
  

ενα Ι.Ε πιανω ΕΤ ιν.

αν Η μια οΧΧΧ.

ασ Ια ΒοαιΙΙΙΙοα

άσε Ρι:εΙιε2.

@πωέ! ; ημπακμι· έσπασε: το, .· .ρε απο κι

ω: σκακι.

εεαΜοΝ.¦

, _. ' Εενο.Ρεαι5 ααΙ @Ια ται·κειαοακατ

εαΙι:ιατ ; δε φα ::ΙΈι1Ιισ.ιιτ :οποια

 

  

' [σαι νικ @μια α: ιιοΙΙιτ εοιαιαα

αΙαο.τιοα ααα ΠΙοα. Πε Ιαν ιΙέεοαΙι:ατ Ια:

αοαε ιαεείΙαιαιαειιι Ιεε ΙκασΙΙι:ιτε : παιΙε α”

«με ιΙε αοαε πωπω ει.ΙΙΙεΙαεΙΙειαεατ ἐι Ιαν πιο

Κ:: ταεοἔιιοΙΙΪαα:ε :_ θεα: Ι,είαΙιεΙΙο φα εισ

Ραται ὰΜωβ εα νΙΙΙοα.Ι..€8 Απει:ε πιο αεΙατα

:Ιονεατ με ΙΙ·:αΙειτιοατ ι:Ια σ:ιεΙ τα και: ,' ακα

¦ › ιΙε·ιαοατονεατ Με άι: Ια κατ:: εια είεΙ. Ροαι:

Ασια. σ.Ρατεαάτο ααα· ΙΙ ω" Ια [σε άι: Ιειιι°

πιίαΙΙΙ:ετε
χ.

' αουτ επι τεττοΡ:ιτ Ια ΡΙανο , πισω.
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·πιιιιιΙΙετε σουτ ιισίττε Ιιἰετι , τισυε-ιισυε «Ιε

υστιε ιιυΠΙ (ετιιιτ σε Ιευτ ειτειιιΡΙε Ρσυτ Ισ

Ιοἰτεε 5'ΙΙε άεΙΙ:ειιάευτ ότι εΙεΙ σουτ ιισυε

ἔΙειι το.Ιτε ; ιισίΙ:τε ειΠε&ιστι σου τεπισυτετ

ειυεε ευ:: σουτ τετιιΙτε στε.εεε ὰ εεΙυγ συι Ιεε

ειιιΡΙογε ευ τισΙΙτε ττιυευτ. Ι.'Είετιτιιτε ισιιιτ

στσιτιοιιτειιιετιτ εεε σαι:: Ροιυότε. Ευ εε Γεω

σ.ιιΡβια. ισ5. Πιευ Ρτοπιετ Ισ στυτυιτό, ΜΒ

ὰ σου: συι Ιε τευετειιτ. ΑΜΠ ευ 8.Με22Μύ ε
6. ΙεΙΙυε (]ΙιτΙΙΙ: ειΠευτε συ:: τουτεε εΙιστευ2

τστιτ τΙσιιιιεεε:ιιιειιε ὰ €εΙυγ σοὶ εετεΙιετ:ι στε

ιιιἰετετιιειιτ Ιε τεΒιιε τΙε Ι)ιευ δε τα ιιιΙΙ:ιεε.

Αυ ιπετιιιε [απ Ι'ΑΡοΙΙτε 5.ΡειυΙ 0ΙΙ:8 Ι. Ειυβ.

ὰ ΤΙΜυτΙι.τυφ.σ.. τΙεεΙ:ιτε συε Ιεε στσιιιεΠεε Δε

Ι2. νιε στείευτε 8: σε εεΙΙε συἰ ευ ὰνετιιτ του:

τευτεε, ιιιειΙε ὰ ΙτιΡιετέ.

ΑΡΒΙΙσυσιιε εεεἰ ὰιιοΙΙτε τειττε. νωει Ιε

ΡτοΡ ετε συΙ ιισυε συ , σιιΉ 7 αρασ·ιΙσυμτ άσ

τυ” Ι'ΙΣταυεΙ, Με @π ιμ'ἰΙ Μ: :Μπι : άουτ:

συ'ΙΙτιε ΓεττΙσιιτιε συ'ὰεευιτ συι Ιε ετὰἱἔιιἔτ.

ντι ΙΙ‹Ιε ε νογεατιτ Μ. ΙιειΙΙστι σε εεε τΙευ:τ

@σε , δ: τΙείιτευχ σε εταιιιτΙτε ὰ τουΒσυτε

τ 'ΕτετιιεΙ , συτὰ τουίιουτε εί'ττε σ.Πευτέ ότι

σο.ττΙοτι σε (Ευ ΡετΙιόε , ΡΟΠττ?ϊΡει1τ-εΙΙτε εΙΙ

ι:ε ευ (ογ-ιτιετιιιε , ὁ σιτε ?ευ ε εΙΙε Ιιευτευιτ
σε νιυτε ευεε εευκ συίΙσυεΙε Ι)υυιτΙ ΡειτΙσἰτ

στου συ Ρβα.34.να[ιι. νευε:,ευτυτιε,είεου

τει-ιτισί , Ιε νοι.ιε ετιτειστιετυγ Ι:ι ετυἰτιτε σε

Ι'ΕτετιιεΙ!(:ειτ Η Ι)ιευ ΡειττΙσιιιιε ὰ τω:: συι Ιε

εταιστιετιτ . 86 ΙΙ τιοίττε στειιιιτε ποστ ελατε
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Ι. _ 79=Ισ-ενΜΜεάτ ?Μπεζ
'ΙΡ

πιέτειι.ιε εΙε [ε [ειιιειιτ, εμε @Με ετ1:Ιεμε

πιεπε [011Ι13ΙΕΕετ εμε ‹Ι`ειΡΡεεπεΙτε ΞιβΙει1.

.ετειὶπεὶεε Ι`ΕεετπεΙ Ρ Οτειιιάειπεπτ Ιρπο.ΙυΙε είε
Ιε εΙ.είΙτ εΙ)νι1Ι:εΙΙΙάεΙε: εμοὶ εμΙΙΙ πε Ιιη [Με

Ροὶπτ ιιεεεΙ[εΙεε εΙΪειιοΙτ νε[ειι ω: επε[ιπε

εειπΡ,ε εμε ΠειιιΙ.εΙΡσιιτ πΡΡτεπάτελ εταξι1εΙ_τε

ΒΙει1.ΔΙ..εεί11[ΙταδΙ:ίοπ5 ;Ιε Ι)ειι1Ιά, εεΙΙεε εΙεε

›:Ι - Δ Ι)τόΡΙΙετεε δε ΑΡοίΙ:εεε οι1ε.εΙΙό ε[ετΙ:Σ€8Ρωΐ

μ' Ι ' ποί)εεε επεοδωπειπεπε. ΙΞςΙ)Ιειι εμι1:_εοπιε

Ψ - Με ειι1οιιεεΙΐΙιιιγ ε [εε [ετιιέτευί·ε ΙερεεεΙΙεπε

σ ε πο;; εΙε-[ή. ΡιΙ.τοΙεε Και: επε.τεε εΙΙ: ‹Ιε γοιιε ιπ

εεε εοιπιτιε εὶ[οΙε Ι)ειιΙΙά;Β. εειικ ‹Ιε [οπ τεππΡε, _' ι
η ε

Ι· 2 Ι 9επειεποι.ιεε[εοιιτετ επ εε ΙΙειι,8ε_ιχοπεγοπε

ξ ` [ει1[εΨπε.τοι1εΙαεωΙπτε εΙε [Πετιπά. Νοίὶτε

μ @ή _εΙε[[εὶπ είε άε νοιιεεπ ετιιεετ εμεΙεμε εΙιο[εέ

Ι | #εζε ' Ετ Ροιιτεε εμε Ια ετ:ιππε εΙε ΙΈτετπεΙ , εΙοπε
· Ι ,; Ραπ: Ιεὶ Ιε ΡτοΡΙιεεεε είε Ιε Ι›ιιτ συ Ι”ε[[ε&_εΙπ

ΡειτεΙοπ εΙε ΙΈπετι1εΙ :-Αι1[[Ι Ροιιι:εε εμε εεΙἰε

απ: Ι)Ιει.ι ,Υπειιε ΡεΙΙΙ;τοπε ΡατεΙ©[[πε·Ιεε ΕΜΠ· '

Ι Ι Ι ·ε ΞςΙΡειΙεέ[σεττΙε8 εΙε εε [εππεε , δε 1:2ιπάτε1ιιεε

ι ' @Με εμε [ειπε επειειπιε ά'ΙεεΙΙεε ΙεμεεεΙο11 εΙε

ε ε ,ΙἶΕτετπεΙ επετε επ εεε; - εεειπεΙε ε011ΙΙεΙεΕ2.·

ειοιι.Ι ' ε ζ · μ '

μ Α Ι)`ει1εεεεΡιπε εμε παμε Ρτεποπε Ιεί Μ.

Ι _ Ι εκπιπε εΙε Ι)Ιειμ Ροιιτ [επι [ετιι1εε,δε [οπ [ετ

' __ιπεε1›οιιε [ει ετεππε ποιιε -εΙὶ[οπε :με ετε.Ιπε

1. :άκου [επιπ Ι)-ίει1Ι ε)είΙ: [ειὶτε [πιιιεΙιειπεπε

; Ι _ ' ,εε που: Ι'Ιιοπποτεε εε εμΙ πι), είΙ εεεεεΒΙε.

ΙΙ 81 @με εΙεΙΙπί:1οπ άι: π ετώπΕεΔΙε ΒΙζει.ιεοπε

` ' πω

Ι

ΙΙ εεειἰπτε εσιπΡτεπώειι 8επει:εΙ τοι1τ.ΙείετιΜε

ΙΙ
Ι

Ι

ω

.| _7 `

Μ ›π.. . Δ....-ε-ε-.- . -με ε ε. -μπω-Δω ._.ε . .Δ.



1» ΙοΈοῇε μα; ἀἙἴρἔἰτ ςι1ι;ί_όϊ1 Ήπιἱίὶἐε άίοΐΈ

' · ι-.4 Α Ϊ ι | ' 7 π

' γ ω; έα: 72εξο·ξ; _ _ · Τ 9;;

:Μα ἑτὁἱΜοΩάὶτἱοτιε αΒίσ1ωποη: 11επίβϋ

.ταΡσιιτϋἰειτίεεπὶτῦὶειι.' ` τ ·· · °' 1 Σ

1.21 Ρτο1τιΪΕτἐ“Η ςιι€ ΡὅυιΪ· Γετι1Π Ι)ίέ1$

` πίσω ωΒΜοτιε@Η ι1ι1ε ξ:ε κ1ιιΠιιγω @εφέ

Με. Όῷ‹:τ111ςϋ:ἰοἱτ Ρουπ Εβα: Γει·ιιΞ ὁ. ηοίΈτε.

Μμἰἀίὶομ π&9.ίε;ί201ώπ Ϊ:: νόΙσπτέέ; Ετ δ Ρόιυξ

ἴἀ8ξτἐὶιιι:ῇ ζϊ1€ΜΠε :1&ίόη ;ρόθτε Βοπιπέ €πι>

Δττ:ι1Ηοι1 εα_&ιιΙσ ΪΠίἔἰἴἐιιἀτε Ή Κ), μ`ς3Ιὶι1ιιὶΒΪ

κ εΒἴιιτἀὶα? :1ατψπ ι1ιιέ· Ιοε·ἴι1Ρ`ετίὶἱτὶειιΧ ὶ·‹ἑἔ

8οι·8ε:ιππ11 Βοπικε ἱπτεὴέἱοιι; ; πιο -ς€πόέπε
αὶίζέιῖιεπεΡειττἰε άιι ί-ετιι1τσε άι·τ Πίειι:Ετ Η εριυ: μ

εμε ιώ1ιέε1υουε ὰ ποίὶτε ἴεϊάἱἑε ι36υε ει8;έέϊτ

ε'Ηε πιοΒ8ΗΕΩ1€Βτ ἐιόπ ὲοὶΒἰΗ_έ'-ὶΙὲΗ Μ' ού: ”° · <

Βοι1,ιπαἰε`Εὁπἔιτ3Ε Παπ 1ς Και· εϋόΠε ο_ἑὁε611ὶ= >

κά: οίΒιτιότ1ε-Λουε ε1ικέΠΙέΙτ έιΙτ τάξςΙέ Ισ τεύξ

Ματ Φίξ! Ϊι6ι15 ὰειτιειμιὶε ί-ε!ότι ·ϊιφΙϊττς ειτίτ δ: σοηίΗδο θ; Ρο.τό1ε?δίΜέ:ίώε νύ ετιτϋ _ ·

τειιτ`ςι1ἰ έ: ίδι1ιιειικ ΡΙέ.;ι*έ έΠΗι1εάιτίό11 δ: ι1ϋΗ

Βέτο :με ὰ: ε1ι;ί Μ)! ε°εἱἱέ·ὲιἰἰϋἰ=ἀὶτ: Βιι1Ηϊοϊθ . '

Η ςπ.ιεΙ'ΒοιππάσραΒευτ άεπἰπΑῖϊ3Ι'ὶἰιἐΕπἐ$οῇ - γ

«Μ δεψι·ιευτ,διήε ΐεττή,ίΈΊΈΙσιά ΒΡΙ:όΡςεηεπτὶοὶι·? ΡπΗἰἰτοἰἐ#·ἶΪἐΪιϋίΙ· Ϊ,ὶὶ!Τι1ἰέΪτἰἱΪ-ἰ~πΔ 5

Βιέετ μια: ίεὲιιᾶεώςἐῇτίιτι6; ΙξαεΒΕόΈε άείςξα | ` ·· _

·πΡψ€τὶτ8·ὰεῇξτεἱἔΙξὲ α-«πς18ϋέέΡΜω εϊε6ιιέ- ` `

τσ1ιε·ἱ"Βἴ<ϋὲιϊ ε1ω:Πωε·ει1%έΒέ '

όπερ.ιά _9ιϋ6ΗΨάάϊϊ Π;ει:ΗΕΜΒΜ@τῷ

ιιὶεεε ·ςι1ί Μ· ὲΙὶιΦὴ*ὅιΒϊΡΒεὶηΒἱἑιΒἔε_ἔἱ'ΗρπἩ=

επεαΕίσθιι·Εσωε·Μ67Γεή ή ω: Μηκεεραι1

_ βσ ίοιΜῇΜᾶΙΙειιτ3 ποσέεσωππωεεαεωφ '

ΜΗ' .ψ γ ·.Η ·.

- > ι

κ

 



;·.ιτθμε›<εἐωιἐϋΕΠω1-ι5εκμεετε!Β»ιπέ Με ΒΜεε

8 Θεό: Μ.» ω;»

ιπΕ;ξοεαι:Ι:,άε.ιπείαίτι:Ροψτ να εϊιειτι1ι: (6

1011 9ιιε Βοπ :ιοιιε!.ίειτπΒιε :γὰε.ἔρ.ἰτε α: ς1με'

ΒητιταΡΡτομι;ρβε τ;οιιυε ,αμα δ; άτοἰ,β 1 ὰ:

β€ @Με βείξςΗ;:ης; @ε ςση1μηρ.9άσιτικιπε ά. .

` @κα :ή Ξι ὸτοἰέἙε ω ὸΒαπεΒε :ὲε μἶγρᾶῇοιξ

@επ μ.: ψ:1,ϊ'αμ δ€ ὰι'επ-ὰἰιπἱ;ιι1ε:_:.ἰεμ.

Βςτι1ιι€ ςεςι;ιιὶπε :μια εοίἰ:ε 'Ϊει1_ξι:έΙἱ: Ε; ΜΜΜ:

Ήπωἐε>τ= πω ί= μ(>Ροί= ό: ί=πιιτ:ΜνοΙαι$+

ΞέΒιιε ])ξςιχ μοια:-ῳ1ηιτιὶἔε£ξρςρ›1 [εμ .Βο.Θςο1φ

19ΜΗΜ 911τ€έ9π τΕΦἶἑΪ8Πὲ99ΦΠΠἀ=τ=Εὶσπ

)1,ξΡ .ιτό.οάι ιὶἐ ΓΕτςτμ_ει ; ω; έφωατιιεε ε1ιι1 ΜΕ

έ18τέΑ.Β1ε ὰ Ι)ζομ,β φ)ημε;ίιηα: Ρτςτἔὶ€τςιηεπ;

·- Η: Μέ· :ε ΑΒτςε:Β.Ι; :: φαω ή εεΒιικοΙρ ἐι ΑΒἐΙ

ὲειιἐυπ ΗΜΦο ΦΙΦ09- Η Μ” [Μ8·τα α:

' Ψεειι31ε3ε:ί[ ως θαπαωαι αμεα: ?Ωχ Η τε τα

Μ; μέμα: :π :ε Βο._ςάριμμη: εεε μέΕκέμ

' ΩΒ5ύΡΙιιε·είξ Βοβ:τε ξετιι%Βέο.τψινίι11; @ολες ·

Ψίὶ1ἐ92τὶ<>π^9σινε4= ν” ω» Μ; @Η@Φ
989€ἔώἰοἔεε-ῇσυεεεὶἐπε=<==<ι›1ὲ=ἐ =ΒΜ>Ι=

~ Α ·Μ)4=·-ίσω-Α99$υ=$οέροεί4ιιέΜέω Νοικ -

·›=ἐ1=-Γ<4»πι=ε>€ει·<>ὶ|π=. πα @με σε £ο-ικ>Πεψ

' Β5έέε-99% 4εξίσωκε ;ΡφΜάνίΜΒέε.·πι1ε
-μ.Μ.Ρ€9941εμΦεκε =σ= . 49ΜΕΑ108 Ραβάσ-6ά

ιν α Ρατε19υ εσπες€ό==ΠοΗ81=€ Ρωοσ

ξῳῇςε.τΈΗπῇε!Μ ιΕομβΙς& Πὶ;ιι. . Ιοὶιπ :ῖι ΜΒ

' - -ημε!Ξ;,οΒ Β.ί;ς]: ιόί·φ;ιΒτειιΒΙῖἑἑβῇεμεμϊαςμ.

