΜε ΜΜΗΜ α? ιη Μ” Με:Ρτέε·τε:.

ΙΙ @Παπ ευ ντι εποε , ειυΉ ρτἰοὶε Μωαβ

ίἑιππιτιειπτ [Χου ρου: Τ3τιωτΕιέε: :ΜΒ
ε:τι τοΙΙο (οπο ου'1Ιτοοόο1τ ειυίΠ άσε έτει
εεε :ι ΒΙου οσο: Μη αυτων: οι: ἔοὶε,εμιΉ

1ο Ρτἰο1τ. δε. [Μοτο τέο1ο€ἔιιοἰ: (ο ίοΙΙ1
ε1τυοο ε: δε ίου ειδοοο ά: φπα, ἴοτι.
εοοτσητοιοε:οτ: 8εΓνενε 86Γεωττε ότοπ

να εΠΕτ, 86 νοε το:ιτοιιο ουΙι:Ιοιπο άο
γ 1”εττιοιιτ ει;ἀ‹:ητε δεδι1εοτο , οιι'1ΙΡοτ-·
το1τ:ιΤάτειοψέο.

(Σεπ όεΠό Ισ απατά

εΪνο "η ;ιωουτ ὰ: εϊοτει·επα σΜοε
1οεοπιιε, δ6 άεοε Με ιτ1ειιικ εὶε 12 Ρετ
ίο:ιοε :ιὶωἔε:όΟ τε1Τοπτ1τ Ιεε νικ , 8ε Ιεε

811ϊϊέ8, 66 οΪαοοὶτ άο Ια ῇογε ρουτΙοε
οτεττικτε : Φ: Μι άοιιΙοιπ ε; όε κι εκπο

εε ρουτΙεε άεττιΙστε. @βοά 11 Μπεστ;
ο

ο

'

κω_“__

οΤὶιτιοἶ

›

_

οΤΙιποτΙιέο,
[Μ Μ
Ιοε Π.
οΧοοΙΙουτοε
ο Τύπσ2Ι:._!
ΡειττΙοε ‹ο οΙΙΙΡ.1.
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α: ΜτΙ: Ιιου1ι11ο , Πι Ιογ·, θ. Βοοτέ,Γει
οΙιο·τ1το , ία οουυοΙΙΙ:ιτιοο , Ιου 2οΙο , δ:

Η ειυττοε`νοττυε , ΙοϋειοΙοε ου τουτοε
ΡοτΓουιαοε , τυειἰε :ιόπι1Ιτο.Ι:Ιοε οτιΙ:ι Ιου

υοΙΙο ‹Ιο οοΙυγ-οΙ , Ιυγ νουοΙουτ ουδ
του ου Ι”οίρτΙτ , 8ο Ιυγ οΙουυοΙουτ να
Γατα ΙουτΙυΙουτ (Η: Ιογο,τοΙ ου)ουΙου
υευπ Ιοε γουΧ ου Ροτο οΙοε Ιυυ1Ιοτοε,
Ι'νυΙουο Ιουτοο :Ιο οοε βοΙΙοε 8εει€τοο.
Νοε ε_οτυοοε, ΙΙ Ιυγ οΙΙΙ·οΙτ ου τυοΐυιο
ΙοίΙουτ Γοε τουποτοΙυπουε , 8εΙοε (αστώ
εοε εΙο Γοε ΙουειοΒοε,ρουτ Με ΙΙουτε 8:

Με αυτο, άουτ ΙΙ αυοΙου τΙοΙΙοτυου::
οτυέ απο Ιουυο ρΙουτο. ΡυΙε οουΠάο- '
τυπ- Ιο :οδο 8ο ΙΙουυΙο ρ:Ιοε άουιουε , Μ.
ΙΙ11°ο11τ-€Ιιι τοουεΙο οουττο Ιει ρΙοτο, Ιοε
€0τυΙόπε οΙο Ισ. οΙιτι1τ , Ιοε οιυΙσιὶοΙ1οε άοε
ουυουυε , Ια ίοΙΙ:ΙοίΙο ‹Ιο υόττο υπουτο,
δ‹ῖ Ιοε ά1ΙΉουΙτοε @υ [Μου υπΙυΙΙΙοτο,

μυθ: 2.Ιοτε οΙοε £τειὶτ1το5 8ο άοε ΓοΙΙΙοΙ
τωοετΙο ίου εΙΙΙοδΙ:Ιου , ειροτοΙιουεΙουα:Χ

νΙΙΙοτυουτ 1ο ΡοτΙΙ ό.'νοο Ροτίουυο Η _
€Ι1οτο , ΙΙ Ρι·Ιου Ι)Ιου Ρουι;[οι1 τΙ1ίοΙΡΙο,
ΜΥ τΙοκυο.υάειυτ Ια οουτΙουειτ1ου ό; ·Γου

ἔυιουτειτΙου ιΙο Ιοε ἔτοοοε ου Ιυγ , Ιοε

ΜΙΒ ιΙο Γει ΡτουΙεΙουοο Ρουτ Ιο οουοΙυΙ
[)4.

το
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46'ετωπ: Ι !.

· €Ιιει>›Ι› τε

ικα Ια τιιιιΙτι ιΙ:ιιιε ντι εΙτιειιιΙιι Η τΙΙΙΙΙι
ειΙε, Ιεε τ:ιιιειιτε τΙε Γοιι ΕΙρτΙτ Ροιιτ

_· τιιιιΙτιτειιιτ Μπιουτ 86 Ια μια ‹Ιε Γοιι ΡΙΙ5
τΙειιιε ίου ετιειιτ , Μ. νεττιι ‹Ιε Η Ιυετιεάι-γ

ετΙοτι ρουτΓειάεΙτεΙΙετ άειιιτ Ιεε ίοιιθτιότ
τΙε θ. εΙιο.τεε , 8ε ειιΒιιΙε οΙοτι τΙ,ντιε τευ

Με 86 ιτιιιΙιιεΙΙιΙε ρετ(ευετειιιτ:ε επ ία ντι

ιεει.τ1οιι, Ιιι€εε ειιι,εΙΙε έτοιτ ΙΙειττιοιιτ άι.:
ΙΆρτ3ττε ειιιιετε Μη, ειπε 9051 άετιι:ιιι
·τΙοιτ ροτιτιιιιιεΙΙετιι€·ι: εεε εΙιοΓεε ει Ι)ιειι

Ροιιτ Μ” Κάβα Ιε:οπιτι1ε ΙΙ ά1τ) βατ
τε#ἑ
Μ”.πατάω:
Ποἰι νοιιε
άι· Αν]νογεε
έΜ:βτ
εοτιιΙσιετι
Ρήσε:Μπέτ
ΙΙ έτοΙτ
Με” τΙο.τιε εε Μπιτ ειτεττ:ιεε τΙε Ια μι::
το. ιιε ΙειιΙΙΙιιιτ ΡειΙΙετ αιιειιιιε εεττ-ιι: ‹Ιε

[οτι τετιιρε (ειπε τετιτΙτε εε τΙειιοιτ τΙε
@σε ειιι $ει€τιειιτ. νοιιε Ροιιιιεε ΜΙΒ

Ρτετιάτε εεε :ποτε ροιιτ Με ετιετεε ΟΓ(ΙΙε·
ιιαιτεε, ειπε ΕιιίοΙτ ΓΑρ6ττε τιι:εττειιιιεε
Ιιευτεε τΙιι ιοιιτ 8ε τΙεΙα ιιιιΙτ. Ε” Ριιιβ
«με τοιιτεε Ιεε ειιιττεε ειδΙτιοιιε τΙε ιιόττε

Με οιιτ Ιειιτε Ιιειιτεε Η εΙΙ: Ισιετι Η.Ι[Ο_ρ
τιαΙιΙε τΙε άΙΓΡοίετ Με πιω ρτιετεε όειιέιε
:στι οττΙτε (ετιιΙυΙειΙιΙε , δε οιιτι·ε εεΙΙεε,ςιιε
-.¦'_ε¦ξ"·ἶς~_"_ _

Ια τιετ:εΙΙιτε τΙεε τ:Ιιοίεε ου Ιε τιιοιιιιειιιέτ
άι: Με εα:ιιτε , ιιοιιε τω: ειτττιιοττΙιτιιιι

`Ιται7ιετιτ εΙε 13 ΒοιιτΙιε,ιΙ'ειι @Με τΙ°ειιιττετ
τέεΙέ-Ξ

.Μ-.τ__Αμ______

ι

~

-

σ_ἔΐ~€·Ξ

Μ: ο Ζ Ι. ο -Τίου:&έε

"κ

*
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σέ€Ιέιιισιι: , γοσοοιο:οιιι: σσ:τοιιισε ρο:- σιοΕι,ι,

:ισει;Ισ ιισ::σ :σωρο ; σο::ιοισ σα: €ΧΒ[Πο·
σο: Ισ ιιιοτιιι, 8ο Ισ τω, |Ι..ει ιιειτο:ο άσε
σΙισΙσε :ιισί:ιισε γ σστιοιο , δ: ο ίοΙΙΙσιτο
ποιο: Με. (Σα: σο σο Ι'Ιισ::ιιι·ιο @ο
ΙΙ:ιιιτ οιι Ισ "το σοιιοοσΙιοοσ , οοξ

:σουτ ιισΙΙΙ::σ Ισ ίσο: δε οοιιε ειιιρο::ο:
απο ΙιοΙΙσ Ιο::ιιο:σ , Ποιο σε ο ισγο ‹:Ιο
ιιόττο νΙσ , 8ο οι. 8οι‹Ιο δ£ Ι'οςΙο:οΙΤσ ‹Ιο

:οιιε οσε ιιισοοοιιισιιε σε σκο:σιοσει σο
οιι: νσι:ιιι: νοοΙ: ο οοΙι: ποσο σο @πιο
8είοιιιο:σ νσΙΙσ ό.7οοίοο:Ι:ομ άσο: οΙΙσ
€ΙιοσΙοΡΡο :σιι:οε σΙισΙοε , σΙιειιι€οστιο
:οιι:Γνιιιιισ:ε οιι ν:: ::ισιιιοιι: , ίειιίο.:ιε
σοΙΙο: Ι'ο.έΙ:Ιοο οσε :::σιι:ο:σε , 8ι:Ισε οιο
ροΙΙ:οι: οιι ΙΙΙοιισο ο: σο 1°οΡ0$; σο σΙΙ;

(ΜΙΒ Πιοιοτιισ 5οοΙσ , οιι: νοιο.ιιτ οσο
οσοι: ::ιο:οοιΙΙσε, οι.ιΙοιοΙΙοο: οι:: οπι
ιιισ:σ :Ισ οπο οι οπο” οιι οσοκοισο.η

οσε :ΙΙΙ:στοιι:ε , :ισ (ο Ισιι:ο οΙεΙΙΒο εΙο
ρσιιΙστο Πιο:: , σφι σο οι Ι'ειοτοο:, οσο;

οι ΒΙο:1Ποι: 8ο Ισ :οοισ:σισ: :Ισ σο οιο"_
Γ:ισσοίο:οο σο εσΙογ σΙ.ο οσε οσοι: :οσο-ι
Ιω : άσο ΙΙ ίσα, δεῖ Ισ μια οΙο Γο.ΙΙΙοσε
ο άοΙστοιιι: οιι Μοτο: , σο ΙΙ απτο?
:Ισ Ισ Ρ:ο:οοο: άιοιε Ισε τοοοο:σε :Ισ Πιο;

άοΙο σσιιοΙιιι:ο άειιιε ΙειΙιι::ιιο:σ :Ισ Πιο-ο
-

~

ι

ο·

1

_

-

7

::σΞΙ

¦ /
`

Σεπτεσκ Ζ Ι.

σιωΡ.ι. ττσ9‹Ισ Ισ σ:ιτειτιτττ εΙειτιε τσιιε Ισε άστυ:
Ι
άσε τΙο.σ<έστε , 8ε άσε εισσιάστιε , τΙσιιτ Πε

ίσιιτ ΡΙσιτιε9 Ετ οὐ σΡε σιισστσ Ισ Πιτσ
τιστι , σοι τΙσ οσε σΙισίσε ΙστιίἰΒΙσε τι”έΙσ

Α τισ ώστε ίση σΪτιτΙτ στι:: ΙριτιτιισΙΙσε , σοὶ
τισιιε γ [οσε τσρτσίστιτόσε9 σουτ όσιτκιτισ
τΙστ :κι 5σιιιιστειιτι σ.ιιτσιιτ σε Ισ. τιποτε 86

‹Ισ Ισ Βτ:ισσ , σιι”ιΙ σεΙτΙσιισιίΙσ Ισε τστισ-·
Ιστσε εΙσ σσιιΧ , σοι (στα τΙειτιε τεεωστε,
συ άσ.ιιε Ι'ιστιοτο.τισσ , δε έσωσε: Ισ «με
τσ εσΙσίτσ εΙσιτιε τσιιε Ισε σΙιτιιειτε ότι Πιστι

εΙσθ δε σαι Ισ τστιιστσισ.τιτ «Ισ Ισ Ρειττ σιι”ιΙ
Ιιιγ στι ει τειιτσ , τισ Ισ στΙσ σε Ισ. ττιιιιιιτσ
τιιτ ε. ιει·τιιειιε τΙειτιε (στι σεισιιτε δε εΙσ Ισ

εσιιιιστιιστ τσΙΙσπιστιτ εΙειτιε οσε Εισφο
τιισΙε σΙιειιι€στιισιιε εΙσ ίΙσσΙσ Ρτσίστιτ,

ι

σιι'σ.Ρτσε ειιισιτ ἔειτ‹Ιὲ Ισ Ι:ογ ΙΙ ΡιιιίΙσ ντι
7 ῇσιιτ στιττστ στι Ισ ισιιϊΙΙειιισσ εΙσ Ι”στσττιι
τσ ό.στιε α: τισιιιισειιι τιισιιεΙσ ιτισοττιιστἰε
Ι3Ισ) σιιΙΙτίγ τι τιιιΙΙσ νστΙ:ιτιστι , τιι οπι
Βτσ :Ισ ι0Ι12.τ1$σωστιτ 9 (]σττειιτισιτιστιτ

σσιιιτ , σιισ τοιιτσε σσε νσιιτ τΙιιισιιτΒε τΙσ
Ια τιιιιτ, Η Ματσε εε Η έεΙστσ.ιιισε τισίστιτ

με σαΡειΙ:Ισε σε τέιισιΙΙστ σουτ Ισε σιτε
βστιίστ ει σΙστιθστ 13ιω, δε ει Πιισσεμιστ;
σσιιΧ-ΙΞι,άιε-ισ,ιισ ίστιτ Ρειε (ΙΙιτέτιστιε ; ει
μια πιστ1ιστιτΙΙε εΙ'σ1ικ ΘΡΡο1165Ι]ωΠ.
τ "
τ
τιισε.

`βο· λε Ι Ι. ε ΤέωοΜ.

φ

ηπε. Μω ΙΙ ώ: το111Ρε ‹Ιο ποπ 2 Ια ΙΙΙΙ- Φωφ,Ι;

το ιΙσπόττε: τοΧτε , οίι ΙΪΑρὁττε εΙΙτ οτι
ΙΙπ:οικΙΙΙειι ει ΤΙΜοτΙιέε,7αϊ! κάψα· ἔΜπ-4
αΙεπιφ: ά Ζε ·υσέ:·, 4]::222' ( ιΙΙτ-ΙΙ ΗΜΜ
ωικά είε ω· &πωε:, @θα με Ζε /ἐἐ:7ευφἰἰ
#6 @α νοιΙε νογεε Μαι φ:: εεε Ρεπο
Ιεε ΐοιπ ντι Ραπ πιοίΙέοε , δε (με ρου:
Με το.ι18ετ εΙειιιε Ιουτ Ρτορτο δε ιπιτυτοΙΙο
Μα , ΙΙ ΪειΙΙοΙτ άΙΙ'θ , είεή:ν:22έ%Μέεωεπι
¦ ά τε πω” @θα με Λε /ε)2.τ πσφίέ είε 70η
έτειιπ ουΙόεητ , ηι1οΙα Ιογο εΙθΙ”ΑΡόττο
έτοΙτ Ι'εΙΙΙτι: (Ισ Ια καθ άσε ΤΙτι1οτΙπέο,δε ή
που ‹Ιυ ΪοιιυοτιΙτ εΙο Γεε Ιειττι1εε, ΡΙι1ε

08ρεΒΙε ‹Ιε ΓειΙΙΙΙ8ετ , ςιιε·τΙε Ισ τέΙοιΙΙιπ
ΙΙΙΙειΙε Ιω Ιο,τωοε ‹Ιο Γοη ‹ΙΙΙε:ΙρΙο Ιιητ
εκατ νετιιΙθε οτι ΓοΓΡτΙτ Για Ισ Ρτοροε

(Ια ιΙο2ΙΙτ ε1ι;ι'ΙΙ εισΙεΙε νοΙτ, Η :κι ει :ΜΒ
ν0υΙι1 ΙΙΙΙτο πκ:ιπΙου , _ Ραπ ωοιπτετ
€0Π1ΒΙοηΙΙ ειιιοΙτ άι: τε.Ιΐοι1 ά)αΡΕε&Ιοη
ΠθΓδε εΙο ὸείἰτὲτ :Ια νοΙτν ντιο Ρε:τΓοτωο,
φ1ΙευοΙτ τειητ ‹Ιε τε:τκΙι·οΙΙε ραπ ΜΥ. Η
ΙΜ τΙοιπ: ομίετιπετ εεε ΡειτοΙοε , θα:

βππω.ωα· ά π: Ζω·κα·.ν, εΙαιπε νικ: Ραπτη
[Μ(0 Ήδζ4_Ιοε γ τ:ιο<έοτ δε εοΜΙι1ετ , ει-ΙΙΙι
ωΠ10πεπεεωωπ
(1ΠΈΙΙι€ε .Πε τοτορειυ;
, δ; ‹Ιεμε
Ια βια
Μ. ιΙο
ΙΙειΙΓοι1
σε· νεα;

Μ, 41111 Γε εε;ΡΡοτεει1: οΙεΙ:επιειπ Γνιι ε:
Γο.ιιττο

Ί

6ο
ΈΙι:ιε.1,

.3'6ΜΜ Π.

Γρ.ιιττε ? ΕΑρόττε ειιοιτ Βεειι1εουρ ιΙε
Γεια εΙε άείΙτετ Μ. Ρτείειιεε ‹Ιε (σε άΙΙ-ει
ΡΙε. Ρι·ετιι1ετε:τιειιτ ε'είὶ Ιε ιτιοιιιιεκτιετιτ

άε ΙΈιιι·ιΙτιε εΙε (ο ρΙειὶτε ο; νοΙτ Ιεε με
ίοιιτιεε ειιιεΙ'οτι πισω; δε Η :ή ει. ροἰτιτ

ιΙε μα: , επι πε ΠιρΡοττε ειιιεε: τιιιεΙειιιε
Ρειτιε Ι'ειείειιεε ά'νκι εΙιετ εεε-πιτ, 8ε ευι

εε ΓοΙτ Ιπιετι ει[ε άε Ιε τειιοιτ. νιιΙόοιι
πιειιΙΙτε ει όεε ίετιτιιτιειιε τσιπ ΙειιιΒΙ:ιεΙεε
Ραπ (εε εΙΙΙεΙΡΙεε ,δε να ΡειΠειιτ ρου:

(εε οϋειΙΙΙεε.Ι)ε ΡΙιιε Ι'έτετ οὐ έτει: ειΙοτε

Ι'Αρόττε , επι ΡτΙΓοιι , δε :ιΙοειιιάοιιιιεά·ε
τοιιε εΙο.ιιε Ιε μπι! ειιιιιιετιτ,οίι ΙΙ Γε πευ
ιιοΙτ , Ιιιγ τεκιάοιτ ειιεοτε Ια Ρτείειιεε ό.ε
ΤιιιιοτΙιέε ΡΙιιε ιιεεεΙΙ:ιιτε,8ε με εοιιΙε

φωτ ΡΙιιε όείιτειεΙε. εεε ροιιι·εμιογ
ε.. Τἰω.
4.16.
ε.. Τἱπι.
4.9.
-π ·- .
Μη
επϋπιφυε
:Μ
π!

Η Ιε Ιιἔιτε ‹Ιε νειιιτ :ιο ρΙίιτοΡε άειιιε Ιε
εΙετιιιετεΙιειρΙττε εΙε εεττε ερἰττε. Ε” Π

Ιε $ει8τιειπ Ιε(ιιε πιο τειεττο. Ρο1ιιτ Ιεε
εοιιί~οΙο.τιοτιε ά'ντι Ατι€ε , ειιΙ Ιιιγ Μ:

Ι

Σκι: ε.2.

ειιιιοΙε θ.ιι εΙεΙ εε ε'ειρρει:ιιτ ει Ιιιγ Ισ Έσω -

Η·

Ηειιιτ εΙσ.ιιε Γεω ει€οιιΙε ; εοιιιΒιειι ρΙ08
Ιοιι ίετιιἰτειιτ Δωοιω1 ίςοιιΙιειὶτετ ιτΙ:ιτιε
Ιε Βτειιιά εοιτιΙσετ οὐ Η έτοιτ, Ισ. Ρτείειιεε

δε Ιε Γεεοιιτε άε ΤΙαιοτΙιέε 9 Μειιε Ώω
ειπε ειπε Ισ; Ρτ1ιιεΙΡειΙε δε Ισ. ΡΙιιε ΡτεΙΙσ.τιτε

°ϊΦω.00 εΙε Ιου άεΠτ έτοιτ Ισ. εοπικιοΙΙΙεκι
” ι

(:βρ

σε».

Χ ' @μια ε ΤΜα:βέ.

61 δισε:σ.
σε αυ'ΙΙ αυοπ σΙσ ίου ΡτοοΙιαΙιτιυαττγσσ.
ΙΙ Γαυοιτ σα: σσ ίστοΙτ Ια όστπΙστσ σε
:Ποτε , ΙΙ ασ Ισ παοκ ΡΙυε Μ Με. ΙΙ τισ

νουΙοέτραε ουΙττστ Ια τσετσ ίαυε Ισ σου
Ητωστ άαηεία νοσατΙου , 8ε ΪέσΙΙστ τα
Γογ ρα: Ι'αυτοτΙ:έ σΙσ & νοΙΧ,_8ε Ρατ τω
ΧσιπΡΙσ «Ισ ία σουΙΙαυσσ ε δε ΡατΙανσττυ
‹Ισ ία ΙσσησεΙΙόΙΙου ρατσττισΙΙσ, δε Ρατ Ισ Ι
Ι

Ειυσ ιΙυ ευαττγτσ, αυουσΙ ΙΙ Ισ Ρι·σρατοΙτ,

Ια εταἰυτσ ουσ Ιου σΙιστ σΙΙΪσΙΡΙσ υσ ΗΜ
ρτΙυὲ ιΙσ σσττσ 8τασσ ,8εΙυγ τησίιυσ ‹Ισ

α: σουτσιπσωσυτ αΙΙυπια σε:: ατεΙσπυ: ασ
ΙΙτ ουΙΙ ασΙσ Ισ νου: Ζε αΜκ·(σΙΙσ ΙΙ)
87εαέσωσε: α? εε ·υοίηεβα μείερίε εινα»
Με? εφε. (ΪσΙΙ Ια σουἴοΙατΙοτι, ουσ Ισ
άσιυαυιΙσ σιπ:οιεσ α Ι)Ισυ.

δ'ΙΙ υπ Ια

άουυσήσ Γσταγ σουτσιιτ. Τα νσυσσοτασ

Ιστα υπ Ιογσ, δε αΡτσε τ”αυοΙι° ασυδ

εεε Μου σΙσροΙΙ: σπιτια, μ: ουιττσται αν
`

.

ε

.

.

Ιαι8τσιησητ Ια τσττσ ; δε σοιηυασ.ΕΙΙσ αυτ»
ττσείοΙε,Ισ υπουτσταγ €αγσωσυτ αυ σΙσΙ

1ΙΙσυτσ ‹:Ισ αυτ" Μ Με να ΕΙΙΓέσ αρτσε
`

-

,

Π”. Ετ ουαυτ α σσεΙατα1σε ασ ΤΙωοε

ι

62.

.

δωσω: Ι Σ.

βΙΙ:1ΡΙΙ. 8τει:ΐΐΙ' αρΡετει1εε , εμε ε'έτοἰειπ εεΙΙεέέ
ι1ιι'ΙΙ ειι1οΙτ τέμιτιάυθε εΙειτιεΙειπ ἀεττιἰε
εε ΓεΡετειτἰοτι; εοπτιτΙε να ειιΓαιιτ , (με

Με ειττειοΙπε ‹Ιε Ια τηειιτιττιεΙΙε ‹:Ιε Γε πιε
τε ; Ιε τεετει: εΙε ρετότε Ιε ΙυοκιΙιειιτ εΙε
Ιε εόρειἐςτιὶε δε άε Ια εοπιιιετΓετΙοτι άνω
θ @Με 86 Η ΡτεεΙει1Γε ΡετΓοι1ηε Ι,ειναι1ε

ΙΙ νἰιιετι1ει1τ τοικ:Ιιε) @ΜΙ ιι”ειιιοΙτ Ρει1
' ε'ειπΡεΓεἰιετ ‹ἴει1 ΡΙειΙτετ ειτι1ετεττιειιτΙ

τ ΤεΙΙε ειιιοΙτ ετιεοτε ότε Ισ. τεκιό.τεΙΓε άε8
ό

ΕάεΙεε ‹Ιε Ι'ΕΒΙΙΓε εΙ'ΕΡΙ1εΓε:φΙανεπΕ
/ οιΙϊ Ρει1Ι ΡετΙ:ιτιτ 86 ΡτΙειτιτ, 252 Ιε νονειι1€ '

ΡτείΙ ει ΡειττΙτ,Ητε:ιτ τοι1ε ντι 8τειιιό. μεση μ
86 Γε Ιεττειιιτ Γιπ Γοπι σου Ιε ΙκιΙΓοΙει1τΙ

4ἄ-=ὸ- εοι11ττιε δ. Ι.ιιοηοι1ε Ιε τειοουιτε εΙο.τιε Ια:
37' Αθτεε. Ετ ΙΙ σε Γεω: με εάειι έτουι1ετΙ
εποε: Ιιοαιτιπε (ΙΜ ότοπ Η εΙωεΒΙε›
δε :ουτε Γε ν1ε , Γε. ::οηι1ετΓειτ1οτι , 8ε Γε

μιτοΙε έτοΙτ ΡΙεὶι1ε αΙε Ματ (Γειτττειίτε Η

σΙοια 8είΙ ι:Ιιειττοειι1ε, α1ιιΊΙ τΓέιτοΙΕΡαε
ΡοίΙΙΙ:Ιε άε Ιε 8οιΙτετ τω πω: Ροιπ Ιον
νικ: Γοττε 8ε πάσα:: ΡεΓΙΙοτι. Εεε αερί
ττεε8ε εεε ά1Γεοιιτε, (Ιω εοιπε τείὶειι€

ιΙεΙυν ά:ιιαε Ιε τ1οιιι1εειιι τεΓειιττιεπτ,πε
Γοιπ @σε Γεω δ6 ΓΙειττπηε: Με ντι Γεω Η
€Ιο11Χ) δε νεο Ηεττιπιε Η εΙττιειΙοΙε , (με ῇε

' Με Μ ι1ιι1 Ιεε μα: Με Γεω ε:: εί'ετε :ιτ
χ

τω: 1

δ

#0· Ια ! Ζ. ε Τἰτωτἐ.

_

ό;

τε1τιτ ει Βου είεΙεοτ , δε Ειπε τΙεΠτετ ΟΙι:ιΡ.ΙΙΙ

(εοιπποε ΓειΙΓο1τ ειιιττείοΙε να τΙεε ΡΙιτε
<έτειτιόε Ιιοττηπεε εΙε Ι”ΕἔΙΙΪε-) τΙ”οι1ϊτ Ια
νέα: νεος τΙΙντΙε :.ττ11ε, άουτ Ιεε έετττε

ει1εΙττιτε τιπιτετε 8εΙτιειο1ττιεε,ου'ΙΙε Γογέτ,
σετ πεεττιτωοτηε το.τ1τ τΙε Με, 86 τΙε τοτεε .

8ετΙ'ετΙ·Ιεεεε. Μετε εεε Ιεττιπεε εΙε ΤΙ
τηοτΙπέε Πειτε ειρΡτετιττει·ιτ ειιΙΠὶ τΙε Γατι

ττε μα, ειπε εεττε τετκΙτείΙε τΙεπειτοτε
:ΜΙ με 1τιτΙΙξειιε ‹Ιε Ια ΡΙετε. ΒΙετι ττιιΊΙ

γ επ ευ ειτττεἴοἰε όεε Ειἔεε ετιττε Ιεε
Ρειγειτε , τμ εοηάειιιηοΙεητ ποίοΙυττ1επτ

Ιεε Ιεττττ1εε , εοττ1ττ1ενηε εΙ1οίε Ι1οπτει:
&; ΙΙεΙΙ οεαοττποίηε ευὶτΙετ1τ , οι:ε εε

Ιοτιτ τΙεε τηειτοιτεε 8ε τΙεε εΗτετε εΙε Πιτ:
ττιετιίτε. Ετ Ια τι:ιτιιτε ουΙ11$ετι ετ_τΙοοττε
Ια ΒιειιΙτε ου'ειικ Ιιοτηιοεε ΓειιΙε , εστω
Π1οτιττε ειΠεε μα· Ιἔι ε εμε εεττε τοἰτΙε δε
ΙΩΙΙεΧΙΒΙε τΙιΙτετε , τΙοτιτ εεε μπε τεύ

Ιοτειπτ τω: τΓέτειτ, είΙτ ΡΙιίιτοΙτ Ιε ρεττεττε

εεε ΒεΙὶεε, ε111ε τΙεε ετεπτυτεε το.ΙΓοτιοα
Ι›Ιεε. ΜετΙε Ι'ΑΡόττε αΡτεε ειιιοΙτ τεΡτε
,
@τε ο. ΤιπιοτΙιεε
εεε τ τ:Ιειτ:τ τέτοο38οει

ροιιτ Ιυγ,·8ε Ιε άεΗτειιΐΙΙ ποτε τΙε Ιε
νοΙϊυτ0ιιεΙ1ε το. ττοΙΙΙετττε Πει: Ι”οεεεΠοπ
-

τ

ε
/

›

.ί·-τ··"

`η

θα:
Ι

ω,

»

.Ι'Μπάτ τ τ.

_

‹:Ιο Ι'οΓτΙτττο ου'ΙΙ ου ίο.τίο1τ 66 ςΙο Ι'τιτυουτΙ
οιμο.ι.7
ου”ΙΙ Ιυγ Ροττοττ , τουτο Ιοττό.έο Πιτ Η
ΡΙοτο Βττοοτο, ς:Ιουιε ΙΙ ειυο1τ τοι3Ιουτε Ιοο
ΞυτοΒοο_άουε Ι'οίρτ1τό Με π·έωβιοτ( τΙττ-=
ΙΙ ) ο:: έκπωίπ Μβ)τ πσηΐ·Μτε , μέ ή Μ

πο. ΙΙ οΡΡοΙΙο ]6 β] πσηΘΜτε, οουτ ο»
ου'οΙΙο ου Ευοοτο 86 νοτττο.Ι:Ιοτουο
-το

οου'έτο1τΡο.οΙο τυοΐουο ό”νυο ΡτοίοΙΙΙό
οκτοτΙουτο τ οετοΙταυτ ίσυε νττο τουΙΙο την
Ρειτοττοο νο οοουτ τυοτοεΙυΙο ο 86 τουοΙΙο
τι ΒΙου, τοΙΙο ου'οΙΙ Ια Γογ €Ι€5 ΙτγροοτΙ=

τοε. ΙΙ οτοτοΙτ τουτ εΙο Βου ου· Ιοί-ιτε
(:ΙιτΙΙΙ;86 Ια Ιειἱυτοτο οΙο θ. ντο 86 ΙοττΖοέ
Ιο ο Γετυοιτοοπτουτ 6Ιο Ι'ΕυειυοΙΙ:6 Ιο τυΙΙ:Ρ
τ. Βου οΙοΙτουτουο επτοοίουτ-ΙΞιΙοεΙτυ

ίοΙΙΙΒΙοε υτοάυο'τΙουε τΙο Ισ. νταγο τογ
οοττιτοο Ι”Αρὸττο`ττουε 1ο τέτυοΙουο απο τ!

οτοΙΤοτττοτυ: ωι1ουτ5,Δτωττ ουτε ωΙω·2ι2·;
° οιυΙ οΙΙ Ιτι]ΐο έτι τυπτυπικάεωεπτ Ευο;υΒοο
ΙΙουο ,ρντιν!ε έΙοκε/φ πωιβτωετ Η Μου
:τυο οουΧ,ι1υΙ ίο νοτιτοτττ οΙ'ετυοττ Ια Ι:ογς
άουτ υοουττυοΙυε τΙοίτττυοε ‹Ιο οΙτεττ1το
86 ‹Ιο Ισοττυοε· οουυτοε ,ο ίου: άοε τυο

ουουτο,ουΙ ττου1ρουτ Ιο τττοτττΙο ο δζ5,8·ΐ
ουΙουτου:ι τυοίτττοε. Τουτο Ιου; ΡΙοτο
Ιτι'οίὶ ουΙυυο ΙΙό'τΙου , 86 Ιουτ ίογ νικ

νο.1ττο ΜοΙο. Ι.”Αροττο οΙουτιο ειΙΙΙουτε
ο

:

1ο

[2% |»: Π. 2 ΤΙΜΜ.

-

δ; ι

Ιε ιιιεΙΙιιε τίττε α Ια εΙιατιτε τι κί)Μ.9( ‹:ΙΙ-τ-ΙΙΙ σωμα
«Με ε/ιισέιὲ κα:: /ἑΖωε: Ραπ Ια ίεΡατετ Κ,,,,ι_1,·

ατα: εεττε @Με αρραι·ειιοε εΙε εΙιατι- α·
τε ,-‹Ιοιιτ Ιτέα ΙιγΡοετιτετ Π: εοιιιιτειιΕ

τιιιεΙειιε Ισια ΙΙ τετοιιιιιιαιιάε εεττε @ε
τΙεΤιιιιοτΙιέε , τΙε εε ηιιΙεΙΙε τι”έτοιτ μια
ιιοιιιιεΙΙεειι ία τιιαιΐσιι)Ζ.«θαε/Ζε ( Διωι ) α
ρεπίσεωωτ ΙυιόἐΔἔ Μ [Ματ π: @πεί ,πε

- τα @τα @ειτε π: πανε. ΙΙ ειιτειιτΙ ντιε

ι βμΙε-ιιιεΓτιιε ετρεεε αυτ: σεΙΙε ατε-Τι

ιιιοτΙιέε,ε'εΡτ α τΙιτε Ια τογ (ζΙιτέτιειιιιει
Ευ εΙΙ:ετ 8. @σε τέττιοιἔτιε εΧρτείΙειιιετιι:
τΙατιε Ιω Αθτεε, ειπε Ια τιιετε ‹Ιε ΤΗΝ»

τΙιέε, εμ είΙ: ιειιιφιιιιιιέε Ειιιιιςε5 έτοιτ;
ΪΙΙΪ#8δξ βιΙεΖε, εἶείτ :ιτΙιτε ()Ιιτέτιειιιιετ

Ια Ρτετιιιετ τΙε εεε ιιιοτε ΠατιιΠατιτ Ια Με '
ΙΙ0ιιώεΙεΐεοοιιόΙα τεΙΙ8Ιοιιτ Φωτό. χ
[Με Η Πει είτ ρατΙε τιιιΙΙε αττ 2ΙΙΙΚΗΙΕΣρ Ι Ι
Ι1ιι)εΙΙε
«ΜτΙ. Γιιιωτ
Μακ ΙαΗ ιιιεΐιιιε
γ α εταιιιΙζ
ΡτοἴεΠὶοιι5
αρρατειιεε
αυτ:
-Δ
ΙαϊΙΙΙε , 8; τΞιιι€τ:ΙΙΙ::8 ΐιιτειιτ τουτεε τΙειι3τ

τοιιιιεττιετ α ΙεΓιιε ΕΙιτιίτ ει·ι ιιιείτιιιι
Μιιρει έταιιι: ρατ ςοιιίεςιιετιτ όιιιιοιιιτ- τ
τε τΙεε ρτειιιιετε ειιιέτιωιε ΙΙ'ΑΡόε .
ιτε ιιε τΙιτ ραε ΠτιιρΙετιιειιτ › τιιι”εΙΙ`εε τω:

θΙ1Ια τεγ:τιιαιτ αυτ· Λιβ) α βαθιέ:ξασ 2//::, .

ΜΙ α «Ιιτε ίεΙοτι Ιε ΙΙ:ιΙε άεε ΕΙιτειικ,
Ε

τιιι'εΙΙε

σ
κι

Ι·

-

-'

'

τ!!
'ή.

;
.μμ

τ.

~

ζἐ

Ι

.ΜΜΜ ! Ι.

>

` Ε:ΙΙΙΙΡ.1. £1ιΙΈΙΙΟ γ οΙΙ.ιΙατιέιιτέε ίσια Ι τεΙΙΙΙαιπέ

Δ

εοηΙΙσωωεω :Με τετ1τ2τΙοι1ε Γεω ΡΙΙετ,
οοπιπκ: Έσω εε:ι.ιΧ , ι1ιιΙ πε παμπ: μἶσ
ΜΜ· 2εκφ: , Γε Γεειπό:ΙΙΙΖατιτ :Ζω φί22 ΜΜΜ

¦
Α Ι Ι

Πω” άι· Διισεα/έτα2έσπ ,οιι κά· Ζ'α1υραψϊοκροατ Μ
ΡωσΖε. ΠΑρόττονοΙατιτΙει ΡετΙοικτειτι·
Ι
| - α: ‹Ιε εεε (Ματσε €επιπκε, έειΙΙουτε εμε
€εΙΙο ‹Ισ ΤΙιτιοτΙιέε Ιουτ Με Γεω ΓεωΒΙα>

ΒΙε,8ε φα: Θ. ίογ πο (σο. με πιοΙιπε ία
Ι
Ι

·

Με (με Ια Μπιτ; Ζκιβ)ί α |πιθ2:Ι> ΜΜ6: ,ή
βρώ: ( :ΙΝ ΙΙ ) Ρεψωιιἰἑ· 9ιι'αιι[ἐῇηι-τ-εἔ8
έ» το). (32: ιίαγαπτ με τοΡετἔ: Ισ: ττ10€
ά'ΙπιύΜ:2 ὸεωε απο ἴεεοιι‹Ιε μιττΙο,τωΙε

!

ΙεΙειΙΙΙΙΙ.τιτ ο. Γουεεωτεπάτε ΙΙΙ: Ια Ρωτι1Ιε
τε,ϊε:ΙΙΙπιο φ'ΙΙ ναι:τ πΙΙοιικ Ια πικαπ

επι απο: Έοπτιο ό:: Ι”ειι:εηΙτ, ]εβιέ:Ρετβ44
αιΙὲ 9ιἰε/ἰε ¦πιθέ2επ επ 207, εμε: ‹Ιο Κ: πι€ΙΡ

Η

η»

πο αι: Ρτο:Ι”επτ , φίε||ε ΜεΙ:έιε επ ω] : Ρατ

Ι“ Ι
`

σε @ΜΙ “ΜΜΜ ηικ:Ιει (ιη: έκοΙτ επ
ΤΙωοι;Ιιέε:. ΙΙ ΜΥ πια ατε σΧεωΡΙοε ὲΙο=
πιοΙΙΙεΙσεε εΙουειτιτΙ65γευκ Ρουτ-Ι':ΙΙΙ-;τ
πω· εΙο ΡΙι1ε οιι ΡΙΙιε επι Ια ΡΙστδ:. Ετ ΙΙ
έτοΙτ εΙ'ειιπειστ ΡΙσε2 οΙΙΙΙΒδ·: ει ΙωεοηΙὶὸε
τα: , εμε ίοΙοτι τοιπεε Με ειΡΡετοΙιεεε όι1
ΞποικΙε: δέεοΙι: ‹Ιο Ια Μωβ (Ια εεε ΩιΙιπο5
Ιεωωοε , @ΜΙ ιιοο5κ; έτἐ ΙοίΙτυ1τώε εΙ6

· /
'

Δ
Δ

ιιιἔ επι Ια ΈογΕΙ1τέεΙεπι1ε. Επι: 9ιΙιευτ ο Ι

κ. -

.

[οιι

-

ε: Ϊ

2ό"δάεάτ
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σε με ι ε. ω: ιισιιε σιισττ1ξσΙΙβτσΙΙά
εισε.ι

Πισω; σόι] έεεϋ στι: ; σΙσΙΙι εττΙἱτσ Μικτή

σε Οειισ1.Ετ1σ 2σΙσ σε οσε :Μία @Με
σε ειι·ι1εω·ι·εωρισε· εισιιιιττιΙ:Ισε άι: ά:
«με ιι6ιιοΒΡωιιι Ι”στΙσιιτδεΙΊΐἑιιότειτισἔ]
θα ρστσ σΙΙσε τισ ΙειιίΙστστιτρειε εσε1οιι:
σει σε ΗΙεντισ Η στσίοιιεΙσ τσἱτιτιιτέ Η

Ια νστιτσ8ε μασ (ΣΙιτέτιστιιισι σιι'έτἐτιἴ
Με σιιἐἐσιΙ στι Η: ι7τισ σιισστΙ:σ ριιἔ
ΙιΙισιισ στσξσίΕστι, @Με Η Βιστι ιιιστιειέσ

σε τι μια ισ Με εισιι€σιισιτε;ςυ'ιΙ ετιστΈ·

Γιιαὲ (Με (σε σώσετε σε 'κι ΒουσΙισ;άσ
δι πιστό , σιι'ΙΙ τΙσιιττιςστι Ιστι ισιερει°νιι

Ιω ρΙιιε έσωσε εε @σε ρ1ιιε «εωιιεω

σωεειι·ιε (Ισ Ισίιιε @Για νοιτε·ιεισεεε
›ιειωιιιιεσσε @σε ωστε @Με ε @σε

Ιιτεερσιτι 1°ωτρο6ιισσ ω» εσιιισσσιι=
ἱτΙστοιιε τιιειιιι€σσετιτ α: σιι'ΙΙ ιισιιε τισιιτΞ
ΜΜΕ· @κι ροατ1°ωσειισσεεε 12ιιτει·2·

ιιιΓοσω τισ Πειτε €σμτοιιΡουι1°σε σ
ιΠεειτιστι εε Ι'σιτισΠέΙστιιστιε σε ιισἐ

αστε; 11ιισσεερΡτεμά ρτσιιιιστστιι·σττΕ
:σε πωσ ρστιι€·ιτσιισΙστ (κι τιιτιισάσ ι
τισιιιισειιτσηιισ σσιιΧεΙσ πωσ Ποτε

ρισεΙιστιιέ σιιισιττεΙΙιιιγ""σοτιιιιισ «σε
στα ΙεΙιιιίε εδ.Ι5σ.ιιΙ δεσ-σι: :Ισια
ισιτεεΞ σ (Σετ ειστε βιιιτ·Ξετ1τι'ιΙεΜιάε
έ

ΙΕ.

ι
.

τσίιισιιτέ
σ
ι

/
.

`
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Ι
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.ΜΜΜ ΙΙ.

ΒΜ).1.τόΐ1Ισοτε απο: εισσοίετΙσο σο Ισ ΒσοοΙ·ισζ

σοι: οσοε σιισοε οοπτσ ο τ0οτσ σε: οσε
ΙοειΙσοτε,86 σσσοεΙοσοσ Ια Ισγ άσ οσε

σστσε Ισοσ οσοε ί?σοΙσοε σοκ ΡΙσ‹Ιε Ισ
οσοστ:ιΙ:Ισ Μουσε , 86 σοσοε σ.ΡΡσττσ
σο ποσοεΙσ νοσ τσΙΙ8ίσο οσοοσΙΙσ, νει
Ι)Ισο 86 νο ΙστοΙσσ Ιοσσοτιο ασε; ΙἱσσΙσε

στσσσεΙσοι:ε. ΚέσσοιΙσοε Ισοτ ΙιστάΙοπέτ
@σε 5. ΡειοΙ, σα: οσοε ίσιωσε σο ροτσ
σσοίσΙσοσσ Ισ ΒΙσο ‹Ισ οσε σ.οσσίΙτσε,

εάσ.τσ σα: ΓεοσΙσο 86 με Ισ οσοοσειιι

ΡσοΡΙσ;σοσ εό Ποσο σοὶ οσοε στσΙσοε,
οι Ισ (Ι.ΙιτΙΡε σττσοεΙο σε: Ισε νοε,·86 τσ
οσο σαιτ Ισε ειοττσε;σοσ Ισ ίσιωσε: ουσ
' οσοε Ιογ τσστΙσσε, σο: σσΙογ-Ιἔι τοσίΙο1σε

» «Ισοτ Μοϊίσ σ,οσο: τοσοττσΙσε στηοοε,
δέ Ισε ΙΙΒοι·σε , 86 σουτ ΙσΙοε σ. @οποσ Ισ
σστρε 86 Ισ. νστΙ:σ : @ισ οσοε ο:: εστι
εισΙΙΙσοε σώσε. ‹Ισ Γ:ιστστοσοε, σο'ΙΙ Ναί:

ΙοίΗ6οσε, , οἱ οΪσἴρστσοε μποτ άσ Ματσε,
σοι: οσο:: σο,ΙΙ σ.. στοιο1ε, οΙοσ ΙΙΙσοε

δωστε Εστἱτοτσε €1οσ Ισε ΙΙσοοσε, ω το:
ΡτσίξΙισσε σοττσ Εοσο8ΙΙσ , σοσ πο”
σο'ΙΙ σ. ωοιε ει (σε Αρσττσε. Νὸττσ :σε
ΙΙἔΙσο οσ ρσοτ σΙΈτσρΡΡσΙΙόσ οσοοσΙΙσ
@σε σσικΙσποστ Ισ (ΙΙιτΙΙΙΙασΙΐωσ 6Ισ
_ 90οοσαοτσε αοοπισ Έσ.Ι(σΙσοτ σοι::σίοΙε
·
Ισε

. .

σ Φ ιΙεεΙιιΕΐε
|
8εει,ΙεεΛι Ρανετιε;
Π. ιι Τ2πω:|:.
ΡιιιΙοτιε
_ ιιοττε
ο
εωρ.ΖΕ

τεΙΙ8ίοτι τι”εΙΙ αιιττε εΙιοΓε ειπε Ιε αιτι
ΙΙΙατιιίτιιε. Ετ Η τιοιιε αιιοτιε τειεττε ό
Παω

ευεΙαιιεε ντιεε τΙεε ετεαιιεεε ‹Ιε Κοτιιεε.
τιουεΙ'αιιοιιε ετα Ρατεε τιιι”εΙΙεε έτονειιτ
ιιοιιιιεΙΙεε. Νοιιε αιιοιιε τειιοιιεε ατα
εττειιτε τιιοεΙεττιεε ιιεε Ιιο·ιτιιτιεε, δε τιοτι
ααιιειιιιε εΙεε ατιειέιιεε νετττεε εΙε [διετα
Ι.α ρτειιι.ιε ετι είΙ: εΙαιτε. ΠοιιίυΙτοτιε Ιεε

ατεΙιιιιεε άε Ι)ιειι , Ιεε τετιιιετε εε ΡΙιτε
αιιεΙετιε τΙοειι_ττιετιε εΙε έ: νετιτε , νεοε

Ιεε ρατ τοστ εε ειιι'ιΙ ν ειιτ ιατιιαιε , 8ε μι·

εΙ

τω: οετιιι'ιΙ ν α ετιεοτε εε (:Ιιτέτιετιε,
δε τεεοιιιιιιε εΙε τοιιτ τειιιρε ροιιι·Ιε τεΙΙαττιειιτ εΙε ιιοττε Ρετε εεΙείτε, ε'είτ α

;
1

(Με Γεε Εετίτιιτεε. ει ι'αν οτι ειιαοεεΙι
α: ντι ΒΙειι, οτι ντι (ῖΙιτΙΠ; , οτι ντι τω»
Φετιιιι ιι'ν τοπ με τεεοιιιτιιατιεΙε , οτι Η

Ϊαν τειεττε εεΙτιν αει ν είτ ατιτιοιιεε , ιο '
νειικ Με” αιιοιιετ ειιιειε Με εοιΙΡαοΙε
ασ τιοιιιιεαιιτε. Μαιε Η τοιιτε ιιια ω,

πια τεΙΙΒιοτι, δε πια άιίεΙΡΙιιιε τιατοιίε
εΙαιτειιιειιτ τΙαιιε εεε οτειιιιετεε απει
τιιιιτεε τα (ΣΙιτιίτιατιιΠιιε, ΙΙ είτ εΙαιτ αυτ:
› δω: ντιε εαΙοιιιτιιε αττοεε άε ιιοιιε αό

ειιίετ εΙεΙ10τ111εαΜε. Μαιε τατιτ να (_τΙΙ
@πιτ-ΙΙε) οσε νοιιε αιιεε τειιοτιεε α τα [
`

Ε

Με

.

η.

.ι

5

αετω

Ι

ο

ο

.ω

-8εεωυσε Π,

ΒΙΒΗ υστΙΪσε σΙιοΙσε, ουσ νοε αοσσΙΙτσε τσ:
· › σωστη: εΙσρυΙε Ιος ου Ισρτ σσοε αυε ρουΕ
Ισ πιοΙυε, σε πασΠησε α. ουσΙουσε επεσε,

“ ουΙ έτο.Ισυτ συσοτσ ασ [Με νΙσΙΙΙσ ‹Ι_ατεσ.
ΔυΙΙΙ αυοΙτ ουΙττσ δ,ΡαυΙ άΙυσείσε :Μοί
μου” ου1έτο1σοςσυνοσυσ ραεπτυ [σε
αυσσΙΙ;σε ιΙσΡυΙε οΙυίΙσυι·ε ίΙσε:Ισε. ' ΦΕ;;

ο υσαιπωοΙοε 1ΙοσΙαΙίΙσ Ραε-ᾶσ (σ ναυσσε:
ΙΙ:ΜΙσ ΙστυΙτ Ισ Ι)Ισυ ασ ίσε αυσσΡετσεῆ

Ε) τσσουσ σσε ;:α‹ΙΙτΙουε ουΙΙΙ αυο1τ ουΙι:»
' μα»! σςοΙσει: εΙσ ΙΙΙουσυτΙου άσεΙαοπ1«

Ι

μεσα, σε σου ‹Ισ ΓΙυΙΙΙ:_υτΙοσ σε: Πωσ'
:
Ι

Ισα
αυεαυτ ‹Ισ εσΙΙσε ασ νοε σκασ
. Ωσεευυσ ηουε αιΙουε τσΙσετ.έσεε εσ (ουσ

Ι

.

Ι £ΙσεΙ:τυΙτε (Ισ Ια συ;ίοΙΙ:σ ου σΙσΙα Ιυμστ·

_ '

ΙΙΙ:Ιοη ΙαυτοαΙησ , 6; σου άσε αΙ;ΙσΙσε ό.σ

ή

Ι8-ἀ0_&τἰϊ1σςΙσΙ)Ισυ, δΙ σΙΙσε ουτ συ νο
› Βυσ ηυσΙσυσε ΙΙσεΙσε εΙσυαστ. 1101155 μου;
δ? 3 @υπ ίσια στου Ραε αΙοίΙ αυ εαπ:
11Ισυσσωσυσ ου σΙΙσε τισ ΡατοΙΙΙσοτ πω: -

Ισ @Η άστα αυσυσ άσε Ιυουυπισηε Γεν
στσε, ουΙ ι1ουε συ τσΙΙσπισ ΙΙ.ιιΙΙυ ΙΙ νου;
μασ εσΡΙΙ.ουσε, αυσδ, ΡαυΙ αυου: νασ αει?

Ε,9.ΕΙεσ ΑΡΟΙΙΟΜΙυΦ δ; ,εΙΙυΙυσσαιι ΙΙσυ
φαι: σουε τϋαυοσε Ι°Ισπ1 ‹Ισ Ισωσ1ασίσε

Ι9ΕέΡο-Πε εεε-εφ Με έτσ8ε·ιαΙΙε αεεεί·
σε _ Εεεε
~εεΦεε. εεε
ίεεεεεεεΙ ε” σ) ΙΙ
.
ο
·
ι

μ

-

μ

-

`

ή·=~Ξ

[σε σε Ι Ι. ε Τέ»ΜΜέε.
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σοἰε-στέτε εισττεΓοΙε ΙσίΙΙτσεε σε Ι)Ιεσ Ωωμε σ.
Γε σωστο
έτειστ εΙεΙτ,
Γ Ρετ
σώστε
Ιον σε εοσΓείΙΙσσ
σουτ είΙτε :εΙστοσέε
Ρετ ”
νσε ρισίΓετσοε τσο1τιάτε, σσε-οεΙΙε ειστ ·
Η έτεσΙΙε;εσ ΙΙεσ (με νοε εττεστε δε νοε

Ιετισεεε σ,ειντιστ Ιειισεἰεεσ τΙ”εσετε στι?
_ τεστ, οσε Ι'εΓΡτΙτ εεε Ιιοιτιτσεε , Ιε ΗΜ

Ι3εΓοΙσ σε σσΙΙε εστοτΙτε ροστ σε με τε?
εεσοἱτεε σσ”ΙΙε οστ @σε Γεισε σστοτΙτε.
ΙΙ σ'ν ε ΡοΙστ σε Ωστόσεσ ει εμ Ι)1εσ /
σ)εΙτ τΙοσσε Ιε σοσσοίτ σε σε μιεετοΙτεμ ο /

νοσε ισεΓτσε Ιε εΙτο1τεΓνισστΙιετσετΙΖετ

γ τεστ σε σστ είε ασ σεβ. σε Γοτι εσεισΒΙΙε;.
ΓΦΙΦτσ ωστε ΡειτοΙε σε 5.Ι)εισΙεοσΙάε-έ
τσεστετε ε τετσετε Γεττσε- τΙεσε_ Ι'Ιε8ΙΙΓε.,
8ΙσσεΙεσσεΓσΙΙ:-εενσ Ασεε_.. οσ ντι· ν

Αρὁττε,_ νοσε εσεσεεΙΙιε οσττε σε οσε ?Με
σοσε νοσε ασοεε εσεισ8εΙΜε , σετ! ΓοΙΕ .

εσετσετσε. -›ασε Ι'οσ εσΠε τεστ σσ'οσ
_
νοστΙτε Ιε ΓεΓΡεόΙ ό.εσ στι:: εσεείΙ:τεε, ' _
σοσε σε Ιεστ εσ άεσοσε Ρεε ρΙσε σε;;

Ι

Η Ασσε ό.σ ετεΙ , οσε νσ Αρ6ττε σε
ΙεΓσε ΩΙιτΙΡε , θεο-σε Γοτσεσεε Ροἱστ Με

·Ι

εεε σετ εοσΓεσσεστ εΓσΙστε Γεττεστ άσε
Με σΙστοίτ ειπε εεΙΙε σεεεισττεε. Ιζεε`

7

σετοσε Ιεε-: ωστε εσ τεΙΙε Γοττε οσε Ιολ

»ειτε σε Ια στο-τὸ άντσεστοστ :τι Ιεστ σε

' ε
.

-

1

μ

-Χ

- ο

ΜΜΜ:: Ι Ι.

Φωτ, @στα 5'ΙΙε τε Βετο ΙΙεεοττεεεεοττοιορτο·
εε ειτε Ι)Ιεο οὁττε ΙοοοετοΙο Ρετε Ιεοτ
ἔεοοΙτ ΙεειΙΙΙε;οε Ε:ιτΓοοε ροΙοτ τΙε ίετορο
Ιε τΙε τοέρτΙΓετ Ιεοτ :ιοτοτΙτε οσοι· οοο5
τω” Ια Πεοοε. (ΞεοΧΙΞιτοεΠοεε οοἰ
τ:ιοοε τεΡτοεΙιετπ Ιε ιτπέρτΙε τΙε εεε απ!
εεΙττεε , οοτ Με: Ια [Με εξτετιτΙ.' εεττ-οτε
Ιεοτε το:ικΙοπεε δ: εοοτοΙοεε. ΙΙε νΙοεοε

τοοτ ε.οττετοεοτ εμ1'εοΧ ; δε ττοΙ Ιεε εοου

μπω επεφτε Ιεε ίὶεεΙεε ρτεεεόεοε,
ττεοοετο ττοε εΙεροΙε εεττ: εΙοοοεοτε Με

Ιεοτε ττιεοτε,Ιεοτε Ιοτκ, Ιεοτε έτοτε, Ιεοτ8
[εΙεοεεε,Ιεοτε ειττε,Ιεοτε Ιειπετοεε,δε τοο-έ
τεεΙεε ριιτττεε εε Ιεοτ ντε τειοτ ρτΙοέε

ειτε ΡοΙοΙὶοοε , Γε Ιοοτ τεΙΙεοπεοτ €ΙΜΠ··-ε
Μ.·ε_Μμ-ῇε λε-.ε ω

εεεε , εμε οόττε τοοοοε&είτ οοοοε;ιο,86

τοοτ εοττε οο'ΙΙ οΙε'το1τ επι εε τεττιρε-Ι:Σι,
δΙ Ιε τεΓρεθ: τΙε Ιεοτε ειοεεΙΙττεε οεΙεε ο

με εττιΡείεΙιεε ‹Ιε (τ: τΙέρειττττ τΙεΙεοτ
γΙει€ε εο όεε εΙ1οίεε ὶ.ο‹ΙΙΙἶετεοτεε,εοτο
Νεο τηοτοε οροε οΙυΙΙ8ε-τ-ΙΙ :ττοΙοτε

Ιεοτε εττεοτε ετ1 Ια τεΙΙετοο ,οὐ Η είτ

4 τ1οείΒοο τΙε τιόττε Μο: ετετοεΙτ Ματε
εΙπετε Πειτε, εε ο'είτ με Με” .τΙε ίοΙοτε

Ια Ϊογ·τΙεΙο ρτετοΙετεΙ :ιοτΙοοΙτε , θεα ο.
£ΙΙταεΙθ @με εΙεεΑΡοττεε, ΙΙ ίειοτ οοΠῖ

ττἔοττοετ πιο τοευτε ε ίσο επετε;>Ι= , δε'
.“ 6

, ΜΜΕ '

. το

@ο Α: Ι Ι, τι 7“Μυτόέε.
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(οτυΙτ σο @του άουτ οΙΙο υουεοΙτιΙΒό οιυΡ.;.
1ο νοτΙιτἔ , τυπο τυπο ιΙουοττου 86Ευυτο
το ΙοτυοΙ€ιοΙο οι Ια ίΙουυο5ε μπα· τοπ/δίσκο _
σε, οουττττο Δ:: δ. ΡειυΙ ενΙυαυτ Καυτο-τ
υπουτ , ΙυίΙοτυουτ,86 τοΙΙΒτουΙοτυουτ,το
υουοοαυτ αυτ: τ:ουυοττΙΙοε Δω ΙΙοτ:Ιο ,_86

τοτυπιυτ τοΙΙοτυουτ τουτο υθττο οουυοι·

ΙετΙου, ουο υοε ρτοοΙ1αΙυε υ'γ νογουτ, `
ουο υοε οοτιίοΙουοοε τή· Γουτουτ Που,

ουτυο Ιου οΙΙΒυο άουτ τΙΙίοΙΡΙΙυο οοΙου

?το τΙυ 8οΙἔυουτΙοΓυε. Ιυυτουε ΡειττΙου
ΙΙοτοτυουτ Ι':τίΙΙόυΙτέ Δ" δ. Αρόττο ου Ια
Ρτίοτο , @ο ίου 2ιττΙουτ ου Ισ. 6:ΙτεττΙτο.'Ι
ΡτΙουε Που υυίτ 86 Ιουτ, οοτυυπο Ιυγ, '

@το ευ Ι'νυο τπτ Ι'ειυττο τΙο οοε άουτ Ρατ
ΙΙοε τΙο υοττο τοτυρε υο Ιο οοιΙΙουτ ΙειιυειΙε
Ιαπευυο υουε Ιοε ειγουε Γου&ΙΗέοε απο

τουτο: οΧοι°οἱοο·(ξτο τουτ υόττο τοτυΡε .
ίου :ιυΙΙΙ Μου τυατοτυο τΙο υοε τοοουο

ΙΙ0ΙΙΙΙΑυοοε , ουο τΙοε ΙσουοΙὶοοε τΙο Ι)Ιου.
ΙΙουεΙουεΙυγ στ: ιΙουοΙτ υου ρουτ υουε
&υΙοτυουτ , τυευε ουΙ'ΙΙ ρουτυοοΐτοτοε, .

ΙΜοτυο·τοΙουτυοε €τεοοο-, ττυ'ιΙ Ιουτ ο
@Με 66 Ιυγ ου οΙουτουτΙουτ Ια οουτΙ
ΙΙιυτΙου· δζ ΙοοοτοΙΙΙοτυουτ ; υουε υπο

1°οΙΙουτ ου Ιουτε ΙοΙουεΒ6 ου Ιουτε υπιυΧ
Μέσκου; ειέϊοόττου οοτά12Ιοτ· Μου Ιον :

· Η

_
Ι

`

" ζ ο· ΙοϋουΒο
τ

ί

- | 74.

.5'εππω Ι Ι.

βΙιειΡ.Ι. Ιοϋ:1τ1ει·3 ειπε δ. ΡειιιΙ άσσιιε ει Ισ Εογ ‹Ιε
-

ΤιιιτιστΙ·ιέε,εΙΙΙστιτ,σιιε σ'έτσιτ ψαρι ω»

ιθΜ2ε , ιισιιε σ.ιισιτειιά σιιεΙΙε σοι: είὶτε
Ια ιιὁττε. Νσιιε άιίσιιε :σιτε εμε ιιοιιε
ετσιστιε;8ε ιισιιε νΙιιστιε Ισ. ΡΙιιΙρειττ εσω
ιιιε ΙΙ ιισιιε σε ετσγιστιε ρσιιιτ. Νοε

ιιιειιτε τειιιειιτ σε σιιε οσε ΙαιιΒιιεε εσπ
ίεΙΙειιτ.(ζετ ΙΙ νσιιε καιει νετιτασΙειιιειιι:

Ιείιιε (ΙΙιτΙΙΙ σουτ πω: Κεάετιιμειιτ 86
νσιτε ΜειιΙΙιε , ρουτερ” νιιιεε νο118

τσιπ ειιιττειιιειιι: , σιι'ΙΙιιεΙ'στεΙοιιιιε? ει
νσιιε ει·σίιτεε Ι:ογ ει (ει. άσέϊτιιιε,εοιιιιιιειιτ

Εαιτεε νσιιε σε σιι'ιΙ άείειιιΙ9 δ6 εσιτιιιιιετι:
σε Βιιτεε νσιιε .ρσιτιτ εε ειιι'ΙΙ εσωπισιι+
σε 9 ει νσιιε σε άσιιτεε ι·ισιτιτάε Ισ. να
ειτε σε Γε σε.τσΙε , εσπιιι·ιειιι: ίεε στα

;τιεΙΙεε σε δ” ιι·ιειιιιεεε νοιιε τσιισΙιειιτ
εΙΙεε Η ρω ε (:οπιιιιετιι: :ιεσΙισεενοιιε Η
ίσιε.ΙείειΙιιτ , ειιι 'Η ιι στερειιέ. :ιεειικ σιιΙ
ΙιιγσσεϊίΙειιτ? 86 εσιιπτιειιτ :ισστεΙιειι-ι

Ι σει ιισιιε-Ιἱ-Ρειι κι εΙειιιιιιπισιι, σιι“ιΙ άσ·
τιστιεειμε του: απ:: τεΙι.εΙΙεε·?δ-Ι νσιιε

σε ίεισιιιεεισειι·ιεε νσιιε σε Ισ. Ισια ΠΠ '
·εσει·ε Γ” έτοι:5τιεετε , νσττε νιε Γετοιτ
_

Μ

` εΙΙε ΙΙ ιιισιιιιιιιΓε.8 8σι:εεειΙ'ει·τειιι·,ιτισιι=

ζ Ι.

ὰΒΙηἄ; σε τεσσιιιισΙΙΙεε , σα: εεεεε ίσγ·

›'

η
`

, ε

σ ἐστι; νου: ιισιιε ξειι:εε τω: :Ισ Βιιιιτ,ιι'ε&
.

/

`

σιι"νιι.

_

π

αφ

νοτἱ;;ὲ ;Ι:·Ι602

Με ρα_ουτ ηοΜΒέΒ190Με Ια πουττ5:ιμ
Μ1Ιΐ9ΙΙοο ι;Ιοιωεκπτ ει κυεΤ1ωοεϋέΦΙ>
ΕΠ οΙϊα ίἰπΩ115 51ογΙο118Ε0% ‹Ιβ Με·

α] Μ1ε .ωΙΙ:Ι εεΦυΙ:Μοτ =1=ι3ΠοΦω
Με Γεω (ε

'

@κτ ςΙΙ:ρρεβδυε ςΙέ»πε«ΙΦε -ΡσΙτέΙ:=ξ$Φ

. _ Ιω φα › ω: ρωηειπτ @απο ίοΜ
Μ; μμ;; δέ: ;;Ι°‹:Ιευ‹π Ώστε επιβιω ο» Ια.

ΜΒΜ .·ει110ΙΜ:Ιο Βία;» ΕΙ1ϋΙΙΙΙ €ΦΜΗ ` Ι

ΜΜΜ @φωτ ςΙΙΙΙΙΙε εΙΙίεΙ;ι: Ι Ια «:Ιιοΐα
ΙΙΙΙΦ·:ΙΙο αν: ΙΙτπ: , 6; ω; ;1_ιι'ΙΙ8 Μ. ΜΙΒ

Η ΟΙικέεΙου:Ι - Ενω;; , -εΙοεΙΙ: Η Μ2·Ε8?
τω: ό: ροαιΙαιΙ-το γεε:ΙΙεΙ9:μ. έ; ΩΒΙερ -

π Θ; @Με -, με ΜΙ Με ΙΧ Η ω?
/

γ .'

/ ' ζ

τ

Κ

γ

'

Οί

:

» › Ι.

>

σ'
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.8'ευπωι Ι Ι.

ΟΙισΡ.Ι. μπα: αμκ: έσω νικ: σκίσει Ρειγειιιισ
σΙΙσ ίσταια να ΤέττιστΙιέσ , κ:'σΙΙ:ειεΙΙτσ
να ωα:σΙΙστιτ π1Ιτι·ΙΙϊτσ ει Ι'Ε8ΙΙΙσ σε: Που.

Σε: ΙΙ Γε: :πωσ ὁ τικιΙΙισστ : άσε ρετσε
(ζΙιι·έτὶσσε Η ΪτοΙ‹Ιε στι Ια ΡΙετἑ, σιι'ΙΙε
Μποστ ηοιπτΙτ Ισιιτε σηίαπε εΙαι1εΙ'στ
τουι·,8ε νσγστιτ ίσιωσε εΙεισεΙειιτ :ΜΙ
τω, ε: σ:Ιειιε Ισιπ Μη άσε σπιτισιπΙε δε:

άσε ρστΓσουτσιπε σε Ισ. Έογ σιι'ΙΙε ίσοι:
-Ισπ1ΒΙ:ιπτ :Ισ ς:τσΙτσ. 5ο Ραπ ΙΙ ρσηΓστ
να: Ι5εΙπετὲ ΡΙοε Ι1οπτσυί-σ8ερΙσε οτί·
1τΙΙιπ:ΙΙσ δέ ρΙιιε εΙΙἔτισ εΙεΙα σώστε σε
1)Ισι1? ΑΜΒ Ι.σ_άέσοιιιιτσ-υσΙΙσ σε Ισοτι
.ω: Μοτο Πιτ σοκ ; σε ιισιιε ση ειιΙσπε

νσιμσιεΙ απ ιπσηεἐ σο:: ιυσίιπσε- Ισ ΜΙ:
σε Ισ.τι:τ ησἔΙΙἔσσατ , Ισιπε Ρτορτσε ειπ

Βικιε Ισε ειγειιιτ εστπτειίιπε ‹Ισ π1σιπΙτ
σεισε Ι'ετα:ιιτ , ροιΙτ Ισε ΡυπΙτ σε: α:

ησ'ΙΙε κιΙσιιοΙσστ με ευ Ισ ίοΙσ άς: Ισε
ιιοιιττΙτ οι Ισ νστΙ:ἱ·:, Ι)Ισιι νιισΙΙΙσ πισω

Ρετάστιτιστ οσε ΈοΙΙ:ΙσίΙσε ΡειΙΙέσε , δ!
σΙΙυπιστ ἀσἴστττιιιὶε :τι του: (στι ρουΡΙσ

Ισ 2ςΙε εΙσ ΓΔ πιειΙίστι, σ.Ησ εμε Ιω Ρστοε
86· Ισε φέτα -ε 1:Ισιισσε τοΙ8ηε:ι1Ι-6ΜΒΒΕ
_ Ισηςε· σηξειτιε στι. Γ
; , άσσο Ιεε
8Ι16Β118 @Με

ε Ρετσε
κ

Ι

|ἱι›· Ζε Ι Ι. ε ΤΜπσώ.
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πώ Ιοιπε ω·οτεε,εοΜετωιστ οΙιστοπιέτ οωΡ.Ι.

σε ρταἰειικ ΙιοτΙ:ειΒο , δ6 εμε: απτο εΏ

υἱιιε Έογ όε Ι'ευαηἔΠο , άσοι: πισω Βή
ίουε ρτοίοίΠοτι, ΙιειΒὶτο νετἰτειΒΙοΜοητ
ω πισω τοι” α (ο. εΙοὶτο δἐ2 μόττσ

Ματ. ΑΜεπ.

·

ε

πω..

ωαϊει2αΜοΝ εταοι2ιεεΜΕ.έ
πω:

σ

·°

»Με

Π. τω. εΙιαο. 1. νεα 6.7.

*Αθ ΐ.¦ι
ἔσω' ΔΙΣ

Ι
.

-

>

.

-

Δ

-·

.ι

,

_

Μ.
ν ι. Μ» Ζαφιεἔε (”ά!ίβ ]ε 2 αείωσας/ΐα
“έ” με :τι ηάτωαει· Ζε έσα α? Μαι μέ #07
το] μ7ἰ>ἱπαρψτἰΜ :Ζε Με καηκε.

ντι. ε” των α: »Με τι @Με έωαπἔ
ο» @τά κα· είνπέαέτἐ , από: αΙεβ:·εε, α? αν·

ίεέΐέα2α , ό· ε: ία:: πεβα.

›

Ι

Ηε ιι ε Έτετεε; @είε Με Θεια;

ΉπαΜ ε;.:*Μα α*
ρ
.ε·νεπ

λε τΙε οειιεάιέΗοιι άε Ι)ιειι δε·
Έ Με τιαν εΙε ρετίστικιεε ία<έε85
. δενετειιεείεε; Ρτεττιιετετιιετιι:
Ροιιτ Ιε Γοιτι> οιι”οΙΙεε οτειιετιτ ιΙΙιτιίΙ:τιιΕΔ
τε Ιειιτε ειατατιε οτι Ια [Με δε άτα Ιεε

ι

1ιιετττε τΙε Ισοτιτιε Ιιειιι·ε ιΙατιε Ιε εΙιε·
¦

απο εΙιιίαΙι1τ , ίεΙστι εε (με Ιε Ξειαιιειιτ

πω. τΙιΓοιτ εΙ'ΑΙ:ταΙιαπι , ειιι”ιΙ ιιε ιιιατιειιιετοιτ
πω· Ραε άτα τεκππα:Μετ α/ἐε· εν2]ζια22_τ αβ :πείς
ρα· αμε: Μ] έεἔατάε›· Ζε σημαία· 2°ΙαπωΙ

·ρω·βιένε α· ?τα εβάιφ'ε ά·άπν2:.. Μαιε
ι ειιττε Ι'αιιατιταίαε τα εεττε τιοιιττιτατετ

-.αν

/-ή”Τμ

”Ϊ7Ϊ”7.___”~·

ε/ω· Δι Π. Δ: ΪἰπωΜ.
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επι εΙϊ Με μια επιιιιι ΙιοτιΙιειιτ άε πάτε ε1εφ12
Με ,Ι'ειιετιιΡΙε ιιιεΓιιιε «με τεΙε ρετεε,·
δέ τε!Ιεε :πειτε πισω ΙειΠεπι:μιουεεΙΐι

να ΡιιιίΒιιιτ ει.ιΒιιιΙΙοτι ει Νεο Βιιτε ,·ιιέ`ι
Πε οποτε Γε Ροι:ειιιθειιεότιιειιτ σ. ιωπεε

ἱεε τιποτε @ε απ:: ιιιιι πισω οιιι: άσιιιιδ
Ια Με. Ι.ειιι· νεται εΓκ εοπιιιιιε νο Βειιτι-=
Βεαιιι «με ω" κιοιιε :πετ άειιειιιτΙεέ
γειικ ρου: ιισιιε έεΙειιτει· 86 ιιοιιε ατοπι- .«

άιιιτε άειιιε Ιε ε εττιιιι ειιι'Ηε οιιτ των”
8εροιιτ ειΠιι ` ι:Κάειιιε τιοε εοευτε να
πω:: ειε [ο. Ωι€εΠε , 86 ντι 2εΙε ει Γ:: ή
ΒΙοἰτε,ΪειιιΒΙειΒΙε επι Ρειττοιι ,-‹4ιι“1Ι ιιοιιε- ν -

οι ο; Με νει: επι @κι Ετ Νεο εεε τοι.ιε
Ιεε !ιοιιιιιιεε ΐογειιι: τω” εε Γετιιι€
Βιειι 8: ειε πάσει: (ειιιι:ειιιειιι: ΓεΙςι-ιι Γει

νοΙοιιτε γ έκαμε ειρρεΙΙεε_ Μ ρπ·Γειι Επι:
ιιείὶεεε εοιιτιιιιιεΙε , 86 με Η Δι€Ρεατιωι;
ιιε Μ:: ρτοιιτε οποτε ; ΠεΠ:-οε ειιι'ιΙ

Η ειι σ. Ροιιιι: , ειιιι ΐοδιετιι: ΡΙιιε οΒΗ8θε
ι εε όειιο1τ , εμε ε:ειιιι ει «μι Γιτιθ:τιι-=

Μπι 8ε1"εκειιιΡΙε ‹ὶε Ιει:ιτε μετα δι! ιιιε==
εε Ιε εεεσιιιιιιειιάετικ εΐνειε ΓειΙΐοιι Ραυ
ιειιΠετε; δε Η Ν? επ ει @Με ειιοοπ:σ

ιιι Γογειιτ ΡΙιιε εοιΞΡο.ΒΙεε ειιι”ειικε
@από Πε νιετιιιειιτ ει γ ιιι:ιιι-ειιιετ , 8ε ει·

@τα ιιιαΙιτιειιτειι(ειιιετιε Μ. νογεγ οὐ·
Ε(

ε _

'

ίεΙοτι
»

μ
›

Δ
κ

._ .

. ι.
.

ι
›

/

`

ε

δεν

ς"...

.9::·πισκ ΙΙΙ;

Υ

ΟΙπειρ.Ι. σε
ΓοΙοσ
Ιεστε
ωστε
εσεεΓττεε
Γοττε σεΙεε[σεσοΙεστ
τστΙοσε Ιοε ττεεεε
εοσ-

Π,

Γτστστσεστ τετοτστ. Γε στοοεσε σε Ι*Α-ι
Ρσττο εισοο Γοσ στΓοτρΙο ττωοτσέε σεισε
εε εοτσσποσοεττιεστ σεΙΙερίττε σσ”ΙΙ Ισν

τ(
στ

έσω ,Ι σοσε τσοσττε εστσετστσοστ τοσε
νοτττε. εεττ Ισν αντιο: τερτείεστε (Με

Ιεε νετΓετε Ρτεοεσεστε Ισ . στοκ σιτε
ζΙ)Ιεσ Ισν :στοπ Γεστε σ”εΡττο σεΓεοσσσ
σε σοσκ Γετστσοε Γειἰτιτεε 86 τεΙιἔἱεσΓεε.
σΙΓο.σο1τ Ι..οϊε Γε Θεσσ, αποτο , 86 Εστστε
Γε τιποτε, 86 σ>οσοΙτ ότε σεε Γοσ οσΓασεο

ΙσΡττσΙτ 86 οΙεσε επ Ισ ντεινε τον Ρετ Ιεε
| Γοἰσε86 Ιοε εΧετσΡΙοε σε εεε στοκ σου
Γοσσεε ΙῖσεΙεε; ΙΙ Ρτεσσ σεσ οεοεισοσ·
σε Ι'εκΙιοττοτ_τιοσ ΓεσΙοτσεστ σ Ισ τ:οσ-_

σωστο 86 ΡετΓοσοτο.σοο τ ωστε σσΠΙ οι!
ο στοστεε 86 ο Ι'σσεισοεστεστ σεισε Ιε σοῦ
* ΓοΙσ σε Ισ Ρτετε , Ισν τειτσεστοσεστΙσ

επτα: σσ Γεω: στΙ-σΙίτετε,σοστ Πωσ
:στοπ οοτστσο εοισΙ:Ιο , οσ εοστοσσε
Γεε οτεττσετεε Γσσεστε οσ Ισν; Ραπ Αν.