1

`ΦΝ9Ρ1Σύ©1%ΡΟΠΠΚΜδ:#Ξέ[39:9!ϊ-ωε ο»υ:,

» .υφὶεπῦ-ΜΜ Με ισ ·(€91τθ`1°18-α-ΕπωΣε; : «κι

_ Ωρεέ4εωφε9ευ9-5Φί:ΜΦωΘτικ. Μέέ
ή › η Β π:



  

' Ριιτιτὰὶ.ποιἔπηεΙιίε Ρου!οοιιβόεωΕΕε.επτΜ πω

 

_ Δ :. Μ;; ρεσβες. `, :› Θ;

ήπιε ιεσμοάΙΕ.ηε Ροὶιπ _[ε Ριικάοή δε: Ώὶομ

ηοὰε·η”ειι1:ιοἐι©ὶοι1ειΡοὶιιτ [ει·ι1τΠετάεοτά. Ι;

@ΜΒ ἑΡαι:ὶ σε1ικροε ιτιεΙΙΙειιτε;. ειέΗοι1ε 'Ωω ι _

Ρετάοπησ Ρ6:11ι1ώτ 48τεστ ὲ Βέτα. Ή _._ὲ_

:Σε ίετιΜκΙε εοιπἰἰτΙοιι ε!ιι ίετι11το ά: Πὶειι,

ι911: ιιιι :Με Εοίετιειι(τιπειάς τωτιατηι1ετ , θά

@πιο -ίὲιἰίαπῖ: .εςςι;ά ώ: ρι8ιτεε.ΒιετΞι ΙΧειά , τομ

Βιιτ Ρ:ΙποΙΡω ίοΙτ.Ι:ι «ΒΙοέτε ά,άεο!υγ. 7- ΕΞΩ· |

.Βάση ω εἰόάόπιιε;·ϊΓειιΔωφίπε;ιο:=.1εΜι άομ- '

_ι1ετ :Πτι ΡΙ1:ιτΙίαΪφο ρούτ άρτο τεεεια!έ άσε β 5

Η6ιπιπεωθώ εε @πε ΙςΙὶιεΩΙιεἰΙ`τ εοπάε.μπιε. ν 'Μ.

Βἰε;ι αν κ5ιπαετεαΒΙο εμε το Βατεε ΡτοΕεί ὲζἔδ° Φζ

ίἰοιϊ άε·ξ1%νΕτβ,κ]πε τιιίοέε ειιιάάτει1τ-άε › _ '

ΡιιτοΙε , ΊἐιΘ_ξιμ τά :2.ινέεε ἐι 1'6Μτε βετ ίο1τ Ρ

@1ἴε:ἄπαῇεέ·ὶ τιιξΙμε (Με;οιι («τα Ιεπ1ειπ Ρω:σοιιἐ

Ιωιτιέ. ,› ·σι;Ρομι: - €ώτε ΡΙΜΒτ @ςιΙσ1ςι1έε ει»

πω,ὰὲίΠιτεἱε Ρα σε ιπσγΒ11ιτιιιιττώεΜέσ

. €εΠῖρή : ση Ρουμετφιο τομ πιπΒψοπωωσ

ΜΒΜ:: @Με άεερι·εια·Λεω 8ς.ΡΙιιε ηίΡαέεπε

  

Μιιόπωτεξέ:οα·Ροι1: ςιιεΙερο εισ:τε-οριώ.άωτατἰόπ πποηάάέπον: @μι ιπαέαΡΡεΙΙο Εφη: - ·ἐ

ίσ;ιιἰτ Μακ; Εβα: Φ κουπέ ιαοε:α- ` Η

ίὶἰ0π8611ᾶΦΙἐιἔίΪὶςΙιὶε5`ου σἐαΗεετ; αι πω ' 7 `

Βεἰειιίεε @Ηεθμ6·Ι6. ἑὶσὶω·ἀεΠὶἐιι.ἱτξῦΉΣ 4 -

Φ η ·ΪΒζΡΟΡ. - πεε(ζιΡΕα1ξ[ξΒοιηξ:·ω:αϊ1σΐΒ. η `#ὐἔἶι1έΏΪἈ€ἔ&ὶεἰει 8Βάϊοπ&β Πἰειώ έόΠρ · - 7

πι ΗΜδ £σΠ·:ή€ῇ-τ,ί·θ 5 σΩτΙ'Β-=ΡΦΪἈ

ΜΙ: ται·σέηεΗΡ@Μέ ΜΜε .ΩαιμΙὶε ςυ'β9 χ
¦ έω117002-απέωτςΜ 1εω:οαΜΒΦΨ

ΞΔΞ..'ἑξ`· . _ Ϊξ .

 

  



7 ` Βεβι καει/ΙΜ» '

με ο.ιπωτΙοπ , εμεΙΙε ερπεεεπεε :με Ι)Ιενει_ _

_ΡιιΙΙΙε. εί'εεε Ιπεπ [εαπ ειι-ποΙΙΙεει εΙ'επ::-. ΙΙ

ποι1ε ο.εΙΙιΙει1ε ειι1[ΙΙ Ξι ποιεέ εΙε ποι1ε Ρτοι:οο[ετ

] - ειιεΙεπε [Με μια πετ Μ. ΒΙππε ·εΙε Ι)Ιειε: _

`Ι πτείέ [οιίι1ει1τ πω” πε.ΙΙοιπε: με ΙοΙπ8 [απο _°

Ι ' οπΙοΙὶετ ποίΙτε εΙεί[εΙπ ΡτΙπεΙΡε.Ι.. Ε: ποιιε επ

Ρτεπά,εοιπιπε ε νη εμὶ νομιεε, ΙεεμεΙ εται

πειιπτ επε·ΙιειπΙπ εμεΙεμε@απ ;Ρε.ΙΜε, οιΙΙ:Ιίε

@ΜΙ @πμπει· ριιτεε. "Λεω Ι·ε[πεεεεεΙε·ποε

.ει1[ειΙεεε άεττεκμε [οι1σειπ δε επιιεττΙτ επ εεε

» .Ι·ε [ο1:τειιοε εΙΙετΙτεύ εμ'επ-Ιει1ίΙΙ:Ιε1πειιτ ποπε

σ /: ε ξ ' ,-_;γεποπε ὰ οπΙσΙΙ·ετ εμε πόι15εποπε ε[Ι:Ιοπε-πΙΙε

Ι έ' ΐ [ή - 15ειι εΙιειπἱπ ΡοιιΙ: εξέ[ετ ὰ Ι8,8Ι0Ιτε·βε Ι)Ιει15

: Ισ ' ' '"Νοι1ε ι·εΙΙεωΙυΙοι18 έ; εεΙιιγεςι1ΙΔεεπεει αμε

` " ` Ξεπ νιιεΙΙ[εοιπε [ε Ρετ‹Ι εΙε.πεΙεε εΙἱετεἐοπε_ε

δε εμΙ2ΙΙε Ιεπιπ @ΜΙ ;εἶείὲώἐτμοπο[έ.< δού:

ιιεπε ειιιΙΙΙ ποπε επετε.πε·,ενΙ επεΙεΙυε_ζνοεει

είοππιοι1ε-πεπιεΡεοεο[οπε.ε1ιιε Ραπ Με ΒΙΟ;»

π· εΙε Μειωσα Ή0ιι8·ποιιε 1εεεΙεεΦπεπω

^ επε[ιιΙεεεεο1π1πεΙε Ρτε,[εχΙε ΩεπΙε;ΙζεεμΒ[ΜΜ

_ · · η;_όπ ιμε-ποπε τεπεετοιιεΙεεπί0ΒΜ)Ιε ίζε

δ μ - @ε με Ιε ιπεϋπε1?ε.οεπεεε εεεξειεΙε ευΜΖβειε -

Ι μου· Με.Ιεειι επεεπΙρ ΕεεΙ[εΙπποειεΙΝξεΠοει1Ω

·' ε ποπε εεεΙτε άεπε-ΙεεεΙίΒτε[[ωεπε ε ποίΙ:τε

ΙΙ Ξ γεεπεε ε εΙεεποΙΙ:τΞειπΒΙΕΙειέωΙε ποΙΙ:τε επετε

Ιἶ χ / . εε ΕεπσΒΣτε11Ι:ΒΙεπ1εε[1Με _ Ιε εΙΙτ εεΦΙΙΙ

° .· -ὁὶεΣΨΖεεεεεΕρΙΙΙἐε @με ευρω εεεΜε

·‹Ιε πρίεεε.[οϊ εΪείΙΚΙετ εΙ;πεπε'πρωε;τωΜΒω

Ι Δ « σε ίεΙπεΙΙ.επεεπε Ια νὶε εεεεεεΙΙε: -εε·ε11εεεΙε
ΙΡΉτεΙε.εοΙΙ:επω! Ωεεεεεε!ϊ πειε.τεε “ε

ι: Κ _ ΒΙΟ;

. κ ›

ΔΔ; - /νΙ ›
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1)ζειι τιοτιετομωετει ‹ὶε (εε Βἰει1ε Ρ]ι1ε ετιεοτ

Ροιιεεε εμε43σικ Κ 8ἘοεὶΗετοιιε ω” ἰιυΡετ

ΜΜΜ :·ιισε:ε τιίμτόειε ε!οι1ε εδ.ι1οί)ετε ιω-· - ›

ιιετειὶι1-Βἱει1 , ' εμε είε Ια νίεΒέει1·-Ηευεει1ίε,

Ροιιτεε εμεμιτ εεμ;ογειι ι1οιιε μειωμ

|άτοι3ε ὰ ιιοθ:τε Ιοιιι1ε::1.Ιιι Βιιτ εμἰ είε Μω1ε -

' @είτε άε Πίειτ. ΟΕ μπι: τιομε ιπεήπίεεετε1ιιε

μεμε εὶειιοιιε Μ. με: εοι1τὶι1ιιεΗεπ1ει1τε ›

μπαι ιιοιιε οΒΙίεε' ειε-όειιτειπάετ αμε [εε

μα” εΠέειι επεΞενοΙοιπτέ ί-οὶτ ΗΜ: επι Ηγ α· . Υ .
τσκ εοιπιτιε:ειι ειεΙ.ε Ιει άετεε1ιε!:είε εμ των:

' εοιιΠεὶεεειΒΙε Ιε μιτάοι1 σΙεΙ'ΕεετηεΙ :εεε εμ:ζ

ιιοιιε Ρείιτ ιπἱειικ ὶηεὶτετ ἐι (ο. εΙοἱτε εμε [απ

:ιτάστιϊ Π:ι-τοιιτ ?Με οιιτηοίὶτεἴεὶιιτ: Π:
Ρ Ί

τεθιίεείοι19ιιουε εΙωιε [σουτ Η 8! Πε? Μειἰε #7

ο`ιΪ Ροι1ττὶ0£18·110!15 τεοιιιιετ νι1 | Με ετειιά

' ίΐι1ἰε& εὶε εἐὶοτἱθετ Ώ.ἱειι,ε1ιι›ο.ιιΡετεὶοιι ε!ε [Εξ

'- τει·πε!Ξ 5ἰ Παπ άειιοτιε ΒΙοὶτε με 1Ήει1,Ροιιτεε

εμε εὶε ΜΥ ι1οιιε εποε” Γεί,ει·ε ,_ Μ. τ:ιΠοπ ,_ Η

ηοιιεεπιιτε , Μ. εριίεευεείοιι : εοιπΜειτι Ρὶι1ε

εἰε εε εμε εἱε ΜΥ πιοιιέωιοιιεΙ:ε τεάειτ1Ρείοηθ

(Η ειυοιιε-ποι1ε εἱε Ιιιχεείεε εεάειτι ῖτὶοη επ

' ξμ.τάο11 ‹ὶε Με ΡεεΙ1έε : ἑε :εποε εἰε 5:ι.εμ.ιεΙΙε:
Εἴετἰειιτε ιιοιιε ε0ιῖιιηἔιεΙε εε Βἰοτἱίἱετ Βίει1 Δ

ειι ποίΗε εοι·Ρ88ε επ ποίἶττε εϊΕπίτ , Ροιιεεε

εμε ι1οιιε ασοεε είὶέ εεβετει Ρετ Ρτίκ › @φ

εμε (Π1τι(Μτοιιε αε:ιεΙπετει εἱε κοιιτε ιτι1εμ1·

( 1 ' Ϊ α: Ξ ·

-μψ..-..._.' .44ώ

~

ιέ,α.Ηιι ε1ειε11οιιεὶιιγ [ς:Νο115 ω] ΡειιΡΙε ρεει1- κ.

Ιιετ εάουιπέ έι Βε5ωπεε ερωτα. Οτ ει!οτε 81ο- ·

τ1δετουε-ιιουε ΒΙ'Ξωάς:χης11τ1>Εῖἐϊ1ῖ€ι›(ὶϊω1πι

ε ε Η ' ν; ›
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; το» . 24%ΜΜφΜ €
· μ φωτ το εμε πισω !:ετωπε ίεΙο11°ΐ:ι ΏοΙοιπόΊεἴ=

ιυοέδικτη 2:1ικ.τ!ε ά·ιοί)ετε εοίὶέ εἱὶοἰτ :οικον

Ια εομιΙΡε , @ιι βατ τσιπ 1εΡε1τ_όοιι , τξι1μοί]:τε

;' γ ιινμτ@ἱεμμ1ὶίετε ,” άιιβειι. ιι ιπὶίἶετὶεοτὸσει1-·

`= Πεκ. Μ; ; ]. ¦ γ 1 ·

· 7 · : Β;:1;;Π;ι ςτοίβεβτι; εφηεξωοτι όιιίετιήα· εξ; '

@μπι :ΙΕ ,-ε1ικ ἑοιπ ε; εμε τη Ϊαἱε , δ;; ίεΙοη Μ.

[ομὶφνοΙσητέ_;·[6 Μαι , δε ί-ειι)οιπερτ Ροι1τιό

1 . - .Δ €ιότ16εξ, ;:ζ(οί;: Ϊτμηεὶ1εΙυεητ δ6211€τίΒ8Υ6ϊό

Ρ τ › 7 @ο αμκ. Φαϊ: ίἱε'είἰ ὸοίΒΒΙ1Βετ και !ιοπ4ιυε

:ή _ 9μςε: :Μ Ιἐξετιιὶτ ὰ εοι1ττ6:-:α:ιιτ : ΡειιΓεε-τμ

ς1ικ @η ίςτιιίεο ΡιιἑΠἔ -Ρ]ιιὶτε λ ΒΙειι -ε'Η τα

@€ξΡΙΘΗΕ :Στοχ-ωοίιπε2 Νε Βιιιτ Π· ΡαεΒιιο

_ ηωι1απ_τΙζχι1Ιτ Βίειι , τη Μη' ΡιιἰΠὲε ά1τε εξ

'Η . (Ιω επ μή Ρβω.4ο.ΜοιιίΠ1οιι,ΐειΠντΞε ΡΙαἰ

@τ €ει!τε ἑει γοὶοιπέ:εἱε ΗΝ τα Ι.ογ εΠ: :κι άο

&ηρε εξε ηπα €τιττιιἰΠοε-.Αιι Ρβα14.1ιο.Ρο.τ Ρεο

` Βὶπεςἰε -1'ΕΒὶΞ·ίξ (με Π: ΜείΠειε α: άσυοΙτ 2.(

_ίμω)ιέ·τ _αΡΡέιΙοε νη Ρει1Ρ]ω ΡΙείιι Μ:

ί]·φάε γφιι1·οἑυ:Ι›‹›ὶὶτ ιιοιμε ιῇοΜὶἰ·στ ηι10Ποη5

' ]. άφιου; Μπιτ Ροττεπ Αυ ίὶι·ιιἱ-το @Ια [Χαι μ”

· - -| Ρετ Ιςε?ιηςυπω ἐζτὶἔιισςιι·ε άρ:]ιι Ι.ογ 5 1ί1Μ5

4 Ρα; Εφ Β;π1ε2 ΒεΙΡἱ;Ωι1]ε;Ϊε4ςὶΏ_ ΓΕι1αζι18ίΙε : ποπ'

Δε” Ϊὲίςςεῇἰιπτο Ϊοτι1ἱἱΘ, ηπαῷε Ρετ Μ. ΜΜΙς:ιιοιτ _

μ;-ΙΪςΪΡ;ὶΖςΜάξι·ιιίτιιάα , υιΜε ρ:ιι·οΗιιγ όΏ

ε . ` άοΡιτἰφιμ~ ΑΜΒ 'ί_ςπιιοιιω1οιιε ορο ΜοΪ ί-ε :ιη

Η ` -ΒΒϋΜϋέ9.-28.Μ[α6, (#47. Ϊειὶ: νιιΉέωοιπ» '