σιτε/ά Με (σττ ΙΙ ) σ· τ”εσπτυπςβω ?των
τα κάτω2ετ σ: έθ72 στ· Βέτα, σ” άσε @τ
τω· Ζ'Ζωμψτέυπ σε Με: Ματσε. ΙΙ Ιο ΓοΙΙΙε
οπο εσεοτε τι οοΙει τσεΓτσο σετ Ισ σσσΙἰτσ
σε Ι'εΓΡτΙτ ε σιτε σοσε τοοοσοσε με

›

Ι”οσσσετΙε
τ τ»›

1.7 . Δ .

.πμ

ρα 22 Π» 2 Τἰυηο£ἔ.
ἐ1
'ΙΜ Ι”ει1:ιο‹ἐἱΙο ώ: ΙεΓυε βΙιτΙίΙ·;Ιυγ 16
ηιοιππωτ (με ε'ε:Π; να ΕΓΡτΙτ , ροη ΩΙιεέά

ΈτοΙεΙ, ΙἔιεΙιε 22 ΜΜΜ , ΜεΙέ ειδΙ:5ΐ8.τ εις
όοιπ,'ρΙεΙπ άφίοτσε,.8ε ά'ειτι1οι1τώε ά:
Βου ΜΒ ; Ε” (Φτ-ΙΙ)Ζ)Μέ πι· που: 2φσΜ22
2ζων22Ι· ω: @Μι α? 2Μιέέέβ , »ΜΔ έεβπέέ
8Ιε εί2ίεό?έσπ, & είσβωτιι/2:. εε τω: Ισ;
«Ισα ροΙιπέ ; «με ΠΟΠΗ ιψιτε ΡτοΡοΐοηε

ιΙε ττ:Μττετ :η @Με αθώοι; ειυεφυε Γεώ

ΙὶίΙειπ‹:ε τΙμ δεὶ8ηεΙιτ:.ΓειςΒος€ατΙοπ,φο

· Ι'Αρόττε Με ει ΤΠηοιΙιόο, ό:: έειΙΙιππωξ
Ισ @τι εΙο Ι)1ει1; δε Μ. ταΙίο:ι , Πιι“ιΙά
;ήοίιτο, έ1ι·έε οΙο Ιει ςι.ιειΙ€τθ: ‹Ιε ΓείΡτ1τ;

φα Πει; Παπ κι όοηινῖ: επι Γεω ?ΙΜ
@ποτε ΓοποΧΙιοττε.τΙοη ά Πουε αφορά

ρτοτηίοτοτυοητ ει ση ε:σηΠάετετ ΙειΙΙειἰ.;
Ιω αυσεςιχε Με απτο: ρι·εεεόοηε,6ΒηΙ
δξη58τδ. ΡειυΙεη ατε πως” Ραπ· (Α
@Μέ/ε εαπ/Με· ιδιέπακιβε: 'θα Ρως Με»!

ΠΡΡοττ€τ μια: ςιωΙε1ιπ:ένοε πια όση

:ιὶοτοε μιψΙω όιι νἑτΙἐτ Ρτόοοόεητ ; οἰτ
ΙΙ (Π: 9ιιΊΙ ο:Ρε Ιξε:ΙΙψ.άθ μ;!Α]θ] ©ιθέμψ
Μ σε ΤἰωσΜἔε ; ό:: [αφ 9ιία]οίιτρηΕ
@έἰπἔεΜητ ; @Η ἰρφιεἄέ αμκ/έ ]: Ιδιά
Μση/?έ, ΙΙ νιίε:ΙΙΙο ά1ςε;Ετεήης!υς ι:65 Ι
ΙΙΙ [ΦΠ ; :ΠΙΑ
το Μ:έοωΡΙΙΙΙεε το @μιὰ

Ι9φακοτμ_οεσ ά: ε=¦ὲεεπωε<= @#53

Ϊ

' Ι Ιἶ.

Με·

η

. τ
τ.

Χ

_.

Μ

ΜΜΜ:: ! Ι.

Ι

Χ @του Μου 5'ΙΙε (ο ΙουτΙΙοουτΙοεαοοττουαρτο·

Ι

τ:ο ουο Ι)Ιου υόττο ΙουυοταΙυ Ροτο Ιουτ

Ι

κ

ξωα_ιοΈ:οέ:α-©ω-._Μή
.έῖ

@του ΙααΙΙΙο;υο ταΙΙουε ροΙυτ τΙο Ιοτυου-

τ

Ιο άι: τυέρτΙΙοτ Ιουτ αυτοτΙτὸ ρουτ υουε
τουΙταΙα ΙΙουυο. (ΙουτοΙατυουυοε φαϊ

τ
Η

υουε τορτοοΙτουτ Ιο τυέοττε τΙο υοε δΠ.9

Η

οοΙΙτοε , ουτ αυξ: Ια ρΙυε τζταυοΙ' Ραπ ο::

Ι

Ιουτε τυακΙουοε 86 οοι3τυυποε. Πε νΙυοτυ:
τουτ αυττουΙουτ ου'ουστ τ, δέ τ:1υΙ Ιοε τ:οιυ-

Ι
‹

Ρατοτα αυοοοιιο Με ίΙος;Ιοε ΡτοοοιΙουε,

Ι

ττουυοτα ορο τΙοουΙε οουτ οἱυυυαυτο ασε
Ιουτε τυουτε,Ιουτα ΙοΙκ, Ιουτε έτατε, Ιουτε

Ι
Ι

(οΙουοοε,Ιου τε αττε,Ιουτε Ιαιπἔυοε,86 του-έ

Ι

τοεΙοε ραττΙοε τΙο Ιουτ ντο ταυτ ρττυέο
ταυο ρυΒΙΙουο , Γο Ιουτ τοΙΙου0ουΕ €ΙΙΙΙΙΙ··-·
8έοε , ουτε υοττο υτοτυ:Ιοχοί'τ υουυοαυ,86

'

τουτ αυττο αυ°ΙΙ υΙότοΙτ ου α: τοτυρε-Ιατ
5Ι Ιο τοΙροέΙ: τΙο Ιουτε αιτοοΙΙτοε υοΙοε τι
με οιυροίοΙιοε τΙο Π: όέραττΙτ όοΙουτ
`

υΙΙαετο ου όοε τ:ΙιοΙοε Ι.υάΙΙΈοτουτοετοοτυ

-

Μου τυοΙυε υουε οΙεΙΙΒο-τ·ΙΙ αΪυΙυτο
Ιουτε οττουτε ου Ια τοΙΙΒΙου ,ου ΙΙ ορο

Α ςυοΙΙΙου οΙο υὸττοΓαΙυτ οτοτυοΙε ΜαΙε
οΙιοτε Ι:τοτοε, οο υ'οίΙ με τιποτε .τΙο ΙυΙυτο

Ια ΪογτΙοΙα ρτουιΙοτοΙ αυτΙουΙτὸ , ο'οΙΙΙ α.
υπο ΙΙο οο.ΙΙο όοεΑΡοττοε; ΙΙ Ηιυτ αυΙΙΙ

_ '
Ψ

τοἔοττυοτ του :πατα α ίου υουΡο Ι δε·
_

τ·

·

βτυΙΙ:·

*ή
β, ο Ι Ι'. :Ι ΤΜπόέε.
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Μπιτ εε ΠΙειι άσος εΙΙε ιισιιεε.ΙειΙΒέ ΟΙηΡ.Ι.
Ια «Με , ειπε Με άειιοτισιι δεί-ειστε»
τε ΙειιισΙσ.Ι:Ιε ει Ια θειιιιεισηΜΜ :Μ7δέεκε Λ
σε, εστιιιιιε άι: δ. ΡειιιΙ ,νιιιατιτ ώστε.

οπο: , ιιιάειιιειιτ,8ε τεΙΙΒιειιίειιιειιτ,τε
ιισιιεειιιιτ πιο: εσιιιισιτΙΓεε άιι ΙΙεεΙε , 8ε
Ι:0ιΕ112ΙΙιτ τεΙΙειτιετιτ ωστε ιι.ΐιττε εσιιιιει·-›
Μισο, σα: οσε οι·σεΙιειιιιε ιι'γ νογειιι·, Δ

εμε οσε εσιιΓειειιεεειι'γ Γειιι:ετιε πω,
φωσ Με άιΒιιε άεΙα άΙΓειρΙΙιιε εεΙεέ

Πε άιι δειΒιισιιι· ΙεΙΙ.ιι.` Ιιιιιι:στιε ριιι·τιειι
Ιιετειιιειπ ΓιιίΠάιιΙιέ άιι Σ. Αρόττε ειι Ια
Ρτἰετε , σε ίσο :ιτάειιτ στι Ισ. εΙι:ιτιτσ.`ι
Ρτισιιι Ι)ιει.ι ω: δ: Ισιιι·, εσιιπιιε Μη,

@ε οι Ι'νιιε οι Ι':ιιιτι:ε άε εεε άειικ σου
Πει άε ιισιτε τεο·ιρε σε Γε μπεστ ΜΜΜ
Ιαιιισιιε ιισιιε Ιεε εγοιιε Γιο&ιθέεε απο

εείειιιιτ εΧει·ειεε.φιε του: οσα:: τειιιρε
ω: :ΜΕ Ιοιειι ιιιοτειιιε άε οσε ταση-ε

ιιοιΙΙ:ιιισεε , οσε άεεΙοεοεΙ·Ιεεε άε Ι)ιειι.
ΒειιάσιιεΙογ σε άειισιτ ι·ισιι σουτ που:
ίειιΙετιιειιτ , πιεσε ειιιΙ'ΙΙ ροι.ιτιισσθετεε, .

1β.ξΓετιιετειαιιτ άσε 8τοιεεε-ι-σιι'ιΙ Ιου: ει.
@Μ ι δεῖ Ιιιγ ειι άεοιεικιά:ιιιτ Ια εοιιτι
@ποσο σε Γε.εετοιΙΙειιιειιτ ; ιισι:ιε οπο.

ΓείΙΙ1τιτ σε Ιειιτε Βιετισ8εειι “το” Μαιο: Μα; Με ειέΐε&ισιι εοτάιο1ει ΜεΙ$ Η
· ·

--

'

Ιοϋειιιεσ

|

Η

' μ.

έ

7

Η

.9εππω Ι Ι.

Ι' γ ρωΡ.1. Ιοϋαι·ι€ε ασε δ. ΡαυΙ εΙοεπισ α Ια Ε” ‹Ιο
7

Ι

α _Τ1κτιο:Ιιέε,εΙΙΙαπωμε όέτοΙτ ·υαβ] ω»

Ι

β:έων, πωσ αΡρτειιά ηιιεΙΙε τΙοπ @Με
Ια ιαὁετο. Νοιιε άΙΙοηε :οσε ασε ι1οι15
στοΙοηε;86 ποσα νΙαοτιε Ια ΡΙυΙραττ αστυ

ιπο ΙΙ :ποσα οι: ι:τογ1οπιε μποτ. Νο;

. πκιπε πωπω ::6 φα Με ΙαοΒιιοε σοπ
ίεΙΙεπτ,(:ατ Η νοι1ε :ειπα νοτΙταΙαΙειιαοπτ
ΙεΙυε (ζΙ·ιι·ΙΙ"τ ματ νότια: ΚεεΙε-αιρεσια·τ 86

Ι

νότα: ΜαΙΙΙι·ο , Ρουτςι:ογ Μπα νοι:5
τουταιιττωιοικ , η.ιι'1ΙοεΙ'οτάοαοε? $ί

ΦΠ,23'Δ·"π_ΩΠ

Ι `

κι” αΙ·οΐικε ίογ α Τα εΙοέΜπο,οοωπα:πτ

ΕαΙτεε πω σε αιι'ΙΙ εΙεΕεκκΙ9 8ε οοιιπωσαΕ
ει: €αΙπτε νοι:αΡοίπτ α: @ΜΙ τ:οαι111ατ1+ `

έα: ε· 5Ι νοιιε ασ άοιποε ροΙατ εΙο Ια να
:Μ τΙο Ια ΡατοΙο , ι:οαιωεπι: ίσα ρέο
πιεΙΙοε δε ΙΙ:ε ωειιαοοε να” τουοΙιεστ
;:ΙΙοε Η μου Θ (:οωιτκ:ιπ τι€8ΙΙΒοανοιιε Η
έ'οττ.ΙοίαΙιπ , εμ 'ΙΙ α Ρτορακέ α σε” εμ
Ιιιγ·σΒοϊΙΙεπτΡ δέ εοι11ττιωτ αρΡτεΙ1εω
Ι Με νοιιε·Ιὶ-Ροι;ι Ια .όαιωατΙοτι, τ1ιι'ιΙ άο

·-..υ8;~__-.έ_ΥΒ=Ή.|·

ηοτια: φα: τού: ακα τεΙαοΙΙοε? δΙ νοι1$

με ίεΙ8ια1εε,α8Μεε νοιιε ιΙο Ια [οπο 9_δί
νὁετο Ιογ έτοΙτ Βι·ιοετε , νόττο νὶε Ιστοί:

' Με α ττιαυιιαἱΙἑ.ἔ δοττοαά”ςττου:,.ιτιοω
ὸαΙαε, Η τεοοιιιιοΙΙΙεε , αι:: αστα: Ιογ
ν9 09 Γιουε @τα :αυτ :Ια Ισια.ΙΙ:,τίεΙΙα

[ Ι- `

·

α

/

4

,

2αβό

Ι_.
α ..-..

...Δ ,_,._ >,α_

1 . η !

|

.

. 4

@ο ία!! α-_2“Μ2:ό. ›

- ?το

Ηι1Ιν11 Μ; πιο ΓοΙστο, σε νεο οοωοιΙΙοζ οικω,
[ο Γογ_ρσυε οΙΙ:το β1Ια:ειΙτοε σοὶ: οίΙτε;
ντεγο 8μ1ση @Ιω Μσιπτοε πιοι1εΙς. Α '
νόσο μι; εφε σ:ιιιι;οε ;1ιΙΙΙΙΙΙΙοε εισιιέ Ια: ν

μιτΙοείτιιΙτε εΓνιιο βάσει: νΙο. Ασπα
ΙΙΙθΙ1ΕΙ)Ιου σο Ισ :οσοστο. Ιο.ιποΙε. μη;;

@απο ΙΞΑρόττοπο 1οϋο . 8ο Ιοί-σε
ΕΜΠ ηΙο:.ΞεοΡεο, σα: Ισ 16ο” σι1Ι_οΙΙε

ΙΙ00ετο σ; νοτ1τεισ1ο. ΜεΙε ΓοΧοιιτρΙο στ:
ΙΜ ωΙΕμφρο άο1τ Ρω;1ουΙΙο:οφοσο

τουεΙ1ο: Ιοε ροτίοιωοε Φ: Ιοιπ οοτπὶὶ-»
ἱΙ9Ι1βζ6ΙοΙο1εΙ°ΪοΧ@

νο;Ι;ο ςΙοΙοιιο

ο» Μουτ ΠοΦωότυοοσοσ ΙατισυττΙειω
$9ηαΪεΙΙοε 4:Ιο11:1οτοστ εΙοσε-Ἐ1ιιισεΒέο,›
ΕΠ 61ΐοτ ίΙσσι:ε ε:ιοσγΙσσεεοπτ Φ ω»
ΕΠ Μα; βΙΙ:58;; ρσωΙ11ορτ·ΙΑΙΙΙ0ϊΙΩΠΦ

@Με Φτου: έιόι1ε εΙαπωΙοε Ροτοε·δο
σε Π1915ο5ε σοὶ πο ρτοησητ ποσα ΜΙ» '
!ΙΣΙΠΙΙ:ΜΙτο σε: ὲΙοΙουο·: Ι:οιιτε οιιΐουε σκι Ισ ο

90οεοεὶ·ὶΙοιιεεἶ έ:: ΙοΓιιε ΩΙστ1& ο €οττωΡ=. ο /
Παποστ .σιμσγ σιι'ΙΙε ;11&ειι; , οι οΙιοΐο ο
ΜΙ; ΩΙΙο προ Γεω:: , σ; Μ; ομ*1Ιε σο. ίσκιο. ο

Ε” ΟΙνέεΙσπε ` Ειητιὶεοε έρμο 1ο ποιού:
:τω: σ: εουετοὶ·εο σεΙ58€οσ ε έκ ΙΙ Ιων

Με ίεσ Με σε με Με Με ο Γε @Η 7
ο

.

ο '

Ι

·

Θεσσ;
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Ι

6'απΜ Ι Ι.

›

ςΜΡ_1_8ΟΠΩΦ εμε εΙειυε νυε υ·ιειΙΙου Ρειγουυο

·

εΙΙσ ίοττυει ντι ΤΙπυοτΙιέο , κ:ΈΙΙ-ειεΙΙτο
να εκεεΙΙουτ υ1Ιυ·ΙΡετε ει Ι'ΕΒΙΙ(6 εΙο Που.
Ετ ΙΙ Γε ττουυε ὁ τυειΙΙιουτ : άε:ε ρετοε
(ΙΙιτέεΙουε ΙΙ ΈτοΙεΙε ευ Ιο. ΡΙετδ:, υυ'ΙΙε
ΙειΙΙΙευτ υουττΙτ Ιουτε ευίειυρ εΙειυεΙ'ετ

τουι·,6ε νογοτυ: ίοταιοτ εΙο.υε Ιει1τττ1ειἰ
ίου, ό: :ΗΜ Ιου: Μο :Ιεε ευυειυΙε ό:
άσε ΡετΓεευτέ:υτε ‹Ιο Ια Έογ εΙυ'ΙΙε ίουτ
η-ίου1ΒΙαυτάε ςτοΙτο. 5ο Ρουτ ΙΙ ρευίοι·

πω:: ΙἐιεΙπετὲ ΡΙυε ΙιοιπουΓε δε ρΙυε ω
πυυεΙΙο 86 ρΙυε εΙΙευσ ι:Ιουι οοΙατο ά:
ΒΙευ? ΑΜΒ Γιυ_άέοοιιυτε-τ9:ΙΙο ‹Ιε Ισοτι
ιι€Ιις:υτο Μ: ουκ ; δέ υουε ευ ειυουε

νου,ςυΙ ου: ιυειυεὲ ουκ ιικίυποεΙο ΗΜ
κά:: Ιουτ υο€ΙΙΒε:ιπ:ο , Ιουτε_Ρτορτοε αν

Ϊατιε Με ειγειυτ οουττειίυτε ‹Ιο ιυουτΙτ
π.Ι;ιυε Ι'εττειιτ ,-Ρουτ Ιω ΡυυΙτ ‹Ιο α:

@ΜΒ υ':ΙυοΙουτ με ευ Ιε Ιουι άι; Ια
υουττΙτ ου Ια νυτΙ:Ι:, Ι)Ιου νυοΙΙΙο υουε

μιτεΙουυετ υοε ίοΙΙ:ΙοίΙεε ΡυΙΙέεε , 68

αΙΙυιυει· όείοι·τυειΙε :τι του: ίου ΡουΡΙσ
Ιε Ζώα εΙε (ει ττιο.Ι·ίου, αΙ·Ιυ εμε Ιω μπα

86ΙΙυε φέτα #:Ισυευτ ίοΙἔυουΓουπευ:
_ Ιου-τε· ουΙ”ειυε ευ°ΙΙΙ οι·εΙυτο , 8ευυε Ιεε
*°:Ι·-υπ

ρυβυε ΓυΙυευτ ΙΩΡΙετέ εΙο Ιουτε Ροτεε

·

δ:

ΙΜ>ι.

Ι
' Ι

ΙΜ- υμαΜΑ,Ι__.,__ - Δω

#

-

ά______$
π

φ,":

|Ϊι›· β: Ι Ι. κι ΤΜυΗ:.
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8; άο Μια ωιττεε,οοιιίοτυαπτ ε:Ικτωτιέτ οΙιη.Ι.

ὶ
ι

σε ρτα:Ιειικ ΙιοτΙ::ιΒο , δέ φα απτο ώ
υΙοε Έογ όιτ Ι“ειισ.ιι€1Ιο , άοιπ πισω Ἐπὶ
Μ” ρτοθ:ίΠοη, ΙιιιΜτο νετἰτειΒΙεττιεη:
ΒΗΜΑ.μ

:κι ιιοιπε τοίιε ο. (ο. 8Ιοἰτο δ£2 μότκσ
Ματ. Αινι1εκ.
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Τιιιι.
εΙιειΡ Ι ; νετ
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Μ. Μ» ἰεμεἔε ωιιβ]ε ἰ,4£|7ΙΙ072€#€;

Κ

Ι“ἶ°- με· κι Λάππα· Ζε έα» α? Βέειι φιἰι#Μ
τη ΡΑΡΏηρώτέυπ κά· κα: Μάικ

νιι. @οι Με:: πε :Με ιι ρέει ιἰΜ22ἔ
θα:: @Μι άι, τέσπέέέιὲ , Με άεβπε, α? έι
ἰ2ὲΪΘ2ε , ά· άι· #2.: ΑΜΒ;
-

›

'

›

¦

ΗΕ Μ Ρωτώ; σεΡέ νιιε €ωιι=

ξ ριε Βειιεάιδϊιοιι άσε 13ιω ἀε
° γ Έ 8ενετειιεείεε;
Με ΜΥ άε ρετΓοιιιιεε
ί:ιεεε5 '
ρτετιιιει:ετιιειιτ
Ροιιτ Ιε ίοιτι, ειι”ειΙεε Ρτειιετιτ άΉιίϊτιιιτ
τε Ιειιτε επιθιτιε εε Μ. ριετε δ: (ιο Κέ

1ιιετττε άε Βοπιιιε ιιειιτε ειειιιε Ιε άπτ
'
τω.

πιω άιιβι!ιιτ , ίεΙοκι εε ειτε Ιε δειξςιιειιιΐ
όιίοι: ά)ΑΒταϊιεττι , 9ιιΉ εε τιιειιηιιετοιε

ΠΠ· Ρειε άε εεκπωι2Μετ Με εκ/.ξεω & «β κά:
·-_.πΤεἴπ ϊ

ρ:α £Ρ72.1'ἰΙό]:|£ἔΔ27°Ω'£7|α·υ8]έίἰΒ !”Ε2°έ7%εί

'

Ρέιιηθιέτε :ε ε” εβ2Με ά-ώ·ημ Μειι8 ι
- ειιιττε 1'ειιειιιτε.8ε ειε εεετε 1ιοτιτειι:ιιι·ει ι

.

ε ι ει Ψ
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ε., ...μεΔ·›ν-:.[

μ-κι“8·-.Β·
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ι
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ο /ιο· ο Π. ιι Τἰπωεἰα.

«ή

79

_

-

:ιιιιεΙΝε @σε @απο Βοιιιιεοτ (ιο Ποια: @ενώ
νιε
δε τεΙΙεε
,Ι'εκειιιοΙε
τιιετεε ιτιείιιιε
ιιοιιε Ιο.ιπειιτ,ιιουεείε
:με τεΙε ρετεε,·
ο ι

ι

κι ριιιιΕιιιι: ιιι€ιιιΙΙοιι ειοιειι Βιιτε ,πό
ιτε οποτε Γε οοιαιιιεειιεέιιιειιι: ο ιιιιιτειέ

Με ιιιειιτε @ε πιο: οιιι ιιοιιε οιιτ άσιιιιε
Ια Με. Ι.ειιτ νοιττο οι εοτιιιιιε νιι Ηειτιι#

οειιιι, ειιεΙ)ιεο ιιοοε πια οεοειιιτΙεε
γεια ρου: ιιοιιε έεΙαιτει: 8›ε ιιοιιε ε:οιι-- ε
ιιιιιιε ειπε Ιε ε ετιιιιι (με σοι: :εποε

δε ρου: ΑΙΜ

Λ

τοπιο ιιοε εαυτο να -

Μπιουτ εε Γε. ΓειΞείΤε , 8ε νιι ΖεΙε ει Γε

“

τ

ι

διοιι·ε,ΓειτιοΙειοΙε επι Ρειττοιι ,-ειιι“ιΙ ιιοιιε- › -

οι α Με νεο επι απο Ε: Μαι ειιιε τοιιε

ι

Ια Ιιοιιιιιιεε ίονειιτ τω” Δε Γετιιιτ
Βιειι δε ὸε νιιιτε Γο.ιιιτειιιειιτ ΓεΙοιι Η
νοΙοιιτε ν έτειτιε ειροεΙΙεε_ δε μι: (οι Μ::

. :ι
"

Παω ε:οιιτιιιοεΙε , δε; μι· Μ. οιίροΒιιοιι_ ε ε.

πιο Ιειιι μεμε οποτε ; ίιεθ-οε-ειιιΊΕ
αν ειι ει. ροιιιτ , ειιιι Γονειιτ ΡΙιιε οΒιι-Βεε;
ι εε άειιοιτ , εμε εειιιι ει επι ΓιιιίΈτιι-=

ι-

ΐτιοιι δε Ι'ειεειιιοΙε εε Ιειιιε μια δε ιιιε=
Θε Ιε πεεσιιιιιιιιιιάειιι: εἶπε Βίου οπο·
ΐ0ιιΙιετε; &ε ι! είν επ ε; Ροιιιι: ειιεοτε
ο Γονειιτ ΡΙιιε εοιιρο.ΒΙεε €10,ΟΠΧ;
Μάιο
βάτα ιιιιιΙΙιεοτεοίειιιειιι
νιειιιιειιτ ο ν τιιιι-ιιειιιετ
Ια νονει,ι
, δε@τι
ει· χ,
ξ

ίεΙοιι
`

ι

ή·

8ο

Δ

7 ή”

-

ς

' Σπα” ΙΜΣ

ΏΙισ.ρ.Ι. Π:Ιοκι :απο (σπα ‹Ιο τιιΙΙ6πε Με ττ:κεέ
‹Ιε Ιειιτε αποείΙτα Ιεμάει16Ιεστ οσο
Πιιττπωωτ τεττηΙτ. Ι.ο ρι·οατόθ: εΙ‹: ΙΆ-=
Ρὁττο ποσο ίου άΙΙΙ:ΙΡΙο ΤΙπιστΙιέε 6Ι2τ15

εε εοωπιουσεωορτ άσ:Ι'ερΙττε ηιΓΙΙ ω
έστΙτ ,* ιιουε κτιοτιττο ειιΙάοιπ_ωεπτ σατα
νε:τΙτξ. (ΙΜ Ιιιγ :ιγο.ητ τορτοΙζτητθ εΙει19

Ιεε νε:τΠ:τε ΡτεεεεΙαιτε Ια . Θεια φα
Ι)Ιου Ιυγ πμοΙτ Μα: ὸ'εΡειτ εΙείεων:Ια
εΙε: άουκ ΐεττιτικ·ε Ιειίπτω 8: τεΙιεΙωΙεω
αΙΙ:ιιιοΙτ Ι..οϊε Ια @Μαΐ Ματέο: , δ: Ειιτιἰεσ
(ο. ωστε” ό: ιΙΙο.υοΙτ έ:ὸ :Ια Γοιι οτιθιοε6

ΙιιΙΙ:τιιΙτ 86 οΙευὲ οτι Ια ντογε Ε” Ρετ' Με

Δ Ιοἰικ δε Ιοε εκεππΡΙοε ‹Ιο εεε @ια ρετ
έΙιε;-Ι /.‹ Ἐ

Γοιππ:5 ΗὸεΙεε; ΙΙ ματιά (ΜΙΒ οεαιίΙοτΙ·
δ: Ι`εκΙιοττοτ _ι1οτι ΙΙ;ιιΙοοπ:ιπ ει Ια εσπ

Γαιι1εο δέ Ροι·ΐουοτειιάες: 9 ιπαΙε ειι:ΠΙ πι!
·ς
ΡΙ'08Γ08δΣα Ι'αι:ειροεωσοτ εΙ:ιηε ΙοιΙεί·
.Υ/

)

Ι Ι ίεΙτι ιΙε Ια ΡΙετσΙ: , ΜΥ τπωοιπουωπ Η

8τΙια: εΙιι Μπιτ ττΙΙιΙΙΙΙετε, όσοι: Ι)Ιειι
ΤΪΜ.ΝΜΜ
.-Τ:Ψ

παώ: οοτυπιο 'εοιτιΒΙὲ , οι: εουκοοοὲ
Ια Ρτεπιἱοτεε Βιι1ειπε επ Μη; Μ” Δ”

με||εωαβ(άΙτ ΙΙ ) ]ε τΙ.σείωοαάε , @ο
ω κιἄιυπε.ν Ω έυκ άι· Ζ)έσα, μέ
σε ΜΙ
Ι Ραπ· ἰ'ἰωιυς/ἰ£ἰσυ είε Με: πάω. ΙΙ Ια ΙοΙΙΙ-=
οπο οποτε; ει εοΙει πιο(πιο Ρετ Ια ιμωιΙΙΙὸ

ΙΙΙ: ΙΦΓΡΓΙΕ › φα: πω” ταουοοε με.
ΙΈυαη€ΙΙ6

μα Ι'ευει:18ΙΙο
ρω· ί:: Ιάολ Ις:Γι:ε
2 Τἰυρωτἶἔ.
βΕπ;Ω;1αγ ω- ς;Β=έ&
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Πιοιπτατιτ (με δείΕΕ νη Εἴρτγὶτ , 11ο11
&οΞό, Βάια δ: τωιΕόό, :από ειέὶὶἴδωιῇ
όοιπ,'ΡΙε1η άε:Έοτσο,Βε ά'επ1οιιτ,·δε ό:
Βου ἴ€ιϊ8 ; 6342 (ςΪΙτ-1Ι)ΠἰΜ ω· σου: ¦φσΜί

Ξανά ω; #22: έα· 2ἰπιἰέἰ;ἑ , »ΜΔ έεβτ:έ,
ὰ· αθίεέϊέσκ, & α'ε/έα.ττΜέ.τ. (Σε: Γοτι1:Ιο;
«ΜΧ ρο1ητε ; εμε πισω ιψι1ε Ρτοροίοι1ε

‹ὶε ττα1τς‹:τ @η απο ειέΗοη @Παω [ειδ
Πάπια: άμ δοΕ8ηε:1ιτ9ΓειςΒος€αβοη,εΙυς
1'Αρόετε: Με ο; Τ1κηοτζιέο, ‹ὶε τειΙΙιιτιπως
Ισ άσο εΙο Ι)1ευ; δ: Η τειὶΓοτι, κ1ιμ”ιή
8]0ίιτ6, Ητέο άο Μ. ςιιεΙΙτὲ: ςΙο ΓείΡτΙι·;
φα Που πισω κι ἀοΩτκἔ επ Γοτι ΠΜ.
@ειστε ΓοηεΧΒοττετ1οπ , πουε 2ιμοηέ
ρτοτηἰοτοππτητ σ. επ ΦΠ ι

αρΡοττετ Με εΙυε:ΙεΙυά:3 νικ απ. ε]ωξέ
1ὶοτεε μιςο1-ω άι: νὲτΙὲτ ρτά:οόεητ @ά

ΜΙ: εΙιι'1Ι ό): ῇοτίῖηᾶθ 7πεΪ!«]ῖ›] %»6εω-

»

*

ά ένα ΤέασΜέε ; «έα Γοττς; ςυἔιῇοίιτριφ
Μπξεωρε ΠΜ” Ζηιιεἄε Δια/έ ]: ΙΏιά- λ
πυ2Μέ, Η νυο2ΙΙε:άΙιήε;Ετεήη ς·ικ: ω; _ -

!ΐο1τ έ :Μπι ςυε το είο6οωΡΙΠεε ·οος.ίιξε
!φα!μο:τιο:ε :Κ ΜέφηΒέιηςα άθ:__τει

Ϊ Ψζ;2?%· #
Γ

Θ.

·

· 82Μ5Μ ΠΑ

Ιδιω.1. Εεε σε ε'εισεεειε οσε οι εειΙΙσεισεε Ισ άσιε

ι

άεΏιεσ, εισἱεί'ε επεσε!. Ετ εεεεειιι:
εεεσεεεειεισιι Ισσσοΐε εΙο.Ιεεπιεειε άεσιε
ωιεεε εεεε-εσεισάεεεισΙεε. Ι.'νειε είε;

ι

_ · ἱισε Ισ ιτιογειι άε εσσΐεεσεεΙο. ^εογ νισε
σε Ιισσιεεισεε σει οσε εσεσεε , σε σε τειΙΙσ- ο

Ε.=*Π,

σκι: ιιιεεΙΙειιιιπιεσε Ιεε άσειε άε Ι)ιεσ
εσεισσε, εεε εάιτε (εσειιιτιε ιισσε:Ιε
άΙεσιιε ισε·σιιεισεειε) ά'ειτιοΙσγεε Με

ο ΙεεειεσεΓεε σε:ιε:εε @σε σεΙε , εισετ:σσε
επιασε 86 ετιεάιτειεισιιε εσειεεεισεΙΙεε, 86
εσσε Ιεε ειστεεε εκεεειεεε άε Με @σε
(ΙΙιεέειετισε. Ι..'εισεεε εΙισίε εΡε,άσεΙσ

1”._σε

ιιε-,Ημ.8-=Ξ2

ίεεειιε ει εεεε:στιε σεεΐσειίΙσει άε Ισ ειστε
· ΐεσει·εισεε άε Ισ. (Με Ισιε σει ιισσει· Με

επ Μεση; Μαι Ισιιιάε εεΙΐτοιάιε σε ά”4;ἔ

1ιεεισειι·Ι'νΓεισε άεε ειάισεεειεΙοσε88 άσε
ε εειεισιιεεειι`εεε (εσπισιε εισεΙεισεε Με εε
Ήισεισιτιειιε) Ι”έεεισΙιτ,Ιε εσιάιε σε Ι'ειΙΐετ>
_

ω” εσιεισιε νοσε Ιε σώσε ιει με Π:
_ σΚεειισΙε άε 5.ΡεισΙ, εισιστεειά σου: Με

Α Γσει άε Ι'ε5ιΙισεεειεισιι, ·εισ'ΙΙ Με ει 'Γί

ἔ·= ·ε_-8ε,

Δ Π10τΙιέσε εεεεε ειιείεειε σει·ίσεΠσσισι1Ή
ε · °άσσιε άε Ιετεσσίεεισεε άε Γε ίσγι 7: [Το ε

'Η

?εψωσΙΕ· σε Ζε β) ΙΜύέππ ο: »σε σο»

?αφιεσ- σειρ μια ιι Με ενιάσεωε. σε

@σετ Με ςο°ι1·εσεεεεεωμεσε σ σε ε)
εΐ'--;

_

σ

η

Α

Πο

'1

Ύ^[ -

ι

πι

ια εΙειιιτετΙειιτ
[2% 22·ι Π.
ω· πιοιό α
ΤΜαιΙδ
[Με ειιιι·εεεω
@αμα

ιι

επιιισιιε αιιτι·επιειιιέ @Με ΡΜ Ι5ε3ιει·ι·:5::ιαὶ

“ι ή

τΙεΙα Βιι&ΙΗεατΙ6ιι; Η πω:: ΐοτιιιιιεα

ε ι

ΡΗ:
εεε”

Ρετίιιαόεε εμε Ια δη! ιΙειιιειι1·ετα ω ·
1ιοιιε, Η εΙΙ ειιΙτΙειπ «με ι:ετι:ε ρεΙιιιέαι '
ιι Ωσηε ιΙσιι: Ρι·εΙΙετ ιΙε που; αεΙι:Ιοι·ιιιεε
:ι εοιιτιιιιιεΙΙειιιειιτ α Ια Ιαιι&ΙΠεατιοω ε
ΙΙ Μαιε Βιειι ιιιιε εεττε ει2ροϋτΙοιι ΙΒΝ
ια Ιισιιαε8εντιΙεα εάΙΗεατισιι:ΙΙίε-ιιιΙ:Ιε
ιι Ιιεαιιτι1ιοι-ιιεςιι”εΙΙειι'εΙΙ μακ αΙΙεε ων α
ΙΙ ΡΙειδιτ απο @κι ιιεεεΙΙὶςὲ εΙΙε ιῇεΙΪεττε .
:Ι

ΜΡ Ια Ρειιιιέε εΙε ΙΙΑΡόετε : ΓεΙΗΜιἐ

Ισ

' πε ιιιι”ιΙ ναιιτ τιιιειιΧ °ταΡΡσττεΕ εεξ>

ι

ΙΙ10Έ8,ΡΜ7'[4782#28ιΜβ 5 α του: εε ειιι*ΙΙ
ΙΜ: ι·Ιαιιε Ιεε νετΙειε ρτεεει:Ιεπιτε α ποπ
ΙειιΙ;Ι1ιειιτ ‹Ιε Ια Ι:ογι:Ιε ΤιιιιοτΙιόεε ΕΠΣΠ

Ε.-._·
··ἐεΣΗ

ι ιιιι ιιΙε ΓαΡιετὸ8ε‹Ιε ΓεεΙατι·ιιεω 82 άι:

: Ια εδΙ:ΙοημαιίεΙΙεεΙιιγ αιιοΙειιτ τέιαιοΙ
Μέθιάε Ια ίογ εε ία Ι1ιετε;δεάε ία 8ταιιοΙΙ
ΙΙΙ"Μδε τΙε Ιειιτ εσιιΠαιιοεαΙατετετιιτ

' : Χ

Με
$ιιίιιιιειι
εἰς ατι
καπ:Ματ
εΙε @ααα
: __Τε οΙε
νοιαιιι:
Πάει: ιι(ιΙΙτ-ΙΙ
ιιαγ δέ) ›

β`

. ΐἔ»οιι-τει
€Ιει'ι ε”
`Ινεαιι3:
Γι ΨἔῖΙΈἔῇ
εΧεπιρΙε:
ωωισιιαα
άι: εεεΔιίαιιιτεε
δσΙαιέ=
Με
ΕΤΙτιιειιιςιιΙι:Ισπε
ΙΙΕΒΙΙΙε; Ιε περιιιε
ιιιΙ882αιι
ιιι'ειιιι:είεΙιεΕ
πιοικΙε δέ

Μια ΤΙΜετΙ=ιέε'εΙε ε'αιιειειαειιι
' · ·
.ΙΙ

ι

Ε
Ι

:ε

ειιΕ

~

`

ι

ι

. ~ -_

Δ ξ

Ι

· ι

|Ι

`""Γ"Τη

ο

. ε.

Ν.

Ξει·:ϋ.πωσ 1 Ι Σ:
απ ωεΙτοΙτ` ου
κΙεοοΙε μοοο;:Ι _τΙσΒΙἱ=ε

ι

ς:Ιιερ.Ι.

@πιτ τοοε εεε οτατιτΙε βοοείΙα:ε ιΙο εω

Βοοοτ. εεε Βιίοτεε Έσοποπε δ: Ιοε Ιοεαοκ
εκστορΙοε , οο”ε·ΙΙοε ἔσω ΙαΙΒἔε, ι;'αρρεΙ
Ισα ει Ιοείτοποιη Ι.ο:ε Ιοτο1εΙ·εε, οο”εΙ
Με οτεΐεοτοοτ ει εεε γεοκ , το ίοΙΙΙεΙεφοτ
ΙΙ

ει νε:ΙΙΙετ , δε ει πιειτοΙιοτ σο εΙΙ‹:ε το 9ο

άσοι Με? Ιοοτ Ρειττοο , δε τηέωιΒε βάσε
Ιει:οε:οτ Με τΙοοε , οσε [)1εο ει όειΙοοέ
αΙοοτοτεοΧρτετοΙοτοε Β1οεοτε , άουτ ΙΙ

θεοοΙτ ἔτατΙΗὲ. ()'ε:Ρε Ιἑι ο. πιω :ιοΙε,πν:ε

Παοκ , ΙΙ: κατ” ίοοει.τΙο ατε Ρ:ιτοΙε:ε ά::
ΙἈρὁττε, Ρειρ· Ζαμεά/ε απι/ἐ ἰε 22αΙωσ
πσΠε. Β'οίι οοοε ε.οοοε ο οιΡΡτειπΙτα
«με ΡΙοε [)Ιοο οοοε ει εΙοοοὲ, ΡΙοε ΜΙΒ
Ιοοπ11ε:ε οοοεοΙυΙΙβ3ε (Ισ τΙοοε έτοὸΙ€τ
21ο (οπου 5 δε ο ρτοίἱτετ τοοε Με Ιοοτε

ευ (ο οταΙιπε δ: σο ίσο Μπακ. νοοε ία
οεε τοοε Ια ΡατεΙ:οΙο οοειοοοΙΙοοε όσε
τειΙειοε, αμε: Ισ: ΜεΙίΙτε όοοικιειίοε (ετ
οΙτι:οτε , ει Ι'νο δω , ει Ποσο όσοι( , ε.

ΙΒιοττε νο : δε Ισ ῇοεἑςιοοιπτ ε1ο”ΙΙ θε Μ' ·

ΙΙ:ο?τ εοοεΙιοτο , 10ο” δε τοοοοφοοβοτ
Ιοει€τιΙΗοοεωεοτ απο( οο1 ε.οοΙοιπ ΒΙοει
Μ»πώ.
ίο.Ιτ ΡτοΗτε:τ ΙΙ:οτε τειΙεοε , Ι)Ι5ιο;ιο; δε με·
π. ; . μ.
!ε. ιο. -οΙΙΕιιπ τι·εε- ῷο:;οττιροτΙ: ΙΞιςΙιε δ; .οιαΙε
3θε

Ι:ισοτεοκ Ι:ειγο:ειο; ο 9ομεοδιμεΠωΙ1ε:

Έ
'-ἔ^ἶ;

#

'αν

· οποιο

-

-"

ι

ι

- Μουτ €τιΙοιιϊΙε:
[Μ !6 Πω.
Ι Ι. 6 Υ Τἱυωώ.
'
ΤΙιτιοτΙιέσειγυητ
(ΣΙιη.Ι.
ὸοιι‹: παω ‹Ιο Ι)Ιου ντι τιεΙιε: τ:ιΙατιτ,
ε'‹:ΡωΙ›ου άτοΙτ ςυεΕ Ι'Αρ6ττε Ι'ειυετιιι:
:Ισ Ιυ Μου ιτιόυιιἔετ ευ τειΙΙιιτιιειιιτ Ια 92.,

.

σε , υυι Ιυγ ο.υοιε έτἔι ΒιιΙΙΙέα ΕΜ! είΙ:
ευιόευτ υπ απο οΧΙιοιτο.τΙου ιιουε ι:ΙΙ:

ιιοοοίΙειιτε. (ΙΜ ειυε·Ιειιιε @Πο 86 τυπου

ΜΒΜ υυε ΙΜ: Ι‹: άσυο1τ, υυ,εΙΙο που;
τεοοιιιιιιευεΙωιεαυττυοΙυε ιι6ιτυ υειιυ»
τε ευ ΙΙ ροτυοτίο , φα ιιουε Ι'υυΒΙΙουε

ειιεέιιιειιτ , Ε: ευ Που φα Ιωάουε εΙυ
δεί:έτι:υτ :ιουε οΙιΙΙΒειιτ π. νειΙΙετ 86 ε

μια· , τιουε επι Ρτουουε Γουυευτ οωει.-

·

Ι

Ι Βου ‹Ιε ιιουε ΙειΙΙΙετ·ειΙΙετ :ι Ισ. Γε6υτΙτὲ,ΙΒ6
ΙΙ «πι Ιυιτο:ιΙ:ιΙΞιοΙιετΙ: , ειυι Ι'αο‹:οττιΡειἔυο
‹

` Ι

τουΙουτε ιυθιΙΙΙΙ:Ι6ιιιευτ. δικιο πιο σπιτι

ι

·υυ: Ιειιιι:ιΙε ι:Ι'ειά6ΙτεΙΙοτ (ιτε ΡΙυε τΙ:ιυ·έο

-

υ:υΙοε ταιτει:ιουε Η. ου ΙΙ νου ΙΙ: ΡΙυε σΙτ

.

ΒΕ8€85.δ6 ό:: εΙοτιε σ:ΙεΙΙε:ε, δ6 ΕΜ τουε

ω.

ία άϊοιτε ΡουτέτουΙΙου ευ ιιουε ςουι:

κα: ειυσ-ΌΙ€υ γ ει τιιιε. (ζ'είὶ ρουτερ”
Ι'Αρ6ττο απ: ια ει ίου σΙΙΙειρΙο,86ου
Ι. ΙΙΙ ιιετΙοιιυσει ιιουε τουε, :με ιιουε ωγόε

Υ :ίο18υευκ ώ: ;:οιιίατυετ Ι`α:υυυ: 86 Ιου
ΡτοΙουε υε: Ι)ιευ ευ τιουεζ, ςΙ::_ΡοΙιτ α:
. 61υΙ γ ευ οοιιιιιιευεὲ , εΙ';ιοΙιευετ α: (με
Ι γ :ΙΙ έΙιαυοΙιὲ , ά”ιιυιυιείςο κιυιγ είΙ;

Ι· “ή
.

Ι:
ή

ει·

μ

2,

Ιαιι€ιιιί.<<

.
_

ἰ

”

824

ο

.ΜΜΜ Ι ΙΙ.

@Ε,1,Ϊαιι€ι1ἱἔειτιτ, δ: -ὁ'ειΙΙιιι1ν.:τ α: @οἱ γ ώ
αποτο εάοκ:1ε. `Αὶτιίἱ @Με πουεΜΗ

ῇέ Μ: ί-οὶιι φπα ματιά 5.Ρειι:Ι ά'Μπιο3
:ιείὶετ ΐοτι εΗίο1ΡΙο. νογοι1ε_ -ττωμτοε
:ιειιπΙἈἀωοτιὶτΞοτι, ου Ια τσωοτιττειι1εφ Χ
Πιι'ΙΙΙι1γ @Η : Ζε :'ω!ωοωψε ( ά1ε=$1)Θασ
πι πἔιιαηε: Ζε ώ» έ: Μαι , μη! Μ επτα)

Ρα Ζ'έτυρςβεέαφ έκ Μ:: παω. Ραμ: Μαι

ΒΜΦοάτε ατε μικο1ς:ε, Η βιο: Β.ιιοΞτ (ΜΚ
παρε έσα «έα Ζ1έσεω @σε 1'ΑΡ6ττε νιτι1ε

@ως 'Πωσ:Βέο τμΙΙιειιτιο , δ£ εΙυεπ1ό δέ
' φοιππω:η; ὶΙ·Ι'φιιοὶτ ;ερευάι15εφικιω
-Ε;ρω1ε;εωευε ·1£-ι1οπ1π,ηυ'ὶΙ ω; άοιπ16,

› Φί'ΜουΒάστ261ε.Ωετ11-12ιρρο11ενικώ
·ΜΜ , 0ικοιπω:·Ι5Γεω: ε1ιι:Ιε:1ικ:3 απ=
Ωσηε Επι” έαπε :ε 1ο, σπαει υπάρκώ
` 86|;κέ,ι%ίσίετι:ειο; ά'νιπποε * Πυ11ϊβιω
ό: μορτοπιατη: :μμε Βι·μ:1βοαβοπ › ·οιι

Φ· ντι ·4ιστρίς:η; άο-Ι1ηθρεμτ ,μπε ἔτος;; μωβ
ρω ι

κ:Βοίο ι1οιι-αοΙω;ό:; ιψω:;ἱ:ἑε , .:τωε
4°Βαυξέ €ι©136ΦΡΙσ.θασειιτ ΜΩ!υγ @αἱ
ε:410υεῷαὲουιιε, πω: ώ μ μη;ι11°ρό6
Νέου!» Με #Μ·:ηε ,· φορ · σου; μ;ρωοπε άι:

.Κ

Φὶ=υ 66 άό·Γοπ ΟΜΩ- Ωε: ΦΒὲ›εΙ;ε|Ει:υ4ω
: 1έσ Γε Βου:ὲ,‹ὶρε ρτοΓεω ής: (αβςηἔιῇτζ3
=-ε'ΜΜΒ ὰΒ8ἔρτίκ φαάεε ῷ13;;β$~ @Ιω

>ωστιτα11πουε1σε ει ὲυππὲε:11·ιι=:ι1σπ5
·
4·
Ιεε

Β~Ϊ“εξΗ==ΐφ---Βή.

2

.

.

*_====-~!

188 ”αμε ]ίο·
νεηό.ιι5.
ΜΙΣ.Νοιιε
:ι τέρωιύέε.
Με άιπιοπε
χ του;
87 Ωξμρ.Έξ

::1:Ιρτηίο.ΙΕΒοτειΜθ:,πουεπ'οη άα·:ι;οιι; ' ›

απο :Με 3ΙΒΙΟΠΕ (οἱ: ά: οσε οειιιιτρ:ε, ΐο1;ξ
€Ι6:1108 Ρετίοιιτιοε. Ετ 0ΈΠτ α: εμ: ΓΑ;;
ρότα: πισω εερτ:ίΕπιτσ ειέΙΙει1τε μια
»ουσ Μποστ ο .Ι'ΙπιιττιΙΙἱτὲ δω Μ. ;11ο88Ξ Δ ίὲὶο32ρ Θά'-τε (ιιοι1ε ά1ι:-Π) μέ Με: α[2β 1- ΟΦ

/έ:·επε :απο η; εφ· να αυτ· ? . ά· @Μ η Μ'
φα:πάραπρα·μ Ξ ΕΥ βπι Πα π·ι·επ , μ”.
9:4αγαΪ:2:έΖσχΜ2: πι, ΜΜΜ; ω πε απών
Μα: ι·ε:αιΞ Μειἰε εεε άοηε 8ε_φο:ε Επι1Φιτ8

· ; `
. ,

τ

ά:: Που :τι ἰοξιιε ΕΜΗ έσω: εΓνηο. ίξ

μια έτοιιάιιι:, δ; εοιπΡταιαητ Με

ι

-

`

ιιςώ11εωεω αμκ -1οε Μαι” [ρἰτῇτηφζε ¦

4.

:ιεαίἶαὶι:ε_σιι;ι ι1όμ·οΥΡεοΡτο Ματ, .οχι
2 =Ιἶ©ὸἱῇΩ8τὶοιι άΦε .ο.ιιτκε:ε; 11 :Ρε οΙ2_έτσ,

ι ' ' Υ

-μω;._

εμε Ι'ΑΡόττοτιμ:ο Μό Ρειτ1ο Λοιπά;
καυτα εσε_ετο.οοε επ ἔοιιεταΙ,τηο.ὶε εΓνω
δω!
αϊς@Π1Φ
οι:ά2:4ηιε
·ίοςτο ςΙοΗΠ1Ρ16ΙΙ180τ.74Ζ[4Μίη·
8τει;:: οιιρατεἑουὶἰἐ;, ·

|·
.

@Η απ: Με έΜέσ Βία: ε πιω 1Ι,εϋοι3;ρ

ΠΟΨΗΦσπε Ζο·είσα ρεφ ω ιο;·ρατ !'έ. Χ
Μι2οφοίε κα: Μια: _: Η: ςιιἰ .ιτιοεπιχε
:ιιὶἀοπικτιεκι; ,ιμαϊ1 ειπαπΙ Μ 1ιοττιπιά
:κατ @ο . όο11 ,[εΙυε ΤΙωο:Ιιέο ειιοἰτ πρ::

::ιι 10,3 ΑΙΜ! Μ;;
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Ισιτσσσρτιστι 86 :ι Ι'έτσΒΙΙΙΙσττιστι: άσε
Μιτι1ΙΈτσε άσΙΙΙΕἔΙΙΓσ. Οι: φωτ τι α!

ουσ άυσΙσυσε

-

Ι'στιεσιιάστι: άσ Γεω

ίσΙυ:ΙοτιΙ
"Ι

`
` ω!» Μ; εα#εω»6. Υ › χ·
έ ΪσἶϋἐἱὸΙΪ: ού εεεσιπε11εεεε°εω Α6; με- σωεΕ
:Μακ ηπα Ιεε-;έΜ61©τεΒεε άε·Ιει:2°
πρεπιτεικο , ΜΙΚ πἐοεΠἰτὲ 116 “ουσ

οΒΙΙἔΕ ε Μ; Ρκτ1άτο ΜΠΕ. ΜΜΕ ςιιΊδ

Με με ε€τταὶὲ1·5ςι1εΙ”ὶἰΗΡοίἱτὶοΠ Με· γ
πω σε Ρωτωἰςωα (Με ισεεω κκ;
εωκε1επεεω 6εε ρωΙ·ιομι·% εοππωε @Με
· @τα Ρωεεςιωε άεριεεε θέιύε·-Ισ.έ ττσΙ= ¦
6ε_τωυ8ε Ψωπετωε ΜΜΜ @παω

ΜΜα νορ1α ε1ωπ φε1 έωεε 1°νε=18ι;ο

δὶ: ΪἱΙΒΡοίἱὲίσ1ΗΪ€ὲ :Μπε·3· ε” τωρωεε
ᾶρὁττἐε.(?εΙὶ: Ροι11*Φ16γδα ΕΕ1τέ:Μπε;
ῷΙΝἐἩτ6ἡτ άι:Ρι1ϊέ & €:ΙΙΙ·εΗτ εεττ.: @Μέ

ωομε·ς εκ €εω18ε Ε6οοι1ῖιῖᾶάᾶιἀὲιτἰοπ , εε
· 61Με Ιεε οτάϊσετ·ϊοι58 Βεβὁιιἴετϊεπἑἰσπέ
Βόε ΜΜΜΒΜ οϊιΙοε ΑΡότι·έε επείπιοέ

?ω έτσ16ιπ &τιΠε , 1'εωΡΙογετειιτ ω:
Έσω επ ιΗι1ετΓ·:ε Μπακ σεοείἱοπε Μακ

. με11εωωε1€21·Ιοει αεωαεάετωΜω>ε ›
Μέι: ε Με:: ςι1οΙςι1ε εωοε ΡεττἰοΙκ

Β6τω 1Μω1ε μπώ εωω μιά άε: τοΠϊ:έ

@Με Πε ῇοὶ€πσὶ6ιιτ 1°πεεΡσ6τ€ση @ε
ΜαΪϋσα Ια Ρεἰετὸ; €6ϊέΜε μι· ·626Ι1ϊρ·Ιέ

ψ εωΡιασμωπ ςιιτ1φέΕ61: ια »Παω-σ
ΜΧ Ποενωικ ΒαΡτῖϊὲε Ιεε τά:σοτή·Ηϊε$$- `

Φου; Βἱοι: 3 πια ΡαξΠώίε 21υπθ`ϊΕ·Μ
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οωΡ.ι ΡοτΓουυεε ουσ Γεω ωειτὶοπ , ουκ ιοαΪέ2
ο ὸοεΜ-πιοτὶοουὸε Με ειίΜυτεπιτ εΜ Ια το
πυίΠου όοΙουτερεεΜ:ε. Ε: δώ οι: Η

ρου: νουε άουιΜτ απ :Με σου μείουτ,
ουσ Με ΤΙιεοΙοἔΜυε Δ: Κουκ: ουτ Ρι:Ιε

οε:ευθου εΜ ι1ουεΐοτεοτ ου οσε ι:Μπυοτε
Πεε:Με Με άπο Βιετοκυουε , είΪευο1τ Με
ςουίἰττυει:ὶου , Ια ΡεοποπιοαΜ·ε (θώκο

Μ υπ.τΜΒο ; 86 Γεκττοκυε ουδΗου, ου”1Ιε
ουκ Μουτξε ειπα «Μα νι·;ιγου1οοτΙιιίὶὶ- ο
ευέε με Ιοδε1ουευτ, Μ Βαττοίτυο ΕΜΗ
Μοτο (Μυο. 13ο: του: οίιεΙε οτιτ ττουυο;

ουσ ΙΈοΙΠο αυοΙουυο οτυοΙογο1τΙΊυι
ΡοίΜου άσε ΜΜΜ, Πε ευ οι:: Με ντι Γεί

οτοτυουτε με νυο ειο(υτάες€ ΡειΙΡαοΙοε
Βεὶτιςοιπρειεἀοὶο ειυοοουο Μ τευΓου άοε
ντα”. Γςιετοτυοι1ε.ΧΜ:ιἐεῇο τουὶευε ει :που υ

Ϊυὶετ.ΤοΙΙο έτειυτΓὶωΡοίὶτὶου άσε τυειἰυε
οτυττἰουέο Ρετ Με ΑΡεπτω, Γου εΜτ
1οιιυόοουοΙΙο έεοπ σεΙΜ , ουσ 5.μ_Ρουϊ
ουςουά 1‹:1 , ουειυό πω , ουσ Τυ·υο-·`ξ<Μτ.·ε-;.:· μ.: Μ-

ευέο υυοἰτ ταου Μ άσο εΜ ΠΜυ ΙΜ
ἴἰτηηἰἰτέυπ κά· /ε.τ Με” (Με Η (ΜΜΜ
·ουι: σ:οΜ Το Ρουτ οοττπυοαΜπποιπ τυρ
μπω; , ου ει17ῇτοοο1ῖἑῇου ‹:Με ιυαυιε Ρετ
Μουο1Ιο Με (φυοοεΑοόττοε οουιαιυι1Μ

@Μο εν>6ἐᾶΦ=1=ε4ι>τε`εν!ευκ Μτερ
Ϊζ-;.ε,,:_
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@α Ζε Π. ε 7°ιΖωπει _ κ ε?

ιιι-ει Ιεε εοιιε ειιιττοστειιιιιιτεε ειιδειιιιε ειδιιεεε

ε

ΕΙρτιιισο ε. εεΙΙε Ρετ ΙεοοεΙΙε Πε ετειο!ιβ .

ΙΙ

Τσιειιεδε .εστιίἔετσιειιτ Με Ρετἴσιιειεε

τ,

εΙειιεεε.ιι Βιιιιτ ιτιιοιίΙετε. Ρειιισιιε εεε ·

ιι

ει! τη ειισιτ ιιοττε εΙισίε ειιιεΙεε ρειτσΙσε

τι

εε 8.-ΡειοΙειι εε Ιιειι ε εΙΙεε ροιιττσΞεοε

Ιι

εεττ Μαι ε'ειιτετιετε εε ο Ρτεττιιετε ίσο

ι,

ει: εε 1°ιωΡοετιειι εεε ωδίΠδε (Σε: 11 - τιε

ιι Με με εοοτετ,εο'οιοτεε οοε ΤιτιιστΙιέε
ι ο οι: τεεεο Ιε Με: ΒετεεΓιτιε, εε €τειιιε· Ι
ι Αρόττε οι: Ιον εοιΙ:1ιιιροεε Ιεε τοεοι·ιε
ε, εοπιιιιε Η ΈειίοΙτ σε ΡΙιιΠειιτε εε ίε.ε
Μιττεε ειΓειρΙεε ε δε ο-οΙΙΙ οε Ιον εοέε ·
00Πιτιιιιιιιοιιε Ρετ σε ιιισνειι σοεΙοιι·ε
,

ειιεεΙΙειιτε ετ:ιεε ειι δ. ΕΓριιιτ ε οιΙ'εΧετ

ι σο: δε ο Γειιττει:1ετι εε Ι:ιεοεΙΙε Η Ιε
ι Ροιιιιοιτ ττεε-ῇοίὶειιιειιτ ειιΙιστι:ετ, δε Ια

ι Ι10οιιιιετ Ζε ε” , θεέ έτσέτ σε @να Ώστε
:. ιΜΖΖω ει· ῇε πιασει Μειιε ρετοε ειτε
Ι ·ε2ιιε ντι 2.ι,ιτ1°ε ρειΙΙει€ε τσιπ ίειιιοΙεισΙε
ιιαΙιιγ εμ δεεσιιεεο Ρτείειιε επ Με

Με πιστεεεΙ ειιτειιε ειιιεετιι11ιεοτ Π!

40ο :ι εεε ΤιιιιοτΙιέε ειιισιτεεεεο επ ίσο
0τ ·ΙΠΗἘἱΟΕΙε Ιστε οοΉειιοιτ ότε εσιιΓει-‹

σε πιο Γειιιειιιιιιιέετε με; 1°ιιιιΡο5τιοα
σε ιιιιιιτιεε'ε&ιτιιε ειο'εΙ η ει οοΙΙε ται
ἶ9οεεεσοεεεειιιΊΙ τιε έι.ΙΙΙε Με [πεπ
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8εππω Η Ι.

ΜΙ«μ.ότε εεΙυγ-ε:Ι αι Ια επείαιε ΙΒττε. Ι..ο
ρειΙΙ:Ι8ε είΙτ ό.ειοε Ια ΡτετοΙστο εΡΙττο ει
π, ΤΙΜΤΙσποτΙιέε ; Νε Με:: @Με « κωπἰΜΜ
ΜΙ· ·( Ιαν εΙΙτ-ΙΙ ) Ζε α'υπ, φα Ιβ Μ 207, Ζς·με!
.ίρ έ:ξ· @κά ρω· ΙππΨθε2έε ΡΜ· !“έιφψ:έσπ
Δω Μπέκ: έ:: Μ :σηωιέκέε ά; /ϋπέΜ: , οι: .

«Με ΜΙΙΙΙΙΙ:τω. ΙΙ ΜΙ: ντειγ ςιι,ΙΙ‹ΙΙτΙεΙΙ
ρω: α; ία Ιιιγ , ε1ιΙΙΙττΙΡοίο.Ιεε κτκιΙειε ο.

)

ΤΙιτιοιΙπέσε :το Που φα :Ιειω Μακ Ρα(
.#Ι:ιεο ΙΙ ειςττΙΒυΕ απο ΙιτιροΗτΙοιι άσε

β

Ι

απο.Ιοε·ειΙ'ειΙΙεωΙ:Ιέο (Ια Πάτα , οι1 :ΙΙΙ
αιΙΡετεε. Μο.Ιε ΙΙ ιι”γ ει τιιΙΙΙε άΙΙΒοιΙΙτξ
αι εεΙ5.. Οι: απο ειδΙ:ΙοιΦ ρου: οΙΙτο
νε:τΙτο.ΒΙεπτειπ ατττΙΒυέε δ6 ειδ. Ρο.ιΙΙ, 86

: ›·
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›

·1

ε Ια εσωραΒΙΙΙο όεε ΜΙΙΙΙΡετεε,ειω πΙΙΙΙοιι
Ι

ιΙείειικΙε εΙΙε (ο Βτ.ΤουτεΙει Ποωμι€τιΙο

Ι

>ειρ·τεε εμε ΤΙωοτΙιέε Ιι.ιγ ω: έαἔ Ρα:
.

Ιωτδ: ρω Ι'Ε8ΙΙΙο , @τπτ κοοοιιιι Ιε5

Ι

·ὸοιιε τείοΙυτ 9611 ίε:τοΙε ταου επι Ια
- .εΙιειτἔοΙ Επι Μια ίεΙοιτσετ εττ€ΙΙἐ, ου
«τητα οικΙ·οτιωιηοο «Ισ Ια ΦοιτΙΡει€ιπΙε ΓΑ

·Ρὁετο δ. ΡΙιυΙροωωσ ίση εΙν2€δό Ισα
Ρτεβὸοι1τ ίἱτ ε11 Ιου κατι @σε ίσο εσπ
.

Ιεπτειιιεπιτ 8; Γοη ειιποτΙτὲ Ια εοτειτιο

Ι °
.

ΙΜ: ὰ: Ι”ο`τὁΙτιειτΙοπ Ιππρο-ἴειιπτΙεε τπεΙ:15·
Α· Τ1:00:Βό·; Ι δε. Ι-ιέεοηθ.εωτιε αρ (ΜΝ

” [."τΐ·ϊΙωΙπΙΙΙ:ατΙ: μέ (ει Ρ:Ιετε; 86 μ.: [ειΒεκπα
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' ·Φω

Ι

άΙ&ΙοΠυ
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` Ι

- /ΙιτΙά Π. ΔΤέκαπέ. _

φ;

έΙΙδΙΙόο. Βοίι ρ:ιτοΙΙΙ: φα 66 Ει;τδε Ιυγ ΟΙααΡ1έ.'
β6 Ια (Ιοιπαρει€ο1ο, φ" Ιιιγ Μιροΐστοιπτ
Ια ππαι11ε; Ισ. (ΣοωρεέξηΙο; ΡΜ Β νοΙΧ
8:·Ιοπ αΙΙΙΙ"εειοεα Ρετ Ιω εοτιίέεπεπιειιι:
δε
ΙΙειυεοτΙτὲ ό: Ιου ομΙοιτο:Ιοεε;·
8ΡειιΙΙ όστιππε Ι‹: εΙπ:Π5: ΙερτΙ-ΙποφεΙ

11πιπϋτε: ‹Ιε Ια σοιΏροἔ-τιΙς , δε Ι"εκεει:ε
του: εΙε Ια (Ι-εΙιΒ6τει:Ιοιι. Τρικ ειΙτιίἱ
ςυ'ειήουΙ·«:ΙΙπιγ Ι'στιΡαιτε νταγεωετ1τ 68

ταΙΓ6ηικιΒΙεπιεπτ €ΙΙτε; ςυειικΙ ΦΠ Ρα
ΙΙειιτ ΜΙ· η:ατιι όειοε ·οοεΕ8ΙΙΙε:ε, (μισό

:"Ι

δοΙΙ 8εΙο 5γιΙοεΙοέδε βη --ΟτόΙοειτειιη
(ΙΜ ΙΜ ΔωροΙο Ιςε ιττέιΙπω Ισ δγοστΙο;
ρατίοπ εωτοτΙτέ:Ι'οπΙΙσπευτ , Ρετ Γωι

κ·Τ:.μεή

τΠΙΠΙΡεοι·ε. Ιο·1ητ-ςυ·'ΙΙ Κ: ραπ ΙοΙεΠ Βήτα·
(Ιος 5.Ρει1Ι ΙτιπροΓιιτπ Με ιικιωε :ι ΤΗΜ
ΙΙ1έεό Ια πικαπ ΜΙΙΙΙΙΙιτε, άουτ έτ6Ιτ υψεΙε
€0τ11ροεὅε Ια (]οιπρε8οίο Η Ρτείετιτα Μ1Μέ
ό: @Απ
ΜοΙεπίι·οιπτ ΑΜΠ Ιω ωστε ,

Με τηετωπτ
2.3'
4ιυσεςιιε Με Πεοιπ:ε (οτ Ια τεί'εετ
έΙσ ΤΙ
ΟΙΜ:.!7.
_ ΜοτΙπέο :οοι1πηέ τ:οσε Ι:Π:φηε
ςικ @Με 7ι8°
56:οΙΙτιιτηε ει Ιοιπ8-Ιεωρε ὅτὲ`ἑἰαυ5·-Ι€εω Η :ΙΙΙ
-Ε8ΙιΙζ·ε σ.Ι'ΑθΙςυε: Ι 513 ραπ ει Ια Ηπα ' έα ω15°'"
Μ;
Φ]υ:1ττΙ-ε ΜΙ: Πα:Ιε άι: ΟΙιτΙΡεΙα
απ:
[: ΙΜ”.
Ι; εΙιείεΙο Ιει @τη ε· Με· ‹ὶω ηΙΓΠΊξ”)ηΠε
-ωΙΙΙΙΙΙι·65,· έ·

ει εμ Ιοε

· ρ Β

- ·

Ζΐ.€'.
Πάω·

ει;; ·αρρκορττετε]π-τ Ι€
τετ (ΙΙΙ-Π

φα ᾶἐρωε Ιςε τετηρε

ε Σ

(πώ 0ΗΙΙΙ13<:

ΑΙ566Ιοετ
' `
πιτ

τΙ

1οο

6'εωυπ Η Ι.

ΑΡΘττεε) ΒεκιΙΙΒιιτ εεΙυγ ειι'ΙΙ έταιΙ:ΙΙΙ
όιΜΡ=ι. τω) ΡτείΙτε επι Ι'Ε8ΙΙΙε , δζΙΙ17.ΣΠΟΕΙ:ΜΙΕ
Ιο.·ιτιο.Ιο Πιτ Ια τεΡεε, :οσε Ιεε ειιιτ;εε ω

τΙΙΙΙτεε σε ΡτεΡετεε ρτείειιε γ ΙοΙ8εοΙει1τ
:ΜΕ Ιεε Ιειπε , 86 Ιεε τειιοΙετιτ (Μία
τεΒε·ειυεεφε Ι'Ειιεΐευε. νοιιε νοΙεε

πκιΙ:ιτεκιωτ ευεΙΙε εΙΙ ΓΙιπροϋτΙοκι εΙεε
ττιειΙΙΙε , ειιι'ειπετιά δ. Ρο.ιεΙ επι εε Με.
Β'οίι ΡειτοΙΡε εεε ε'είὶ απο <έτειιιά” ΜΙ
Ιοιτ , εεε εεε ρετεε 86 τιοιιε ασοεε τετε
11ι1 εεττε @Με εετεττιοεΙε εοπιπιε Με
επειγε1ιιΙΙ:ΙτιιτΙουΑεοΡεοΙΙειιε , άειιιε Ια

:εεερτΙοπι σε οτάΙιιετΙό εΙε οσε ΡειΡεευτε:
ΜΠΕ εεε νοιεε (ειπε ςιίεΙΙε [ε Ρτο.ττΙει1ε

ίοΙετιεεΓεωεω: ει τεΙΙεε οεεεΠοιπωΙεπε
εεε ΕΒΙΙΓεε μια καπ: ΙΙιτιρΙΙεΙιε 86 με·
ιιΙτε εομεεωεΙε , ίεΙοτι Ι'οπΙι·ε όε ιώ

ττε άΙίεΙΡΙΙΙιε ειιΙάειτιωειιτ ίοιιάε Γε:
τωεοΙπε_ εεε ΕετΙτιπεε ά1εωεε. @πε

Η νοι1ε Με εΙεωωιεΙεε ε1ιιεΙ είε εε :ΙΜ

άι: ΏΙειμειιε ΤΙτι1οτΙιέε εκατ ι·εεει1 με
Ι'Ιαιρο5τΙοπι εΙεε τεειΙτιε ‹Ιε Ι'ΑΡὁττε 86
ει·-.9ΐ:_=α_2_

άι: Ια εοτιπρειετΙΙε «Με σ.ιπτεε πι1ηΙΙΙτεεε

ῇε Ι:έροκιε επι να τεστ , εεε ε'έτοΙτ Η
4 εΙ1ο.τ€ε ίἔιειῇέε ὁ'ΕιΙετΙἔεΙΙΙ'Εε εεεεφ1ε Ιε5
@ρεεε τες1ι1ΙΓεε μου: Ι3Ιεπι Ι,εκετεετ. Β7

εΙ.Ιε εεεωΙετεωεπτ ΙειεΙιετεε :ΜΜΜ
ε”

Ι`

ε·

ε

ΦΠ

β: Σ: Ι Ι. ο ΤΜιοΜέσ.
:Οἱ :Ιω οοοΗΙΙ:ο οι: :Ι:οΙ:, οι:: οί: οοοΐοτὲ αιοΙΙ.:
οι: :οΙπΙΙΙ:ο, :Ια Ρ:ο(οΙιο: Ια Ρο:οΙο δε
:Ι'ειάωΙ:ιΙΙΙ:ο: Ιω $ει::το:οοοε , άο μεθ
όο: (ο: Ιο ΡοοοΙο οι: 5οΙ€οι::ο: , οι :Ι,γ
οκο:οο: τουτο: Με ί:οοδΙ:Ιοοε' Δ:: Η: Βάι» .

:ο όΙΙ::ΙΡΙΙο::. (Σε: ο'οίΙ: Επι: άουτ:: να
οκοοΙΙοο: άσο ‹Ιο Ι)Ιοιι δ:: Γν:ιο ό.ο (εε
ρΙοερτοοΙοι:ΐοε @ακοη ::'γ ογοιπ Με::

ο ΙΙ: Νεο Ρ:οοάτο ο:: :Με Ιιοοο:οΙοΙο οι:
Γε :πείσω οι:: α: ω:: :π:ηΙΙΙ:ο:ο Με::

Ι'ει:οίιτο :το εΙοοΧ1οΙΙ:ιο Με:: Ιω επι::οε
οοοεΙΙ:ιΙ:οε ο Ι'οκο:::Ι::ο ό:: Ισ. εΙ12:8ρ.

Οι: τουτο Ι'ΕΒΙΙΙ-ο οΙΙ-ο::ιοΙέο ρου: απο
αθώοι: Ρ:οίο:ιτο.ο: οικω δ. Ρ:ιοΙ :Ιο :τσε
οτόσοτοε ρ:Ιο:οε ο. ΠΙοιι Ρα:: Ισ:: :Ισπ

ι:οαι: ΜΙοΙΙΙ:ο, οΕ:Ιοι: Μ:: :Ι.οιιτο ο:: Ια

Μοτο :Ιο α: (οιιοο:ειΙο 5ο5Βοοιι: Ιο8
άστο Δ: ίσο Είρ:Ιτ 3 :οοοΙε ρου: ίο:Ι ειδ.
ιπΙο:Ρςι·ει:Ιοο , δ6 ρου: Ι'ο:ΙΙΒα:Ιοοοο8
ΠάοΙοε , :Ιω οι: άοοοικΙ. Ε: Ρου:οο οπο

Ι'ΙοποοΙΙ:Ιοο :Ιω ::ιειΙ:ιε οί: Ι:: Μο: 86 Μ::
@Με ΙγοποοΙο :Με απο οΙΙΙΙΒιοα: οι “π
:ο:ειΙΙ:ο εΙο Ισ. Με:: ‹Ιε Πέσο; :Ιο Ιβ, ω::
με 5: ΡειοΙ Μο:: Ισ Μ:: ::οι::α:ι: έ:: Ι'Ε<Ι·
::Ι:ο:ο ειτ::ΙΙοοε οι: ΙΙΒοο οι: οι:: εοοιΝέε

ποο:οι:Ιοοτ ο Ια οΙιοΓο ίΙ8::ΙΒέο , Μο::

μια το οσο έ:οΙ: οιιΤ1:τιο:Ιιέο οι:: @ο › ο
(1
Ι

ο

γ

|

η

5

Ροίἱτἱο11
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αν”

:οι
- δεκπων Ζ Ζ Ζ.
βΒ2Ρ.Ι”ΡΟ5ἘἱΟΏ άε Η τυπο , ω Που εΙυ7ο. μια

1ετρτ0Ρτ€1Ώ€Πτ 8ετΧιιάεωεπτ Η έτοἰε
νέου φωτ ειπἰοτ :τη Ιυγ όο Μ. ιπειὶο τω
5€1Βο€Μτ , όοιπ ο6Πε :ἰε ΡεωΙ ιπ'ότοπ
~ εφέ Ισ β7ττιΒοΗ:. Αυ «Με Η πιο ἔσω: με
,εδοπαμιιπετ , αμκ: ΤίωοιΒιέο απ αΙοτε :οἱ
Ισπου: παω εεε .έστω άιι τη1τΜϊετ6

Α

-

.

Β

Ψι`αυωιτ οσΙτι Η επ ΐιιίὶ του: :ι @κ όσ
Ρουτιιευ , ιϊειγειιτ οποτε ιιυ]Ιε ὸσεε μια
;Ιοε πεεςίΪωτ€ε €ι Ια εὶ1ειτΒε. (Σεπ ε”ιΙ ειπα
έτἐ ό·2ιηε νικ ιεΙΙοεστιάιτέοπ ,ι1ΙΙΈσΙ1
,

ι

'

-

Ο

ο

[ε ιι «:·υθ: ροιιπ @το Με γεια Πιτ Ιυγ , οι ·
μι ::οηπρειΒΜέ (Με ι111ιΜϊητε ιίατ& ρυὶτι!:·
μαπα-Ιω 21'έτειΒΙίτ ΙΜΠε.υτ·,Μ Μια :πώ ¦

απο αιί5ιμ :Η 5. ΡαοΙ πε Ιΐευίΐεοπ_ρώσε
ςοηΙ.ειεηΕ ρω Ιευτ εσωτιπ109 Ό9Πώί=
έξέοιπ δέ μι; Πτυροβι3ομάσ Ιε:ιιτ5 ιπ1:Μοε.

Μεω Μαι ε1ικτ τυεΠ1πε ειιωιποο τ:τυρ5<
Ιἑι1Ιἔιιίὶ σχέεΙΙεκπ οτι άοξΠ1ιπε δ: επ άἰι
Κιιετίεε αιηκεε :έωι:οε : τομ;εεΐο1ε Εκο,
ΈειρρεΙΙ:ιιπτ δ; Ιε εοτι(ειστωιε ειΙοτε @ΜΗ
μεΙΙστιπέιπ ενίοτε Φωτο ;πιτΙα νοἱΧ δε!

-Ιε ωπι1ίξει·ε-ό·6: ΗΜ δέ ό:: Ι'Ε8Πίε Ιογ
ρυΒια:ιουτρ. 8; :εόουΒΙαιεΠσωοτιτ «το ὸῇ«

Μπι ὰ0Ι1,£1ι1€ παμπ ΡετοἰΙΪοἰτ :τι Ιιιγ εφτι
Ρωαυ:ικπ ` έτειτιτ ττεε-Ρειι[όε άμοί: :ω
?τα @ε μέ 9119 κορη;; εμΙο;ερμ Ρομι10ἱ;·

< ¦

· ιϋτέυ
ϊ

.17.7

'

?Αυ

κ

.

7

`0-....” Η

Ί

δ” Ια ΙΙΙ ιι ?Μωβ
ξεφ
ό.Ιτε ει Με άτοΙτ , εμε εε ΙΜ ΡΓΟΡβ0-€ ρωμ.
πιεπτεπ εε τειιπρε-ΙΞι , εεε εε άοειάεες Η
άμα:
ΙεΙυε(ΙΙιτΙΙΙ:Ιυγ
πω: ετεεε,
Πιτ οοτιπτισηΙευε.
ειπε Ιε'δείΒιιευτΙιαγ.
σεΙΙ: · -' __;

Π: ειΙοτε ΓειρρεΙΙεπτ ευ ίειΙοε·ιΜεΙΙΙέετε, ε ·
όοπιτρπΙε Ιε1 Ι'ΑΡότι·εΙυγ εεεοφωειιι- _
(Με: ‹Ιε Ια Μ/ία›πε:·. Ι_.ε ποστ, * εΙοτιτΙΙ (ο Ι _ *Φ
Με εΙειΙ15 Ι'οτΙεπιειΙ , εἰ): ίσα Ι:εειο.,86χ:,μ·;:_

[Με εΙε ΙΕοτεε δε ιΙΙεκτιρΙΙ:ιΙε. ΙΙ ίε Με»
ρτοετεωεητ εΙυ Μ: , Ιοτε ειι”έτειιτ οσα-Ε
ικα ‹Ιε εειπΙι·εε, οι;άόθιΙΙΙεμιτ Ρετ Βιιπε ·

‹Ιε Ιω , οΙ1Ιε τεπιειτ εε κΙΙε οι1ε11Ιε
Ι0υΙΙΙε1τ1τ , ου ειι Ιιιγ ίουτοΙΙΙειπτ άετΙ:Μ

Ι

ΜΙΓ
τιπετΙετε
(μεΡοι1ι·
μι: Ι'ειπι·ετεπΙτ.
ντι εΙΙαιτε ίεωεΙεΙεΙε
Ι..'ΑΡόυτεε
ΤοπΦ
άΙΙεΙΡΙε παω ΓοΙτι1:Ιε ιΙιεΕπ·τει1Ιι·επΙο)πε Ι

ΙΪΜΙΠΒ Η :Ισπάε ΒΙει: ΜΙ α ΙεΙΓασεζΙ
ΙαΙΙυιππιιτ ΙοεεΙΤεπιπι1επτ με εΙεερτΙειο
τωα- εεε Ρετιεόεε ΓρΙτΙωεΙ1εε , δ: Ιω ` Ι
ιπσυτΙ·ΙΙΙΙιοι:· μι· να εοιπΙουεΙ επεει·εΙεά

ΡΙαπε Ιεε Ει1ητεε ίοτ:&Ιοηε ιΙε (ει εΙ1αι·Βεεε
ξείΕ Μπι: Ια ΡεεάΙ-εωσα ‹Ιε κι ΡατοΙε,ἶ ·›
ΙΙΙΙΙτυθ:Ιο11 άεεΙ8:ιοταηε, Ιει εο11`ΐσΙεἔἶ

φα ιΙεε αΙΗϊ8εωΙεΙεέ'εατε εΙεε ΕετΙτιπεα#
ΙΙΙΙΙΠ68ο8ε:ιυπτεε ΙεπιπϋΙαβΙεε. (?εί?ε·αιτ:
0τ1‹Ιε Μ. ιπείπιε εΙποίε , ε1ιι'ΙΙ Ιυγ·τεεοτΙ·ω _
ΜΙά(Μ- Μα: και Ι.εειμτε - = απο: ;;Ιατίεεία1

Δ

'

Ο ' ό,

_ ρεεωΙετε
·

τ
'Ι

Ι -

Ι

τη

8080,: τ 1- τ.

τῶι. ΡτεωΙοτε ερἰττε 5 πε πτέ!ιΞετοΖπτ Ισ άστε
μέψευ @π (Σετ φωτα: ντι οΙιειτΒοη
19 ΤΜ
*ΜΙ

ν5ίε"ειαιρττΙτ , 86 (ο οοιιιιτε Ρει1 τι ρου άι:
εσπάτε, Η οτι ι1εΙο ίουΗΙο ; δε. τοττπι·Ιο
Ι:: του ε,έτοΙι1τ ε'ΙΙ ττ'εΙΙ: επττετετΙυ ;αΙτιΠ_
Με «ΜτΙ ό: Ιοίιττ· (ζΙιτΙΙΙ ε'αΙΙοτβΙΙτ δε ε'2-=

τιοετ-ιπΙτ επί·Ιιτ, ΙΙ Ποστ πι: Ρττιτοτιε Ισ Μη
«Ισ Ισ τσιπ :τι Με πέτα Ρετ Ιεε ιτιοΙΙΙτω
Βοπε ό: Ιεε ωτοτι:Ι::εετΙο Ια μετὰ Ε:
ΒΙειι Ιιιγ ττιοΙΙτιο ρουτριωΙτ κιόττοΙτω
τειτἱτυτΙο 5 τ€τΙτε ό: Ποτ τιποτε (οτι ·

_ ·ΙΡτττ, Μ: [τω _.ρτΙοεΙΡε ὰ: Ιο.ΙιτωΙρτΩ

6; ςΙ;·Ιετ κ:Ι1:ΙΙΙ:ιττ ΓΡΙτΙτυεΙΙο , τιουε Μιά
[αυτΙπίε:τΙΠΒΙσπι:ητ τοωΙκτ @σε ΨΙΙἑ

ί20ΙάουτΦ0ττοΙΙο. [ε τι: ρυΙε ειρρτοι1υ·

ικτΙο ΓουΡΓ«Ξοτι τΙο πια, ςιι1τΙ:: το Ποτ
· ΙΆρόττΙ:·οΧΙιο_τε: ΤΙιτιο:Ιτέε τι το .Θεώ
άτωοτι: εοτιοΙιτσιπ, ηιι'ΙΙ τα ωτιτιςτιτοΙω δέ
μοιιεΙε όέρεΙ-€ιτευτ Μ ότττττετιτΙρττοΙτ

δέ ΜΙΙαοτ Ρετ [21168ΙΙΒεττιες τΙ:τ:Ιιοο1τ 1ο
€1911·όι1 5εΙεττευτ τ, δε ττιτΙτ Ι'ΙιιητΙο :Ισ .Η
ΙΜΙΡο τοτιπττκ ΙἱτετιτΙ:ε ντοτΒες τοΙΙοεμ
[σιτε οτι:Ιοτρ ηπα (οτι ι1πι1ΙΙτετ Μη· τιτ

τ:οττιττωικΙε τΙο Με τεΙΙιιτπιτ:τ, Ο:τω .τα
_ουίατΙοτι τ'ειεοοτό‹:' τιμή ειπαμε Ιτἐ›

ΙΙοτΙειοΒεεω ηιττε: Ι'ΕττΙτιιι·ς: Ιυγ τΙοιπ1Φ
ΡΟΡΙΙΒΜΙΏ©ΠΕπ·. ΑΡτι;ε τραμ; τη: :νου-τ

Μ

· τ

`

ΙΙτ9$5
Ι

τ)ι
Ι

ε_-=~

|Ιι:· Δ: ΙΙΙ. ιι ΤίϋΜΜ.

Με

άτοΙε με αοπο Ιειοε ιποεεΠῖτὲ να Ρει- @ΜμΕ

πΙΙΙο @στο εΓνει Η @ή ζώωπιο. Ε: Μ
:Με α: Με Π:;ηΒΙο ε ω: ιεοι:ε οΙ:ΙΙΙ8ο ει α:

ίουρίςοη. Οι: Γαιτιοιιι· δ:: Ι'ειΕΕ:&Ιοεε
@Με Με Γουιιαπ οΧΙιοποι πω: άσυοΙτε

ιΙι·: ΙΙΙ ρΙετὲ εαπ-Ια ωοίωο , εμ ε2·:ι:ι εισ
ςυίττετιτ 1ο :Ματια ; 8: Ια οι:: εμε “Με

ειι1ο:1ω1ιε”ΙΙε ω: Γε τ61:Ιι:Ιιεητ άαπε νικ Π
Βι:ΙΙο ωεεω ,_ «τα φιοΙε1ιιε Με αυίε;
ςυ'επε:οτε ι] υ'Ι-Ιε ι:οιπάιπ Νεο ε Ωσηε Με

ΙΙΙΙΙΓοιπε Ρειε @ο Με ρτοΙΙΙι·ι·. Πάπια: Ματια
ΙΙΙΙρυτοι· απο τωποηεπιπι:ο ει Ια :Ματσε
έα: Ραπ! , ΗΜ Ια ηοεΙΙΒεεια: :Ια ΤΙΜΜ
τΙιέσ ; 8: ΙουΙἔτ Μπιουτ άι: ωεΙΙϊκ, ε111Β

Μπεστ Ισ Ζακ άιι όΙᾶὲΙρΙα Ι.:'ΑΡ6ττά
ν0γσΙτ άσε τουτεε μπε Ια Ρει·ίπιπτώτΈ

πΙΙιητιέο εοιππο Ι'ουαρεΙΙέ: ·; ΙΙ·νογοἱτ

ετοΙ·ΙΙη.:Ιε νΙοΙεεεεε ι:Ιεεεεπειτώεεώε·άΙ-= '
ωΙΙ:ιιεε Γιιτὸοιιι: ά6 ρΙι:5σιιτεθα!εΙεεω Με:

?Ι1τει:τάσε Με, Η ΓεειικΜε «Με ειιεεεεε;
ε Ρ:Ιίωι 6: Γε ωστε ρι·οοΙπιωσ 5- δ6 ε» `

'εεε ιΙο Να·οη Με, ΗΙίοΙεητ ορμτεΙτίε11; Χ
Μ, εμε πιο: Φ: τυαΙΙΙειπε π'έΙεπιπΙΙεβ
έιπΙει Εογ ::Ι6ΈΙωοεΒέσ. Ε'εΙὶ σε @ώ
1γΗΙΙ: ν&τ ε! ει: π16τύνΙί 6:Ιερι·εθ
Με εμε: ο°εΙἔἔΙ εεττ;; Βεω·ι:: ·.κ1ιε'Η Βιετ

ΙΙΙυιφετ Ι: -:Ιοει άε:1)Ι6ι: , Δ: .α::ιστω
. Χ

ε·

`

·

:ή

ΓοΙΙΙΙ

43

Ιοό

ζ .9ευπων 1 Ι π.

ς:1Ημ. τουτ α: ε1ι1_'ΙΙ Ιον ει ὸοτιτιὲ άο ειπα: ρουτ

:είὶΡεοτ επεσε άο τοαυΧ ,.8ε ίσωπ ΗάοΙο
:Παπ ίοο δε3€τιευτ ευ πιάΙΙου ‹ἱε .εαπ

ὸ'ειροἱὶειίὶεε δεῖ ὰ: ΪοΗοΙεΙΪεε. Ετ Ραπ Γεω
111ιτιοτ ὁιιτιε εεετατιά όεδε:άτ11Ι Ιαν το
Ρτεί-οιπο σε [απο Μ. νΙΒικιπ ὸἰιιἀτιεβο
Ι,€ΙΡΓἰΕ , ηιιἰ 8οιιικ:ιπιε Ιοε ντανεΤετιιὶτ€ιιτε ‹ὶο Ιε:ίιιε ()ΕιιΝΡ:;Οω· @ΑΜ (Με-Π) ::ε και: .α ρσΖπ2·ἐσκπἔ ω; ΕύὐΜ άι· :ἰπιέἄἰἰἔ,
ψωἐ· α'εβπε , ὰ ά2ΖεύίέΜ
άρα: κιβ

β,:. Η ναι: άπο εμε ΕΕ(Ράτ,ηυοοουε
ωιοπε «πω -ὸε: Βὶειι επι Ιε:ίοε εΙπίΡε
ίου ΠΠ» , ό): νη άμα Μπι Πάπα: 86 τὶ

1411άε,ωειί8Ρι1Μειοτ 86 Βεπι€τειικ , ΡΙείΙ1
άε εοιιτεἔε να ά'ειωοι;κ, ΒΔ ά'νιι Γεω. .
ι!οιυω$ε ραΙΒΒΙε. βετ οΓρτΙτάσ :ἰτιιὶὸἱ

Θ, εΙυ'ΙΙ.Γερο.τε “ή πρτείεωεκιτ Μ:
πετρα ΓοΓρτ1τ ε!ιι (ΞὶιτΙΡεῷειιιἰΓτηε, @Μ
ΙΞε να οουτειδε Με 8; ἔ0ὶΒΙο , :μή ετειἰιικ:`
1ρεΙιειιτσΠεε (Μ κτιοιιάφ φωτιά εΙΙοε έε-Ε

ΕΜΠ: εοτιττε 1.661; Ω!ιιτΙίΕίεε πιστωισσε,
ίεε Μἱυεε,86 ία ρει:ΓεευτΙοω,εΙυ1 :καν

Με άσε ε1ινι*1Ι οΙτβι·ιιοΙει: νικ: ίιπ:ΗΙε ,. ὅ6=
ς1ι:ε Ια τποἱτιάτε: να:: ε:Ρε σερ:νιΒΙε: άο το:·
@Με επι ΗΙς::ιοε , 8εςυάΙφείο1ε φώκια
¦ Ζώα
τούφΙτό. :Πε ιι'εΪΙπ με Η (.άΙτ ΡΑΡό-ν

τ·:€31?είρε;ς .άο Υ :16ει:αδΕμβ ; σοῦ;
%Μ
Α/

ε
Ι

·

1

|

›

-/

Ά

Ι'είΡτἱτ
ὶ .

-7 ›

17μμώ Χ'

`

-

[π Α: Ι .7'; α ΤέωαΜέσ.
7 107
ΙἶεΙΙρ-τἱἐ ά: Ισ. εΙωΙτ δ; άι: ΙὲιπΙΞ, εΙι1 νΙατ οΙΙΙΙΡ.ΙΙ
δε εΙιιςι·Ιππο,6ε ‹:ΙεΙει ιπειιωειΙΙΒ τ:οτιίδσιμ
εο,‹μΙΙ επιππ τοιιτ,Ρ:ιτοε ηιιΈΙΙο οι Ι)Ιοιι·

ρω εηποωΙ. Ι.ΈΓρτΙτ εΙο Ιοίὶιε (:ΙιτΙΙΙ:
@ΙΙ πω φπα @ΙΙ/ασε ,. (ΙΜ ρ:ιτΙο δε τιείτ
εικτο νικ @Με Ι1ειτόΙοίΙομ]υΙ Μ: ετει1τι1:

Με, μπε ςμΙ_ΪΙΙ εΙὶ είΪειιτὲ ςΙο Ι)1ευ ηι;ί

Ρους·τοιιτ.. (Σε: ΕίρτΙτ αροττἐ`Ιεε Ἀρὁ-·
τω; ό:Ιιτε Με Μια ,Με ·ρΙιΙε ροι;ΙΙΙ6ΙΙΧ

Ιω15εΙΐτογ. ΙΙ ει έ;Ιτ ΙΙππΙΙιτπ:ιπ [πατώ-Ι
ΙΙΙΦΙα ΒοίΙσίΙσ ‹:Ι-ε·υ:ιπ· ΙειἔΙοὶτο , Ια σ”
›ΙιεΙτ0 €Ι€υ:1Μ Ι”:ιττιΗοε , Ι”Ι€ιπιπαιπ:ο

:ΜΜΜ ΙΙΙ ἀοδΙτΙικ· , & Ια ΐοιβΙοίΙε Μωβ
Ιω ΑΜΒ! Ια ρΙυε· έρουιι;ιοτ:ιΒΙο [Με
εποε Ιιτιε ροΙΙβι1Ιοτι, Μει-Ιε εδο έα: όψ
ττηει· Ια νταγε Έστω ' ό; τηει€ικιοΙππιτθ
Ι€ε Πάω-εε εΙ'αυσεςυε Ι: ;εοΙε ίυτΙευπ,

ΙειΙοιΙτο πατε-α Ρεοροε , μμε σετ ΕΙρτΙτ,
Με Ι)Ι::η οου5 εΙοπιπτ ου ΓοπΡΙΙε ,οίΙ; ›

77 @τά ά· ιίέίεε?ίω &· ά: βατ πξβέ.τ,
ΪοΙΙΙΒιιηοιΙτ εΙυΙ Ισ φωτ , Ποπ Ια Πη;ε:
Η Ισ ττουΒΙσεΙ”νοε ΡειΠΙοη άέ::εΙέο,
Μ8νπο ΜΜΜ (Μπα &εςΙΙη1τιο, πω;
υΙαπωι: ετ111€τε Που, ωι;Ιε :ΜΜΕ επ
ἶτε Ια Ιιο1111ϊ16ξΩ Ι (?εΡειΙε Ιἑι (με: νΙειπ Ι

Με @ι Γοτ‹:ε ἑ-δέ του: (αι οοι1:48ε:_

Μπι: η01:5Ιέ αποκτα 5.- Ιω» @αφή
Ι Ι

Ι

ὶ !

› Ι

__;Ιι
ιι

1οΒ
8ευτ2οπ Ι Π.
ΕΙιειΡ.1. ΙΙ τΙΙιτ, @'22 :ή Ιερέα: έφωτε:: Ια σἔωτέτἑ,
1. τω»
4..ι8.

&· με !αριηθιίτε σΙΜτ2τΞ> [Με Μ:: βορεια
588 τιιοιιιιεττιετιε ΒΙ·οοεάειιιτ άι: α: Μπι:
ΡτΙτιι:ΙΡε: Μ: [οιιτ με πιοικιε άοιικ τ1ιι'τιτ

τ:Ιειιτε. Ε: ι:”εΡτ ει: `τιιιε Ι'Αρόττε @αν
56 ειιΙΙοιΙτατιτ , «μια εν! υπ @άι άι· /ἐπι

πψϊτ : που ι:ιιτΒιιΙειιτ, ΙΙΙ ιιτιΡετιιοιικ,
ι ματια ται.ίΓοτιιιαβΙο 86 τεπιτιετὲ :Ένα
Μωβ ΡτιιιΙιτικε, τμ 8οιιιιιεττιι: τουτο

Γοιι :ιάιοιι μι: Ιω Ιιπετε?τε εΙεΙέ ἔΙοΙτιε
ιιτ13τω , 8ετΙο Ι'οάΙΗαιτιοτι άοε Ιιοπι
Π105- ΙΙ Ω: ἔκ ά'ντι ττιοι: ΓοπτιισΙειΒΙο άατιε

νικ ΡειτοΙΙΙ:: οι:τ::ιΠοτι, Ιοτε ιιι1ε Πίτα:
ΜΜΜ: Ρτοΐτιιι:, Ρτειπιιιτ (οτι :οκ Ροι11°
να: εττττειιιειἔιιτιεο , 8: Ιιιγ τΙΙΒιιιτ @σε
.ιτε.ισ.Γστι 8ταιι‹Ι ΒιιιοΙτ αι1ΧΙ6:τττεε Ισ πιοττοΙτ
ει»
Ιιστε άιι Γεω , ΙΙ Ιιιγ τέροτιό., "Ή τίς#
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[_
ὶ_

ντ:ιγε ιιιιιιΙΡαεε άε Βιειι :7 τέπιοιιι σε
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ε'ΙΙιι'αίοιιεΓΡι·Ιτ. Ι..ο.ΙΙΙεε νοιιε εοικΙιιΙ-.
Η Μ” επι τοιιτεε νοε κ7ογεε. @με εε
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τὸ εΙε Ι'ΕυποΞΙΙε , Πιιπε (με: ιπ1Ι>έεΙ:ιτ ,· η!

Ια ροωΡα €Ιω ιποιπεΙεύ οι ΩΙΙΜΙΠε.;τιι β.
νΙοΙ€ιπα: νουε έτοη·ικ·. @νε Με ππέε
εΙαιιτπω ςιι”νικ: ιπ:ιυυ:Με εσιτίδ:Ιε:Με εο

ουΙο & οοικΙαιιτιο επι όεά.ιηε ; εγειπτ.
Ραπ, δε θιγε:τιτ ( τ:οτιππε εΙΙτ Ιε 52%)
?Ιτοιό.

(Με (μίοι1 Ια ΡουτΙιΜυα ενο” :ι (ΙΜ

:8.ι.

νόσο ρτοΡτε (Μουτ ιΙεπιεΙ τέιΠΟΙΒΙ12Βέ
ιΙε Ι'Ι1οοείὶετὲ , ‹Ιο Ια νστΙτἐ: ,· όλα Ια θησ

τοτΕ:58ε ἀ1ιιπιπὲ ‹Ιο νόσο ιέεΙΙΒιοΠ;8ε ἀέ- Ισ. Ποσει;Ιτέ δε ΙυΙΙΙοε: όεε ·ττ1οκιΐ5,εμΙΙ
νουε Ια ΐουτ ει11ΒτεΠετ; ρουτςιιογ σαπο
άτ1:ε νοοε? ΙΙ τή? :ι Παπ τΙ·επΙε· τουτο σετ-.
το επι1Ιο , ιμιΙ Πε (Με Ι:παιιι,8ε Ηο·ηοτειΙ3ΙΙ:'

8ε €:ζΙΟΓΙΕΠΧ, δε εΙΙΒοε €Ιε·Ιει ρι·οςε&Ιοπ
ὰ: Παω δε ὰ: Ι'ειρρΙαυάΙΙΙεωεια: Δω
.Μ7"_εΜήε ”
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' ΙΙ ι1·”οΙΙ με τειΙίοι1ι1εΙσΙε (με Και· Έσω

πω: δε Ιου: ΡειίΠ·οο *τέΙ3Ισεττ€ τΙειπ· άι:
ΠόΕΓΕ πΙο.·Νε: Ιεε εωὶἔιποε ροππ.· (Πιε
ιΜικιτιε επ νοτΙτἔ: 8ε ω ΙυΙΙΙεο·, Ιιτρτω
τεθ:Ιοια ὰ: Βίειι. Ι”ευτειιτ8ε Ισ <έατατιεΙ
·εΙο τουτο απο αιιιίε , πε νουε :Μωσα

πει ροΙππ. ' Ι.Έ)ΓρτΙτ ‹Ιο (:ΙπτΙΙΙ , ΙΙ νὸυε
ΙΙ:ιι1όε· ,_νουε ε. :Ιοιππδ: πω: :1ίΙοιιωτιεο.
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ΙεεεοΙιττ :ιεΙΙόΜοηε ιΙε εε ηποπιάε; δ! επ- εωφ.1.
Ι:τερτετιάτε 86 ρουτΓυΙιιτε εουτεἔειιἴε
πω: Ια εοιιτίε εΙε Ια νοεειτΙο11 εεΙεΙΙ:ε>

ευεπεεεετεΙιεειω εΙε να” ίεΙσπι Γε πτε
Ιυτε , Ια ἔΙοΙτε 8εΙε τε8τιε εΙε ν6ιτε δεἰ=
@εεε φ'είΈ-εε ειπε νοιιε εεευειιτ βή
τε Ιεε ΙιοτὴωεεΡΩεΙιιγ εμ εΙΙ ρουτνοι:ε, Μ,",;,ε

εΙΙ: ΙυΒιπωεητ ΡΙυε Ρι1ΙΙΙειτ1τ, εμε τω” 100”
εει1:ιειΙΙ Ιοιπ εοιπτε νοιιε. Πε πε Ρεμα
ιιειπ τοσο εμε Ιε εοτρε , 86 επεοτε Πε Ιε

ρειιι1εικ Πε φ.”ειιιεε (ει Ρετπ1ΗΠοι1,8ε (ε
Ιοτι Ισα οτότε μια ΙΙειι εμε εε Ιοι1ι1επτΙτι

$εΙειιευτ Ραπ ὸέττυπε δέ Ιε εοτΡε δέ
Γεω:: επ Ια μεσω. @Με .άοπε Ιω;
[ΜΙ ε1ιιΙΙΙ βια εωΙτισΙτε,δε τιοκιΙεε Μοτο

Ι πιεεηιιὶ ιιε ίοτιτ εμε ίοΙΙ:ΙεΙΙε δε "Πω
Μ:ιΙε Γοιιυε:ιεε νοι1ε βάεΙεε , εμε Β εετ

ΕΙρτΙτ εεε νοικ είπε τεεεψείΙ νο εΙρτΙτ
‹Ιε Ιοτεε 8: άσε εειιτεΒε ό ΙΙΙ'είΙ: ειιιΠΙ Με

α'2!εόΖέων & είε/έκ: 74%. ΙΙ πε νεο: με
(με νοιιε ετεΙἔτιΙεε Ιεε ΙιοΙππ1εε; πιαΙε
ΙΙ πε νει1τ με οσο ΡΙυε @σε νουε Ιεε

ΙταϊΙΙΙεε. Τεστ έσω βια ; ΙΙ καφε εε`
εοιιτειΒε π1εΙτηε εΙυ1 νοΙιε Ιεε ω: ιτιέ
ε ΡΓΙΙΒΓ› ρτοεεό.ε ά“νοε ντ:ιγε δε ετάεπέε

Έ; επιοιΙτ επεσε @σε :- δε @με Ιε εΙείΙτ 8εΙε
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πε ΙιετάΙεΙΙε. ΉΙΙ τι'γ ει: άουτ: τΙετι
τΙε ΐοι.ιΒιιειικ Ι Ι τι1 ε τιιτΒιιΙειιτ όιιιιε Ιεει
ιτιοιιιιετιιετιε ‹Ιε νότα: ΡΙετε , `τΙετι ‹:Ιε

ΙΙ:τιιΒΙειΙ:Ιε :ι α: εεε Ισ. ΡειΙΙιοτι όεΙ'ετ
Σεπτ , 88 Ιεε ί:ιιτΙε8 ‹:Ιε Ισ. ἴιιΡετΙἘιτὶο_τι Πι

ίΡιτετιε ειΙειιτε άθΙλοίδε @οι Ιει.ιτ Εοιιτ Με
Ριιτιετιιετιτ νΙοΙετ Ροιιτ Ιειιτε 1τιτετεί):8

` Με ιΙτοιτε τΙΙιιΙιιε 8: Ιιιιιιιο.Ιτιε,8ε Ιειιτ Ρετ
ίικιάετιτ εεε ς:'εΙ": νικ: α:ιιιιτε ·τι·ιετΙτοΙτε
θ.”ετιιΡΙογετ Ροιιτ Ιει;ιτ ίετιιΙΙ:ε 86 Ια Ιτειιιε
:Ισ 86 ΙΙιτιιιιΙΙιεε ; Ισ. ΡετΙιεΙιε δ6 Ια ετιιέιιι=

ω· 86 ΓιιιΙιιιτιιειιΙτὲ ττιείττιε Ια ΡΙιιε άέτια
τιιτέε. ΑττΙετε τΙε ιισιιε Με Η ιτιιΡΙε 86

' Η ΡετιιιεΙειιΓε Ιτιιε8ιτιο.τ1οιι. Μ. εειιιίε ‹Ιε
ΒΙειιιιε νει:: τΙετι τΙειιτέιτ απ:: τ:ι:ΙτιιεεΡ
τιισ.ιικΡεοΙιεε. (Σοτιιτιιε εΙΙε είΙτ Μετα
:Πε τιε τε9οΙτ ιιΙ ιιἶειιιΡΙογε εφε άεε
Ιτιογετιε ΙιιΙΙεε`8ι€ (ειπα. Ι_.5ΕΓΡτΙτ τΙε
()ΙιτΙΙΙιτι'ιιιΓΡΙτε ευ:: Ια εΙιτιτιτε8ε Ια Φιν
σαιτ διΣ Ιε Γεω τειΙΙΙε. Ετ ΡιιΙε τιιιΉεΙϊ
εΙεεεττε τιποτα ιιι€εε Ι:ΜεΙεω Η ιιοιι9`

ιιείοπιιιιεε με οΙ:Ιι€εε ο. τειΙΙιιτιιετ εΙιει-·
εστι τΙε τιοιιε $1(: τΙοτι τιιιΙ εΙΙτ ετι ιι6ιιε Ρετ
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σιωΡ.1. σσΙΙσε , άουτ Πε Ιου: να Ιικέσωση: σοι19 Ι
Ή Μακ; Η ΙπΙσπ σα: Ισ ρΙυε ἔσειιιάῖραττ
ἀ”σιιττ'σιικ σοτκΙαπωιπ ΓσυεισΒΙΙσ ά'νιισ σ

σοτ11τιπωσ @ΙΧ σσωπισ @Ισ άοδΙ:τΙσσέ
ρα σΧττειυ:1€ατιτσ, οιι ιτΙσίιπσ άεισ8σισσιι
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Ισ , Ισ. στεΙΙ:ιτσ-ά'σιάσουτ1τΙσιΙσΒΙΙ5ωσ 8£
Ι .ΙΙΙ ώΙσ
.Ρσπ:Ιτσ τιὁτι·σ τσΡυτσιτΙοτι πωσ Με:
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ξρετεπἑε ; δέ έΔΦΙΜἑ Με; απ” ὰ: πιόε'
δοι.ιιιετΜηε @άπο όοικευτ δ: ΟΙΕΧϊΙΕΙ)τ
_ π1ο:15άό:ριιίε
εε;ΐουε μ έδο-ει:ιή_άο
Ιεςε1ι1εΙΙο
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έο.ηιξ ὸ”εκιιπἐφε
ΦΠ ὶγἑϋσττ‹ἔ
Φ:
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Υ Α /ἱσ ἰι Ϊ Ϊξοοϊἰωἔιἴὶἐἔε.
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@ο δέ ρειτίο1$οο το ρου ά'έρτοοι1οε,ου'ΙΙ οικηηΙο
ρ γ (πω: μι· ζώο ροιιτΐο ΒΙοὶτο, ραπ'
Μοτο οπο, δ: ροι1τ πόσο ρτορτοΙοϋειορ

·8ο·,86 ο ρτοικΠο άουτοοτ ρΙοε εἰο μιά
ουκ Μουκ οΙο οοιικοοἰ Γοτιτ οΗΉ8οε ρου:
Μα Μπι ,· :το οοοΙοιιο Που οριο τοΓο1τ,
Μ; ΙοοΙοεο:ιοτ Ρετ Ιο ίοοοιπε άο :πιο
Πε;

ροοτοε , δε εὶο τουε Με οΗὶοο3 τΪο ο!ιατΙτ'
το, ορο 11ουε οοι1ε ττοουο:ορε οειροοΙοε
-εΐο Ιοιιτ τοιαοϋο; οδο Φο οουε το8ατά'ο'
Ιο βιο, 8εάοιπ οσα όοοοοε Βιὶτορτὶο-ε
οΙρεΙοποοοτ οοπο ρτοΗτ, οΠ: Γοτότο οριο
ποιο όροι·ιο ΓΑροτρο-όο πιο ροάπτ- μορ
άτο ει ΙιορτοΙο τέττιοὶ8ιποἔο οι: ΒοὶΒοοοι:
ΙοΓοε, ω ίοε πιὶοἰίὶτοε,οιιὶ ποσο Ι'οιοοοο=ΐ
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πω.
πιοοάο
(Σεπ πω”
Η οΓε Μαι
ττοὶττο
ντογ
οοἱουτὸΒυγ
οιι'ἐτ οοο έΒατά
ου Μ· -

1ι1οίωο ίοττο , (ρω Βι1Γο1τ ουττοείοὶε Με·
ρϊοιΜοτο ΕΒιτέ:ἰοοε ; ἀοτιὶἔτοοτ Μοτο
τοΙ$8ίοη 8ο 1ο ἀοροΙἔοειοτ ειοοοοιιο Με
1ηοΠροε οοιιΙουτσ,Ιει ποιοτηοπτ οιιΠὶ κοπο 2
δωρξοτομ5ε νοο οκττειοοραηοο, νοο Η- ›
ᾶἰοο ροτοὶοἰοοίο , @ο ποσο ειρροΙΙοιπ·

Ιιοιοτηοοε δε] οροΓαιτε , ποσο ῇιιΒοεωτ
ΜΦ8οοε εΐοιιοπ οικέοπο οοοτιτιυοἱοιι3 ^
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[οη:τΙε,8έ Δε οουεοτο1ι·ο φικέ α:υσττοιιΙ
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ιβετιε άο Ι'ειΡρτοΒιιτιοιι 86 Δ: Ιο.ΙοϋειιιΒι:

ι .

«ιο Μα, Με εκο.τιιτι:ε τειιίοτικιπιβιω
_ Φ'1Ιε θιίτριιτ σε ειιιέιΙανι3ιιά;βοηΙΙε οι:

[ειιιτοιειιτ εκτιρςίεΙιετ; θα; @τα ὸο°ἐϊιτἰἰ-·
Ϊ @ο ιιο_ΐοιι: Η τέιτιοιετιι18ς@ιιδειΒιιειιτι
. ·9·ι `
.
` Π.
1οιιιιιιειΙο
ΒιιΉι! ει- ειισροτει;
μια;- ςιοιικ
,

μ ι ΦΠ! σ. ρι·εωισΒ Ιιιγ ιιιι:Πιιέ

(ει ΒοιιςΙιο.

Υ Ιιιςτέι::,ςιιΊΙ ει. ι:οκιβιτιιιέ ι:ισ.ι;(ι·:ε πιιι·μειι:ε,

ι1ώιμι ΓοςιΙὲ άι: (οιι ιιιιιιιι @Μι ςιιις(οε
ΑΡὁπεε απ Διιιιοιιά: ειιι ηιιρκι@ ι 9ιιΉ5

' γ οιιτ ΡΙαιιτἱτ ττιαΙἔτὲ ιι: ιιιοιιἀε:, 8; ειιι'ιΙε
δ? οιι: ιιτιιοιιεθ:_άε 1©ΗΕ8 Φωτ; 8: άι: ΜΝ

[α:ι8; α* οιιιιιιΖι1ς, φ σ. τι:ιριιθ άι: :οιι
;Β$1βδ ίοιςεράι:1έι πειτε δ: άο1ΐειιίς:,86

η ιιια8ο15ςιιοιιιαιτ ιι,ιίΒιι€ κι ᾶ1ιιἱτιὶτἑ
_ δ.6 ΐοι·ιοτιειιιε Ρειι:1ι·:ε ιιισμιιειΙΙοει:ιε “Β

Ηϊετε .]ει_ @ειπε άι: Πεμ, ις_ία1ιιηειο;

- .Εσωπι68,_Ια ΡΜ @μερα μι Ρ1ωιιιιιιιιο.
4 τ7$Φτιι;βτςι;ιι.πιτ ι;ιιιιειε έιτέ οιιΞε ω: 1@ :ω
Θ:: 5 ω Ρέι:ίζιέ ΙειςιιοΠρ 8: Μι Ωι€αΠΕ κια
..
ι

3. Δ

ΡΙιιιο(οΡΒέε :Γαβ ιιιι'νιιι: ·νιιιιιτιξ δε” `

Δ ΐούΒέ ω θά β Ιογιιιοΐωι: δώ › ΜΒ Μαι
›

Δ

@σε νοιιιιξάιιςΜ μπι Ρειιιιιι·ι; βει:οιβΙο
τιιάιιτιοιιτ. (Τ6Ρε 1Σι τοιικοιι6εω @ἀεὶ

Ιι€5._ 8ἱ 011 18 Μ; ,· Ϊοη ;ιΡΡομι; $μεμιιη:.8
Α ~ -ξω
ΕΜΗ» ω· Μ· =6ι>ΐ0ι9ιι©ἑέιΦ
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/ἱι›· ?Εμ ΙΙ. 4 Τἰωσ2¦Σ '
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@υπ ΙΙΓαυτ του: αα ουα υουε ρταΙ-αΙιουε αΙΙΙΙΙ.ίτ
86ουα νουεατογαο. ΙΪατι οροαΙΙα τα τω.
Ιω πιουυτοαυα εΙυ ΕΙυτΙΙΒαΜΐτυα :ιτι-#
αυτ, πιο: αυΙαί8τιατ1ιαοε θα τουταε Ιω

ΕΒΙΙΙαε_ :του οοπέαε άΙΙΙαταβαα°τ,__ εφε
αουί:αίΙΙουε οτοοταε άτα οοεαάυατίαΙταα;
. νοτια τταυυαταε ατι τουα_ααε ΙΙααχ-ΙΞι τοϋ; ·

, ΙαεεττΙαΙαετουα υουεάαΐαυάουε αστα-έ
πια τιαααΙΙατταέ 8εΙυΙΙΙΙΞι_υε ου ἴειΙυτ_δετα
Ισ. του ' ΙΙ Βια άουτ: ςΙα Ετ5ε:ιές:ΙΙΙτα οι:

αουὸυυυατΙ'αυυυἔΙΙα_ ευ: ΕΙΙε ‹Ια Ι)Ιαι!;
› ου ειοΙουτΙτα των ·ταΙΙΦουτδΙ Ι'ντταΙΙέ·
ΡΙαΙυ :Ια ἔΙοΙτα , ΙΙ τή» Ραυττττου έί10Ια

τΙα Ι·ΙοτπαυΧ άστα 1°υυττα.ῖ βατή· σοφῷ) `
υατίειΙταευτί Ιαε άαττΙουεζτυαίπτα πα τ1Ιαιζ,
ΡειεΙουα Ι'ΕυειυτἐΙΙα τιαΓοΙτΙἐ ΡΙυε'ΒαΙΙα:

8ε Ια μια ΒΙοτΙαυία αΙ0&ττττα οτα υπ Με.

Μα. ΕτυαΙαρ Παμε (Με αοΙττξ οτα
Ιιουτα άΙνυα έαΙΙΒΙοτϊ ουΙατά αδ: εαυτό·
τΙτέα ; ατο τι'αΠέ ει νταγ ο1τατουτα @το
κε πιατα αΙιοία φα Ι'αυτίυΒΙΙατ @τα ο

Με που:: ·ταυτοαΙΙαυα αυτό μου: αιτοττα

'ταῇαττα @τυπικο ‹Ια κα; τω:ΙΙττου: δ;;
ΙΙα!αυτα ΓατυΙααε; αατταΙυατυατιτ 2υοΙτ

τααουττυ ΙΙατι·αυτ τ:: ωσπου Ια αυ_υταΒα
ΙΙΙγ ταττοτττοατί υ'αΙϊ-με πι: @σου άουτ;
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απου Ιαο.Μ9-.ΙΙ7
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ΒΙιαμ.κΙο «ρω ε”ετι ΒΙστΙΗ;τ Μ: 86.'ΙΙ808ΠΕ. ΕΊΙΨ
σ;Ιτι1τοτάσ Πάτα ,Ια καΙΙοεν86 Ι:: Ι‹:Μ
οσωωιικι· ιΙοεΐΙιοτπωεε Μοιπά·οιπ αΙΙΙ:ε ΙΙΙ
ΦΙΙΙιευιι,εΙΙΙΙ (ϊθΙΣΙΕΡΟΠ όι€ ΜΙΒ ὰοΙτ ειιιοΙτ -

Βϋι1το· ώ Ιο.·:€ΙΙΒΙοτι : Ια Ιειπ ά .φωι)ΙΜε
άεε οτεειτι1ιτε ταΙἴοΙιιΙαΒΙ€8 ό8ΙΜΠΙ:.ά283

Μέι1Β:8ε @σέ Ρο1πευτεεωαϋι;ε 8: 01%
ηΠτιέεε_2 @Μέ Μουσε ΦΠ :Ισ Ιω μα): '
Ρεεἔκιε , εμε ΕΙΙ:ι1επτ ΗΜ ΕτέΙιτςιιτεΙ:ΙΙ
Ισια· ιΙΙ €Ι4τίετ; Ι'εάοτετΙοο γάιιΕτΠεΙιι€

€Ι=ΙΙΙ ,αιτβίςέΕττΙοηέ ΙΜΣ Ιαν τ:στΡε;ο1τ
Ι

ΙΙΜΜετιω: ,·ηιΙΙ 116 Ια παπά ς1ι'αΙογ -

1°ΙΙε·(ττΙε ; 1α1εως, @ΙΙΙ €ΙιστοΙΙόΞΙεί)ΜΙΙΙΙ ·
·ἀΙτ @Ιω Ιάβειε (Με Με 6ΙΡαοεε :Νοε :
6ΙἶοἴεΙΡ€τΙΙΪαΒΙ'οἈ ου Ια ιτΙΙοιττΙε, ΙΜ Ισ

6Ιϋέτ2:Ιι€ ΜΙ Ια· εϋ.€ι15τίστ ΙἐΙ ττὁπο ὰ: ,

Με Ρ6τό :π 1εΙΙηςΙΙΙ ΙΙ:ιΙΙΙΙΙοξ.τΙΣΕΠΟόΓθ
Ι:ΜΜτεκταπε τΙΑΙΙ:Ι'έιεατ ὰοΙἔΙο`ΙΙο μοΒ:ΙΙ
6ΙΙΙηι= σ:Ιο:-ε Ι3ο.ΙΙΙ:ΙΙσε δε ει «τω ΙτπΙΙΒΙΙΙτά·;
@ΙΙΙ Ισια· δ69.Έδι12ΙΈ 82; ΈτέιΜτΙεε πισω Ι' ΙεΙΙΒΙοι1Γεε , ςϋ:κιΙΙ-.εΙΙοε γ. @επί-επ › σα
¦ Ει- ΜΙεωΙ: ε @ΠΙ ΙΙσίΡσοτ 1·Ι€ει ΙσιΙΙΙΙΙβ
Ι ξΑΙΡεΙ3Ιο1Ι.”απΙΙΙΙΙ:αυτ ίοΙτ Ρεϊ:-ΙΙετάΙΒιιΙ©δ
› έσβε:Βέ Μο.Ιοθέ ΙωιΙεταΙτι€·; Ιει·Ιει113

@Η τε;:οτιηφΙΒΜΙ ΒοτΜτπε ΙΙΙΙΙΙΙΙΙα(Μ©ΙΙ
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Ι Δω ·ΙΙά1:ροπό Με εΙοε·οεσεευτεε ·ρσσΙνε-6
ιιοΙίω,ου ΙωΙΙΙιωοεΙηΙΙΙ ΙΙΆπταψνιέΙΙου2 ` '
Α. σ:ωΙει·.ειο
εωω ;ά2:είαΙιι&ε. ' Ιο·ΙεΙΙΙοεΙ43°
πάει:.τΙαπωεΙΙΙΙΙοκεπέω οἰι5τωιεο Ρθ·Ε·ι
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εεργειομ αΙοτε; (ο -ιτιοιπτο εΙαποιηεο_ε
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Ια ΡειτοΙο 8ε ό.ε Ια Βοποθε:απ:ε, (με Βαρ
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τοιιΩΜτα_τ δε ουιιωτικ1ε-υ.-τ @ει:μι:»:,ιυ Μ»
@σε , 86 γ ἴειἰἴαιπ τεεειἐοἱ-τ πι16ς.:€1ιι€ ίση,
εεε ητεί.τπεεεοΓ638ποωοοε ,' ημς:4Ιοε πω.
πατε το3οττευτ Ρετ Μπιτ ῇιπει;ςὸωΙὶτἔ:. Η
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11.
ιιοιιτ,οΠιτο·ετιτ ι.ιιιο Ια νοε:ιτιοιι ιΙε Ι)ι_ειι
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Βιιτιι. ΙσεΙΙε ΡτειιιΙετο·ωειιτροιιττωφ ι
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ὲ€Ρἔΐρεὶςὰ<=
Αν / Μαι
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_."-ο.

ΚΜ, :μπι ει ωπιιε πιω πω: , δ: ΜΜΜ
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.τουτο αυτά οιυττοέε σου ειοΙΙτο ους: υσυστ
' ηΐουίΕσττε στου που; ΡΙυτ υυ”ουττ. Ευθη,

τ:οττο οττουτξ

οσοστοοοοτ άο_νουΙέχ

1ηουΧκ1υἶ€ΙΙοτΞἑτο ό; Ιυτοέτο Ισ. τοοου-τ
ΠΩΙΙΕιΠαϊ › (Μό 11ουέί βουουσ ο Ι)Ιου

σουτ Ιοε άτυπο ,σουτ οσυττυΙευ-ευτ ‹Ι.ο
η ου τιιιουΕι· συἶνυο ρυ.ττΙο 2- σ:: τΙο σουτ
τιτττισυοτ Ι'αυττο τ οσυττωο β σουτ @στη
1Ισυε τυοΐτυοε ου σιτοΙττυο Ισττο Ιοεουμ.

του” ‹Ιο υσττο του ο: τΙο υόττοΙέσττΙτουτ '
ττυΙ οτΙ_‹ΙοΡουτΙ; συ ΙΙου ττυο Αστυ' [οιττζ .`
1τιοε σΒΙὶἔἐε` ιΙο τ·οοοιτυοΙΙΙτοΙοτουτ ά;

Ιοί ΙουΙο ΙρουτοοΙο @Ιου 8ο τΙο οσιτΙοίΙοζ
Ριου 8:

τΙυ 2τευτ (το @ο Ιο Ριτω-τυω έ·υιιοΙτμιο

Π Ι.

οτξςιιοΙΙΙουΣτ τ1υΙΙΙ ΈυΙΙ , Νόβι υτοττΙο
βουοΙιο, στα: ςοΙσ τυοΠ11ο (τυο ησυε Πο .

Ιοτ1Μποε μπε Ιυτ:τσάιιΙοτ δ: σΙ5ΙΙΙΙΙἑε·6Ι‹ιυἐΙΉ
ΙονΙοο , οοττιστο ρΙΙΙΙΙουττ ειυττοε ΙτοΙ11- Ι
Νοε, οΙΙ ντα όσο σε γι] οξΙοτ οΙοἴε @στο
σουοτε που; ; τυπο οΪοΙΙ σοι· οσττΙουιτουτ; -

τυο ΐου.ουτ Γροσω.Ιο 8: Ρει_τττουΙΙοτο ΕΕ ο·
ο”οΙΙ ρουτ#οΙΈτο σουτ οοττοΪιῇειιἴστμ σα? ,

.ΙΙΙΑρσττο τισττ1τπουοΙ εσας @οσοι ουκ( >
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οκσυτίο 8: @η οστυτυυττο. @σε ποθ;

έτ9Ρωε> Φο
= Φω 1ο· 1848389
· · · ο ι€1τοτυ-.›
@του
'έ'
Ι

,με

|ἱρ· ΙΙΙ:'Ρ; Ι λ 27'ίϋισ2&έξ

ω»
Μη
πε

1:69

·°

· μιτε.8«έα:ΙΙΒο1Ηε α: φα 6ΙΙ: Ιερέ1·ὸ ιΙ'ει- 01ωΡ.12·
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απο γο:::ιςϊοιά όΙΙ: _ςΙΙ·ΙΙτοιοο, επι Νέο φα
Ι'ειιιττε ψάιευτο Γεω· εθ`«:τ,
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.-οοομ,τΙτουτ τΙοε οτουτοο ου τοου‹Ιο , σΙο·Ιο
ίουϊΙΙουτο ‹Ιο ί.οε ντοοεώε εΙο Πτυρυτοτο

- τΙο Γοε·άΙΙΙόΙυτΙοοε , ρουι· οίττο ντ1ρο11
ρΙο ροουΙΙοτ σ. Ι)Ιου , τοτυτ,8ο ρυτ 86 Βοο
-.υοΡτο, :ιτΙοοτιοοει βοουοε Φου-τω , 86

ττ'ονοτιτρΙυε τΙοτ1 ιΙο οοιτιυπυυ οιιοοουο
Δ Ι'ττορΙοτο,86Ιοε οουυοΙττίοε άο-οο τυοιΙ

Ιιουτου:ι ΒοοΙο;ΜοΙε οουΙΙ:Ιοτουε τροπο
τοτΙουτ ου,οΙΙοοίΈΙο ίουτοο 8ο Ι'οιυοΙπο
οΙο οοττο Μοτο νοοοτΙοτι , άουτ Ιο $οΙ

οποιο· υουε ο Ιιοοοτοε.· Ι.'Αροττο οουο
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··οουΙιοιι, του: α:Ιο. ἀιΓῇε έτοιουτ ιιιιτιιιιτ Χ?

` _ άι: πιοιουυε δε ά'οιιΓ:Ι€υει οι:: Θ. ΙΙι.ι.ιιήρ
'

Ι -

Ν

3

ιζἔεἔ

ὰ

198
.5'εκπων ΙΑΙ.' />
'
'
ΟΙκιμΙ. δό άι: Γι ὁἰυἰη2τό. εε Πιτ ὸοπο Πι νταγώ
@πως Γιιρρπτἑτὶοη άυ δοέ8πουτ Ιεί-ιιε; οίτ

!1:ΡιΙε ετε:τηοΙ ‹ὶο Πὶευ ὸοΪεετιὸιιπτ ὸιι
ρἱεΙ, ιΙαιμήτ ἐυἴιμιεε-]α . εοι11ττιο €Π9
.
Με"

ρΙοε 82 τοτιθ:τιπέ Βι·ΜειἰοίἙὲ,ν.ἰἡτ Μ Με.
@η ιαοΡατε τητα, Π: υποοίΕπιπτ ίαππΙΙετε:- 7

_ωεπεεωκ Μοτη-ιπποε «τοϋ Βάσω όε Ιου::
ςὶπι1τ , δέ τερτείοπωστ γἐΜταΜεττκιιτ
· επι ττττοκιόε σε ἔωτιά ΜοίΗς , ςΪυε ΒΙσι1
. πως ρςοππε , 8; @σε Η: 8ετ1τε.ξιυιτι:ι.ὶπ

οτωμὶοπ όεριπετεπιτ ὰ: 1ὶεεΙοε.· ΑΜΠ

ί

νογοε νοι1ε φα ΓΑρόε;:`ε ρατΙειιπτ :ιΙΙΙουτε_όο α: Ρτετηὶοτ ειδιιοι·ιει:1οτιτόα
_ 5ὸᾶἔ.ιευτ, ηε-·ί:υτ· ροὶιπ εΙατ -ὸοιιτε; ώ:

·
δ'
:

· _1·έρ1. όάτο , φιρ Πέσε” ἐπὶ: α|φκιω , ου .ή έΜέ2

(ξ

Α

»Σπα·

;_Ϊ6· _ Μαπξβ;β&
οιψ-Ιιοτ κ:τα@τει
εύπέι·.όε·»ιά:πε
Μη15-1Ι
Μσω.εαη
11ε=βιυτηυ'1Ι
ρω

4

Μγ άωπιο ι·εἰ ιποταωτπέτπ: ρατεε φα
βερε Η ρτορτο111ευξ Π; ιιυάΗτὲ. επ _Ι21τ

·ςμωΙΙο 1ΜΜρΡαριιε ει” !ιοιπωεε;Ποτι
-φοωτη‹: 16ιπ Ιυἔ€) ου Ματ Ιζογ ΠττηἔΙΩ+
Απο: )- δε βοειυςοιιρ ΠωιΠ5 επεφτε ερω
πιο Μπιτ .ις:ειώιτειιτ, 6ιτΙ:ι1ε οιισεΜΗ
Με” α1τιπισο Ιου: $αιιιι;:ιη, που μ ΡΕθ$
Ροι1τ Με, ταοΙτεεετ, ..Χε ρ.ουε·:ιε:φοι11ΡΙπ
· τουτε:ε Με ε!ιοΐσεοφςεΠ:ι·Ιποε ο Ιουι·Β00· 7

@υηα @θα Ροιυ; -ός;ιωϊκ τοιιικε Μ;
`σ

°

:

”

ϋχ

· `

χ

ω(

. ε=ιώε

μ» Ζει. ι ο 4 Τέπωιόέο):

»ο

οιι.ιιίοεάο Ιου: ΓιιΙιιτ, Η Ροτθιιτοττιοιιο δέ ο1ιιιΡ.ι.
- ΙΙτι1ειΒιιιθεμιοτιιοτιτ, ορο απο: ιιιιΙ Ρο

τιΙΙ-οιιτ, πο Ροι·ΙΙΙοιιο_ οιιο μι: Ιου: Ηπα
ιιιοτοάιιΙιτο , 86ρατντιο ιτι:ιΙΙοο 8ειιι-

(
χο

€τατιτικΙο οΧτ1°ο(Πιο;τοΙ011 οο οιι`ιΙ εΙΙΙοιι:
Ιιιγ πιοΠιιο ει. ΝιοοκιΙοτιιο , οσο 132ειωι εκ
εεω·/όπ ΠΙ: απ Μακάο , πΜΡοιπ :Μσἰωπ- ἰ

3·

πρι· Ώ ΜΜέη ποιά Μ» με Ισ :κσ:2:2οβ2:

Χ βιαιιΣ·ιιυιπΖη. ΟοίΙ @πιο μι: Ισ. νοιιιιο
ου ειΡΡειτιτιοιι ‹Ιο οο ετειιι‹Ι δειιιιιοιιτ, Με
Ιιοιιιτιιο δε οοιιιιοτβιιιτ οποιο Ιοε Ιιοιιιε
πια, 8ο τιιοιιτιιιπ οτιθιι Πιτ ντιο ετοΙΧ, 86

τοΙΙΙιίοΙιιιιιι: εΙοε ειιοπεΙο ττοΙΠοίΙτιο Ιουτ,

οπο Ια ετ:ιοο τΙο Ι)ιοιι οιιιιοτε ποσο ει έτο
τιιιιιιΙίοΙΙόο. διιιιιιιογ ΙΙ ποσο Ειπε πείσο

άτο νικ ὸΙΗἱοιιΙ:ὲ ειιιι [ο ΡτοΓοιπο. (Με
ΙΙ ΓοιιιΙιΙο ιιιι”:ι οο αποτο Ιοε ΗὸοΙοε τΙ'Ι

Π·:ιοΙ ἐξ τριιε πω( ειιιι ω:: νοΙΙ:ιιιιικιιιτ
Ι':ιρρο.τΙτιοιι οΙιι ΡΙΙε όοΙ)ιοιι , εΙοιιιοιι- _

]
Ι

τω: οιιοΙιιετΙο Ισ. 8ι·ειοο, Ριιιε οιιι'οΙΙο :ία ·
έτὲ ιιιιιιιΙΐοίΙέο οπο Ιοιι€ τοπικιε ηπα

Ι

Ι

οιιιι._ Μειιε-αΠιοιι πιο ρΙειιΐο ιιιοε Ετοτοε,

οιιιοοοτιο ροτιίέοι ιιοιιε τοτιιΙιο ιατιιοιε οι1
Ι'οΓρτιο. Με ει: ο οΙΙ:. Ιο οοπτιιτιιιιι δι! νιιἰ<
οσο 5ειιιιιοιιτ Δεν” ό: άι: ΙΒιιιττοιιοιιρΙο

] ‹Ιο Που , ο”οΙΙ ει. ΙΙΙι:ο δε ιΙιι νιοιικ δ6 ‹Ια ι
30ιιιιοοιις Ι..οε ο.ιιοΙοτιο , ειιιΙΙΙ Ι;Ιοιι οσο
.ο ¦

Ν

4.

› ιιοιι;2-`

_

_ ι
Ι

Ι.
·

ιοο

- δισκο» ΡΕΙ

@ΙΜ βοιΙε, ΒΑΕ Εσυ οΙε: Ια ΡΙετι·ο εταπ_€ΙΙ1έ
ΙεΓι:ε ΕΝΩ, ι1ιιΙο:·ΙΙ: Ισ πιάτα: Με: , δ;
ΙΔιυΙουκό'Ι1υγ, έκ ::τοτπεΙΙεωρητ. (ΪείΙ;

ιΙο Ιυγ φΆΒΙ:ιΙΙ:ιω ει μπω ΩιΙογε,δ£
[ΜυΙάΙΆ :ιρροΙΙὲ Ιου 5:Ι8οοιιτ, 86 ΙΙ·ιπ'γ

ο μωω ειω$ε ΙΙ υ'γ ειπε πιι1ηΙε ει Ι':ιυε:

υπ ω Θεια: , Μ (Μια ευ ιιυοιιι·Ι αυτη:
”-'εΙυ”ση Ιυγ. Ι”ειιιουθ £111βΙ2. (φωτα: «ΙφΙει)
8τιισε Με έτἔ: ιπ:ιωΐείΙέο φΙ'6ιπ Ια [ΜΠΕ

τικΙε· άσε καφε. ΜεΙΙε Νεκ ςυερειιχ
εμέ νΙιΙοΙετιτ ειιεειέ‹:ε ίξεεΙε:,ι1εΙ:Μεάβ

ίσοτ με , Ι”ε;ιιι ‹Ιε @πωσ `ι1ιΙΙΙοε πάω-Ι
ςΜΠἔ›Ιτ δέ Με βιιιυο1τ , υε_Ι:ηΙΙο1: ρω
φΙ”εττ εοιΙΙ::: ; εοπππε :ο Ια'ηπτιπτε, ω?
απο φα νοι:ε η'ειγς:ε ρειε όέ6ουικττΙα
[οιιςατ ιΙ*νι1 τυΙΙΙσειι, ναι:: ως: ΙειΙΙΙεε μ”
Ι ά:: Ιοι:ϊτ ‹:Ιο Κε εειικ. θα Ια ειπε [ο

Ραπ ώιιΠοΙετατ ου ςοοπτιο ς:ΙΙΕ&Ιυε+
στα: ειεςυΙΙ:: δε €ΧΙ1ιΙ3έε επι θ. (οιιτα:

βεέ:ηΙΙα ρΙσπΙτικΙε ως εκει: @ατά οΙΙο ›
Να έκ? ωεπΙ_ίεΠόοΉυο Ρετ Γειρρατωο:Φ;
‹Ιε Ιείυε ειωεω οι: ίἱωρΙετηετπ :τη Μ

κάθε: δέ αι εσΓεω Με η έτξ:εΙιτε Ιφ
εοωωοοεεωοιπ ‹Ιυ ηιοηεΙο, ΜΙ ὸεἔ
ΙποτΙππιεε τΓειγειοτ έτόΙΙΙΙΙΙΗὲμιὶ ›εωεω

ΙΙΕ: ΙΙΙ βι1υξ:, ςυ”επ νεται: σ.Ιε: Ιε8τ:ια: '

#99ΠΙ·Ι= Ρετ ΙΦωε ζωίΙέσιπ ίση Ι>τοΡω
°

›

Ι

Ι

-/ ΙθωΙπε

Ί”

ΡΤ_"
."·'

]ι):· Ζ'Ερ. Ζ !. οιΙΤίπω!όεε.
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4 κιιιιιι.(:”εΙΙ εε ειιΓειιτετιά 5.Ιεειι ειιιαι:ά ΕΙιιιρ.β Ι
ΙΙ επ εμε Μ· @ι κ: έΖὲ έωπιέε 27.27 Μοφ, Μ”
(βρε 2487°Ζίζό' κι Φεπϊἔ α! παπα? μα· η_ .

Ζώα 6ύι·2$έ. Ι.ε οοτρε ειι τΙετ ‹Ιε Ια ἐπι
εε :ι ότε ιιιιιιι?είΙε ριιτΙει νειιιιε άιι δει

Βιιειιτι Ιιιειι εμε Ιεε ΗεΙεΙε5 οτι ειιΙΙειιτ άείιει τεεειιΙεε έεΙιειιιτΙΙΙοιιε δε Ιεε ειπε. . Π

Α ειιιεγ- ΙΙΒιιιτ·πιιοΙιτετ Ψ1,8 Ια εοιιίιοΙε-- '
τετ ιιιεΠιιε ι:Ι:ιιιε τοιιτε ίση έτειιάιιε,ε'εΙΙ:
Μια: ιιοιι ΒιιιρΙειιιειιτ ειι (ει Γοιιιτε (Ιβ'
ειι ίου ειεςιιιίΙτιοιιι ιιιειιειιιείιιιε ειιιΙΙΙ
· ©ιι ΕεεΗτει:ε μια ρειιτόΙτε :ιιιεε-ςιιενε

Με , φι'εΙΙε ιι“ει όιέ ιιιειιιιΐείιέε εμε μι:
Ια νειιιιέ ‹Ιε Ιείιιε €ΙιτιΙἶε; μια ευ'εΙΙε

ότοΙτ :Ιοιιιιέε ω:: :ιιιεΙειιε ειι νιιε Η ρα
Με Μάικ :ιο Ρτικ :Ιε ΙΙιιΙιοιιόειιεε έ
Ρειιιάιιε (οι ιιοιιε επι Ια ΡΙετιΙἐιιεΙε σΙεέ

τετιιρε, εμε Ια Ρι·ετιιΙετε άΙΙΡειιίΞιτΙοιι

1ι'εΙΙερειε εοτιίΙΙ:ΙεταβΙε ετι εοιιιιι:ιτειιίοτι Ι
ιΙε Ια ΓεεοιπΙε. Οι: Ροιιτ Ιε ίοιιάε άε Ια
εΙιοΓε ιιιεΓιιιε , Πει ιιΞιιιοιειιτ ςιι'νειε "εε
Ρεπιτε8εττεεείοΙΙ:Ιε εοιιιιοΙΙΙειιεε ό:: Ια.
τιποτε ω1α·ειιιιΓεε , 86 όεε ιαιΙειιε άι:
Η 8ιιιεε.,τοιιε εεε Βιιιιιε ιιιγΙΙετεε ιι”ειγ:ιιιι:
6τερΙειιειιιειιτ ιειιεΙεε ειπε μι: ΓΙἰιιιιιι-Δ Ι

@ε εΙε Ιείἰιε (ΙΙιτΙΙΙ, Ε: εε Ρειι Πω Ιειιι:
·έτοιε τειιεΙε εΙαιιε Με ΡιοιιιεΙΤεε ‹Ιε Βιειι

η ζειιιειιιοΙ;
._
.Υ

πμ

ι ει - -

ιοα

(

.Έσπασε ΙΙΙ' Ε'

ΜΜΜ. (Ιεωειιτδἰτ οΙσίευ(Ιιιί(Ιοεε α εε (μπε Μ?
ιαει1ετι1ε(π εεε εΙιοΓεε Ι'ευΙΙ: έεΙαΙτεΙ
οι1(τε Ια (ΙΙΙΒεοΙ(ε (μή αροτ(ογειπ Ιω
.οπ1ετεε δε Ιεε νοἰΙεε (Ιε Ια Ιογ , (1ιιἰεοιι-.
ιποΙετιτ εε (1ια'ΙΙ γ αμεΙτ (ΙεΙιιιυ1ετε επ '
Ια (εεε (Ιε Πιευ , εε ίο(τε εεε Ιεε 5(ΙεΙεε·
εεε νογογετι( (με (μιεΙ(1ι1εε ταγοοε α
τται:ετε εε νο1Ιε; αι( Νεο (με ιτιαΙτι(ε

οπο( Ια ΙοίΙ:Ιεε (Ιε ΠΙειι, θά( α(ΙΙ(ε ία
εταεε, έ(αετ, (εο(τιτοε (ΙΙΙ: δ. ΡαιιΙ αΙΙ
( Μ”. 3. Ιεω·ε )σκευή/ΐέε/αε: Α: ω· πιει” (απ(Μα-›
Μ. ρΖεω·/Σ @Μαη (σωπεεώικι· σε @Με ο

8"'·]'έσε έέτα:ιεεε2ε, Ε( (1οαο(αΙ'έ(εη(Ιοε εε

- Ια εταεε, εε με (μα ε11ἔ(οἱτὰΙΪΡεΠ8ὲ
αοαο( Ια γειωε οι: ΒεΙεοεοτ, έ(οΙ(,εοσω
στο νοιιε Ιαοέε ,' τεΙΙεττε (Ιαοε Ιε ίευΙ ;
_ ΡευρΙε (Ι'ΙΓ(αεΙ, (οικω Ιεε αοττεε ιαα<
(Ιοηε (Ιιε(Μεα( ευ Ιεοτε Ρ(οΡτεενογε5›·
Ειπε
Ιεἴοεαγατιτ
Ι)1εο ό:τοτομι
(ειπε εί-ρετατιεε,
Ια εΙο(οτε.(Ιε
ει: Πει:
Ια @Ο
με

Ε!!! 5_ (η εο((εωογεεε (με ΓερατοΙ( Ιεε (Ιαν
14- (Πε (Ια Γαο(ί(ιιαΙ(εεΙα(έταεε α ότε (Ιερυἰ8
εε (εεε Ια έραο(Ιοε εε-(ου( Ι”νοΙοεϊ5,
(αεκ (ΙΙΙΙΙοξ(Ιοτι (Ιε 1ο›£,ω (Ιε (Ικα (10
ε(τεοοε1ΠοιμεΙ(Ιε Ρτεοοεε. ()'εΙΙ Ρωτ-

Ι

εεε ταΙΓοκιε (Σ: αιιτ(εε ίεωΙ)ΙαοΙεε (Με
Ι ΙΙΑΡ6ττε (Με 1εγ εποε νε(ΙταοΙεωε(ιτ (θ: ι
ο _
ε _α
γ?
Δ'
-

ΦΉ-~ __ μ
»'

Ι

7:

ο» |'Ερ.ΙΖ. τι ΤΖωοτβέο.

ιο;

· Δ: @απο 2:'ε @Ζω απο: »απο ο .έιὶ= Μυήχθ οιΙο.Ιτ

' #έα· ροοί'οφο:·2τέυπ @ο »έκτο διΜΜΜ' Ζώα · ύ
(ΕΜΕΑ οοιιτοττποιοτ·Ιπτο α: οιίιΙ έοτΙΙ:
:ΙΙΙΙΙουτε οσο ΔτοαέεΙοέ:ΞφουΙο2/ξ· οιΙοιωω Ζε: .
Μο παπί: απο· ωκικάΕΖέο επ βοοοφτο Τ'Μ'5Ι'

πω, δορετΙ:ιοτ ςΙο τ:οε τΙοτοΙοτε τοιπε,οιιο

ο

οι @Με το Πέσο /ΙΖωπο ο !σιι:Ζ8:Ι10Μπε.ε 1-;,_,__

]::β :ίοέτσωοω «μπαμ Α τμογ ΙΙ ΙΙιοτΠ·
ωροττοτ σε ου'ΙΙ οπίοΙοοοτ οοοΙΙοτο-ε
. .ποπ ου εΙ-Ιικ:τε οιυττοε Ποια οιιοΙο πιγ- ο
Ποιο :ΙΙΙ δοΙ·Βοοιιτ, οτιΙ ΙΙΒΜΗο Ισ. οΙοέττΙ

ΙΙο άο Ιοε;·οοο > αγαπα: έτο του τΙοε Ιοε Μ” Η
τοπιο ΙοοΙΙ=ε,Ι·ο αο2πωωω ω, υρωή·ΕΙΞ· κι η Ια

- β:/έι2»:ο. Που νΙοητ ου'οο τοιΙΙ:ιιπτ απο · ό? ΩΧ·
Ροτ:ΙΙΙοπ
. όοε άου;τ τοπιο ΙΙόιτ
_
_
ουο ποσο _ΙΞΡ,οΐ
.16. Ϊ
Ιοτοπιοε , Ποπ ίοοεΙο τομ οοτηιτιο Ιοε 5-9- .
.
ο
.
.
Κ ο .6.
(;2.11ΩΙο115,7%ο2:/σα:|οέ7αο8.Μπ18ΝΦΑοι35
σ” Λ
ΙΜιοτοοαοτ
ο Ια Ιι:Ιτο
‹Ιο οοετο
ταση

η»

οίιΙΙοοιποτοοά :τη οουκ ροΙοτε α: ορο › Λόττο δουυουτ Μ” (ΞΕΝΗ :ι τοπ Ραπ
ία Μοπή·ήθι:έΜ έ: Ζω @απο είε 0έω. ΠΙ

μα”, ο-οΙοτι ΙΙουτουκ Αροττο,οοοπ
τοοοτ Ιο δοΙΧοοιιτ ΙοΙυε οι τυοοετοΙΙο

οοττο Βτοοο2 Η ο, (τΙΙτ ΙΙ , -) ΔΙέ:πι2: Μ
πω· ,'ό+· :πο τον ίαυπέη·; Ια @ο & βΙ»:Μπ4

“ΜΙ μ» 2'Ει.ωοέέίο. ΕοττειΙοοιοοοτ `
@ή Ρτι:Ρτοιοοιιτ οο_οοΙο (μα: Ι:011ΙΙΙΙ9
ο`

ο 7

1ο
2

`

$Φ4-

.ΜΜΜ ΡΕ

Ι σ:

·θωιΡ.ι.Ι:ι @πω άι: Ι)ΙΙ::ιι , επι σε ειιιο μιι:νιι6

τι
1

οιόιιιιτιιΙ:Ιε 86 νταγειιιοτιτ εΙΙιιιιι:: Ιοοιιώ,
ΙΙ πισω εΙεΙΙιιτε·,86 ιιοιιε αΙΙιο.ιιι:Ιιιτ :Ιι:Ια
:ποπ εμε πισω ιιιετιτΙοιιε, 86 @σε πισω
ειιιΙοιιε απ' ΜΙΒ ειιι:οιιιιιΕ μι· ιιοεΡε

εΙιὲε, 86 ιιοιιε σΙοι·ιιιο Ισ. νΙ6 αετιιοΙΙο, ο _

πιο Ιειιιιιι·:ΙΙο που; ότιοιιε :τω ΙτιιΙΙ8τιεε
αι τοιιτεε (οικω. Ιι·:Ιιιε ()Ι·ιτιίΙ άοιι::ν - 4 που οι ιιόττε εΙιαΙι· αγειιιι; 86 άέει:ιιιτ Ια η
πιοττ, 86 ιτιΙε ΙΊιιιιιιοτταΙΙτὲ ασ Ισια, ΙΙ

εΙΕ ειιΙάειιτ εμ.: σ'αΡε Ρτοριι:τιιειιτ Επι
[οτι ειρειτιτιοιι ειιις: !α @και α'ε13έειω ε»
ι_=παιική·βέσ. ΙιιίξιιιοεΙΞιοιι επι ειιιοιτνειι
Δ. Με οττιΙ:τεε , Με ετ:ιγοιιε 86Ιοε πιοιΙ::ΙΙοε,
.ΑΙοτε ΙΙ αι ιιιοιιττει , δ6 :ιι τορτο[ειιτ:ι Ισ

(

εστω. Οιι επι πιιοΙτ ου 86 (ειΙιιθ Με ρω·
ιιιοΙΙσε,ΙΙΙοιι άοιιιιει Ισ. νετπὲ, Οτι αι

ειιιοιτ τοιιοΙιὲ Ια εοΙιειιιτΙΙΙοτιει ΑΙοτ5 ΙΙ
ΙΙιιτει , ( Η Γοίε ειιιίΙ Ρο.τΙετ ) Ια ΡΙα:ε: επι
τιετε,()τι ειι ειιιοιτ Ιοτιτι Ιοε εΙΙοτε, ΜΟΗ
ΙΙ οτι εΧροΙει τοιιτεε Ια ειιιιΙά 86 Ια ται
Ιοιιε ει Ιεινειιέ :Ια (ζιοΙ 86 ‹Ιο Επειτα

δε: ΙΙ οι Ρτετιιι€ιτιιιοιιτ έέπιιέ2 Α: »ΜΑ
86 ΙΙ ει εΙ'ειΙοοιιεΙαιι: ικά Ζω υπ &· Ζ'ΜΜ7·
ΜΖΩὲ ει· Ζωπ2επ , ΠοΡιιἰε ορια: ιιιιιιέΙοτιι

ιτιοε σοιιΡειΙιΙοε , Ια πωπω. εΙτοΙτ 86 [πιώ
@Με Με ιιοιιε ίοΙοιι Ι”ιιιιιιιιιαΙιΙ6 Μ

·

-

` '

ιιτοττιοΙ !

6668*

ι _..,
'

_

οι βιείΙΕΙιι; Η. Δ: Τί»ιωΙΙαεζ

«ο».

.

'

/

μη·

'

αταιιιαΙ επταΙΙ :Ια ΙειΙογ ίοιιιιατοιιιαε Απ Ποιοι!.
` Η·
κι!Δκ,α-»·.α'.

Ισια οιια το ττειιιΓΖταΙΙααιεΓοτι:Ιτα 8.5Ια
αοτιιιιιιιιιάατιιαοτ εΙιι Ετα:ιταιιτ,τιι ιτιοιιτ

:ειε :Ια πιοτι: ε δε ε Μαπά22 ή ιμίεσηασ πω.
π'ε7ΐοαΜακεκε αν? :οικον Μ· ώο/α: απέρ::2 22:5ξ

έττέτεε :κι Μπα έ: Ζι ία]ροατΖεεβίτε ;- 86 η. . '
ίαΙοπι εατια νατιταΒΙα (αιιτατιτ:α εΙα ΓΑ
Ροττα οιια Δ: αυτ! αυτ! ἰσἔκιἔα ίΖΙ!ΡΕἴἐὲ› ΕΞ

Δω οσα Ια ταου: ο ειοιιιε Πει: ιιοιιε μι:

:ιοττα ΡααΙιδι , αΡ: οι:: ιιοιιε ὸτατ ααττα νΙα
(μια ιιοιιε οιαοοιιε Πιτ Ια ται·τα, δε «Ια τα- .
ιΙιιιτα Με τ:οτοε ατι ΡοικΙτα , δ: εΙα Ιαε τα
ταιιιτ
(σε τυπι'ε.ι·,
ο. Ι:ιτειο.ιε
ι:οτιιτιια
εΙ:ιτιεΡ:ι.εΙα
ίαε Παω,
ΙΙΕι:ιτιτιιτα,
οιι αΙ:ιιιε
δε Ι Ι '
οοιιιιιια αΙΙα αΙιτ αποτο όιιιιε [σε μπω, ‹:”αΙΙ Μπα ιΙ:ιιιεΙα Παμε, οίι αΙΙο Ιαε

πια, οι εμ αΙΙ οοιιιιιια Ια ρτΙίοτι οι) Πε
Ιοτιταιιίατωέε,Βιιιε οιι”;ιιιαιικια ΐοιταιιαι-

τιιιαΙΙα Γοιτ ε:ει.ραΙ:Ια οιαΙαε οττειαΙιαα«Ια· #
α: ττιί'καέτιιτ, οἰι αΙΙα Ιαε τατΙαοι:. · Ε:

φωτ ο 1105 ειιιιαε , «Μπιτ αΙΙα τω: Ραπ:
με αΙεοΙΙτ Ια ΓοοίΙειοι:α , μπα οι.ιαΙει πα
τιιτα Ναι αΙΙ: με ρατιίΙΙιοΙα, οἱ οοττιι·ρτΙ.

Μα , αΙΙα ο Ια οΙτοιι: ὸἶαιιααιιτατ (οι: αΙΙαε"

του; σα οιι”αΙΙαε ΡαιιιΙατιτ ταΙΙαοτιτ :Ια Η
ιιιοττ,ο“αΡα Μια: ιΙα Ιαε οτιτιοιτ ‹Ια Ια Ια

;ιιιαια εΙιι (ΙΜ σ.Ρταε Ιαε ειιιοιι· αΙαοοϋιΙα
Ξ.ΙΑ

'
ι

¦

'

'

_
οι

πο6, -

εεκωω› νη:

_

ι

Με»! Ιέε:ε ό:: Ιοιπε οοτρε,άε Ιι·:ε εοιΙΙΙιπ:τ «Με
τουτωοιπετ ε Α'

Ια -ἔοετιωτ 5 82 εΙο Ιω γ
Ι:ιτικιΙε; Ιου; ΐειΙΙ:Ιτιτ ΐουί'ΕτΙτ Ιω ·ΙυίΙεε
ίορΙΙεεε (μπ'οΙΙεε Μετάσητρουτ Μι:
'

.

αΒατκΙοωτὲ 82: οΕΐε:άεθ ΙεΙιτ εταιτειπ:
εοιπΙΙτΙσπ (5:0ΠΙΕΠ8 «άσε πογοε) @ο ΒΕ

ΡΙοε πάειΙΙπ:ιπτουίξτμε Ια @οτε πιοΙΙ11ε;
δώ Ια, οΙποηε Εκτεεό Ισ .ωπ 86Ιο
Ροιιι;οΙτ εμε· Ια ΜΟΗ ει τι:ιέυτεΐΙΙοτΜπτ

ΐιιι·που·ε, ε'ε:ίΙ Μπα Ιυττσωέ ΜΜΜ
:Με 5 8εςιιϊ:ΙΙε σκοπο επ οΕϊατ·τέεΙΙιέ·
- 4 :ποπ Α” ανω εει1Χ ς1ιηίοπτ ΙΙστε Φ
Ι έ :1ε:Γυε ΕΞΙπΙΙΙ,‹Ιο (1ιικ-Ι(Ιυσ Ι12τἰοπ,Ι€Χ€£
' -ο.::ιεε ου εοτι.‹:ΙΙτἰοπ @ΜΒ Ρυ1ίΙστιτοίΙτς.
αυτιά εΙσπε Ι”Αρὁττε τΙπ ΜΥ εμε οὸττο

τ

' ;

- ' Βο.υυευταείέπιιέΙ Δι πω”, ιΙωτοσεΙ @ΙΜ
ΙΙΙγιι ότὲ σε άτοιτ;86 Πι ἀεροιι`ἱΙΙΙἔΦ (19

.