δστε1Μαιτόοε _ιιή&:ποε ιμιἱ ίωι.Μπ νικ ρίστό

-= :φΠττωΌφω & εεε ὶιια!εἀὶ&ὶοηἑ, ε!ίτΠΜΘ

Σεπτ @Η ω): ὰ οι1ςαβε;Β€δέεέμ Ρως Μα Πέ

- :ξ ' - Μ ί Βιιοδ | ~
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- Μ Ώἰ€ι19 .ΡΙιιε Πὶειι ι1οιιε θιεΠίτε Μέ πιον6ινε

ω” ί / μη,

@με 8; κ:Ι·ιόίΤεε ρτοὡὶὲὶε-ιιἴε:ε ό. - @παω ›- &μμ

ΜΝ εμε: ω. ιι'σ.ιιαιε @Νιν (εαπ ὰ ΕΕ.τε:επώ

τοπλ)ωιαμίαγω Χάο ΜτΙ τσακ, @Με Ι' ή

Βοπά·απω Φ:: πωπω οΏοία. Αυ ::εμπτα1Π:· ὁ

Ι'ΑΡοίἑ›εε ΕΡΦ.Π.96 Οο!υ!]ίσϋκρ;;.υπ[5.Δμ ΦΕΡ- Α Α ῖ

φα εΙιοΕς.› ὰἰτ Η , «μια νσιιχία:$ει , ?εήτοε Ι€: μ ·

σ6ιιιἀφ-εοιμτειἔε εοιπωεται $εὶ8πει1·ω 86 ποπ

κ:οπιιτισευχ Ησπντιπεε , ΐεωεΙ1τωε ε!ι1ε_νοιιε-τε=

αυτα άιι Ξὲὶ8ιιεμιτ·ΙοΒι1ε:ἀ7σ;ι ὸε-Ι'Ηε:ὶτπ8ε: ` ,

απνομο [εταοπΞο,(Βπώ Έε 5εἰΒιιειιτ. Ετ Ιε

ιπΔεύτι€ ΑΡοίΒ:0 Ρο.τΙ:ιυπ άσε ειιιιι1σίι1εε ε. Εμ

ιισσο0αΪοϋφ.2.ναβ. Ήε: ε!πιοιιια, άπ-Π; επ

Βια ἴώο1μ1ιι”ἰὶ ει ΡτσΡο έ επ ίοι1 ααα , πο::

Ροί11τά ΜΒΝΕ , οιιρατ τσι1ττειίι1έε : επ Βίου

:ιὶωςεεὶτιγ 9ιιΕ ἀοηηε: ἔει›γὲΙτ1οι1τ.7 Ετ ΐείΗι11β _

9!1.35Ε·έ ΡαοΡοε. πω:: ΤΙΙ@ι! Μαρ.5. Η Ι10ι1ε €ίἘ Δ μ ἐ

€οιτηπιατιάέ ὰξίἴτε τόμίἱοιιἐε ἱογειικ. ε”Π 3 7 - -1

Ματ «Με ευ ι1ιιὶ_επ ώ, ζ`ιέςοιηΒὶ€11 είξ-ατ ς1ιιο Ι δ

Γ:ιτό.ειιτ Με ἱὸοἱαττεέ απ· ΓοΒ ἱἔτιιετἰοπ :Η

Μια νεεω: δε ἴιιΡε:ίὶὶτἱοιιε Ρεπάωεε,(ιιτισε[: -

ίε ιιοΠτο εΞεάειιτ , ποίΗε θ:οωει1τ :κι ίἶετιιὶξο

«Μ ὶοἴετιιὶτ, Ρὶυιτποιιε τειωοηε-κιουε ἀἰΒἱτἱ-/

Με ά ίσο ίετι.πτε. Πω Η ειΡΡτοςὶιε άο ι:οι1ε [α 4

ΡατοΙο ' Ρὶιιε Π «Π εΠοΙ8ιιξ-δέ ιώΒτε ειΠ·-οβ `

έΗοιι. ΜείΡώ-ε-τΙοιιε-ιι6ιπ Με [Μιιάζέε αρ .. ~ ] ἔκ

ίωἶιΒΙεεε,ίἰ ποιιε ειιιἰοιιε των: ἴ6ἱϊ ΡΜ ΔΕω» · 3 - . ` ` τ

τειΒε επι ἶεωἰ‹:ε Πω” @ΜΒ ΠοΙΈ-έι:Ρτοιτυ . 'τη '.

Ρωτιάε ως ΜΧ· ναιι€ιέε ώ; ειιοιωΙαποθτσ· πτ·` >

@απ ει ιικ·νοΙιιΡιέ8,8ς)_ εξέψη;Ρει.ιτ εοηἀ°ιιῖ

· _ $. ~ _ Η ω;

`
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2ρ4 Φ; Ια η·Μεβ1Μ

τε.(Σριιτειι1ε δ Βτίάε.ει,ωμ.τιιε @τά ιιοΙΗε νει

ιιὶτέ , Ωσηε ιι'ειιάουσ ΗΜ :Η 1οιιέΠε ΠΙ (Μα:

Ρς1ιπ ΕΗειτιὶτιετ 2.1.1 ί-ει;ιύςε άε Βἰει1 :πια ειίἶε

άίοιι.5ε.οι1ιε2,ετακ:ξάσε ιι Ρο.Π:ε δ: νὶειπἀοε

άιτ ε; πιρηάς ·, - ι:«:1ει· παω ὲἰὶτ ιιπιΙ «κι τω::

έςιιωιἀ οφ ικξιιε Ρ2.τ1ε ά:: Η ετειἰητε ώ: Πὶει1.

Βὶε;ι ἀἐἔοτειιέ όι:Ιείι1ε απΠΈ , άι,ιε1ι1ει Η

'ν5:ιιιάε εΠτοΙτ σΙο Ϊεὶτς: Μ. νοΙωπέ ςἰε· ίου Ρε:

ιεο. Ν'εθοέτ-τε Ροίιπ απο: (με 1)έςι; απ εσω

πιοικειτιση; εἱ€ 11οραφ τε8επετατίου παμπ Μ:

ω:ς:φΡρ_ητ πς›ιιε ΑΜ νειιέτὲ (ση ΡΠεΞ [ειπε

@οκ-πετ τοιιε Με ὶοιιτε ΪιιΞεόὶτ:ὶ πάσα Πὶει1

ςΓνί& εοι11ιι1ο άε νἱρΙου‹:ε εοιπτε ποίὶτο Βαΐ

ςΪιεττέ ; δε εἱε ;εΪιιςἱΙΙε; ιιοΓτςε 8οιιίὶ Ρετ Η

Ρώπα όσ ίὲε εΙπο.ίΗιυςι1ε. Ε: ὶεὶ ὸέτεεΒεΪ ε.

Ρ1ειι:ε Ι: Ρειτάοιπ @ε ]]Ε.τςςιιε1. δωιε κά”

ς1ιιί ύψη! μ_ω1 [ο. Εστω ὰ: Κ· ίξτιιὶε, ιτηιἱε ἐπ

Ιοιπέιπ μ: ςομ,:α8ε ὸἔειπιΡΡτο€ἰιετ_Ξ ΕίἙ-εε Η

ςαιι;!μιιπε :Με ειέξιωπε1ε άε πώ: ευκ-ιιιο[

| ιιισε :τσουπ Ιέϊιι€ο ξ @ε [ο ΡτςτὶΡὶτττ απο

ςβωϊ1€5-άαι1εΙο Ϊι1ΡΡΕΙςε 2' Αάσ.ιτι ὅ( Ειιἐ ίσω

ςαιπ5]εια €:·σ[πό έεηξιιγοπτ Γε εειώ.επε Ρωτ

4ιμί Με αρ εεε ψιΞο,Εώιι : ει: εοιιτ.τε;ίω νη

Ιις›_ιπιιπ Ρουτ-β εαπ: ιιΠἔατέ @ε ί-ατεσὸτιοὶἱἱεὶ
πίσω :μια @έσα : Δ Ραπ-Π Μαι ί-ςπιιοὶτ ηπα

Ώἰειιξυγ :ι Ρ:ικάο11ιπέ τοιιε [σε ΡεοΙιει , ίἶιιιε

εΠκε: εΠπειτ άο Βαιτιάσ :ι&έΗοπ ὰ (οκ ί-ετιιὶ·

α: Η ηΪγ :ι Ρο_ὶιιτ ἀ'οΒΙὶ8ειεἱοιι ΡΙιιε·είϊτοίόΈε

€1ιιερ€Πε ς1ιιί Ρτορεεἱε άσε βοικΒεεε 8τατιιίτε

άλμκιτωιι ω.νετει!ε. Δ.Μαὶε φα! ΡΙιιε Βτιιικ!
` . Δ Βι·:11οΗ



  

· ω'ίαΪ2:Ρ€εόές; . ~ .`ῖ6;~

ΒοηεΒεέ ι1σ.ιε Ιε Ρεικά6π ὰ: οσε ΡαέΒέεϊ Βέ σὺ

ΡοιιττσΉ: :ωΙειι:ε-ΡΙιτε ἔι ΡΙεὶιι Μία: Η Βτε.τιιί~

τό, Εν. Μσε:ς:ιβιέ Με [ΈτέτιιεΙΞ .ΟὸΡατοὶίὶτὸἱ;

ὸοιις ΡΜ ιποἰἰεεἀηἔτπτ5τιιἀε, Π, ι1οΕι16111πιτή _

ςιιίοπει:Γο.δο&ίοιι έ: [οτι ί-ετιιἰ:ε3Ε.ε:ΡτσΡἘιεδ

το 2.11 Ρβια. ι:4...τεεοΒ:ισὶίὶ εμέ ΓΕΒΙἰί-ε ει.ιΒ: `

οίὶέ τμὶπεε,ίὶ Παει ιπἶειτίὶ ΡσΙιπ εΠ:έ ο11ττπ1:2

τοπικ Ιειιτε €ι1ι1ειτιἰε. Ετ ι1οιιε εμε ιΙΠὶσιιεΤ

ποικ ὸειιει1ι1ε Η Βἰειι π'οι1Ρε Ροϊιιτ είὶό Ροί2Ε

ι16ι151οτε ‹1ιιε που; ρίὶἰωᾶε ίεε ειπ:οιΜε2 ?ή

@ηΠάω ώ: θα. Εέο.ιιοΙιε :ιθἴεἑὶἱοη ποαε ε :ιἰ4

Απ: Ιοτε.ε1ιιε μια; Με Η:ι“ΠΠσπε ›, --Β «η πο”

Ρο.τάοππο.ιιτ' πω ΡαεΒόε -, Π· ποιτε ιι εἘιοἰΒ$

` μια ίσπ μι: Μ; ι11οξιηιιςτἰοι1εὴτισυε-ἀε Βι

εετί:έ 8: δει εάΕ1ση-Μόιι οΒεϊ1ΐαιιοε3 Μπα _

ίι:ο.εΙιε Ροἰιιτ @απ ά'ο;ιιευηε αιιι:κοΐοιιτεε Ριύβ
ίθἐ ιιἰΙἀόἰιιε·ί-οττὶϊ.ϋιι ιοΒ: μι” ατόεπέ κ [ΜΕΝ

11008 6011β.εκτ τοι;ε=επώετε :αν ίεωἐωά6οεέ

Νη· €άτ1ίΡοί1τ παμε Επατάοπιια:ιισε · ΡεεΝέε08:

11008 ό011ΜτΙ:ι ν1α.ειοΒΙ58έ έ1α>ωοτω16Ρώ. _

ιὶοίἔιἐὶὶἰεέὶὶοιζ -Ε..« :; ;.›,. ν

Υ' Ετ είιιίϊνοχοσωιόπε· εμε Βἰειι Ρε.ι*Φ:111πό '

@Η @ΤΠ (οὐ: @είπε : Παω Ρπτἀο1ι°‹1ι1ἰ ώ:

μι: άειιετε ΙΈτετ-ιιεΙ ΜΗΈ επ παω ία £τείι11Έ6

ΐοτι (ειιι1εο. 5εὲιιἰεε Ρειι·ΙοςιιοΙ 11οι18 άόι100$

ΕΜΠ? [€11ΙειΤ1011τ τετ1ιτε @χω :ω .(8 Ρωιε

ποιτε ει. ;ησ.ιιώείξέ Ιαν οΠα: :ι8τωΒ1ε η οσο Ξι

ειι1ττοΒιπ ΡτὶιιεἰΡο.1 έα Ρουτ τα ΒΙοἱτ€ , δε

ποπ ειιιττειτιει1τ ι1ιιε ?εξιηεΒοιπ;:ιπ 8: άε Μη
α.ειιτ. - ν γ· · ¦

.
/

-

 



ΚΜ Φο;&ωεσηεβοπ

ΝέαΙείΙΐωι: ΡειΙΙει; ΡΙΙιέ ομιΙττε·, 8; τωίΙ4

Ι· . ΦΙΒΜ:ΔιιΙΙΙ.ΙοιπιΜίτσιηεώ εΙυε:ΙΙεε ΗΜ: Μ;

. μηάεε :Ια Ε» £1:2.ΙαιΙ:€ ου ίετιιΞεε εμε πρι1ερΙ:ε

Ι γ - Παω ὁ Ι)Ιοιι, με. ο·τπίπτε: έκ: Ι).ΙΙ:ι1 εΙοίτ ιιιιοΙο;.

:Ι · . (ο. ίς;ιατεε-_8ο ΙΙι.ΡΙ;ε111Ιοτε μπε επιποΙΈτο ει:

' Β39-. Επί;ωιιι_ΙΙΙ ΡειτοΙΙΙ:αρ 86 άκοιιΙα Φ: Η ει;
·· Ι τρωεωιφε_ε.&ἱοιιε εκαφΠειιτεε. ΒιιΙιιαιιι: @ΜΙ

γ' ω; μα: άπο (ΙΜΣ Ιε ίετιιΙατ ‹Ιε Ι)ΙειιείΙ αιι.Ισπ

Ι Ι Ι Επιειιτ ου €αιτει:Ισι1:. ' Ιἡ _ ΙΙ:«εΙΙ Ρτειπ1ετέ:ιπέι1τδ:ΡτάιιεΙΡπΙειπαπΕ ΗΡ - `

· - τειάειιτ : οπο: Η Η επεΙιπεάε ΒΙο1.1-118Ι08Β 4391 '

Ι Ε0Πέαιιτποπςαιιτ @του οοτΡε Ιοἔ€τ0Ι1Ε δέ

Ι: : Ν1ω11ε Ιεσ.ιτ ΡοττΙοπ Με: - Ισ8 .Ι1ΥΡαΐεωϊευ

› -_ έ οέίΙ Ια €Ι11€:τ€ΙΙο 906 ΠΙ::Ιϊαιιοπεοπτεε Ιω

Ι ιπςφίεΙΙ:ινιε ειιι Ρβιακιι. φ. ΙΙ Ιει1τ άεΙΙ:1ιά Φ;

- Ι Ρτειιβ€ε ὰ Ι”ωΙΙιειιΙε ΙοΙιτιΙΙὶωιςε στι Ιω: Ισριμ

/ €Ι1ε. _ @ΜΙ Ια ι1ιισκεΙΙε;άε Ιοίιιε (ΙΙιτἰίΙ σωμα -

7 Με Πικάσεε ά: Ιου κ·01Ρα Πε οΙΙΙΙτιογαπ ΙΙΙ

#' _ 1πειππο·, Ι'επετ ,ή 8: Ισ ειυπἰιιω ιπ·ιείιτιο τεπ·ΙΡε

ς11ΙΙΙε :ιπεειι1;ΙΙΪογει1τ` ίι1Βειι·Ιει1τ, ιΠΙΙΤ€τΙ£ΟΞ;

σΙο δ: Ιομιικό. Πε εοι1ΙογειπΙε 111οιιΙΙ:Ιί0ΕΦω.