,σε ρουιιοϊτ; επ ςιΙογ οσηίὶίΙο @ΜΙΒ

Ι "

:ποστ τοικ (σκι επιρίτε; εισάττεΙΙιπο ΜΝ

;1:,6Μ__- @ΜΙ όΙΙτ ΞιΙΙΙξ:0τ3 ; @ιτε Ισ δεἱἔτι€ωτ κι άι;
Μ·

πω: σεΖη μέ α Ζ”εωρέπ ώ· Δ: Μωαβ·

ΜΜε # ·ΜΜε,ε'σΡε Μια: (ΡΜ Ιυγ ω
τουε-Ιε: ότοι·τ φ'ΙΙ·.ισοΙτ σΙ‹: οοι:ε φωτα
Ι απτο Με πωπω ;82(οιυ·ε ΙαραιΙΙΙηοο σΙθ
Ια πιοττ.· Ε: ε'6ίΙ αποτο στὰ σε @ως ηυΉ

€ΙΙτ εΙέιηε Ι'ΕρΙττ€ πιά Εἴοίἱεω (μια: Πω
'

ι· 2Ε<#70!2 , ρα σίέ:ή22: Δι|φφ'εΙΙ @Με @Ιω
' ΙΙΙ

Ιω .

Ι__έ

βι:·Ζ'Ερ. Π. 47Ζωιέέε.

ω?

ΙιητιιστεΙε άτοΙτ σιίεΙΙε τιιισιτ ‹Ιε ιισυε_εω,1
εστιάιιιιτιετ , σε σε ιισιιε σΙΙΙιιεττΙιειΙα

ιιι:ιΙεεΙι&ιση. “Σω Ιε δεισιιευτ Με ειιιιίὶ
άνω: Μ που; Η εΙΙ ευιάειιτ. Ε” τσιπ

σε ότσιτσιιε Ια πιω: ει ἴυτΙεεΙισπισιεει
ιι”εΙΙτ δωσε εμε (στ ΙΙΙ-ΙΙΙ- , (ασε Ιεσι.ιεΙ
ιιὁτι;ε παταω (στοπ εΙειιιευτέε Ιπποστ
τεΙΙε, εστιιιιι·ιε εΙΙε ειιΙσιτ ότε στοά: ει:

εσιιιιιιειιεεπιειιτ,Ια Ισγ ‹Ιε Ι)Ισιι ιι'ειγ:ιιιι:

ΜΙυΙεττΙ Ιε ἔετιτε Ιιιιπιειίτι ει Ι'ειιιρι·τε σε

Ια.ιιισττ σιι”ο. @Με σε ρεσΙιὸ. Οτ Ιε
- $ει€ωπ Ιείσε ει αΙ:σΙΙ Ισ ΡεοΙιε μι: Ι'εις-Ι

Ρἰειτιστι σιι'ΙΙ ετι ο. Μα: στι Ι:ιετοΙΧ στι:
·Ι”εΙΙιιίΙστι εΙείστι ί.ειιισμ δε σατΙει ΙΙιτιεί».-=
ειισηςισιιε Ειπε ει Ια ιυί'εισε ‹Ιε Βιειι,δε

σπασει μι· εστιίειμέτ Ι'ισεΧσέιισΙσ σω
σεΙΠτε σε ΓειττεΙΙ εΙεΙα Ιογ ; σοι πισω εβ

(ιιιεκεΙΙΙσιε ει Ια πιστη ειιιιΙΞ ειπε ΙΆρσττε
πισω Ι'ειιΙειΒιιε επι εΙιιιετε ΙιειιΧ-ἶτΙΙἴαιιτ;
(με Ισ ΡεοΙιε α έιΞ· εσπέωακὲ (ε`είΙ ει «Με ΚΜ 8.
ιΙεττσιτ δε εισ·σΙΙ ) σε ία (ω, ἐκ ΠΙ: είε.» ε· 1
Μαω 86 εμε ιιέπτε 5:ιιιιιευτ, α]%ι Δ: Ϊ'Ι'Ι°ΙΙ

ΡΙ47ἐ4ϊὶ0#
σιι”ιΙ
Δ: ρω
1ιιέςιιήσε άι·
κά· πυ:Ρε:θέ:,
ω: μπω:δε σ:
β»ή/[Μέ
δ; ωωμ
ΝΙ' Ι¦ -

ιιιι”ιματ σε βεί: παα!σόδάΜ ραπ Μπαρ
έ! πυπσιηισὑ::ἑ: όιΙε !α :ωιΖεαΪὁΪἰΜ κά· Η

[Οι Μ: ΡεεΙιε σπασει , Ια ιιιστε είΙ εστι
ίετιιιεττιιιιε:ιε
Ι

ξ.οΙΙ
_ ιΐἔΜ20# Ζάλ- Θ`
ΏΙι:ιρ.Ε Ιεςιι1ετΙ1ΜεΙ1Ι: άεπιπ·ιιτέο Γ:ιτιε άπο δέ

Βιιιε ειιιρικ: : Ρϋιε>ειιιο τσιπ Ισ ᾶτοι€ -'
τιιι”εΙΙο ειιοιτ (ιιτιισιι;, ιιε Ιιιι# ειιιοΙτ έτιὶ ›·
ὸοτιιιὲ Ρετ Ια Ι.ι.ογ”ςιι,ει οποία εΙιι ΡεοΙιὲι
ι ει: φα ΙΙΑρὁτιε που; τε:Ριέ:ίοιιτε Με ι

οΙοἔειπιιιιοιιτ οτι ειιιοΙιιιιε οιιάτοι'τ,ςυαιι€Ι
έ. Ό”.
χμμ.

ΙΙ όιτ εμε ΖεμΦ/Ω>ς/ί ἴιιιἔιιἰέ/υπ άι· Δ: φαση
ε'οΙΙ :ιάιτε τω εποε ι τουτο επειτα βια.
πιοιιτττιστο ιιιιΈΙΙο ο. (Ισ ιιοιιε Ραιτι(Ιτα
δε ά:: ιισιιε τι:ιιιτετ τιιοττοΙΙ::ιιιατιωιε άε-_
Ροιιάειιιτ :μια ‹Ιιι ρι:εΙιέ , (Με Ιω νειιιιι5

ΕΙΙ.1Ω10€Ι56ΙΙΒ :ία τιιιΙ άτοιι, οι ιιιιΙΙο ν;τ4
Μι Ρωτ ιιοιι€ Μπα. Πιιισιι€ @σε Ι::ε έ·
ιΙεΙοε ιιιευτετιτ ; ιι:ιο.ιε ιο ίοιιτιςιιι :μια α;
Μ. τω: Γε ΜΙ: ρΙιιε Ραπ 1ο Ριοιτιιοτ δ: οτΙ8Ιδ
Μπα «Η π ‹Ιο Ια οποτε , ω Ρει:ΙΈΙΙΙοει06
@ο (οτι Ιε8πιιιισ 8ε πισιι:ιιτεΙ ειιΒιιιΙΙοιν
οιιιαιιιιι
ρ:ιτ ΙετΜ,ΡεοΙι‹ἔ
ιιιοι·τ :Ισ
(ιΙ ΙΙ:ΙΙ15
ει·έιέ (ΖΗΜΙ)
Ιιτιεἔ:
· έ'είΙ
ειΙιτε
()ε:Ιει. :Μισο Ρετ πιο αυτια όΙΓΡοίΙτι0Π

ΡειττιουΙιετσ8ε 6Χττο.στόιιιο;Ιτε, ροιιτ ιτ
-Ριιτ8ετ και τιποτε ό: εε ειιίεΙΙε: :Μό
, ι › ,/είπειι€Ι86 σ.Ιε τεττιοιιτ ειΗτιειωϊιγ:ιιιτάθ '
ΡοιιιΙΙὲ ατα: εΙιο.ιτ4, Η τοιιτσε (σε ιιιίΙμ

.ΣΠΙΕξ18:°δέ τςιι6Ρω να ω” ΞιΙΈκετπΡω
· ιΙο Ιειιτ ::ΙιετΙ:νιι εστι” €ΙοτισειιΧ δε ΙΙιιτΡ
- Ε11βΙ>ΙΙ8 ΡιιιΙΙσιιτ οικω: εΙειε Π: (2.0ζΙι12ιτα:
`
› Ι
εσΙοίΙθ

ϊ

Η π ρω. Π. ττω5:6έςΞ
Ό
βσΙσίΙσ ιΙσ·Ι'ττπτττοττεΙΙτὲ ,σε μ σΙ1ειΙτ στ:- στ.;τ:ϊ

ΙΙΙ
ΙΙΙ

Ιο.η€ πίστα: ροτιττ τΙσ ΙΙσο Ι.Ι`σΙ‹›Β Ια οΙοξ
χ .

|Ι

(Πωσ σε Ι,Αρὁ£τσ`_€Ιεττι3 Ισ ηιΙΙττ2ΙσίΙ11σ
ός Ια Ρτστ1τΙστσ @ως ω: ΟοτΙτττΙΙΙσπεδ
σίΙτ ΙΙΙ:Μετ σα· ΙΙοτέ Ισ ΩΡειτατΙοπτ
ΕΞΞ.Σ..

τΙσ Ισιιτέ @τα ό'ειυσσ Ισ σό-τ·ρε;8ε Ιεισοτμ

ΙοττΙρττοττ ‹Ισ Ιστιτ σΙ1ετίτ δω” Ισ ΪσΡτιΙἔ
στ; ραπ ΕιΙτσ μπε ει εστω ηὸιτιτσΙΙσ;
η

ΙΙΙ

Ι:σΙσβσ βσ ΙτισόττσρτΙΒΙσττατυτσ τΙιτ,ΙΙέ

τσιάσίΈΙτοπτ τσ Ιοτιτ; Ποτέ σσΙὲτ ;ότΒΙσ,Ι
Η ωστε τ;'σΙΙστσσ ί-τΙσσιτΧ Ματιά εΙσ Πέ

Ιιιιττσε έστω! σΙΙσ τ1σΙσε τγτειιωΙίσ Ρόίησ .

ΙΙ

έξ #7 Ι τέσσστιάττπσ Ισέ
τ

ειπτσε τ ΙΙόττττ1πσέξ

_

Η

συ,σΙΙσ τΙστ1τ τουτσ Ισιττ ω σΙΙιτ-τσά

ωστε .
σ,Χ_'.<ε>

ΙΙ εΙσΙΙυτὅε τΙσ σστττσ ΜΙΒ

ττάτβτετΙ:Ισ

ΡείΠοτι ρ:ιτΙσ Πτττ_τίττ1σητ ότε Ισ
·ἔτειρσἑ
·
ΡετΙ'σΙσστ:ιτισσόσ δι
ττσ
8Ιοίτσ.Α
τί'ειττσΙΙ:σ› Ροίησ
@τι ίοττΙτ ἐΙσ σσττσ τσ
° [σοτέ σΙΙσττε ΙΙΙιττέΙσσ
ρτΙΙστιε ΙιτξστττειΙσ5ξ
Ιε τοστ τσσττσΙΙΙτέ @Η Ισ Ισροέ,δε ότιιπέ

Ισ σοητοΙαττοιτ -όσ Ισ τπτ ΞσΙῇῇιτσιιτ,° ρου;
€ΙΙ:τσ :πωσ Ιττγ το
τα Κομιιτιτιστ @τσ
1Ισιττ ςοΓΡ$-Δ:_ωσ1ε σΙσπ1στιτστ ιΙειοε Ισέ
Ειτε ›° Φ σεβ συσ μια α1υσΙσυσ
Φ
ν.

ΙΙ

τ_ τ,

Χ

`· Με

Σέι·πωπ 72.

!

ειιιιιΡ.ι. ειιιιττετιθειιτ Ιε εταιιό ιοιιιτ , ειιιειιιεΙ Με
8ειιιιιειιτ εφε: Ιεε ρόκα , δε τοιιιρειιιι€

γ Με Ιιετιε ιΙε Ια τιιοιτ,Ιεε τέι:ώΙΙιει ειι γιιε
. _νΙε8Ιοτιειιίε 86 Ιτιεοιι·ιιετ1Ισιε, εισΙιειιιιιιυ

Δ :Ποτε Ει επι δε :ι ρΙεϊιι Μ. τΙεΙΙι·ιιέϊιοτι αΙε
' εεε ειιιιεττιι, 8εΙιιγ ὁτειιιι: τσιπ εε ιιιι”ιΙ.
ίετιιΙιΙε ετιεοιτε @ω εΙε Ιοτεε Ιω: Με
βετιε , δε: ο.ΙσιιΙΙΙΙ:ιιιτ ειιτΙετειιιετιτ τοσε

Ιεε τγτειιιιιηιιεε ειΙἶεῖε ειιιΉ επτα: Πιτ
(

ειικ , ΜΙΒ Μαι «με εΙειΙει ιι Ιιιγ επι :ι ω
,
Ιε άτοΙΙ: , ΙεΙοτι εεε-εμε
άι: ΓΑΡὁιτε οιΙΙ-ε

Ιε_ιιτε, «με !Ιεκπσωί2 μέ β” α'έωιέτ Ισ
1ι.;.@οκ
π· &ΜΜ7 [ά Οι 7%02ΐ. @μοι ει” ιιιεεΙιειιι8
86 ιιιετεάιιΙεε , Ιε εοιιίεΙΙε ‹ιιιεΙ:ι πιοϊΕ
ειιετεε ἴαὸοϊιιΙιιατΙοιι`ιοιιτε ειιτΙειε Πι:

ειπα ; Μειιε ιεεΙΙε εεε εεΙει ιι'ειΒΡ0ΙΟΜ
Ι με εεε Ιε 5:ιιιιιειιτ «Ια ιιιοτιάε ιιεΓειιτ
ΙνεωειΙ:Ιεπιει:ιτ έέωιέιε. (Σεπ ραπ ιοιιιτ
‹Ιε ΙειΙΙΙιεττε :ΜΙΓ ε.εα1ιιιΙε , 86 εΙΙτε εἴ
Έι:ιιιεΙιιε επι εΡἔετ εΙε εεε ιιιαΙΙιειιτειιι€

εΙτοιτε @ΜΙ ει διά ει Ια ιιιοττ , ΙΙ τες0ιω
ιΙε Ιιιοιιε επ ίοιι ειΙΙιειιιεε @σε ιιου8
ετογοιιε επι ΜΥ; ίιΙσιειι :με Ιεε πιό·
εΙι:ιτιειειεταιιιε Ρετ νιιε άεπεΙΙ:ιΙιΙε ιιιετεεΙυΙιτε τοιιτεε Ιεε ΡκοιιιείΙε5 : 8£ Ι”
ίειιιοιιεεε ‹Ιε Πι ξιτεεε, ΙΙ ελ Ι;ιΙειι Μ·
ΐοιιιιο.ΒΙε ειιι”ιΙε Ιογειιτ Ρτιιιεε εΙε Ιοτι
Κογειιιτι19 1

!

. @π 2327. ! !. εΤΜε2εεω:

9.1( ('

ΙΙΙ

Κογαι1(πε (Με: Πε (ε πισω (πο: (ΜΒ ;ω.;(

ΙΙΙ
ΙΙΙ
(οι
ΙΙ

:Με Ιο(ΙΙΒοεε , δ( (ει.ιΊΙε (:Ιε_ωειι(ε(ιτ
εοπΐεομεη( αΙατηαΙε·ΐουε Ια '
· ο
·
τεεεΙπεε (με Ια Ιυ(τιΙετε (Ια ΡτΙοεε (Ιε

ΙΙΙ

'

ΙΙΙ

Πει( α νταγεωεοτ ότε εκεεήΕιιέε με

›ιΙ

° '°'

”

ΙΙ

(Με (ΙιΙΙΙΙ α ε'έ:πιέ2 Α: σου: , α Ια(1ιιεΙΙε· Ιε

ΙΙ
'

ΡεεΙπέ πω” αιιοΙτ αΙΙ(1ΙεττΙε,ΙΙαγαη(Ραε
Ια νεττο (Ιε ίση Ιαο85 (Σ: Ρα: ίαΪαΙοτε

Ι γ (Ιο(€Μιιε (εΙΙε(ηεοτ εεΩιτ(πόε (Ιε του(
Ι εε ειι'εΙΙε αυοΙτ (Ιε ίΙοτεεεε 8; (ΙεΡοοΙΙ=
Ιξε (Ιε_τοιπ εε (μι”εΙΙε αι1οπ (Ιε εΙτοΙ((3(Ξ
Η

(Ιε ροιπιοΙτ Γυττιοιιε › (1ι1ΙΙΙ πε Παπ οσε.

Ι ε(3(τε (1παΙΙεε ε( α 11ό(τε (Ιυτε(έ (με _
- πω” ιιε [ογοηε α ῇαιπαἰε α(ΠακιεΙι(ε (Μ ε -

Με εειιεΙ εωρ1(ε( ει( ε(ογ(Π( ει( εεετέεΙ Δ

Ι(εάειτιο(ειι(( δ( ειιτταιοΙ: ρα( 6η( ερ Γε ο Ι ' Ιεο-Βειι(εοΓε εοιπωοτιίοω ΜαΙε ·εε
εΙΙ:ραε τω” αεκ: Η(ΙεΙεε ( Ια (ΙεΙΙ
1ιται·κ:ε (Ιε Ια (εεττ και

Ια εταεε (Ιε Πάει» (Ιε(τε €τα(:ε πιο οοιιε κ
πάτε ραε ίΙτερΙε(τ1εο((ΙεΙα (τιοι·(Ρριιτ ο

Ι ΠοΙΙεΙαΙΙΤετ Ια (Ια11ε Με ου ιποοε έ(Ιόω
· Ιετι (1ο'αΙα νετΙ(ε, ειια(1εΙ εΙΙε σε ίε(οΙτ
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86 :ιεΙούταΙ:Ιο Βτο.οι: ο'αυοΙτ οέἐτὶὲἔ
θ.'νο ΓιιΡΙΙεο :παπά όεε οι·ΙτοέιτοΙε οιιΙ
1ο ιποτ1τογε:οι: οτι τουτοε ίοποε. ΑΜΠ
=νογὲε νουε`οιι”‹:οττο Ιεε Ιιοττιτοοε,οτι πιο

ΙειΙΙΙο με οι: εεΙοοτε:τ 86 ‹Ιο :τι:ΙδοΙΙΙοιΙ
Ιεε 8τειοοε άσε Ι)τΙοοεε, Μαη οιΙ”οΙΙοε Πε
5'έτοκιόειΙτ με ρΙοε ΙοΙο «Ρίο απατα
Ισ οουραΙ3Ιο ‹Ιο Μ. ΡοἰτΙο , ει ΙαοοεΙΙ‹: ΙΙ

(ποπ οοιπΙ:ιτιοθτ ρειτΙοε ΙοΙΧ Ρι1Ι3ΙΙου65.
Μακ Η α:Ιει_ ΓυΗἰτ μα: Ι:: @πιεσε άσε

Ιιοοάτοοε, α: ο'εΙῖ με ειΙε‹ἔε ο οοΙΙε οΙσ
ΏΙου , άουτ Ισ. Ι›οοιἔ:, 86 Ια πι1ίαΙεοπΙ6

Ι οίΙ ΙοΗοΙο. δει εποε ηοικ :φοιτ ειΙΙΪ2ΪΨ
ε:Ιιίε ιΙο Ια απατά ρου: οοιτιοΙε:έ Πωσ '
ΒοοΙιωτ , οοοε ιΙοιπιο ΙιωπιοκαιΙιτα ·
Ιείοε άοτκ: , ΑΙΜ οικ: Ια €τεια: :Ισ Ι)Ιι:ι1
θά ωοιήθ:ΙΙό:: ΡΙοιππκητ , 86 οτι “Με
Ισα έεοτιὰιιδ 5 οικω ου'ΙΙ ει όέωιέπ Ισ:
τοστ: , κ; οποτε: Μ: , ( οοπιιτιο ει)ουτ0
Ι'Αροττο Με 7268& ΙἘΜυαυΪΜΙΖΙὶ· Μ Ζ6Ρ
Μέιν·ε ρο.τΙ)Εοατ19Ιο. νοι1ε νογοε Ι:Μ1
ουσ Ρειτ Α: Με ΙΙ οικοιπΙ Ια νἰο ΓοϊτΙτικΙΙο
ο
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δΖ σεΙορεο,οοΙ Γε εοττ1τποοεο Ιογ Ισα5 ΡΗ
Η. ίαη&ΕΒεατΙοτι , 86 μι· Ια :εοΜοΙΙιτΙοπ
έ:: Ι”οΙρτΙε, 86 €ΙΙΙΙΙ έειοΙιοοοτει ου δω

πι1α:Ια @οπο 86Ι'ιππιτιοτωΙΙτὲ. ΟοίΙ Ισ
ΙϊγΙο :ΙΙΙ δοΙ$οοικ Είπε 86 6Ιο ΙΙ:ε Αρ6;
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Ις ΠπιρΙφ
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_ _ › ε__υισ,€2:ιιστοι: οι Βια: , άι: Ισ δοὶ- Μ” 'ε!
€ησι1.τ, άρει-Ω εἰε Α: %εσπ ‹ἱ ία υέσ,ζρ'Ραέβ “(9.8
κι!! 29%" Εά·αΜά' ?ω ἔ/Ζ#ἰ€β##2σἴκ άι) Οέε!,

ό” β” αΙυακς]η νέα· ω: ›πωω|ε-; @βατ ίε Σ'"°

Μ? α? Μία δὲ δ- Κω Με ·ωσ ώ ω ω;
“Ψ” “ |ΕΠΑ"ι4 Μ ω” δδ ΜΜέβι1ε Με
!ΠΜΜΣ €Ϊ›ιυττ‹:5 Ποια. Ειπ ο!Η:τΙέι ωΠ
-›.;Θ:·α

ΦΠοΚ] > οὐ (Με Ιω Ιποππωεεἀεριιἰε Ια
Ροειιο, ώ Η βειίἶε , δ; ῇ ΠπίζωοΙα 86
ΠωΈΠβΈΙο Η ΡΕΕΓΒἱΕΕ@ α οτὶἔὶιηΙω
©Χα1Ι9ΠΦε ά: Ιει1τ Πάοκ, εμίεΙΙο πι;

ῇἙ-πΒε-|= ἑ€
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Φωτθ [Με ει”οίξτε ειρρόΙΙόε νέο (Μ:
ΊἔἶΡΕ·οε ΠΠ0η κλπ: Μα: Λάο ξιπεζιΞυεΕίεέ

ἔ

έ; ,ιοι1εάςθ8·τ©2ΒΙ652 Οἰ©Π ›δάυηοΠοε
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@Μακ άθΠ$ Γοτάιιτε άεε νκο88εάοε
Ρα(ΠΟΠε :

άθ.Π81€8 ;1α:ξάοηε ςΓνΠς: Πα..

ωϊ9 @Με δ: ΜΗττικ εοοτὶηικΙΙοσποκιξ

ος"ΡΦΦ ου ει Ωω άιι Πω Σου α οηΪουΕζ
@τ 9 ττ2ΛΗΠ1!έ: @τε τι:Ιαΐο11ε , οι: άε: (σε
:Μια οι: ά: @ως ά'αυττι1γ,5: ειι11 μπώ
ιτειεειε-Ρειταιὶ
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τιουε Γοττιιιιαε ρΙουααε,Γα εατυιΙτια ατι α;
τυΙϊατειοΙατιιατιτ οι ριτογειοΙατιιαυτ,ίοι:

οιιαΙα.νιοΙαιιαα ‹Ια άαΙιοτε Ια αέττυιία-,
του ουα Ιαε τιιαΙ:ιαΙιαε Ια αουίι.ιττιατιτίοΙτ

ουαΙ'απαα8εία. ατομα τοιΙυΙα!Τα Ι'έται
Βοαυτ9 Ια πια οιαιι ουα ααΓοιτΙἔι, ΙΙ
νοιιε Ια ιΙαίιταε . Ια νΙα ,ου αΙ'ντι ατυπιαΙ,
του τΙ'ντι ατιττιιτιαΙ. Μο.Ιε ααττειιιιατυαυτ -

α:: ααα με ααΙΙα ιΙ'νυ Ιιοιιιτυα,ουι που:
ατα Με αουτ αουιιοΙττα Ι)Ιαυ, 6αρουτ
Ια Γατυιτ, δέ ρουτ Ιουϊτ αΙειττιαΙετΓντια

ααα ο: αυτα ίαΙιαΙτα τΙαιτ18 Ια αουτΙαυαΙ

αιται·αιαα τΙαε ρΙυε Ι:αΙΙαε , δε αΙαε αΙυε το
ΙοΙαε ειδΕιουε,τΙουτ Ιου ααΡαοΙα νυα Μ·
αυτα τειιίοτιτι.αΙ:Ια οι: ΙτπαΙΙι€ατιτα : Ιω
(στα: αυτα α'αΙΙτ τι Ιιοτι άτοΙτ ααα ααε αστα .
_ ιισ.ιιιε Γα.αταεΙυγ απατη Ια ΚΙΟΠΙΑΦΠ7ΙΟ1
Ροιιτ Ια αΙοιιιιατ :ι τ:αΙΙα οιιι ΐαυΙα Ια ττι€=

τω: ναι·ικαιοΙαιιιατιτ ,' αιΙΙαιτοιτΙα Ωιιυταοα
·‹Ιιυιτια δ: Ιι·αιιταυΓα νΙα τΙαε αυτειιιε Ιω
ΒΙαυ , δ: Ι'ΑΡοττα Ρουτ τιατιουε Μπα

αυαυιια άουτα, αυτ: α`αΙΙ αξια ουΪΙΙ ροτ<
Ια, Ιιιγ ιοιιιτ Ζ”ΙαπωωέτΣ· , σ.1υ:ιΙΙτα τιμή

τια τ:ουιιΙατιτ αυτο. αΙΙα (αίιΙα. Ωω· ΗΠ
τιια αΙΙαε" αΡειταιιτα Ι'αιτροΠεΙου εΙα ααι1Χ
αυτ' ρταιιαιιτ ααε τυοτεΙα νέα ό· Ζ,ΜΜτ·

#εωαε αουτ αυτ: Δ; νέα ἰΜΜαα2ε/ία,Ια πιω:
. $π
- α'2Μπα_:Ετσι δα`©·
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Μ | 2έφωυαωΖω: σ'αγ:ιοε έιἐ ωοιιτθ: αεοΙωγ €ω.ι.

ω Ϊ ὰ: ·υέεςιιε ΡουτΙο τμωΙιβετ δε τείὶτοὶη
Μ, - άτα ει Ια Με: ΙαπωοττσΠε, Ρετ Μπα ίοτπιο Δ
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ιδο- Ιαο8:ιεε ειΒὲε ΒιππΗετε πω: ασκ
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έετἱυαἑιπε ά11 πωπω:: , σ.μ1,ει εοι1Χ Φ: ?ΕΞ
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ΒΙΠΕ. Ι..”Αρ6ττο «Μ όοικ: φα τιὁἐτε

ΠΔ δαιάυευτ Ιοί-με (:Ι1τ1ίΈ »ι Μ: ε» Ζιυπέετο
α; :Με Με ΜπασΜΜεμπ !”ΕπακέέΖω._ Ι.σ
Ν; ` Ντιπ:: άφητ Η [ο Ή:τς, ίϊ8πιβε ρϊορτο
Μαιο, 8: πιο: Ραπ ιποτ , φίέ! Μ Μπα!
ΦΗ.

Επ
Πέ

·κέε. *>Μ:ιάεΙο (Με 6Ρα:Μόοτπ, αππιπο ο
Τα ττειάιπτ κόπο ΒἰΒΙε $ 9κ'2Ζ·23ι αφ· ενιςΜ;*
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¦ ἰιικιἐετε Ε: νογὲε , ῇο νουε [Με εοτπΒὶειι @ΤΜ
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-οίὶ ρτορι·ι·: δ: οοτιικ:ικιΒΙο απτο εκρτςΕ
Με ‹:ἰε ΓΑρόττεζ (Σετ Η ερ: ντάγ φα: -
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ιπεΗτεε ειιατιτ Ι'αρατ1τ€οτι ά:: :ώμο δε!

€
β

€πουτ,Ιοε βοοπικε ειιογ::ητ άαΠει φιά
ηικ: σοηηο1ίΕιπκε όε: Ια νὶο ῇωπιοττεΙΙο,
εοππωε Παω Γ2Ρωι1005 τω: Ρετ1€51Βυτεε άσε Ρεγετιε ππε:Πινετε , ςικ: ρωτά

Ψ
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ΡεΙσπιεη: μι· Με Ιεπἔε8εε άσε βάοΙε:ε
”ἱ&εεΙ. ΜΜείὶ νουε οοιπῖὸετἑε οΧεᾶε
'σποτ α: €μι)ιΙ8 οτι ίειιιογαιστ , γουε πει;

νοτὲε ςυεκΙοε7ορἱ·ιιἱοπε άοε Ρα:ιτι1ετε Δε:
; _τ(0:1τ ςυός].ιτε Γουρ9οηε ἰτιεὸτ:αἐιιε,‹°›ςὁοε ·
άουτςε,/& ἀοεἴουὶκιὶτε ΡΙιποΠερ'νιιο

: "“Ή'απ 66ίοΙΙ __εοοποί!Ταικε : 86 ηι16__)εί
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ρ16Ρ.ι. ετειιιισε άσε εΙειιιιειε έισιτίει·ιιιε Ε; ιιβ
ω ' ' ζεστά: :Με νειήιτε, τιιιιιε ιισειιιιιιιοιιιι ἔστι;

ιιιιριιτθι,ιτε 88 ἔστι εσιιΐιιίε[ Ωω· σου:
Ιω @νεοι ιἶειιισιιε σιιε σιιεΙσιιε; νικ ιΙε
. Ιειιτείει€εε εκιιιιιιιι:ιιιε ΓεχεεΙΙειισε ό:

.

Ισ οποτε δ; ιΙεε εισιισιιε ‹Ιε ΙἶιιιιιεΙιιι;

δ ·

. ιιι:ιιιιε (ε ίσος όΙειιι):: ιιιίσιιεεΙΞι @σε ΦΙ©

Αν

Ια τεσσιιιισιττε ιιιιιτιστιεΙΙε, 86 σα· τ:σιι-·

ΙΙιΙειιιιιιΙε ιΙεΙσιιΙιε σοι ριιιισιτ επ πάτε
νιε,σιι Ιεε νει·ιιι_ια Ισ; νισε: ΙσιιισΙειιι

[σιιιιεστ ιΙειιιειιιες ιΙ:ιιιέ Με [σειιι(ΙιιΙειιέ
[ο ιιιόιθειειισε·, ίιιιιισιιε Ιει νικ:: ίονειιι:
ι·εεσιιιιιιεε, ιιι Με ειιςτειριιηΙε , ΙΙ5 ΟΠΕ
έσω νιιε ειιιιτε νιε ιιρτεεσεΙΙεἶ ενέΡΙΙ ΙΙ

Ρι·σιιισειισε εισ.ιιτεΙε:ι είιπιεσεε @αν
ιιιεε ίεΙστι Ι_ειιτε ιιιετιτει.· Ετ μιὰ @Πέ

σε·ιτε οριιιιιιιι ΜΙ εσιιίστειιε ιιιιιίειιτΙ:
ν ισειιε,8ε Με ιικΙιιι:ιιισιιε εΙε ιισιτε σιτυ

ι

‹

ιε,ι5ε εΙε ρΙιιε ει·ιεστεειτεε ντιΙε Σι ςειιιιΙει
Ιισιτιιιιεε ιΙιιιιε Ισ τΙειισιι, εΙΙε έν: ι·εεειιέ
εΙιιιιε Ισ. ρΙιιΏρατι :Με ιτεΙι€ισιιε @πιάσι
ικα Μω σστιισιιειι ν ιιιείΙειιι-ιΙε Δε Βι
Ι5Ισε δέ ι:Ι”ειιει:ιεί 8: απο σσιτιΙΜΠ ζω
ξσΙΙ:ιΙεΙΙε τετιειιιιειιτ--ΙΙέ σε σιι”ΙΙιισιιτ ΦΙΦ
νειιτεισΙε9ΙΙσισσε,8ζσΙιιιιισεΙιιιιε;86ΜΟΒ·
εεΙιιιιιε ιι εΙιεισιιε με ι ”εσισιιιε άσε Βειιι

ι:Ιιειιιιιιειιτ επ ά'εριιιΙΙει-τειιεΙ9ΕΦΐ
η

_.. Δ .

Ροι15

·9ΒουτΙ:ε
];ιτΖΙΕΡ.
ΙΙΙ·ιιΕΙιτε;ι
Σ!. ι:·2“έΜΜέξ
Ια πω; €Ι6 Ι)Ιου

Μ;
τιιιι ::Ιιιιιι.1ι
ζΙιιιἔτιοιι ΡειιΙοι· ει· ι:ιικΡειι. Ιω Ρτοΐοτεε,
` Με Ιο-Ιιιε ΡειττΙοιιΙΙετε;ιιιι”ΙΙ Ρτι:τιοΙτ εΙΕ _
Μπιτ οιιικΙιιιτε, Ιοε ιιι·ιι€τιΙΙΙιιιιοε ρτοιιιεβ

Ιω ιιιι'ΙΙΙΙιτιιτ εΙοιιιιοΙι ει τουτο Ιι::ιιτι: άι:
Ια ι;τειιιιΙειιτ δε οοιιΙΙαιισοιΙο ΙΙιτι :ιιιιοιιτ2

.δε Ιεε ΙΕιιιΙειέε ΓΡΙΝτιιοΙε ιιιι”ΙΙ Ιουι·ι·Ιο

ιιιατιιΙοιτ2 8‹: τουτο σαιτ:: :ιΙΙιατισο ΙΙ ιΙΙιιΙ
Μισο Ιειιιιιι:ΙΙό ΙΙΙ κι τοα:ιιοΙτ ι:οιιιππΞε
[σε οιιίαιιεΙ δε: ε'ειΡοΙΙοΙτ Ιειιτ ΒΙειι° 86
¦ κ” Επι:,`τουτ @εΙππΙΙ5-Ιε, ειιι6:: Ια:

ιΧεωΡω θε ιιιιεΙιιιιι:ε να; ιΙο Ιειιτ ρευ
ιιΙι; ιιιιιιεΙιοτε άι: α: . ιιιοιι‹Ιε όιιιιε Ισ

ςΙΦΙιΙ6_ιιι ιΙοιιτιοΙ: νικ εΙΙ`ειιιέι: εΙρι:
φ-=κ.°εΡΤ-Ο·=_πΒ_ι

@Με ιΙο-γιιιτε αποκτά: ιΙ'ι:ΙΙιέο ΒΙιτι1- ι
ΙΜιιιιιιιι ειστε; Ιειιτιιιοιι. Ε: 5ειιιιι ΡιιιιΙ

ι ει:τιιειιτιιι: ςχιιτοΙἑέιιιειιιί Δω Ι'Εριττο
@ΙΙ ΗοΙιτειικ· ιιιιόοΪετοΙτ Η Ια Ισιιιί- Ηεέ.1:ι.'
ΙΙΙΙ:ΜΙΙοει ΡειιτιΜάιος· , θα Ισ Ρτοιιικ>Η· ΙΙ·
··ιιειτ Η αιιιΠεΙετατΙοτι εΙε Ιο
άι:Ύ τουτο -Ιι:·ιιτ οοιιιΙιιΙτε, Ι οτειι:Ιε
Με ρτοροε,
‹Ιε Βιιδε 13·
<»π1 »

ιιΙεΙ ρεοιΙ·ιΒιιιτ ΙΐοτιιιεΙΙειιισιιι Ιει τεΠιττι:
έΙΙ0ιι ι:Ι6ειιιοτιε έΙΙΙ:τ1τιΙι ιιιιΙΙΙ 8τειιιεΙο

@κατ εαπ: τΙιιθττΙιι·ς , δ: :ιιιιοιιιιΙΙιυγ
Ιεε ΙιιΙΒ Ια τΙετι€ιιτι Ροιιτ να ιιτιιτ:Ιε άι:
ΙΟΙ Μ:ιΙε ΗΜΙ τι: ηιι”ιτιι τοιιι: εοΙει ΙΙ γ

ξΙΙΙΙΙΙ Ι10.ιιι1εουΡ εΙ'οΒΩ:ιιιιώ, Ι)Ιειι πιο
Ι› ·
β
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σο!

ο ΜΜΜ 222.
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Ι

Ισοτ ΡστΙ:ιοτ τωΙΙσ μπι: οσττσιτισοτ 86 Ι
Ι ΌΙτη.Ι.

άΙΙΙΙ·οδΙτσ1οστ1τ ‹Ισ σσ τογ-ΙΙστσ ,σε στο·

Ιυτστόστιστ , σε σοοσΙορσοτ Ρειτ-τοοτ σσιτσ
νστττσ @σε Ισε σΙ11Ρττσε ‹Ισ Ισ·Ι.ογ , οιι
ο ι:Ισοε Ισε σττΙσπισε -τΙσ Ισ -Ρτοτσιτσ, οι: ·

οσιοεΙσε οσΙοτιπσε οσε οσοστΙΙόττοοε·ε 86
άσε :ιοττσε στιοΙσετσττΙσοσε.Ι.σ $σΙΒοσοτ
Ισίιτε,Ισ 5οΙσΙΙ @τι οποτπΙσ νσοστιτσΙσ

.Ισιιστ, :ι ΜτΙ :σε Ι'Ιττιπτ`οττσΙΙτὲ: άι Δω
πσοσΙστσε οσε θσοττΙε , σε οσε οτοΙστσε
οσε ΜΙΒ. ΟσΙΙ: ΡτσστΙστοσοτ σο ου'σο

εστιά Ι'ΑΡ6ττσ, οοσο‹.Ι Ποπ, τοιιΉ Ισ .
πιώ· σε Μπάσα ; σ'σΙΙ:ασΙττσ οο”ΙΙ Η ΡοΙέσ
σε έτειοΙΙσ , 8σ Η τσοσΙοσ Η σΙει1τσ δέ Ω

νΙΙΙΙ)Ισ , οιτ'ιΙ τπ”γ σ. μι” ουσ Ισε σιτσοστΙ08
νοΙοτπ:ιΙτσε στο Ισ ρυΙΙΙσοττσοοτστ. (Μ
Ρτσιτι1στσττισοτ, ΙΙ Η ρτοτοτίσ σκοτσίΙσ
ποσοι: ει στους (ΙΜ στοττοτπ σο ΙΜ, 86%

σ. τσοστσ σε σιτττΡΙΙΙΙσ Ι:τοτοοισΙΙσ ο. άτ
υστΓσε τω. Ρι1ΙεΙΙοοιιε σο ο. σΙσσΙτιτσ ΙΙΙ
νστττσ δέ Ισ. τοτιοσ , οοοε τοοοττσοτ (Μ:
ἐστὶ: ντισ νΙσ σε ντισ ττττωοττεΙττσ τ ΠΟΠ

ιΙσ Πωσ (σοΙσπτσοτ), οιττο'σΙτ @ΜΙΟ
ΡεττΙσ· σΙσ οσττσ οποτε , τ11σ.Ιε όσ Ι'Ιιοιο

· ·ιτισ σούτ στιττστ , σε οοιτε σΡτσοαΜ η"
Ραπ οσε άτα ΙΙτσΙΙυ(σττστο. Ισε σ0ϊΡ5 (Ιε

?τουσ (σε Βάσω ,Ι ντι σσττα1τι 1οιιτ Μαξ
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Η πιοιιε α έοΙειΙτο_Ιε άσε Ια ηυειΙΙτὲ εΙο απ::
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Μα ε1ιι'ε:ΙΙο Γε νΙιιτει εΙ.σιε πω Παρ: ,δε
7

1π'αιικι αυοι1ητ:φωιπετοε τή ειιια:Ιοε ρο- /
κ:Ι1οε, οι απο Ιε:ε ΜΗτιπΙτέ5 δε ΙεεΙυΙΙεΙΞ
Κε τΙεΙα απο , έΙ;:ιτιτ όιι του: ΙκεττιΙ)ΙαβΙο
ζισεΙΙε: άσε Απἔεε ΒΙσπ-ΒευτοαΧ.ΙΙ· Δω;;
έίε11εοτε άέσοιιιιεττ Ιω ΐοιπάρπ1επεσ 86 Ι
|

. Ιοε ι·ειΙΓοηε ό: Ιω σειιιΙΙ:έε ά:: εεττο νΙ6 Μ;
Ο
“-ΐο

111οττοΙΙο , εΙΙΙΞιι:οΙτ Ι'ΙΛεωοΙο ποσοι· εΙ6
? ἴοπ Ροκ , Ια Ι:ιτάεΐει&ΙοτΙ άοΙ:ι έιιΙΙΙατ ω?

υὶτιε Ρετ Ι`οΙσΙατἱοπ άι: ίση ΙειετΙΗατ , δ::
Η εοπιτηιωΙοη εμε: πουε ασοεε εποε:

ΙΜ. Επι Πει ροιΙτ πώ” ΙτηΡτΙττιστΡΙμιε '_
«μ»*ΜΜ.›.

ΡΙΙΙΙΙέιωτπποητ εΙειωΙο απο: , 8ε Ια εταιτι-°
ΐέΘδε ΙΈΙΡεπιποο Φ: απο Μαι Ι·ιευτει1
[ο ν1ε,ΙΙησιιε ε ΜΜΜ: και εκειηρΙε:, 8:

να ρειττοτι :εεε :ιοοει·ΙΡΙΙ στι τω οποίωε·,

Ι0τ8 (με Ιὸτωπι: ‹Ια κοιτΙΒαιιι , ΙΙ ]Γ:€ρτώ
απο. νΙι1:ιητ Ξι Γοε ΑΡόετω , νοΙΙιι τΙο
€Ιοίι·ετ,6ε οοιιτοωιέ ά'Ιωπ:οπαΙΜε @Σ
Ραπ Φ: Ιουτε ειρτὸεέΙουε εΙτιπε Ιε9(Χει.ιΧ,

ΜΧ Ια τσ€ειι·εΙαοετταπο (ΜΜΜ Γοτωο
ε β τιποτε ΙιυπωΙτιο , Ια εεΒο δόΓΟΓΙΘ

@ΜΙ ‹Ιο ηόττο οτετιιοΙΙο ίεΙΙ::Ιτέ. Μει-:3
ΓΑρτΈττο πωπω εμε δώρα· Ζ"Επω:22Ζω
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Ιιιιιιιει:ε , Ρατεε (με Ι'ΙΞιια(ιειΙε εΙΙΙα (εξι
.ςῷαρ1.
ιιεΙα(ιοιι (Ιε ίεε τ(ιγί'(ετεε , σε ιιοιιεΙε
νογοιιε ειιίειοιιατι( εε((ε Ιιαιι(ε 8; @Με
(ειτε νειτΙ(ε, ε; Γέ(αοΙιίίαιι(οιιι'ιιιετιι(ιι(

Ρα( ίεε (ιιι(αεΙεε , ρα( ία τοστ( , ε; Ρα( ία
(είιι(τεξ(ιοιι, @πιο οιι Ι)ιειι ίε ΠΊΟΠε
((ε α ιιιοιιε οι ίοτι @μια (εεο(ιειΙιαιι(Ιε -_
(ιιο(ι(Ιε α ίογ , πιο Ιειι( ιιι·ιοιι(ατι( ροιιι(
Ιειι(ε ίοιίαιε,('5(: Ιεε αρεΙΙατι( αΙαιοιιϊβ
'ίαιι(:ε (Ιε Ια Με
8( (Ιε Ι'·ιιτιιιιο((αΙὶ(ὲι

ΑΜΠ αιιο(ιε (ιοιιε ει(ΡΙΙ(ιιιε ει: (με που;
(Με Ι'ΑΡο(τε (Ιε Ια ιιια(ιιίεί'(α(ιοιι (ιο ΙΙΙ
ο;ταεε ίαι(ε ειι εεε (Ιει:ιιιεκε (εεε ρε(
α( δεν.

;.ιο.

Γαρατι(ιό (Ιε ιι(3((ε 5αιιιιειιτ Ιείιιε_ (ΙΙι(Ιίζ

(Ιέττιιιία(ιε Ια ποστ( ,εε (ιιετ(αιι( (ο Με
πιιετε Ια νιε ε( Ητ(ι((ιο((αΙι(ε Ρα(ΓΕΑΙ2Πε
εμε. Βειιιίίο(ιε Ι)ιει1, Ἐι:ειτεε Ι›ιειι 2Ιιε
πιέε,(Ιε εε (ιιι”ιΙ α (Ιαιο(ιε ιι(ιιιε ω; μια

(Ιε (:ε(τε ιιια(ιιίεί(α(ιοτι εε ία ἐ(αοεεΠου8ι
(ι(αιι( Δε( (ειιεΙοτεε (Ιε 1ί·Ι€ΠΟΕΩΠεεεδζ
οι: Ι'ιὸοΙα((ι;ιεΡαγε(ιιιε, οίι έ(ογειι( Με

(Ιιε ΡΙοιιο(εε εεε ΑιιεεΡ(τεε ; 86(Ιε (ε1ια(
(Ιε Ια ίιιοειί(ι(ιοιι (Σ: (Ιε Ι,ε(τει1( (ΙΜ (ΜΕ
ιι(ειι( ετιεοι·ε Ια ΡΙιιε ο(α(ι(Ιε ρατ(ιε (ΙΩ
Ια (ετι·ε,(Ϊεί( «κι αιιαιι(α_ἔε (με ρΙιιίιωΗ
Κοιε 86 Ρι·οίετεε σο( (πω, 86 οι: Γεώ
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?Ι·ΙΝέ ε εείΈ ο (Με δωσε εΙρτ1586ποε
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τοΙ[6
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@εεε-ι Ιω ιιιάιιΙ€ειιεε Ιιεειιειειι3ε. Ι”ειιιούθ εμε
ειιθττε ΒοιιΙιειιιτ εΡε Βιιιιιό. ]: πιω Η ιιοιιε
επι ειΒιιΐοι1ε·, τουτο Μ. @Με ιΙιι δειἔιιει.ιτ
·_πιοιιε τοιιιτιιετει ει τΙο.ιιιιειτιοτι , έπεισε ω
ίοιιιιο.ΒΙε εεε Ιε (ετιιιτειιε εμ ει ευ ΡΙιιε
· . εΙε Ιιιττιιετε-86 ιΙε εοιπιοιίΙειιιεε θα: Ια νο

Ι

Ιο από εΙε ΙειιΜειττει Με :ΠΔΠ ρ1ιιε με
·ιιειιιεειτ ΡΜ ε'ιΙ οι: Ια με Βιιιε. ΜεΙε

ΐεξ·.·ειε ειπε Ιε δειειιειιτ ιιοιιε ιΙοιιιιετα
ε!ιο θε τιιειΙΙειιτεεε θετεε Μαι ειιιιιέε, 8£·

εμε εεττε 81ΤΜΗΙΟ @εεε ειιι"ΙΙ νοιιε ο. Με
ειιἴεΙὶεἔ Ρατίοιι ΙΙιΙε ιιοιιε Ιεϊει Βι.Ιιιτειιι6

ω εΙΐει:, εοιπιιιε εΙΙε ιΙ$εΡεπ τοιιε ‹Ιε θ.
οποτε. ΕττιΙστοιίΙέεΙε:ΡιΙεε πιει νοιιεΙει_

επείειιτει 8εεοιιτειιε οΙε Ιλ Βιιιειιι:Ι σε
εΙείιτέε δε πε εταιιΒιιέε τιετιι ‹Ιε τσιπ εε
ειιιΙ νοιιε Πειτε; ου @οι νοιιε πικαπ: ιιΙ:ιτ19
Ι:: πιοικΙει δε <έτειιιεΙ δαιιιιειιι:ο. Μειε
Ιε ιτιοικΙει ΙΙ :ι τιιοιιίέ ‹Ιε τοιιε νοε αν

πειτιιει ΙΙ οι ΙΙιεΙΙΙιε εΙετιιιιτ Ιε1.1110ϊϊιω
ι!ετιιιετ 8ε1εΡιτεεΙεεοιιε-ε απο: ωστε

@σε Ιε πιοτιεΙε τἱειιε μποτ Ιε ΡΙιιε ιεἀ00=
@Με :Με @οι Και: ειι Ιιιι·ιειιιικει Ετ αν

τα π: τιε πιο με εμε (Με ιτιεΓιειε Η
:Πεκ ιιε ἴοΙτ νιιε εΙιοίε ει·:ιιιΙΙεΙει Ιει πι”

εμε τΙε Ια εοΙετε άε Ι)ιειιι Ιε ΙΙεειιι εΙε Μ

- εισιιεεειιεεε ,ξ 12. άεΙΙει,ιθειοιιάσ Με εΙιεΐ
ι:Ι απ·
Σ”
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]ἱιτ ΗΡ. ! ΙΙ. α αεωΙΙΙΙΙ.

μα:

τΙ'οαυυτα. Ια τυΙτια τΙα Ια ΡΙυε ακααΙΙαυτα αμ.μα

(Στα:ιτυτα ουι ίου Πιτ ΙΙιτατι·τα, δ: Ια ροτ
7 τα, ου Ι'αυττέα τΙ.α ΙΙαυτατ. ΜειΙε αγαε
Βου αουττιαα , Ι:ιάαΙα , νοττα δειυυαυτ τι

άαίατιιιέ αα ιιιοτιίττα, δ£ το. τΙέρουιΙΙα α::
τουτ σα ου,ΙΙ που άαίοταα, Ι! Α: αεωιέτ,
τουιττιατΙιτ Ι'Αροττα Ι ΙΙ Ιυγ ει οτα ίαε τιτ

ευιΙΙοτιε , Ια ρααΙια (Με τιιαιΙοτΙιθτΙου ΙΜΗ
τουτ Ια ότου ου'ΙΙ :ιυοΙτ τα νουε,αα Κατα
ΡΙυε αουτ νουε α1υ,ντι τυτιτοτττΙα αυτ πο·
νουε Γο.υτοΙτ αυτα κΙα ττιειΙ.Ι.ει ιτιοττ νοτια
Ραυτ ρτιιιατ εΙα Ια ταττα , 86 αΙα τ:αττα ΜΙ

ΙατειοΙα ντα ουα νουεγ ττιατιέε.τ Μειιε αΙ
Ια τια νουε ίειυτο1τ οτατ Ια αιαΙ 82 Ια Μα,

τιιια τοσα 5ειυιιαυτ νουε γ αυττΙα,αΙΙα
νουεγαουτΙυΙτα, άουτ τΙαυατιυα Ρετ Ια

ΒαυατΙτα ‹Ια Ιαίυε (ΙΙιττίτ Ια ρει.ΙΙειοα «Ια
τ:ιαΙ, τετ Ι'ατιττέα ‹Ια ίου Κογευυια. Ετ Β

αΙΙα
τατιατιτ
‹:Ι:Ιυε Γαε ΙΙαιιε; Μ
τα τιἶαίτ
μουνοττα
νταγ αοτρε
αυτα ροιιτΓυτιαουτιτ,
τιιτιιε αουτ Ια ςΙέρουιΙΙατ τΙα- Ια αοττυτιτΙό. ·
ΙἰΙΙα Ια τατιτΙτα. να Ιουτ, αοπιιιια Ισ. ΙσειΙα.

κια ααΙυγ τΙα Ιουειε :ιυτταετοιε, ττι;ιτε @οι
τΙαιιιτ δε: ΙτατιιοτταΙ α: ααΙαίτα ,ατι ΙΙαυ ου
Ι'ιτιΙΙτιτιιτό 8: τΙα Ια ιτιιΓατα άουτ ΙΙ αΙΙ:
` Ι"ΠΞΙΠίΕΠ2Πί ΏΟΙΙΙΙθΙΤ.

ΑΙΟΙ“δ νθΙ.Ιθ τααα«

ιιτέε ‹Ια Ια :αυτη εΙα νὁττα $αΙαυαυτ Ια
άουτ
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Έ:εωΡ.1; ὸοττιἰοτ δε Ιο ΡΙι:ε €τειπά ‹;ὶο τουε (ατε
ηοΠοοε ε11ιεΙτιε , απο ω ό· απο ΜΜΜ
2αΜέ ό2Μ|9εωοα]ξ· ΦΠ! κι :κά ο» Ζιυπίεάζ
νοι1ε οτι νογοε πιοΜποικιτιο Μ. ίο:τιιο
Ροτττο.ίτο επι ν1ἴ άει1ε (οτι Ευειπἔ5Ιο ,δὲ
άειοε θ. τοΐικτοιίΠοη. Με” έπουεΙο. Ροβ

ὶ

ἴοὰοτέε οτι νοι1ε ττιο-ίὶποε , νοι1ε επι Με
οοιιο1τέΙοε ·ΡτοττΝοοε _86 Ιοε εποε, :Ποτέ

ήτοι1ε αι τοοοι;τοε τουτο Μ. ΡΙοκι1τιιάο;

«Με :εποε άοε οοτρε δε' άοε ειπα θ.€€ποε
,άοΙειςιιειΙΙτέ ό,οπίαπε άο ΠΜ: ορο νουε
μια, ὅοε :Με Γεω 58ποτεοοε: 8: (απο

νἱοο;ρΙοὁοε δε: οοιπιοἐΙἶεποο;ὸ‹ε Γιιἱωτοέ
εέ δ£ εἴο Με; οΙοε οοτρε Γεω ἀπιροτἴοἔ_
-ς€τεοω; 86 Εεεε ἰοίἱτωῖτέ ε @αεκ ὸ'νπο_.
Βατωτό; ὸἶνὶιο Ι'υτιπἰὅτο;.6ε ὸ'νιιο νἐΒυουζ

οοΙοΡεο. νωε ἴοἑἔε ίοετιωειΒΙοε @Χ ΑΠ;

Βοε,εθ-τειι1οΗ1ε_οοεπιίο έως Δε τουτοέ
Ιοε ηο-οοΙΉέέε·&οϋε.δοΠοε @Μ ιιετ-ιιτο
επὶιτιεΙο,8ε εοιπωεω οότηο οσε &4ειτο

@οπο ε: ὰ›νιποτοεοοΙΙοιτο`ο3 όφ1ήο; .Βιε
ίιοε;ιιι ιἱοίΪυε :Πι τω' ; 86 .άοε οΜυΒέ

· έκιο:ιε,8ο άοε εΙτοτεεϊοΜ ςυ`Π οεζι1ΐο 00Πο
:1ωιοΙϊοττ1οτάτ ὶογ βειε,`ὑὸγετιἑ έουΙοτ Ιοε ἔ

ε
'

@πω ευ ἀοίΪοΙ1ε όο νὸέ Ρ1έε , δέ εΠοΗο·
, τοπ ό.ο νόι:Ιτο οποτηίοο;ξνουε Ηοιπίτοε εξ
@Με οτι Με ειπο.1Γοιι άι: ΒΕοιηοοετο$~.
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ι'Ιιε·βιιιιιιιεεε,ΓειιιιιαστΕιπε ειιειιιιειιιε·#
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?παω σε 2:υωςεπε. ` Οί Η εἶζ οοτωἰιι·

εμ”οιποοτό. ε1ιίιΙ γ Με ·βεαιι€ουΡ ΙΩοἰτμ;
@ὁ τ11:1Μ @τε άσε εΒοΪοε ὶηιιτἰΙεε, ςιΐει

ν ©ΙΤ.©ό€2ςτττο ὸἶ>τηςιιιιιἶΞἴεε,ηεετιἔὶτ1ῖι›ὶηε
ανταγ. παμπ ·ντι Μ 4ιυττο Νο

' - -;

οϋευ

'Μ, δ6:ΒΙοεττέμπεε ΐοιπ όΙ€ηε: όετ Βου? Ξ
ῖθ›ΓἰΦρτυἀεηε:ο ὰ: ;τ:μιιειἰΙΙετ επ "ω,
Ε1©ϊΈ2ειυφ ]ἔ εοηἴιιίὶοι1 , οίι ε:Πς τοπι

ο.
·
έ0ΠΠΠζΕΙ::ΞταΞΞ2:ΞΪΪΪΪἔἘΞΪἔἑΪἔ
ΗΠ,!ϊ €ίἘ τὶε ηὁτω ός:ιιοίτ ἀς:- Πο Παπ
ΜΓΦηι3ὶ Ϊοὶτ οιι1ι1Μί"το δε ττιζώιεβε , ρ·ἱ1
Μάτι δε ΜπΠε. ΑΜΠ κκογέε νοιιετ1ιιοΙ:ά.

21 εΠε:Πει
πιεἴτιπ:
γ ΜΓΠϊΦ
ΠΠρϊ11όΘοεο
Ιιοιπο,εοπάατιοὲ
ΓΙιώπωσ τ;εττ.6
:οιι 8ίσειτιτ δ: άεωοιπο.ιπ και: οοιιίυε;, ῷή‹ὶ
ὶΙνΙεκιτ ει τοεοιπιποὶίὶτο ε1ιιΉ ε ττειιὶπἰΙΙιὶ

ΡΟΠΗΜΙΠϊ) δε εΙυφ Ια ΡςΙτις ε1ιιΉ 5”εΠ: `
2ΤΠπέζό?Πε Ρουιιοὶς οίὶτ6 ειπα: @Με Πε

ε
·
εἶἐἶ”ἔξιἶἐζΪἶἔ€ἔΪἔ
Δ .
Α
γ
ὶυίὶΙῆοτ2Ξἶε€ΓἑΣἑ:ἐ
ΦοΩΡτετέ!α'ΙΙ @Με Πίσω εἰε ιύ::τι ροἰοτ·

ΦΡΕ”, Μ ἴο εοιπαπο με ὰ:: αφτα
(ν

5
_

Α

Υ

ίεμ1τος.
ε

.

-

›

` ι

|

κ

»

¦

›_

έέ

9.4.6

.8'εκαου 72 Ι.

ςωΡ.1. ίετι:ετ Ι'Ιιοιπ:ΙΙσι€: τΙο Μπιτ εειι1ΐ:,ΙΙνα·
επι εΙουίιτ ‹Ιω τορτοεΙκ: εμε Ια αΙιειΙτ 8; Ια

ΙΙ

Ι ΙΙ

Ιεπι€ Ιευτ ουΙΙ ρω @Ιω «Ι'οΙΙτε ν:νη65 86 ·
Χ

κ

Ι
ΙΙ
ΙΙ

ΙωπιΙοε , εμπιιπΙ ΙΙ αΙινιιτε.Ε'αήαβ]α
`
έξη στα , & /άέφετ/Ιωιέε φί2! Μ! ραέβυιτ
Ρ814#ἔι%ἄΗ πω: οίεΙυή·ια/9ασ: ι των Μπα -

πέε Μ. ΙΙ οροΙε @σε ίκτπιο δε :ιΙΙΙ:υτέο

φο:1ιποιίΙαοεε: ςιϊιΙ α εΙυ Ι.τυ1: ΙιιΙΐειΙΙιΙυΙο «Ι
| Ι
εμε Ιιιχρτοάιιιι·α να Ιοιπίέ ρω:Ιοτμ:ε , α ' οι
| τοιιε Με θα έκ ΠοΙΙΙτεε Ιεπελπἔεε «Πι

τοι

ττΙουάε“8ι .πια ΓοϊιΡ9οιπε & Ιτησ8πιπ:ιτιόε

ΙΙ

ἱπησἰεε όσεωοσόωηε , @ο ΜΙ , ιΙιτ-ιΙ,
πιο ττι“ειουίε ότε κα" πια Με ει: πω: , δε!
_ @ο ττο.ιιειιΙΙοτ βοοιιοουΡ ρριπ πωπω Ισ

πω ιΙε :πω ΐοι.ΙΙΙτατιοσε (σε ςΙωΙΙΙ €τέιεΙ,
δ: ειιιΙΙΙ Ι·ιει.ιτευχ εμε: Ια αιμΙΙ·5 επ Μ;
@Με 8: ΙιοποταΒΙε·,ΙΙ Ιε ΜοηεΙ:Ι)Έποτε,

ώ! :τη τΙ011τ€1 , ε`ΙΙ έα; πποηικτ , Γοη Με
ρΙΙοιιτὲ, ειγειτιτ ντι: σοηιιοΙΙΙαπα: εστω
Ι·ιο άε|Ια Βοτπἔ: δε ΒὸοΙΙιὲ , ός: Ια ριιΙΙΙΙιιυ
α: , 8; άκ: Ια ΙΙΙσετεΙΙτἑ -& 11Μεπιιθεειπ:ο

· ;:Ις: εε:Ιιιγ :ισα ςυΙ ι'ειγ "Με , 86 εεττ::
Ιιε·ὲ τι1ειΙιπε εΙυεμιοΙ Πι), Πω, δ: εοΜἑὸ Με;
νΙε ά: τοιποε στα οἴρετατιοεε. ()”είξ ΜΥ,

ίτε:τσε ΙοΙοπ-ειἱιπέε, Ι'νοΙ‹1ικ ;ι-ΙΙ-ευτέε τα
απο: ‹:Ιε Μαιο ΗεΙοΙο στι :οικω Ια τω·
:ει:1οπε, Φεβ (ση ΜΙΒ: ό: ίση :σωμα

:φπα
.

Ι
έ!

-

.Κ

- ]ΙιπΙ'ΕΡ. Ι Ι.ι ΤΖωσιβέσ.'
1.47
οοιιττο τουε Με εΙΤειιι·ε Φ: $οιτειπ δ: ‹Ιυ σωΡ.Ι.
π1οικΙο, ‹Ιο (ε: Ματ απτο Ιοε Ι:το.ε ώ:
Μαι , 86 Γ:: τοΡὸΓετ ά6ικοτυοτιτ επι :Με
ΙΙου εΙοε τοωΡοτεε Ια μι” τικΙςε ΕΜΗ
νετΙτὲ οΙε: (σε ρτοττκίΙοε , Ια εοπίΙειοεο
‹Ιὲ Ια Ισοπτθ:,Βε Ιω ΙτιέρυΙΓειΒΙο:ε τΙεΙιεΙΙοε

ιΙοΙο. ρυιΙΙαι1εο. εοιπΙΙ:Ιστοπε εΙοιπ: απ» 7
&ωπ:ητ ατα: ρειτοΙο ‹Ιο Ι'ΑΡόττο, ςυΞ·
εφττΙα·ιπ επ Ιογ- νικ ΙΙ ?Με άτυπο ό::

τοπίοΙετΙου,8ε ηι1ΙΓοιιΙε (ΜΗ: Ροιπ ιπουε
τΙοτιιιεὲ νικ νΙΙίΙὸΙτε ειπΙοτε οόττο του:
επικτη1Ι;. Ι.”Αρόττε όΙτ ΡτοιΜετεωστπ:
9αϊέί/Σιϊ2 έ'·φιβ έ! ι πω, όοΙΙ: ει £Ιὶτ6;
. εοπιιυξ νου; νογέε ςυΉ ίἑιΙτ ςιιΙ 82: ε1ικΙ
€ΙΙ Ιέτ Πού Ι ο. ς1υΙ ΙΙ ει επτα , ο. Ια Ρ:ιτοΙο

(Ιικ1υοΙΙΙ ιι αΙοιιἰἑἘογ, ού Μου α ε1ιΙΙ ΙΙ
πεοηΒΞε Μι Μια δ£ θε οΙΡε:ειικεε , ΙΙ·:έ

Ιοιι εε ε1ιΙ'ΙΙ :ήο_ιπε ΙποοιπΙΙ1σοίηυΉ
Ξπα'επέα έεμβ. @Η Ισ πιο: ‹:Ι‹: πάτε,
Γε ττοαΙιε οτι Ι”νι1 86 :το Ι'αυττε Ιω; ὸιιιιε

»

ΙΈοτΙτιπο, Ματ εμέ Μ: ΡτεπιχΙοτΥ ΗΜ:
Βεαικουρ ΡΙυε οτεΙΙτιειΙτε ηιτο Ιο-ία:οτκΙΙ
δέ του: Ισ Ματ :Ισ ίου εΙΙΓοοιιτε, .Σεφ
κ1ιι'ΙΙ εΙΙτ εΙο Ια ἔιπίε ‹Ιε (οτι ·άΘΡΟΠ;ΠΙΟΠ·

Μ φίουττο Ν:: :κατσε εμ.υιΙΙεθ:ε ό:: 11%
<Ιοιπ ΙΙ ε'ιικττΙΙπιο Ια οοοτιοΙΙΙαι1εο , ΙΙ
οπτοπιά ΙσκΡαετΙοπΙΙστεωεπτ Ια «πιω

(Κ+
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Ι

Ι

-δ

'

ΙΙ

`

ΙΙ

?έ

Ι

Φ
έ7έ

?έ

Με!
ΕΙιερ.Ι.

· . ε @Μεινε 2721'.
. .

°

δε' ίξι.ριιτοΙει δέ ΙΊτΙιτιιιιιιΒΙε ξεττιιεεζ .Σ
εΙε Γεε ΡτοιιιεΙΙ.εε , εοτιιιιιε :ιι εΙΙΙοιε , μ: Ι ιι
Ιε εοιιτιοιε Βιετι,ιε ΓειγειιιεΙΙε. είε Ιεε-εφ
ΙΙΙ
δε ε:οιιιΙσιειι εΙΙΙιιιιιοΙιιΒΙε Ια νει;ιτε
ΙΙΙ
Η
@Με
ρειτοΙε,
δεε:οιτιβιειι
ΙΙ
εΓε
ΜΗ,
ω;
Ι
' ιειιιε :ιτειιΙ.τ εοιιτεε ιιΙΙΙΙ ωεω, Λιβ
, Ι

μι!γ ι
ἔ
Ρ
εισαι Πι ειιιε Ια τεττε δ: Ιε (:ιεΙ 86Ιε Πεμ . ιΙΙΙ

πειτε ειιιεε: Ιεε ξοηεΙεετιειιε, 56 τοιιτ εε:

Μι
ι

Ι:ιιι,εΙΙε ει

ρΙειε βιετέ δ; εΙεισΙιιε Μετζ

Ιιι·ειει'ΙιιΒΙε Ιε εΙι:ιιιιέετα δε: δε* τειι`υετΪετά
ΡΙειΙΙορεειιι”ιΙ :ιετιιιε ειιι”ιιιι [ειιΙ Ιοτ:ιεΙει
τειιιτ εε 90,2 εΙιε εε Ιειιιιτ διεΠιιιυετιιιτι
δειξςτιειις εΙετιιειιτε ξιιιέεΙΙτε ΡιιτιέἙιιεΙἔ
Ιετιιειιτ ιίε:ε:οιιιρΙι . Με1ι·ε ιΙ ειιτειιεΙ τιΙιΙΙΙ
Ια @Με 8.8 Τοπ :ιΙΙεδειειι ΡατειιιεΙΙε ·
ειιιιετ5Ιεε ΙΙειιε > τεΙΙε εεε ειιι:ιιιεΙ Μαι
ΙΙ πιο Ι'ειιιτοιε ρ:ιε Ρτειιττιι5_,ιΙ σε Ι:ιιΙΙετοΙι5=

Ροιιτειιιιτ ρειε εΙε Ιεε ει σε;; εεεεεειι·εΙειι
- Η: δε ιιιεΙΙΙιεΙε ειτιιοιιτ ειιιΙΙΙ:ιίρ.ειιιτ(οιι
ΙΙΙΙε νιιιειιιε ι”ιιε Ιιιγ ροιιιιιιτιε Ρετιιιε.ε-ττό

εΙε ΙειΙΙΙετ Ρεειτ ειιιε:ιιιι ε:Ιεε:ειι:εειιιι Ιιιγ
.τιΡατεΞεκιειιτ. Μαι: τειτιειςειιιεε,ιε νοιιε

μα: , ειιιε Ι'Αρόετε άι: 918,2;[ψ εεε εΙιειέ
Ιεε. Ρετ οἰι`νοιιενοιεὲέεειωϋιειι θ. Έογ

έτοιτ έΙοιεςιιέε εΙε εεΙΙε εΙε ειιιεΙειιιεε Με;
ειιιι]ιιε ετογετιτΙειι Ι)ιειι ειιιε μι· ριοἐ
ιειιτειιε, 86 ιι”:ι.γειιιτ ειιιειειτ ἔι εφε ειιιειιιιε

`

ε `·

ιο.

'

· ε:οιιι1οιί-ΐ

.

ν·

- .+Τ·Τ

` ` Ι|ετΙ'ΕΕ.

ΤΖωςεύξε:

Με

εςετΙεΙΙΤεπεε :ή άεΙει ιιε:ι1εε`-, πωσ Ια @εμε
νοΙρπήε , ΙΜ (Ιεε ΡτοτηεΙΙ-εε ‹Ιε Ι)Ιειι ; Γε
εεπιεττωπ ε 'σε εμΙ'ετι ίε.υει1τσετταΙιπε
@Με Ιιοωτικε, ηιΙ'ΙΙε ι1οιιππειπ ΖΐΕέ·Ι2
#› δε ερρεΙΙειπ εεττε Ιοτεε ‹Ιε ΒιιιτεΙΠε,
ευπεβ] σεεεεφρέε :ΔΟΞΑ Με επι εεΙε σΙε

Ι'επικεφε , δε ιπείαιε εΙε εεττέεειιεΙσρρω
κεΙυεύ!ξε, @τα ΡειτΙε Με” , Ιε πε Ιε Με

με. Μειίε Μαι ἴοὐτὶεπε-ῇε @ΜΙ Π)! ε.
ΡοἰΠϊιΙε°εἴογεροιιτ «πω. Οι: Ια ἴογ Γε
τερρστεε σΙε πεεείΒέε ε Ι'οΙἰΙετ ευ'εΙΙε
επιΒτειίΙε`, δε ε1ι1Ξεοιηι1ε πω; τω· ώςβ·,

ΙΕ ΦοιτηοΙΙΙ ηεεεΙΙεΙτεκτιεπε, πεταει: :Η
ΡοΙΠΒΙεωΙ Ιωει€8η:ιΒΙε :με νουε ετογέε
α: 90%εσμε ΙἔτΙοτέε εστΙεεεττιεπτ (ειπε
ω10ΙτευεΙΙΙεΙΙ, ου ειιεΙ ΙΙιι”εΙΙ. ρ:ιε.

ςΪΟΙΪ#›Φ,ε_Π εΙΙέτε ΡετΓωει‹Ιὲ εΙυ”ντιε εΙποίε
ξΙΙ.00ι11τυεητ όεεε νευερε:ΐιεεάεςιίεΙ
Κ @ΜΙ εΙΙε τΙ'εΙΈρεε ι11εΗτιεεοττέε @πε '
Η ΡΙ:Πδέε εΙεωττε εοει.ιτ9 Με.Ιε φωτιά
1 ἰει1 εεττε επιιεΙορόε εΙΙΙιτιει·ε ρσετι·οΙε
αυοΙτ Με πιστη εΙε Έογ , τουΙὶοιπε είδε-ΙΙ
ειιΙεΙεπιτε @σε εε ει”εΙΙ:ρειε εεΙΙε Μ εεε1°Α
ΙΙ(ΙΙΙβ : φ42[είε επ ε1ιΙΙΙΙει αει: , :ή εΙε ίεε ·
?Με εΙΙΙεΙΡΙεε , ςυΙεεεεεωε!εεε( εστει
ΙΙΙΒ ΙΙ όΙτ :1ΙΙΙειιτε) ει έεεωεε Σεεέπειεπ :..Βοο·.

(φα έέεειε.εεε:σ , _ δε μι: Ια ΙΙ.ιπ1Ιετε ά::

'·
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·· Α·

· ί”εά:άτ

ι
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έ;

:;;ο

~

Β

~

ΙΙ κ
δικο” ΡΙΙ.

.

π·
Ι

εΙιεΡ.Ι. ἰ'ε#πιἱε εμ:'έ!.τ απ π·τειι , ωκωέφω ίε: :ΙΜΣ

Ι

_|ἐ: ?ιο Ανα· Μ: ἐ£ὲ α'Μπέω έ: Βάσω Ευ·
οΙΙΙοτ α: ίε.υτοΓτυο ο: ί:ογ , οΙΙ τουτο Με

Ι
ο

νεΙυ8ε υιυτΙΙο. (Σετ Με οΙιοΓοε ειοΙΙΙουιξ Ι
στη υουε Μου α: ου2οΙΙοε Γουτ , που Ί
άιιυε ΙΙοίοι·Ιτ ο'ειυετυγ, υπιΙε άουε Ιουο- Ι
πο. @ο νοττο ΕΒΙΙίο;ιίε του: ‹:ο ουΙΙΙ _ΙΙ
νουε οΙειΙτα ‹Ιο ίογ δ6 Δ.: οουυοΙΙΙειυεώ Ι
(Μα εκ νουε ροττοτει εεωω Ξι :ποσα Ι:
ἴ'Ι)Ιου, Ξ Ιε ΙΙ:τυΙτ, ο ττειυειΙΙΙοτ Ρομπ Η Ι
`

εΙο1τε , 86 οπου” αποτο ἔι ΓουΙ:ΡτΞε ρουιέ

με

4 ` Ιου πισω. ΙΙ θα ουέ Ια σουυοΙΙΙαυεο 86
_ υ ΡοτΓυιιΙἰου οι: Μ. νοτὶτο άι: Ι)Ιουίου:
σΙο.υε νοε οοευτε , ρουτγ ρτοεΙυ1τοοοεΙ
` ίουτΕτυουε ὅ£ ατε τυουυουιουε. ΆΙυΙἱ

ΙΙΙ
ΙΙ
με
[ο

εΙουε Ιοε :ΙΙΙΙΙέΉουε,ΙΙ νουε πιο Γουέε νου:

ΙΙ

~ κυο(τυοε Μ. οουΙΙειυτο έ:: Ι'ειυπουττΙο - ΙΙ

ΌΙου δέ ‹Ιο Ια Ρτου·ιοΙΙοε , του: α: ου'οτι
Ρουτ ΐουοΙτ νοττο Ε8ΙΙίο, υο Γαυτοπ ‹Ιο

Η
Ι

που Γοτυπ ο νοετο οουίοΙα:Ιου. Μευε ` β

έ:ο ουσ Ι“Αροττο υπ ου'ΙΙβ:2: »ι μ! έ! ι

Ι

ουο
πω,Ισ τι::
ΗεΙεΙο
υουε
άουτ
τ11ουττο
υυοΙτΙαμε
εουυοΙΙΙουσε
ΙουΙοπιουι:

'

άσε νοτἱτὲε άΙυΙοοε , ΙΙ υουε :ιΡτο11€Ι ειπε

|

του: ου'ΙΙ.ου εΙοΞτ ειυοΙτ πιο ίοτυιο δ: .

:Μΐουτέο οουυοΙΙΕιυοο , Γειυε οικου τυο
Ιευεδο ‹Ιο άουτο. δε: Ι'ου ω: «Ετ με ουσ

πιο”

δ"

› ` 4 ρ, ΡΕΙ». Η. π 7°έπωι!Μεξ

ξ; 7 Ύ

1ιουεβ:Μπ «Με ε!εψ , ςικιικϊ πουε ω €1Η5Νμ
Μακ ΐευ!εωεπτ :1ικ:Ιςιτε !εἔετ Γοι:Ρςος1

ω εμιο!εμπ ΐοιβΙο δ: ὸουτειὶίο ορἐιιὶοι1.