& 6ι1$Ι0ιιτΙίΤοΥ€ι1ΕΙ€ εΙυμπεειιω ΙετιιΡι1Ιειικ

έε εΙιο(εε Ι·.τΙιιοΙεεωαΙε οιιΒΙΙε1ϊκ έε πεεείΙΙΙ.Ε

τω. Πε π;ττοὶογ€ητ Ισ ὰεΙποτε δε Μ. εσιιρ€,

ΑΜΙ:: Π: άαΙεχμε είΙοἰτ ΡΙσἱπ άε: τ:ιΡΙπεδε ό.ΈΧ- |

ατά. 5φιιΙεΙιτεε ΒΙ2ΠΕΙ1Ι8,Βειτ.ι1ΙΙ Ρο,τ άΒΙΐ0Ε$ο χ

ΡΙεριε ό‹: ΡοιιττΙτιιτε ει1(ΙεεΙειι1ε. (]ΈΙΙ Ι'Ιι1πι· Ι
Ι Ι 8σάΙε Ια ίΙψεκίΗτΙοτι άσσο κοψω ·Μειἰε δώ Ι

  

@ί . ιιιιΙΙΙ νο Ρ:ιτΙση ΒΙεπ ΜΠΕ ‹Ιε τοιιτεε [σπα

” . . Ι ·Ι ὁ ΙηΡοεκποε , ε1ιιι ιι18θο.ηε ΏΙ€ι1Ι€1ΙΙΙ3ΙειΙϋΙ€ ὰ

- τω:

  



» ῳιε-Βἱειιιῖἱὶειπ :Εί:Ρ:Η: `ντιπ ε1ι1εεε11:: ‹.1Μ 1032 μ

  

κ

~ τ Μ
ω» νεοΙωπ κ1ιιΊι- -ίε εριπειιτεάο Με: πιέιι€·

ειτε;ἰεμπς! 'Αι;Ιὶειτ_ ι1ιτΉ5- @οφεως ί-ςειιιοὶΕ›

·ὰειὶΖτιεη;-.ὰ'ειὸοτεη: Ισ: ετέι18τκ:ιιτ δ; πάει-β " :

ζ τω: ετι.εἴΡτὶτ δέντ1Ήέ.Ε.Ε Ριιὶεςιιε.ποίὶιτε σε _ `

- φα ει εηί‹η :Σο μίι1εφεάε τοπτεε οσε ιι6Ηόω ` _

`βεΠς:ώ Μι! ιἐεἰ8ἔοετ,ἱε απΡε Ρτοἀιιὶ:ε-ἱΙτὶε ~ , ` · ;

βο-μτεεβ-οέξεἔ Οιιγ @να ιπιιιιπιὶσειτΒτεΡςιω |

ι μοάυίικτ·ά: Βοιπε Εκιιἰ·&ε: οιι Η εΐνπε ίσι1τκ:ε

επφοΣάβωπεε Ροιιιιειπ £οι1Ιέτ ‹ὶω τιιάσεωπ

› ει:εωΡ;ε ὲἔῇιἔεέὶἰοπ: ΒεξΡώ.ε εμε Ι,ὶιιιο.<ἐε ώε |· - ἐ

εκ

Ι)1οιιαι ίσια ΡτΙπεἰΡειΙ~ ΥΙὶεΗε-.ειιαισε επτα; Η -

ὰοἱτ αι1$μ1ιιοψαΙειπεπτ τεΒάετ Η ετ;μοτε

χ δ: πειιεκιιακ1ιι3: 11008 ἄειισι1ε 3ο. Πὶ·ει1.· Ριτίε.

@Μ ςιι'αι1 :Μ ιιοεέιωεε ὶοιηττοιπ έα [Μιν

ε!Ρει! £οι6τειπτιπειιτ , οιιιΉ1σ:ε [ομως οπο

ΑΜΒ επ ει: ιιιοιιὸε-ΡτἐτιεἐΡαΙεωετιτ τειπ:Βιιεε - >

1 · ώ: Μ. ετειἰιι το άιι $ος;πευε.ΈΕ: Ριιἰε ι1ιι'ἰΙ Βιιιι€ 1

ΗΜ ΦΠ71τιε Η: ορι.ιτε άοεδοιπέε ώ: Βία1 _ _

π'εΠ: Ξειωειέε ἰπτ€τέοιτιμι ειιπειτέιιουε,3ο.ιππιψ | ) ›

211ίΪὶϊιιαΪοἱτἱιιτει·εοπιριια ιιοθ:έε ἑεειὶτιτε ά `

κιιεκεεκε ειπκεε Μ): : ὸ'πἰὶὶτι1ἑε , Ρ.ιιἱ;θιιἶειι

σ:Πε νὶε Ασε σο:Ρε [οητ (ΒΙυ.ιει:ιτ οπιΡείεΙμεἔ

σιέ [2Π1ἱτ Πὶαιοιι μεΙυ.1!ουΙοιιι: άεειτι:ιλα3· [ #

ἀΝ5› Οι! Ρετ Η. νἰοὶετὶἱ:ε ώ: :Με έτιιι·εωίε:Ριήε

Μω·φ1ε ὸέε Ι'Βειιτ€ ιὶε πο!Ηε απο:: πωεοτΡε τι:ρο[ειιτ οι απο @πε ΡΙιιε (έκιΠϊ Ξ! 'τ Υ

ΙΜΟ! ί0ωιι'αι1 άεπιΠετ ὶοι1τ, Η εΞειι-ίὶιἱτ (χω: Η |

ΡτὶΠ£ἰΡΑΙε εΪιιιττἑο (ω @Με άι: Πἰειιῖ--εβ / '

άοιπ·ωε ξιιοε ειι1κε , £1ιιἰ-11€ Ρ€ιιι1€Έ1Ε ε1ϊτθιιι ~ · η



ΙΌ8ε ΏεΙα,Μι-Φου

' Ιϊα:ε με 1·ιοε τππειτιἰε, Μ ΜΜΜ επ Ρουάτο

› Ραπ Ια ώστε: Ετ ε» α: ΡοΙΙιζΙ τοιιΙΙΙΙ:ι: Ια ιτκιτ- '

Ι (με Ι-Ρει:Ι2.Ιε ·ςΙιι ΙΈτι1Ια α: ι1οι1ετΙειιω18 ὰ”

ΒΞέι1Ι 'ΠΙ εΙΙ ίυ8έ ΡΙιιε σ.ΙΙΙ:ξΙ:ΙΟππέ ειι [σκιά

] εε άι: ΙσπΚογ , μα' ου ειιιοΙτ Ιι18επΙουίε-'

11ιαπ ·& εττΙΙΙεΙειιΓειι:εω Με Ι0 ΙεπιβΙειιπτ 2.11

εΙεΙποτε , ηιι'νιι.:Ιιι_αε σ:1ιιΙ η'εΙΙ: Ροὶπτ·ΙὶΙ›οιι"

' τοιιι·τΞ[ο.1ι δεςιιἰ έφει1:Ιεπιτ α επ ίση εαυτ

νικ ΒειιιιτοιιΡ ΡΙιιε ΓετΙπε7τεἴοΙιιτὶοπ άι: εΙοτι-_

Μ:: δε (σε Ι›1εω 86- Πι κά: ΡΜ: Ιε Ιετς1Ια:ε @ο
Ι Ι [οκ Ρτἱιια: : ππιΙε Πίειτ πε μου εΙΙτσ: ΙΙΙ @τικ

Ι-έ ΙΙΙ ο.ΒιιΙ.έ £0ΙΠΙΠ€ Ισε Ιιοιππνεε. Ι.ε ΡτειπΙετ
1 Ι δ( Ισ ΡΙΙ.1ε ετε.ικΙ εοπιιυπι1άειπειιτ ειιι)ΙΙ ι1οιι8

μ. _ Ι · ιΙοπέπε , όσα , Τα αγιτπετεε Ια $εΙεπειπ του.

Η 4 ·ΒΙειι ‹Ι‹: του: που αειια ΑΜΠ ΙΙ Ιοη‹Ιε Με

β .Ι Ι Ι _ τωιπε & Ισε τεΙι1εειι1 ΙοικΙ ιῖΙ€ί€ΙΙΙ€Ι8 ΙΙ αεΙ-ετΙτ.

Ι · [ο. Ι.ογ, ὁ. τ:ιΙΙοι1 άεο;!ιιογ ειιιΙΙΙ ΒιιιιΙά :κι -Ρβα.

' Μι. Ρτοιπεττοὶ; ἑτΒΙει1 εΙο αΙιοιυΙπετ οι Πη

το$τΙτέ εΙ€ Ιοτι εατιιτ.Μειίε ΡοιΙι: :αρα ετ:ιΙιιτο.

Ησαυ α ίετιιΙατ ι·Ι€ιι ἑι Ι)Ιου , τ:ιΡΡεΙοιπε ΙεΙ·

άετεεΙιεΙ: Ιε μπάσο ΦΠ είΙ μ.: άειιετε Ιιιγ. Η:

-Ε0 όςιπειι1‹:Ιε ΙΙ τη εΙΙΙιικε ςιι'επ το Ρ:Ιτόοπ

ΩΙ€ιὶτε ττοιιπρφ Ν'εΙΙ-εο ε1ιι”νι1ε Ιω:ΙΒΙικι

, κ_ Ι Ι Μάη 2 η Το Ρωχ]ο;]Ιπε>-Ι.Ι Ρετ ΡτιτοΙ‹:ε Ροιιτ τ;

- ' 'Ριιιιἰτειι €ΙΙΙτέΙ:Ξ Τε:ΙΙεε αΒΙΙ1τεΙΙτέε πε νο.Ιοι1τ

, _ ~ τΙοιΙ (μια Ροιιϊ αΡΡιιγετ Ια ΡιιτΒπτοἱτε ά:: ΓΕ

' 2ΙΙΙεΚοιυαΙτκ·. δΙ όοικ Ι)Ιοιι τεμτάοιππο

κ·στΙ:μΙ:Ιειπσηε8ε οΙο Ι::ιΙθε, Ι:αιτεΙτά-ΙΙ :με Ια Ι

ίαΙ.1ίεσ ΗΜ ω Ιω: νοιιδε 'πιο Ισά εΙυ'νι·Ι Επι·

ΜΜΜ, ε1ιένιιο ν:ιέπε εΡΡεικεη€€Θ ΜαΙ:. Ιε το _

` ή άειι·ιωκΙΙ

 



  

Ύ··ΙΙ42=εό·ξΝ. 36% ·

ωεΙηφΙΙΙε ΡΙιιε. Οι: «;Ιι1Ι α. Η: ΡΙΠ: @ε ΡέιτβοΙτ,

' ΡατεΙοτι :Ιω ΡςΙ:Μέωου·ιοΙι ατυθ,ϋιι του φἐΡὲ2

·18εΙΙ:ΙιτΙΙ: 9110 τά ΙΠΒ08Ι @Η Β.ΙΙΙε·]ηΙΙΙΙΙΙΠΙ:11Ε

·ΡΙι.ιε εοπΙΡεΒΙα φ1::ιιΙΙΙΙ ε·εωευχ·τοπ:Με

εφιιΙΙοτει Μ. Ι:εΙΙάτέ τΓνΙΙΙ: Βιςοπ ΡΙιιε ς:τάμ· ·

μπει: ειπε Ισ; σο:Ρε : ίο.πιε τΙοιιΒτε @Με Ι:ι1ΙΙ: ἑίΙἐ

. τοιιτπιωπεε «Ια ὸοιιΙευυτ ΡΜ @ής εοΙΡΜάι ›

Ι Μ;; Ετ δείΙ: Ραπ επ τειιεΙΙὶτὶι α- ΡόΙΙ1δΙ:·; ςχι1ϊτ
Ι

ω] έτιικέ αγω1τΙει ΡτΙΙιεΙΡεΙο Ρ:=.τι:·- :κι ΡάττΙδΙι

ΙΜ: Ι;ι εοιιΙρε 8ε άοΙΙ.; Ρ€ίτπ: άτ:5 ΡεξΙ1έε : '-εΙΙ-εΙΙεμιετὶσι1ΙΙετοιτππ€ ς;ΒΙΙΒετ Ξι Μ. ετών

κά Ι.€τιιΙοε άε Ι)Ιειιι ΕΙἑοΙιἐε Ιατ°ὲε ΡοἱΙπθα

Ιε Ρ-τοΡΙΙετ8 Ι)2.ιιΙΙ:Ι ΙΙΙ Ρβακ.1(5έφη;2:ΐΙέΙΞδε;

ΙΙΙ:οΙΐε ΙΙ Ιοιι ειπε , -ΜοΙΙ @πια αΏό Π, ΒΙΕΙΙΙΙ Ε··.

· κατά , δ: τσιπ :ο ‹1ι1ὶ εΙΙ ςΙ€άε1Ι1ετΙ1ο7Βέ11Ι Ι::

Μουτ ‹:Ι‹: θ. 3ο.ΙτιιίΙ:ετέ ;Μοπωτφ ΒειΙΙ Ι'Ετ'εέ

πιώ , δάπ'ουΒΙΙε μέ νΙ1 ΙὶέΙἔ$ ΒΙειιε-Ι11ίτεζ:› ζ1ι.ιοΙ5 Μει·ι-ΗΙΙΩβεττώ ΙΙ πέ,ίαΙϊ ΡτοΙοτ'ιτέδω

:Ιου Με ΙπωαΙΙέΙ:Ιοπε·ςέοιπΡστεΙΙεε,ιιοιά ΜΒ

  

ΙΙάε8 ΙΡΙΙΙτιιεΙΙς;, @Με ΡΙ°€ιιΙὶεΡεΙηειΙἐ'ΙΙῖΙ'ἐἶ£ ή

ὶτ ὰ· Ιω απα:.νιο·β;:Μο1ταΜε,6οΒ Πῖ_‹:ἰιἶὲἶαὶ

το Ριιτόοπικ πωπω τα ΙΙΙΙςΙΙΙτέέζ ‹]ιιὶ$ἔΙῖἔτἶἔ

απανω τε5ΙΙιΙΙτιπΙτέε. Ο1ιγΙΙϊ6ΡακτΙ`οΙιι1εξἔ.

ΨΙΙἔβ πιοαποφ θ·πιώ άμπ·,οε Ιω: τε·8 Ρτϊ5ξ·

@ΕΦ·ΙΙΙ5$ωιι^έε Ψ18ΙΈτόΕΙιεΙ 8ι1εϊΙτ.ΟδΙ '€”€ΙΙ:

ΙΧ ω) Φώτο)! Ρι·ΩΡι·εωεπτηιιΙ σΙΐοέΙΙΙ5έ ΌΐΙδΙΙΙΙ,

: Ιοεπιι-εφ

· ..ΒΕ Μιώθ.:τΙ:αρΙ η. Ικι=βι 9Γ (Σ'εΙΙ`ἑΙψάέί1Ντ

ε:Ι1ίςεέτ112.ΙΙεπέα ωεωΕεε ΙΞᾶϋΙΕἔἔ

_ΙΙΙ,ΙΡαι1ΙΙΙΙΙετωΙΙΙΙΙΟΙεπ,·ωΙΧεεωΙ:ϊτέρ=κ

ἔσω ΙΙΙΙΙΒΜΙφο. 65στοΜεΙ>ωΙΜηαε :ε

.Α Ι

  



 

  

  

με: ΈΩς!ώσεωέβου

' ΓουΙΙΙεικ 8ι τετιι;Ιεκπ ΙΠΒκιιιε.· Β'οΒι εάι15επι

9ιιΙνιι ΙΙόεΙε ΙοιιΙΙΙ:ιω: ‹Ιε υπεε-Ι10υπε.ίωτέ

εο:ΡστεΙΙε, ω: @ΙΙΙ-ε Ροὶιπ ά'είΙκείοπτ πιεΙει

‹Ιε δ: επι€οΙΙΙό επ (απ: ουτε με Ιε (επτΜεπι:

«:Ιε Ιω ὶιιηιιἐτέε. @Με ΙΙ γ ε·ιΙοπε,μικάοΙα

κ· Δ· εΙειιετε Ι'Ει:εωεΙ, πκιΙε ΜΙ» εεε πω επι€$

Ρε Ϊετι1ειπ εΙ”νη ίετιιΙ::ε ΙΡΙ:ὶειιεΙε έ:οπι1εω.Ι>Ιε

8: ὰ ία πετιιτε , δε ὰ Ιεε Ι:επεΙΙΙ:εε , δε ὰ ποίΙπε

εΙεΙει1οΙτ. (Χα Ιε [επτέιπειπ άιι ΡεικεΙοιε εΙε οσε

ΡεεΙιξε εμε Βὶειι άσωπε ὰ πιω ὰπιἐε ίοτπιε ει:

ιιοι1ε νπεἰσγε ΙπεπειττεΒΙε , 8: πάω ΗΜ [ει

ιιοιπετ νικ ΕΟΙ1[ΟΙΞΙΙΞΙΟΙΙ & Βιι1τέ[ΡίεΙπιιεΙΙε,

Ισά κΙαπε Ιε ΙΙόΙ: ‹Ιε πω ΡΙι1ε ετατκΙεε ΜΗ:

π:ίτέε εοτΡοτεΙΙεε,ί·οἰε επι πιάΙΙευ εΙεε ΡΙιιετιι

· :Με εΙΙΙΙόΙ:Ιοηε ηι1Ιπουε ατιτίι1επτ ω πιοικΙε.

1 Ρι1Ιε εΙοιτιε (με ε)εΙΙ ΠοΗτε ειπε ειιιί εΙοΙτ

.€ταΙτι:Ιτε δ: Ιετι1Π Ι)Ιειι,ΙΙ Με ?αυτ ηι.ιΙΙεπάεπιτ

| ΙΙβυ,ιΙστε: εεε ποιεεεεΙεε ΒειιΙ:ει δ: Γοι·εεεεΙ'Ι·

@Με ΕΥ (εχετε: ε1Μετεωεπτ.οΒΗΒοεε. εΕτ

Ι:είΙε ΙΙ18ΕΙΒΙΒ ει ΒεΓοΙά εΙ,εἰεΙὰἱπεἱΙἶεπ1ε:ἱτ.