.Μοϋ·είΕ νικ; εοιπποΞ[[:ιτιοε ειποιηέο.- Ιε-

'

-ηο·τεςοίε ροἰιπ ὶογΙ:ι άΗΗιπέΒοπ αμκ: 0οὶ‹Μ
ςιισηιιε:α.νήε_ γ_ειΡοττειιτ, φ;5 νουι€ΙΞΕ . › ·
ηιίο.υττο
ΡΜ, 86 Με
Δυττε1ει
!; /ἐιιοἰ›·
εσέΜέβα:ε
όοπτ ΡειςΙσ
·ἀο Ια52Πϊτ
Έ”, › Ϊ / `
:ΙΜ
€ιυου:ιπτ
δε εΙιμ:Ι
Μέ”
έὲοῖτ
@σεει·:Ιυγ
ιΙυετιτει::έ. ςιιὶδ
Ρευ],ἰΙ
Η ετογοἱτ,
Γ:ιυοΐ::
ΤΑΜ @Με Ι6ίυε @ΜΒ έέεοπ τεΙΙεωοιπτ
ΈΠΕΠΙί:οαθ ει Ιιιγ άπο:: Ιὶ:ε Μϊοπε,8εετι

]

/ΐοιηαυΉεωεπτ :ιιι-ττοὶίἰοω-σ ΕΜ, ε1υ'Η

τ

Ροιιιιοὶτ σοη.εΙυτο μι: ΙΕ άίεουτε ώ: β

[

ρτορα: τ:ΔΓου ςυο-ε'έέοΕτ ν:ΠτειΒ!ετπευτ
να Μαι , αιμΙΙου ςυε φαω: α ιιου5,`

'4

Μα «με ποι.ιε Ιο;ρτογοηε ρω Έογ , »οπο

?. ··

Κ;

ΠΒ·Ϊὲ (πισω με -Ώε211ττ11οἰπ£ ρατιι6ϊτρ

Μΐεοπωωττω Ίΐουι: ωπι ΜΔ «1ιι'ντιε
ΜΙΒ! δ: Μεσα: ΓαβτΠΜ,·Ρτεττῖἱ·ετεωοτπτ '·

ΜΜΜ Παζ ίσιπάο11ποιπτ όειοε Ιε ΙαιπΒα86
ἀ©ὶ,Αρὁττ€,ςι1ὶπ5ογετυρΙογὲιποοΙ6 `
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ς:Ιιεειμι ‹Ιε νοοε εοιπτηε Ιιιγ. Ιε/ἑμι :με
ί.ε] στα , ό·/Ειέη)εξ[Ια:σίε φίΖΖ ά Ρώ//Μι

μισά·@νέα πιο» άφσ.Ρέ έπ@πε.ω2 :σπα ίσ142°ε·
» ά

ι
π::

σ

σε .σκ

ἴΕιΙ.!ΙΙ.-2ί7°ἰ›πσ2ἰ:έε.Ϊ Ϊ6“ν
Ω Με: σοππτιστπ βουττΙσπε πουε ρι1,Ρ:15
ισιιΙν-·σο·Ι_ετιἔεἔσ,·`ρυἰε εΙυσΙσ-ιισ Ιαν με ε

ΙεισΙππσεΙΙ τιοι1ε σιιοΙΙε οτσιι συ Ϊσίὶιε

· ζ Ι

`

ΈΙπΙΙΙ, δηΙΙΙΙΙόσε Ιον ει1ιοι1εμΙΙε @ουσ

;Ισρ'οίΙσοτςσΐΙσεύωαΙηε Θ Ι'ειιιοιισ σο; ε ν .
"Με σε ΙειΙΙουε πουεΡτοΐσίΠοιη8ερσιι

Μετα
Ρ©Ι3Ισω:1υσΙσ-άόιιτσ
έεΙΙΙιπσσδΖοΙΙσπΠί,
@με ΙΙσπ
δζ Ισσε
σοηΙτσίΙσ
ίστι1- . '_ η ›
τΙ:ΙεςΙΙσ
ειιΙΙΙΙ·σ ιΙσιΙε
£ετοΙοεα=σ€Εα,
σΙσιπΙοιιεε 8εβ
ίἰ·ι1ουεέτΙρι1ε·
ΙΙοεινιαυτε - η ε _'
Ισροεάωσιπ σε ΜΜΕ Ασεπ ΜειΙε Με

.
Έ

;:Ι16ίσε εοΙΜσάΙΙστττ ;ιΙΙ:(ΡειτοΙσε , @Με
ΙΙΙ; άδττισητΙ Ια ·Ι:ιπ8υσ, ΒΣ_Ισετσουτσε_

ΙΕΙΙΙσι1εσωτισθησ Ισίι1ε ΏΙπΙΙΙ ςυσ ΙΙσε
ΙσσιιεΙισε-εο1ϊίσΙΙσότ.εα:σοπΙτοσιπ .ειιιΕτε
νοσε_στσΙνσπΙιΙνενουεε1ιΙΙ νΙυὲε “Με Ι.μ°
›
Μ; τσΒο·ιπε εΙσ εσ σιΙΙΙΙ οϊέΙο1τιτσ ?
· _
Μα·έε·ευσυπσ-άσε νστωε ε1ιιΙΙΙ σοσι
υπιτιάσε8εσπιστσσε @Με Ισε νΙε·6εςιι`ΙΙ _ _
ιΙσἔσικΙ9 ΙΙ να:: εΙσσι1συεξονοηε ΜΙΝΙ-Ι & ΙΙ

Με, τΙοιΙ:ς δ.: `άσΒοηι1:ΙΙνσε, εΙυσι·Ιοσε Ι ' Δ '
Ι0γοπε άσε σ0Ιοτ;1Βσε 8: άσε :ΙΒι1σιιυΧ,
(ΙΜ.80Ι1ε·ηΞινοπε Ι ΙΙΙ ΗσΙ;τΙΙ ειἰἔτσυι:,· εμε ›
ι1οι1ε ρυΒΙνοηε , δε ριικΙοηηΙσπε από-Ή
: ΜΙΒ Ισε σΙΙΙΞτιΙσε σώσε ιιουε ΙΙιΙτ,Βει1ιισ

ΙΙουε τι'σιπ ΈαΙ'ΙΙοπε-57ειω:ΙΙε :ιών τειντι·οε;%

ΙΙο1.ιε ° €ινοπεΙΡεΙΙ-κ άσσο σο” , ςιΙα
π

.._ι.

τ

ε

μ

Ωσηε

·

Ι

μα;
Ξ

8Μυιυ` Η η 4 › ι

@εμ ιιοιιε ειιιιιοιιε ιυτεεεε ι Ξι-ιιοε ειιιιει·ιιΜ
'- δε οΒΗ8ιοιιε ιιιίιιιιεελ1ιιοε. ΡετΓεευ:ειιτε,

Αυ Με άε π:εΙεο. και: ίοιιιιιιεε Μ” θ;
_ ΒΙο;ιειικ :ι οιιττ:ι.τιεε ιι ΐειιίιβΙεεβι: @Με

γ ι:ειτιίε Δα άετιιιετΡοιιστ, μου” ἑτοξειι.
' [ετ ιιοε ΡτοεΙιαιτιε, θ.ιια 86ιτιιρΙειεαΜεσ
μια Ιειιι· μιεειοτιιια,άεε .Ιγοειε έ. δε Με
ι Δω εε_ιιεειιικ, ΝΤοιι; «ΣΒ @επι άε ειιεηεΙ
Με , δ: άε άιυιθειιε ω: @Με ιιε :Με
-Βιετι·Ιοιιι άΐείΈιε σε ΡΜ: :ιμεςΙεεέετατι-: “
8ει·ε , ιιοιιε [οιημιεε ·ειιτ8ιιεκτε μια Με ι
νοιίιτιωιιιεε ιιοε θεια, πως εεε Εετεε,

εεε Μετεε ,1ιο$ δωιιιιιεε,-8: εεε ειιξειιιεξ

Βιειι Ιοιιι ἀ'ε,¦:Ιιἔετ Δε; ειιιιειιιιε , ιιειι5.
οίΐετιίοιιε ιιοε πιω, δ: ιι”έΡειτἔιιοτιε έὶειι
δεεε εεε Ια πιασει: οιι1:τ€τεεε ιιριιε ο, Ιε
ΡΙιιε έιτοιτειιιειιτ ω, Ιειὶιε Εὶιτὶίὶ-Νικ
εεε ιιοιιε ιι>ειγοιιε ω επιιιιτε οι [οικιβε
εε (μι ει-ττιιιεει·ι Μι τειςε,_ειιε ιιοι1ε_ ιτε·

8:ικάιοιιε Ιεε Βιεπε Λάο πιοιιόε θα: ι Ιεε
ιἰείἰτες ; (εε Μεστά Γεω Ιεε εφημειοετι
ΐεε τιιιιιιιΙτεε
ίειιιε :ιο
που;
ειιτ10υΜετ.
,Ετ
¦ φοιιμειιι
εοιιττειιτε
ςεΙα,:ιοιιε
αε1οιιοιιε,

12. και: 86 θ. νειιιιιε; νεο μια: τω”
@εφε ίου οι 8: Μι ειι€ειιτ , Με ριιττιε

ειρτε5 [εε Ιιοιιιιειιι:ε, ·ό'ειιττεε ε'ειΒΜ··ι
Μπι; ε ίεεάε11εοει ΕεοΕιιιιι_ @Με
εεε ι'
ι
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!”ΕΙΙ.ΜΙΙ. ΩἔΞΨἰΜο2ΙἔΙ9. '
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ΡωΙομίΗΙΙοΙ€ὲΙο Μου.6,ι:'οΙΙ::ι «Πιο @ο ομΡΙΩ ›

ΙΙΜέσβεπτ;ειιπάΙΙο ,·· 1$οΙβηει€σιςτιο:Ιο; @τι Ιω
Ιιί5έσιτσΙΒιο Ια Ρε.ΙΙ-ΙπτεΙΙΙο ΜΙ: τουτο Μαι:

ΡΙΙΙΙΙοΙΙ.ιΝἶοΙΙΙοο`Ραὲ Ε: ιποφετΙΙο ΒΙοιπ
βε ψ; -ΙΙσπαπιπποε (Ισ ,ίωνέιητοι: ‹Ιο οι:οΕι·ο

@Νώε ΟΙιτΙΙΙ:, 6ΙιεΙονΙιττο ὰωα Γοιπο.8Ι
@ιο·ίὶποιιε ραπΙΙεΙιμ·ο·εηυΙ Δε1Ποαειφ
αΙνοε%ψΙθωοπο οοικήθ:ίοΙΙ άοροίΙ,νοιω

οΙέ::ΙΙι1ΙΜποε εὶεέωοιπιφιο ο*οίΙ οι1οοτο
ΠοπςοοδπουεΙε5ι1>σω:1πσπαΠόπο·άο+

ΡοίΙΜΙο., βοττεΙυειΠοιπ α: οιίΙΙ εΙΙΙ: ΜΕ.
ΙΙ1°οονο”. ιμιωΙΞ ΙΙΙΙ-βωΙΙσ «επέ:/ΙΙσπ5 ΘεΡωι
Μ; τιῶω: εΙοροίΙΜ2·Ιεφ'89Φπόικ( τοπικ:

8Ι
:ΙΙΙνΙΙΙΙΡο
ΙΙ0ΙΙ:εβΙιεΙΙΙ
£Ιορο!Ι:°οΙΙ:Μ
,)«Ι,οΙιιινΙοπτ
-ΩΙιοΙτώεμηε·Ια
:με νόΕπ8
@Με Ιω 11ΒΙΙο 'Ραπ ω_σΙιιεηω°ἐ εε Που: ο ο'

Η

ω” οπο νοε Ρωπει:ίοε δ: οδο-ι» ··

&Ι088Φέφοιάττουτοε Ιογ Ι5:ιεΐο11;ιο ῇαττιειἰτω
ΜΜΙοο Με οι·ουυοηε αΙΙΙουτε οπο @ο
Ιει-βουθο Ι.ειτοττο οΙΙΙο Μου:: ΙΙΙ:Νοε

2-113οΜΜΙΙΙ Μ” εμε ΙΙο Με οοτΡεΙΙ'οΙ:Ιοι:ἐ ο
Θε νω-6οϋπ., Μ: ΓυΙοεκΙ7ε νέων: :καιω-κ
Ισ.ΜονΙΒΙο οΙονοε ΡόΙιο886 ὰ: ΜΙΒ έάϊα1:1ά

Μίο·οΙαέΡατσΙΙΙ Μου οΙ:Μοωοητ.! ο (Μ: ξ
ΙΙ%·ΙΙΙΙΙοίοοττο @Ιω εεεω.Π1ε ωΙαο€6πέ !
?

Ρω› δέ @ο Με νοέιτο @ο Ιοε ΙοοιικοαΓηιποο

ΙΙΙΒΜΙΙοε.οΙΙο οΙΙ:00πεΙΜοΙΙοαύοπο @ο
ΙΧΙ, ·

“

α'

Η

ΜΒ
Σώπα:: :Π 2.” π*
ΒΙπιπ-Ι, Ροίέο ; γ αιυίξ:πιτ Η πυοιπιοΙπο πΙοΐουάπώ. - -·

ου υοιιει:οιοτουε μειΙΙΙτ,8ε υουε.π:Ι·ϊποχοπι
που: οοιιιοΐυιο φπα Ιοε ιιυπποε Ιιοτπιππιεε;
·
Ι
:
κ
€ ι·
Αν
Ηδη::γ ευιάσπιτ
ουο-οτΙΙ·Ιειου
π:ίΙοπιοττο

οππουπ·, εμέ οΙοίΙΙΞι ουΓοπιτ πιοετΡΙυε (:ΙΙΒ·9 1 ο
ποεπιθαπποε,-86 πιω ΡΙυε ρτοοιουιοιπιτα

ποίΙέε. Μο·Ιιαυπεέε :μια πιοιπε ΙοπτιππιοετΙο
«Μαι ρου: άποψή:: οι: πιοε Ι)ΙωδμνΠθ

φυσά: Π·ιοΙπειπιΒοειπιτε., :3::δοπιι: πρωτ· εϊεα
σώσω πιουεοΡππουυεπιτ τουε ΙΙ:ε·πουπε 86.
Με ππι:ιυυειίιο έπη: . @ο Ι·άοιΙιΙεΙΤο.] @Με
Ποια , ΙΙ πιο πιουεθιυπ ροιπιπ Μπεστ, [
τυπου ουσ :Με πιουε ι:οιιεΙυιτοπιε :Η Η
ίοπποε δ: ουσ πιουε ππιοττπουε πποεΙ·ϊπεπιε.
4 .' ` δ011Ω8 :ποτε εΙειπιε εε πυουάο:πιουεπι'εω
ε- υοπιε :που α·ειττοπιόπο άοΙοίυε (ΙΙιτΙΡε,ε

ουιπιο εΙοΙτ Μπι, ό: Μι :που ρτοιπ1πε ουσ;
οουιπ ουι Ε: Βου:: επιΙυγ , 6οάουτ Η άς
νταγειτιοιιτΙο άοροίΙ::πιτπ:. :Μι πιοιπι υπ:
Πιπ:ιι, Ροπιεὲεἀοπιοἔι νουε ; Ιὶοτὶτὲε εποε

Ιω”, δε νοε ιιΕΕεπποε (με ιπιαυυα1ίεε
υιειιπιε,_ου νόιετοιτπιοπυπ:Ιουοο Μ”. Με

Γοε..1ζοπιρὲε απο Ισ πυουάοε ΙΙεοπιοπω
υυε`=

' οδ:ε ει Ιοτεππο,«Ιοπιτ νουε νογθε ειΒΕε Ι'Ιπικ

ΙἱἀοΙΙτὲ , Νο Μ? ΙπιιΩΕπε εποε α: ἶουο-ενουε

ειυπξ:ε πείοΙυ ·‹Ιε ΡοΕά·το ε_Μεπεε μι;
βοπιι32 ίου νοππο ω:: Δενοεπ:ίρεεευεεε?
η "Η
- ε

'·
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ή:
δ'.

°Ι , ρ ω» ι :. ΙΙ ΙΙΙ.Με..

- ω;

ΙέτιΙξ9ΙΜτι ·;;Ι6ΙεΙιίέ ΘΙιτΙΙΙ:8 :τ'ορἐΗ‹:ΙοΙε; ΟΙπηΙ.Ιτ Α
Βεΐεεέε;ρμΙΙΙιπθ;Ιαέρας-Ιιαητ-ΙΞι ρουτ Ι Ιου
πιω απ;» :ΙΙΙΙ:εέξΙοά;Β8Ιέ νοε -άα5ω:, ται-ε,
·1ιεΙΙΙ4ιπ ηυΙΕ·-δε "Ιομι: α Ια τείέΙπ: εΙυ'ΙΙ

οουεέι·άγςωέε;ΙπΙΙΙαπτ ΙοεοΙ1ο(ε·ε @Η Ι- ' Ν

··

, ίσατεη:ι€τΙοτοώσ νούε·αυαποεαπέ Ιππ$ _
Ιε Με ςΙε Ια νσοειτΙοη ίυΡοταεΙΙε, θα:
Χ _Α
:ΙΜ κιί~έ:ταΙπω; @ἡ Ιἰσηἐεἀο( 06(.ΙΙ1Ή

Έπέ:οΙΙΙ:Πτε, οιι)ίοϊιΙΐιτΙτ άειιπέ νεπΙΙΙ1·οι19 Ι. ' ΙΙ

τε-υ:οβκεΙΙΕΙΙΙ ;82 νοιτποιιίοΜητ άει·πε Με
ττα©εἔ5δ£·άέιέιέΙΘέρεΙΙιεεόο οσα:: σουτ;

τεύορα; Ιαοοτ1ηοΙδειποο ειπε νοιι€ σ.ιτέε; ' ,Ι Ι
ΙΙο Β. νετΙτὲ 8εΐἰ€Ια<ΙΙεὲιεΙσ$εὶἔΙΙειΙϋ,νὸυε `
ΜΜΕ ειπε τουςεϊτοπέτιιόε -ςιι'ΙΙ° ΘΕΕ
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Ι
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. 22:ε;' 24Ι·ρζε.ξ α” ,οι ασ .υιθ;ς: έα
εηβ],ά· .ΙΙΙ
ό”, ω|:2;τι2ε, μεις/εκ Ιεβ.ς_Ο!πΉλ . _#
Μ

Ι “τω

ΧΙν.- @πιω ἰς ω» @οφ [Μαΐ !: “Μέ 'Η
Ε#»Ι:9π2 ύπδάσιν:%0%.·
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Ι
γ. · Ι `·τ°··
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Μ
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1 ΙΙΙ"
Μ:

ΗΙ:Μ Γκε πω: :έ @Με ὐ5ε~ ΙΙΙ

Α
Ι
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"

τω οτάΙΙειαΙτε ; 8ο -ρτσΙζ14.ιςέ
· ιπιτιιτοΙΙο άπο-πε Ιες Ι:οωμαπασ
Ι
«Ια (ε: οΙέἔουτετ αΙεέπτειιέ ά::έ
ΟΙί0ί-0$ Ρΐαΐετ1τα:5,6εφΙΙοοαΙοϊε:ΙέεΙπιηεθΙΙΙΒΠΕ , (ο όεοοιιιιτο ΒΙε;ίεΙάΙΕσωειΙΙΙ
ό:ιιτε Μέ - οΡΙτιὶοτιε δε άΙ(ςΙΡΙΙΙιεε άι!

[Η
Μ.
μι
ΙΙ
ΙΙΙ
Ι

_ ΙποΙπΙο.· δω· ε: Ροκισ Γε ττοιπιε-Ε-Π @ό

'

ίειΙΙο κι:ίτ36η @ΙΙΙ απ Βάε:Ιεωεπτ 6οΒΐετ- ' ΙΙ
ἐμὲ Ια; εομερω';ε ά ΙΜΙΙτιιτΙοτΙ; ό"όΐ6έ
Ρτετιπἰοτε ατιοείΙτσεχ δ6 ‹:Ι€ τοι:ξεέ Με; 1 Ι
ίε&ετε
εΙο Ια ΗΙοίοΗό ; ε1ιΙΙ οικω: αυττεε- λ

ίοΙε νοΒιΙο ::ηττε Με θτεεε;ΙΙ 11'γ αυτιά .
$ν.ιοιιτιο, ε1ι1ε·Ιε1ι1ε Ι:Μ1 ίοι1εΙέο 8: έτειΒΙΙό ' 'Ι

Ι

)_

έ1ιι3:ΙΙέ

Δ χ»! Σερ. Μ: τπωωω. __ @Ι
@υΙ'ςΙΙΙετηΒΙαίΙ Διιι:οπτιπιοπεοαΜΜηαΙεμ!! · -

Δ ποΐωδ;βΙρτι τοϋ: οιΡ”τεε ειΙτοτέο.= Χίο ΙΙα
εΙε θοι;ςΙ:ιπιι-αος -ςικε Ι'ειιττε αιιοΙτάικ
ιΙιοη5ὁ Ι, 8:11 ειτι:1έκ πιτΗΜ·:ίσι1ιιοπτ (μια'

;οφίνη Ιοιπἐ ωΒΙΙεωιο1τ τεΙε€τὲ ΦειΙΙ:Μ
οποτε: Με ?Με :το στο:ΙΙτ,τσΜΦε 'ποσά

#ογοι15 τΕιιΙιιτο »το εσςεπε €Ιεέ ορΙυΙόε; Ι
ε1ιι€ ειγειειτ- ειιττεεἴοΙ8_-έ:ὲ= ειυ:ίοι:έτ:5 Ρετ
Μ' ικ:3
. νηε€Ιε Μ· Ρ κωκω 86: Ρ Με έ!
Ι _ ΙοΙἔτιέο εΙΙτΙςιΙΙ-τὲ;· έυογοι1τ έ:ἑ· άοετΙέ:5ι
μι: Ιω ΗιΙιπεςΙ-ε έ 8ε ΜΙΒ 5· ε`ΙΙ ίε.υε αἰτιίὶ
ςΙΙτε;‹Ιαπε Ιε.εοωΙ›εω Φ: Ι'οι:ΒΙΙ, -ιΙ'βιξύ

Ια ΦΔΜτἑ ὸσε:__ίὶ·εεΙ·ε τείεΙν:) ά:: Ιω :ιτ

ταεΙιοικ Με ΙιοτιπτιιοΙτ οιπ ρου: Ιω άπο;
θε ά; Ια ΙΙΙο·ΓρΠο πιο Ιοἔο-έετοἔ·: ΓεπώΙιι$

Με ΞτεοΙΙσ «μια. Γεω τεΡτοεΙπό ε; πάω
1120:Ισιτροιιτ Ιω ΙιεΙΙΙ;; θα Ισ ωσςιω
ΙΙ"ΙοΠτά'Ιιυγ εΙ6 α: @ΙΙΙ ότοΙτ ευτ:οὲἔοΙε
ΘεΙωΙυθ:Ιδ6 σε φα πισω αόωΙτΦω 1ηαΙιι 2»

τοι1εω:(ε-τα Ισ1επι-τοΙΙΙα ι1Γέι·: ‹Ιε @άτα
ΡΟΙΙΘ·ΡΙ;ἑ.··Ι Μω ε1ιιατιτΞι εεε Ιιήέττε Η; κ

Κ; .οΙιεπξςεωεπτ κά : :Η :Η ίου: έττ:ι·ιί€ο;
_Π©υΙ€`Βοι.ι εΙο Έει·ι13·ε-εθάο Ια ΡΙιαίρε.τε
«Ια σηΘ3-€πετηεπεΙιιι:ΡειΙ118,ηΙ £οπ άπι

8οκι1%·τρι1Ιε φις: το εΐεΙΙ με ‹Ι.© Η ΗΜ
ΙΙ' ©ΡΦΠΙΙ_ πατε;
Ά ΙσοπέΙιευτ.Ι Ι.ι: @Μιά π1:ΙΙ_

"ΙΙ (ΙΜ Μ Ι4οπ1ιπτωο1·Ιε @Η Ια ωεΠυε

Μ Ι

.

Ι

ειςΞούΙΙ:°
π
ι

`ὶ
.Ι

3.72..
8:πωσκ 72 Ι Ι. . ·
.
Χ .
.
#ε 4
ρ:1ψΡ_χ_€Ι€ἔ0ΠΙΙΞ
,
ὅ£
Ισ.
πισίι11ο_
ναπιτἐ
Ρο_ηρΙο›Ι
' ΙΙ 'δοΙΙοΐοε (ΙΙιΙΙοεε; ιΙοεπ Ια νετἱτέ είΙ .ΙτΙΘ
εοτυραταΒΙσπισητΡΙω ΓοΙΙςΙο,ρηΙε ΔΗΜΙ
Υ Ισε [Με ΐοιπΙέςε Πιτ Η ριιτοΙε άο-ΒΙεΙΙΙ
86 ΙΊιυρφτταηρε ΙηΗΜΙ11έτ ΡΙιιε 8τει:ιςΙς,
) Ριπἰέςιιο ε'είΙ ση Ιεμπίογ @σε οοηΠ-ΙΙ:α:
Γιώτα Γοιιυετ:ΙΙιτο ξοΙΙςὶτὲ.( νοι:ε Γειυὲε
τ1ικΙΙεέ ί:ι1:επιτ Ιοε › ΙεΒεΙετὲε., 7 που τΙςε

__Ρτειτιὶετε Ιιοττι;1Ιοε ίεμΙοτηοίητ @πάμε 86
@τα Ισ άεΙυ8ε,ωειΙέ @εε ΙΠειξΙΙτε:ε Φεβ
πιω αΡτεε ΙἐΙ ιιβΙΙεει:Ι‹Μ άι: Ια Ι.ογ;
. εοιππικοτ με .ἔ‹ζ ;:Ιετουτηι;τσ:πτ Ιικ:ο;πϊ

- πω: ό:: σας:: θ.ο&τωσ ‹:€Ιε:ΙΙΦ,8ζΙεΙ σοτ
έφωμτειπ δε ί-οΡΙιὶΙὶιΗιι€τει1ξ αι ςΙΙικτ$
~ ία (οττεε απο Ισ ;τιέΙαιι€ε ὰεΙςιιτἐ Γι»
Ρς:ΡεΙ:Ιει;(εέ ΜυοιπΙοηε. _51ιὶιπ Ρε.ΙΙΙ ΚΗ

_ οΙΙΙιιαβήι1ε τεΙΙο φΡεΙ'ΙποΙ-Ιη;ΙέΙοετ φησὶ
@ωςίε81νόΐαι1ετ:Ιτ
‹Ιο Πο; σ:ί-ΡτΙε Ρα
ΡτΙε ςΙ'αυξέηιξ
@η
' @ο
ΙΤΙΜοεΙιόφ
ός_;:οιΙ
βοιππ:Ι @Μα Ισ; Ρι;Ι:ιοτοο εΙΙιιε τῇ) ΙΙεψη

€Ιος::τ;τ: ΕΡΙττε: ‹Ιο ερπίοέυετ Νεεεεω .
@τὸ 66 στι ίση @Ματ Ια όο&;Μο

ΕΜ οΙε: ΠΙειΙ ,` @τε ό:: ΐζοι1 ε3_τει53Ι Μ γ

@Ά :ΙΜ ττ1εΠετ άΙεττεοέςτ.· Νου; Κω·τοτω
Α -·°
ί

ΙΦυτ τεκι5,8Ζ ου'Ιοιιϊέειι18,έ'ίΙ ρΙ:ιΙΙΙ;
Ιω $σΙΒτιευτ Ιεεω.ιττοε ευεττΙΙΙοιηέε @ΜΙ

Ι ΙΙΙ)! @απο 5. α: Ρτοροε ,Ισ οοι1ΙΙη:ιι·ιι: έξ ' `
»·

·

άάάέέψωμ. .Ι

·

_

' _ζωϊόπέιετ:ξ

, Δ Δ βαΠ'Ρ. Π! ζ. α7ϊπΔΜέεξ - τη

(

ΙΙαπωπα «Με Μ εύφ·.ε @Ώ α αμάν χ95 Ο;"Νζ
9κίίιι) ωπε!ε> φυπιέά: Ι[εςέης2 έ: Θεέ έ! γ- ΤΜ
ο.ΙΙΙειιτε
Μ Μυπά·.ε
εΙε ί::,- ΜΜεω-Ιω
86 μ” οτεΙοεπεηΕ
Με;;; :Μα
εηεοεε
?εδά 1-:: ΤΜ
Ι ,_
Ισ Με!! επεκάπε: ε εεε:]ϊέεΙε.σ ά·

`

Ι
`

Ι" ε"

β22:12Μπ έκβ·.ιΞσε:·εκβϊ|ε: κάπε.τ. Ραπ: '
απο Ι·ιειιξε ηει:ε.ειαόε ΓειιΙεπιειπ ει οοιι- -

Βάσια Ι:ι.Ιεε:οη ςιιΊΙ “η Με θα εε_Μει;
δεισ ΙΙ: @κκε €1ι1ε πεύε·ο.ιιοπε Ιειι.8ε22εά·
(- ΙΙιγ σΙΙ:-ΙΙ Ι Α; ΦΙ':2]104!ΜΜ είε: /εέαε.σ ΡΗ
Με: με ω @Μ είε @η 64%; ' ά. ώιεζ ΜΙηψσέά σε: ΖψκΙ©ἔτἐΙΨ , 04Με ἰεὑσ:ἱ›
ΙΙ:Μ%Ιππ Δ· .94έεπΕ.#|έ: μέ Ιρώπε επι @Με
ΙΙΙυγ ειι;ε2ε η όειωτιε ςεοσσιωειπάεΙα _
ΜΙΙΙΙΙεΙ·ε άεΙ'Ει1ευΒΙΙε ;ευεμεΙ ΙΙ μπώ: _
ἐπὶ εοπω-ε, !ϊιέ:2Με:εσε2 ευ πεά'εφηΖε;;- Τά'

«Μ ‹ἰε 12έειιφέξ έωέτ έ): Μ; ;-8εΙΙιιγ Μόεί- Μ' Α
ΙΙεπτεμίΙΙ πιο ἄειιὸΙτ 13οΙτίτ ειιοίτ Ιιοητε-

Ι

Ϊ

ἐΙε.εετ-Ι1οιιοτειΙ›Ιε, ετι;Ρ Ι
Ι
ΙίτοΙΙ Ιε ΙσετειΜ ΓΑΡόττε 86Ιε Ι)ο&ει;ε
ΙΙΙ: εε €ΙΙιΙΙιί ιτιγίΙετε ειπτε Ιεε δεοιΙΙΙε;
Μετζ: :ιΙΙΙΙΙτεΙευεΙα ἔΙοὶἐε ‹ΙεΙ”ΕιΙει1-ἐ
@ο ›δέ έΕ:ΙΙ5ΙΙ Ια εΙΙΒΜτε άε.·ΐ01Ι ΑροΙΙ:εέ-=
Ή ΙΙ τερτειιιΙΙε· ΒΙ :Ιε Γε. ΡτειΜετεεκξ
ΜΙΠΙ005 δε ρου: ὲεἔΙετΙ'ειπιΡΙογ ός::

ΈΙωο.τι1εωΙωιε βία: ΜΙ:ΜΙετε › 236'
κωϊε ν11Ιε ξείεΙΜΣτε 1ΐνΓεεε εΙυ ιίοΙΙΙ
«

ε
'

Ι

)

ε:
Ι

- 4
·

Ι

. '
κ

1.74~

μ.
Γ·
μ

·-Νήήί;
-Ύ

›

›

ο

^-5'επι2Μ Ι#ΙΙΙ.4

ΕΙΩΡ,1; όο Ι)1ευ , εΙυ'ΙΙ··Ιυγ πεζοίτ.τ«:οοΜΜεςΠάβ.
Η Ιυγ μάσα Πιτ τουτ,6ε οικω τσιπ τϊ:μ ¦
και: ιουἰὶοιιτε άευαιιΜοαμι,ικ Ιαἔου.
Με άο ὸοᾶςὶιιοἶςυ'ι·Ι Άη· ειιαοπ όοιπτιέω
'ά σε ίου όε:ιτα:τ Μ, Ξωάτβάτ: @πώ
82ιικΙπ: ,·- αιμα Ι:: εατάετ-ι·ς:ΙΙΒϊέυίε1η:Πω
οοΙυττεε«·ηΕκτθ: δ: €ιπηίοΙειΒΙ:_:!έρρΙΕ· `
θά): ,· :ι ΑΜΠ ΜΒ , Ισ ω -Γιιίςξ ςἱοςιςοε·

όε·ιυι νατΓετε,εμπετε:ρτ:(ειν:ε νιί‹111ἐ:ΐμ@ἡ
` [Με ΐουε ιΠυστίςε ©ΧρΓει119ω, Ιει··εἰω

·δϊτίιπ: Βαὶ1_Ιέι·: ΦΠ πποτβἔ‹: ρω Ηλμὁττο;·
έπεισε εοττπρατέ€ ὁαινε Ισ μτα-ωέσωσ :να

Ρ:πτοτω δ6ά21113)€ ΐος:οιοεϊεμ κι ό·εροβ·;=
- ΝΟυ51:€5 εκαι1Μιι:τουε ει·ικτε!τι @Με :Μ ΒΙου Ι-'νο.:ιρι·οε Ι'εωττο, Εεε τειππ.ϋφ30>»

:οσε ίυτεΒεκιιη ΙοετΙποίοε ΙεωρΣιι6ε 10%
Ροιπωστοε ῖι.νὁτ;ε.εὸ1εὶεειεϊοπ.Ρωι;Μεπ
οπτοιπάτο Ιο-Ρεε21πὶσιἱ>°ἐἰἰ κοιιε Ωω: μου
ω5οτετιτευ.ι:.εοι1Πόοτετ ςυεΙΙοε ίὸικ. ε::

/Ηω: μιτυ/ε: σ,μο Ήιπο:Ιιέο “π” υιιβ:
πάσδ$εέισ Από ον:

ό· Μετά· εμέ ε.δΜπ

Ζ4α:ΟΜά ; Ετ ρυέε οτι Ιοεοι1άΉευα:
«μέ ΠΒο1·Έε α: ηιιΉ Μ” οτάοτπκ: έ,Μ .
ιιασέ%,ου :ίσα 282'02!7' ἰε ·υτ.>ιγρ.42%ου. Η είὶ

ευωσης, δ: ἐεεουυυ [ση :οσε Ιεε Μια·
/ Ριττοε-ημο με ία βΜε.φατηΖω·, Η €Π·ε··ε

παπά ἐογ ΡτεοΠέοιοτιτ εε φίιΙ ει[π:ΙΙο η·

>

! Μ·ε.ζ.

'·

>

·

μπε·

γ
. ξ ῇι%Ζ'ΞΕ2ῷ`Ι Δ; ἙἑΜωώἔε.
' τῇ » _ :
έρνο:έ Μβ22ε· έυε?ΜπΣυ , ςυωπἱ Η ὡς, οχηέ_ί_ '
γ 9ιιη-:»π42272: νί822άτα 722· Μ· ΜΜπο 22 &.εά Η _ | _
/Μαπφ.6έω καμπ έ2:ε?7έυφ.: Ο” ο”εΡτ :5Ρ,7%
κ:Ι«Νε·ίεηπἰΙΙ6ὲε;ΕΓΕὲτἱΕυἑςάϊτωΡΙ6γοϋ ›

Η Μοτεε?βΜΜ,' ρρύτ βἔηἰΙἶ€; εμ έξοέ
€θ(2Γάάά2%222; ρα22ω22ω ,ί οτι Έ ζήξ·ιΞφέ

Μτ3οτϊεο!ΐξωτε ΡειὲείειπϊΡΙ6ηα`αιπά-ΓΑ-.

. ›_

ρ‹5ς·ι~ε Γο1ΡΙετΈξε·οτ άϋπτ @Παω ΑΙσχεια- :::7”'
ἀπὸ Η; ί:οτεεΕΟΜ;όΙτ ; @Ή πιἔυἰ£ἔτἀ2σἰε-Δ

,ϋἐ###6ῇβἔ€βὲ.-ρἑ#ἀ!ἑ: ;ϊ3“εΐΈ σ. σ.Ήτέ: έ Η
_.
άο'ϊ%Εϋΐ'θηυ·'ι1-ΡϊὲἴοΙϊοἶτ
ότι 8. Κω, *ἔ;ἴ'° 6°

ήιϊἱοεὶ5α1ἱιἐ131εἔτο Δω ω Με (κ σε”, '
δ£°ἰἔ#5ἐ°##;π'9:ὶ2
σέ ΜΜπωω3 ? 2)2: ω
Ρ#7#ζῶνξε··ε1ἐἡἔι·ἔι·τ:έε#ἐΓδέίὶ π έΗιίέέ εμέ

_..

15ετΙοε;Γει16€-ΙΕ Γα1ι.πωε, 8ε!εωΙε ω»

4-

Με ὰΠϊΜετὸΪιπὁῖἰ€τε :ΣΗ
Ραμ!Επε:ι
Η: ρ%όπιέέ
Βεστσ:ιϊΑ

#

"
"κ

'

ΪΕΣΪΙΉΠΘΞΘτΕΔΪἱζὸ 8ΔΙτιτ

`ι
`$

ΙΡ€0Ε ΦΣ Η ὶπέτἴἐὴοἶἐσἔ-Ρϊό 1φή, ε1μΉ:ί

π: εωΡΠητές:,ϋΣ ω πω” τω: ΔεΠε·
]ἔῖΡἴ€°ῇ1'ἱτϊο ΕΡίτ'έό-Έι Τ1ωε›ι1ι6ε-;`ο/ϋ Η

'

_

›

|

·

'
'Ϊ

ΦΙ1&ήΠε'έ:οψω6_ εκττει128ΜΤέ8ζ ΠΕ ` ' $ “κ ·
ΣΣΣ-ΙΜ ε3ε:ιιχ ηιιξ πέζω2/δνζφ7π
' ~ '
/Μπἔες α:'εσ.<ος7·ε δειἔπἶι·|!τ Ι:]|εωςέ:#, ω· ῖ·
- [ε 24 έἔἔἶτἱ2)ἑ 9κιΖς/Ζ1'έΖΜ Ρέ8ϊδ;Οϋ ύουε '
`
1
νοΥὲ$ (ΙΜ: ρο1.ίτ έξΙΜτσίτ ἐδέτώτήσέ ,` ὶΪ
~
ζ
ΉΟυ5111φη:τ€
&ΖΗΠεέ2εηα›·σα-ωεθ
εμε ί πέέπ·
ἐσεΐἔαἐἑἔ/ἐἰαἐἑρὶεϊἔς
.9εεἔεεεἐ.‹ἔ Ύ2/έ.Κ ·ν `
'

-

ή

~`

δ Ά

;

`_
η

-

>

| ι

?76

| ·':""Φ'Ι.ΚΙ Π· .. ε.

.

ΟΙεφ.1.
ε ΟΙπ·Μ
κτιετΙποίε.
σε ΙΙΒΜΗεπειτ
ΙΙ :Πε ‹Ιε
εμι'νεπε
εεε μπώ:
ΐευΙε εμ .Με
έκε·ωει·οΙε εΙιο(εε εοεβσΙετ:ΙΙ:Ιεε ,Ι)τς#
ΜΙετεωεπε ΙΙ Ιεε ερρεΙΙε /Μπ·:, ιεεω
ὁειτιετιτ ΙΙ εΙΙτ ειπε Τέκπήθέσ Ζω κιΜά: ά .
ἰισ, 8ε ει: Θε επ ττοιΠετηε Με μ'εἄε.Ε
Ι!.

.
ή
;
1

·

Μ» επβ] ζη·&Ι:%έ:ξεμέ ι# η: Ιε/8%ε'ύ:·β.
Ραπ Ε; Ρτειπιετε εΙε εεε ττοΙε9-εειΙΙξεε2

ΙΙ Ι'ετη:ςΙΙ:υε ετιεοτε εΙΙΙΙειπε ει11ΗέΙπΙΦε
@σε ει Με νει·Ιεε-ΙΞααη€εΙΙεωε ,·ι1εμιάΙΙ
ὁΙτ εμε ΙεενΙεεε εεΙεεεεΙ:νευεΙΣεε #κέ
ΙΙ.Ϊ'ἰη.
τοπΜιέτε.ω
ζε [εβασ σιω'2':·Με, ΒέεΙαπε Με
μπε.
αυτ;ε
ΕΡΙτι·ε
εεεοτε,οι1 ε;ιττε
Ιεε όοηεΙΙε·ν
ο
›
Ιλ!
. ε '.

τιοηε_‹:Ι και Βου ΙΒιβειιτ, ιΙ τετμ1τεη: μ!!
ΒΜ.·9· [Ιβ η046ίσ έθιέαρ27έ22η7η·βί28 έύε?ή2ξέ '
Ι_.ε ρτεττιΙετ νΙεε ςΙε Η ΡειτοΙε ›έεΙΙΙ8

ΒιοΙΙεκε δε; Ι'εττειιτ , ‹Ιε Ιοττε εμε ρου(
έετε]αΜε,ΙΙ εΙΙ Πιτ ΙουειιεεεΙΙο.Ιτε εμ'εΙε
Ιε [Με νετἱτειεΙε_. ΜειΙε εε τίεΙΙ..ρειε Ιε

τουε.€ειτ Ι'Αρόττε .:εἔει·ςΙε Ιεγ :και δω:
ΡΙεΙΙΙερτ Ια εΙυειΙΙτε ε Ια ΡειτοΙε επι εΙΙε_

π1εΠτιε,τηειΙε ίσο εΙΙΙε;ιεε,8ε Ι,εΙΙετ ςιΙΐεΙ-ϊ
Ιε εΙΙ εαΡειΙ:Ιε εΙε μοοΙεΙτε ‹:Ι.:ιω Ιεε ωτιε5;_
ειι1 Η ΙεεοΙιιεκπ Μες: (η. Μι Ποτε-Ι
1τιέιητ/έΜε , ΙΙ επιτειπ:Ι ευ'εΙΙε είΙτ ρτοΡτε

ε @ως Ι'Ιιοιηιτιε εΙε Τα ιτιο,ΙειιΙΙεε_ @Μ
:υ,ιεΙΙεε
με
ε
',- ε; οι Ιε επιασε
' :Με
Δ
Ι' «Έσω
πεί:

Ι

[ἐκ Ζ'ΕΡ. Ι Η; ΤΙἐκοΣἔἔΟ. -

μ.

Ι:ΣΙ1τξ-, (ΙΜ εΡε ΙΙέΙοΒε ηωςΙεΙΡί·ιΙ- εΙυι;».Ι.
ΜΜΕ
δΙτΙροΒοηέη:
:ΙΙΙ δὲΙἔπἔυι·,`Ξ:ἴε
ἔι Ια Ιργ,ε”εΙΙ«Μει_‹ΙΙτε:
επίε:·ε
ε Ια. :_‹:ΙΙτΐ
εΙο-' Η
ε:
ΙΙΙ(βεβαί2)·εΔΙΔώ:.·(Ισ.τΙει σΙοέϊτΙικ Η -

<σἔἔεΙ1ὸΙτιὲΙισυεἔιΙεΙΙΙτ (Η: Ι'Ιοτεοιπ ά εΙαή
Ι'Ιεπιστωοε Ρ:ΙΙΙμ εο-ηΠοΙΙΙερεε όιέ Ια
Ι ὶψςΙτὅ;ᾶμι`;τ6ιιΒΙ6, ‹Ιω εΙ:ΓείροΙτ 8εεΙσ Ι

ΙῷὲάΙυῖο Ρειδ1';ιΙΙξοταοεσ ‹Ιο Ια τειψίΠό
ΙΐΙΙΙΙΙοε. ρὸοΙπἑεΙ8: :Ισ Ι;ί8τειςτέ άέΙ)Ιει1,
@Ινἰτςέβε άς: [ω ρέιΙΙΙουεΡατ Ια Ρτεε€-γ ·
..ο

ἔτεε 88 Ιοζέ ΡυΙΙΙειιμ φο;Ιΐ; ι1ιι'ς:ΙΙε σου;
. ΟΙ1τιφρσ1ΙΕΙα Ιειοθ:ΙΗ:::ιτΙοεμ Ι 1;ωωη

Ια στέΙΩτΐ5,ΙμΙεβεΕεε δε Ις Μα: Του; Με
ΙΙϊΠ€ϊ τ11:ΙΙ:ΙάΙοθρΙε τιδε :ποπ , ε1ιι1 Με σ6ΜΜίειπ ΙοΐειΙΙΙΒΙετΙτοιπι ιι Ια ωοττ,ε'ΙΙ Ι
ΙΙΙβΙΙ τ6Ιππ::ΙΙέτ ?ΠΜ όοικ ςι1εΓΕυ:1ω

Φαξ σΙΙ:Ιε το1τκτΙε δε Ισ €ΙιετΙίοπ,νουε '
· νογἑε ομς σαι απο τειΙΙὶ3η ε1υεΙ'ὸρὁ
ζω”ΓΩΡ€ΙΙεΙεγ Ζω βέπε:ρα:·σίεΙ, δ: :ιΙΙ

Ιευτελιβιέπε σέυάθ·Με. Εέ μι; ΙΞι, ΙΙ Γορ

,Ροίἔ: ρτετηΙστο:Ηεπτ Μ; &επ:ήε: ,τω σα
τοτιτ Ι;.η Γεωτὲ άν: -Ι'ει:1πο , δι ΙΊηἴ€δΙ°ἔΩΕ

η.

ΙΠΙΠΡΙΙ:τξ. `Ε: ε'εΙΙρ,οιιτς1ι1ογΙ>ΑΡὸττε:

.

Χ Ιτ :ιΙΙΙειιέε θα: Μρατσ!ς Δε: ἐεππ°ἐφιε: “τω
?'ΙΙβζε ΈΜπε υπσέ«πέτανε, Ια οοπ1Ρατειιι;ω7Τ Υ.

3 να σε :Μια Ιω μι” ὸαηἔετου:ι&£
ΙΈΣ μπε τηοηεΙε ε1τιΙ ειιΉΙ€απ Μ: εοφε «Ισ

Ι`

'

5

5

ΙΙιοπισκ: Ι

.
2.73

κ

› “ΜΙ” ΚΙ Ι Ι.

· ε1ΙΙΡ.1. Ι'Ιιοπητιε. $6εοηάωκιπ επ ιαοι1πι1:ιω:
.] Ι:τάο&τΙτιο ΕυατιεεΙΙεΙυεφ, έ:: 1υω·υΖη
;β2:ες3, ΙΙΙ'ορρφίετιποοτοΡςιτ α' ιτισ)τω

ικα φιοΙΙ-Ιοιιε ί·-τοΙεΙ·ε:ε δε νειΙυιεε ,ν δε :Με
Ι βΡΙηὶοπε Ι;ειΙΙοβ 56Ρυτ:τΙΙοε ,·ξμΙΙ αΐειροτ-.

τετπΞμ Με είρτΙ; ειιιευρε νταμ:48ε: ΗΜ;
Ρΐιπιη·:5 Ιβ; πρέπουε Ιο.ΜΙσωτ :ιιΙρωτιε οεΙιΙὶ
ςει:Ιου , ηἰςοη-ΙοΙειτἰ‹›ιπ ΙΡΙτΙεοεΙΙ‹:. Τώ
ιΜ_ (9 Ιοε ότογε:έ·Ιτ εφε μεθέρωζ Σε: σε: @Με έ;
2; Τύπ.

'πω. «Θ μ:·υίε:,εοε βιέΖω Ιωά:Σφιε:) ΣΔω ἔσπΜἔ
ΤΕ». Σ' Ζὐζἔἰ£›°β##›ῖἄἶῖξωηιἴΙΙ σοηεΙαιπιφ ωφταΙΙό- _`
μ.
11%.
ττ18-ιπ :ιΙΙΙ;:ιιτε , οοπ1111·π: Ιτιιι:ΙΙε:5,!ι [αίάς
Μάσα ά Βέεγέ, δε κΙΙΙ: Ι σε εεύκέμι1εΐγ
η.. 6.
Ι"δυ.

3ΠΙΙΙΙΙ;!Ί!!472έ'%φ22ί @μ32;»πείεάε:_, οι;

εμ'ΙΙ5 Ιοτέτβιω·5 εο;ηιτΙο·μφε ΙΙΙΒΙοεσιπι;
τωιΙωΙτ Ισ εε_τΙτ1ὲ‹Ι:ὲΙ'Α·ρῷττο~, ςιΙΙ·"ὸειπῷ
Ια Ιωνέι:ε οτΙΒΜεΙΙε ΙΙΒκτώβερτφ-ρτςι11ετΙΙ:

ΜΗ:: ι11:ιΙ;ιΙΙΙ·ε ΟότόΙτ Ισ ως:ΜΙφ Ι.ι όοΐ
ξΙττΙ11ο ά; ΙζΞΙββΙΙΙ5$Ι€3ΙΙΙΙΒ,ΡΙΟΙΙΒ ὅσα

Ϊουτε8.έ (Ισ ΙοττΙΙοε, 8ε/τΙ; ΙΙ;ε·2:ιιξαεΙοιη
εφιιΙά; δ; βοιπι·ι:έε , δί ώ: Β·ο1τΙ:ε δε.
ΙΙΙυτΙΙφε ΙΙΙΙ::ΙΙΙΙἑ5, εοΙ11πιο ΙΙ ρ.ποΙΙΙ οι1-¦
απο ιιιΙὶουι·ὸ`Ιιιηῇςαιπτ Ρατ·Ιτ:ε Ιωας ςυΙ

@ιουετει Ι·οΙΙε:Ιπ. φα Ρειτ ικόΙΙδέο·η ιΙ‹;
·βεττο π)ΙΓεέ:1Ι:Ιέιιατίοη , ςιιί ΙΙΙΙ:=8εάε:
(οιπΙττοε ίυΡετΙξΙεΙωΙΒΜειιτ Με ίοΙΙ:$_

ΈτειάΙ:Ξοπε «Ια Η» Ρετ€ὲ.ΩΞε'ὸΙτΙἐε`νοιΙ; ·
ΜΑΝ ΙΙ

-.

..Η

-

_

Δ.

4

·

'Δ

"

'

! ςι.ι”οιιττο

Π

β: ΕΞΙ). 2ΧΙ.«α·.Τέ»:ο2ύέσ.

·- 279 .~

;μέέιάττε @τα 1απιξίωσε, @ω Γο·ό5ΐογ:·τ ει,έέΞμ

@1τέικτιε, Πγμπι αυοὶ-τ άαΠο. έα Μ
@πε άο.-1'Υ-Αμότπςω ςι:Η'έ> βαση ττ1:ιι1ε άι:
Ι Ιιὶερυτετὸὸε> Ια άο&τάσε Επαιι€6Ιάςυα$"
.τοσΠογωτ
«'85
εἰ:: τἑίιιοτἐαΩ
άς οειτε›72ἰἑ;ι`-ιε_ὰἰ:
Ισ οέοὶτοὶτ,
οι πάοίῖτὲε
Η Ι7Α-

έ'

·Ρόττο
ξτὶετῇῷεμπϊεκμτο·ἐόιπετιτ
Πε Ιποτέι11668οοέεΙιιγρ:ιτ
τ1π€ἴπι‹:,Ιοε~
Ι:: Ποιο Τ ;_

Ϊ..

,εμ1'ἐ!ε'ρτεοογοοτ, δε εμπ.Ιουτ Μ: ὁεριιὶε~ ` δ,
ὸοππξ; ρωΓΕ812(Έ,· μια· Ι‹:ε ὸἑἴεοτοετ ·
@Με ]€εΘτ£ἱἐτ0ἀ0:·:05-;°δ£ =ντ;ιίε (]Ιιτο- β_

:ἔσω

@ε (οικ: εοιικ.άουτ Η πωπω: αέΙ- 1 `

Ιωτε Τ4ωο:Ιπιέ:: ό; ΐε ράηάι·ε @πάω 11%

_ Μ] ( ὸὶτΠ ύ !αμιέσε: ρωβικω ζω,ωσ «μ».
άφ2:ο·ααθόΞέρεφ·έσ ίαβέιντσε φ ου τώεποέ/ἔ

|ἑἐϋο/ω#ἔω:π: αέςέβ :ου:ακ:έεη Πε απο
£οπιι;οάίζαΠεείωοτ Πε (ο νεα3τογειαι,ιτιό
ρτΙίΒ.ηε Με αυμεε- Οπότ5εω εοιτικήε:
Ρέτιοτοιιε δε <έτο!Πτ: τε , άΙε ΐετὲεηυαραᾶὶὲε
Βασέ?φιε:, ειτιτιϊπι€κτἱιτὶ ά3εοάτ ἰεε/.ἔαεσςς,

εΐς°

00 Με £σ7ἔ790ξύἴἐ22; , επ.Ι1εωτ ΐουε σε Βε;ιιι Ύ [
πια ν;ιε-Ξτ›ῇι1ὶ:ἑ όετοιπεε δε ἀοῖτείὶεϋ

Μ5.ευτεΒέσε, 8ο-έταπεφη 5πτωιπΒξ:ε
:τι άεε ΙιοττΕυ:ε , ·ς1ιιοΙ”ορ οι: ραπ Με
ΐποεί:επιπ. Α_τοιπω τ:ρ5.Ρ00:05)Ξ10Ε&
·1€ΡΜ Με α ατε ε:ικι€τεποε όο Με ρὶετὲ,
δω!! Ρ3111 :τι σ: ΠειιΞ οΡΡοἴσ 26'.$1-/έβ98$

Υ
η

η δ
.

Ν μα..

Μα:: _

'

-

~-

ι

Α

°

Ι ακό
Υ Ι ‹~ζ8αίωκ Μ”. Ι _
ΙεΙΙωρ.1.2επϋ22·.ε ;. πο.ττιωΙωτ-.ειωβ ΙΙΙριπτα:Ιρι%Εξ `

Ι

Με Ευειτ3ΒσΙΙςμιο , Ρατεεφ,α3οΙΙο τΙΙ:Ιου;ξι:

Ι5ωπιο β: ΓεΙυβτι·: , "πάτε ετι:Ιεα: Ι:τοΡά; Ι
· ὶαιὁττο ε,:ΙΙΙΙοεΙΙΙ‹:μι8εσοπίοΙειΙοιωΙΜε ·-άικΙο.οΒο ΙΙΒιι1ε:μπνεπΙο ,άΙΙΙιγαιητ Παπ

ΙΜ·
`

Δ

€Ι6 άειιι€ετευσς,Ηετι βι: ω” ΙΙΙ δωσ
τΙΙε?τΙΙ:ιπ εμ Μ. (6Ιτ άΙΙΙΙΙ186 ΡΙςΙο εΙ'νηΙι:
· ' ·ςΙΒαιέο:;:€ΙείΙ:ε ρου: ειιετΙ:5 ροη: τό·

1

τ ΙουϊΙΙδε [Μια νΙυΙβεια86·ΐοςτΙΗε: των:

γ'

· ειπα ςιΙΙ Κ: α:σειι_το. :μπω ΙΙοϋεΙΙΙ:ι·ποσ

Ι

'

Ι ·έΙ'νικ: ΙΕ›γ ΙιιΙιτ1βΙο 88«Ιάιψτε. ΙΣΗρδΠο
°ωριικσηι16 ΤΙκι1ουΙτόο ι Μέ έ:149 σε:

ἄεζὲμπσΖε:,
όσο: ίεεωκΙ
ΙΙ Ιω· τέεοΙωΙΜπό·εΙο
Ραττοι:._ (:'οΙΙΙΙ:
©ουεθτέο;όεΙσ /

ΙΙ , η Ι Ι·
` Ι
Ι

/

ΙΙΙ:&τΙτιο Ευο.πεζε:ΙΙςμιο @Με ὲιέεἑςβιπό
@σε ά: Ια ΙοοιιοΙ;ω ‹Ιω $αΙοτΒΡΑΙ:ΙΘέ
ξι·οε , Ιω ττιΙΙΙΙΙΙ:οε εΙ.ι:1είαε -ΩΙιτΙΙΙ:,δ6 Με

Ι

Ι

ξει·ξιοίτ1ε -,
`

Ιοε Ιπτομε «Ισ ίωςα·Ιτξ,

Του-το ΡάτοΙ: ην.:”ΙΙε τιἶοιπ: ΡοΙΙΙ;ΙΡτ€ΙΪ

ίου;έο,ημ'εΙΙε
νΙ6Μά
Ι ΕΙιέι·:,άε:
ξ:ΙΙ Ι·ιοτε τμιε:Ιςιιέ
ό: Ια άΙίεΙΡΙΙπε
ςΙι1 5ς:Ιεπειστξ
· . -.Ι.ω(-. .-

(ω: ΑΡ6τΙρ 11ςτοι:οττ1111ατ1:ΙεάΙξε άΙίοΙς

@Ια @ο ςρ .τ1ιΙ'ΙΙε @π .οϋγ €ΙεΙυγ. Ν:
Ι φ'αΙΙο<ἐιΙΕε ροΙΜηι16 ο)σ:ΙΙ: γη ΡετοΙοιΙ
?η (:ρικΙΙο,ς1ι1Ι Η τω, €1ιιο·ν;*είΙ ΙΙ:-ςτοΙΙ.
'

Φ: .

-

@Με , οτι ειιια;τΙεωτ ΙΞεοΙΙ: ςιΙΙΙ:ι Ισια;

Ι ' ~Ι6Έιο άο1εΙο τ:ΦεόΙ:2Ιε:_ π1ϊίοδτ εΙο2ιιΞΙζ _

_

.

4
.Δ

ιαιωθμ

-

---Ψ~Ϊ~ΤΪ

' β, ΜΡ. Η. πέέωυ:&έε.
Μ:
@βὶἔπεἰϊτοτιε` ὰεε8Αρὁττεε , ἶΒε Με Με @αρη ·
;άο ταστάτηι1ο Ια Γεια! ρατι·οτι ‹1ε
ρητοΙςε..άθ'Μι Ρεττο$β εοιπΒΙσπ χ '
ξαωπυμίἔἔιὲῷο0κΙε Ιειιιἔειἔο άε σου; ΞΙΗἰ-ΑΦΜΏἔμἑΙατ Ια ἴογἰ.Ρ6ι^Ιοε_ πω, £ώ

20%: Ηιίειδι και Μάο ΗΜ @Η οΒΙΙΒὲΞ
ψοιη,·οΒτεΒΙτ ΙοίεΙιιηὸε οτοῖτο ό.εε εξω- π
-ϊφε,ςοω1°οη·Ρουμοπ πηρυΒιέωεωΕ α;
ΞὶἔΙΜετ, οιι :πετ εμ νο αυτα: μ:οπτι1τ187
ο

·ΗΙει=Ε‹η άε·Ι?ΕΒΜε @Με ΩΗΞΒΒἐ› δε α»
1μφ Δω” 1εξι:1το ὰεε των; 9υσ&ιΙυε ρευ

Έε&ΙσιτςαΪ€Ι1€ 1ι”ουίΒάρειε αιτεοι1$ω6π>-

»

Μ'επτε-Φυ εοϋΜτιε Η Η Ροτα: ἀιι οἰοΙ γ

ξέτσἱτ έττ2$686 ιπεΠέϊτέε

ριι.ίεΤεια8ο

βοε ἈΡὁΪΙἴθ$Δ @Ρεο=τεΠε·όείϊ:ετι νει-Ια εμέ Υ
`ΠωςΠΘξ νικ ρτείἴαιιτ ευ Β1ιιωτ ειοε ατα

βίτΕ0ι;αγεωςσε9όΙτ ἐογ 5ειΒ1έΡ:ιι3-Ι εμε

ΜΦωδέ6 αυοὶι ο;:ϊ ά6 Μ): Η άοθετ1ιι€
έ; νετἱς·ὲ. Υ Ι; εστείεΙΤε @ΜΙ Ι'ει:οὶτ`:5ττ
ΒΜϊόο Μικ νο5κ,8ε ε1ιιο1ιιγ 8:1εε απ·

@τα Α-Ρόττέε ΡτεΜιοεεω1°ΕιωΠει1ο,6ε Χ
ΨΔΈπ ?τοστ θα:Ιο Με ΡαΙὶευτε τΙοΕιιεκπέ
β·0°μΙογετ Ιοί: Ιαπει:: ως; ί$1ίτιτ Μπιά
Β6:τε, Ισ ΐοιιτΙοηε °ίου!ετηςιιτ φα φωσ:
ρε(Ε0 ί'ει1Ήτς: βσδξτξΧ1Ε εμε: Με ΑΡὁττ€8
5708 Ρτο&Βέο ει έταὶ τοι:Β€ηέε μι: έει=1τ '

·ει5μς=Ιοε·Ι1ακειάα=Νωσσαε ΤοΩακτὰειψ γ #
_ ν;
›
'
μι.

__

. Ά

-›;

(

`_ ι8ι.
Υ 8εκυιΜ # Η Σ(
· ' (€Βη.Ι. ρωΞ-Ιεε άΞυΠιε Εει·ἑμ:ιἱτιε ςιι6:Ι'Ε(ρτωρ
!

ἔ

1)ίω 8- Ωὶϊ°ιρ!0γξε δ: ειὸτὲΒὲε , ειδη 41%;
ΙειωΕεύτιιι·ο (πια σοιπποε 1ε_φοιπττε1·οΙΙρ =
άπ:Ιει:ό·οέϊτζπιο εἱο ΙἘΒΝ(ἐ , ρου: φη

! ιιΜηετο-·φευχ :€1ιώ(ο άεεφ.$εποπ: όι:]:(
Ι

.νετ1τθ: , δε ὶιιΙὶ1Β»:: «:οιι;ο ειὶιὶ έ; τ1οιητητ

:ε!ὶ.ἔεοιι(οωοιἀι.Ω'ὸ& ετ1ὶ-ἐ€11°ι111€τιτ5ψιι
(οτ ὰ: (ιι κιὶ(οη ὰ: εοοεΙιπςράς α: εμ:
ΓΑρόπτειι οηίἐἱΞοὲςΤὶι11ιπΒέε ὁο.ν,ὶυ_ο· .
-νοὶκ ςυ'1Ι>Ιυγ :ψ Φ: ά43 βουςΙφηυο(

«με (απ: ηυἰ ω: (ο ττα1ι.ια Μ” ;.β1Π5
ΓΕετἐτιπο. Επι· (μή θΑΌΡΒ[Ω11ΘΗ110· (σ.
ΡΙιιιικ Ί ΒΔ σεΙΙο άοε ο.ττει·οε·»ωειιουτε ει:
ετἑε Πωτ ἐπὶ: (σε ττις(ππω νοτἀτὸεηιμέ
(:ι βουοΙιε :ιιιφΞτ ρτε(ςΙιέεεε Μειὶε ῇο Μέ:
ξ(
(υπο&εὶυ
:απο ‹ὶο
Δ τοΙαω]βγ
ο|ωπΖ:ὲ-,
σα!Ι`Α,ΡΟ:εο,ημῷ.;(ἱφμιΞ
ασ! (#β|όβύκέβ

Γαι1οιιθ αμκ: οσε τιποτε (ε: ρευικιπ_τ:ιΡ_οτ
τα ουῇδαὶιπ Ραο!,οιι Ξι ΤὶπιοκΙπέο5 Α
&ιΙπτΙ):ιαΙ ρου: άἱι·ο,‹μι'ΙΙ :ιιιοΞςρςο(ώθ
επ (ογ δ: οϊιιιτἱιθ Με (Δωσε ρειτο(εε «ματ

Τπηοιἱιέο ποσα ουϊσε ά-ο μη· ; Α Τάπιφ '
τὶ1έο, ρουτ άέτε:, ε1ιιΉ Με ουοἰτοιιΞεε,οιι (
.π:αιίδε απο (ογ δ: εἱιαπιὲ. Πιτ εδώ

Κ: όε:ιιοΞτ δ: δα ΜΙΜ(ϊττε όσ Πω εὶο
;Ρτε(εΙιετ Πι νοτ1τὲ :ιικ:ο («η 8:‹:Ιι;ικὶτἔ)8£ '
@ο Ι::ιικε αυὰπειιτερὶο Γουϊτ μια Πωσ

Χ.:

Ι

ρ;» ΙΕΙΐά Ι. ΙΙ Ι·:έωπι1εφ.

ΙΙΙ

ΜΙΙΙιωττο ό; «τα ;άουσε·ύιΙοτεε α ΕΙιτ‹:- @μμ 4
Πρωε6ιΙΙΓΡοΠ·τΙοικ Ιεζοοεί·Ε·ΠΕ επσοτο. /
ςιιεΙ'οπ ρουττοἐι: εοπΙΙ:ι:αϊτσσεε οποτε

Μ: Ιεε/ρι·οαΜτε βο-ο: κακία, ΙΙε·22εκώ·
βαθυ» μΙε:βέκεΙ· #α?;ίε.ηεκβ] ό· εβατέτὲ

Ι›
Η

ο:οίΙ ει (Μ, απεεΐΙρ ΦτΑέτ2τΞ·, ΡοίΪεάειξιτ;

`

Μεο·ιι€εαιπιτ·ΒοεΙ1ίρεσίαητ α: :τεΓοτ ποσο

.] ω

νικ: ΐοτπιο ίοχοι1ι1€τε1ΒΙοι1- , 8ονηαΙΙτι-··
·ι:οϋε| εΙΙ:ΜτεΕ @Δωσε Ιω Ι·ισττιπιεε , :ιἐπίἱ Κ

ςυθΙ'ε·5ι_Ροίως μοδα π» Ιτικετρέοτοσ , 236
πξιεΙοοε Με εκ1οάστη:ε. · ΙΙ Π°γπωωΙ έπ
@ουκ ΙΜ σε: [ειπε εμτ1 1°Ι8 ίσα βοὴ ,ΒΔ
ρτΙψ1°ο ἐΙθάΙΙΒΩ8.ΈΙΌΠ,δέ ἀΙΒΙΙΦ› :ά Ι:: ΡΙΙκ

ΠΚ (ΙΜΙΑρϊΙ©τε.·Νοαη<εωοΙω Μπισίεάιπέ

..δ

Με ΠΟΙΙΙ··ε&φ·ΙυείιιιπΐρΙε· δ6 μ” πφυΙαιτέ ›
άθΙΙζαρ01°τοις6ετστωεε ει άσε: |2έπετρ.«-- '

ΜΙ#Μ φ:ΐΙΙ ν·Ιστάτ €Ιο Ποιπττικ:1°ίιτιώεεΙΙα

πωπω ροιιτ :Με φ; ε:'αΡσω Α: 6ἐ~ σε
ΙΗἔΜΪἑ ςικέ εοΙ16ίΙο άπο δυο:: εΙο=
δώσε @ΜΙ Ιιιγ.τεοὸτιπιτιαιπὸο.ΙΙ σε ει εΙΙι:
ΙΛφι::ΙΙτό-011 Ια ι1ο·ι11πιΙιΙΙε/ἔψα:.·°ΙΙ επ ο. '

τουεΙιόΙο ρτοόΙωτωτ,εο εΙΙ:έτ (μια οΐε:ίΙ:
(ΙΙ: Ιυγ ςιιΉ 22 @ἐξ

6ο ΙΙ ηοιιε οτι

ΙΠ0πι:τε Μ. (ιιΙσίΙτιποε 86 Ι: ίαΙετ,ιιΙοι1τειητ
ΜΙΟ] (9· εκ :ὐατ2:ἑ. (ΙΜ :ιιιίΙΙ ΗΕ σε :ι εεε

(ΜΙΧ εΙποΙΕεε1ο_οίο·τ:ΙΡστέε :Φυτά Ια ρα
ΙοΙο ·Ιία:ιπΒόΙησε,»ςΙΙοε·οη ίοςιτ Ισ ΐοοέι>
Μ»

' _

η .

δ
"

Π'ΗΠ1'8
Ι

.

>.___ή

Μη.

› η

ΝΜ,·Μυπ 72 Π.

]

4 ]

ψηιρ.Β ωειἰτΘ:Β›ε Ια ρΙειι€το·εξε , έτειτ1τ οΙειίτ @Ή Μ'
' ;ι“γ ειεισάιτι μωρε απ :σποτ Ια άοδΜπϋ ΜΒ

νταχειπαπ (ΣΙι€ἐ€Δριιε.,·.εΙυἱπαΡειτεὶειι6 Μ!
Β1&πείοιι 21 Ι'αυη=ε θε εεε: άωκ νέι·ςιι€2 Μ
β'είἱΪετ~ὸ4ἑιιῇπ·ετουΡΙε` «Ρο-Εμ ϊἔἐμε-τιά Μ; Μ'

!

~

μα: ΓειΙι1ωΙα ί:ογιιοιτ8ΊΙα δέ πισω ΜΝ Μ·

γ μια: ΠΙειΜα σΙμιτ1:ἑ αμα Ιεεξιοσμτιπο$ Μ

·Ενπε·%είΈ τω· ω ια 1α6πιεεετΙε;Ιξαωω Δ Μ
Γσι11ττς στι. όίΈΪ;Ρσ:τίεᾶἰτἀι1#8ὲἱ”οτπἑι1ἔιἔϊ;” Μ'
· ΑΜΒ νογξἔε Ωοι1ε-εμ:εΙ'ΑΙ56τέει:εις εως ω
@Μεσα γ πωπω ιουυΙ6--Ώ11Η%Μϊβ

Μ!

μ Φιλ ΑΜΒ» Σάια Ο|.ΜΕΑ ὲἰὲωπ-πἐσἐπτωκεῇσῇ ΜΒ
ς.

:σύ ρτσΡατε[η*η πεεωέ· ·::ι·72α3 ΜιΔ Α;]$7Μω Κω

_ απ4Με μι:: :ωΖω ; εοψιπ;υ-εΗ1 «Μο1τ, Η
Δ 9ι1Ή ιιῖγ ατ1°ιπ: ς:ο:1;ι ἐς: τ:‹›τιίἰὸ€τειΒΙε,ἐμη
όι·:Ρεοε εμ Με νο κα” (ζΙ1τέτκ·ιμΕτ «Με

ΒΡΕ

Ερ1. α· Ιοι:ιτε κ:'είϊ τσιπ α: ΗΜ! ί.ρυ&ιΜτο @σε Β- . 1
π · · @ε
εΙεΙοε
Ε.Ι1πήίω!!!θίίΘ5ΕΕ
ά,Εΐεί·::5, ω: βί2
ΡιιτΙἐιτιτ
Ζιχε.κ]ΐετοι;!
:σώματα
εΠτ-ΙΙ,4 Α' Η
Ετέιι ό:: Μ. ἔἐ;ισο (με Πἰει1ὶὁιιγἑξΑ°ἰι€,ἶΪ; ἐ
“-Έ”.
)

`

τ. ΤΜ»
μμ.

Ια εοπτιρτεοά :απο το τω&ι·:οκ @στη .
ψιἔτια· έσπέιτε 8:ἀἔπειπ( εΠτ-Π ) κ! κἔι9#· η

πω: Μ: ώσπά· ά::86©άβί28:25ι202μ Μ 5 Ε]
Θεώ: ι:/ΐου7ε[ω Ού,έξι'. Ι[μιτιο ΚΥ ΦΠ π
`Ιπιποίτιπ: (οπο. Ωιτ·:ιΡτεε αι3οΙτ Μην
ά11€.Λιβ)νώ ία άω·5:έ , Η εὶοιπε ίαττΒΙει- |
Μεικιοιπτ ?νά @και
·6'ύτέ/ί._Ιε τεφσΜ ' Ί

`

κ

'Μα'
1

Ί

Ύ·

1ι

ΙΡ) ι,σεω-Ζέε;ϊ;:

Με ΗΜ; 6εΞιΡευτεεΜεΙΙ ε εεε, ιιοπαϋέι ν

ΙειιΙειιιεειτ 2; Ζε ώἔΙἐῷξ-ΙΠ8Ι8ῇΗΙΪΙ 4 |ίβ],

με εμε Ιεδειειιειιι ΙΙεΙιιε α ιιε1ιει·ειιε-.·
Ιἐ

ΙΙΙΒΜιιμΙε εΙΙ .Ι”νιιίςιιε /Ρτιιειειρεζ

Ι;ι νιιιε &ς·ξειεειιέε ίειιι:εεάεσεεεεεεηω
310118
30%, ί3ιι_οτει:_ε
3Ι10ιιεάείογεε.ι:Ιε
ειιΩιειειι5ε.ιι·ιετ:τε
ε1ιεεω.· εεε

<Ιιιιισιιεειι_ Ιε;χΙει εοειέειιεωΙεωτιε @ι
ΙΩ$›?εΩεῖῳἱὶιειιιοιιεε εεΐεΙΝεΙΙιε ΕΙιτΙΙΙ:ιε
153 Βιι'ΙΜεΙ βεεάι;ιιιτέιΙιΙε όοειιιιιετιι:Ηε Η#

ΙισιιΙ:Μοδείδε
Ι'έ90$άΙ14ΜΙφετ.-Ι)ιευ
β; Ριιιιιεω.ιιε
δ: Ι`εεΞΙιοτΜπιεεΕ
@Με
ςξμι.·ειΙΙιιιιιε ΙΙαιιει πιο: ειιτιεεεεετε Με

δέ €Ιιιιιιι.ειιιηοιιι= ειιεμειισ.ιαιωιιιε με
ΜΝ ΗΦερεοεΙιειιιε ε. ροέιτ,εει.ιΧ·.Ιε Μωβ
!ΙΙΈδιει_ΗΒΙ εΙειιιιεεειΙΙ-ειιιέ , σε ιιοιιειαιαΙΑ ·
ΙΡβι17τειι_Ε9 1(ΐείε ιειιεοιε·;ιοεπιεΙΙιιε ΕιΙε
ΦΗΜΗ ›1117ιοττ δι: τέΙΒιίειτέΡειιι· ποση

Ιε Με__ επτά Ιε ρειιτοιιιαεε ειεστιιρΙΙ εΙ8 Η εΙΙΙάΙΙ0εμ!)`είΙ: ‹:Ιε ΙειροιιιιοΙΙΙειιεε-·

Φ: εεε ίσεωει5.ιιι δει€ιιειιιι εεε ΜΙΒ: άειιε·
ΙΙ98 ς9'2ΙΙΕ5 πω; εε φ10ΠΩ118'8ιι005 ·‹:ΙΕΙ

ω!

έθεεΙιπτὶεὲ. Η εΙε1Ι;.ιιιίΙεωειιτ Μι ›

ΊΙω1$ΦΠάιι ΙΙΑρόι:τε , ηικιιιεΙ ιι «Με ιογ,·

ΙΙΙΙζ4#<ε/ἑι=ε:ε @ει Ετιεγ οΒ(ετιιεε, με .
Ι20ιιε ιιιιειΙοίΒιιειιΓεωειιτ εετι;ε 1Π21ΓιΨ1·έ
ΙΙΙΙΙΙΩΝ19·8 Ια ;ΙοέΙ:ιιιιιε Βιιειιι€εΙιευεφ
εΙΙιιιιοΙε

η?
«

· εδώ
8εΜἐΜ Φ'Ν Ι:
«Ύ
Ι ἔΙηρ.1. :ιΙΙ:ΙυοΙτ ςυ?εΙΙο οοπΒΙ”το αν; Μ %07-ό· ινίΙΙΙ
εὐΙιΜἔ. ·(::ι·τ`›εΙσΙἔι;νουἐ νογόε ιμι'ΙΙΙ:ιιι€

η

ΙσεωισΙτ ‹Ιε Ια τε8Ιε: άεερϊπε.φ«Μζε: ΜΙΒ '
ομ22:=&ε:·:Ιο. Ι:οικΒε άσε Αρὁττεε , τουτο

· άρθπτΙοε ἰιωτΙΙσ Ξι Ιει.Ι:ογ 82 Ξι Ια έΙι:ιτΙτέ.· τ
03ο νοε ττ_εά1τΙοτω Ι-ώγοεμίαΙστ1Ιοε 86 :

επέυοαΙ:Ιεεκμί0ΙΙ::ε
δ0ΙΙέεω φ'εΙΙι·:ε Ιοβέιπ
εγώ: ρΙειΙ
5ιπεστήεωΙέε
ει τΙ:_8τεωρ ν
Ι π._-.`_

Ι$οιητικεΙ φίέΙΙΙ:5 :φωτ έιθτεςειι€ε δε. '
4£Ιοτέεε=.ραι·=Ιοε ρεμρΙοε; 1ΙΑΘΡΙςΜτουτ _ έ
(Με. εΙΙεεει'οιπ·ιιιιευη τεροκσ;ειϊμ-Ια:ίοψ

:

ΜΙΙΙΙ-ωφετε εΙ1τέέΙει12:ΦΙϊοΙΙεειπ'ουίϊ

:

αιι:εμπα·Ι:οτσ·ο πι1,νοττιπ ραπ Ιεε ΡΙιιΜτ; Ι
συ Ια αι-ςτετοΙΙΙι·βε εο·η·Ιοευσκετι :ποπ
ποσα: , εος::ιΙΙιετικ·ωτ εΙΙεε π:: ΙοιπροΙοτ

ΑΡ0Ι)εοΙΙεΙυέε.· ΕΙΙοέ Πέ €ωπ ροΙιιΠω
πΦ.ιι1Βτο·ιΙο τα ρω” ΙΜ7σΙε.τὲ:π:ΙΙ1 Βάτ
εειευτ,&οηε5οΙοτ ΡειυιΙ τέΙΙτςιΐ0ΙΙ65 ίωσ·

- εκβ]&· ε:: :όω·2:Σ>.· ΑΜΠ ν'ογέ°ε νὸιι€ εμε'
ο;; ηιι”ΙΙ εαι|ὸι1ἀΙιιἶεΙΙ:_Διιττε ε-Ιποίο ηΙ1κ: Η
σ.ΙοόΙ:τΙηο- Ευατι8εΙΙηυο βτείεΙπόα=ρατΙιηύ
&:Ιοε €οι11ρ:1€ποτ15. Ι Βάι ΡοτοΙΙὶ`1παΙτι-:

Ι τπωιιτεο φι'ΙΙ-νευτ €ΙΙτι:,φ1Μά ΙΙ εοφ-Ι
η1:ιικΙ.ο Ει ΤΙΜοτΙιξε κΙΒΜιΜϊκ ου :ΙΙ:Μ
»

ρ·;;επίτ Ισ αι:27= ριε:ιν·Μζ Ι;.ε Πω όόϊ1τ ΙΙΙΦΙ
ν α ία: , ΠἔωΙΗεψ β%πε αι Τ2°ε=2εωρ2εέτω

4!Ι'νκισ εΙιοΙο ι1υΙΙ1οιιε οι τε:ρπ·ίέι1τε: Ι‹:57
-

ΜΜΜ·

_Ύ_'

~-~

μ.

../Ι42°!,ΕΡΙΙΙΙ.ϋι Τἰπιυ2|1ἔω. _

9387· ›

ΜΒ Πει β€υτς,Ιει;.ΙΙΙροϋτΙορ.8ε Ια ρω έ

Α

ροτεί0τω,εοφωε οΙΙ-‹:ε φα Ιι:ειΡεΙ.πττοει ΙΧ
2”ΡΡ€ΙΙὸτ1Ε.Φ»2σ7ἐἔἶ72πἰ . σ'α:ΙΙ :ιοΙΙι·«:Ια Ρα:-.

ΜΙοάστε|Ριείσατε8Ιου Ε·ΙΙ:έ ερωτώ:: ΜΙ;;
«ΙΜ ΙΙ€ απο: ·Ι·οι.ιτέεορΙςε. :Η ετηρΙογα

πΙΙΙουτε Ισ ιπέ:ίωσιτοτπ1ε.ςυμπά 5ΜΙΙ:.
(Ιος εφε €τ;ιΙΙάτ δε ·ρ·ταγόιι1σητΙάΙυΙπε·

σΙςιπ;μεσο.. @Μέ Ιο-$έΙτέιπειιτ··ν.έι·οοιιέ-τρ ·
ΙΙΙ? @τι Ισ1εοτιιιοπέσεωι:.ΡΜειππιπεη:

κ

.

5°-ία:κοωοοΙΙΙπποεΙ;· 86 Ιιηι =ρατεΙο τωιωέ
ΙΙιΙΙΦτΞφτεΙ1ΙτμΙ6ΜεωκΙτε ΡεοΙ1έείά Ια·
63ΙΏέ8.άς·(οπ
ΙΒιπστωπε , σ:ΙΙΙ.νρ επικι` π.Τὶηιξ
7 Η
'
Μνή·, @ιι @ιν ΜΜ(2ΡΜ7 :εναι @έ υ«Ι::«4 1- 1 6·
ωϊ(4[27%σε:Μα] α ω. επσ·κε||ε. Ϊ ΙΙ Γ::

Ι€ΙΦ‹;ΙΙσοτΙ: ·αΙΙΙωτε εΙ”ν·τ16 Ιοι11ΒΙ:ιΒΙο '
.
.
.
> ιποαππ:·Ιο -εοφε.. ·‹Ια'Ζώα.
ϊΒ€ΗΙΙΦΤ€ρηι1ωάϊιΙ
ω.

ε..

ΙΜοέΙτΙιτ`ο ΙοἔεΙο , !εβπωηση Μ: μποπ 6·η·
<#ΙΜα ΜΜυψωεε ά· κά· 24 υετἐτὲψιέ Μ? Μ: ω,
Ι4 ἱ#χ;:ΙΞτ ιΙεταΙιοἔεκι νπιιυτιτσΙίςι1, οι)τ

ΙΙΙ'εμ:ΙΙο Δ: βΜπ· εκμε7/ιΞ ‹Ιε εΙαέΙ:τΙυε
@ΙΙΙ Ιπουε :ι έιὸΙσαΙΙΙόο. ΙΙ νοιιέ έφτιο ρω:
ΙΜ εΙΙΙοὶρΙε: ἘΙΙΠφτΙι`έε αἱ! .Ια μπω: ές.»
βέαέΐπέπω. ΙΙΙΙΙέε οιιτί1:τσά:: :έα ΨατκΙ

ω? Ηιτ_το,τοΙΙε απ. ία ρτεεΙΙο:μΙωτ Ιπποκ
Ι:0ϋτπεο

ςΙΙΙριεΙτιτο σ.·Ιειιπε ίσα εα:ιιτ. ΙΙ

Ππροτιο ρευηυο νοιιε ΠΠέε, ου , @γε Ζω '.

μΙ:·ω άε:/έέπτ.ε·Ριπσ2α.ρ,.
|
εοιπωε`ρ`οϊι€
-- 1ιτηΙο-. χ Ι <

. Δε?
Φωλ

6Μαασι 7 Ι Ι Ι.

5πιρ1εωεπε ΓοτὶἔἰΜΙ , ου παπα Ζε ιρβ»
"Μ α2:[ωέπε:ριποΖε: , εοπτι:ηε Ι'2.;τ:τεΣι.ιΒ ·
:πάτε ΒΙΒΙε , Ραπ εεΡτεΐειι:ετ :ΙΜ-ειπε άσε

1'Αρ6τωειι;εε ΡΜ όε Ηπα: θα: Ιε ίεκι$·
‹Ιε Γντι 8; άε Ι'αιιτι:ε Η: ι11είΕΠΦε α$Τεισοάπ

εμε Τ1ωοτΕιέε Μ: τουίἱουτε εει;τε ὶὸέε;_.
86 εε «καφε άε ὸοδὶτἱτιε- άεμρετΙεε γευΧἔ ' '

φαϊ! γ ιαΜι·είΐε, εε γεοΜοτιτα_ε καιω ·
Ρτε:Ι1επ5οπ .Ετόοωπκ: και Με ρεέηττε ι
Μ: Με :ιι;εω;ι τω: επ (ο. εοΡΙε , (με πώ
Μου:
ίοΙ: άεπε
ετε:ιοΒε,εοωσω
Ι'οι·581ικιΙ > Ιεσέίιιἰμωμτ
Ι; τ_εὶἑὅΙοΜή
ιζε ΜΗ
ως ι

Ϊοιι-σιιιΜΒε . @σε ΓεωΒΙειβΙεΞιἀεωεΤ14ἶ, '
ΒιοτΙπέε Ιιπ1τε τεΠφειύεέι1επε Μι ΐοττοο:$ ' ›Ι
άε Ιω ΜΜΜ: 5 Μ: πτεταιιπ πω; άειιεϊ
?ΜΒ ίεε ειιιάίτειιχε,φί3Ι π'ε;Μέτ :Με

!

ὅ

μ

Με «με Γ1εὶ=ἐε ἀεΙε Ρὶεεε κ:1ιιΉ Ιει1ίΐε;6ί° σε
άο.οε Με” εο:ικε Με εκι:1ετετιπεη: εσω-

ε!

ίΕοττπε:ι εεΠε εεε ΓΑρόπε Ι” εποε Η
άοπτιάεπι3ιιε 1εε Με άε1'νιπε Γ: ττευυίιτ: . ἐπ

ΕάεΙεωεω τεΡτεΓεοτέε ε:κι·Ι”ειεττεἔ Μωβ Β
εμι'11γ Με Με ; Μ ‹:ἰε ΡΜ μιά άε πωπω Α1
ΡωΙ.
ἐὶατιε (σε
Ε: εοτιπ:1πε
οι1υτειΒεσε@Νεα
μεσω
σεΙιιγ
οοι11ρτετιοές
άε δ:›.ὶτιι:.Δ
ᾶεια εΙιοΓεω ρτεττΠεέεττιεπτ Ισ ἔσω άεε
νε:1τέε,8ε άεε άοδϊτΙοε5 ςυείὶτιεε, .ὸοιπ;¦

Μ): εοιπΡοεέ Μ: ωγίὶεεεἶ άε μετέφε με
.

ει:
'
ι ἱ

ε

`.-'Μ-..:1_ῷεμ_

_

·

:

γ ]

ΓΙ

1_βι›·Ζ'ΙΕΡ.Ι Ι. Ι;ΤΙίωσ2°ύέε. ν Ι :.89 '

σ

σπίσσοιπά ΙΙσΙι Ισσότσ:ΙΙσ ΙσυπΙΙ(ροΗτΙό, ς;ωμ.

μια: Ισ Π12Ι1Ι€Ισ δ; Ισε ΡετοΙσε ‹ΙοητΙἶΑ-ῷ
Ρότα: Ισ ΙστιισΙσ ει Ισε _σΧΡΙΙεΙυστ5 ΜΙΒ ρωταω ΙΙ βιο; εΙοιπσ σιι”ΙΙ σουΕ:τυσ ω '
.ό.σΙσωσητ Πτι δε ΙΙειιιττσ , σιτίες)>οπτιτ Ζ
ΙΪΕἔΙΙΓσ δε Ισ; τησ[ιτΙσε οτσειησσε, δ: ση ΙΙΙ,
ρπσίωσίαΙΙοο-, ΗΜ ε'όΙοΙἔτιστ ‹Ισ Ιου. .

σκέρΙσ σμ_ΙζωΙ :Η σει Ι';ιιέστσροΙσσ. Ροιυ: σ· 4
ΙστπΙΙσσΧ οσΙΙΒστιι σσεεσῖΗὸσΙἱτέ , ΙΙ Μ;;
σε τσρστσ Ισ .σσωωσηόσωσηυ; ·σΙειικ Ια

κατά:: ΓιιΙωάσσιτισΙεκσ_η @στα τστωσε, σε
σπα Με: ςιοιΙυσΙΙσ ταΙίοη,Ιυγ τσρτσίσ11π
@Μ @σε Ια ὸοδὶτΙπσ Εικιαπ8σΙΙηιισ«σΙΙ γρ.

ςΙσροΙΙ εοσβέ ει Γε Ισοτιι·Ισ ίογ Ι 9ι1ΙΙΙΙΙ.0ΙΙΙ
μι; σριΙ(σεμισησ Βωξ:: σΙΙ- Ιου σιΙιτΙστσ_ ›
ματ ση τσιπΙτσ Εφη σοτιτσ,εμπιπά Ισ [ισα-Ι Δ

11©τεΙΙ1 ξσΙΨπσ_υτ, ςΙΙΙ Γερ ει ΙΕ:ΙΙεΙσ ιτΙσρο--ε '
έ:ειΙισσκ, νΙσσεΙτατα Ισ τσάσΠροτπΙστ :(ΪσίΙ;
Ισ ίσηε άσε Ρειι·οΙσσ Πι1ωτοτσεΜΙΙ:Μς,Ιιιδη

εΙΙτ9ΙΙ9 ώ ό;» άφΨ? ρω· Μ Ξ4ἰπ:σΕ·άξτἐ: 4ιςἐ

Ισό22ε ε:: πω. Ισ (ειδώΙσπ ςιΙΙΙΙ γ. ει εΙ”σΧ-=σ
οσΙΙσπε Ισςσερτσέσεηω μι· Ζε αἶφώ σι1'ΙΙ
Μ? Ν:σ.οττιωσσάσ , σητσικΙσιπ Ισε 8ι·αοσσ
€Ι00: Ισ $σΙΒισσιισΙ'ειποΙτσητΙςΙΙΙ, δ6 Πωσ -Τ_

(ΜΙΒ Γν11σ.ΙΙσε ρ:ιταβσΙσε Ευατι€σΙΙεΙυσε Μ##Ιἐ;
ΙΙσσοιιη5;ιέόσε ειιιΧ ταΙσιπέφσ Ισ ΜεΙΙ
14'σ._ΙΙ

απ: ΙσεΙΙΙΙσ σιίέεΙστιιΙτσιιέσ Ροι1τΙσε· Γεω: Μ". 7·
Σ

-

'

-· Ι Δ Τ

νειΙόΙτ

5.98 4

_

Ι ΩΜεοϋπ ?Ι Ι Ι.

_

σωΡ.Ι_ νειΙοΙΙ :Ι τω ῇτοΗτ , ἔσω: Μαι σστέ:ΙΙιΙ

αμκ σΙκισν.πι ‹Ισ ήοιιε σΙΙ οΒΙΙΒέ οι Ισε σοΙΙ:

μ. Δ

_ Ιστοστ 88:τυ8πϊσιιτστ,τΙσ ρσιιτ‹Ισ τοτπΙ:στ
σα Ισ σοπτΙ:ΙΙΙικιτΙοιπ ‹Ισ σσΙιιγ, ΦΠ σο
Έοι1ϊτΙειΙεΙπσΙΙΙσιπτ ση απο Ισ ρ'τσίστιτ ‹Ισ

Ι

' - ίοτιΙσΙἔτισυτ; Μ:ιέεΙΙττισΙσιπΒΙσ :1ιισΙσ
ΙΙΙ όυι ρτσροε εΙσ ΓΑ Ρὸττσ δε ίου ὸσΙΙσΙτι
ση σσ ΙΙσυ , νσιπ εμισ Ρετ Ισ αΙεισφάσ ΤΙ
π1οτΙπέσ :τουσ σιπσσόΙοοε ΙῖππρΙσιπσπτ

"

σσε @Με Ρ;ιι·οΙσε , σ'σΙΙ α ιΙΙτσ εστω

ΙειΙππσ όοδΙ:ι·Ιτισ σΙσ ΓΕυειιτ8ΙΙσ άσε δά
8πσι1τ,σΙοιπ Ια ρισόΙσει:Ιου Ιωγ παοκ έτσ

σρωτοΙΙσ. Ετ φωτ ει Ισ σσπίστυατΙου,
ά ῖι ΙΙσιτ1ρΙογ ὸσε @ασε (μασ Ισ (ΜΙ ΙιηΙ
-:ιι:οπ όσμιι·ιΙσε ραπ σσττσ αιιιπστΙΙιΙΙ
ε ΡετΙσ
Μη δα$ιπ
ΡεωΙ,συτιιπό
ω: στ;ΙΙσυοΙ:‹:Ισίῖα
εΙΙΙέ3
σγ εΙσΙΙΙυε
ΙΙιγ εΙΙΙοΙΙ: σΙειι15
Ισ νστΙστ ΙωίεΙσωσ. Η τΈώω:εστσμα:π
7ιἔικωε: Ισ είσπ βία· Βάι; σα! ΟΙ επ Μ] Ραπ*

!)Μφυ::έω κά· ›πε:φ.«ΜΙ·. ΙοΙτιτ ΗΜ Πιτ

Ισ Πο ΙΙσ Ια ρτσιπές|έσ'ΕΡΙττσειΤΙωοτΙιέσῷ
· οὐ ΙΆ.Ρὁττσ σιτισΙφξσ εεε πισΠπσε οποτε,
Ο Τέφωώέσ, ἔαπἰσ Ζε αΙερΜΙ, συ ι11σίΙτ1σ

·
`

· Ισπε Πωσ Ρομπ ‹Ισ ιΙοϊιεσ ,· ΙΙΒσΙΙ σΙσιΙι· 88

->

'

μι: Ισ σοτιΙσΙΙτσιτισΙίτ ὸσΙει ρΙιιίροττάσε
?

Ιοτστρτστσε,86 ο. ιτ1οιι πω, μι· Ια ωωω

τσ όσο ΡείΙοεσΙττισΠτισ, συσ ρα: Ζε @ΜΙ :
σ1ιΙΙΙΙ-σ
ι

Ι

Ι
Ι

" ` (

(ΕΙύ. Έ

`Χ Έρτ

(α. ??Μά|3έε

βΒ”ΞΙ άὁῇε @τάση φωτιά Πιέ:ρΙε1ηετιτ
Η άφέ'ετ5ηε εἴ; Ί”Ει;ὲιι18ἔΙεῷΡ2τοε @Νεα ΟΒαΡ.ί σκ

Μο(Ιτ1ο ΙΙού,ΙΙ Ιιμγ'οτάοτ1ης επι (ιιὶτε;ςιις Π.
Ρ0ι1τβί€Ι1ἐ>ειῇι1ἱττ€ἐᾶ€τ€ όουοΙτ
Χ
Χ:: Μία: ή· 29:ηθι:πο· στέε:·έξυ ,

;&

Β.1)70

(δϊ'(σε: είε Δψεωε αβάκιαβππω: και»Μό
''
κ - τ” Μάιήτ ησεο((ιΙτε1Ποπέ:
(με ράέ (εσίερώ] ςι:'Η δξΜ ςόη(Ετυοτ α(
(ου οΙιτἰὲτ €ίΈ. εηυ€οόικτ Ια Ραπ: δ: (αὶπνἐέ
ἰἱοᾶι·ἰηο άο ΙΈι.: ε(11€€1άΙ)Φ ΡΗ13Πε άε:ἔ

›

ΡΜ: ; άσειἐ Η Ιυ$7 ι·6οοιτπτηα1πάε ἱογΊέ
€ατόο;οΒ Ωω ώιποέεΙυγ (δ ΠιεΠηέ
ί1ι;ΉΙιΨ οτάοιπιστά.ογ ειρ(ξ:ε κά τσΜπελ
Με ά:: Ρεπβπκε:/θ`έυΖε: ό· ?Φεβ/ες α7”εά

›`

":Τβν. .

2. 27%,
δ. Π..

βεἔσεὰκι@_Ζε: ω.αν·έ . Ο: α: άσ:Ρο(ΈΙΞ.
ἐ(Η:( άοδΗΠιο (οἔΙιπαἰξε ξΙικέ Τίσ1οώέε
@Με τοέ:ςυδ άε ΜΥ επι Ρτε(ετιέέάβ.φ (εξ
θ:οιτιΡε8οΙο .άσ:ζΡείξευέ5 (82
Ι'ΕἔΙὶ(Ε:ἑ

`

·

-

-

- Μπα Ιημης(τι1ε, Η:
9:22!
Ν, 2 έωεω'αε:
.
.2ε'Ο >
Μ επι:εφΖα(εατ.; αν»@θα
ε((ες σε τιὅ
€τοπιιΠετις (οττ Βίοιί ει
Η Μπα; ε]οξξτί(1ε;
Με εΪιι€ Βὶἐυ Η ασ ττι!Τιιέτέ 8619( @Ιώβ

Φ. (εε (6τυΙτόυ:ε

(
έ' (Ποιά ὲε: ηιμο @Η ΙΐΑΡόέ

(π: (ΗΜ εε ω: τηἱετ.ρεὶ((:ιἔο , ‹]ι1ἐ: ΤΠηοέ ·
(Με Η τυποψε) π α έε.ηυ;ψ·κπέ:[α'ε!έ:, (έ: ”
Γετοαἐπ με(
€Πιθέ όποτε( έκ ιίιοξε(οιέ
ι

Τ'

(7

'

`

·

έ

.

νἴἔιιι:°

Α·

Μ

δέζ222υπ »ν 2 2.

(:1ΒΡ.1.νΙεΙι(`εοΙιη( (Ισ έφη? (ΜΙΒ ΙΙ: Ιαπε:ι(τρ
(Ιοέ @φα Ε: (ΙετεεΙιεί··ρει(ΙΜπτ η :Ιρακ
(Η (στα: ιτιοΙιτιο (Ι(›θττΙοε , ΙΙ(ΙΙ:ςιπο α:
δ(

Ιου( Ια: (Ιτοΐε·ε (μια ΤΙππο(Ιιέο 2.::Ι976/ξ·:,
ό· σα; Ζη (ω: έ:Ε· (ινωπ:/ε: οιι ωεάέω. Ετ
_2.ΙΙΙουτε ρ:ιτΙάιπ άν:: (ο), ττι(Ιτοο, ΙΙ (ΙΙτ
ΙετΙΙΙ:Ι:ΙΙνΙειποοικ(με ίπ άφωβτ2α:πίω

ά.

ΟΙ" _2”ΙΕ'ιωιπέζέ!ε 09 α (δΈ εσωπήέ , α; (Μβο.

α..Τ

αν

Ε( :ιΙΙΙουτε οποτε (η ρειτοΙΙ Ωω, (με
5” *° Ια Ρπυ:!Ζωάσει άι· Ζω σΖποπωφω: από!! Με
το29%ε κι Ρέστη· , ά· ἐ βη (Με (Ζω ρπρωκ(ω.

δοΙτ (Ιοτιο (οιι(:Ιιι (με: -Ιο σἰφΜ εο(τιπ1Ιε

«'52 (οιαθιἔ α ΤΙσπο(Ιιέο (Με (ΙοδΙτέικ (Ι;
Ι ΙΙΕυειιι8ΙΙς (μσ Ι)Ι(:ιι Ιογαι1οΙτ Ι)ΔΙΙΙέο '
Ρετ Με ιτι:ιΙοε ό( δ. Ρο.υΙ ρουτΙ:ι με(
(:Ιιετ πω( Ιποιππιππ:ε. Μω Ι'Αρ(Ιττο ω:
ΙΙ:1ΡεΙΙο με ΠπηπΙοιΉειπ να κίε1υά. ΙΙ
Ια τ1οττ1ττ10: ί( ἄν; (κι ε.ντεο?εω·· έφη/Ι,
(ι εειιΙἐ (ΙαρτΙ:( ΙτιοΙΙ:ΙωαΙ:Ιο (Ισ (ατε

(ΙΙιιΙοε (Ι0&τΙΠΒ (ΙΜ (ΙΙ ΙεωγΠετο(Ιο
ΡΙετθ:, 81°εΙΝΙΙΙΙΙΙ5 εοπττο(ΙΙτ Ι Ιε ττ(·ίοτ

Ι

(Ισ Ια ΙΞιΡΙεπ(:ο ε(:Ι(ΙΙ(ε, Ι'νιΙΙ(1υ(: Ρε;Ιο
(Ις [Χου , (ΙΜ ναικ ππΙΙΙο ΗΜ ιπΙεω(
(με (οσε Με Ιογειυ( (Ιω ιτ1οιπ(Ι‹: , Ια
2Ιο1τ(: (Ιω $(:ΙΕξωειιτ 1, Ι'ει(:Ιτιπτειτιοτι (Με
Αιτε(·ε , 86 Ια ΙΙιΙιιτ (Με Ιιοιππτ165 ; #8
22β., (ΙΜ εοήτΙει1( (:Ι1 Ιογ τουτ(:ε Ιω τΙ

Ι

Ι

ΙιεΙιεΙΙσε '

!

Ρα· ΓΕ;>. Π. α ΪἰΜΜΪτἔἐ.
ω;
ρΙιεΙΐαε άυ-Ροέε οτεττπ:Ι] 8ε ά: [αἱ ΠΜ ::1ωΡ.1,
Βὶοο-:ι1ττιὲ, (ει ἴειἔοίΪο , ἴα.ἱιι!`τἑσο , ίπ Βικι

βΗθεεΝοτι 86Γα τεάοιι1ρς1οει.$ἱνπΜπι

.`ῷ
_ . . ._ω._

1ικ _ά'Ιμοποοιπ ει Γοἰιχ άΕ εοι1ΐοτικτ ει;

μι” απΕοι· Ιεε Πισωὸτεε εὶ1οίἔε εδΗόεε
β ία ἴογ, απο εὶιιεΙΙο τοὶιἔὶοη , ό1Πεξεοσε
δε ΜεΙ1τέ , ΉτοοεΒέε: τουε Με Μἱπ@
Παπ ὰ: Β3αι άο5ι1επτΉε ἔειτιὶοτ νι1Π·
βεαι18ε Πρτσε1ει1;Μογω 9 Μμἱε απτο
Μ. νειΙειιτ‹ὶο Ι; εΙποίε ττι:Πτιο , ΓαικΒο

:Μ δε Ια Βοιπὲ όο [Μου , ε1Μιιουε Π;
όοιτιΙτΜὶη τρικ-γ οϋΗΒα εικοεοιπόει1ι·
Μπιτ. δοιι :ιιιτΙ1οτ1:ὸ; @Η Η είξι1ὁττο
ίουικττώιι δεἰΒκιευτ, όοιπ Ια νοΙοιπθτ

πισω ὁοἰτ είὶτε ντιο Ιογ ΙεπωὶοΙιιΒΙε Νικ:
ιπουε πιο ΡοιΜο118 ττωιίἔτείἶετ, έσω ινωε

:οπότε ΜΗΜακτιτ εοιιρεΜοε. δε Βοιπὲξ
@Η ι:οτοττ1επτ ι1ουε Ια·-Ροιιι1ο.ὶτ-ὶΙ τέἐ
ΜοΉι)οτ ΡΣυε ἔτειπεΙο , ιμΐοιπ ι1οιιε ΠΟΣ!

βπιπ ς; άεροί)(, οΪοθ; σ. όΕιτο,εοιτήτω ΐΑ
Ρότι:ς μιὰ: ειΠΙευτε) σε πηεε23ι4πιΦ/ὁκ "τρυ# ι_ ω '
` ;πάεωμωενιακ Δε, :ςπε ,

Ηἐίαοτ Π1οη- Με

Δευτ :ι «Η Ρειιππόε νέα ςἰο Με εοςείΗςιιστ
·Βατάίετιε 86 άεΡοίἱτειὶτω ὸι·ε Μετιω:α

'Ι€ίὶεε, ΪειιΙε εειΡεωεεβο [3:.ισοτ 82ι·:υΧ
δε Ιοε-.:ιιιττ689 Α ‹ὶι1ογ'ὶ[ίιιιτ £τι€ΞΟΓΟ
3ἰ0ι1το1: Ια ΜΜΜ ίογ., ΕΜΠ: Η κά: ειιιιτ:Βε

`

μ

|

. 5

-' παω,

β.μ.?ΔΔ-Μ έ έ έ

" «

σ

τω;

ΣΔΜΜ #21 ι: /

βιςΡ.Ι. -σοσε, σοσε Βειτοο.σε τοΙ©ει1Γοιποστ
' `'
μα: ἀοΡοίἙ,οἶεί'σο όσο Ισ ν1ο,Ια @οσο 86
ζ ' ο 1ἶὶτσσ1ο'ττ:ι1ὶ;ἔ5 οσο .σοσε οσοσε οοσθόο

Μ
Μ

δέ οποία: εσττο Ϊοέ ιτιειἰιπε 1ιιί.οσέε εσ
μ'
ατττο
ὸοσασἐ.
ίοστσόοβετ
Ιο,ογοιηισε
οσο οσΉο1ίοΙτ
ΜΕ 6ΓΑροττο
@οτι «μια,
άο σοσε εειτοοΐ: οσοτοσιοσε σοετο άο

7

. ΡοίΈ,Ισγοσήιπο °σοσε όοπ Μαι, σοκ:

ΙσστατΙτσοέ: Γετο-τ-εΙΙο με εισέετι1ο › Η
σοσε-·Ροτιωσε οσ νΙώοσέ 1ο Ωω, τιοσ5

ΠΠ'

Φ Ισγ οοσοσε τοστ9 δώσε οστεοσέε
αίΪέε ό.ο νοσε ισοἴσποέ , ασ οσογ οοσΒΡεο

σε σειιο€τ.› - ΟΜΕ Ρτεσσοτοτσοστ οσο
σοσε σε σοσε Ιο1ίΠοσε ἰεσσειἰε φτασει:

ό.οε :Πάσο @απο @Με άο&τ!οο;οσο
σοσε σεπΠοσε ρΙσίὶοίὶ Μεσε,Ιποσοεστ5
-.#ξ

Γ

δε νἱεἑοσο άο Ισ Ιειΐοσοτ Μ. ρτοΐεσειστ, 86
Σε; εοπιισσσησειστ τουτο εστπ·κ ο ση

π

έξ( Μ. Στοσοοο.σΧώ Πἰοσ σοσεο ορροΙΙόε ε εεε-Ξ

·_ῇ-.·=ή_ῇ _
ο.`(ΜΒΜ

5.60'

το εΒεσ8ε, Παπ» ω» πιω:: κι άπο έα· σύυ_«
]ἐ: οσἰ σοσε οσε ό:ἔ: οοτσιτσ(οε σουτ @σε

·ντἰΙὶεὲ δ6 Ιω: ΏιΙστ. ()ΐοίΈ σο σκοπο,
Ποσ οσε: σοσε “πω” απο ὸοέὶτἰσο
Ρστο,Βε τοσςοςοΙΙο οσο σοσε Ιΐοσοσε το: . _

@Μέ σε ο Μπι ὸο·Πὶοσ , ίαση οσο· ει

'··

ῇοστοτέὶσ σόττο , σοσε`Γοσσοσοστ οσο

ο

ε?οξξ μέ; ελς!>Μ

οο -

Εμ:: εοσίοτσει: @ο [Θ

Ϊ εσεϊε ~

1

··βα_2°Ξιο.]21._ω Ζ"Μισ:&έε.|

Ζω

μορτ6 ::(Ρεα: ό: ΜυΙ'ωτιεοΙ Ωιτ19 γ ι·ΙέιΙ εΙΙΒΡ.1τέ
@σετ ,ηΙ:ΜοΒει·. (Σεπ Ι'Αρόττο· .πιο _
γριιε οτεΙοεΙ;ιοΡΔιε ‹Ιε οΙοϋΙτετ νοε Ιουοιν·

;ἰοτιε, ριο.Ιε :Με ΧΣπίιν-ίσ έεΙΙ># κά: Βέσα,
@ΈΙΙ-ε:ε _ε1ιι”νη όεροΙΗ σ::ΙΙ(εΙΙτ Ή;
Αικ:Ιειμ δε ε” ει έτὸεοτιβὲ ἑι νὁττε ἴογ; πω πε
ρε αμκ: ύοιιε :ιυἔε πτειιιιἐ ηορ :επεσε α: ι"""9

εμ νουε :ι έιὲ ΙοεἐΙΙἐ , δ: Δοιι α: εμ1Η:ΙΙ; Ι
Μ: εΙ1έε ν0ι15μ1ο11 να Ποπ ώ: νότα: ΕΙἔ
ΡΜ, πωΙε να @τι ό:: Ι”οπἴεΙἔοεΙτι6τιε

ΙΕ Μου; νικ: εΙΙοΠ: που ἴοττἑέ ‹Ιο νουε$
1ΠειΙενσηυο ε; πω; ςΙιιε @πε @Με :ιοη

νΙιπΡέε:, παμε :ιεεερτέε ; άουτ νομε έα
Με €ΙΙτε Ια ἔειτἀὶεπ Νά απο Ι'αυςειιη κ(
ΓοΒΓετιιετοιπ , 6: :που ΙΊτιΙΙΙωτς:ικ. (Σετ

€ιέ8 δε Ι»ιΙΙΙέε αιμα ειυ;ια·:ε α: ΗΜ νάυε ει.
έΗἶ ἀοηιιὲ; Υουεφιιιέε ταου εΙσ Ι”οτ,
Β0ΠΠέ5 ά(ΙΠΩΑυίΠ ‹Ιε ω, Π: πιο κοκ
@φις νοι;ε ποηε ;ΙοηοΙιέε Ια εΒειιι€ε?
ΙΙΙ φα ροιπα: ΜΙ οι· ςΙΙηΙο, Πω νρμε φ.

έτὲ ΙοαΙΙΙἑ,γουε· πισω ίυϊπροβδε , 9ο Με.
ΡΙΙ(ΙΗΠΩ1οιιμ άιιΡΙοττΙΙ: , ου β·;ιΜι1Ιεω
[οι11:οΜΙε Γ33:ειΙοΐ· Ι; νου:κηοη Ια εοι;ἐ
Ι=υϊ›0ι1Ι'αΡ'Ρμτἔέηοε , πιαΙε Μ, ΙυβίΙ;ετιες:
ΙΙΙοΐωι·: άς: σ: 11Ι©ταΙ εεΙφΡεε Πω νοι:ε ε;

Ιω .ΦΙ0τ1τ1ἔ. Ε: ό:: ΙΞι νου: Ροέμιέε ὶηἐε1;`
ΡΙΙΙΙΙΙΩξξ €ΙΙ ω” @ Ι:ηΡΙέ Ια ΡιιΙΙΙεπι€;2

~

`Ϊ_ ` Τ 4 `_9ΗΨ
ν

~>

›

>7

-

Α"ΙΙ

-.

Υ

Ψ

2.96

~

δενω» /Ι Ι ΙΙ.

-

€ι....Ι. ω: ειιεΙευεενιιε ε”:ιιτιΙΙ›ιιειιτιΙε ΒΙΙτε

Ιιι

ιΙε ιι6ιιιιεει.ιιδί Μειω ΙΙε ί:ογΙ ε” ΙΙΙε

ΙΙΙ

τΙειιο1τκΙε τει1:Ι1οιι Ι)ζιιΙΙειπ εΙΙ ‹Ιε επ:
ὸετΙε ἀφοῦ ιΙεΙεΐιιέ (]ΙιτΙΙΙ:, ε”είΙω:ΙΙτέ

μι
με

` Ια άοδ'ςτΙι1ε εεε Ιεε ΑΡὸττεε (Με ΙπιιΙΙέε;
› › τΙε ρτεΙεΙτετ εε ειι”ιΙει τεεειι. δ.: Ποπ ει?

:Ι
Ιι

τιιι'ΙΙ σ.ιιιιιειιτε.εοι1ιιιιεΙιτΡοιιιιοτιμιοι1ε · Ι

τετιιτ Ροιιτ ντ:ιγ ΜιιΙΙΙΙτε όιι -εει€Πω

ε:

εεΙιιγ, ΦΠ ι1οιιτοιιτειιτ εΙιι εΙεΡοΙΙ Αρ0#

Ι:

ΙϊοΙΙι1ιιε , Π: ν:ιιπε εἴγε ειιοιιιετ (ΙΙΙ θεοι

1°ωωε «με τ:ιτιιΙιε ιιιιε ΙΕ1ιπεΙειι τ:ιΙσε_τ-

Ι:

@Με ΙιιεΠΙΙοέτ ,4 Ια όοδετΙιτε έΙε Ι'ΕΒΙΙΙε
Ι
' 11-ετοΙιέ Ρ:ιε απο: ει Ιοτι όετιιΞετ Ροἰιιτ,δζ ' Ι:

/ ςι1ΙΙΙ τεΙΙοιε ι1ιιεΙειιε ρειΙεδΗοτι ει χα- ' Ι
Ιουτει·.ΜειΙε ‹:ΙεΡυΙε εμε Ι)1ειι ει. ΡειΙε μι; Ι
(ΙΜ Ι:ΙΙε, επ εεε ‹Ιετιιὶετε Ιοιιτε, ΙΙΙΙΪγ Θ:

Ι

ΡΙυεόεοοιιυεΙΙε τευεΙειιΙό ὰ εττει1εΙι·εΙΙ.ει

δή εΙε ΙἶΕἔΙιἴε τεεευτ (ιι όειιι1Ιετε ικά::
.ε

&Ιοτι τΙεΙει ιππ:ιΙωΙεε ΑΡὁτι·εε. ΙΙ ιι,γε

ι

ΡΙιιε τΙετι ει έιΙοιπετ . ΙΙ πε Επι: ΓειΙΙειτιεςιιζ

εμε εο.τςΙετ δε ΙΙ:Ιοτε εε τ1ιϊΙΙειιοιιε ω; ' Ι
εεε. ΑιιΠΙ νογόε νοιιε εμε θέσω ειιει# ;
ω: ΓοΙΒιιειιΙειιιειιτ Ι”ειιιεΙετιΡειιρΙε ε1ιι'ΙΙ ΓΙ

εουοΙετοΙτ ντι Ι)τοΐετε, νιιξιοΙειΙ εΙε ω.

_- ΙΙΙεε. Ι”ειατευέ ἀ”νιιε ιιοι1ιιεΙΙε :ιΙΙΙωιεε›
°

ὶ1Ιἰπ (με /Ιε εΙιειι·ιέετι1ε'ιιτ ε1υ`ιΙεΙειιεἰτ

@ιτε ιιι7ΙτοιΙΙ:ιΙειΙΙ Ρετίοιιι1ε; Μειἐε «ΜΡ
Α--·
κ..ι.

.

. Ι
.4/`
ι//

.·

=·-·.

..

'>

.

χ'

ο

¦..

- /ω·
<υ‹1-ιετα.,ι

ΙΙ.αΙΤἰΜόΕ°ἐέ£.[ Ι 9:97

ΙΙ: πόι1ι1εαυ Τε:Ρωπιέαιρτεε Νώε (ΠΙΝΩ @ΜΙ `
ἄΙοε ΑΡὁτϊε5, ΙΙ-τκ: ιπουε ρτοπκτ ρΙυε
@ώ ό; τιουΒεαυ,Τ:ιητ έσω ΗΜ , ΜΜΜ

ρταΙιε εμε: εοΙιιγ ςιιΙ αυττορτοικΙτα ‹Ιε
Χ:Ιαιισ<έες8ε ό,αΙτετετ Ια άοθετ1τιο· Αρο« Ι
ιι

ΙΙοΙηιιο (στα Ι'ΑτιτοοΙιτΙΙΙ , Ι'ε:Μετι11 .Λάο
Πω, Ι'νΙατρειτει;τ ξ56 Ισ: τγτειτι εΙε Ιω
;επιρΙΒ,ειΙΙο φα τ:Ιιειουρϊετι «Ματια εατέ 1

ΙΜ Ι· Μείε Ιει·αιΙ€ηε:ι δ:ύτιτ Ρειιι=Ι;ΙΙ ΠΊ

ΒΒοτοΙτ με τοπιβΙσπ Ια 8ατάε άι: εΙεροίΙ:
ΙΙΙ: ΙεΪιιε Π1τΙΙΙ ε:ΙΙ ·άΙΙΙΙε:ΙΙε , :κι ττιΙΙΙοι1
Φ: τειτιτ ό:: ΙουΡε δε ὰ: ΙαιτοΙΙε,εμΙ νεΙΙἔ

μΙ Ιεπτη1ιΙε8Μουτ
, δε ετΠΡΙογειιτ τοιπο8
ΙΦΓφϊΙο Μία δε εΙΈΙΙ:στε Ροιιτ Πεμ” Ισ:: @τό Ρ6τάτε. ΙΙ ΩιιιοΙτ εοεοτοΓοκττοπισ
ΙιΙίΙτιπΙτἑ ιΙέ πιθττε ικιτιιτέ, ε1ιΙΙΙ-ε Μια Η

ζιΙεόιποοι;:ΙΙΙός ασκ τειιτα:Ιοιπ,.8ε οιιΒΙΙο

ΡΕομτει1ΜπΤόπ ό6:ιιο1τ, Ο'εΙΙ ρουτ
Η110γ Πε: άΙτρειε Επ1ΡΙειιπ:τιτ ο. ΤΙιτιο
ΞΙ1ό63θκι2°σ|ε 26 @ο α'φΘλ τηειΙΞ ΙΙ αἰοιπα
Ι:Πεσμ μυ· Ζε .9.9ιέ2ι Ε/β·έπ μέ Μέί:ε επ
80%. Νο οι·:ιΙσ ΡοΙτΙτ,ιΙΙτ ΙΙ,”Γιι εε-ίοΙΒΙο,
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ΙΙΙΙ2Ιε το εε ιΙε :σει εὁτὸ ευ τογ δε ότι τῶι μ
γ Ροουρνι1ε;Ι1οΙοξρΙυε ΡιιΙΙΙ.ιοςε, Πω: :οσε
Μ έμμειωε: και Ποηάυ&εωτ , 6ετοι·ι

` 90ΩΙ0ΙέιτευήΙ”Ε[Ρτίτ ό:: Ιοί-σε (ΙΙ1τΙΙΙ,

. Θ!! ΦΙ3Ι8πεΙι252:οε επ παω θα Μπα,
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θα ιι οιιικ:ττ και ατα, 6: ηιήγ πωπω | Μι
(Ππρ.1.
Η: ὶογειυ α: Β16ιμΙ'γ' ΒιιιταΜετι @Οξυ ` Μπι

ίετινετ,86 ειαοττιΡΙΙιτ Γε απο άειι:ε τρτιάι ε
ῇττιιἰτὲ. Ποζι νοσε1ύργόε ρτατ1ΙετσΜα
Ηιιἐ.Ι'ΑΡὁττο τι:: να:: Ρο.ε ς;υςιιουε Ρτε

ἴιιιτιἰοτιετῇετι ὰ: οσα ::ιαβω:ε 9,ΙΙ.γ;:ιας
απ: πισω ;ιτερω:ϊ1σμε τοπια ΕέιΠψ:;ιοσε

_τὶο ΠΧευ 256 (α: ίου Εἴρτὶμ 86 απ @Πω
.οιιττέρτωοσε όσεειτό.ετ , ἀ'οὸὶίἱετ-£1; άφ
]:ο;τιβαττε , α: Ϊοὶτ ;οιιβοξιπε «:τωει αμκ,

5206:: 61ο ίἔι Ρυ1Ποηεε: , ό; Μπι Και: 1”ορΜ
πω” ‹ὶε οσε Ρώμα ἔοα:οε , απτππο ση
είἶα,ἴιιιιε 1η πισω σε ρουιιοέίε .Παπ , δ;
εοηποπ: ε!πιτπε Ισ ΡωιπΙΡεε , ε"11ο: Με
Κβ”.
Με., δε τις ναΠε , ηουε τταιιΜΙΙοηε 48η
μι.
Πω. Ρυἶε αμα ΓΑρό;;τε μα” @οικω α
οποτε 5‹:γ , ηιι“Η κι'γ οι Ρώτα; ὰ: ῇὸεΙα

εμι1 ΜΔ: 1ο 5α1ω: Βημα , Επι: Η (Μ ω
Πρ» σ.
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Η. ίβΈΟΗδ_)απΒ-α2β

ΜΜτ σε πω: , δώ: πω:: απ τουε νταἰ;
(:Ιιτέτάστη, εοωπκ: αι είΪα Ισ 5είδοσιιι;
1εί·ι1ε Μ: ρτοπια α ;οι1ε εειικ (μή αοἰτ
τοπικη Ιιιγ , δ6 5ειἱτπ ΡΜ! επωεΙκ: μου
αμκ

τοπιαπ ωΙΙειπε ,φα Η φ.:8[τιω :Βαρέα
Χου» Σ.

@ι ι ;

!ΜΜέτ έ: 6'|1%Μ' , ςςἰιι) !ὶ π`ι# μέ” ιι ίι4],

δ6 :Μουα:, εΙυαβΖ'ς[ύιά: άι· σεΜ] μέ α τ: Φ
β|:ὶ:ἑ Ζώα Οωβ έ:: πω” έωόέκ σε πω,
-· η.- _.-·

νέι·ιέή;Λ; μη; :πρ σκοπό.: η σκιά
ρ74
'. ΕβυάΕ

Ι Ευ· Ζ'Ειο.2'2. Ι: ΤέπιαιΜέσ.Ι. -. η;
Έ/βήτ
ΙκόΖωπ φωνα: ,_σκσΙ1ιπ11τ συΙ- Συστή
υ
`- άστιιττισυτ :Ισ Ια ΒΙσυ-Ιισυτσυίσ τσΙυτ-ι

τσ&Ιοτι συ Φωτο τουε σσυ:τ , συουΙ Ισ

διυιτ Προ; τιΪοιιτει ροΙυτ ΙιετοΙτέ. Που
νουε πιστά σοιιιοΙστι σί`τ Ι:τουΙσ οτ ἐπι

ρσττΙτισυτσ.Ι:ιταΙΙΙστισ (Ισ οσυιτ,ουΙ Μπιτ
τσΡτοσΙιστιτ πιο Ισ πιο (οι, ουσΙ άρτι: μυ:
τΙσυΙΙστ·, (ουσ ο1ττΙ:τσουσ Ιιουε άοτιτιοτισ
τουτο σιιτιστσ τι ΙξσίΙρτΙτ ‹Ισ Ι)ίσυ Ισ @ου

Ισ «Ισ ιι6ττσ Ιογ,τσσοιιυοΙΙΙουτ ΙιυττιοΙσε ι Ι
πιστιτ ουσ σ'σΙΙ: Ιυγ ουΙ τι ουυσττ Με. Ισι1Χιιουτ σουτιοΙΡττσ,βε ρου: στοΙτσ Ισε

υιγίΙστσε δώσε ττιστυσΙΙΙσε εΙσ Ετ ΡειτοΙσ. _
€”σΙΙ:Ιἑ;ίτστσε ΒΙστι οίτυέε,Ια Ισσου ουσ
Ι:ΑΡὁτϊσ €ΙουυοΙτει υττσεἴοΙεο Ιου σΙΙΙΙ:Ιή Ι Ι
ρΙσ ΤΙυι0τΙιόσ , 'ά στι Ια ΡστΙοτι-υσ ο τουσ

Ιτ5 ΡείΙσυτε οΙσ ΓΕ8ΙιΓσ, 8ε τιτουε Ισε ΜΙ
ΙΙΙΙΙΓθ$ ‹Ισ Ι'Ευατι8ιΙσ,8ε ττισΐτυσε στι ουσΙ
ουσ Ιοττσ ἔι τουε Ισε ΙἰεΙσΙσυ δε ειυευε5,
?ΙΕ (ΙΙΙΦΙΦΙσ νοσοτιοτι- ου σουτΙΙ:Ιό ου”ιΙε
@Ποτ-ΙΙ ιιουε οττΙουτισ ο.τουε ουσ άπι
ΡΠυ-ΙσΙοτι Ιου τΙσοτό έ; Γι. τιισΐυτσ,Μνω
ΜΜέ0%τ Ζ; Εστω έ:: βάσεις Ρ4Μέσ.ς με
Μα:.ιωιο· πᾶσι· α? Μ] , δε ουΙ τ:οτιίΙΙΙστιτ:.

"#1 & τω»! α: !

6%·2 _,ά· με που:

24τέάδ.τ πω: σε θα: ιίερώΙριτ· ά: μου· Ε#ιτϋ

?ΙΙΙΙούίΙσ ση2ς9% _Ι..'ΙιΙΙΙ:οΙτο άσε ίΙσε:Ισε
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€Ι·"ΙΡ.1. ςιΙΙ οτιτ ΓυΜ 1ο ΜτΙ ει: ΙωΙΙΙΒο εΙυεε:βΡ _
Ια ικοείΙΙ.τέ €Ιείοη ειυεττΙΙΙεωεπτ. (ζω
Ραπ τις ΡοΙΙΙτ ΡειτΙε: όοεΙιετστηωεεηυΙ
2ΜΜΙοιπιπιπτ τη1ίστειΒΙεωεοτ Ια Ρετ-τοι;
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ρΙοΙο.' εΙοθττΙπο ΑΡοί'φΙηιικ: , ρκείοΙιε-

Ι

:στα νει ι1ουυοΙΕιπατΉΙΙο, νο Ι)Ιειτ , Μ·
` ντ1 (:ΙπΙΙΙ: Εμ;; ειπα: αμκ: εοΙιιγ ςιΠΙε

;
Ι

σ.ιΙογου: τα:έι1 , €Ιειοε·ΙΙΕΒΙΙίο ιτιείττι6·οκι ο
οιιΒΙΙει ΙεΙαπ τΟΙΙ Ισ τε[ράΙ: άσο ει α: °εΙο- ΙΙ
ΡοίΙ: εεΙεΙΙο,γ ειΙουτειιπ [ειπε Ρ;ετ65‹;ο ιΙσ

Η

Ν:

Ι'οτι1ετ δε ‹Ιε Ι?ει1τΙρΙιΙτ , ιΙΙιιε;ίοε ατε!

Ι

ῖ 111οηΙε:ε, ΙοικιπΙοηε δέ ττεκΙΙτΙοτΙε ΙιπΙΙ‹

Η

Βτιεε άσε Πι ΗτιερΙΙοπέ. Ι.εε 0ιΙΙ1ι°Ι€τ5 πω.
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'_ εοιπε:ιε άε α: τΙεΙπ: δέ ΓοΙΙεΙο ΙοπάειΜέτ2

ΙΙ

γ ςά1Ποιττπ απο Ι'οτ δ£ Γ:ιτΒευτ δ: Με

Ι

ΡΙεττςτΙοε ‹Ιο Ι'Αρόττο , Ια Ι;ωΙε ? 1ο Μαξ
δε ΙΙ: ©Ι1αυτικ ‹Ιε Ιου: εΤρππ. Εε οΙι;ηιιο
_Η::οΙ: γ επτο.ΙΙαιπτ _;οιιίΙσιπε ςυεΙε1ιΙσ
ηοιΞυοΙΙ6
είξ
επ Πο πισω
τιπιτΙοτο·εποε
‹Ιε τετωεε,οιά
Επι επ:ι1,Ι:ι@ε
@Με
Με·

μ
Ι
Ι

ιτε δέ πατε Ι”ειυοικ ττειιιιό‹: ευ Ια εσω

Π1ιωΙοτι (Ια Κουκ , (μή ευ Πει: Δε τα· :Ι
ττειιιεΙ1ετΙοε εττειιτε,Ιοε ευτΙοίΙτέε δζΙΒ5- _

ἶ·ί:ιιιτοε εΙιι τετισΡε ρεΙΙό,·ΙεεαόταβΙΙοε86 .
Φ.ποπί(έσε, δε 111Ιε Ισ ω] 86 Ια ΡΔΙΙΙ6 Ι

θα Ι1όπιοε ει: :ΜΙΒ ιΙο Ι”οτ @εε Ιογειυκ '

(Μ Ιζ)Ιοι1. ΕΙΙο ει τεΙΙιεττ16Ιιτ-€Ιτατι€έ-Ις .
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έ-ΤΜέσέβέε. '

3ο 1' γ

Δ

μιττοιά··όο Ια εΙοέΙτωο ΑροθεοΙΙεΙυατεΙ- (Με-ι' '
Ι`εωεω εΙτετὲ @ε άεΉυΙ;β Ι; εΙεΡο_ΙΙ,‹Ι‹;
Ιε·Πιε βΙπΙΙΙ, @Με Ι'οΙι “Η Ια ρεπι€ Ξι Ισ

τεεριιωοΙίΙτα €η1”εεωαΙΙιε ;

1ϊεΉ_ρΙυβ

Δεςιιἶ1-ΙέτοΙτ;“νιΙ τω :Ισ οΙι6Γα έέι;απ-[
@τα επι σο: άεΐειτι·δ:τσιπέ Ια ίοϊτή6,8ς

-Ιαυατωτε. @ο Η νοοεΙ.ωΕ: ὸεττιειηεΙἘ:ῇ
εοιηΙηε:η;; οφεειιιοηε ροη άέ0ουιπΙτ Η

Μετα, δε. εΙΙ[σει·ικτ σεςικ:ΙΙο ει ου @οσε
·Εὲ εΙμ Παρ, ου ὸ`αι1;τυγ,‹ὸ”ευοο σε _€111,θ1:·

Ισ: αιιοΙτ ταου ςΙοε 5ειὶιπε Αρὁττεε Μ
-τεροτιε ςιιε @Ια ΐε: νοΙτ Ρτοπ1ΙειττηΙ:η_Εξ

κ

Ι

Γ

·ΡστΙα.άΙΙΙΙ:έεοοο όεε εΙιοΓοε-ωο-ίωσε, 56 | `Ι
ί©0011άφω6:ιτ.Ρατ Μ. οοι1Ποοτει:Ι_στι @ΦΠ
Πι άι›έἶττΙΙν:7ειυεο Ι'ΕΙετΙτιιτο·52ωτε.- Σε;
ΡοιιτΙοε εΙιοΓοε ιπιοΐωοε,5ειΙτιτ Ρ;ιιιΙ Αμου;»

111ειτε1ι1ε π), οοΙΙεε ςυΊΙ :ΜΜΕ ΒειΙΙ_Ιέε€,
Μα: ὸευΧ›εειΙε&οτς:; ασε τεοοηηοΙΙΙ:&

Μ05ΙΙ)νο εμε @τοπικ £Ισρρα%ηξε.εβιΜΜ,
δώ ει-οΙΙτε ) εοιτητιε ιΙουεΙ”ευοειε εΧρΙΙῷ
ςυεξτουτε3ίεΙυΒτέε,6ε Ρτορτοε _α·Ι”ε‹ΙΙΒΙ

?Μου 8ε οοοίοΙ;πΙοιπ ιτΙε; ;·.ωε:ε θ.άς:Ιεε; Δ

.1 ΜΝ Ι €10ΈΙΙοε Ϊιτ τ-ο.Ρο πογεκπ ιο;;τωει.
Η €0Ια δειι‹Ια εΙω;Μ:,8ε ἐκ σουΙΙΙΙογΕιπ
ψ 0η εεΙα.Ι @τ ΙΙ;_‹·:ΙΙε ρΙυε εΙα·ΙΙτηυοΙο
Μ” (ΙΙΙ(¦
σεΙ0δΙ:ΕΙποει;Ιο ·Ιζουν:Ια:ΙΙ68

^Ιυε.Δσυμιιιοπωε1οπέοε ΜΙ ω 1°νω
: Ι
Ι.
Ι _ ›
οι
ι-.
'-‹

~·
π

-

μ'

ν·

7

›

Ι

Ε”βά

ω.

ΙΙΙ» πιώ..

Ι::Ιιη.ι. :Η Ματέο ‹Ιε εεε ὸοιικ ιιι:ιτςιι6Μ ςιιέ

Μαι ΙοΙιι εΙΙετΙΙΙΙει· δε 6Ι6 σοτιίοΙσιι-μ:ΙΙςέ
' 6:ΙατιιιΓειι€ 8ε Γειιιειις ιτιΙΙΙο δδ ιιιΙΙΙο σ.
-Ριιιοε εΙαιιε 1°ωΡειε , 86 σιιι'αΙΙοε απ: αιιίΠ
μια ά'ν[Μέσ Ρόσι Ια Ι·-ού , 86 Ρσιιτ Ι:ιεΙιέ=

ΙΙτἑ,ε1ιιεΙοε μι” ΙοοΙιετ3, 8; Ιεε ρΙι1ε °εΙοΙε
€ιιόςε ίροουΙ:Μοιπε ‹Ιε Ια θέοπιετι·Ι6,οίι

€Ιο Ι'ΑΙἔοΙ›τε ,' Ετ @Με α ΠΙε:ιι ςιι”:ιιι ΙΙ:ιι
έΙ'γ Μπιτ , ε:ΙΙοε ει”ιΙΙΙιΙΙειιτ Ροιιι€Ιο. ρΙ8ιιθ '

μι: ιτοιιττει1τεεέ Πτι ΜΜΕ Ισ ιιι8::ιιιοιιτ
:ι :ουτε εστω τεΙι€ιευίο ειιιΙ νοικΙτα ρτειι
ότε Ια Ρειιιε: άι: Ιεε εόρειτετ 6ιιΙει οτειΙιιτ6
θε Ι)Ιουά ειι1α:Ιεε Μπα πωπω (με

:πιω ειι1οιιε τςτοτιιιοε; Μ:ιΙε·οεΙα Γε όσἐ
0οιιιιτε :Μοτο Ιιεειιιοοιιρ/ΡΙιιε οΙ:ιιτε> ῖ

Φωτ Ρετ Ια. 52ΙΙιτε: ΕετΙτιικ ‹ιιιε 13ιω
@οι Ι`ειίΪειιτειιιε·ε άι: ιιὁΕτε Γ” α :Ιοιιιιὸ
α ΙοϊιΙΈΙΙΙο 6:οιιιιτιο νη ΗάοΙε 86 4ιεοιιι>

ΡΙΙΙιιιιςιιταιτε,' ού ΙΙ ει ἴαΙτ τιι:ιτειιιετ8ζ

ἐΙιτεἔΙΙΙτετ τοιιτεε Ιεε οΙτοΓεε ειιι'ΙΙ ΒιιΙΙΙα
ΜΙΒ Ξτ Ιεε ΑΡ6ττ6ε;8ε μι Νικ Μπι
:Νικ Ρισιιιιοτε ΠόεΙ65;ρουτΙεεετοιτο «'56 .
Ιεε €ειαΙει· :ι Ι21ΙΠ8.Ι5. Πι πιο ρω6ΙΙΙετιέ

Ϊ 1°ιιιΙΙο μια Ιεε οριιιΙόιιε Κοιιιτιιιι€εύ σιιιέ;
ἱιοιιε ὰοιιτ:ΙΙοιιει Οτι ιι,γαριιιιε ω Π:

ζετιιΙεο: τρωμε:: ‹Ια Αιιἔεε 5 δὲ ό08
84ιιιτε μή Ια νοιιοτει:1οιι άσε ΙΙΠΒἔΦ$ 86
Ι
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άσε·

) 7!;
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~· τῆκῆὶ-Τ°
ε 1

_ ° @τε·Ρ127. ε1εεεεεεεε.

ω;

Βεε τοΙΙσσοε , ισ Ια ίεοτΙΒοο τΙο Ια ΜοίΙο, οιΙερ:ει
ω Ι'αρΙοισεΙοσε σΙΙει ττασίσβΙΙ:ιστέετΙοσ

(Ισ Ι'ΙιοΙΙΙε, σίΙα στοσειτοΙ1Ιο

Ρειρο,σΡ

Ια ΙσρετΙοτΙεθ:φΙοε Εσείοσεε ξ ω 1σεωιη
.ΒιεεεωοσεστέΙΙε στι: οσα: ΙΙ: Βειτοίτησ
«'ΙεΙΙΙΞσεΙιετΙΙΙΙο;σΙ σε ΙσόοΙΒοσσεε,;σε
ΙοείετΙεία&Ιοσεε
ισ ΙεΙ εοσίοΙΙΙοσ
ειστ1-4
η εσΙειΙτασΙ
Ιοστε ΪεΙΙοε,σΙ
Ικ:στ (:ειι·οίτσε;
ΙΙΙΙοστ πιοΙσοτΙε , ΙΙΙ Ιο εεΙΙΙπιτ σε Ιοσιε
Ιτιἰτσίὶτοε ,Ι ισ Με ισοτΙτοε , :Η Με οεσστοε

ςΙ:Τσροτοκο8ετΙοιι, σΙ ΡΙσίἰεστε εισττοε

εΙποίε:ε (εισοΙαοΙοει· Αυ οοσττεΙτο σο γ ·
ιτοεισο; οΙ:ΙΙα:πιεστ Η οοτσΙτισσΙοπ «σε ·
τοσε ΠάοΙοε σ. Ια ::οσΡο ‹Ισ 5τΙἔσεστ,Ιοσε
ρατεβε Ιου: εΙεοσ: εσΙα ΙούΙ:Ιστοσεε ΙΙστοε ·

τΙ-Ισπιε ,Ιεστ :ΙΙΙοσπισεο τεστ ό.ο Ια Βουε:ο ο
ΡτεΙο2πο οσο Δε Ια ε16ΙΙο ε νοσΙτ. (ΕΝ
τεσσετσοστ ΙΙ είΙ εΙοσο του: εισεΙξτ οσ'ΙΙε ΜΙ: ε.Ιοστο Με οτοτσΙ·στοε εΙε εεε εΙιοΓοε
Με άο&ι·Ι:Τε: άσε ΑΡοίτοε, 8οοιι'ΙΙε οι;

σε: τοττεσοΙπὲΙεε ΙοεοσεΙοεεδε σου: @ε
ρ" οοσίεοσοστ άσε εΙοοοΙΙττΙΙιτε εΙο τω;
ΜασσεΙΙΙΙ.: Ρογ,αγασι;Η- ΙσεΙΙἔσοισἔτ ν1οΙὸ

Ι0 @με ‹Ισ ΕΙεΙ.Πίεσ Με ΒοσΙτ,(ΙΙιοτε
Ιτετε:ε ; οσί ετ εΙε·Ι€σδ σε οσε σΙετοΙοτε
ίεσε τέ:ειΙ:ΙΙτ εοεΙΙσΙσ Ιογεσ εισ πΙΙΙΙοσ Δ
πιο σοσ·ε, είΒιγ;ισ: Ια Ι:οσΞ 25: Ισεο=.ισεκ `
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«Ιαυε Ισα ίσο, 86 ρατ Ισ σοτυτυαυάσιυσιιτ:
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Ξ ροιηΒἱοσ Γοσἔ σ!ποτέ ' :Μ δσΈσσισή Ισέ
ἶ . άιο.τΙτεψΙσε οσιόοσέσσο Ι”σο ποσά ο ίσε
ε δάοΙΙεέ ασ Ισ οσοτσΙΙο σε: ίσο ΠΜ, _()εις

τ

β ρτὶστο ό:: ι·ΑΡ-σσεσ·2γεω, [πιο έτξ

:

γἐιἱσσ,σΙΙο Ωσηε ἐὴοσἱτο ΜΗ απουτέτσδξ σ · '

ι

σα: Η ε'έτσὶτ «μπε αστείο στσϊσέΙΤο σοι Ι
ἴ Μαι @οσο πωσ σε σοἔσΙιοτὶτ·ὸ·ε @σοτέ χ"
ω Γ:τισέευέε σ;; ζοσποστοέα Γεω τα

ΦωρσηΓο.ΕτΙΙ Ωίιιτσσοστο τσωέιτοσες
Με ία σσσ:ὲ σΡ€ Πεέο.σάο συ'ιΙ σ'αττοβ
Μια με ίο8 τοΕΜ3ιϊτΙσπεσ Με Ροέίσσ: Χ
ν ›
ο
›_
_
:κκε
/

'

Ε
`

ο' Ρ

. Δ

: ..ίε)νκυκ

.

.

έω.ά. :κε;Π Ιεε έτοιπάτ:ι μ τσιπ :ο εμιΜιομέ
ῇοαε!π6,8ε Ροιπ1'ειωουτόε πουε, Πίστα. › ”
Ραττέε (εε Μαι” ακουω ιπδττεΕπιτηΙΙο.
επ ΒὶεἑιμῇιιΊΙ ιι”γ ουδ; Πιι'Οεπε1ϊΡΙποι;6

· φωτ
(Ιω ευίΈ1”ε11Η
ΡαοΙ,1Ι
νει1εροι;τ
Πω ωΠω5άπιτ
(ε: 11πε1ίΔοιπ
ἴε τοΙΐειιτεόοε
ίωΙε άο Ια ο!1:1τΙ:δηι1ΊΙ :ποπ οΧεπέα:

€τιικτε ΙΜ. Ι_.'ειυειτ Ρτ16τε τεἔειτάεΡαῇ
τΙευἱ1ετεωε1π ἰἔι Ρε;Γοηησ,86 εί'εοοτι
Ώ" Ιω εευδ επι εεε ταττκ·ε ε Μ $ειἔπειι›· Μ] `

'ΠΜ ω έσπεεε κά· Μενα” ω2βήτυπίε Μω: Ζε .Μ

ἔπιυπω α·πέ £οαΜέσ Μ. νφιι€ Ωιιιδ:ε φα
ίεΙοο Επι ίὶγΙο,ε1υἰνοι1ε ει έτὲ τοιπιτςυὸ
ςγ άο.ι1:ΜΒΡε1τ £ε!28 έπισκέε Α: , Η @ΜΒ
1ο όετιΠετ 1οιπ, τιικ1ιιοΙτουτε οΜ.€; (στα.
ΞυΒέο ί.οΙοη ἴεε οετωπεε , Δε· 5ειζζκεπτ, ειμ

ΊυεΙ ΙΙειότοίΪο (α-Ρτὶετε είὶ ΜΒΜ βΙ1ΜΈ,
1ο ΡΠε όε:Ι)1ει:ι , Π: Ηογ ός. Ι'Ε<έ.Ιιί”ο , 8610

Ιυ8ε όιι ιιτοιπάο. @τω :Ποτ κά· Δαἔπ£ιι7
εοικΙιὲροιτιιΠο ι! είἔ επι α: Που _' απο·

Ι':ιτεὶεΙο,ἴο ρι·εποΙ Ρτε:ίεΙυε τοιιίὶουι·ε :ΜΗ
'

όμω Ιεε Ματσε ό.ιι Νουυοιιυ Τε:ρω111:ι1:5
εοιπως εμι:ιόά Η είὶ ώς όειω ΓΕΡπτο

ω». Σ. :ωχ Η:ϋτειιΧ , εμ:: Σε $ε!έσειικιρτεαέε

ΞΠ 9 πνσεεαέτεεπεκιαετἐ ά έέ:!απν Ζε/ιζ!α:; ἑ'›£

μ.

. (Μακ Ιεε .Μἶτεε, Ζ.ε .ΐειἔπεαηψτισ0 Ζώα,
Με επαφ.έ; δ: Μιά επι Με Ιηθωτέ
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εϊειιιττοε

ι
π

,Ι
ΙΙ

«

τ _ ];τα2°ΕΙτ.- ΙΙ.ξΤέωτώέε. τ τ” -·
ττΙΙτιιιτττωΙΙ.ουΧ._θ :Μακ Ισ ι19εΙΙΙ1Πθ μα; τ:ΕπΡ.μ

@ΜΙ ίειΙΙΙι;ΡτοτττΙτέττ: Ιποτ Ρουτ ΙΜ
ΜεΙΙ1ν::Ρ€τΙοοιιαφιοπά ΙΙ τιιουττ· εκατ”
ίσ 6'ετέτπτατ

τ:0Ιππιτ: ΙΙ το Μπιτ τ τοπ

τ τορετὲ το Πω :Η βη ττΙε1ΜΒ δώ; έ16Ιιτ0,
πωπω: Η ΠΑ ρότα: @Με άιτ,.6ε $ετέα·ικ
Μ] έστω· είε ττετρνετ ωίβ·τέτσΜΙε £772ι£7.ν` Ιω

δετζτσε·ιιτ,ττυ Που τΙο τΙιι·οσωιεττβ] στη/πε, _
ττο11πτιο Κ: ρτστοικΙαπ τμιεΙημεε νοε,(Μ^

- βατ Ραπ πιο ΡοἰτιτΙττιιτ τ:οτ1ττ:ΙΙ:ετ πω::
βαττ τΙτ: Ιο.η8:ι€ο στο τΙ”ειιιτι·ττε Ηττα (οὐ
11τττιτττιοΙτιτ ςΙΙς τισ νττητέυοι·ετ τω)

0οτταΙτιττηοιπ , εΙΙττ ΙςτυΒΙο τωεΙε ,- δε· Μέ
ΙυβροτττιΒΙο το τεΙυγ 'στη ςιΙε_Ιε/2».‹ 6ξυ·&θ
τΙυσπεΑ-0ωῇρὐυττ άι) πωπω· :πτ[ἐπ·ἐἐστὲἰ -

@τεστ @#5 Η άτωίτ ότὲ_ Ιετροοίέτ: ι:Ιο
ΙΆρόττο, ΙΙ έωτοπ ώ: ΙΙτιτρΙσππ:τιτ,τ:οιπ- ·
τικ· ΙΙ τΙ1ίοΙτ η τΙευειτπ ; έξω Ζε $εξζω147
Θ] άστα, ου Μ]βπξ· πτ:5·|ετέτστάσ, δΖ ι1Ιε1ι1<
τοπ με νεὲ ό:: το Ιοι1882Ιιτι1ττΙτετπ

Ιπιττειε ά: ρτιτοΙε:ε. Μακ Ι:: πιω τΙο Σετ
ἔττειιτ εουεΙιὲ ΙΙσπρΙερπτικ τΙαπε Ι'οτΙΐ .
@ΜΙ (τπτ αυτου ειττιεΙτ: ίὶἔοΙΗε , τι ταση

ΙΙΙΙΙ8 Πει ρετΙὸιπιττ τΙο Πίσω Ισ Ρ::τε 3 ηι1Ι
€Ι1ΙΙΓιΙ3τ1ετ2. ώστε Ια άστοτετε τ11:ιΙι1,Ιτι
Π1τιΙΙο, 8; Ια ΡΙετιὶτικΙετ τΙο Ιοε Μακ τι

ωΙΙε σου; τ1ιιι: Ιω Πε ειπα αιτοιιτ:ε ρου: Δ
.Δ

ό(

:.>

56%

@ή

.ΙΙΒ:·πισκ

2;

Ι

02,” ι1ω‹ επ αστα: άει·ωςτε1οιΙτιπέο. 5ειΙΙΙΕ

Ρω.ΙΙ (φΙΙι:ιάςο ἀοτιο εμε Ισ $εΙἔιιοιιτ,
ε”€ΙΙ ει(ΙΙτέ ΙΙ.:Ιοε (ΙΙ1τΙΙΙ: Μπα: δωσει::
μαι; ΟπείΙΡΙιο κ: επ Ιου αετι1:ΙΙα Ρεο
τε&Ιοπ58ε Μέ ιτιεπι1με εΙ.‹: Γεε Γ::ειυΧ, 86 Ια

Ι

τε:ικ:ΙΙ:ε: τοΙΙοι11ει1ττΙέ Ια Βτ2ιοε , τίιι'επ σε

8τατκΙ 86 τ:ττΙΙ›Ιο Ιουτ;ΙΙ οΙ:τΙοοε ‹Ιε

.

Ι)Ιου ΐοπ Ρετ:: Ια ίἐιΙιιτβΞ ΙΊιτΙωοτταΙΙτὲ
ι1υ'ΙΙ όιωιπςτει επι ί; τιπΙΙΙ:ςΞεοττΙε Μακ

Ι

ΙοεντεΙε πιοωΙ.υτοε εΙσ Ιου ΕΜ. @Βοή

ηι1οε Με εΙο σεως τΙο Ισ. οσωωιω1οπ
/

Βοττ1:ιΙτιο :ιΙουίετιτ εΙε σε Ρ:ΙΙΙΙιΖο Ρουτ
Ρτοιιι1ετ Ια ρτΙστο Ραπ Ια απιεε ‹Ι‹:ε

πωπω ςυ”ΙΙε/Ιοἔἰ:η: άπο: Ιι:ιιτ Ιιτιοδ3ή
πειτε Ριιι€ατοιτατι1:ιιε :τα ω·ΙΡεττιτιοιη
111έτ,8ε Παω ιιικυΠε οουΙουτ,ηΙ ειρρειτοπ-

=

σε έΙο ΜΜΜ. Οι: ρπ:ωΙοτσιπετΙτ Ια
·ΡτΙ:το εμε ΕΜ Ιεγ $ειΙιπ ΡειυΙ Μι :Ιου
ιΙε εοττιωιω :απο Πέτα: «Με επτα, ςυ'ΙΙε
ΙΕΙ8ηειιτ έττο οτι ρυτ8ειτοΙτε. ΙΙ ΡτΙο ηὁ-

'

Με δεέἔοεωτ Ιοΐι15 ΩΙπΙΡω Ποπ σ.Ι.ε τἱτεί°
ΟιπεΠΐοτο, ‹Ιε σε· Ρτετετοι1εΙυ ίετιι Ιου
---η._.- -

› &ι·:ττεΙΠ ,ου όε πε ροΙ·ιιτ Ροι·ιποτττο ςιιΊΙ

ό, επτά , ω ά:: Ι`γ ΙπίιΙοτ άουεεοποτ, 86/
ό,γ ωοσΙετάτ,οιι ΙοιΙΙειερτ Ια μαπα , (μή
ίοιπ Ιω νωιικ`εΙε οσε ειάμετΙ:ι1τοε (μειιιτ

~ Ι~

~ Ι

οι α: ε1ιιι ε68:ιτάοΙοε θαίω εοιπιπ:ηε ώ:
°

'

Ιευτ

Ι
Ι

›# σβ-

`

Ι Ι Ι€Ι1τΡΙ1τΒειτοΙτΦ
βπΖ'Ερ. 1' ειι)ΠιεΙΜΜΙΙε
ρ ι ΤΖω:&έσ. ΙΙ - Ισ ρι·Ιο
“ΙΙΙ Ι:Μβ=Ιωγ
ά:: Μ), ίειΙτε ττευιι‹:τ Μϋέ%|ευΜΙ6 ω έωι%
μία 2ια·εωσκ:,`τευε ειιι:Τ1ικ:Ι ρ:ιτΙΙου.ιτ Ρτορτο] Ι

;:οΜοΠίοη, ΙΙ ΙΥγ αυτα ΡΙωε οΙ‹: ΡοτἔειτοἱΙ

το. ()ετζαίηοπιστΙτ απο ρςΙοτε πε ε”γἶ'

Ι

Ραπ τΙουο πιιΙΙε:τιππιτ τεφροττετ. ΡΜ;
ειρτε:;, ΙΙ: πε η ΡΜ Ρσιιτφ1εΙΥΙΙ5 Ιστο

'_
` °

ίιιΡΡοἴειιτ,ἴειω το.ΙΙου, δε Ιἔωε ειΙῖΙποτἰῦἑ;

Ι

ίυτΙο Γεω ε:ταΙΜΙε Ια:: ΐειπταέθο,ςιΣΟ4·
ω:Βρ11οτε ΗΜ :ποτε , Ιοτε α1ικ·Ιε ΜΜΜ:
ΑΡὁτι·ε έετΙιΙΙ:: απτο Ερἰττφ ΕτΠιι:ιο:
:ι ω ηικ Ι'Αρόττε ΡτΙο Ι)Ιου ηιι*ΙΙ βετΙΙΙ-- ›

Ι

Ισβ/ΞΜέ//8 .Σε Μπα β @Ζωα εγ @τα

_

ΙΙαιπε Ια εΙετοΙοή οΙκιρΙτω άι:: «Με ΕΡΙεε

Ι

·

σε , 1ο κρακ ρτατι1Ιοτεππωτ φα Ιου;

Ισ Μπι εΙο Ια ΒιιτΙΙΙΙε οίΕ:ιιιΙΙΙΙ:οιτη5τΙε·
ω” εμΙαιοΙΙΙε Μπέζ σοτιπιπ: εΙυ:ιειά

5αΙππ: Ρειι:Ι εΙΙτεΙΙΙοιπε κ:ΙιΙΊΙ ιι ύφ:ζέ Λς·ζ:ι€”* Ϊ`
/ΙΙβ2ί/|8ειΙ€ ΙΙΙ-ΜΜΜ, ΙΙ έωειπό αη1όε·τι14 τ :
Παπ &δτοΡΙ1ειΙπειε , δε εαπ εΙε Ιξι :ΜΗ
Ιου, 86ουΙ σε ε>εΙΙ: ΙειωεΙεειυΙεθ έα τοτιἐ
φωτα: ς·Ιο Πι φα: $τοί:2ΙΙ1218 ΗΙΙΙ τηοττ,Ιοτ8`
ηυεΙ*ΑΡὸττο ΙσεΡτΙΙει Ια ΕΙΙΙΙΙΙΙε. Ιε ἀΙὲτ

Ι

Ι

Ι
Ι

6ρΙΙοτέ
ΜΙ ἀευἔΙοιπε
ω: ροιπτο1τόττε;
Που, εμοεμαωΙ
εοωρτΙε
Μέ Οτ1:[οι18 _
Ιει1ο11π ΙΜ Ια Ι:ιισΙΙΙΙε(εο (μή ΜΙ: ?αυΧΒζ

`

ΘΙΙΙΙ1τ€ΙΙτουΓιοιΙφ κμξε'εσΠΙΙιιτοΙΜΙ μι: Χ
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Ι
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?Η ` 7' _
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ο ›

οιιΐιΙ ΗιίΙ;ιποις,οιιεισά Μπι: Ρ_ΔιιΙέοτἱ-ἶ·_
όΐιερ.Ι,
ιιιτιτοττο Εριτι·ε ; ιι1ειιε ΓειιΙιτιτιι:τιτ ουΙΙΙ

έκοιτ ειοΙὲιιετΙε: Τα ιτι:ιιΓοιιέ έιτιιιιτρειις

έκτο ότιτιοιιιδ: ο. Κοιτιο 15οιιέ Ιετιιιτ ΗΔΗ·

κι

Ρουφ , ου ιιογοοοοιπτ οιιοΙιιιιο μι:: :Μέ
Μοτο ΐοιτ Ροιιι· (εε ι1ΙΙ).Ιτοέ Πως μή Ι'οτέ.
ιΙιτ ‹Ιο δ. Ρ:1υΙ , οπο 1ιιοιπέ Βιιοιιε :φώς
οιιοΙιμιοέβιε άκροίοΙιθ ΔΗΩ; Ριι€οιχ οατ-ἔ
πισω ροι·Ιοιιιιος οιιιΙιιισιέ Ιιου:ι Ρ00ϊ_

ΙΙντιΙιτο ι:Ιο ΙΙΕοΙιίο./ Επι οτι ι:ιι:οιιο ειιιεΙέ
οικ·ε νικ τ:οιιΙΙόυτσιπ ιμιο Ια κέψήευΜέ
ο9°οϋασ.

Λέει $είέ··σεω , οιΙο Ι'ΑροιιοΐοιιΙιαιτο ο

ΟιιςΙΙίωι·: , «ΙΙ νικ Βιπα: ουοΙοε ιιιοττ5

Π.