. 3φε Η Που.ιε ίοιτιιτιεε εΙείΙ:ει.ικ εΙε ΙεεΙεκεεμ

`Ρι°ετππεἰτσεὰι:τειΙη‹:Ιτε ΒΙει1 ε πισω γ ὰΡΡοςτε«

` εφε :είΓέιήειιτπο(Ιτε πτειπὶοω :Η :Η εΙοπο

εμε ηοΜε ειπε :ι ςΙειυε Ι:ειειιΙτέε μἰτιεἱΡεΙεε,

Ι'επιτεωΙεωεπτ 86·Ιε. νοΙοκιτέΒΡετ Ι'εΗτει·ΙΙΙ.ες

(113εμ:-πουε εστιιΡτε;ιοηε Ιεε _εΙιρίεεε 8ε ιΙΙΙΙ

εεεηοηε ,, 66 Ιιι€εοηε επττε Με οΙνΙεδΙ:εςι1Ι

;ΙΙ.ϋίτετιτ είΙτεειΡΡτοιιιιε2 ου ΙωΡποιιι1ε2 τ:0111ε -

· εεε ευ:ειΙε σε@Με ΜὰἰεἘὰς·Ιει εσοΙοητέ ιιοσε `

ΦΙΙΙεςΙΙΙΙΙοηε .σε τεΙετςρ;1.8· εεεΙ19ίεε Μαι«με
εΙΙεε ε



ι

. 4. ~ η / Ε. έσφαθο Λ | ω;

- Ω11ωίοι1τμρμ ςυωιουε Με ία8ς:οπε Μπι:Βω$ ι
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4)ιειι 241 ειι Βάσω οιιιΙε Ιεε ει·εετ οιι ‹Ιε Ιω

εστιί€τι1ετΈ ΟιιΡΙιιΙΙοΙἙ ιι”είΒεε Ρσιιιτ σου: `

επ Ισ. εστιτειιιΡΙετισιι άεεεε εΙισίεε πισω Έπι

τε τεεο8ιισιΙΙιε Πι ίι18εΙΙε, ΙειιιιΙΙΙειιεε·,·ίο.

` Ισσιιτέ2 ΜΙ. ιιιοΙσι:Ιτεμ.ττΙε εΙιι τιισιτιτΙε εΙΙ ντι

τ:ιΙ:Ιειιιι σε εεε εΙποίεε. ιτε ιιιισε εγειικ σε

Ρειιιιειιτ τεΒε.τεΙετ Ιε δσΙει Ιειιιε εεΙιΙσιιΙΙΙό Ι

ιιιειιτ ι ιισΙΙιε ειιτειισειιιειιτ Ροιιττει-ΙΙΙεπε

ετε.ιιτΙ εΙΙοιιιιειιιειπ εοιιτειιιΡΙετ τοι1τεε Ιεε

αιιιιεεειΙε Ι)Ιειι? κι Ιεε ειειικ τεεοπτειιΕ Η

@σιτε ιΙιι.Βιειι Ισττ.ΙεΙ Ιεε Ιουτε8ε·Ιεε·ιιιιι&ε

_ οι1τΙειιτ νοἱκδε Ιειιτ Ιειι€ει8ε. ΕίΙ εε Ρσι.ιτ

ειιιτ-`ιτιεΙΙιιεε2εεττεε ιΙε ιι'σιπ Ρσἰιιτ εΙ”ειιτειι

εΙειιιειιτ , :ΠΙ-εε μια Ι)ιειι ? ςεττεε ΙΙ Με με

Βάσω ό”Ιιι ΙΙιιιέεισιι.. ινωι ε”είΙτ μια· πισω:

.πω σιι'έέ οιιιιωΒεε σε Η ε-τειιιισιι ποσο νο

χισιιε εσιιιιιιε/ἑι Ι'ιεΙΙ Ιεε· εΙισΙεε ιιιιιιΙΙΒΙεε σε _

Ι)ιειι , ιιΙΙτιιισιτ Με 7ΙΜΡΙΙΙΙΙΙιιι€ε ετετιιεΙΙε

είε · γ _ι_

τ · · Βιι·Ιι.:ιΡεΙΙό ΡΙιιε ειιεπετεει ΙΙιισιιξει

ι άσιιιιέΙειιιιισΙτι·Ιεία :ιτοΙε.~επ τσιτιΡετει
ΙΙΙ-σε τΙιισιιεΙ ΙΙιιιιττε Με στ: Μέσου ΕττΙε Με

ι; ε”είΙ·Ιτι ΡειτοΙε σε -Ι)Ιειι περι ω” σεΙετιτ Ια

ειειιτ·ισιι σε ιιισιισε,Ιε εστιίειιιετέριι τΙΙΙ68ΙΙΙΙ5·

σε μπει τσιπ: τεΙτι των: άε-ιτιίτεςιιΙειιιτεπε&ε·
_ · ' π ι ι ω _· ,
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ε ω;Ι),ιοιι ;ιο ποικΡειπ 228Ι:εετ τιιι'επ ΙΙ::Ιιιγ:
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' Ιαζιιμρ @ιι-ε @Ι ΡετοΙ‹: ιοιιτπεεφ)ιρρι: ΔΙΙ9ΙΙτι.:“ Ι

τοπιάσ.ιπω;ΙόΙΣ Μείε εεειιτεΙαϊτις]:_ίιιε ΟΙΜίξ Γ

ΙΙΙδιωΦ 1=Μι Φων- εισφΕοιιιειΩΝ- .
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' _ ι:Βα Με εφΡς:β.τε τιιιΙΒΜ08 ὅ. [ΜΕ -[81ΗΣ--ΩΞε -
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άε Μαι, δε! Ρσιιτ.εΜε :οιπδι11τε ρει;`ισ; ρε;

«Με ιπποη-ΓοπΒε έε ησὶτοεζδε_εΪΡἐίἱἔ8 ΝΙΚ

ωεπίεω2].& ἴετοιπτ-ἱΙε`Βὶ€π [58Λ1988-› Η

ἔεαιιτοιπ-ἱἰε , ο.Ιι1ε ί€ιὶτἱτοι1τ-ΠΑ εμ11«: €ωϊΡτ γ

αποΗ γ α Μπα Με ΒΞειι δε Μ: 1Π8,ΒβΘΗΒΣΕ 19

εὶὶαΒΙε ἰε Ρτοιπἰτ ὲ ΕπεηΦο β ΡΩΠϊ Ο1ρεὶμεζιη;

Βίου ὶὶὶεΐαιιέ εοειιοΠ'αε: 6 ΡΟΗ;1: 90%19ίτ

Με Η ίε θα: ρ.τποίιεε.ςΜΕ Ρε1τζήε ἔΑῇΜἀζΒε

άομεΜΗε ὲοέὲτἱτιο Δε Με εάιι€:[Μτε8 , @πμ

πεζοίει;βαπε-Ιε ΡετοΙε.β€ Β18:ιτΒ65ΐ16επε(Ιζη; '

Με Ρ6ηΡΙοε ει; ίΒιιοπιπέε > 'δἱ,·!ιὶἔἔἐ8#_Ι© αι€ΜΕ

· ίνα: Η” £πι1εΙΩΡΡ28 , 8ΒΟΙὶίΪἔἐἱΕ ΒἑΔῖἑίβὶτϋ

' πΜΗ: Η ν;ει$ιε Υε·:αὶι1τ€,ὅ6 Η Ρ!1?=τίεταξξε ιὶ€

Βἰοιιτ Δι1Ιδ πο [εει.βίε @τι ΏΒΕΟὶτ .ηξΪἔῇ-[Ωέ

μετεωοιπ :αΡταιάώε!εωκ ηυί_4:ρτω

; Ιομικ·1 · Ι Μ ί $ιζ-_ υτ_Νὶ©

τπὶπωτ.α @ακα ' 1ο. νέεάέ ετ8·1%β'έθ
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εε - . · . ;Ι 4 [τε Σ:Η πιει/Βου

· σείεΒΙεε 8: τεΙιιετΙεε.Ώειτεε τεΙΙεε εετιε ίση

Μάι ιτιιιΙ Ρώμα ι ΙσιιΙΙειιἰτ Ιε εΙισε ου. Δω·

ιιε σΙΙΡιΣιτε εσιιττε Ιεε εισιιετίεΙτεε , οι: Δε”

_ - τειιτειτιστι εσιτττε Ιε ιιιιιΙιιιι Ετ εε τι,εΙΙ: με

Α | Ι' σαι:: σιίστι ω: ε.ττειι '

ε_ σε Μειώστε σε Ι)Ιειι.

- ΙΙτιιέτιστι σσι·ιτ Πε (ε τεμ.ΙΙΤεειτ σε νιιιτε ειι

ίεεω ετιιηιιιΡΙιεε, ετ εΙιειιεΙΙετε`εττειιε , 8: 1

τ = · ` πιο. βεβεα". Ρειτιιιι ιι0ι1ε σει εσυ-τ ειιτειι- Ι

. τ στι: τεΙετειιιιεε επ Ιετογειιτσιειι σεε Διειιωε

σύκα σε:: :ιιιττεε,τειιτ σε (στι: ιιΙΡιεε ε σειισ.

ει:: τεΙε Ιιιιτεε ειτοΙτετιεε. ΒτεΒΡι1Ι$ @Πε@Φωτ

ξ . «ιι Ιε π” :Με - ιτειιισιιεΙ ίειιΙ τισιιε Ρσιιιιοικ

σ· ·· τοιιτειιιτοΙετ ά εΙιιτ Ισ. ιιιΙΙετΙιεσισε σε ιισΙέττε

' ?ότε εεΙείτε: εεττεε εε ιισιιεΜε τοιιίισιιτε Με

Ια σεεΙεΙσιετι εσειισΙΙΙτε σε ιεεΙιιγ ΧετιιειΒέ.

' Έ.τιειετιττε εε.ττιειιΙιετειιιειιτ επ εσιιΠεΙεεε,ε

@σε Ιε°Ρετσσιι σε Ι'ΕτετιιεΙ ; επ με ειπε ·

σου: Μεσετειιιστε ΒιειιιΙ Ιε Ιδιιιτ!εσει·ισΙ>

Στειδε Ιε εοΒιισΙΙΙιε·εσττιιιιε Ρέα.πω” Εεε

τετΙιεΙ, σε· οι Ρετσοτι μι· σειιετε τη ε εστι ειπε

τεστιαιτιε ·τιοΙΙ;τε . Ρετε
οι Με -εοετιιιι σε πειτε

πιωσεεεεεω. @είε-εε σε εοΒιισΙΙΙτε

.Όιει.ι εσιτισιε· ()τεετειιτ .σε εσιιΙετιιετειιτ σε

ωστε εεΙΙε ιιιεεΙιιτιει ΕΠ εεί'τε εοΒιισΙΙΙΙιτιεε

τη 2 °ἱε εΙσειΒΙε είττιΙιιε Θεσσ σσότειιτ σσε πισω, Ι

Ι Ι Ι · _ πιεσε σε εστιτειιιΡΙει Ιεε ιστοπιεΙΙεε ειπε σε" ι

Ι Ϊ ' ° εισιιεθιιτ·εσ ίσο ΕιιιιιιεΙΙε , τεΙΙε σεειιΡετΙοπ'

80113 ει: Ι.ΡεεΙεΙε επ νεττιι συ μεσο" σε Με

ί Έωε ειπε ΙΙ επ Ι; ετειιτιοιιω αισιισε κ·

  

Ιιιιι:

ι

εμε ε 



  

Χι-_ - . ι .

τ ίασ/εσσώς. . _ ιη

ΙιιΙΙ: Ια ΡιιἰΙΐαΙ1ςι: ,- ε8εΙΤε , δέ Βοπτέ τί: ·1)Ιτιιτ

τιοιι τοιιτεεΕοἱεῖΙξι τηΙΙττΙ:οττΙτ , ΙτετΙιτέίοτε

ιιἶειι οιιτ @Η άεΙΙ:0ι1ιιεττε ςιΐο.ι1ΡατεΙ.οη «Ισ

»Ιω τ,ιτεΙ·ιέε; Ετ τοΡειιάεπιτ Ιε τσιπ ώ: εΙτ εφ

4 δσΠίει1 ποιτε.τΙτιιτ τη (οτι Ε8ΙΙΙσ ςιιΙρΙΙ: Μ· ξ

Ι

$τιοΙΙτττΠίτα τοιωτιε ωΙΙ.τ:τΙσοτάΙσιικ.

· · ΜιιΙε τσιπ Ιοιι ΙττιΙΙι:ι: ΒέτατεςιιΙεττ ετι

τ τοτ να πιστα Ρώιιιλ ότι. πάτα ειττειπάειπεπτ,

τ:'τΙτ τιιι'οΙΙειιιε Μαι ΙπίτταΙότε :τι (τι τοΒιιοΙΙ:

Μια ποι:ε Ιι:$ίοιιε ετιιιίτώΙεωεπτ σΙτ,·τοι1ε

ία τοιιΙΕΙΙε,μιτοΙτε,ά σ.&ίοι·ιε.Επ τοΡοἱπ&

ιΙοίτ8τ Ρτιιτ Ισ Μάτ €ταπεΙειπτι1τ τοϋποθ

με: ῇ Ι)Ιτιι τι εταἰιιτρ,Ιτ τα ΡειΐΙτ,Ιε. κατω >

ει: τιιι'ΙΙΙιι)· Ροττε,τιιιἶνιπ Βοι·ι:ιτιτ ά; Βἱεπ :Ίπ

ΙΖοτπιε ΡάττΙτιιΙΙ:τοπτειιτ άττο.··τιιιε τα ξεπο

ετοΙε οικΙοτιττιι άοιιΒι:οίε : Ι'εΙΙ:Ιιπε φα: εσώ

Μἰικι1 οπο. τ6ΙΙΙ:Ιειιτο τα Μι· :ιι1οιιδι·ειε πιω

Ια τιιΙΙοιι ιτε :Ια (τπτ τοΙτέ. ΕτιτοΙτί Ι)Ιιτίι ςιιἰ

πισω τι πιἰε :κι ΙπΙΙΙειι (Ισ Ια α·ι1ιιττ8 › @ΙΙΙ δ·

π:ιΙε τα Με πκιἰτιε Ιιτετ:ο.Ι·ιΞετε άι: ίτε :ιδΙ:Ιοπε,

31ΙΓ:ιιτοΙτ Ι.ιιικιτοΙο : τιιιΙ Ρετ Με 11εογετιε κουτι

ΒιΙτ νοΙι· ι1ιιεΙ ΙΙι·Ιτ τη Ι-ογ,οιι1εΙ απ ττεετιὶ- ότι

ΜπϊΦΜπα_Ιε ςιιι:Ι :πατε πιοι1ε,τιε Ε” σΙι:μοπε

“Με εΙσπο με @ο τοξρι:6Ι: άι: ΙιτΙΉΙΙςτ τοιιτεε -

Ιω α&ιοπε.8:;Ιιιγ άΙτε.8:ΙΒΜατ τα εε ἰιιΕπΙ- ` .

φωτ ωαεεΙΙιετ, ΡΙ1ΙΙΓειιπ, Βοιι,86 ιπΞίετΙτοι·

(Μια ο Ρτ:ιττισειιττ σε Ροϋιότ , ὰ ΡΙφγετ άι:

190ΠΜ Μετα Ιου εΙΡτΙτ·ὲ τε ΙΙ18εΙ11τΙ12 : εβα

“Με άτβο;Βιειι ειιο.ιιτέ :τι ω· ετωπε (Ια ω".

Μέ ΙΙΙ-ΗΒΗ:: ; ειδη εμε: πάτα ΙιιεεΙτκότ ΡιΙΙΙΙἔ

. _ τ . 1 3η-

 



Χ

| με ' @Μενωά '» ·

.' έΙϊτε Ϊοτιπέ,δε εσιτισΐιεν:1 ωεάεοΠι εοηάιτἰκε

· ` Ϊεε ὸὶἱἱτὶΡΙ€ε ω Ια νίίὶτετὶοπ άς [εε επεΙο.άοε,

ΜΡ ῇιι'ἱΙε'ει1ετιε€ιπτ Μι εΧΡ6τἱειια: : ιὶε καθ

εί1οϋΙειά νειίτ εμε ιιϋι5ῖε είδω0ιπε 8.0 τταίτιτα

Μακ αΙι1Ή οτάουμε ε τεί1έι σοετάιιίττ€ άσπτ

ε ε ι _ δ ι'επάτοὶτ ὸς:ε κΜεβ€ τὶςε-ειετεεε εειΒιι @σε

_ · - . $1ιέιίε αΡΡτειΠοτ1ε ε ιδάτωεΉ ο;ττο.ὶττέ¦εεπκ-η

·· + › ΡΙιιε άοπεεωεπτ , Η κια-Η απο ΡΙι1ε άε εϊ>

ἔιτετιτ:ε'ὶἱ'€ί-ΡετΒ1°ιε Ιεε νιἈιεεε'ἱ·Ι εΐἶἱἱ8ε ]οε @ή

γ( ε Εεεε;ςησε ςιιΉΈεεε , €οιίεΒ «με @Φάσα θε

' .1 ' ` . ἐεῖΗὲε6ςΙι1ὶτἔ,8ε Ραπ πε έιιΒετ-Ρ6ίιττ τε`ιπετιἐ-= '

' :ει11ε11τ,τιινοίε εοιτ1Βέ63ει βτ'εΠ: ιιετείΪειἰτε τὶς

Η ζοΒΙ1°οἱίἙτε Η νέιΊνέέ·Βε ΞεοΙοι1τέϊ έ!ε Πὶςιτι.