που: με ι·:ι1εοτε οοτειιιιο, ΠΟΠ ρΙιιέφο
ο

Με ΜΜΜ , Ι ριιιε οιιε 1)ΙΚΙ1 Πε ιιοιιε Μι·
' ιΙοιιιιοτο. οιίαιι·ιΙετιιΙστ ιοιιι·,ῆο Ιἶειιοι›ἔι

@Με ιο πιο φα οι: Ια ε'οτιΠιιιι(ε ωιιιι°ιιι
:ο ι:οιιεΙυοετ, ειιιοΙἔι›ιι ριιιΙΙι·: ι;Ιοτιο Μ;

ςΙουιι:ιιιι:Ιου Ροιιι Ιω πιοττε αιιιΉ οπο (μέ'
Ροιιτ Ια: ΜΜΜ, Ια οοικΙιτιοιπ Δω @Φ
τςιιοτε,έτετιτ ειιιόστουιτειιτ ι:ΙιΙΙοι·οοτε άι: ο

οοΙΙετΙοε εΙετιιιιττε. επ Ιω «ΜΙΒ @το
οποιο όειιε Ισ φοιτιοαιτ : Με πιστα Ιοτ1τ
@τι Ρ:ιΙΧ; Με νικ νοἔιιειιτ οιισοτι:,Βο5_ :ιά·-·

:τα Ιοιπ €Ι21Π510 Ροτι:;Ιοε νικ μι· ι:οι·ιΐο-ϋ
οιιειπτοιπ οικω:: Βεΐοικιόο ιιοε ρτΙο·

Με Ι δε σΙοε ειιιττι:ε πιογειιε , εΙοιιι; Ι'νΐ:486
° ΜΒ

ι

Ι
τ.
4,η-Εο“=._Β-_.

*+--~

Ι.

'
χ_

ι

|ιο· 2'ΕΡι Ζ Τ. ε-”*ΤΜϋΜέεζ . -

°`

ιιΡε'τιθοάτϊΕιιϊε Ρριιτ πισω εοιιᾶϋ`ἱτε @ια (3ιειΕ;[έ ν

'

(Βάι Ιέε :ιιιττ€:εγ έτοιιιτι:ιείι; Ρεπιιειιιι;
μ; [ως ΡΙιιε άαιιε @Με ιιεέκτῶτὲ;
·

ι

ι

@ια
μια ιι@ογειιιι;έ
Κοιιιεῇ(Κ:τοεοκιιιόιΠ”ετιτ
σε:τ€ ΗΜ”. (Σετ
ωχ ΗΜωβ
εΠςΡ1 ·

|

¦

@Με 1ιαι,ιιΕωωι·οπ ΑΜΠ μια Ροιιιτ Μέ
Μτιττγτε, δ; ραπ Με ΡειττιειτςΕιοε , 86 Μό χ
Νιάτα , έ;ειιι: εΙ;ιι: ι:1ιι”ι!ε ιι)οιιι: ιιοιι`
ΡΙιι€6Βτειιιι εε ὸοτιιὶς: Ροιιιτιι€ Ια Πιέρ

ίετιεοτάε: όιιιιιιε ιογ [οιιιιειικό6Ραι· Μπι:

7

ΡειιιΙ ΞιΟτιε:ίιΡΙιοτο , (με Με Μπακ Μα

”

1εε_ττερειθξ:8ειιιαΕογ Δω 5Ιε ει:: Μαι, Ε;
;ιε:ιιικτιιοιιιε,τΙι:ιευτι ω ειιιοΒοηιε πιω;
Β:ιιΙοττισιιτ :ιο Ρτιε ροιιιέ Ροιιτ Με Μια
ιγκ, τιι·Ροιιιτ Με ειιιςτςε @Με ός Κ; 8;Ιοπή'

[Μαιου άέ:(ειιιο[ε 811€ ;ι ειιιειειιιο·ἑ:ωι·τι‹ 4
Με ; φαιε|ὲὶοιιτιτιεἴιιιε εμε μια ροιις`

@ια , εε ίσοι: Με οιιττει€ετ. ΑιιιΗ νογδ:;'
?Με φ:: ς'εί'ε @Η ;ειιίοιι , δε @κι ειρρυ.-τ
' ΕΟΚ; @μια [οτι ειΒιιίι:· ὰ: ατε ρειτο!ρε άο
[ΑΡ·ςιτι·ξ; :τι ξ:ιιιςιιτ άο.φετω νειιιιο δε. (αει
Ρ©;ξὶιιἑἔ @σε Ροιιτ`Ιοε ιιιοτι:ε,ιιοπι εοφ-ἡ

Π130€ψξ ι αφτι Ριτιςιςιιέε επι φαση Ιιειι
@ε Ι'Εειιτιιςιε,ιιισειιτέε με Με Βιοτιιιιισε,
ειιττοτειιιιε μι: Μ; ΠιιιςιΡριςιο;ι , 86 ειιιι·
έτειτιτ Με ‹ὶο όιιιετΓεε οττευτε επ ει Ριο

@υπ πιο ιιιιιιιιτΞ εὶ'ιιι.ιειεε μπω Με.
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·ΡΙιαρ.Ι.εΙ1Γέ-ΕΙΩΠ$. (Ισ ουσ υουε αυουεα τ
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ΙΙΙ

'τυαι·ουστΙυτ Ισε ΡατοΙσετΙσ1'Αροττσ,σ'σΙΙ:
ουσ Ιοε 66ο;; τιισΙτιισε ου σΙστυΙστ Ιουτζ

Ιοι
τι

αυτοιιτ ΙιοΙοιυ ο;" (ο φέβν·έτστεζε εξ: Βέτα/τ .
ουσ 5αιυτ ΕαιΙΙιι'ουΙΙ τιαε_ΙουΙιαιτέσ α

ΙΙΙ

ΟυσβΙοτσ .

σΙΙσ τισ Ιου ουΙΙστο υσσσΙ-Ι

ΙαΙτσ. Ετ ΙΙ σο Ιαιυτ Ιιουιυισ,ουΙ εστω;
σιοιοεο ρουτΙσ ιιουι ιΙσ ΙσΙυε (ΙΙιτιίΙ , υο

Ιστα Ρουτταιιτ Ιαυτισ ουσ Ρος Ια ΙσυΙσ υιΙ-τ
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Δωσε πια νΙε : 86 εεΙΙε εΙε ειπε ρευιΙτε; ' ΙΙΙ

επΈειοε,εμΙ ε*ειι :ΙΙΙοΙ: Με (ειπε Μ» Ισοι1ε Ι ΙΙΙ
οΗἶεεε. Εεε τε8εϊιΙεεήε νοιΙε ΡτΙε,εοττ1- ΙΙΙ
Ισ1ειιΙε $εΙετιειΙΙ: εΙΙΙττιε εεττε ΙπεκιεΙΙ- ΙΙΙ
εετιεε,ΙΙ ει νοοΙιμμιε τω ΑΡὁττε απ» “Ισ

ε

νΙεεε εεε Ιε Μπι ΟπεΙΙΙοτε Ιιιγ ειιιοίτ;
ιαιεΙυεοΙεε €τειιμιιη: Ιεγ εὶετιεΙεετειΙσΙεε

μι
Ισ
ΙΙΙ

ΙΙε Ι”ΕἔΙΙἴε,πΙἰι1 @εε Ιει-Ιοϋειοεύε επι ίοΙτ @
Ι;ιιτΙ:ιΙε εεΙεϋτέε,αυΙΙΙ ΙρΙειι @σε @ο Ια €ΙΒ·3

ΙΙ
ΙΙ

ί:ιετ:ιΓτ :ιΙ”έτετιιὶτε Μ. ττιεαιοΙΙ·ε άεε Με

Ξ-εΞ. ΤΞ

__ ι10τί0τ1 ιΙε εεαε ξεπποε εεΙ"Ειιευε1Ιει
π. ειιΙνετΙ:ι|νπε Ι›οἐι:ε ‹Ιε ροφίμηχε (σε ΙΟ

εόςΡε ιΙε :ιόα:τε> 5εΙΒκιευμ Ω$ε_5ΈΙΩΈ
Ι

τι ρΙυε εΙε Με: ΡεωΙ , Ρουτεευά;ε ΦΕ

οΗἱεε;ι γω εΙΙ:ιτΙτεε , ΙΙ γ αν;; ΒΙΒΗ Μ!
()ΙεΙ,ε1ιΙΙΙεε εαπ Πιτ Επι τεεΙΓετε,86 @ή '
Ιεέ Ρ.ι1Ι›ΙΙετα να ΙοιΙτ εκτ·Ια Ρτείετιοε ΦΕ

= τρικ Ιεε Ιιοιιπτι1ε;,8εάετουεΙεε ΑΠἔεες | Ιὶ
ΜεΞε νουε επι τΙτετεεεης:οτε εεττ:: ντΙΙΙ-· 7 Ι
›

ξε,εΙυε νοιι9 εα1ικ:ττθ:ε Ρετ ΙΞιΙΙ';ιΙ‹Ιε εΙε5 γ Ι
- Ρτ1ετεε 6εάεε ΙοεπεόΕ&1ο:ιε άεε 5εΙεΙε9_ ' Ι

γ ε· φις: να” αυκεεΓεεσμευε; ΙΙε·εΙεωεισ<Ι6< Ι
· ›

`

#0”
π

'ω. 4

›

7η

η” ω. ι τ. τξΙτιωιω;

@το

τοτιτ ιτιιιτ ὅ£ Μπα- Ι)ιου ωέβκέτοπίου οιιιΡώ
Ροιιτ νουε , δ; ©ουε τοοουτιττιατιτΙοτουτ τι
ία Βτειοο,·οοιιιιιιο ΐειιΓοιτ δ:ιιτιι: ΡουΙ ίου
Οιιοβίοτο,τΙΙΙουτ οοιιιτιιο Ιυγ , Δε· 86%

έπειαβ/72· υψωω «β »ΜΜΜ ; Ζε· .Εσέ
ἔπειπ Μ] @απο τι? πινω" Μάν·έτσΜΙο 87%

απ.: Ω ΣτιιΞπεισ7 επ τοπιο έυ2αΜέε Μ. Ι Ε!
Που, τιιιιοΧειιιοο Ιω ρτιοτοε τΙο ίοερο
τιτε , ΜΒΜ νοε ροτΓουυοε ό: νοε διττιιΙ4

Ιοε , δ: ιιυεττιτΙ Ισιοιι οοιικ υιιοιιιου5 οΙ:›ΙΙ
8οτοε >τιιιιιιτιιιοιττητοιιττι τουτο οοττο το
οοτιτιοιΙΙ:ιτιοο , Ιο $οι€τιουι· τιο ιιι:ιτιουο
το ιτιττι:ιιε θ. οοΙΙο οιυ”ιΙ τι ι:ιτοττιΙΐο ιιυιτ
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ειι τΙερσΒιιιτ Ια ΐειιιειιεε ά81€υτΓα1ΗΕ:
ε)εΙΙ :ιεΙιτε Ια όοδτιιιιε ΕνειιἔεΙιτὶιιε επι.

. ότι Ιιειιιιεε ΜτΙ, ό:: ρειώιιιιεεεειρειε
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›-

ΦΠ1ττ16:~ίΙΦεεΙ εΙοηεοιπάοΙτ άσ:$_ΗάοΙεε, `
ου άσε ΡειΙΙεύκ,τΙοηε ΙΙ: 1ΙονοΙτ οί):(εοτυ6 `
11κεΙιεςπιπ Με) εΙε τοοοο0:τ·ε:τουε Ιος· '

Ιο0εΙε (Η: ο:τξε γΙο , δε Ποπ άστε ίοΙεΙει:8,'
ως
ου ΦκΒιιεττΙετε
(Νε €ΦΙα Ι1έ πποβάαΙηε,α
Ρι1ΙΙΙΙ: εσηυοπἰτ.
Πω ΙΙ Μακ
Ιεω- Χ.
› _ 1-

Ι

απο ατα1τιτο εΙΙ ναΙ-ηω 86 Μάι απο ι10ιι$
.
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_ _
0ΒΙΙΒΩ:1610115 άεμτπτάυ τοπια: οτιτέι-Ι ατα:
ΜΒΜΜΙάΙ:Ιου
:ί γ τω]εωΒειτοΙΙο
αΙοι3τετ. ·Αυ
ωωοω_ωεΙΙς
εοιπτα1το
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Ι ΙΟ [οσε ἀεΙΙΑρὸττο , πω ορο εΙἀΙτ 86 Πιπ

ΙΙΙΡ›0ΩΜτι1οέιοΙΙεΙ';ινότι:τερτείμπέ:ξ, α: 4
Ι ηαΙΙο.Ιτηνε ῇε οι: Ροκ :ιΙΪέε ιπ'έτ-οων;Μ " "

@ο 93υκ ιΙΦ Καφ: @απ @ουκ Με
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ωΡ,άτετε:1$τ4όεο5Ιουτε Βὶωοε απο νετθόιιξ
Π·

Πω ε”ιέΙοάΒιπο. δ£ Δει·ωεΞωει, 86 ἀιι

βατή; β!

ΡτοΡοε άσε 5.ΡαέεΙ 2 εμ1ε·άς:

ἱ (ι15ιπτε εεΠε ςικ: πω” ανοΠεειπΒτείέο,

· σοοΐοττπε, 8: ω: Βτα:

:ω ΜΜΜ

ζ 3ισιά1οτιτ @ο Ι'Αρθττςΐ

Ετηι1ειιπ εί·)ει. ῖ

` ;ΜΒουΚέ ρτοροίέο , Ν: ·τέΡοτιε , φις;
] Με ὸείΪεἱιιε, 861;; ο.δΗοτιε άε:ε8:τιε
όε Βιιεττεξ ΐοκη:.“άοε ειι6(εε ίεευΗατα,
βεο!πο.τηοΙΙοε α Μ γἐςαὲ ? 8ς· εμ ί:

|Ρο;υνροτ τειρΡοττοι· οτι ςιιεΙςιι‹ἶ Με απο;
ρΗὶιἰτοωἀε μη; νὶε ; πηει1ε (με: εοΙο, :
Ηι1ρΙτοπ ω: Ρώπα :=.ι1[Π Ϊ

δ' :ΐεπιρείε:βρ Ρα”

@ως ς;ι 9πειεΙυρ @στα ἐκ;; εμε α· «ω»
4

Ρο: Με β;]βέπε: β: τω ·μ;1ηίιιτ τους , σο.

μβμητ @τεϊηηε2 90% ἑς;7 μια ΡΙογἑ 5ιι1τις
.9.7° Ρ:ηψ (μή ίὶἔιιἰΗο μορςηπςρς ζω @ρεφ

η !"“””9. ΔΩ· Δι σα! ςΐεθε :ιώτο, Ιεε ΡΙοε εοφωυποε
οεεὶιΡειτἱοηε , μι· 16ίεΙυς:Ποε Γ; Π5υλκυς
Η νέα Ιπιι·π1οΜε;-οοωηι: μι· ©Χ0τΠΡΙε:Ά
Με ειΗ:ητεε ώ ΡειΙΜε ,`ςοΠεε εἰς μι ρων:

εΙπαηἀἰ_Ϊε-, 82ριιιςτεε ΪεττιΒΙαΒΪεε·,Ηιιἰ τετ Ι ·
- · ή 2:ιτόευτ Ρτορτε1ηεωτ [ο Μαι όεε Επτή1έ
. Β:ε;Βε άσε ραττἐευ·ιἰἐτε.~ Ετ Μαι εμε Με

τοτιὁὶτἰοπ ὸεε @Με τὶε @απο ὰ'αυΙουυ ·
ά'Βυμπουε 1ο Ιι:ιίββο ίυΒτι(ειωτιποοτ,σΡκέιε

€ν1άσιιι: , @κι απ;; , £1ηίίοΜ α: ττιείΒςι:.
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Π
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@Ματ Ιο.ίοΙτι τΙο Ιευτε ΒιιτΙΙΙΙ:ε; 86·Ιο

φωτ ‹Ι.ο Ιο;ιιτε ΡετΙττ:ε αΙΙ:ιΙτσε, _τΙι1τιιτπ= ΙΙ.
τουτΙο ττ:ττιτ3ε ηιι'ΙΙε Ιοτιτ τΙ:ιτιε εεττ ω;
ΡΙο)· , Ρουτ : ω: Ιοτσ8ετ ττιι'αιικ- ΙοπέΒοτ1ε,
δεῖ Με τ:Χεττ:το:σε 1ι:ιτΙ1τεϊτεε ; Π. οίΒοφ σ'
Δε:ιπτωο1τ1ε φα: εςΙο. ΡετρΙΙΙ· @αστα

ΙΙΙ

Βο:ιιιτ:ουρ ρΙιτε εΙειΙτεττ:οϋτ, ίΙνουε (ΜΙΒ

@Με Πέτα άοε;εδοτιε ότε 8ιττ:ττεετοΙ @ΙΙΙ
εί'τοΙτ τΙετιε ΙΈτ11ρΙτο ΙζοττιαΙτηοΙ€Ιτ ει. τΙΙ+
το ει: τοωτ›ε ειιτττνΙνοΙτ Ι'Άρόττε. Επι:
Μουτ» κάθε επεφτε ειυΙοι1ττΙ'Ιιιτγ εΙΝτ:τ

[εε ρἱεοεε Φ: Ι'ετΙτΙ‹1ιτΙτὲ,8ε οΙιτ ὸτοΙττΙσε
ΒοτικιΙττε,ττμΙ ι1φΙ.ιε εμρτ:τιετιτ , τμ-ἈΙοτε
ΙοείοΙτΙετεε τ:οιητττε.όταητ ετιιιὲε_, ετ ετν- .

Ηετεωιεευκ τΙεροτιετΙο ΡυΒΙΙο, ω: «Ισ
ΙΙΟΜΙτ ε”οοετη:α:τ ςιι'α (οια ίτ:τνΙεο ,ΙΧ τ

ἐξ ΙΙΙίΐΙΙης Ιευτ τ:ί'τοΙτ ροττ11Ιε (Η: έστι
ΡΙΟΙΙΙ:ΜΙ Με ευΙττιτε άσε» εΙ1τιττ1ρε , Μ τι

Ια πουττΙτατωφ ο Ια. 2:ιττΙό εΙυ Ι›εΙΙ:ιΙΙ,
ΙΙΙ ατι ττεΙΙΙοβ€ Ια τττειτοΙιετττεΙΙΙο; Με:

τω· ΙτυΙοείοπ&Ιοηε ιΙο Ια τηΙΙΙετε,ΙΙ Ιευτ Σε::

μ

Νη . Ι.

ΙΙΙ" #ΜΙεπόιιέΙο @τπτ ευε:ιτικε Ισως” ΜἱΙἱΜ:
ττιτοετρττ:ε ; εΙ'ςττττερτετιτΙτε ,' οτι άο·ίοΙ

:. :Ια-το

Μπα ιΙττε Ρτοεεε ; ΙΙΙ: Ισ' ΜοΠετ άσε αἴ

ωκω-

ΙΙΙΙΙΦε (Η: ΡαΙειἰε,ου τΙο Βήτα Ια τ14ετοΙιετι

ΙΙΙΜε Ισ ιιοΒοεω5ε··στά
'
τω τηοτ,έσ έσω
ΗΡετ;ΜυουτΙοε εΙΙΙιΙτοε ρετ:ΙευΙΙοτεεεώ `
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Ρ. δε· :ΙΙΙΙαι:ι·ε αμι'αυστατωα: ΓαυΙαππαητ.ίζα
ίοητ Ιαε μαρκα ταττηαε_ ‹:Ια Γ:ιοτηιιΙτα,
(.ΪαίἙ Ιῖι,ἴαιτε ΡοΙιπ ὰ: άοιπα , φα 1-ε82τ·α

εΙα Ι'Αρὁττα ατι εαΙΙαιι ;"α11ταπεΙειτιτ Ραπ
σωωβ2πια!ε Α: νέα ;οϊι ΙΙ ὸΙ: αιια Ια ΓοΙ- '
ό.ειτ παίία π1αΙΙα ροΙτιτ, σα: ι·»φΖοέ:82 ω; ·
ω2αε:,ου,αοτιπιπα Ρα:ΙαπεΙαεϊΚοωαΙοε ·° ·

ωαΐττΙαε,ω· κβ0ε.τ μτιέΣιι!ίετε.η ηι1αΙαε
ΙοΙε ΚαττιαΙιΙαε άαίαπάογαοτ.αυκ Βαι1ε

ιΙα <έυαττα. Ά.ιαι1ογ_ΙΙ βιο: ΙοΙτιὸτα α:
αυ':ιΙοίιτα Ι'Αρόττα , φα Ια !οΙάεια πα
ε'αττΙΒατ:ΙΙΙα ΡοΙοτ ατι ααττα Γατα Μα

ΙΙΙ

ΙΙΙ

Βήτα, @Μ Ι ὁΙτ-ΙΙ) 9ιι”έ!2:Ω:Με Ι: α!άι)· μέ :ΙΙΙ
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αι1ΊΙαοοςαιΙτα (στι 8απαταΙ ; 256 ΕπτΙε€ααα
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ει «ια ε1ιιΊΙ εΙαίΙτα όα Ιυγ , να::αμιειςιτ καιω
αιτία :κι Ιαι·νΙααΙ ‹Ια ΓΙΞωΡαταστ Κω
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1ΜΙΙΙ, Γεω .άΙΙΙφειίτα αυαωΙα ρατ:Ια άι:

ΙΙΙ
ΙΙ

ίοΙΙ:αΙτιμέ α ποσα αΙπαΪα;ίαΙοη αα απο
τΙΙε;μι απΙραη έατΙναΙιιςΙα Ια ωΙΙΙαα Κω
αΙιτΗιΙΙτα,ςιξΙΙε γαταΙ:ΙΙταητ ααε Ιοϋαρατεα
αΙιιΊΙ ω” ἴαωΒΙοΙτ Πω ώ ναπαΒΙαμμι'απ
ίοΙἀατ,α'αί'ε :ι ώταμάι>Βοιπωα άα ?Επιτ
Ι Ραταυτ,ναΐἔυ 8απουττΙ :Ια (α. ίοΙάα5ε'οα

αιιρειίΙ ουκ ΙππαταΙΙε εΙαε ΡατεΙαι:ΙΙατε,ίοΙΙ:
ίζαοε, ί.οΙτ παταω· Ετ ΙΙ γ ει 8τατιάα αριίΐ
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ΙππιοιιιιτεΜείταιιςο1ίε, 86 ‹Ιε Ια ρΙιιίϊ ειπε:
"
μι: ιΙεε ειιτεεεΕταιΜτιποόεεπεε ιΙε Η Η:
Ιιοκιπιιεε
ΩΙιτέιἱειιιε
δ6 ιΙείετιιΙιτειιτ
ιΙε ειιι^ειιε
Έπεσε
μιτεΙΙΙειιιεεε
Ιεεπιείτιιεε
Ι'εκετειεε ρειιίέεε,
εΙ'ειιιειιιι
ει Ιειιτε ? _ . ' ' ε_·' .

πειτε πηεΡιΙετε εεε τΙε εεΙυγ αΙερ ατπιεε-.

ΑΠ ιιιρΙιιενογεε νει:ε , ειιεεειιε Ιογ είε επεσα:
Με, εε ιΙειιιει€τέε
ιΙεε θειιεΙΙεεΙαιιιε
Βοιωτια
Ι'νΓειΒε
, ιειΡειω
άεειιοκ =
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εΙριιιικ ιΙε εειικ εχω (ε επεΙΙειιτ ‹Ιε Ισ) ετρ
ίεΠΙοιι όεεετιιιεεί. μ Μειιε ιιιι'είΙ:-εε ειπε
Ι`ΑΡὁτιε
ιΙΙιιΙ'εΙΙενει:ιτιιιΙετεε
ιπεΓιιιε,ΜΒ.νισιτειιε
Δε Η. 2 Επι εΙιοίε
ΙΙΙείοΙε
Ιε
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ιΙΙιιωοιιιΙειιιι
ιΙ'ειιττεε
ιιΙΙ:ε.ικεε,
κεραια
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ε. ρειιίεειμι'α
ωστε ίδετε #- . .. > ._
Μειι.ΓετνΙτ ίση ΜεΙΙΙτε·,Βεειιιεοιπρ ΡΙι18.
εΙΙ ΙΙ τεΙίοιιιιέιΒΙε , εεε Με εΙιιεΙΙιειι· θ:

ιΙετειι:Ιιε ό:: τοιιε Με Ι-0ι1©Ι8(δ6 Ιπιτει·είΙ:ε
τΙε εειιε νΙε,Ροιπ πε-ε'οεευρετΙΟΜ
ειιιΙει· εεε Ι,εινειεεεωειιε ιΙε Ια @σιτε
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ΙΙΙ: Ιοτι 5εΙετιειι-ι·, 86 Ροιιτ εΙΙιε εριιίὶοιιτε ›

ΡΙΕΙΙ 9:εκεειιτει· (εε οτιΙτεε. Ι..ε ιΙειι--·~` ..
-ι¦
πΙεΙτιιε ετιεπιεΙε ιΙε Ι'Αιώττε είε οοιι-' ὅ
'- ` ι·
φάω:
‹:Ιιὸ επ επ
εεεΔ: οποτε
Ζάσε,22°π'ό2Ι
ι ΡεπέΖΖάκω2βφα!σεω
μέ" εοπτεπεπε , Η!
`_ > ( ` η . _› ΙΙ"
#4 τουι&εω α'επέωεω.. Δ .Ραπ Ιε Μάι ειι-

[ΜΙϊΦΙΙΙ ΙΙιιιείαιιο1τ, ειι”ειιι ιεπιρειΙε ι
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Ι°ΑΡὁτΡε
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Με
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· Σέι;Μικ

@Με 1°Αρέιτιο;Βςάονειιιτ, ε: ειριτεε Με έιιέοι·ι·έ ·ι.
Ι σ. Η ανοιτ ιισ.ιιε Η ΟΠβα23δέ άειιιε τοιιε Μέ
κ

Εαιιε ? ειιιι οτι ΐιεινογετιτ Με ττιι:ιιτε, Με

Μια ,' ου οοιτιβατε ριιΒΙιοε,ειιιιΐο α:Μ
-Βι·ογοιιι: :ιι διεεμιτι:ε , άείΒιιδ:ε-ρ:ιττιειώ
Ιιοιεττισιιτ οι ι:οι: ιιἴειἔο , Πι Γι: Ρτι:ίιτιι4 1ιογι:τιτ ΐοιιε Με @Με όλω @πιά ΡειιρΜἑ

Με ειιειιιεριειιιε , ιιιιι Ρτι:έοιιάοιετιιιε Η
ιιι&0ιτεε_δε ΒιιΓογότ ει ειιιι έτιΜιιΧ ιιι·ιειικ;·
Με ι1ιιε σ. Μ ι:οιιτΓε άειιιε ναι: Ιοτιἔιι€ Νεά.
Με αυτια :κι (Μέρα αΙειΙιιιτο,οιι ει οοιιΡἐ

ιιΜ Ροι-ιι€. 1.:: σόιτιΕι:ιτ ΗΜ, Με ίιιτι-ιικιιή
θιειιιε ιιιΒοογι:τιέ οι ςιιι ειρΡατεέιιοιτ Ια νὶἔ
ζ:ϊοιτο , 86 Μ ςσι1ι·οιιιιογειιτ ριιωηι1ε-|

Σιισιι€,εινει: άι: Βτειιόε ιιΡΡΙειιιὸιΙἶειτι`6τιεἐ
88 άιιετιιιιο Με ·.ειοεΙαιτιιιτιοιιε άιο-ιτοιιιέσ

Ι'εποιειιΒΙέο. Ι.ιτει-ΡΙιιε _ι:οΙεἰ:›Ϊεε'ςὶε·οὁῇ
_ Μιά €ΡΕογειιι: κα, ει.ιιι θα: Ωω σει @τη ε
επιε;Μ εε:Ιεβτογειιτ ίοΜιιιιςΙΙειιιισιις ρεεεζ
ά:: ΙειἔνιΙΙο 6°0·ιιωΡιε·ι όαιιεί·::·Ράοξιοιιέ·
Μπεζ ηι1ι:Ιεσεεϊ :ιιιττεε ειιι:ριέε οτι άΆιιι-ἔ

πα Μια, ι:οιιιιιειε άειιιεΙ"ΙΡειιιτιε, εε @ψ
Μιιτε; ιζοιιτ €οιιε Με Ιιιιτοε άιέΙ'2.ιι€ιοιιιιιέ

@Ματ ΓοιιΕΡιειιιε: `Ι..'Αρὁττο ὸιέ, εμέ
ιιιιΙ Με, ΜΜΜ εοιιεὸιιιιὲ, μέ »ΜΒ ;ωπε
) ~ &εω α!ι·2:ξΜεπ2, οιι !ιε·έΞ2έωεωεπτ, Ωειι· εεεἶ

Ϊ Μια εινοειιειιτ @ή Μιι τε Ιοιιι ε· νοιτε πω!
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[ἐξ ΙΙΒΡ. Π; π1*Μοιβέωξ
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Ι ΙΙκταττα, 8; τταε ίατυρυΙαιτίαε ,ανα Ιαεττωμ η '
Ι

αοττώατειαε οΜαττογαι1τ ταΙΙΒΙααΙίατττατ,

ατι ταΙΙα Ιοττα αυτ: Ματια ΡουνοΙτ Ιτέα:
ταρτστ:Ιτατ ,Ι αυ'ΙΙε-_ ατΙΙΙατιτ ταττΙΡΟττἐ Η;
γΙττοΙτα-Ρ:ττ ΓιΙΡαταΙτατΙα, ου αυττατέιαιπ
φα ροκ νΙταλτοταα ; ότι Ρετ "τα ΙααττΙτπια - -

πτΙιτ:ΙΙα. Ετ-ΒΙαηςυαΙαβπ :Ια τουτ ααΙατ _
τι: ΙΙιΙτ ααΙαττΙΒΙαμμτα Ια ραπ:: "ατομα -

δυο ΡαιτρΙα,8ε αιιανα.ιιΙτα;ίΙ αΡτ-αα @Ιω
Με· τσιπ Ια ιτιοαόα1°αΜπιοΙτύ τοττ,αιια
ΦΙΦΙΙ0Ια ι1τι ατττπτΙΙιοατιαιττ τΙΙα.τεοΙτ ταττι-

Ι
ΐ

Ρ0ττα Ια νΙατοΙτα τΙα τ:αττα ΐοττα_εΙα·αοττη
Με · Ια ΙαυτιαΙΙα α'γία.ττττοΙτ .αναα στ!
αττταΜτα Ιοτιπ , 86.ΐα-τΙττταΜοΙτ Ιαα:οτρ.α
ΙΙ 0ατ αΧαταΙααε,Ρατ=υπαΙοαΒιταώα- .ΙειΙ30+

τ

ΙΙΒΜία·ότίαΙΡΙΙΙια. ΙΙΙ.'Αφαίττα παιτε.Ι:ιΙΙΙα
@πατατα τα” αόηαΙιτττα α.τΙαοϊόοπν ,
ΙΙΦΠΙΙΙΙΙΙ.<Ια ΙΒΜΜΒα τΙαατανα:ΙΙ»«δαά”αία
ΙΕοΙϊ:Ι10`τ18 τΙαντ1ττε αΙΡΙτατ .Μα ατάιττσΙΙααΪ

-

ΙΙιασττιΙρτΙΒΙα τα Ια=νῖα,,·8Ζ‹:ΙαΙΙΙιπταοτε- Ι
ΉΙΙτέΙαττα· ΙαίΙιε -ΕΙιτΙΕΙέματιε τι Ρτοττ1ΙΙα.
. ΙΙΙτ ΙΙΙΡ€πιτΙιιΙτατΙΙΙατττσαα τ:ΙΙΙαουτεΡΙιττα /
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ενιε εε είε
ειιΐιΙ
@σε ΙΙιπιε
Ιε δειΒιιειιτ
Μ]ίὶἔτιιδε`,
Με”, επέεω!εωεπι
σε Ι

εοπτειχ·'ώο/έ;. πω; ιιοιιε ιιιέοιιε πίίεε`όῖ
εΙαιτει Με ριιτοΙεε άι: Ι'Αρ6ιςε. Του
εΙιοςιε ιιιιιιιιιετιειιτ ειι εεε ιΙε ειστε Μ;

"ΜΜ»ΜΏ*

- τιτιειειαιιιι ειιίειετιειιιειι;,ειιιϊεΙΙεε Με;

ίοιιτιιιίίειιι μας ιι6ιτε ειΙΙΒειιιιοιι. ΙΙ
είε γι” , εΙιε_τε ΙΞτειιεε , :με ΤιιιιοιΙιέε
έεΙ:ιιι: ιιιιιιιΙΙιειΙε Ι'ΕνετιεΙΙε:86 @σε Ιέι

_φΜ.ε,_ ~κοπ<·ν-ω?ω1_©·σ`.:

Ιεεσιι δε δ. ΡειιιΙ ίεΒιιςιΙε Ρτειιιιετειιιειιιξ
86 ρτιιιειρεΙεπιειιι: ιῖειιΧ ιΙ,ε ίοιι οιεΙτε;
Ι Μειε νοιιένοιιε ιιΙιιιίέε Η ίοιιε οτιιΙ:ιτε ιΙε
"_
Γ

αει νοιιεετογέε τι'γ ο.νοιτ Ροιιιιι ιΙερειιτ.7
Ετ Ιε; ΒάεΙεε 86 Ιειιτε Ι? ΙΙ:ειιτε ίοιιιι το”

' ·°

Ιε;τεε ιΙειιιε σε ιιιιείιιιε @Με ιεεεφε

~

`

' · - Πε

έ

Ι
Ι
Ι
ι

ηλ:Δ39·

~ :

;

'

βια !'Β,. Ι Ι. 1ιΠΜο:Με.

Ι μμ.

ΙΙε εΙρακστ τσιπ στι ιτισίωσ εΙσΙ, :ΜΒ ση;
1ι'γΙουτ ΙΙΙ εοπό.υιΙτε , σα μι· απο (σιιΙσ Π;
σε σκίσω: νογσ , 8: σοκ σιισΙσσσεσ.>

&Ιοηε,σιιΙΙσπι: Ρτορτοε ασ Ωσηε φωσ

Βετο ρο-ικΙειιπ 9ιπ:11οιι5 (οπιππ:ε ΓστΙ:.
;ι:ττε:, μπι; Ισ πρι:: πισω ::ΙΙ εσιτιωσι1

ει νουε , 8; σ; ησι1ε ,» Εν. ΐογ , Ισ σΙωτΙ;ὲ,
Ια Ιιισ&ΙΙΙεστΙσσ,Ισε όρτσιινσε Ι Ιω (ειστε-Ι
Ιπεσε,Ι,Εἴρτἰτ,Ισ Ρ;ΜκάΙει ςοι1ίοΙ:ιτάσιμ , ώ:

Η Ι0γσ.· Ρτσκισσε άσσο μια Ιω Με , ό;
Ιοεαυττσε σειρα σα: Ι'ΑΡ6ττς: σπΙσιωσ
Κ)! :Ι'επιττέσ σ. ίσο ΤΙιπσιΙιέε , δε Ισ κο

εονσιπ οσωπισ (Με σ. εΙΙ:ισιω σε Μαη
Τη έα:: επιίας 2747248424, πωπω:- ω.υβΜι!

-ύ=!σ[ωσ6.νω. ΡσιιΓστιε τοιιε Ισε μοβ | ' “Ι
ΙΙ απο ασΙΧ, εΙσιπ Ισ $σΙ%τις:ιιτ πισω

ΡΙΙατεοαηυσσά ΙΙησσε τσσειιτ σε ίση έ->
90Ι%2ΙΙΙσ (μια ΙΈΡτε:ιΙνσ- ςΙσ ΙΞιΙΙΙΙξΙΙστΙ
ΙΙΙ: που: Γιπρτσιπισ Ρωω , ιτΙ:Ιι5ε πω”

πουν; Μπι ΡτσΡστὲε οι Ια (ουΙΙΙΙι·. Νσυε
σε Γενοιπε με άυίσι.ισε σ συεισ‹:Ι άστα;
·Ιθ 02ΙΙησ , ὸοτιτ ησυ5 ΙσαΙΙΙσιιε. ΕΠΙ·
ΡΙ0γοπε Ισ ι σουεωετττσσιι έτει: ό:: τσ

σ:νσΙτ Ισ :ισειι.ινσΙε ςσωσε,σσο.σσΙ 1ΙνΙσιμ
ΙΜ- ΕΙΙηστιε πιω στιχισε , σε Ιοεα:ποιπ8.`

ΡΙΙΙΙΙΙ:8 › δέ οσωττισ Ισ Ισ.οτι [σΙὶΦΜΥοΠΡ

ΙσίιΙσωεΙ'έρόσω
«πω. ΐαιτοσε-·ε
€10$$_
-Εισ υ '
Ι`
4.'
Α ,ΒΌΠδ

%
4.π,+
`
ω? Ι.
»
@φ ρουε κι;; Γσγοηε ρωω @πε Ια ΡετοΙ€ μ.: βο1)Ξςι:,Ιο 8ΜΝε: ςὶε ιι6ττο @σης , α; ¦

`

@μια τιὁττο ξιοπιππ: ὶτιςε:1ειιτ :1τωθ επι

του; τεκπρε. @πως πω; πω; ἱιμειΒεε,οιι -

δτωΙπιιάοε , €.1ικ: ΓΑρόετε; πουε πιο: ὶεγ
βενα11τ1€5γ€111“ 11005 εινουε α επ ΑΡ
Ριτπάτο φα Θεωετα!,ρτειΠ€:τοφεπε ηιι,σ.

:Ϊοτι :Χεπη:Ιο Η ιπὸυεξευτ ρωΙοΠηψιστ
[οτ Με εβοί.εε, ςιή [ο ρςείξςπειπ .βήτ ει;
Ια Πω”, [ως ω Ια Γοεἱετξ άο;Ιποκη
μμε; Ρομπ; Με αιρροττοτ :ιάτόίτετηςμ ει;
ο!ε_ίΤοπι όο μ; ρ_ἰετὲ, δέ @τι ίαίτε Λόττο

Ρτοβτ. ΑΜΠ γογξ:; νοι:ε , εμε: Ιοτει·ο1ο_
φύττωΗηε ευφΙογε; Ια εουθ:ιω:ο ὰεἐ ι·:ιιέ
| ?μ ε. (αμε ό; Κεεειβ ο οΕίστνετ Γοι·άο11ιπαπεσκ

ΜΥ. - Ηιίιιιι ώ: Ιουςε :ιτκε·Πτεε 1οιιτ ενο1τία6ις
άς: πιο βοὶτο ὶαππαΙε άιι νὶπ ἱ μπι: φοιτ
ς;:ετ αμκ Βὸε1εε εινα: ςιιεΙΙ<: τεΙ.5.ἔὶοηΞΙε'
(ο ὸφὶνφητ τοτοτήιέ ό·αι:ε Ι'οβοϊίΐειιια: άσε:

`,|ζο»·.χ.
ΐ1.κ2.

ςοω_ωεχτιἀειτιςηε έα Βάση Ειπε μιπτώεκ
εξω όορεττΙτ, ΑΠΙειιτε Η τερτσ(επτο.
ιποΓςιπ: αμκ ιωεωω Ια ῆἀς:Ιἱςὸ_;‹μις: Με:
Ρειγε:ηε 8;τεἱο_ὶεο: ; Ις:ιπε θα [Σααρ
(ετνωιε το_ίιῇο_ηι·ε Με Πιείιήε; [Με Με;

"4@-μΔή”.-* 7-_

ςΜιι€ει·, Φο): τ1ικ α: σε ίιιΠοηέβιε Φ::
©1εἐι›;,ω:ηε1ὸε; νεοὶτὲ8,ρὸυτ Μι: Βι1τε_

ΐφεριχηςηΩες :οιτιβψη είπω! Βοης;ιιΓα

4
#-

ε
Δ

ΡΜ
_,
έ

μ.....εί

αΤίπωιώέσ. ¦

+2.;

*οι Βιιιτοόο α”, ςιιὶ'ςυἰττοῷ6ο0;1ε ίοι·- θΒιΕ,

ν1ατ όιι στη Που , α έ:Ιπαι·ιΘέ:ο!επτ, Δ '
@απο Η ςἰἰτ, Ιει1τ ΒΙοΙτο·Ροι1τ εε ι1ι11
με: Ρτοβτο @ε τω». Ιπιἰτοπτε απο π»
ὸυΙὶτὶο. δ: τἰτβτιε-ει ηὁττε εάΙΗεπϋοη Με:

ρκετηΡΙοε όε κοψω ςιή [ο Με απτο Ια;
ξ1οιητποέ. (Βια Μ. ρωῖὶοκι-ὸςε ι·ιητοΙ15ιάε

ρου: 1ο μι, όε ω” ηιιἰ Μ-ωετάτ Ραπ:
Κε οΒΞς:ς:; όσ Ιουτ @τσιπ , άσε ίι1ρετΙΗ
;3ευχ ροιπ Ιουτενέύιιοε ὸονοτὶοπάεόει1
@πιο Μετα Ζώα επι ί-φτνὶεέ ‹ὶο Βὶευ,
£οπβάεςωιτ αἱ πιουέ ωε5ίωεε$ ςικἐ ο”6Π:

ΡΙΜι1:ΗΒοίτξ 1ηΓυρροςτο.Με ,γ φ:: ι1οιιε
ηγοειε φοάιχε ά2μωειιι; 8εεὶε οουίΒιικα

Ροιπ οό_τκ: Γοιιγστ2ίΙ1 Βοη-Βουιθ , «με
Ρα @Με Ναι ιώπ ρουτ ςὶε:ε νο.ι15τθ$
[Με αμα απο ἐηὸυέἱεἰφο ώ: ΙἈρὁττο
00υε ωττοιχντε υηα: νετἰτἑ: ἀϊιὶΙΙοιιτε αί
Ϊ€5 έ·ν1όειπε , :ιΙΪζινο1τ ςιι'·1.Ιτι'γ 2ς:τιττο.
[Μιοτπωσε η.11Ι[έΡτοίεΠῖοτ1 οοΚΗό«έτο.

ΜΒ, φ11ιπ'οι1τ ίση ττ2ν2Π)δ6 &ε ΓουΕΕται·ι
9€5› ‹ὶο Γοττο 9η:: Ρρμτ :'εςι ο:::επιρα:ιέΔ
Φ: τ6ιιτ,1Ιίαι;άτο$τ μι: ιπαη€6τέ ά; ὸἰτα
“ Ιει10Πεςτ ει ΐε[Ετζ; ὰ: Ι'·βοιπ1ω·ε. @Η

ΡαΕΦ Ροιπεόε :ιὰεὶομο1ΙΪ: Ιο5`Ρεἰιιςεὸε
@Με εοιιἀἰτἰομ. Η η”γ «το ο. ροϋπ › Π”

“β βς;μιεε;

«πω. Υ Ρτοπἔτε 8:ιτ- ι2

49
Χ

ο ΑΜ '

3Πδ

ΦΙΛΕ_ Δε . ου μου,· ι νουε παώ, ουοΙοε πιο;
.
υ εΙειιυε υοΓουίΐτου: με Ιυεαυι;ουΡ υιοιυε
. μυς ΙΙ: ΓοτγΙο: ου Ιου: υτΙΙο1τΙου,οο Ιου; ο
| Μουρ: Ιου οι: ουοΙουο αυτα: «Ισ Ιουτε
ΙάοΙοε , ους: μου; Ρουτ Ισ. Ε” ου ΙοΓυ;
(ΖΗΜΙ. ΒοοΙΙΙοοε @Ιου ο: υβττο Ισοπ
Ιιευτ , δε ου θ. 8το,οο, ου α: ους η; μι::

Α'.Ξ"-<7υ."

πιο; έ:ΙΙ:το οκςιουτε ζω ;ουτο; [ουΙΙ:του-:
οσε με Ιου Ιου: οι: ουτε; υ:ιευτο αποκτώ?
υι:μ».ΜΗ.Η'Η- 4:

Ισ, Γουε ΙοίουοΙΙου υουε κυνουε , πιο”

;ινουε έςο ΓουυυεεμεΙΙοε , ουΙ ίου; Ιου
ίουΙοε θ.ΙυτυΙτοε1 δέ ουΙ υουε προ: Μ?

στουΙειιτ οκοςοοε ρι·οου1τουτ ου που;
α. Οι”.
4..;7.

ἔο ΡοΙ‹Ιε οτοτυοΙ €Ι)ιπιο ΒΙουο ς::ςουΙΙουι-:

:Παπ εκα:ΙΙουςο; ου Που (με ΙΙΙΙΙυΕ<5 δ;
υ Ευ εΙο τουςοεΙοε πατα ίοςει τΕυωιθ '
-..3_>. α,._- ι

[ουτόυπευτ ου οιοΙΙιευτ οςοτυοΙ.

Ευ

› _ουογ (ο ςΙέι:ουυτο ενΙεΙοτυιυουςΙ*υνου«

@ακουω δ: Ια ίυτευτ σ.Ιοε ΙΙοτου·ΙυμουΙ
οΙιοΙΩΙΙΙ:ιπ ΙΙ υ1:ιΙ απτο Ιου ΓουΙΙΙουεοελ
αυΧουςΙΙοε Μ. ~υοεοΙΙΙτὲ ου Ιου; υ:ιςυιτο
ίουυυεΙουἔ
, ου'ΙΙε
:ΙΙΙ-ουκ
(ουί
Ι | Με
ω ειΓουεΙο
(ωο.Ιιτιου;
νΙα: ρου:
ροτΙτ
σο.
Ειπε ετοτυοΙΙοτυουτ, ουσ ίουε οεΙυγ ου
1τ:Ιυε ΕΙ·ιτΙΙΙ ρου: οΙΙτο υτοτυοΙΙαυουι:
ίυυνὲε.Μ:ιἱε φωτ ου ρυττὶευΙΙοτ ου σου
που εκοκυρ1:5 › φα 8.ςΡουΙ_που5 μου
ο [ΜΙ-Ο

Ι

ε-"ἴ-ἴτ

:τ ·

έ

>

|

_

.' -77 -Τέή___ν]

.

ι

βετ !Έ10. Ι Ι. τι ΈίφΜΜε.
42,3; ἑ·
Ροίτ,1:.: Ρτοττττετ? ςιττ αίτ τ:·εΙυγ ἀοε ΓοΙη ετΜΜ

Με, τιοιτε τττοττττε εινα: ς!ιτεΙΙο τὶονο- μέ `·
@τι ποστ τὶενοτιε Π:τνττΙο δτ:τ8πουτ. Ι,.ο )

ΪοΙἀατ Κωτιεττι , μια Με Ρεττττ: μη;;
Ϊ: ντ:τιτΙοττ τόυτ @Ματ τι ΓΕτττροτειιτ , Γι; τ
τὶτνουοἰτ τιίοτι Γετντοο, δ: τ000ΠΟΦοΚ
μου: τω:: ετηΡΙ,ομ 8; Ροιιτ Ρουνοτι;
τουτ1τ Ρτττριιτ ριΪι τΙ'Γ:ιρ-Ρ0[Ιοἰτ , τΙτοτπ-; η
Ροτττοικ Κε εινα” Παπ άστα νττ:,τ::ιτ τ

@Με του Φ; Γειττειτ:Ιιοτ,οιι άτ: Ιτ: τεττ:ττ1τ

τάτιαόττ ρου ο.11Ιτιττε. ›Ρουττ:Ρττο τοστ ετ
Μ' › Η 11β.νοττ τττ:τι τι Γογ. Ε: ταρω μπηκε·
τιποτε :ιιτὶοιττἀτιιιχοοιτΒὶετι τ:τττέ εστι;

τ

]

ἀἱτὶοτι ώ; Β:τηττ!ειιίτ: ό: ΡεττΙΒΜΒ τ:οτιττ»· τ

τ'

τ

βΞετιΙαΙέιγ άόΙ'οΒ:Μ:ιτιοο τ; σίτ τξι1τοδ6

”

Δ

ΪΠΗἘΧἰἔΙΦ 5 τοττιΒτςτι Μ; ςττηρέ8:_Ιοε μα
Με ττισττεΙ5 γ ίοτιτ τ:οτητάτιτττε , δ; εοφ;

βἰττιτειτέΙο @τη δ; Γεντιπετττιετττ. Επι
τοτε τμτττ`ἴαγτ; Μοτο ό”αΒΒαταστ Μ: ΓΗ?
ΉΦέ ἀτ:›Ιε!τττ @ΜΒ τ-ιτίττιιτε Ιἔι , φα «Μ
τ::Με
τοττηπιτοτ
)ε ίαοτιάτοτε
τι οι:Ιτιγ
τπ::ιτττιτιοττττ,θ
ό”τττι Ρττητεεαπό
απου

Ι

τἰτωηιτε που; @Μουτ Ροιττ·τιὁττε δώ
ττιτυτ Ι':ττττοιττ δ: Μι Βάσ1ττιΕ,εμτο εεε ΓρΙῳ· -

τω25 Βτοτιταὶτττ τινοΕτ:τιτ αι.ιτττ:ετ«›τε Ροτττ
ΜΗ? Ρτἰτιοο; φα ίτατιτ:ε , τοτπτυο στα
ἔι° “Μ έτττττς[οιτη τ. 86 άφεί"ττ€τ όσ
.

,
·
'.;?
ττ

»β

· `

-

τοπικ:

·

ι 77_τ

η.:.8
$'ει·»πι·Μ Χ Ι.
του: Ιεε ειιιΒο.τταε άε κι πει ιιοιιε πιο
ΡεϊιίδιΠιοιιε πω: ὰ: άουτ, ειιι'Ξι Μαι Γετνιι:
ιι6ττο ὸὶνιιι ΕιιιΡΕτοιιτ; δ6 ςμιο που;

ῇτ:κ3° 8:

;ιτιίΠοιιε, οοιιιιιι6 απ, φα σε ίσοι;
ΡτοΒιιιετ ὸεε τιιοιιιιπι:5 ὸοΙὶιιιὲε ιι ία
ποιο;; όσ @σε ειιιρΙογετ ιι ά':ιιιττοε υβ

ΉΈ.-

εεε. 5:ιειιειτο είὶ @στο α ιιιιιοσειιτα

Η-Έβ

Η Μ: ιιοιιε ό,6:ιτιειιιι:ι:: Ια τιιιτιε,ιιι Ι'οΕἴοιι
Β ά'ειιισιιιι Ειοιτιιιιο ; πιιιιε ΙιτόεΗτιιάιοιι
όιινιοσ ασια ΠιιπριεΗ: ΓειιΙειιιοιιτ. Εν;

έ
ΞΞ-.Ξ"
-5€.
4$2.~
@να

δΊ! ιιουεοΒιι€ο: ςιιοΙειιι6είοιεα έρειιιότε

Μπα: Βιιι8,ε'είξ τοι)ιοι.ιτεροιιι πω: Μπι*
ιι:: 08.11τ€: δ: επ Μπι Ηιίειιιτ. Η πω, φα:
` @ου-ε τοιιοιιοίοιιε, που :ι ο.ιιευτι άσε Ιοιζι-Φ

ήπιε: Παπ , ου ετιέιρΙογε άοΙ:ι Με; πιει:

ει” ρειίΠοιιε άι: Μ εΙιαιιῇ δέ άε Ισ. τοττοἐ
(μια ιιὁττε ειπε τω: Μαιο «'56 πιειιττοΙΤφ
Β,εΙΙ:: ιιι·ιείιτιε, ι:'οΗ: Μια Ροιιτ νοιιε εκ

“ι-.ι:1-Α·:.έτε.Ξε

Ρτιιτιετ α: τιιιι οιι εΠ5, ατι οτι πιο: 1 Η, νεοι;

άμα: ιιιοιιε Γογοιιε ΙιειιτοιιΧ. Μειε σε ςιι”ιζ

ι·ιοιιε Ρτοιικι: ιι'‹:Ρε με τιιοιιιε @μιά Μ

πι:ι€ιιι69ιιο, «μια σε ειιι'ιΙ ι·ιοιιε όοτιι:ιτι
άι: άι: ιιιΡω 8ε τἐιὶΓοιιιιειΒΙο. ΙΙ τιοιιε Ριο
`ι:ιπ:τ ιιοπι @Με ου Δα ίοιιε εισ ραδιο ανα:
θα:ιε παπα δέ ιιιι Ι·ιιιι:ιτ , ιιιιιιε Με ίοιιιε άι:
Ϊ61 Ρτονιὸ€ιιεε: ό Ιεε ιιιπιἰετεε, δΣ10$ρ011

ζο1ειτιο:ιε ὸἱ: Βιιι.·Είρτιτ, Ια μι δε Ιοε_

"

'

·

Ροιιοοιιις
ι

απΤΜ - ζΤΗ7°

βετ Ι>Ερ. ? Ι. τα·τωΙΜ.

μ;

ΙΙοπο2πτε σ:ΙΙππτ3· Ισοππο τππίαεπεπ ,"8£ απ*

Ροπτρτι-κ α: πατε πα:Ιιτε , απ: να: δε Π·
Ρ: @οπο ετετποΙΙιΞ εΙετπε Ιοε @ετους
αυττ:τΧοτπΡΙε τΙεΙ ΑΡοττε παι5 Ιαπω
τπτ
ΡοΙπςτςΙο
Ιοε τπτΙιπςε
π μετὰ
εοπΗεΙεττιτΙοπε.
πτΞ[6πτ με Ι3εειιπ:οι.ιπ
(Μ: Ια:
'ττ, '

μ:

ΡΙιπ ετΙενο5,πτ ρΙπε ει[Πάπδωρία τω»
πεπεεεΡΙιπ έττο1τοτ,πτ ΙοεΙογε ΡΙι.ιε τὶ
εοπτεπίτε , πΙ θε εΙναπτιιτοτ ΡΙπε ΡττΙΙ

ΜΙΒ ηπ'έτοτοπτ απττωΕ6π α:ΙΙι:8 άτ:τ

·γ

ΜΙ1Ι€Ε€$› πυΙοοπ1ΒατοΙοπτ τΙο.πε Ιοε @τα
ριιΒΙΙοε α: π (ποτε. Ετ πωττωωτπ
αιτ·:ΙΙι: εαπΡειταΙΓοπ 7-σ.-τ-ΙΙ απτο υπ
τπαππτειιι α: ΙΙεπτε ,· οπ πω: ωστοπω: «

α: ΙΙιρΙΙΙετ , απ έτατΙε ΡτΙ:τ α: Ιαιτ5
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€Ιαιιε ιιιι οιιτι;ιΙ, _ι:ΑΡ6τω ιΙόττιιιτ ριά
ΙΙοιιιιιιοιιτ κι Με ΙοτιΒοιι ιΙο σο; Ιιεττ·τιε

`

@Η (Σεπ Ιω ιιιιο Ιο_Ιὶιε οΙΙΙοοτιιιιιο ΙΙ
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δε (Μ [ει £πρἑεοεε , 8ς :Β ία; ειιπτεε ὸἰν1-·
μα Ρετίε:ξΠοΜ ΞΩι @οπο ) <δζ Σ! Πςδτη;

ίειΧιιτΡ Εξ άετσεΒ6€,1Πο ρι·ςι?ήετ Ραμ.
ΡΙαέτοἰτ σΒΙ1εἑ ό”:ινοβτ Γοιιγση:ιιπες: άι%
Ξοιπτ,:ιιηι1εΙ Παει: (ε τε_ροἴιι,ειρτοε τω:
ΜΜΜ Η ετεειτιοΒι ψ:Ινι1ινετε; εοιΜρις

· ΡΜ; 01€νι311$>ΠΟΥβ5ΔΟβ€ξζτ: &:εύΙΗνετΙεέ '
-ίο11γεοεφόε (3[Β12:ϊέΓυττΕ&ίεχτ1 Εμ] δεἑ

~ Οῖτι;υτΙεΪι1ε,‹ὶὶἐ_ἰείΪ: €.οΠ1ττ1(Σ Γείεοοειάἱπὶἑβ
: ζωηεπτ 8; Μ. ΡοτξοδΒοια :ΗΜ ίεεοπός
7

ς:εα:16ο εΙιι_ιπρράε9_Οό.το1τ, κ Με ροπή

χ

ῖ"

ξοίΪε , Με ἔτειτιὸε ιτιεςυεΗΙ€ οί] Ιάρι·ι:
ὶ11ἰετεοβε¦ειτἱο|ιπ,ὸο γοἐτ ἶοτἑἰι·-Γὶ1οὶ·οϋποἐ
. άθμ1ΡΟΠ(ΜΒΒ11 ΠΙΝ: Υἱεαξιὶιτ1_πΙς.ἙνἘΛἱχ |
_ἐ”οίὶ`1ιπΙἰιπὶεηὲτιξ @ω ά -νοἰέ υπ ΠΙειχ
ξια Η ίεεοπόφ 5 ΐοττπιπ ΙιιΙἔ1πεΠ1πε-ὸιι'
ςοπ1βρειι:,έ56 τέιπ τἰκιιπ ΙοαΙιοι11ωοε παω Ιυέ,86 τέ:ίοΠτ1:1ΜΙουτ τιειτι1ιτε Αι ως

·`

γὶςεεΙοίὶε , ῇσἀηειιτέΙΙσΔ8ε ὶκτιτηοτς6ΙΙο.Λ
@Μπα άο1τ1τΏειτιόει ΑΜΠ ἔι Ϊοη Ι[τ-ο.ἔΙἑὸἶ:ι-'

/ γ.

@Η Ι”ομγέιπαποέ ότε οΧΡΙόῇξε ά Πα;ιιζ
@ο δπώ ά'ΕΦΡ;έ;έε Μ. νἱςμμἔ'1Ι άόιππο.;
[ςῇόςειηὶοτε @Με [ΜΒΜ ί:ιοΒ δι111έ
› Ρα.

.

_ ΑΒΠωΧω
'

»υ
›

. Δ.$.ΑΑ..

Α

ι

›

9·~

-ψ·"π··γ- «.
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›ΙΙ

'
=
ί'Ειι;. Π. α ΤΜΜΜέε.
Μ;;
- Δειιε°αιι; Η; ίου Βειρτεϋπιτ ΜΜΜ πκ:Ε (ΣΒιιΡι
800803 έν α: ΡέιιρΙο Ραπει,8.6 ιἴοἱι ίΠοτ
Η: εοπτινιε :η Με ἴεεφιιὸο νιε,εινειιιτ ω
θα :ΜΗ ι:Ητε , Ι:ιιίΪέ Δω α: εοΙίεΙ, Ια
£ιιτπια·δοΐεΙεινέ 5 δέ νεΓιιι α:ΙΙόόο Πι Μ·
ικϊτωο Ια φωτια άι: ιἱεἴεττ,ὁε Γεω ὸιι
ποο!ιοτ, Σιμάο :οικω Με αυτια ιτιετνο11
16% άουτ δ:: :ιεεοπιρει€ιιέσ αετό €ται·ιάς
ιΜιντατιι:ι: 8εδι:
: Μακ
ἀ”ειίΒἀιιὶτἔ·
ε1ε εινα:
-. . εοπιι:ίειι
6- . 7 ΡΙιιει

.
. .ιι
νοςιοτι »νουν ιιοιιε
ἔῖῖ©ἀ·ἰτοτ Ητείιιι_τει9ειοιπ ὰ: Ιο(οε-(Πιι·ιρε,
ΓἐὶΒϊΟΒὲ- 86 Η Γοιιιιικιιτο άι: τόνισε Μέ
ΡιιιειΙινιιι€ε ιιιι:τνειΙΙιτε θα Βιοιι Ζ οι;
Πωθ άινιιι Αἔτιεειιι (ε: :Μονο ι·:ιιιιιιι: ν
νιε ιιιιτιιοττοΙΙο, @τα πιοιιε :ινοἱτ εκτός

ω: Μ: [Οι] ίαιι€98ε 6:ιρπιίον. άι: (οτι ΕΓρτιι;
δί Γόρειιε εὶε !ζι ιικιιιιιι:58ιτ :ΑΒΒτειινο2 άι:

ω] ΠΟ Ωι:Ισθις', τινὰ: άι: ΪοιιΙὶοιςἘιεις
Ψιι·ιτοΙΡ:ιτ.Ιο ι:οιιρόοΙ:ι1οι , Μι ιτινΓτι

ΨωνΒ_Τ80 Δε Μοϊῶ? Μειιε :ιβιι Μ νουν
@ΗΜ ν9ι_τ,εοιπΕιοιι Ι`Αρὸττο :ι εδο τειιΓοτι
Φ ιιοιιε ι·οι:οτιπικικάι:τ/εὶ”ανοιτ (οικια

ικιικο Μ απ: τοΙὶιΕιεᾶὶό ὸιιβεἱὅικιιτ.
Μιιει εοιιΩ.ὸετβιι5-Βιιέν-εωἔι Με ἔ·ιιὶτε,

δέ Με ιιιιΙ1:02,€ιιίεΙΙιτ τιοιΔε ΩΡΡΟΙΈθ ροιιτ_ 13 Μ ίβτικιιι:ΞΙα 1ο @αν Μαι εμε: ΥΜΕ

ἔ?Η©ἱΪέ;ἀιἔιιὶ:ὲ ·ιὶο "εέτ ι:Χι:εΙΙοτιι: διαι
" Ρ ν [ ν' Χ.
ι
ι @πως `

κ Ϊ;
. Κ

Ν

Ι

.;;Θ

Ι

Ι Ι πω» :Ι Ι Ι;

Ι·

(Μ,_ @Βωξ Ια· 1ιπετνοΙΙΙε8ε ΙΙΙΙΙΙεετὲ ‹ΙεΜ
υ-

σΒοϊΙΙαι1εσΙ·ιιίςικε 5 Ια Μο°τ€ οι; Ιε-φιὸοὶκ,`
πε ρσυνοΙειπ εΙοιππουτοΙ3 ΡτΙνέ€8 εΙ6 Η

Ήσ8Ζ σΙο ΙΉιπΙηο-ττειΙΙτ1ἔ , φωτιεΙ π·1-οΐτ1Ί6
ἀὁττε ίειΙστ ιπ'οιΙΙΙ ροΙτιτ τα1ι:15ηιιΊΙοτΙ
@Ρε
τουεΙΙέυξΜα-Ιε ΙΙεΙΙ-εε Ροιιττ:ιση
ς1-ιι6 πισω πε Ι:ιΙΙΙοτ:5 με ‹Ιο τω» εΙ‹: σετ-Ι

θ: ΦΠΙΕΒΛΙΙΙΙ·Ιιή έτσΙιί ότιιΒγάΒε αΙ”Α€69
ΙΙ
ΙτηΡο:Μιπ
Χ εοπΙΙεΙετειΜο9·,
ιια:εΙΙΙιΙτεε- Σ: εμπιπά
Μπα: ι
ΙΙι·Ιυτ
, εμε Λέστε.
Μαι ΙΙ Ι·Γγ οτι ο,ιποπ 6ο- :Ιιιτ:ιιενε: ειιττε;·
@ΙΙΙ οΒΙΙΒ‹Ἐ Ιβ Ρετσ Μ τοΙΙΙΙΙεΙτετ «Ιω
:εστω ΙΙεί"τ εετἰειΙτ1 , ςυε μα Με (ουί
ἔτειηο‹·:ε εΙσ Γε τ:τοΙΧΙΙ ανοἰτ ΡιωΙαπω

ιέ$φΙέ οσε ρεεΙ·ιε2,Βε ρατΙΙΙΙ:_οιτΙεσέ (ετ-Ια

“ω”Ψ._ *._>,

ΙΙ:ι€τΙει ΜΒΜ: Ιουνει·:1Ιοε·,δε ωεςΙτε`5 ΡουΙ$
πουε Ια θεια: δε' Ια ἔΙοΙταΓωπ φα: ΜΗ '
ΜτΙ; ΙΙ:ε :ι&Ισπε,οι1ίοηΘ6Ισπε ξυΙντιιιτο$

;ιΙτ Νεο :ιἰοίιτἐ :ω ρτΙκ ΙΜΙΙΙΙ·‹Ιφ (ει ατα;
ἀ”οἰι Μουτ , (με Πιτ Ια Πτι ‹Ιο [α.εΙο_ιιΙοιιεῇ
:ευΪο ρειίΠοι1, ΙΙε”ἔἐ:τἰα31πωεΖΙΙ:ψεωεπτ:
Ιεκιπ19.

Μουτ εΙυεΙεΙΙ: τεετάϊο Ι“οΙ-ρτΙτ·, εΙυεπτΜ

3ο.

:Μέι αι·ισ:·:φΖ2_ ΜΙιΙε Ρατεο @ΜΙ ιι€ίοΙΙΏ '
4 (Με με εΙο ιιουε ανω: τηετΙαἔ -Ι:ι€;τασε,·
ό; Ισ Ισοη>Βευτ;ΙΙ ΒΙΙΙοέ: ιιοι1ε ω· @αετό _
4:21 ΠοίΙεΙΠοιτ, ιιοι35 3ΜοοεΙι:ΙταδΣ που: '
γ· πιπι€ιιτοπ1-τ- Ξ- νοΙΙΙη5ουι·ςεω οιιτΙτεί:ζ;
.
Ι
.
ΜΜΕ,- 1;

ΔΔΙ

-

@π ΕΕ!ε3. 1 1. ΜΜΙ:έω.

ε”

Μετάα=ποίωε&εσειωουε ο. ΜΙΒ έτἑτ Μ» φωτ;

α:ΙΙΙιΙτα; ω πσωεσωτοπε σει-Ια ροΙΙεί-= 14·

Με ὸιε‹ι·ογ:ιυ απ: άτ:·ΙΟΙειαερειε Ια ΐοεεεΡΜ
Ι”είΡετεωτο·,.ρατΙ:ι ΡεΥἰΦΏΕΦεΡΦΓ·Μ ΘΙΜ·` '
τΙεεε,.6τρεε1εε αύτωε:εκττιιε ΕΙ;τέτεοπ-·

- Δ” -

Μεωοιεπεποεοηοοεαοπίοενο2 με: Με '
Μάεεπε πεσογς:α86η 1:υΙουϊΙΐαιεεετάε: α:

ι

ε

ΙωεΙποιικ Ο» Ια έέτίιιποεΐο1οπ τΙιε 5ΒῖΙω
εεπωτε1ΜεΙυΙε; επιισσεεεεε άΙίεΙΙ·Ι18ε ρεετ-· Α
ΓΙ©$ηύΙγ ΓστοΙε:ου Γειεπε 4 :Με , σε ι1ιεΙΙεεε- ›

ρυΙΙΙΙ·ιτεοΜε7 ατε ΈσΙΒΙοε. ()`είΙ$σϋ @ΙΜ
πουε επίεΙΒασ 52Ι·ητ Παπ , ςμεειΜΙ Με

εΙΙτεςυε Με» ωφβέτὲ Ζώεε56ύπέ&"άεεω απ: _'
»›σε:εεψηςε·κ(Μεβ), ά··πόιπεςρε%«πε Η” ξ ε `
@Με Με εΠ€π1Ιετεωειετ,όεΙϊ Ιωτε-ἴιιε#·
εσέΙΙΙοιι·-‹Ιιι $οΙΒοευυΙείιεε, ε1ιεΙ Ικεφεϋπιευ

ςΙεπεΙεε εοευτε-εΙεΐοε Αρὸτεεε-εεετο Ποιε

Ψδε3ο6ηίΙ;επτέ ροείϋπίΙ·όπι @Η άένΙ·ετε ε'
Ιθηι14 Ιου: εΙ©ι1ιεει«‹ΙεΈξιάσεΙι·εΙ:Ιεεε1εοιυ Α
Μπειεεε όοηΙεσεετΙειετ#νΙο ἔεεΙϋἔβϊεὲἶ·°
@σε @ίου εω·Π€ε1ε=, ΠΙΔΙεκθε Με επε

ε Ρ- Ι

ΙΙΙΙε 821 Με πεοετε, φΉε τοοεοπτ-κτοπτ _ `
απο (Ι·είΙΙέΜ ε' Ρω-ε εΙωιο,εμει·: Π-όε-τεΐογε ζ '

ΙΙόΡωεΙ εΙό ΙΜ; ΡεσεΙΙε::ιτ1οπε ΜΝ! Μ'
ΙΙΙ:ικ1επέ: εΙΙο δ; ΡειιΙΙ,56Μακευι-·εωέσωε 4!εε- ΚΜ
Μ: Λέξ,88%)

τυκεακςε1τ οπωι4Ζε Π!

ω' ι “Ι”

Θεό·94ΙΜεεεΜ”εεεεε·ε.@Ια@θ φ
··

- .

@Με
` ‹

-
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' `:5Ιε›Μσπ· Κ! Ι.

_ απο τ11εΓωεπ:Γιιττο&ΙοπτΙοΙεΙΙΙε, Ι:1ιΙΙ;
α ο·ια·κ:ϊτ Με εα:ιιτε8ε Ια Βοικ:Ιιε5 άσε
7 Αρὁττεε , εΙΙ: αυΙΙὶ μι· ιτιοΠαε ι1πογετι Ια α
εαυΙΙ: ‹Ιε Ι16Π6.5 ί:ογ.

Επι αρτ::ε Ια τεΙυτ-. _

τεθτΙοο ιΙιι $εΙἔηειιτ είΙ: Ια νταγε εΙε:β
φα ιισν:5 συντε τοικ·Ιοε παγίΙετεε (α.

αΓ_ _ _;

Μπι.
1. α.

ΒΕναπΒΙΙο , εκπαιπ αιΠ:ΙΙε τιοι1ε όοκιικτ
ντα: οΙαΙτο , δ6 ίαε:ΙΙο άεπωτΙΙΙτατΙοπ ώ:
Ιω: νετΙτὲ.(Ϊατ πισω ρτοιΝατιτ, οοτ11ιτιο
ι·:ΙΙο ω: , Ια ὸΙνΙηΙτὲ ‹Ιυ δοΙΒοοατ ; φα α;
έ2ἑΡα›· Ε#Β1ΏΖ£Ή8772Ε7Π ἐεώιτἐ Πλ: αΙειΖ)Ζειι.

ΜριιΜωτε, /ἐ!Μ ἴΕ#›·έ: έκβιπε?9ΐαιτέση

ι·ξ~

-".Ν.

τ:ΙΙε ποσα ΕΠ: ετοΙτε: , δε τεεε:νοΙτ, απυ
> Με αυταιπτ εΙο νς:ΙτεΖ ΙΙπΙυΙαΙταΒΙεε,τοιυ
τα Ιεε άοξ'αΙιπ:ε , ε1ιίΙΙ πιοιΙε α τενφΙέοε
8ε-αυ-ποποέεε οτι [οτι ΕναπΒΙΙε. Πο ρΙυε,_·

Ια ταΓυττεθ:Ιοη κιοι1ε έεΙαΙτεΙτ ΡαττΙεια-Ι
ΙΙετωπού υιπε ι:Ιιοί.κ: ΙτιΗΙΙΙηιευτ Ιιαπροτ
@Με α Ια ΐοέ,αΐε:ανοΙτ,Ια ναΙΙεΙιτὲ ὰ: Γα
(α_τΙεία&Ιοιτ βατ Ρ_υΙε αμε Ισ: Ροκ: €'ΠΞΓ%
:ΜΗ Κ: ΙαΙΙΙε: Ι-οττΙτ εΙο·Ια ΡτΙΙ.οπι ,οὐ ΙΙ
ότοΙτ ακτἐ: Ροιπ οοι18,8ε Ισ εοι1τοιπις:. '
ιικΠτκ: ὸ'Ιι11ΙποτταΙΙτἐ: δ: (Ισ ἔΙοΙτι·: αΙ'Ιίἔ. ἱΙ
Κιδ :Ισ ίση εοκιτιΙσατ, σαι υτιβ€τιοαίΙΕι1-.`_
ςὲ,αιμε Ια ίιΙΙΙΙα· εΙὶ· εοτιταπω Ετ εΙ'αιι-·;_
- τα-ωφε ς:εττο αΙΙουκαικο ΜΙΒ: ἴοπὸε<-.
φωτ ςΙ:: ασοεε @σε ΙΙΙΙΙΙΒοαΙ:Ι_ου,δαΙΗΜ
ΡαιΙΙ ;
‹

Ι

~

[ή Η!). Ι . τι ΤἰΘιυ:Ϊ)ἔε.
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?ΜΙ σε θεια ροιτιτ τΙ”έστιτο , εμε Ζε πε- τ:ΙειΡι
(ΙΜ ε με· τι τω»Ρ σιππἔ£Μ έιιίτέ/ΐαιτέυκ.
ε
·Με1εοι·: αΙιιιιτιδοΙτέιιειιτ οιι τοΙΙωίτιωτιτ Κυπ:.4ι
τΙεε ιιιοττε,εταιιΠΙ τοΙενὲ τιοε ε(ροτειιιεεεε °Ι·
ειιιοΙ'ΙτιΒτιιιιττΕ δε Ια ιτιοττειΙιιὲ τΙο Μετα
τ τΙιιιιτ τετιοΙτ ετεπΙιέτε Ξι Ισ. τοπ:: ; Ετ
› 0”τΙΙ α: ειστε ιιοιιε ττιοιιττε Μπιτ Ειστε, ι.ι>εω-,
υειιιτΙΙΙ6Ιιτ, ιιο-Β?ω ω· από έ·ήτοτείε 'ψ
.
(Ι
4
_
.πρωτη π·έεπεπτε Μ· Φετακτε ·υέυε·,ριτ Λι

26]ΙΜτέ2'έσπ α'ε Ιι]ω-6'ύττ# ιι”Μ2τε_ Μ·
Μπι. (Σετ [Με τιιιΙΙΙ είΙ Ι'εκετιιρΙαιτο
δε Ισ Ρειττοτι τΙο Πόσα @Με ; (ο. το(ιιΙ:#
ττ:έΙΙοτιδε ία νιέάτιουε οίΙ: ιιτι Βο.€ττ,δε στι:

αΙΙτιιτ:ιτιοσ άτ:Ιο. τι6ττο.”ΙΣτ ὰ: εεε τΙ.ινιτιε τ

€εττικε ‹Ιο Ια το), , δε ότι Ι”τ:Γρετατισε,τμιο
Η τεΐιιττο&ιοτι οΙτι $ει€·τισιιτ ιιιτέτ όειιιε
Με ειιειιτε, τιο.ΙΙΙοτιτ οτι τωω , 86 Ια Ρειιιτ

αΐΙΒΜιτιιιι €οιιντ:ττιτ: ιιοε ειιτετιτΙοττιτ:τιε,
ΜΞΙΟΥΘε (μι [τιτΡείΙο τοιιτεε τιοε Ρεπ
ΙέΦωεΙεε ειντιιιτἔοιιΙΙε άι: ΡατετΙιετιντε

ΙΙΙΙΦΙΦΜέρτΙε ‹Ιε Ια νιτ: τετι·ιτ:τιτιτ:,βε άσε ΈΙ10Ι©5 : ιιιιτ Ιοε ειιίειτιε 6Ι.ιι θεά: γ Μπιτ
ττ:τιτ Ισ ΡΙοε,8ε Ισ τΙοτιτ ‹Ιε Ισ. €Ιοιες,.6ε τΙο.. _
ΙΉιιιιιοτταΙιτέ (ΙΙ: $ειΒιιειιτ,8ι Ισ. Ρο.τ·ιω
' ετ τΙειιιε Με 2ΠΙιετΙ0τι5 ,δε-Ια τ:οτιίτωιέσ
ΦΙ:1τιε Ια τιιοττ τιιεΙτιιτ: , 86Ι,ότιι€Ι6 , ά Γει

' Μουτ τΙρ ΙειΤο.ιιιττ:τέΕτ σ”εΙΙ σότιιι*ετιτἔἀ
Με:

'_

μι., ι.

· σιω.μιετιι..