1 › Βου: ΐοτι11ει· τῶι ἱμΒεΙὶἱ6$ιἘ,οΗ πό τε ίςειιιτοὶτ

  

Με εΧΒοἐτέι:ἔεἐΙὶετσἑπσἰΙΪιι1ιεε. ΠΙειι άε>

ή ϋεκεἙτὸιτοηἑ€ιέ ἱυἔειπῖὲιπτ-Ϊὲιτ @ια πιά

ΕΜΗ όγέττΐ.ΒειΒε! όόόοΜΜ Με νσἰτ Μ.

ΉΉέξ8ε]ε ι;βιπ,δε πετώ ειιτι11ά Ποιτε νοιιΙσπε

  

Ϊ Υἱἰἱἔἔεέξιὶἱὲς ς€ικτειπ: Δω φιιιι€εε άεποΗτε

; · Ϊ Βἱτπ·,”Ρτειϊοῖ1'εἙα Ρετϊεπεσάεισοιπτοτ8ςΒε

- ξΒ1εϊθίΠΡΙτέ Ϊεε ειδΜοηε.: -5εἰόὶτἱ61ι ·εΗτ επ· Ϊέε

99;σεεεεεεεεεεφειε. εεω._·επε εεεωΡοιεσιε _
ε ξιιεΙψε Ρτο11ο”ε εεεεωεμπε- Υ:1ιειώ τ”οιη ,· σα: Δ

° ι Ϊί1γ ΪοΙἰε δς·ὁἰ·ει;ξιἱίἰὸ41ἔ· :ΜΙΒ ά: εΠ επι: εἶ€ίΪ

' ξεώεςίτέΒ.ΓΒοιία1ηςόε·ΡέοΜ·οϋεετίιι%1ποπτ μ

τ[11ί[ε?ε άιιώ·εε άτῖϋἰέ1ι ἴειιῖεεαιεοἱτ 6119 [ο. Με `

ε δ( ΦΗΜΗ ΡεϊτΙ:ιιχε ὸέε›ο.&ἰοιῖεΪειἐειὶ1Ωὶἑ

Ηςει;1ι ε.!ωι σωρ.7.εεεΚειμπειιετοΔωμεειιΘε Κε δε; σε ἱιιἔετ~ @Με ίσ1ωπ ·Βερμεεωε -ωεϊε

ν - βΜε:ΜΒειπτέω ©ωι4Βεεπ ΡΙεε;«1αςιιώ
.ΙΑΝΞ . Ν ε_Η

  

Δ

/
 



ΑΜ [Μάς.

Η ε'ει€ζτ «Η Μειι,άειιοιω-ποιιε πολι τοξικΠοιάτε

_ 11οιι5 ειτεεθεετ ὁ. Γο.ΡΡειτειιεο· εκτετὶειιτε ,Χ διὰ. '

_οε «:1ινΜφι1ε αι ίεπιβΙε,1τωε-το_ιιΠοιιτε μετά»

εαπ εειι1ίςε Μία :ιέΗοπε ,Ρομπ επ άειτιοι1η)ε

σε»

  

Με ἴοιΔιιεταἐιιαΗιιἰ€ΙΕΪα ΒοιππονοΙοιπτέ. Β _`

ε?ε όσιμωοιπάέ επι 19. όι1=Πουτετοιιοιπο,.στα:: εΙιιἰ ίοτικάιι€εε άε $Έπιε1ι1€Β€: ΒΕ ΪοΜ ·

8ιπετιίτη5ειππ. Ετ νοὶἐ:ἰ σε κΙππ Μαώ ΒΚ αιιἐ

  

ιικβηοΗυιο,Βεα:.οΙσπρ›ι7.νεώ8.ώα Θι1απόά· ··

Η άιοίο το (στο. ιτεοΡ ὰὶέἱἰεὶΙε Ρομπ ὶιτἔετ·ειω

@ε ιρειιτικ δε ιπειιτττθ , ωτττε €ο.ιιίε δε εειιιίο.έ

σιπτε Ρβιγε386 ΡΙρ.γε,εΙυί>ΐοιιτ εΙἶαἱτεε εἱε Ρςοέ

τέ5 ω τεε Ρφττεε: Ιοτετιιτε Ιεικτειε δ; ι11οπ-°

παω :μι Μαι προ: ΓΕτέπιο! του Ι)Σειι επτα-ϊ

εὶιοἰω, δε·_νἰειιιὶτε.ε Μ;; ' $αετ$δεο.τειιω εἱυἐ~

ίου: ά6 Ια κκε ἀε--Εειιἰ ,Υ 86 ω κιΒε ‹1ιιἰ άτα:

επι εε πειτφε-Ιὶ. -& τ'ειηιιετι·ειε , 8: Π; το ἀεὶ· )

ςΕσ.τοεοπτ α: ἐμέ: μπα: Η άεοΙ&,4:Έίΐ: α: πιτς”

ηοιιε υΠΐοιιε άετε ωιιυτεεάκ::1”Ετετπει. Νε:=

εοιπΡτειιε-ειι Ροἱητ Ιω α:ιιίιτνεε ὰΏΒΪ€Ι1

“Με άστε ΙὶιιΡὶὸἰΕέ8ε ἀεΪτοιι ἰἔπὸκαηε€;Ϊ

φως: Βἱειια: ι·είΡε8: ρω τω Ξα<έετ Ρσῇιιτ 'αν

ΜΜ:2.ίτ01ΆΦόΈ,ιτ10ηεραιιΉει1 ε1ΜΙ ειεΙιΒὶίἱ,νω

ανά ίαο:1Εσωεπτ 8ε ευ. ίι18έ, έείΈδ. ά1τε, αἱ;

. (1τ€π0·τ0ΏΊα ΡατσΙε άν:: τοπΠάω , 8: σε Η

@Πε μ: νικ £οΈι1€Π[€`δ£_-ὸἱΙἱΒε11Σέτ;£€Εὲ

εξω τη πωπω” 1'ειἰιιἰτέ εἱε Ϊεωἱιιιἐειπει18ἔ

Ετ 00Μϊκ Νὶεοὸειτιε ὰίίσἰἱ μια ΡἙιοτἱίῖἐ-Μ'

δ;Ιε28%Π1φ.Ξ7ΓΝη&ΕσΕοΥ πέε:ς;Πε έα: Βοπμ

ΜΜάει1αΩΓησε Ι':ιμιώ:: ιών 86 εο2Π1ΐΦό·Η,"ω
ω; μ »

ι
1 ϋῇ›_

  



  

πιο ι Ρώσ π»ι9?έσπ_ ' χ

αἔΑΙτΡΠἱἴοηε ‹ὶε ωεβ1π8: ἐιι ΡΙιιε Ι:οτς; παρ Ϊ /

: Δ μια @σε :μπω ως ω8στοικ Ροἱιπ άεε ειέΙ:ίοπε

‹. ὰ: ι1ο(Μ: Βίου Βιμ; Ϊεε εοΒτεοΜτι::9ι1ε 110ι.ϋ

! ` αι1οιιέ νικ: Ι.ογ ΗΜ ώ Ι'Εἴς;ἰτιιτε ε1ιι·ί ποπ.

Κ @βΠ86 δ. επιπΙωδς έχιιἰ ι1οιιε Ϊσιιτηἰτ 1:01$50ιπδ
ἱ Δ ' ή 3Πει_όεν τειὶί-οπιέ ού: ΞηίΠΕετ ι16Πη:ε Ώὶειι.”

' › ζ γ ' ·Βφτου.τςΜΣξ8τεἱίξ1ἱ$νειὶΧ-τιιί-92ηοὶτ Ιο.Ειιιεθ ?

' ~ ' Εριζιέ_8 , & ε1ιιίτδΡςιΨό€ίποιη:Ρςτ ός: 80110:

μ? ' ' @ΙιΉειι!τέ2 ΟΪ€`ίξεΙιιε Ιε`ΡατοΙε·ἀε Ωἰεηηοαε

' :Η;>μςιπά κ1ιιε τού; το ε1ιίΠ ξο.Ιτ οβίι1Πο,Ρφιε

φΗ1ι”ΙΪ 1ρ·νειιτ βάε , -.8€_ έέ:.ι1ΐφίξ Ροῇιι-Ηε Πιτ '
(Βρε ι1£ιἶἶτο8[€ Η νοΙοιή;έ άο Πὶοι1 Δ; εβα$το-Ιοι1τέ ‹:ἱε βὶ6ιι ςιιἰείξΙὸ. τεῇσΙ‹ίά€ἐΟΩ;έ

ΒΙΚίές" ΑτζΜε ΜΕπίιηοηε_ερπδό8-ϊ3ωΦΕ8Ε

Μ Ϊςεψοιᾶε;ὶἄφιιὲ“Ρ;ε [πώ (μι: πφποβίβωσ:

:απο 1ιοΙξτε είΕιι‹ὶέ @πε 1ΜΡ€ποττοηε ἱ:;# '

?ιιμι-ἰε ω ίοΜε άε-ίωΙΕετετά; ά (σπασω τις

ΨΩχοι1ε με Ισε ταέ[οιάδάέ Ρ]Ε15οιιξέ ώ: £€$ έΡ

<%Ο115-Ευτό! ›ξω,ωΛ κτ:ιέ& Ασοϋιωφ ιποατ0·

" ( φω1122 66 “ωφΠς€ τ'οΓτ ;16ίι1ίρουδτυποΡ
Ι › @κε ἰι1ἔειιπςὶχτ, 8;_-όἰι·ο`,7οηςοτ Φιξ άτοι;ε η;

α©ΒΙΡϊθ13ὶ0υ$Ροἱιἐτ_ α:: ε!ιοίοε :·Ιζείξ Σ:: εμε

Μα] Μ Ετεοἱυω€.Αε11ε-αγω›τ :Μ ειπώπτ ὲ

Α.Μψ31Π ἀἶοἄὶ·ξιζ [οτι Με ξ Η .Βο-εοπτΩΓϊ9.

Ρώμς €ωψεωοεου·τοιμε Ρ1·οιπεΠ;:ε μοαάή

.6εωω',. _Ετιειὶε τ6υςβ. Πιειπε εΠιειαειπ·ή;ιε Ροκ;

· οβεϊμμιι-/ε_οιιπιπο;ιιιῷεπῇοιι`τ ΡοΠετω1τ.~ ¦ €ε%ςΧεωΡΙε Ι: @ό€Ιέ αΡΡἐοπης ζη"ςπι;τετ έω

' Τ : -- ¦ @ἔκ οτι ἀὶἴΡιὶτεῇ @πιτς Μ έπέές1ηεάπε @ε

ν ? ω ' ‹-~ Ρ·ιευ, .εὶη$|,ὲ;Ϊ·Ι1ΧζΩ1111€£_ΒΪΦὶτιἰψιψτρ41ΐε

. ω · γ : ' 1 7 ω

)

  

σ



' - τ |£:Ρ.ἔ&!ξ. ' Η ` - › έ,.1

σουπας › 86 ὰ ἔ'οίει·ἑετ Με: Ι'ΑΡοί':τ6 , Ο

Ρτοί·-οπάειιτ :Ιβ τισ:!ιοΙΐοε , 86 @ο Μι ίερὶειι:ε,

86 άθΡΟ081101ΠΕ10€€ ώ:: Πὶειι! πω: ία @Ζω

ξ:€Ξέ9έ;τ ιζοιπΡτεΒευθΒΙεε , Σία νο7ε;
εε -ττοιιιια . σε: αἱ «κτ Χ ω -ι

Π· εοδςτιιι Η Ρειιίεε Φ: 8ά811€ιη?, ο” Ψή-_ 2°ίω

· 7 (ου :ουἴεὶΙὶ::2 οιι ι1ι:Η:Ιΐ:-τε (ΙΜ Μ): α· @Συ

Μ μ* ΡΩΜΗ ά Η ΜΥ Και εεπάι:2 πι: «ΗΜ”

δ( Ρ2Γ010γ 8 Ραπ 1η Γοιπ :οικω άιο(-ω-π δ

Μ τοπ ΒΙΟΝ$Φ €:€τποΙΙεπιεητ,Αιπειπ.

ςικ ιιοιιε ειιιοόεετ:ιιπά Βεί-οἰιι ά'ϊπΠ:τιω_ ἐξ:: (πα: Ροἰιιέὶ·! .Εε ειΕΕ:.!τεε ε!ιι ωοτιάε- '

ΠΟΠ;; :τιιπιεε αξια τι:οΡ εΙ:ιιι:-νομπε , 8:

,. .
“ΙΜ |ΠΟΦιτιεπτ ιι αρ1ιιςττοΡά ειτςείΐ: δε άι:

ιώΒιτο . ιπειίξε είὶ-ἐΙ ςΐιοίἱιοιι ε!εε άιοίεε σε

· › ιιοι1ε οιτιιτκε: οι:ϊττ Ι ' Ζ ,άι ° 8ξ Μωἔω@Ραπ άέε εοεΐ:ι38Ρ 23ιι::ιέ

πε φπιικ:ιιτ εμε τεοΡ α: (με @Μία το τω '

σἱιοιτἐι Νικ σΙε ἴοπ καφε 1ΝΡΜήω8 ΡΟΗ .

ΪοΙτ-Πει1 81.14 ` : ' . Η Η 8 -

_. · ΗΜ ων". σ. `Επι! (ΙΜα"α Η Ρ·ι Ϊ$8 καφε @μια

“Με δαοΠ) ΠΡΡαΐΤΐ 11 σοὶ δωίεΙα .

. , .Ππΐ110.€'-17 ίσ.ι€οιι2 Νοιιεί › Ρ εμπ2 να” “ΗΜ

/ _ _ 6:ιι1οπε Μου ιιι€ετ άπο-Ασε :ιθ

Ηπα δάση ΙΜΗΟ ὁ . .
@Ηπα-ΟΝ _· η #2» ΜΜΜ ιιουε πιο απο» `

τω" <1€ιέ)οιπ'ΡΈ “Μ” άεαιοΒι·ο νάΕπι->

- # _ τος ;_ - ὁ .@ΜΙΒ α] Ιείξεν ἑ“ειὶτ ι€51Βιιιιπι1Ρ€8·ό.ΐΡ[ι1 Η -

μ . Β ` 1&φοπε. Τα άειιοιε ιιι€,ετ Η

ςιιιο Βια: το ΦΜΡεωτΡαπ (2 ΜΗ" δ( Ρο!!! .

τοπ·ί-ει!ιιτ' Τιἰὸειιοὶ8ά2· (1 8· .ΜΒ ε_
ίειπιάΜαιυε. ' ` μ! Π (μμ ` ΡΡ `

- Δ . μι ερωτα α; εηὰιπ:ιΠἔιπειιε›ιυ

« . ο

 



 

  

'η Και. ε ' σεβ με εεε ιιιπιιιιιιιεε τιι σ.τειιίεε Η

. Με ‹:ιιιΙἑτ Ιι.ιγιιΡΡεττάειιτ Ια·2Ισιτε δε ὰ τη

ι Με ειιιιετε ιιοιιε επ τι: ΡιιιιΙοιι ι μια Ριιιε ΦΕ

Ωω. Ι Βε Ισ

8οιΒιιειιτ σα' ό.ε ἴιιιιΙΪετέειιΪΙεε ΡτοιιιεΙΙεε , σα·

ά'ιιιιιιίΙ:ιεε_ειι εεε ι:Ι1σ.Ρειττιειιε , οιι ιΙΙΙιιιι:ντιι

εΙαιι:ε·8ε ·ΕοιΙιΙεΙΙε ειι Ια. εοιπΙιιιτε ‹:Ιε (εε εεεω

τιποτε , ·εεττεε τε ιι,εΙΙ με ει:ειιιιότε ΓΕτετιιεΙ,

εΐεΙΙι εσιπτειιειιι: .αιι ι:οιιιιιισ.ιιάειιιειπ ι άε°~

Μογιίε @οι Ροιτε τιι1'οπ ιιιίΙΙ:ΙΙιε Ιε ειπε, δε

σ.1ι.ι'οιι εοιιιΙειωιιε Ιε ιι·ιείεΙιο.ιιτι -ΕΕτετιιεΙ ό):

ιι.ιΙΙε.8ετιι Ιε εοιιἀειτιιιεεΪ: πι ε; ιιιείεΙιο.ιιφόσ

:ιι τε ιιιίΙΙΙιεει, ει: Ιιειι ι:ιιιΙΙΙ ίειΙοιτ ι·εεοΒιιοιε:

εοιιίιι1ιοιι ιΣΙζ Με Ισά ιΙοιιιειιι: ΡιοΙιτει Η:: ?Η

'άεΙεε. Ετ_Ρο_ιι.τ εε @Με τιιΡΡεΙοιιε ειιεοι πιο:
ω. Ιε Ρει·εΙοιι ιΙε Ι'Ει:ετιιεΙ , 86 ιΙΙΙΙοιι; -ε1ι16

Βιειι-ιιοιιερετάοΙιιιε ειδη εμε ιιοιιε ιιιι€Ιοϋε·

εΙε Μ? ειιιιιαιΙιΙειπειιτι Ε: σ.Ιε Έιιιτ- Ριιιιιισιιε-Σ

ΜεΜαι εοτιιΡτειιάτε- ‹ιιιεΙ Ι)ιειι ε'είΙ ιτιοιι-:

ΡτεεειιιοΙτ ιιιαιιιιαιί.ε οιιιιιιοιι εΙε° Ιι.ιιι ειι ή»

εοιιεΙιιΙτε.τΙειιφίΙτε νιε , δε ειίΙειτοιπΙειιισ.›

τι-σιικΙε [οκ Ε8ΙΙ(ε 8.Μαπϋκύπρ.ι6. Ειιττε Ιεέ'

ΜΙΒ Με νιιε Ιιι$εογειιι: ειπε@ΜΒεΙΙοιτ Ιειιιι

ΒιιΡ:ΙΙΙ:ε , Ιεε αυτια ΕΙιε , Ιεε ιιιιττεε Ιετειιιιτε; `

αι να εΙειι ΡτοΡΙιετεε. Ιω ΙειιΙε ΑΡοΙΙτεε Μιλ
εειιτ τιιιεΙΟΙιτι1ξείΙ Ιε ΓΙΙε :Ια Πιειινιιιιιιιτι

ΑΡΡΙΙ:1ιιοιιεεεεΙ- ὲιεε ίιιιετ , Ισιειι ίειιιισιιεέ

ιιιιιι8] ειιιΆιιτ:ι.ιιι ειιι'ιΙ ε? .ιωΙ'ι.ιιΜεΙεε κΙε:

Ρ;ιιοΙ:ιιιιεε,:ιιιτειιεΥπιιιιτωιΙ εΙε ιιι€επιειιε@η ά'οιιιιιιοιιε , υιιι:ιιειιοιιέε -ιιιιιωι25ιι '

Μ.ιιΙσόΙειιιε @τι ΡιιιτσΙριι ι «Με ΡεοΙιέεξέ@τα -

. χ ι · 7 ι·Ιιιοιιε (_



  

χ : κ [εσωε. ` . π;

επεσε ε ΒΙειι,5εΙδειειτι τα εε εοΡατε?επε· τοϋ

ίετάτεπόΙειιχ. ·Αιι μΒαρ.ιΙ[Μαυε, 1)Ιειι εφη»

ε Με.Βόεςιΐοτι είΕο.ΒΙΙΙΙΙε Ιε ΙΙιεειπειπτ Με [του

α: ! ε'εΙΙ: Ιτ.Ι·ΙΙτε ειιίοιπ ΙΟΥ άοιπι1εΙε ίόιιιιετεΙη

Με; γεεκ-τιτ εθοεϊιε ὰ εείΙε οτάοωιε.ιιεε,νεακ

:ειπε Ρει:άτε ΡσΙ1ΙΙ: Ισ.ΐΒε111ε11τ ν, νεαπετιι Ιιιγ γ.

τΙΏ41ηετΙο. ΡΙιτεΙιεατεΡΙαεε· :ω ιπἱΙἰειι εΙε εεε ·

1ιΙΙΙΙέΜεσπε ε]·ώτι·ιι·Ιεπ τη ειπε Β1·εει θα με·

@Με εεε ρεεε. (Σε Ι:αΙΙαπωηι1αιιά ΒΙε1ι τε

ενΙΙΙπετει·, ειι·πε-εέτεε:ΡσΙικ ειιε:τε ίοΙτ Βίει1

@Η ίε νειΙτ νεπεετ άοκνη ει Ια τΙ8ιιεσειτ.Νε ΠΩ

Ι:εΙυεε Ρω:1Μι Ιει€εεεΙεΙει ιπ1Ρετ1εοπΙε εε

1)Ιειι ε ΈεΙεΙΙ:οΙι: Μ: Ιιι€ειι·Ιεπτ εΙεε ειιτΙΙΙ5 Δε

ΙΟΙ? 8Ι1ΪιτΙετ εε :Με ετΙΙΙΙόλ:Ιοιπε , (με Η και τε

νοΙε· εΙΙ€αΒε επ «Με τ.ΙΙΙΙΙσιτΙτέε [Με νσίτ Με

τιππε ίΙΙΙ1ε:(Ροιιτ επ ΙττεΙετ·ίε.ΙΙπειτιετικ Ισιιι1Ιεπ

Ι07·ςΙεΐΙει @είε ΙιτΈωΙε σεΙε Ι)Ιειι -ειιί μια: Ιε`

μπάσο ει: τεε ρε;Ιιόε>π ι:εΙτεειΙΙε ε. τα ΜΜΜ

' ΪΠΗΠΪ5» δε Πω [ΜΙ Ια ωστε εΙείσι1 Ρτο τε ΠΙ:

εε[€εΙε1πειπτ-ιη:ιωΙΙ:ερτέ Ια ΈΙοάτε·«Ιε ει ίιΙΙΙΙε

α δέ Ια-άπέίεΙΙεσπΙε. (1ιΙε ΙΙ τιι άΙ5:ωιιΙε Ιε

.Φεβ εεε εε ί_οΙιΙΐτε ει ·όεΙτατεοΡ › Ιοπἔἔ τεπιρε

εφε Ι..'ΕεεωεΙ Δε (ε ΙσιάιιΙειι: ΡΙι18 άε φορ

ΜΙ18 ω), ΐοιιιιΙειι τογ άιι Ρει:άοη εΙε τεεΡε=

` τΙ1έ8, ε11εμεΙ Βἰειι ει Ρ·Ιεέπετσειιτ ιέπεισΠεΒέ [ει.

ΨΗ·Ιϊό δε ΡΙεΙι1εττ1εππτ εεεοιηρΙΙ-ίεέ ΡΕ9Ππ5°

[Β › ίε.ιτε άεύσετε:ΙΙΙΙ ε1ιίευεο·Ι1° ίι11οιιάΙΙ1ϋΥ
ΕΠ του εΙΙΙΙδΙ:Ιοη·ι;Π [οίε ε_[Β:Π;έ [ει ΧΓ€Ἐ-ΙΙΐέ› η μ·

ω] ίοΙΙΙΙΙΠε › Ι ΨΐεΙΉι1ε1εΙΙατ - -

τυοιιιιισπεετεεωΙτε:3ΜεεεωΙ:ΦΙεπι Ιειπε:5

:με ιιοί15-ΠοΗξ

Ί' Χε

ε.



  

σ".;.μ..."

  

Ι ποσα-πισω Ιι18Ισπε οΙ:ΙΙΒει ‹Ισ Μακ-στι Ισ.

κι; . _ Ώοσό Μυιἱβσκ

ετ:ΙίετσΒΙο σα: σεΙιψ :Μαμά ησσε εΒΙσπ

'. Δι12.11τΙ8Βτσ€4:μ ειιισιπ Ισ μπάσο! Π'σι`ι πωσ _

σΡει:εσσιιε ὰ ΙΙ.ι8ετ , σσε ΙΙ ΒΙειι ΝαΡσΙστ σε

Ρο.τειπ: ΙσιιΕ:οτσΡτε ΡΙΙε › ε'ιΙ Ι'ει άσππσάΙσ

ωστε σου: σε επιιοπιιω:ιωεωιε επεσ8ει σε

αΙειιιιικιτΙσπ ετστπεΙΙο, (ο ΡΙο.Ιτοάτ-ΙΙ ιικιΙιιτ:

:πιω ὰ πσΙΙ:τε ειιὶικ: Ρ δε Ιιιγ σοὶ σΙΙ ειιιΙΙΙΙαεσ .

1 σα: ΡιιἰΙΐιιι:,Ιιιγ σοὶ ώ ειιιΙΙἱ πιίίστΙ:στάΙειικ

σσε ΙιιΙΙσ , με· που: εΠειτεἰτσ-ΙΙ σώσε σε `

αΙσιπΡε σΡΡσττιιιι του: σε σοὶ ποστ :ΙΕ παεί·

[2.Ιτε σα: Ισ. ΒΙσΙτε δε πισίΙ:ι·ε Ι-ΑΙιπζ ΚωπαΙ€

εκεεΙ απ εσπισε τισΙϊι·σ εΙσΙΙἱασεε,£σπττσ;σσε

έιτιΡιιτΙσπτσε. Βι·ρξ σσε σε ριιέάσιι ό” ΡσεΙ1έτ

__ ω” :ιΡΡτει1πε ὰ πιεσε σα: ΡΙΠ: σσε Ιε:Λιν

εεε σε: ΙΤσιπ Ρσ5ιπσ τοπι1ηικ Ριιἰε σα: Ρσιπ

ιισι1εΙσ Δωκω ε: Ι:αΙιι σιισΙε: ΡΙΙε πίσω

‹Ι‹: Μαι ΙοιιΙΙΙ:ΙΙΙ: Ια ωστε : Ωισε ιΙσιιΒτε όση;;

ΒΙειι σ. Ισ ΡσεΙιέ επ ττοε-επιπόε αΙ:σπιίιπέι

:ἐστι , 26η σσε ω”Ρτετεκτε σε (ο σ·ΙΙΙ-ετΙεστ

ιΙσ ΙΙ σε πισω σάιιΙειισε Ισωσ.Ιε ά'ο.ΒιιΙΈτ «Ισ Εν.

ΜΜΜ: : ΜΙΒ σιισ·-Ρ:ιτ Ισ Ρωσσια άσ Ι'Ετετιι:Ι

σώστε έιι_Ισιίαιι άστσΙε: Ιοιι[ΡΙ:ϊιΙσ ποΙΙττε

ν1ε. · Δ ·. Χ · .

Ε:: πωσ σιισσε-ι·ιουε ναι σσε εσωιπκ: σε

Ι.έιτόο;μΙ: σσε ΡοεΙ1έε σοὶ: 6ΙΈτσ ΙσΡ:ἱι1£ΙρειΙ

μπωσε :ισ1Έτσΐεσι1σίκ : σ.ιιΙΙΙ μια-ΙΙ [κιτ

; τσ!ΐτξε (οττσε εΙ]στειιτι:ει·ιεεε σκακι: ησΙΙ:ιτσ :Ι

48” :η Ισσπ_εισαίδεττε , δε: Έστωετ ση πωσ «οι

γ =ί"Μ9 Ιυε€ισέπο Α ΜπάστσιωιωΙΙ Ι ίσα: 909

@σε
! Ι

 

 



άν μύες. ι Μέ

- ε” ΡΔΒῖοιιε ὰ ε: ιιιιι ω; ει: ηοΠ:τε νο1οιιτέι

.8τι0:1ε ΜΙΒ: Μαι, Ροιπι:: ιιιι'ιΙ ιιοιιε είπω- -

& άε Η πιο ίετιιιι:ε ατο:ὶειι:.Τοιιίἰοιιτε Ραπ

Ωσηε ειρΡι·ει·ιάτε πι:: Βιοιι πιοιιε Ρο.ιάοιπιό

ιιβιτ ιιιιέΞιοιιε Ι: αιιἰεπὶοιιε : ιιιιε πω”:τω

ιιοιπιέι . . '

Ϊ _ ει Βιειι μια ίου ίει·ιιΞει: ι·εςιιίεττ ωιω

επτειπισιτκπτ , :στα ΡΙιιε ί-Ρεσωσωει·ιτ πιω

απ· ω›ω νοΙουτέ , Πποίξτε Μουσε: ΡΙι15

απο: ΜΜΜ: ι:οπίε·ιεησε 8ειοιιτεε »σε αδε

έΗοω. μι: μπω [επιιιοξτ, Ια Μαι ωΒα ώ:

η τοιιιιτιιιτι Ξιβω.ιισοιΈάο ικτΐοπικε , ιτιο.ιε Ια

°Ριοιιι€ειωκά.ιτπ άτοιτιιι€ειπειιτ, Ιοτε ‹.1ιιι: · 1 5

Μαι γοι.ιΙοιτά Η οπο: σοτιί.σιε11τε πε [ο

τεσπα ειιι'έε·ετιθιπε άε Μαι. Βεειιιογ ΐεττ :οι ι

ιΠειΒιοΙε Καυτή: αι1ιιίε κια: ΜΥ άοιιιιε 8: ` . .

Γοκει:ΙΙι:ητε ι!ςξμιο.τιιτε , 8; νικ:Π Ιουδα · `

ι:ΧΡοτιοκιει: . ο. πε ΡΙιιε Π-ιιοΙε :οΒιιοὶΙΪ-ειιπεει ' ι

ΡΙι1ειΙωιιΙτιΡΠο ίου ΡεοΙιό, 8: ιι%τειι1ε: ἀ'ειι-- ; _· ' ι ”

το.ιιτΡΙιιε βι._Ριιπιτιοη. Ι..τε τη:ιΒιέισιε άΈΒγ- Η

@μπε με τ:ὶ›ἰΙἱ:ἴιπο ΡΙαιιΡΡτοἀιιἰτε Επι!Μργίο, ιΙει!ιι·επι ΞιΡΒιιτας.» ι:':Ρ:_Μ Η ιιοΐ8τ Ϊ

(19 Πί011 ,- πώΜαι: εοπεΙαπωιωοη Ραπ · · -

ειιιΉε πκιιηιιεςεπιτ ι·Ιο νσΙοιπέ λ Γε ι·ειιι€οτ δε·

'ως Μ9Υΐἶ ν οιιγτιωικιπνιι ιι1εωτιεπτ - η

μια εσιιιιιτειΒΙε φ: @Μη ι:!ε πω” :σπιτια _ ι Ιἔ

οχ4πεϋπε3 Πι· ι:ιο:Μ,ά1:-ι1επ ττιιΜπαι11τι€ _ - ι

Ειπε Ξιπποεοπτ,πκιιε πώι·ιιιιιωι: ‹!ε Βοπιπ νο·- ·

Ιοιιτέ Η ε'εΒι·πιπιΒΙα (ον πιεί]ηε μι· ιΜε1°=

μπι, ιιιιΕι:ιι άα·ΡΙειιΧω μηεχεμπιπ φωτια

 



. πω $ι··ία Μ»βω

$. Μετα. θα ι1σετ·ιασυεάάΐοπε ποιά ΡώΦ-€ηΡ=5

Ρτοι1ι1ετΠ8ποτωττο ; ΜΜΜ Ροι1τΉποιπ&τού

_ ε1ιι'αΙοτε το ίσα «ΜΚ και ·ίεειμιοὶεεἶ1-Ι το ίοτϋ

: ' · ἑι τατιΒετ τα νοΙοιπτέ επι ίςτιιέεε- ὰ: Έδίω; Έ:ίσ

Ροι.ιηι1ογ Πὶειι έσωΡ[ιωιιικάίεΒέέι=κω Μή

ιεἱΙἰΒειπεε ? ΗΜ άοιιΒτε ειΒιι εμε τοπ ΜΜΜ

Ιπι1Βε επι άέ:άεωε @ε το7, 8οΗΜΈΦωεέ ξεε-Μ;

ΈεόΉοπε επι ΐογοιπ 8καιπάεπ·ιωε εΩΜἱἰοὲΞ'Εϋ

Ρως ςΜΜτώτ εεΠε: 11πιτΙοτοΞΙ -Ρ:μαένοϊτ36>έ

9ι1€Η6$ αΐΐττ&!0ιπε ιιοιιε ὁειισπεοϋτοεῦπευϋ

:ιω:Ισό;ιιτε , 2611 ι1ικ: 1ποί&τε νοΙοι1τἔ ειτὶειι‹Θ

8ο @με Βἰει1 00111ιης 51 @οι › τειικιτι1ιπσσε=

› αι Με ΡπἱπεἱΡειΙεε.ν -· < ¦ Σ # · ω ' 'έ

1» / Νοιιε ιποτεοω επτΡαεω5ετ Ηε:ιι ΤΑ ο Μ ι

-- | Β Α 1· 10Ν,[ε ςΙζη11ΈΗ00Η τεφἱίωιυ ίετιώ

| £ο1ςΒἱτ-ἱ111ο ι1ο11_0€Ι$·ἀ€ι1ο118ἔ Π:ζειιΕε9ιπεί.

Ρεἰε άυΡετιιπχΙοΩΓσειῖἰεεὸε 1'οΒεΠΐωοο: 4.41

.ςωπ.Ι-ω€ ω” οάἶεέὶἐὶοηε · ετοΙτε ΜεπείεΠάοέυ·

ςιά: ι1οιιε Ρτἑἴοιπε-Ι:|ΡΪιιε,Β£ τέίοεπ-σωμα ε1ι1ί

Με«με Ρωπ Βὶ€ι1 (στα: Π5ουεοΒο εὸιᾶτἱτεμ

τίΌ1π Πε (οκ ηεοαΜτεεποπτ υ:εΙυΕίε. Ισ @ἔἰ

Έ5Ιιιε:ο·Ξίϊ-φΙΉ Πΐέίΐ·Ρ28 ΡοίΒωε έ1ικ τιιέσρ

τοωΡΙεε δε εο€ποΜεε ΕΕτουιοξ 4,- 9ιις =τιιάυι

Βρε σςι1ίπειΒΙειτ1επτ ό.ε ΐε €ταπάσ1-τ ί ΡιιάίΓας·ι

¦ ' 7 7 κεε,ίἔιΒείΪε,ιτ1ἱί-€τὶέοι°άεΒε ΡετΕεαίο.1;Πεωμ

; Ϊ · ' 15τεξιωαβω:: : ε1ιι)δ ἰ'ὶπίὶειητ τα τισ ίΜε πιώ επί

“ :ιΔιπῇκω:ὶοπ. Ετ ὶ'είὶ4ιτμο ο; Ισοία& ΑΜ:

 

οΜί

ε

Μ ,.--.