'

Ρ

ξ]κιΡ_ Βιιιτι·ι: Ριτιιι ; φωτιά ιι ω, τιμ: @αι

]
ι

Π· !.Ίέ τ·ι;ΐαι, άασΠιι[τέτσζ επ/ἐκώἰε.οπ ?ιι/Μι

Ψ

Ξ[2/ζ ι. Ωύτι%,& ιι·υιιφαειαι ι·ισειια6ιτ αιτεειΜτιτο

ι

δ” @ερ κιτ: Μ·ιιι€ι·τιιι @κι Μ τι:ίιιιιιτοιίΒιοιτ ι
τι. :Η $ει8τιοιιτ,τιιοιιτ·ιιιισιιιε ίαιιιέέτιιιετ (Σε: ι ι
2 · αι ·ιοτιτο.ιιτ ιΜ [οτι τιιιιιΒειιιιι ιι τιιοπιτιιι '
ι @ιιΠιιιιτ:ι€Μ.2 τιετιιιιιι:τιε.€,δε τι-οιιιε α τω::
ιτι:2 τισ ια ιιιοτι ίΡιτιιιιοΙιι:,οΐι αισιτειέτιίιιιι
Βιβιιιε , οιιιι€ιοΡΡει Με ει” νιοοε. 22
διιιιέ Με ΒιιιΜέ.οότινοιτιΜε 6Μ ισ.ι:ατε;
@πωπω ιι:ιιιε ιιτι ιιιιιιι€,86 τιοιι53 οι.ινι:τι

τ τ
Ϊ"

ιι

- Ε '

Με @σφι ΣΧ Με Μτιε;822 ιιιΓΡιτιέ Δω ιισἔ
ι ιιιτιιιΜι;ε.ιΐετιριιτιιιιιωω τιοιινε1Ιο να: Μι

'
_ η '

@αυτ .φαω τ μι: Μ @τι ια ΤοίΡι:τιιιςτ; , ιι
τιοιιέ Βιιτ κοστισει: .:` Μ Με ιι” Ροοιιέι
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οοτΙππέ τΙΙΙτ $ειΙτιτ Ι):ι.υΙ , ήπιε
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/ Μ-Βιιιι86 Μ ἐιιιἀοι δε ιιιι :ιεειν;·ἰ1ιεὶ'εἴΡι·ιτ
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·εω. ευΒινεε ίεε εοπΙΙ;ειτε ,ίεεε Ιε :Μίκα εβ
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ΈέΡτείςμα: φα ία ε:ιΡιΜτέ (ανω: ο. Γε
_Η:ψεωςήτ ὸε ΪΕ·ν:ετιἔἰὶο (με: (σε Παπ
;ι111νόἱει1:λι:ιθέ Ισ (Μοτό, ΒἱεείΙοΙιπ ὰ:

ΓΩνώτ τεεό.ιβέ,ξηαιάτ ὁο/ιπιέ :ι ρΙυβευτε
τιιίτευτο.πεε ὰ: ρα:Ιε:τ· Μτόεπτουτ είε 24. >

2Μ[8· , δοθε Μάτι: εοπκτκ: οιι:ιευτενο1ε,
είε: Η άο&τΜε:- (Με 5εὶἔοοιη ΜΒΜ ὰεε
ευγΠετεεάε (ενετ1κέ οοΙε·Ρεο. ΜΜε Με
€Ηϊέ5 200ε,εσιωτιεπε απο Ρ:ιτφΙε ὸιι
€εΈειετιιτ 1π'έτο3: Με Με; Ι1έε<, μπε

ξ1ΠΉ_έα εΙυ.ξϊ επ Ια εΒ:4.ίΠκ: (ὶ€ ΡΑΡθττς:

Μ @ω Θεέ Με Ι1Βατό άο ΓειΙΙετ μα:
@νετ ςέ,δε Πι Ρ:ΜιπΠεε Ι1οιππι€ε,οοφηιο

Η ξ:ιΙίβ3τ :εύμιταν:ιοτ9 Οὶπετε_Ἑτοτεε,‹:'οΠ:
Γκευ άεε ιτι1ε:ιε1εε ·άσ Η ΡτωΠό.οτιεο

δε Βίου , εμ @Με τοΙΙού1ετιιτ Βουνει·-; #
Με Με εΒοίέε ε (μ1,ιΙ σ6οΐετνε [ο. ρειτοΙο
Μπιτ άειιε 1ε:ε Εεεε ὰ: (εε ΡεοόΕαιτευτεε

ζ›6-ἔο.5τ τε ·ν1τΙευτε σΕεαἰΗΔεε δ: ἑουτε ΡΗ
[0ιπε ε Ι'ερειπάτε 86 Ισ ίἱὶοποέ ὸεΙειπ
Φως Μείωσει Ια ΡιιΒΗετ. Ρτι·τηΙε;::ε

91ςιπΙ:: $‹:ὶἔτιειι: οόοάιηθε Η Βίευρεττο

ἶΡ.ἶἶιξ_νς ςι€ Ι”Αρόετε «απο Η ΙΪςκιϊιεωΜιμ
' ”
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·· ε

Με'. .

έ”

Με Μη:

η

. εΙΙΙΡ. ΙΙ;; Με επιπΙοε,.ΙΙ Ιω @Με ιιαωτωοΙρε @Στ
ΙΙ· @Θε ‹Ιο Ισ. Ιεμηειιο Μπα δὲ ε'ΙΙ Ιο ;:οΙΙΒΜ;
·- βαηε_ίωιέ ΡτΙίρη,ΙΙ η“οΕυρείοΙωρειε μου
- ραιατη,ιξΙΙ ΙΙ'γ
νὶίἱτό με άΙε·ετΙοερες6

ίοτπιαερ εμε: Ι”αι1·ΙΙτΙὲ , ρω Ισ. ειιτΙοθτθ:γ
ε;όεΙυΙίοΙ9(.Ἀιε δειτε;;; πιο ε'ότοπ ρειες;ιιοοΐ

:ο ειι.ΙΙεθΜεώ:
ΙρειΙΙΙοι1.ηετ
Ια ΙπουεΙπτε
δ; Δ;
ζου-Ρενέ
ΙαιόἔιεΙ:
άσε αίτηοΙοε
άιτ Ιρίιιεε
(:ΙιτΙΙΙ,

@σε Ιοε ρΙΙΙιοέ έθΙε νειι€ άς

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

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

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

ΩοτεέτυάΙἑῇουςεε~ Ια; μία σ:Ιεές Βρέ
Μακ
τΙοτ Γειτ18ωΙτιειΙτο
τουεεε Με ΡεοίουσΙοιηε
ε 86 πι: ίςσ.εφΙέεΙς8εμπ,1
με
ειπε Ιω: αιΙΙουτεΙ'ΙιυΙ ςεε _ ΙιμρΙςογ21·
ΒΙσ;ε ΠοέΙεωτε5 ε1ιΙΙ (ο ΡευνειΙΙ:'νωιες“ς. '
ανεεφο νστΙ-εξ: ά'εινοΙιτ ρεΙΙΙέ στι. ως Με
δόΙ€11°280 εΙοε ΜΙΒ , 8ε Με Έοηει1_τε.εΙεε
Ρο.γει15 , 86 ά: τοι1ε Ιεε επιασε ς:1Με'ετι

ι
Ι

ῳε έΙ-εῳεπμ_-.-ωῇε-

ίοητ ωεΠὲεΉυΙ πετώ ὁΙτοι1>έτοὶετΙς

εμε εΙεε εΙΡΡΓοΙΙ:Ιίε ό; εΙΙ:εΙΖιμτει:Ιε :. πι;
'
ι
Β

_

ζ
Ι

·

ΡτΙΧ
ΙΙ

Ω

@τ !'Ερ. Ι Ι. ΜΙ“έΜα»&έε.

.

τω”

ΡΜ άεεωόυτοτετε. Πε ω: ίειιΙετττειιτ τω..
τοτε ευ Με οΏοίο: (Με πόιτε νοιιΙοττ ίω τε
βαΙίε-τ-υτιε ωνετιτ-τοτι Η εΙΙιτεοΙτετιε ρομε
,

υττε›Ιεἔἰτἱιττε ρτο‹Ιι,τέΗφη ὸεΙἶΕνττοἔτ-Ιε `'.
(Η Ιείυε-(]_Ιιτ-τίτ , Ιττφυτ:ιστ ίειτέ Ιιοτιτα

κ
ν."
Π.

ά Με ρωὸειιτ ιι Ι'όεοΙε εΙε Ια ι:Ιρττεεετ
δ! Φ: Ια τΙΜιτΙτε; Ια βετ Ιποττώ.Ιε 8: Μ·
ΡΙΙΙ5 «Ιέτιέιττττέε τιτΙττυππωττε, εεε Γειιίειτ
ἐΙΙΙ·ωτ1ετε εοττεειιδ. _Ι.”Αρόττε ιΙοϊΙΦτ

χ,

ΙΟΙΙΪΙΙἐτΔΙτ ερ ίπ ρτΙΙότι ς1ω·ιωωωττε εΙε;τ
Ραγεπε ετττρΙογοτι: ίο3εττπειτίετττετιτεεττιά
ΙΙ080©6ίτυ'τΙα Ιιιτ:ινο5ετιε ΙετΙΙίέε τω; ·
Ι'

-ει ρτείεΙτετα @τα εφ Ιε ν-τΠτεγετ:ι.τ,εεττα
ΙΡείοτε τΙοθτττττε , ρουτ ΙατιωεΙΙε Η ενοτε

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

έεΙΙ :ι τΙίτε ΪςεἶεΙΙε_ σε `εο:τυάετττΙΙοεωε
(ΙΜ Ι'έσευε_οττε·τιτ ·, κ ε Ιε·ίογ άτιδετειτεΗΠ

18(Ι1$ί (ΠΜ ΑΜΙ( `εοττττττε ΙΙ Ιε τείτικτοτ- Ρω-ιἱἐ › ›
ἔΠθ ΙΜΜείωε ετΙΙευτε ) «ΜτΙ Πε στα
ΙΙΙΠε (:Ικεετετι @σε ·ίεε Μακ. Ιεε τ1τττω

εΙι:εευΜεττοττίο5εωί:τετεεΙτεαττορ,άό-- ›
Μακ με εεττ ΡΙι15· ετττ”τ$είεΙ1δ:ε με έξ

αιρετεττε. ΙΑΙΜτ Μοτιτ ιτοεε; εμΙϊινεε .
απτο
11τείέπε εωτετε,τωτι
ρωταω' ΙΙ _ ω:» .
ι _Ι
› .Ι Α
4` ›
`·
'
@Με
Χ Η

--‹_-=- ,ΤΤ κ

.ΜΜΜ Χ Ι Ι' ΙΙ
Με ρω άι· μας” Ισ Ρετέ εΙο ΡυΒΙΙι1ε; ΙΙ
θ·7?·
@η
ΗΡ ,

δ; άινετε Μετα ὸεο°ε ?Με ό: ΜΜΜ,

Ι
Ι

.ιεε.)8. ΙΜ δουντΙτ Ρετ σε πιογετι Ιοι1τε εοευτε ε;
8.9.
·ωΙ·ΙΙ8
[ε ρτοιΙΙεατΙοιι. _) Ετ δ. Ι_.ικ: οοιιε τειοουτσ Ι
Ι:&τΙ·ΙΙτ @σε ΡειιιΙ απο: ΡτΙΙοιιιαΙστ ι;ιὶ Ια νΙΙΙο Ι
Ι

όαΡΙΙΙΙΙΡΡεε,Μηιέ 8τειτικΙε ιι1ετνσ:ΙΙΙε αι·

Ι

:Ινέο ΙόυςΙεΙπόπιωτ Πιτ Ισ. ττΙΙοιΙΙ:,εγειοε ‹
:τω11ΡΙΙ Ισ εστω εΙιι 8εοΙΙστ εΙι·: Εεειγειιτ 66
ά-ΙέεοτιοεκτΙουμ Ια ΡειτοΙι: όιι ΞεΙἔτιευτ,
ηιιΙΙο ι·ένσΙΙΙά ει :απο οοωθου ,δε ΙΜ
θα ΡτείεΙνέε ΡειτΜβουεΙιε ‹:Ιε Ι`ΑΡὁττο,
Ισ εοπιπ:ττΙτ ανοεςουτε ία ιπειΙΙοιπ (ΪείΙ:

@αδ @σε σε Μαι ΙΙςιικιικ ΡεΙίσιιωςυ
Ι1οπ πια Ιει`π1οΪττ1@ @Με τεΙιοΙειπ ΙΜ

ΙΙ ττΙοκιΐυΙτ εΙο (εε νειΙοεμιουτε,86 απωθ
;ιώΙτ ςειΡΠίε @ως εμΙΙΙιΙο.νοΙφος ότἐ ΙΙΙ
ΙΙΙσ)εττθ:. 5ει Ιωπἔιιο ν:ια8οοΙ€ Ι*ουτταξςο
‹Ιε (σε Π12ΙΙΙ5;δέ ει:ε:ιοΙ1φηύες: Ια άοϋ-.
ατε , πκιΙε Ι:οτατέ 86 ΙτινΙινέ:ΙβΙσεε @ΜΙ_ΙΙΙβυ
(Ισ ΙΙΙ νει·Ιτἑ Ια Μπα ‹:Ιε £:τιι:«ΙΙ Ιικίἐ

- ηκε,ηιΙΙ ανοΙειπωωρτΙ(ισουθΙ(ου εοφ9ξ
ΑΙοιπέ:ε ει εεε ΘΙδΙοΙτεε (Ισ ΙΙΙ ΙΙιτ1%υεΙοε

«Μπα τ1°ι1ν:1ι1Χ ά6 Τα πωπω (Ιω έι:τΙνΙσ
Μι” απο ΒΙσπ-ΙπευτουΓε ΡΙΙΙοι; ά:
Βοηπο,οηεΙ3οτιο: Ραπ-Ισ ιΙο ατε εκφά
Ιετωεε δ: ΙωιτιοτιοΙΙεε ερἱτἐω , οὐ Ια ρα
;οΙε εΙο. Ι)Ιςιι , Εο_ττέε: τοκιιω«: άειοε υπ
·
εΙιεΙ;

“ΤΙΜ

τ|Π--

ή

εεε'

!/

|

Ι

@τω ο. τ τωτω›2τ: εφέ

:βατ οι: ττΙοοτε ε Με. _σΙεε-Ιοτε ντΠίτετ μέ: θεῷ

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

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

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

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

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

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

ω 8 Ια τ,έτετεε (με το βιο τι Ια Ι:ιτιοιτε κά'
Ια οτειτο οτ: Ροπή. Ο.: τίεΙΙ: με ίεοΙετοεοι: · γ
ίειΙοοττοε 8: (τι τοεττο ερτ ρτεΙΕΙπε 1260
@ΜΜΜ οπο το τοίεΙιεε- ά'έτετοοτε; δε. ο `

/

.

` ο · 'εΙταΙΙΙιε`

.

4,71.
.9':ΜΜ Χ ΙΙΙ.
σ:Ι-ΜΡ_ ΙειΙΙΙ:Ι. ΡΜ «Ισ @απ Ισ Ρστσ ‹Ισ ΡυΙοΙΙυε;
11. α άινστε :κατσε €Ι.80'5 Ι'ΙΙΙσ τΙσ ΜΜΜ,
8_9_ ' & άΙουντΙτ Ρετ σσ ττιογσο Ισυνε σοευτε σ
#ω'·Ι6- (α ρτσάΙαιεΙοκι. _ Ε: 5. Με πισω κισοιπσ·

ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ

ΗΜ* συσ Ρ8.ΠΙ έπεισε στΙΐοιιιιΙστ σύι Ια νΙΙΙσ

ΙΙ"

Ι

όσλΡΙΙΙΙΙΡΡσε,'υπσ ΒαιτκΙσ ωστνσΙΙΙσ ειι·-

ΙΙ

τΙνσσ ίσωςΙο.Ιησ·τησιιτίυτ Ισ ιτιίουΙτ,ογειοι;

τσιπΡΙΙ Ισ σεσυτ άι1 8σοΙΙστ σΙσ ίτειγσιιι· 66

ΙΙΙ

ό,έτοιποσττισπς! Ια ΡειτοΙσ ὸιι 5σΙἔιισιπ,

ΙΙΙ

«μή Ισ ι·ένσΙΙΙσ ει εστω οσσ:ΙΒοο , 8: Μ

σ

ίιπ ρτσ(σΙ1έσ μι: Ι; ΒουσΙισ όσ Ι'ΑΡὁιτσ,
Ισ σοκιυσττΙτ "σε «παω Ισα ιπ:Μοπ (ΪσίΙ:
:ποθ συσ σε: Ι›Ιση Ιισιπσια ΡτΙΓσεωΙσπ
ΙΙοΙτ εαπ Ιετιτισίωσ ,. ς1ιΙΙ Ισ τσΙιοΙσιπ Μ*

σ ΙΙΙ

σ ΙΙ ττΙοηΙ"οΙτ (Ισ ίσε νο.Ιοι:1υσι:τε,86 σπιτπσ-

ΙΙΙ

πω: σειρτΙΐε ασκ εμΙΙμΙο.νοΙσος οτε ΙΙΙ
1Ισσαε. δει Ιειτ18έισ νειωἑσοΙσ ΓουττσΒσ
εΙσ (σε πωπω; δέ εταισΙισΙσ μα: Ισ; άοὶ1σ
εεε , πκιΙε ?οικω δ( ΙονΙσσψΙσε ς-Ι14ΙΓοσω
σ ωσε,ιμΙ
«Ισ Ισ νστ1τσ
ανοΙσιπσιυρτΙώιπισ
Ισε ιιιτισε ‹Ισ σσιαΙσ
(ου σασμ

ΙΙ·
ΙΙΙ

ΑΙουτσ8 ει οσε νΙ€ΙοΙτσε εΙσ ώ ΙπτιἔυσΙσε

σΙΙνστε ττο.νειιικ :Ισ (ει πωπω @Ι έστΙνΙσ Ι
@σε απ:: ΒΙσο-Ιισ_υτσυἴσ ΡτΙΓοη «Ισ
Βοηπσ,υοσ σπασω ρειαΙσ εΙσ σσε σΧεσΙ

Ισιαςσε δ: ΙωιποπσΙΙσε σρἰττσε , οὐ Ια ρα

·;οΙσ σε. Ι)Ισιι , Ροπέσ εαυτο:: 6Ιειοε στι
Ι
»

~

σΙιειι;

ΙΙΙ
ΙΙΙ

ρω Ν; Ι ΦωαΙΙΙ: ε · Με
Ι:Ιιαι· ιΙεττΙοοΐ: Ι αΙΙ:Ι _όεε-Ιοτε ΜΒΜ: με 684; Ρετἴοτιτιοε , δ: Ιω ΕΞΙιίΙοε ΔΗΜ εΙΙοείοΜ ΙΙΙ "

_ μιεΙόκεΙΙέεε; δε εΙεριιΙε εμ νὸΙὲ ρ:ιτ τους
Ι'ντιἰνεὲε,-8£ ει μπώ τοι” Ιοε Πε:οΙοε,δε είΙ:
ποσο ΙΙΙΙΙιιΔεε α πουε , Ισπ1ειτιτ με τω:

Ια νεςΙτεΙ, 8: εαρτΙνξιοτ πιΙΙΙο τι·ΙΙΙΙΙροε ό15
:αστερι ΐοτΙ οΙσείΙΙ:ιτιο::.: Ο ανουΒΙε Ρά
Ιἰοει άι: Ι”ΙεΙοΙε:τΙε δξ τΙσΙ'οττςιιςΙ Με

ΡεοίοΙς έτ00€στ Ι'ΕνειτιεΙΙοεια @παπί
δ.ΡειιΙΙ «επι ΡτΙ[οη.Ι Ετ σε βη: (Ειπε @Με

[Μίρα Μεβττό, εΙυε5..ΡαυΙ ιΙοροει,· ΙΙ Ισ

'

Ι'οίκ: ειΙΙΙβ ὸΙ-το @σε :ΜΙ-εε ε Ι”ΙἔναοἔἱΙφ`
μυς νοΙετ Ρετ τσιπ ΙΙνηΙνετε; επ Ισ”

τ!

ρ:Μο φα Ι'ότι Ραπ :Μωβ ηοπιιποτ,Ιεε
:

έαΙ;ε ού ΙΙ :ιεοηΒ€υδ:τεττο νετΙτὸ,- ΗΜ

'

Ι13ειΙ8τΙ: τουε Ιεε›οίἘοττε εΙεε Βοιωτια ε 86

:Ια εΙσπιοπε ρω ροτιοςτὲ , δέ ΡεΙν3τίοιπ:
Ι

επεσα :οσε Ιοε ωστε , επ υιιεΙυΗΜαε
ΦΙΦΙΙειικ,όΙι ΙΙ οι: ΙιτΙουίΙτ με έτζ: ροίΙΙΙ5Ιο

:Ι'ο.ΙΙΙ:τ α: Ρωίοηηε , _εμιειοεΙ Μαι οπ

ΙΈυΙΙ ΙαΙΒὲ αΙ2.1°15-ι1Μ3 οτιτίςτο Ι·ιΙσεττὲ·ῷ
Μακ πε το €ΙοτΙ5:: ροΙππ ε ΡαγεωςΙο; σε:
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Ηεκε-Ρ1ιεπεεεΝοττο$εΙ
- ζω:ι1τΙοΠιε ()ΙπΙΙΙ, ρωτησω
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Ι
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τερτεΐοιποτ Ι'έταβΙΙΙΙεωέτάσ
(ση τογαοττιο εΙεοε Ιο ωοοάο;
όΙτ όειοε Ι”οοο άσε ΡατειοοΙοε Εν2.1188ΙΙ·

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

Ι

'
Ιιοτοτπο, ουΙ (απο οι: Ιοοοοο (σπασω
ΜΔει!›.
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.
π Μ” άειοε ίσο εΙιειτοΡ;ο ποιο
άσοι: Ι'εοΜΜ
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σ @Η Ισως εΙο ΙΪγντογς ρω·ωΙ Η: βΙσό;τ:Αζέξ
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:

ΙΙΙ

ΙεΒοτΙετὲτΙοΙι απο ΐογέεΙςνΙ6οοεπτΙς: :
ίτοοκιπ εΙο ΒῖΙ€Ι1,δ£Ι€5Ι16Ι°ΙῖΙςΓ5 εΙε (ΙΜ

ΙΙ
τ

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

ΙΙ
ΙΙΙ

δε Βου εΙε Ι;ι νετΙτὲ ; (φωςΙΙοέας έΙ;ιπε ΙεΒ
ΙτιοΙΙΙοηε εξΙεΙΙοε όι.ι δε:Ιέπείιέζ Ι.,ενεΐ '
.
Ή
ΙΙΙοιτιοιπτ
€Ιοε εΙποίοε εΙΡΙσπΦωοοτ
ΙυίΒίΙδ
Ι Ια νοτΙτὸ ά: εςι:τε ὸΜτιἐτ ΡταΙΙόΙ:Ιοιπ
βετ Ιειτ11ο.Ιε Η: ΡΙΙέ βοά Ι)Ιου Μ; Ισπαθ`Ι:ι ο
· Επτά:: ὸο.νΙ@_‹Ιειηἐ @μβ:μέΙΙΙσιμ:ΙςΙο.;στέ

ΙΙ

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;
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ΙΙΙ

ΡΜ Η ΦΠ ΐειΙέ Ιενέτ Ρετ Ια ΡτεεΙΙσςτΙοϊ1
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ΒΙ·ωρ. (ΙΙιτέεΙευηο3, εμπ εΙιτιοΒοπ:_τ1τ τουτο Η
. πι. 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
ν Ιω τε:ικΒτςε, ο)€Ρε ει εΙΙτε Μπιτ Ια Γεώ
δωστε ό: ΙτυΡοΙΙευτε, εμε Ιεε ι11ΙΙοτει

_ ΒΙοε, ς1ιιΠε ΙΙιΙΙΙογειπτ (εεΙι1ΙτερατΙειιτ
: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

_ [α. ΤΗ έτειιπ Ιέ €ΙοίΙιτι σΙεΙ”ΕνεΙΠἔΙΙο,

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
Ια ΐ::ΙιικαΙιτ νετΙτἐ, Με” ειιΙΙΙΙ ροιΙτ απ:
ΡοίαΙιο: , @σε ΙΙστιποιίηγ πιο ΜΕ: ΒΙΙΙΙετ
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ΦΙ2η8Ιι: κ:ΙκιτηΡ @Με ττανειΙΙΙουτ, εμκ:Ι- (ζ'Ι1τιμ
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εμε @πιω οΙε: (οτι γνι·ογο: , όεΙΙ Μπα

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

- ρφβωω ε7ίι97!2:. Ετ Ραπ @το ΜΜΜ. !
(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
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87628. Ωσ ::ιιιΐιΙ οοοιι:ιτιο οτισοτο σε:: Με»
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
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:οιι:ο Ισ :Μοτο στι ιιιειο:Ιο τσίιιττοδΙ:ιοκι

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

ΙΙΙ

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

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

:ΙΙΙ
Ιον

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

γι:

σαοίγια: Με. Αιοιι ειιιτο:ιε πισω οσοι:

Πέ

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

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

ΙΙι

Με:: _Ιιοι:οττιρΙσ`ο:ιἶιΙ1σο :Ιοοιισ οιι :σε
ὅσοι: ροτίοτιτιοε ,· :ιιι)ιΙ :ιοττισιο ι::ι οι::

Δ.Β:ο-;.ν:ρ.οε:=.-απο”3.

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

- :αστ:

:ΙοξΙ::ιτιο Εν:ιτισοΙιοιιο,ΙΙ Ιιιγ ::οττιτιι:ιο:Ιο
ε. ΤΕΜ.
σ. ω).
Μ. ·

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

· σ

' [η ΡΕΙ». Π; ι ΤΕυωπέωξ

σ”

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
πωέπε:όν
ἰιπιησἀΙειεσωσπτ,σ2/ίωἐ:
μσβεκκ.τ επέσέω.ΙΙ γ ει,αβίαστα
πει Η Ρο.:
Ζε:
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
άσε @πΧ , :ιίΒινο5τ ία υψεκ.σ άρπή·ικα9
@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!
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σωστα: ειΙΙΙσιπε ειΤΙττ1οτΙιέσ ὰ· πε2ε:κω
:Ζω χω:: [υποβιασ: , ό· βαέψιό!σ: κά::

η 1: Π;» Με: ·υέε2ίΖε:, αρεσε Ρενα: σκΙιοττσ Ιπι-. ¦
ἐ°?τ

ωστΙΙστσωση: ευρατσ.νο.ητ έ: ρφώ:
μ: /Ισσε: Ζε: ΡαπΖε: εἰ:: Α: ρε, @Με Αι

@Με όοδΙΙ:Με φί2Ι πω: /σέ€€πει:έφσω
Χ

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
ηΣ..
.τ ·Ξη .Φ.-:π.-ωη·-:.πει`.:-<»

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
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Ιοτ18 ὸατιε Ισ σιΙΙο2Ισίτπσ σΙιορΙττσ όσ ία
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6οιπΙΙ:σσωρτσε Ισ πιστη ΙΙ σί'ε ωειΙαϊεσ
_$Ισ άΙτσ σ'έ:οΙστστ ·-Η?ωσσέσ 66 α:
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τΙσ Ιστιτ Ρτορπσ
Ι'νπισ
, σιισ
νο86 :
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το ωυντο @σε Πωσ εττ1ρΙογσΙοε «ΜΒ
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[ακα ει·ΒοαΜουτ, απ Πω εμε Με ΜΒ

' (ωστε ει ἀεεὶιοιπιουτ (ετνεπτ α ίοαηόά
!3ΐεμ_δε και ει €ὸὶίἰετ_, :ι πίΗἱ€ἐτ, 86 /
Ροτίέςι1τετ , δέ Ποπ ει οοπίο!ετ , ατάκα
/

δε ει όΙπο.Μετ Μ. Ρἱετἔ: , 8εμοπ ειΙ”:ιΙΪετ
ΗΜ. Μαὶε Ιοε ειἀνετίιἰτ‹:5 ὰ: Ια τέταεσ
Μππίέιπ ‹ὶε σε Εστω ρείἶεἔο; δ6 εεΙ:ι οτι

`ὸεωκἔὰΠὸηε. Ρτ6υΜετεΠεο;ὸοεεςυο

Ι'Αρθττε ὸἰτ με /ΣφκΖωπβιοα%άυ#
@πι απ ανάψω α Μεσεεω· ,· 115 σοηεΙικιπ
ςυεεϋἑαμπἀοοουεεᾶ ἀοηεΙΌυνΠπ
δε Πιιιτειιι· ά: (α ρτορτο ίο:ιοικ(οοωσκέ
ου ΡειτΙε ὸειι1ε Ιόττ1οτιάο) 8341118 ΜΜΕ
εοκιἀοὶτΕ ε:Γι ·σεωίΕ ὰ: τιθττι: εΙεὅτΞ‹›ιπ
11)Ξειι κιουςρτσόοίΗΠειπτ α οίὶτ6: Ϊ `
νΜΠΕοιυκ άΉοτικοιπ , Ρ:ιτςο ειιιΉει με·
νεο αμε ιπριτε ιιουε ρατλθετ1οω.- Ι0τ€·#

ροιπε ‹1ικ ΓΑρὁττε που; ετι(εἰἔΠ6: Μαι
πγῳΜΜε&ΜΜωψῶωκκῳΜΗΠ
@Με Ρουτ ε:Ρετο ὸ»·:5 νΜΠεειιιΧ ει Εστι
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1οπτ1ετ5,)ιτιει1ε @ΜΙ Δε: ὸ1ττἰειι άο-οόττσ
οΙοθε1οηΣι1ϋ.άοε/εο.υ.Γεε ὸ'σἱι`εΙΙ: όςΡουά:
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ἱπειιπ ιιιςπι δέ γειΙειΗ€ππιοπιπ π:οπι€Ιιιππε, εμφ:
·πιι10 τσιπ πιοππιππισιιιιι ί-ε Ριιπιβε @Μακ

ι

Π·

όιπ, άι ιιιι ν:ιιΠι:ιιιι ει πιοπιιιέιιπι 8; πιω: . /
Ρετ οοπιιπ:πιιιπ:ιιπ Η .πι εεε έΙειι άς[)ιπ:ιιι

κι · _πιιιΙ πι'έτειιιπ πιο ιιοιπιπιπο πια άσε Μου-Μαΐ '
του:: νιιιπιτ:ιιιΧ πιο: (ο. 8Ιοιτε, ειιιοι:ειιιπ'

@Η ιι έιειιε ; Μιιιε ὸπι πι,οιιΡειιπ .Μπιτ
με ειιί:ιιιπ:ιιιι Γοιπ εισέιι ροιίπρο ιιιιν ;Έίϊό
·πιεπποιἑ.Αιι εοπιππιιιπε ι”ΑΡὁιτπς πιοιιε πια
ι:ΧΡποπέπιπειις_ειιΙειιπε πρι: 13Ζω @με
-ἔἰεω πω: ?σε πω: _επ[2Μπβιέπ ,

Ο.

ω· ¦1:2ί”τιζ:·

πιά πω! ? άθιιι:Πίε Ρ:φηπ_ ΜΨ#Ξ°_ ]ξξαξ72]2ΙΖ ω.
.π!πέΐέρι όπωεκτ2,2Μμι· Ζ:: ααα/πρωι :καπ
ω» ω" αἱ
60%; πιο· σεφ? απ :ία πωωτ
:Ζωη κἔἔιπ τΣ:12ιικ2,2ώ ά? ;;έρ μέ χω

ἔπισέ/ἐπ2πσκἔπ; @όπως ιιιι _έιιτπρ @πιο απο-Τ

'

πι: , μ'έ! πω: :Ι Μπι: έκ €β2% πίσω»! ία 2Ι%··
βπωωίΜ έισ”Μαφέε,μβα ?ρε ωρα/&]σππ ..η

ριάκα ή· ἰ›·#π10%ἐὑπ2/ἱὐ|ε.π έπεσα: Μ): ω; :Μι@τῇ δού έςιι(ιιιςςΙ:ιιτέππιεπιτ δ; πιεςείἔ_ γ
ςαιπιππιεπιπ με αρκέβαπεπ ω»! ,' μια απ.
φα πέσω @απο Μ: έέαισ ; τσιπ σ.ιι πεβοιιπε_
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ειιιειιιπιεπτειιιιτιιιι
πιέιιτιιιις
πιοιιεεεπαω
π:Ρπἑ οΙέιις,Αρο.π πο. ειιιπροιιπ_
ιι.νοπιε έιθέ Μαη.. Ετ όπ:πιε νε_πιιὲ @ίπ ίπ
_ ιἔΙπιιπε,ιιιιι€ ΡΙιιίιόιιπε όιέ πιιιε αάι.ιι:πβιτεεΊ
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σκιφ. εστι ίειιΙειιιειιι: Ιεε Ιο.εοΙ:ιτιε,8εΙεε Ρτεέ
Π· Ρετεε ‹Ιε 1°οω:οιω,εξ τοιιε εειιιι εμε ?οτι
ενερεΙΙε ειιιιοιιτΙΙΙιιιγ Ιαπβ·πέιΨε: , πιω
'ΜΒΜ. ειιιεΙειιιεειιτιε τιιείιιιεε ά'ειιττε Ιεέ Ιε(ιιι
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ό·Με-τε8; εοπιιτιε ιιοιιιιτιέιτιειιτ Ιε Βιιιιειικ
(ζει.τεΙιιιιιΙ ΒεΙΙειττιιιιι ε ειιιΙ εΙιτ 86 (οιΙτιειιτ
ίοεπιεΙΙειιιει·ιει εεε π! Μ· καψει κά κι
8.9. ιο.
60227983 Μια/τεμ π! Ζει Με: ω]ιιἔε: άεβαπε
ω·ίιέπε , σε αΙε Ζε @Με , κι ωεαπε Μ27ω
Μωβ, εμε Μινι ω ρε-υειιΞ ε:: Με, περα:
·4Ϊ›·ειι/(εἔτεἐη9ειιτΛι αυι|έ· έκ πάτερτεε'άί
ΣΜ!ἰ0Ι·%ὅὁ Ιε ετοιινε επι Με εε.: Ι'Εετιτιιτε
ι ε: Ρετ Ιει Ρετεε. Μιιιε Ιει ιιάνειτί:ιιτεε
δε Ια εμο.εε ιιΙσιι(ειιιτ ετιεοτε άε εε εμε
ὸιτ Ι”ΑΡὸττε,!ἱ ειιε!σωπβΡατέβεβιω/αε,
οιινετ εμε ΓΙιοπιιιτιε εΙΙ ωρι
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ΡοιιιτεΙε ετ
ειτοιτε δε ‹Ιε (ε Γειιι&ιίέιετΙιιγ Πιερ
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ίεΙΐοκιε εε εμε εΙιτ ΙΙΑΡέιττε εμε ίε[Μ:
Χ Ρ· ρωεάερη :πε/έπε,8ε εε ει-ιιε όιίετιτ εαν
π. ω» ΐοτιιιετιιειιτ , δε δ. Μαιο 5 με επέφερε
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@Με Με Μπέκ: έα: !'έσωε;:πω ο'είὶα Φεβ

ὰὶτε ε1ικΙοε θάεΙι·:ε αγ:ιτπ οιπὶεταἴεἔ: με Π=
ίογ.Ιεε ί-ειἰιπτεε ρτοτηεΙἶεε ἐκ: Παει: οτι ] ¦ '
(σε ?Πε τοηοιισειπ :να οτάιιτεε άιι
@Μάο δ£ άυ ροεΕιδ:,ειττει;:Βατιτ άε1ευτε
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όι1 νίεε;οίΕο.ητ ίεε ΜΜοοε ό: (εε οευντεε

άοϊευτ «Με ()”εΡεΙε Και· ριιτΗἱαιτ1οτι.
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δο.τιε εεΙει Πε πιο ίετοὶεικ με ΒάεΙοε , Μ
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Κε τη ε (σε Είρτιτ.Νσιιε νσιιΙστιε δ: ειΒιβ
(Με, Με :φάτε ειιιΊΙ τι ρτσάιιιτ στι πισω ·.·Ι

:Με ετΙιεειεε Ιε νσιιΙσιτ 8εΙεΙΡοττὶιΙτεἐ
Νοιιε εοιιτστιε`ει Ιιιγ, πωσ εστεετιιι'ΙΙ
ε τιωιιτε τιτέε. Νσιιε έσοτιτοσε ίιτρ:ι.τοΙε;·

πιεσε σωτιτΙιΙ σουτ τι σετεεΙ”στε1ΙΙε , 85
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τ.

@ΠΙ τι Ιξιά [οιιτάτε ειιι~τΙσάειτισ σε ιισιιἐ
ΗΜ ίσσι·τ:ε εΙ'εει.ι νινε Γ:ιιιΙΙιιιιτε ετιιτἰξ
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σε τ.ιέιε πισω ·ειγ-Ιστιπ σνακ τΙιτε (στ εεε
Ρει·σΙεε τΙε Ι'ΑΡόττε. _ΡειΙ(στιε τη τισττε·
ἔιτ‹ιἱὶτ,τιιτιροττετιτ ΒόεΙεττιετιτ εε τιιι:εΙε
Ί ώ σουτ ειρρτειιετιτε ιισττε ετΙΙΙιεειτιοιι
σε εστιίοΙατιστι. Ρτειιιιετετιιειιτ,ιιε-ιισιιέ ·
ττδιιΒΙστιετισιτιτ ‹Ιε σε σιτε σουτ» @οτε
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;αιπΠε @σε ω ΠεεΙο όωτο,:ομο Γοτ8ς ::1ξη.

1`ειτ<ἐετιτ γ (οκ ι11€Πέεινε:εςυε Μ: Βοἐε 8:
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¦ Ίο. ::;τε;Γγντογε: ιινοσηιιο Ιεξτοτυοτιτ,
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βετιε ω; τηε:Βιιε πιοιιὸο , ιιπειἰε έμιο!φω
Έοὶε ε:ιπ:οτε @σε ων: ΜΜΜ: ειΠοωΒΙέα
δέ όειιιε απ; φώκια Ρτοΐείδου.Ωιτ Μαι

(ΜΗ ίοἰτ ὸε: ιπὁττο έστω: ὰ: τερι.ιτἔετ

τιὁττε: Ραβο @ο νὶειικ-Ιεγεὶο εσωτιε ε1υ>έ
πιοιιε είὶ, 8ε ‹ὶο τεττα'τιώετ εδο Μι σοκο

πιιιΜου άε: Μετα: εοτρε εεωι Πω νἰνετχτ
εϊείότόοοιιέηπαιτώ €Ρε- εεκμί1Ι Με βια
ΐουίΐτΙ:, :ΜΜΜ ςιιΉε εεε&ιαιτ Μπ- ΜΗ
Ρντετὲ ίοιιε Μ: νοΠο θισ Μετα ΡτοίεΙΒοει,
βείουε Ιε ίσια τωίσμπ: εΐιιιιε ωοὸοΡωε
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Η δια
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¦ Οοο 8; τοτ€τιιὶἐμῖ1ε @ω φ'εα 2τταεΒΜπ
Έγ0τογε,41ουεη”επ[6:νίσωε5 ριίΒΙ64ΉφηΞε '
1ο ίτοπκ:ιπ. >Νϋύε ο.νσω 1ε:γ ὸευκρσϋ-ιἶ ττ€τιπτέε ει απ: > Μπι: ό.εάβτ0Ρέ-Ωε5, 86 ;:
:Με ΗΒεϊιέΜε , εμιἰπιἶυἴειιτ ὸἈιιιευιαε ά1β (
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ςἰρΙὶιιε, 8ε ΙαΗΪειιτ ΡειίΪ€τ Ιεε ΡΙυεΒ:ο.πάε] κ @Σ Με με; όέερινάεττε (ε;ιιπόΔΙε·ε· Ωιτπε '
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998- ἀεεΪ)οππ;.ἰίὶσἐ , πω Ραπ· υπο ου ΜΙ; _
ὶΞ.

Ροτ(οππεε πι: νετΙτπβΙεΜεπτ_εουραΙ›Ιεεζ

ου πω με εΙΙ ίουΙςιπεπτ ἴπἴρεᾶοε,τοἐ
Ιετέε:58ε ποπ ΈχοοτπιπππΙέεε, με Ισε

εοπόπάοιιτε ‹Ιο _Ι'ΕἔΙΙΙΕ , 5ΙΟΠ·-·ΕθΕΙΕ0Π!π
@οτππκ: ΠέΙΙ::/έποπ ΙπάΙ€πο ό:ει1Χ,δό
ξοπέ'Ιό:ιπάε ει με; , άτοΙΙεπ_ι: ΙππΡπεΙοπ1
Ιποπτ αυτό €οπττο` επιτεΙ , σωμα: ρα;
ΙοΙεπς ειιιτι·ε·ε ω Ισε Ροτεε. 5ογοπε
ΙσπΙε:ιπεπτ (οΙπιποπκ ‹:Ιο ποπ5_ εοπ[οτέ
να ρπτε,` δε Ιἶ1τπρπςετὲ πω πυπεε-πφ
~”-|σ.·έ4τ"ι_-":» ·

ποπε-ροιπτει ππΙτε, ειταιπεΙππς απο ραι
τΙεποε ΙΙ: @Μιά Ιουτ, οΕι Η: ίετπΡΙοπο
· @απ απο ΙςΡατετΙοπ πο Ι'οϊ ά'πνεοπυέ
,Ια κοττετ,8: πε Ι'πτἔὁ:‹ἴπνεεςπο Ισ Ι›0'·ὶ$›
Ιοτε πω τουτο Ι'γντογε: τω· συεΙΙΙΙο δ;

έ.ΙΙοιππΙέε , δ; ΙΙέο επ ίαΙΙΙσπυκ ός ΜΡ
Μα (ΪοΙΙ: εΙ.επε α: πουν/επι: εποπ(ΙΗ
νοπΙτ,Ιο ΙΙοεο εΙοΙει νΙε ό; όοΙ'Ιτπιποι·φ
[1τέ_ €1ιι?_ιΙ ω» :μπει πικάπ Γοτ 8; «Ια Γατ

: απ. Του” τω _ρτε‹:Εευκ : ΙΙ π'γ επ
έκτο. τΙσπ_άσινΙΙ, Μ ό”Ιπιτποπό,εζ 000·

Ι ΙΙό_ετοπε @ΙΙΙ επ Ια:ρππ Ι_ΙΙ·:π α: πιω ΠΜ
@τη ποι:ε επΓοίΒικ (με έξ: π:ΙοεΙ15.π5:
α" εεε Ιιγροοτϋτοε πω πουε :ιΙΙΙ.ὶἔοπτὅ£
Γιουε ΙΕ:ιπώιΙΙΙεπτ παω Ια π1οι1εΙε, @Φ

ΙξαΙΙΙε:ιπτ με εΙ”‹:ΙΙτε ὸτ:8 νειΙΙΙσπιπω δώ _

.

'ι7

πω;

]φ· ΣΕβ Ι λε Τίπευεύέε.

69; Δ

@πε τΙεε νΐΙειιίἱΙεε,ειι 1εωωέ ‹Ιε Ι)1ειι, Εμ”,

εστι: Η [ε (επ Ραπ εΙεε ιιἴειἔεε βιεΙιευκ

Πι'

ς3ε_Ιιοπιτειικ ει Ια νετιτε,ιτιειΙε ιιεετιιιιιοπιε `

μεεεΙΙειΙτεε. ΑΜΠ εΙενοιιε πιοιιε πεις

Ραπ φωτ ειίΙειπε ειιιΙΙΙ πε Ιεε ίουΙΙτιποιε
με ε'ΙΙε ει'ε[Ιοιειιτ @Με τι ειιιεΙε1ιιε εΙιοΐ
Ια δει· ΙΙ είε εΙιε Ιουνετειιιι βιετι εΙ”εττι- .

ΡείεΙιει· Ιε Γουνετειιι κικιΙ , ιε)είΙ ει εΙΙτε
με :ΜΙ εμ Γοιτ ιιιειΙ ειιεοιπ Ιετιε , 86 πιει
Πε ριιΙΙΙε ρου: τους ίετνΙτ ει ειιιειιιι Μαι.
εεε ιτιειΙΙιειιτειικ Ιτιρετιιιιιειιε Γετνειιτει

εΐρττιιιγεε Ιεε ΗκΙεΙεε ,ει όεεοιιντιτ Ιεε
Ιιγροετἱτεε . :ι πιετττ_ε ειι ενιεΙ.ειιεε 86 12.
ιιιΙΙΙοε εΙε @Με ειινετε Ιεε ιιι€ι·ετε , δε Πι
·βοιιτε , ρυΙΙΙ:ιιιεεδε @Με εκινετε Ιεε
' εφε ‹Ιε Νεο. Ι_.ε ξειδειειπ Ρε; Με εά
ιΏΙτεΙσΙε ρτονΙὸετιεε ειτε εεε Βτειτιάε Με
εΙεε -ιθιεΙ1]ε:ιιιΧ ει εΙεεΙιοκιιιετις , δ: Γε ίετε
ε1τιΙεπιεπιε εΙεΙειιτε νειι1ηε ιιιείειιε μου: .
Μ. εοςτε&Ιοιι 88 ΙΒιιιιει:ιόεωετιτ ‹Ιε Με

εειιίειιε , ετοπιιιιε νοιιε νοΙέε εμε Μιάσ
Βτιε εΙεεπιιεάσεΙοείεειιτ τεΙΙειιιεκιε πιε
ιπι€ετε ε: Ι.ι 8ΙουτοπιειΙε άεε (ετι€ίιιεε 86 `
_ Ισ. εΙιειτ ὸεε νιρετεε, ε; Γειιτέτι1οιιιε , 86
1εε· Ροιίοτιε Ιεε ρΙιιεειιρττεΙε , ειι'ΙΙε εε.

ξοιπ εεε _ τειιιεόεε ιιτΙΙεε ει ιιθττε Πειτε. ]- `

Μ:ι1ε Ιε μ1με1ΡειΙ
νεπε` ΙεΝτους ΡτοΗ::ιως
είε ειιι”ετι
· ` -

εμε-._
_;__Μ_

-1

|
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η ε- ιΐ.,,π_. ή"

_

.3επωπ Χ 7! Ι Ι.

.

βΙι:ιρ. ΡιρΗιεειιιι: ιΙΙ.ι ιιιαΙΙιειιι· ιΙε εεε τιιιίετιιΒΙεε·- ι;»

ι

μ· ιιοιιε'ρτειιιοιιε @Με ει πε .ρειιιι ιι0ι1$ ΙΙΙ

Ι

1ιιΐε&ει ιΙἔιε Ιειιτ εοι1ιρεειιιερ. οι: Ροιιιι ιι

Ι

πισω ι:οι·ιόριε ΡΜ Ιειιτ τιιιιιινιιιε ειιειιι- ιι
ΡΙε. νΙνοιιε ειιιτε ειπε εοιιιιιιε [οι :η ιο

Ι

5οιΙοιιιε2 εετιιτιιε Πινιά·ειι Μείεεδ6 ιι
ειι ΚεεΙαι·, εοπιιιιε Ιεε Με ειιΕιέιε Ηε+
Ι:ιτειΔΧ ειι ΒεβγΙοιιε, 86 ευ Γεε ίριιτιιιιιία , εοιιιιιιιε Ιεε ςΙειιιε Ιε οτειι(ει ευ Μ·
Πει: ιΙεε ΙΙιιιιιπιιεε.: (:οτιίετνοιιε ΟΙΙΙΙΙΙ€ι

- 1
` '
._

ΙΙ
ι
ι
'ι

ιτιειπ ιιῷττε Ριπειε :μι ιιιιΙΙειι όεε οτιΙιι· ΙΙ

πει άιι ιπιοι·ιιΙει @με ιιόττε οι8ειι6ιτο ι
Ι

-

·ειΒειιτ ιεΙυι[ε ‹Ι:ιιιε εεε έρι;εμνεε,ιιιίιΙΙε

1ιεττογε 8: Γε ρειί-εξιιοιιιιε ιΙ:ιιιεΙε Ιεε
εεε ιειιτειιιοτιε Ειπε έ): εοιιΓιιιτιετ. »Η
γοιιε,ιιι€τειιεεδε ιτιιἴετειΙοΙεε ειειιιιιτεει

ΙιιιΡιιτε δ: Ιιοιιτειιιι: ναιΙΙεειικ,ΡτοίβΕυέ5
)· επι:: οιεΙιιι:εε αΙιι νἱι:ε , νιιιΙΙειιιι;ι ντεΥΙ:#

·- εκει εΙε τεττε, 66 ‹Ιε Ιποιε; ρειιίέε εεε
ή

Ισοιιιιε ΙΜ: :ι ΓΙιοττειιτεΙε «Με [ιο ΖΗΜΙ

11ε ρεεε εΠτε ειναι: ειιι'ιιιιε ΡειιΙιτιοιι
κ ε'
.ΜΙ
'

!
ἔ

ε
.
·

ειεττιεΙΙε. Νε ιιϊιιΙΙεὶςιιἐε φωτ (Με
νοιιε οι:: ίε:ιιιιιέε ι:Ιιειιι€ετ ιΙε εοιιιΙιτΙ0Π-_
Ι Μαι με νεοι» επ ειιιΡεἴεΙιε , ιιιιι:ΙιιΙΜ

εΙιετε εΙε νόιτε Μπα τιιιι ἴε τειιιΙ νΟΙΟΠι
τιιιιετιιειπ είεΙεινε ιΙεε «πω. Σ! μεΙσισε
#ΡιιτῇΕ· τὰ· σε: σύώ): , €ΙΙ: ΙΙΑΡὁΙιε

Ρ

_

[Μ !'Ερ. Π. ι Τἰωσ2ὐέε.
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@#2 Θεῷ” ε Μακεω·._ @ε πε νοι1ε Ρι1- _ΟΙΜΕ,;
ΜΙΙόενοικ άοικ Νοε πε τοιτιΡέε νοιιε η· ·'
Ι·εινεε Ιει εΙπιΙτ 66 Ιε 1ηοπό.ε 9 @ε πε

ΝϋΜε τεεΙτέε νοιτε εΙε Ιευτε (ετνΙεεε? @ή
€γόι:έ εοπττέ1Ιοτ ά)Υ νΙεΙΙΙΙΙ: 9 (Ξεττο.Ιιιε
Ι φωτ εε τίεΙΙ: εμε νόττε ΡτοΡτε εττευτε

ά νὁττε ΡτοΡτε εοιινοἱτΙἴε. Τουτ ν6
Με τηειΙΙιειη ηε νΙεοτ ειτε εΙε νουε. Νε _

νεό; επ Ρτειιέε φωτ ε. εΠιιιττεΙΝε Παι
β€3τέε ΠΙ ει; εΙεΙ,ηΙ “θε εςοΙΙεε , ου σ.ΐεε

' θεετε:έ. ν6αε νἰεε86 Ια ττεΙΙ1Ιίο11 ‹Ιε

ο '

` ?Ντε @Με ,. επι εί'ε Ια (ει:Ιε εειιΔίε.
: @πώ =υρω,πε:ισέέ: πω: ; έιέ: είε έκανα: ε; π.
· Ζω μια @ω .5ε2έπεια Μ »Μάσα έα πω: ΙιΉ6· ?Ρ

Ι ΕΜω·εσε/β: άεσπαζβίκε,αρρασκέ:ι `βίω
· βέτε; εΙΙιιγόε ά: ε1οΙΒτιόε άενοπε Με
νΙΙετιΙεε εΙεΙ'ων:ιτΙοε, Ιω (Μετά ‹Ιε ΙΊπ- `

ΙιιΡς1εε,Ιεε ἱτΩΡυϊετέε ‹Ιε Γειό.11Ιτετε δ: άι:

Ια Ρ41ΙΙΙετάίίε; Ιεε οτεΙυτεε εΙε Ι”γντοεὅτιεἔ
ζω

ςΙε Ια 8οΙ.ιετΙππηεΙΙΓε , εμ11 σε: ω; '

9ι1εεΙεγ ζεεΙΙοτιοτε Ιτόδ:τε Με ε 86 :Ποτε ξ,τοι:ιε @ω @Με εΙουϊέε ΡοΙπωΙεευεΙΙ-

'

¦

ι ξεειιικ σ. ΙΙοιιιιωτ. Μι :παπι ά118€Έ110Ωτ
Ι› €Ιισ.ιι€ετε.
βοἰε επι ο.τΒεέιτ;86
«Με τετ;ε
νοι1ε στα,
εφΡΙόγαοτ
86.νθττε
ε. Ιε|ε Ι _·
α. ΡΙμε 8ΙοτΙει1Χ ΜΙΠΙΠεεεε νεοιιε ^ίετει ΡΙιπε

ή εοίιτετ :Ιε Ιογε 86 ‹ἱε εοπτετιτεπιεκπ εεε
η

Ι

Ι

'

~

'

`

2

τω”
Ι

'Ε
.
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.$ωιιυπ Χ 7°ΙΙ Ι.

Ώἔτειρ. 7νουε Μπι ανέε ΙιιτικιΞε ίσω;Ι τΙειιιε Ισ Μ:

Ι· νΙοο άι: Ρεο:Ιιέ.Ειηικιπτ ει έσω ο.πισε Η? Ι

κ

ΙΙεΙε:ε, ςυΙ οινέε ὸείΙ:ι έτἐ έΙονέσε :τι εετ
τ; ΔΙἔΠιω μι· Ισ Βτειε εΙιι Τουτ-Ρι1ΙΙΙαπτ, δ'
ττεινειΙΙΙέε ς:οιποΒοι:Ισπκητ ει νοττε: νο
ρο.τΙοιι 2νοι:ε ηει:τογατιτ δ£ ΡυτΙΙΙαοτ ‹Ιο

ΡΙιιε επι ΡΙυε,8; νομιε ίοιινεκκιοτ ‹Ιε εεε
τ; νο1:; εοΙοίΙ:ς, εμΙΙ ἀοΙτ ΙτισεΙΙειωτι1εοτ,_
,η ο,Ι_τοΓοητιι:ς ἀαπεΓΕἔΙἰἴε εΙε [Βου. Μμ. :φαω παω· «δε πω: /Μέ/Μπ ή; ώιέπή·
.. ά'φή:, ΡαπασθενΜ2 Μρω?9%ι2έσπ οπές.

:ΜΜΜ σί8 Βέιξ9:ι; ;2ιξε :Μη μέ ς/ἰ έιι/Ιεβ:
ή” επει»·ε ιιβά.ε ,
με σε!ιι)· ?κι ι3/Ζ.9ιιη
“Πι β” επτα:: βΜέϊ'9ΙΙη :ΗΜ φ ο:Ρτοε ενω:

πω: 1ογ Με εΙ:ιτιε Ι; Ριπαἐ: πισω τα

8ιπΙοπιε υπ ὶοιιτ Ια Ιπιιπ «Ια-Πε ΙεΙἔΙοὶτο
ό:: Ια ΙοτυίαΙεω εε1ςΡεο,οΜΙ μ'εςιι:οη
βετ; εΙο Ιοι1ΙΙΙΙ:, _

'

'

ΑἱτιΙἱ Ι.οΙι;-ΙΙΙ

'Ε 1

'Ι

Ρω

8ΕΚΜΟΝ ί) Ι Χ-Ν εννι ΕΕΜΕ.* ποπσἔ π·
ΟΙ:ια2”.

Π. Τι Μ οτΗ. σ:Ι1ειρ. ΙΙ. «κά 2.2.1;
_ . ΙΙΙ Ι

ΧΧ1 μ Εφ' Διώ? Ζω άώπ έα· έωΙν%ο;
ό·μππωφ ίιψέα 88ο] 5 τύπέ2% Έπέκ
Ματ τσακ , φα Μ41ηΙ:Μ$ !ε_δείέπεαϊ
καιω· μα”
=
7
4 Δ
ΧΧιιι; Ε: πάστα· Μ· 9νωώπω ίσἔε.η
ά!ιαβωβκ: Μ/Μιοΐέση!ασβαα2 9ισ”σί-:
Μ επέσπάτεπτ άέ!ω:.
γ Ι - .
ΗεΙιε-Ι:ΜπΚεε ;· Μι έκττΙώ
εΙ‹: Ια αΙοδϊτΙπέ Ενειο.8εΙΙςι1ο
εΙΙΙΙΒε:ΙΙο , 86 ίὶοΙαΙτε ὸ'‹:ΙΙο

ι11είετιε , αμκ: Με Ιποτυππο5Ια
1°€€0ΠΠΟΙΡετοΙ€Πτ , 8οΙο. τοοεντοΙειΙτ 1:1

` €ο11τΙΙΙΒΩτεΙιιΈΙΙ6 Ιουτ ι:ΙΙ ρτοροἴέ€,ίἱ

Ιου: ετ1τ€πάο1τιότ1τ ότοπ ρω δέ ετι:Ιετ,
Μπι (ἐειΙΙὲ ΙΙΙ ροττοωρω ά·Άυοοτιο-αΙΙο- ` ζ

&Ιοτηου·οοπνοΙεΙΐο νἱτΙευἴε. (Με α:
φα Ισ $εΙέςτιευτ ρτοτε:ΡεοΙτ αι:τι·κ:ε ίοΙε

=ιωε1ω58, εΙοσ.ιωΙ ΙΙ Ιουτ ὸΙΙοΙτ, εφε β
ή μάσα να:: βιέπ Μ ωἰυυτὲκἰσ ΠἰΜ , έ! Παρ
Ι7
Ι

7·

·

Κ φωνσίίίσω
.
!

·
.

κ·

¦ .;_
Ι!

/

1

Ι

.

-

Ι

.5ΙετάΜ

Ι Ι

Ι:ΜΡ. :Μπ0%0°π κάβα ώ6Μαε; @Ιω σἄΙη/Ι Ετ
Π°

ώ· ΒΖω , ο» Ά'έ!μπίε έα· Μ] καψω ; ὅσα Α ΙΙΙ

ο. «Ιιτοςι1ε ε'ΙΙε ουΙΙΙππ ε1Ρροηθ ά Ια [Με-ΙΙΙ

άΙοει:Ιοπάεε ΔΗΜ Ι:ιΙππ:ε 82 άοοΙΙόε;ποΙΙ ΙΙ
Ρτενεουδε ἄ”ευοιιτιε ΡείΙΙΙότι ΙτίοΙιάειΙοεΙ Ι

1τ1ειΙε ΡΙοικε ά'υτι ΙΙτιοατωδΞ ε1ϊόσέ:Μάι·:[π £

ὸ°οΒεϊι· έ. Ι)Ιςιι , Πε @παμπ :ΜΒ το& το- Ι
€οτπιυ Ια έΙΝΙοέ νετ1τδ: δώ ίέε επίεΙ8ιπο- /
ἱτΙετιε. (Σ: ηι1Ι απΡι:ίεΙιε ο: άΙΓεετικ-γ '

πισω: η'οΡε απτο εΙποίε ; 9116 Ια νοΙσιπξ
(μι: ι·Ιουε ενσω εΙ‹: Ειπε τ1οιιΙει νοΙοτιτὲ
βετ Βία; , παω Ια πάτο '; Γειτπουτ ά' ε
ΙΙοι15ι11είωσε,δΙ Ι'ο.πωεΙιεώοιπ Πωσ :Με
ένοιιε :Ισά οΙιόΙ€ε τεττΙαπιε5. Οπα: Μι.
Βου Ιεττό ὸειτιε ΠΟ5 ετΙτευεΙέ:μΙ6ηε εΙ1νετΙ
Ρ_;εἱι1ἔέε εΙι:ιτηι:Ιε ,. εΙυΙ εοτυι;Ιο αυτα”

εΙΙ::ΓράΙΙΙ::: νειΡέι:τε,ου ‹Ιε ιιοἰέω ΙΙιφέεΙ '
ὸιπΡείεΙίετιτ ,. ςιίΙΙ ' τι:: νογ‹·: εΙε1τσωοιπ Ι
Ισ. ΙιπάΙΙετε όε Η νετΙτἑ, ε1ιωικΙ τ:ΙΙετ Π:

ΡτοΙΙ:ηώ ΞεφΙοιτε. ΑΜΠ ἴ9εινέε νου8,φε
- δ:ΙΙ;Ι:: ΕορτοέΙ16Ηι.τοΙεΙυε ()ΙιτΙΡε ΙειΙΙσπ

από: ρτΙποφάυ:έ ςΙ”ετιττο Ια ΜΙΒ , Πω τε
Ε'

_ν

_

.

Ι

:

1ωωξί,18ττ0ι€υτΙωΙοδΙ:τωε. €ωυπωι· μια:
πω: :ΜΜεζ ω” εΙΙτἔΙΙ ) νεα με Ψ”
!·ά··
ώετσθέ.ι· Λ; Μ” Μέ; ζι)¦'αιι:τα,ό· 226 τω'·
Μέ.φΜπ Μέ|οϋε ?ώ ·υέΜ; άι· 1)έσιι[επίθ]

Ε: ΚΜ ΑΡότ'εσ2 ἑὸηἴοτκῇέπιοιπε ιιου9'
'

6ΠΙΒΙἔΙΙΙΐ›

_ άΙά

.

Ι

Π. Δ ΤΜο2βέε.

δοΙ”εΙΒοε , εμε α: εμπ εκτιρείοΙιοΙτ απο φω;
τυΙΙεταΙ»Ιεοει:Ιοτι ‹Ιο τεεενοιτ Ια νοιτΙτἐ:
8: Ια @αφ ‹:Ιο ΙοΠιε ΟΙπΙΙΙ: Πάοκ εισ

στο εΙιοΐο- @ο Ιειιτ κέιιοΙτέ , δεΙε ΐου,8ε
@Ιοτἀοἐιιπὲ ιΙεΗτ εΙεΙοιπ Ρτορτο ἔΙοΙτε;
θβετσἰωπ:(ὁΙτ-ἱΙ ) εί3,έ2αθίίο· ίεω2τηυτω πω:

- ίεάέτε , Μ· πε [ε /Μι° μία: Μπέέ.τα Μ έκ- ω· 3·
@σε
ΧΙττκ:άι:επ
Ζ)Ζεια.
εε:Ιετε.Ι,
ΑΙΙΙειιτε
εμε ΙΙΙΙ Ιοτι
ΡοίεΕπωι:282Ζε
απο πιω
Μ' ::35ΐϊ
τωι·υετ:, ιΙ ω:: ΠΠ ςιΜ :σεων , όσα Ζω

Βέιάι2ίε α: @Με α συεαἔἰἐ !”εκ28%είωπκ:;

εε ηιΙΙ πιο (ο Με @σε ραπ Ισ ιτιογει1 όεε
Ρο.ΙΙΙουε 86 σοτινοΙΙ:ΙΙοε ττΙοιπΙ:ΙΙ:ισ:ωΙοοτ
Κ: Ι)ΙαβΙο κειιτρΙΙτ τοΙΙοιπέτ Ιοιπε εστω”
φαω 8Ιοκ1ει.ιΐο ΙιπτΠοτε ιΙο Ι'ΕνειοΒΙΙε:

:ή Ραπ τεΙυΙτε:, εΙυεΙειιιε 4:ΙΔΙτε, 86 το(
ΡΙσπόΙΙΙαοκεςιι'εΙΙε ίοΙτ @Η Ε:ΙΙο τι1ώτιο) ·

ΜιιΙε αετό ρωΙΙοτι ό.€ε νΙάΣε κι: όέτουι:
Με: με ΓουΙεττΙαπ Με ΙΙαπωσε Φο Ια.

ξ.-η_-=(..*Η7$

Παιτιοο εΙ‹: Ια νετΙιθΙοε:ΙΙ ::ΙΙειτκ:ΙττΙο
επεοτε:,ςιιΙ Ισια ίο.Ιτ ειτ16τειίΙοτ Ι”εττοιπ:
` 66 ΙΙ πο” ρταιέεβΙέ €ειττΙε, νοι1ε που
-νετἐε , εμε: όείΙ ό)οΙΙε @σε [Με νετιιιΞε
τούτα Ιεε Ιπετείξεε,86Ιεε τενοΙτε:ε , εμ.ι1
οκι: 1:ιττΙ:ιΙε ττουΒΙἔ ΙΙΙΞΒΙΙΙε. Ποιτιειε
-:ιΙππι·Ιοκιωι $αΙππ Ι3ευΙ; μπα: ε1ιιΊΙ @κι

ω Ρτείοπιι: Βει:Ι6; ΙΧ €μιεΙεΙυι:ε Με: άο
4

α:

_

706
:ειιιρε-Ει 7 θιι!οιοιιτ
- 3Μπυκιι:ιιιΐταεε
Χ)Χ. ιιιιἐιἰιτἔιΙἔι
ι
- ξιιιιιι.
Π
ι.ά”ϋπ.
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ςιιΊΤ .γ /ὸ›ἑ:ὶυι:ιἱ!ς:,
α ΔεωςιΜπεα›Β;
· έτι ΙαΥΤΙπ·εοΙοἔΙε ,_άΉικε ὸ'οίὶτε`οοιῖθ#
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›/ του::
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έτὲ`Ρτορο[έεε;86 αιεζτέοε άαπε Μοτο Εεφθ
Με α εμε ΐαι αἱ τοικὶιέ ἴιἑἔἱὶη;00ῖ
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ιιοιιε ιιιοικη:τΈτετεε Βὶοπ-Μπιἔε Μωβ:
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ηικΙΙε: ἀονοεἱοπ ιι6ιπερ:ζωοπε όι50Ήϊ
εεε οτ-έτε ά;Ι'Αρόττε,πουεεοπτεοταπτ ]

" 7 όφε Ματσε, δ6. ΩΙΔτωι€ε νΦΕἱτΒΜΒἔ
¦

Βάσω Πω ει τονώέσε, δ: τοοοΜΜΒ·
άέεε επ Γε ΡετοΙφ5π1ξρτἰἶ8Ωῖεδἔῖει€τ°.

πιο: τσιπ α: εμ: Με ὶιὸττιπιεε ανειι060τ

ου ά6Β.; εόπιιηε ε1ικίΗοτιε €οΙΙοε,86 [Με
/ὶηίὶτυᾶἰοωςυὶ σε Ϊοτιτ_Βοπιιοε ςυ'5 σο·

Βοπιάκετ άι;; ςΜσάκω Χάο; ίζαπάαΐέ
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!'ΕΙΙΙτ Ι!.αΤὶωυτἐἑε.
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ΕτεΙΙΙ :ιττΙνε Ξι Με ευτὶοίἰτε άΙετι έτυου- @Με
νου· ουεΙυυεε υι1εεροττυΙυουε , ευ ΙΙειι

δε: ·υουε γ ετυοο.τεΙΙετ , όέτουτυουε ευ
ο.υτΙ1ευτε τυείτπεε ε>ιΙ ΜΙ ροΠΙΙ;Ιε μα:

ίεουε Ιεε οΙιετΙτεΙ:Ιοε τΙενο1τε , άουτ υουε
ἶετουε εευεβΙεε. Νουε Μπακ ειίΙεε άε-:
τεΙυϋγ υουε- οοευρετ άυτεε:Ιειττ1ετΙΙττιτΙου,
ο; Ι”εΧετεΙεε ‹:Ιε Ια .ΓοΙΙ‹Ιε ε 86_ ΪεΙιιτεΙτε

τΙοδττΙυε. ἀεΊεΓυε (ΠΙΝΩ [ειτε μπώ;

υοττε τειποετΙωε Ιεε Γουοςουε,ου ότιιιε
Ιεε ἀουτεε.‹Ιε Ι:τευτΙοΠτε, δ6 τετοετΙτε
«ΙατεΐεΙιε2,Ι
Ιιουττι1εε.
ΓΤτεινειΙΙΙουε
Γυτ3Ι.ΙΙΟΠΗ
τουτ δ.
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ιτε Ι'Α
6ττε που”
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ιΙ'Ιτυγ οόττε
τΙουυέε
. ΙευΙε
Ρειιτ οετ:υρετ
τουλτε
ντε.; ουΙ
ΕΙΙε
τε·Βιιτόε
ρυεωΙεε

τοτυευτ εευετουΙ Γουτ τΙε Γοτάτε εΙε Το
υ1οτΙΙόε, ε'εΙΙ αυτ: Ιεε ττιἱοἱΙΙτεεεΙε Ι'Επ
ἔΙΙΓε.. Ρυ1ε οιι'ι-Ιε Γουτ ιὶρρεΙΙἑε ετ ρεΙίὶτε_
Ιεε ττοιιρε:τυχ ι:Ιυβεάουευτ,ου'Πε τευοτιε
Φωτ Ιεε ρτεωΙετε.ουΧ~ εΙείΙτε τΙε ω: 1ευ.-.
υεΙΤε,Ει Ι'επτοΙττουε ει Ι'ειΙΙετετΙε, Β. Ια να:

οΙτε ; ουΊΙε: ίουτοΙΙΙευτ Ξι Ιευτε με”
υου Ιεε-τηνευτΙουε τΙε Ιο..ίυΙ:τΙΙΙτε,ου Ιεε
ΈοΙ1εε θα Με ευτΙοΙὶτὲ ε ουΙυετ ΓΟΠΕ·.ΒΟΙΙΦ·_
Με ου'ΞιςΙιετουϊΙΙετ ΙεεοτεΙΙΙεε.εΙεε οτε-ϊ

Ιξτε:ιτε, ιυειΙε Ια ουτε ρευοΙε. εΙε ΒΙου ε.:
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άιο1Ιοετιοιιτειτ.82:ΝινιΩε:Φεβ
_ εεωωιιπ_ετ
`
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Η οιιραΒὶε
οτει€ιπεΙΜ-(Σέι·Ιεει:εοτιιΡειέρειιτΙει Με ι
ΡΠειτθε ΒΞ.ἱ”οϊἰὸ-Ζτὲ Μ Ντιπ ρη:άιο:ιτιοιι α
ιεὶἶιιιιε`ιε`σἑιεετίατἰοιι €οιι€οτιικ ε. Ιειιτε ›

οιιίοἰἔιιειιιιιερε-:ο·ἰι 1ο ΕΙιτιιθ: ςιιι:ΐοιι οι:_ ·

άιτ Ιειιτε Ειοι.ιι:&ιεε.-ΡιιιοΜε με τοιιτοιι
ει:ιιιτειπιειιτει·86·οο·ιευτε ιι&ιοτιε.; οὐ τα
!ιιιίέιιτ ιιοιιιτιπέωετιε Σε ιιιίεισς,Μίιιίοι:3

ι ία εΙιτιιιτε8; (α
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Επιπιόε με ,.ιωτοιιε ροκ ,εφε ιεετοι·:ειι=
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@Με Νοιιεγ :ινάειιιΙΠιν·όττο μια ,Με
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άι: σετ Ιιειιτειικ .όι:Ποιιι,ι! να;;; ἔειιτ :ιι1[Β ι
@οτι ηιι”Ξι ιιοι1ε ροείενετετ-ειιια Με' 1
€1οιι::ειρΡει:,ά κατσει: Μ. ιιετιεθ Ειπε νει

·τιετ:8ιτ ιι [η α·Ροιιιτ Δι: ιτιιογειιι(Μ
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ζΐ'τ1ν0ὶπᾶΪεε ηιοΜΜτιεε , .οι επ εωβετεβ ς;Μέ
βιπτειτάεωφεητ18$ν€ττηε·ειμέτξεΕ1έ$ο ' Π·
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Με. (]”είξ-Ρτορτεωσυτ ἔι γοι:ε θτίεΙΙι;
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.#ῇ›ιιτΙο έ;ό€τ-5ς·ι1ηέφσωη); πάμε. »(Σρέτι-π
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(«Με ααΒ(: Ι'έωἀε (πω εΒοἴε β (πώ
ίειἰπο. (ΠΜ Με ττορ Βοι·(Με 5οἔ(ιι
τἰτοὸ(: ά( (Μποστ (ω ΒΜ3Ιο($ε ευ ΜΟΗ·
(ά Ια Πω( ,·8ε Μ νἱἔικιπ (Π: νόσο ν1(,86
ὰ; Νεο Ι:Μΐ(:τ (μια 1ο Μου( ,_ 86Ι(είο(
-βΙοίΪοε Β Όἐευ νὁττ(έ (λαπτοπ , 86Κ€ε
άεππΡ((:υτ.· @ε Π: (που ι1_(Ητε ὰ( (Με

5ωρ1(:,οιι ό( ΡΙυε εκττενο8:ιο(? (με _ί(ξε
μ(:Γεω νοιιε ροπαπ Ξι Ι'(›Ρί(:οί(:τ€ (ΙΜ
.·νουε Ε” Γογέε· ά((οΒο3ΙΕιηε μπα (ΜΙ
νοιιε (Ρε ίὶΒοη.·. Μαἱ5· (τιποτε (μή νοιιε

ε( ο.ΠΕιπέε άι: (ει: ειυττε τση” οἰιν0ν$

:(:π1(τικέε νὁτ((: αττιεο(!εκτήειπ9€Φμ @Η
Ε νοι15 νἰντέε ίΕιιΙ(-ωοιπ ἰυἴ(Ιυε; διό(2·
πιετἰιτ? Ε( €οτ11ττι€Μ: (κ: €τώΒιπέ5 νου:
' Ρ(Μπ ρ!υτοίΒ(Ιυεεετ·(ε (ουνετο.άπε Βοο

τὲ (με νοιιε οίδ:ηΐέε Η φό(Βο(Μεπκ
Μ: 5”Μϊτε,6ε (ιο νοι:ε.(δι(: (στα: νὶεὅν€ι1%
(δέ αφτα (σε (Μπιτ νουε αΒιιίέε·ω1ίετα

Μ. .Μη*._;-”,-

ΒΙεκτιετπ.Ρώκε Βἰοιὴι ροοὸαητ (μια νοι1€
(κι ανά Με τ(:ιπ1ρω· Ραπ (Για: (με απο
@Με οεαιΒοπ (μή (€ (›τείειχτ(: ιτιαἰπτΦ

.Φ:ή-_ν_4

(Με τω' τετοιποστ:; ὶετηιιῇε Η γουε Η
(Μι1Ιΐέε έ(ὶκιρ`ρ(τ.· Νο Π1,8Πεέι1έ5 (Μονέ
Μ. ἑπτὰ( (Ή: νοεΡειΠὶοϊ15, 86 Ια(ΙΜ(:ι1Μ
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·;ευτε;6ε Βοω1οτοκιτ νο: οθίοττε έα Ιουτε

Η

αΡρΙειρό1Ποι11εοω86 Πάει: Ισ δουνετωτι
εν.τΜταέ Ισε εοιτυοηικτέο. ὰ: [ο. Βειιοὁἰ-=
&ίου. Ο:: Η Μα με Μ ςυεΙΒοη
ἔσω:: εΒαΐο ὶτιὸεἱἶετει1τε, ου Δω Νεο,

ι 1τιτ:όΙοε:το. ΙΜ να άι: νότα: βοηΒουέ,8ε _

ὰ: νὁτω 5ωιτιοττρΙἐτὲ. Η Μ: θα ρο1οε ¦
όεΙάβετετ (οτ σε άε·Πέίο δ 11:α:1Εήτο. Π, Ι
:ι'γ:ιτΙοη Η άιίΒοΗο ΗΜ! Μ: ΒΜΙο ίσω
ωοιπετ ; :Ιω
Η εΙ1ετηιι31Ι τις`ΪειὲΙΙο
Μέρτἰἴει· Ρουτ β τετιότε; Μαι ικμτειυη

ό'ειιωωτΡΙυε @ο ν0ι18 πι· Ρουγέε @Ρ
εἔιεοἰτ όο α: ίουνετειἰτι Ισο:11ιοιπςΤοηε
τοωΒετάαπε υπ οτοτοεΙ ωεςΙΒρυτ. Μει1ε
αποτο Βιιιτ-Π εινοιιΞιτ φωτο ητΓτ @οφ
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Με ττουνετ Μπιτ ά ὸὶΗἰεὐΙτέε , α πιο:
ἀἔέρἰηεε όεπιε Ι; $εδώπ τ]ΒΙ3.Ω1Ε1&ίΗΤ

@Ποπ (ἱὶ;τέτἰειἶτιε. Α βίΕιγέε μ; τσοκ Με
Μπι, 66 νοι.ιε νο:ττέε «με οοο1ττἱεὶΙτιΎ ει'
@ερ ό:: μα; Μπι; > Μ ά: [Με :ιΒκαιΒΙο ά
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Με $ο`Ι<ἐοὲΙ:τ ΜΙυε , ΙΙ νοιΙε εινέε τεςοήτε
Ξι·Ιυγ,νοιιε· :Ιοπειέπει έα ευΙ νόιιε πεεεφθ
ἀσ Εὸτε€ ; ΙΙ εεεοιεπρΙϊτα Γενετε;μΙοεε·

ν
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νότα: ΙκεΗτιηΙεἱ: ε·ΙΙΙΙΙοηεεεεταρεεΤοε

ΕΙΡτΙτ Ια ιήεΙΜΙΙΙοει άςε_νό6τοώΙιεΙε; ΙΙ
αερεΙνςτο. νοε€ἀοΒτε, δε Με φοΒετε Με
16ΙΟΙ1Β€ΙΒ Με· νὸΙοΙπξ5 , 86ΙπΙΙοτε Με”
Ιΐοι1ε εποε ΡΙσάε. ΙΙε?ουε.ο. ω εοιιιιοΙε

Ι Κα: Μ Ροκ» ΙΙ Μιὰ ἀεππειποτβι ρατοΙε
@κι έκανε Η οΕΙ:ι::Ασεώσετ3ευε με Ιει.8.τεεε

*εοφ ΙΙΙτατοπτετέε Μ :ΜΙΙο; Π/οΙΙει ες

- φ:: 1ΐενωε ε· ᾶΙεὲ: :Με Ιε:Ιιεεε. (Βιιηεε
ηοιιε ςυΙ Γοπτωσε οΙ:πιε οπ-ιεεἔε ρΙιιεεέ

γευς4ὲ,-ρΙυεΙε εεεεΙΡε :ι-τετηροτὲ Ι:: ΜΜΜ
εποε εεΙΙΙοειε ε ρΙυεΞ-Ι χασω ει :ΜφΙε Μ
Δ έουειοΙΙΒιινέεζτευτ ιἐτΙοΙτὶε ειι1εσειε ΜΒ
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ΐαπν:ε εΙόρφΜεικ Με Με εε Με:
Μεε,8. @ο άΙπωτ-ΙΙ ε @ΜΧ ευ·ΙΜεϊθ
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ΙοιιϊΙΙοτΙε εΙ.ο Μπι τ:οαιτ ιΙ·ε Ι';›,νετιτπἔΘ
:με εοφ; ασφιΙέττ Ι*ΙοθΜΜΙτ άς:-ΙΙόττο ΙΙ
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