¦ ταμειιι: ·& ποια ίσια: νοὶὶέτ·ίοιμἱεεἱ·ὶ·'£εει›π·

ρεπ·ὶοῳκε νειταεΒ; τε;τεεςιιαΙίτέσηρμε “ω

Μέι: οι εισΙιιΜπ5σιπ, Η ιίχ`ει άομιο:=ισιτΙΙο Δὶομ ,

‹

Υ

Ν



._,._'

ν Φωα- Μ

Μάι·- ςμιΉ Δε ιπεεὶιεμπω Με 8ιώιτ1όε Χ

#ΡΙ15εωοπ, δε ώ: Με Βὶει.ι μη: @ΗΜ εο14Α-4

ωοιπΡΙό- ου οι [ομ:μι.ει1 ίεε απιικε.5έ επι έως

ςιι'γ σ.-Πάτ ΡΒ” ειόετιΞιήειβω ΡοκΊιιωἰςιϋ Φ:

π11οἱπε :στιιΡτεΒοκί-ιβΙ.ε.` ει. ·5εωω ἶΡΦϊι

ζ ·οοιΒΡεοπω ΓΕπειτα άί11ίπο Με π1γΗεκεΗΘ

· Μ; Τ:ΜπέφΙε8ι:Ηέ:ε;ιπέρι·ι ἐκ ΡΗε , Η Ρτοεεί

Ωω 6:Ιιτ5ΜπάΕίμάτ, 8ετοι.ιε Με ειτΕτΜΜΒ:ε '

πκοσΠεοπε ι1εΠὶ€ιιἔσ`ἀοι1`ηε επ Η Ρετοὶε9@Η είξω;Β1εύ:ΗΓο5τέά Μογίε , τα ω: πϋ·

1218 Ρώπιτπιει θα· ,· επ α: (επεείΐ:-Π (με >

¦ Βἰειι εἀἱπιαὶἱὶΒΙεηιιεπιαΙ απο ζ'πνἰ:‹ὶ οτι ω. . · »

Έ.ά @πρ σ.ι.ί.ο!έΈειμκ ᾶε|ποάὶτ:τ%ιπὸἱ Μετα !

ὸαἱτ ΐι1ΡΡΙοετ πσίἰτο ειάιΜτατίου : πςΡΙι1εως | `

αποάιιε εμε @Με ὲὸἰηἐοἱη: είὶτετΙιξε·Βεἶ@ε ἐ

'Με :να·ωι Ραπ αἱ” ε1ιιε·ιει;Ρ3τςΡει1Χζ(961*Η- Α' · · γ

· Σε: ει» σάα&,νοάτε Μ' ά)ι 110€ Ηπα [ο ςἱο11-ὶῇτὶ - ]

εσΒιωΜτε·έι ιιόι·ιεΙΡϋιιτ μπειτε ἔειἰτο αυόἰὶ€£ ` '

@αν ΜΙ πε 1Β¦βωἴῖΡπτΕεἱτ5ὶ€1116$1τν€08Πὅἱ+ :

Γεω· Νοιιε κιάιπάωε· 0τάίπε.έτειΠε-ΠΕΕ0 `ε1ιιὲ- 7 '

Ι1οι1ε.ϋπε σο8ηοποπ5 ΡωΦΠ : πιώ; Βίοι Β 1 γ ;ὶ

άσιαπε Ξι.ώΒι:ι6ί&τιέλ πισω , :ι.Βιπ εμε πὸτι£ = π ;

Ϊ'8ὲι11ἱτὶτῇτι8.ΥΝεΙ:105άκ1'Ποί054ιά:11ΚΒτ911Ε . _; ?ί ]

( ΜΙΐτξιτάε οΕαπετι;·μιΒγϋπο , ειιτεε8τωέε π”6η` 4;` "μ ι

ΜἔΩΙῖΡοἰπτττωυιέΙ€Εοι1ἀε, στιτόιάμυωιά _.ἱειΙιτΞτ Μ $οΙεά!ιτιι .τσιιἘεΗἐε «με σε @ἐκ Πέ - -

νοά: €ίδΜετα με επι ΡΜ: Χοπ ἐμὲ είέ μι;; @ω

Η ἰαΡοττεειἰε τειΣπειτέ › _ η 7 χ ¦

χ Ε: α381ΜφΡ0£ιτ:ηξοΙἱ:εηί-ετ'βϋἰΜ ΗΟΜξ

1Μϋπουε ω:Η ΡοαΜέ Ροὶιπ 4ω48 εΙαι:ιε Η

ω .

ζ,>α.

  

ι

ψ?
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τΙε Ισ. εΙ·ιοΙε.Ρει: σεΙΙ.οει1ιιτε Πω ε ίο.ίτ £Ι€8 :ε
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_ ία 8αάεΔΙε [ΕεαπεΒοάειΙεεοειωΠωπε-ε!ε
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Με τ(ο εεω]ΜΒ -
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·Ρο.ΠΒτ ε Μ Ιωτ.ε. ΑΙἴεᾶὶοπ ενώ εε:.Ιει%εειυ

είετιιΙα (Μ Βἐετιε Ιῖεὰιπποεἰοπ ίοιιἱε Ιετι:ταπ

σειιε εΙυε1προίαίε έε ωπείε!τε.ιπε , ιιιιαἰε:Ιΐεο!απΕαι

Ή0ι1 Π:Πιά© Δε @πώ επεφτε ειικειάωεπΙε

Βάσει , ε ειπε ίε1ι!ε εΡΡαττἰειιτ-1·1 ·τἱε εεωτ
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Με Η εάεΓυ. -ε1%Σ:ιζ:πωείεεέ :με Ιε?τιΜΕείπνε

το:νωίτξίσιτι όσο 'ίειπιἰεε αΙε ΒἰειιεΠ εμε Ποια: γ

πεεςαἰ6πε Εογεαίωεπτ Εκ ψ: Με τα”.

Μεα:τ-ω άσοι:ίεεπεοὶτ επι κ1ιιογ τα ὸοἀεΜ

:_·αά'ρωπετεα -πιείεΙιο.π.εΡ Με6πτ1Ρ1ε11.τκητεα1

ωεεωταθε ε!εε σετιιιεεε ιἱε Βἰει1: ·πιε5Μπεπ

@Με ἰογε ·ἀωπ τι: @εε είΒτε ΗΜ σε ποπ

τοειτ.τε τυπικά επι εουτεπιρΙιεεΙα ιιπὶίεπἀεοτιἰε

εἱεΒἰευ επι1ετεττη. Ι”εἴεὶπἱτεἱεεη εεεεἰ [Με
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σε δε ντι1εικ άζνιπ $ειιετεΙ- ά'ει·ιτπεε , ίεε:ι.ίειιοε

ό,οιπε :ιάιπὶι;εε δε με· [εε ίοΙάε.τε δε με (σε

ωππἰε Με ιη,είο;με ΜΒΜαπ.

αιιτίε πι1τπ11Ε.ἀε: τ:ὶίὶεί[ε ει.ιι›εἀει:εἰετε 91ι1ε.άε

ίοχε εφε μεπιάετε:εΙε ωπείπιε Η Επιιτ ε!με.ιτιεί

κκε Με ὰὶεΒΙεε δε Με ΡΙι1ε ιι1εωιεπεεωιε

πιεε_όε Πἰειτ ε”είι.πετιιεΙΙΙειπτ εΙε ίεε α:ιμιεεε:

:ιπεὶε Π. ΚΥ ει εμε Με ΕιάεΙεε.9ι1$ ε'επ είὶοιιὶί

[Με ,. δε τΙ_ετι;ι·ιε` ε!εί-Ράτε Μπιτ Μ: ὸἰειωεε , @με

@ε Η Εανει1Χ(98ι1οξΕ.

ιΓοίι άείΡεπά εείὶε ά1ίξίεεειισε ,, Ιε «ΜΔ, ε'εΠ:

- .σε ιι_οιπε τα: _ ποἰποιαει εε Πεευυ.)εΡε εε
. ὅ] _

@εε δι ΡιιἰΠἑιιπ; ίειιΙειπειι:.Ρο.ιιτ (η ε ι:ιὶ @πως

ειιιιετε Ιεε:ιιιττεε :··ιτπειὶε.‹ὶιι”ἱΙ εΙΙ:ίειΒε ε ·Ρι1ίί-.

[ειαιτ,_&Βοι1 Ραπ πο,ι.1ε. Ι.ε ί-ειπἰιτιειιτ δε €Χά -

Ρετἰειιρεοτὸ1ιιεὶτε ο!ε εεετϊιοίεε Ρτοάιιίεειμ

ιισιιε νεο ἰογε @με ίι1τωοητε τοι1τ.-επτει1άε·

Μπακ. ΕκΓετἰεπεε (με πιοιιε Ρτοιμοπε ἱποπέ

ίειιΙεωεπτ επ εε εμε Βἱειε Δομή ει. εεεεεέ, εφ

εε ε1ιιΉ ιιοιτε ε.[οι1Εεε·τιιιε 1μίε!ιιεε Κέ ε επ α:

ε1τιΉ ιιοι1ε ει εοιπωει εεε ΡΙιίίῖ`εμ1τε ΒΕΠΘ(Η.π

6Ποιπε εειιιΡοτεἱΙεε. Ωε,ϊ εεε ι1χεί111€8 ε!ιοίεε

εε εοπιιί_ειππεποεΙ!εε με τοιιεεεὲ. ΡΙυίὶει11°ε

“Ρϊ00ι1·Ξε 2 Νε εφ1εωμι με τοιιε Ιεεἰου:8

Ρτο[Ρετεκ Ιεε ωεωιε.ιιείιιτ Ιε.τεττε1Ε; :ἔι ε'αε··

κα" ἔι €€5εΒοίεε εκεει;Ξειέτεε , εμέ εεὶιτἱεΒ1-·

ΜΠϊ Ρ2ίεΜ21Βεπτε τσιπ-ε , Ρομττοίεέτιι ρατή
Εύθα:Με11τ κεεε81ιοΜκε·νοιι Ι'αυ1οιιέομ Η

Ιιεἱ·ι1ε όε Β·ὶειἰΞΙἶεἀἰ.οαΡω ε εεμφ.ιεύ.€ιττ”8ϊ·

κεΠ:ώε επ @Ρε ειιάι;οπ:θι_εε @ω ά Φ:ΐΡωε

.ε . . Κ-ωε

 

Δ.·

Με” έ



  

@έ _ $-εία·υ·2Μφοπ

: ότάὶωιἱτε , τοΙΙεε εΪιοί·σε εχτετὶευτεε τ'αΡΡότ

Υ' Διἶἔογεἱ1τ·ΡΙιιε έ!ε ττὶἱὶεΠΪε (με ὸε-ἰογε: :ετ οἱι

Ι' ' ε: -α: 8;Ι€1'οτι τι°οιιιιε ΡΙμε ἀ'είἶ1ἱᾶὶοπ ε1ι.ζοι1

: ' ΓΕ<έΙΠ6ξ δε οικω Ια άοθ:Ηπε άοι1τιιοιιε ΒΕ'

ε Η ἴο;ί5ΧΡτοἔεΠὶοι1 : γ επ α-Π ὶειτιπεἰεει1 :ιικτ11π

·ἔ ἐ ί ςὶικ Ισπποπόε είπΡΙιιέΡ€τίσειιτσε Ξ ΜοΠ11ο ΜΡ·

;. !· ί · _ ππΗάει; ἰὶιι·εαΙιπε·άοι1τ πισω ἱ·οιιῇΙἶοιιε,ηε ί-ςει# ·

λ' 4 βοπε-Μου5 Ρείε Ματ :με οσε εόἑιετΪιι·ἱτσε

@Μ ὶιιΒεΙιτ ε!ὶτε Η τέιςΙει1τε δε ΒαΙὶειιιτ άιι ›

;ήδιΜο, Μπι; ετογεπέ ἰπήἱΒι°ιε`ετὶε τόιιεΤ1οιιέ

μειιτε·, 1τ6ΡΜ·ε·ιιτ εδ.οΡΡτοΒτε ιιοΒτε Ρτοΐεί

ίἱοη ,·Ρεπιτ-εθστε μπώ τεΡτειιι1ει1τΛΙιαΙεὶηε, δε

[ς·_ΡἐεΡεμτ€ητ·ἑι ιιο!!τε ›τι1ἰι1ε. Ι)›οιὶ σΙοι1εμοιτε

@ΠΠ Ιμὶφγε·£1ἰιἱ ι1ομε·άἐἄἱιιΒι1ε δε παω Π:

ατε ε!”ειυετ Μ; ωο!Ηιο.ω Ξ επεσε πιω εΙ”εὶΙ

ξ,ειιτέ-Ψιί: ει” Ρ:ιτόοπ άε πιο; Ρσ:τΒέε. ΕτεττιεΙ,

β γ ε· β1.1·άοπ μι; άι·ιιει·ε τη , 26η κζικι1οι1ε

ήοιιε 6Ποιύίδοπε θΠ τογ.Ιογε ‹:Ιι1ὶιι οίἰ: Ρ:ιε Κ:

ῇετπἐετΡσἱιπ& άιι ί-ετιιἰα Φ: Βἱειι: σα: Πε (ε.

' Εῷτ#τεὶ›σἱπι'τἱττἱτευ ηφί'ξς€ ΡΜ , πω οί·

Ριτἱτε έ:πογρπτ τοι18€2 ε!€ 6Β:ιΒτζιι δέ ει·ΞΓτοπο

μι (ειρτείετισε , ν'ευθιιΊΙ Που: ττειίττ‹: ειπα

φωτ ΗΊ°1ι1111εῇχὶΙἔζ Ρώτ-τ›ο Μπι ί-ι1τΓέεΙι:ιΕ

! βια; ειι1ιτριπο·π ἑι Μ :ἐἱιηἱι1εΙ`Ιει8το.οε άι: ίοτι

τέτισε , Ωω ‹1ιι”ἱΙ τΙι:ωΒε ε!ε «τοι1τωωπε 88

Ειπε 9ι1ἐΙειἱογε ά,νιιε μπε ὶι1:ἴροςεἐεΙιο.ΙΪε

ΓαΕΡςέΒεισβοιπ ε1ιι'Π @Με άιι ἱ-υΡΡΙὶεο ε11;ἰ - (
ὶιιγεἱὶοἱτειρΡτείἔἐ, ἀειηείὶπ;ὲ ι1οιιε ίΦετὶοι1ε

ΥΒ15ΦΡτοΡτσε·ἐι`ί·ουἙΪτἱτΊ:ι ὶιι(Ἐἐτέ ‹Ιε Βά:ι1,

Ρ εκ ' . .Ι ” _ ° '

@ι ΒΡειτκμςιΡ:: ἐν ία ιπ·ιί.οτιεοτάο; Η Βακα

-_ | Μ ττογ:81:

 



ἐκ μύες. τι” '

Ετογαιιτεπ ΡωιΜε .λε πάσει σ!ε “Με ιαβησε

εΙιεε,ιωτιεπ'ε&Ιοσε ε πιειιε άε €ογε Β118ι11ίε

τε : πιο Με εμε τ'εΗοωΙΒιπέ :Α1 δεὶἔπειιτ , τι;

Πιοιποτεε ςἐτειπὸειταετιω Ριιἰε φίει1 τα εστι

ίεὶεκιι:ε ω Ιιιγτεειε τείὶτιοἰἑειεΒε ειιε τα ἔσω

Βεε εοιπωε Η ΒΒΔ: Με είΐ-εέὶε άεί-:ι ΪιιΒεΙΪε4δΖ
ιτιἰί-ε:ἰεοτὸε επ τοπ εέιάτώτ. (]ἶείὶ Με: Μ; ϊ

Ραιτάου. εὶε Με ΡεεΙαόέ «μή ίοπωε επ μοι151ε

·ἱογε ειπε πω! πε «ιοι1ε Ρεικ τειώιτ: ω.: ε1ι11 ε.1:έ ' ο

γ0τ18 επι Ια Ρεείεηεε άε ΓΕεεωεΙ. Δια ίσει:ιιι·

' εε. Αα φώτα: [επεΙ“ΑΠΒε ε* πω: Βει:Βεεε :τι

ττὶίὶετοἰτ εευ.Χ ε1ι1ὶ άουτ ἐι ε1ΡΡτά18πζετ αιι

ειιιι ιτιο.Ι2 ου Νεο ε1ιιΙ ειποΙΙεκοΙτ άετεεΙιείΙω Ρει:Ηέε ‹1ιιε Βὶειι ο. ιιιγ-:11ετωε ε!ΐοιεειΞ5ε.

Με Ραπ Νεο μοάιιίτε ὶ'οβὶἱιὲετὶοιι ςιιὶεε

ίϊοίτ εσιιττε τιδιτε , πιειἰε οτι ττοιιιιετει εμε

φωτΗ θεϊιεε ε-τι·Ιο. οὲοἰκ, δ( ό): ἰιπΡ`οΠὶΒΣε

@πε ·ξε άΜΜε- επ Ριι1Πείαιπο.άε ειιτὶετειτιεηι:

ε!ΐε.εεε Ιε ἴειιτἰιτιειιτ εμε !ε 5αἰτιέλ ΕΐΡτίτ αν

@ειτε όε ΐοιι ΡτοΡτε ἀοἰἔτ επ πω εοειιτε. Α

α: [ετιτίιτιειιτ τ1ιιί€οιηιιε Ρο.ττίώΡ€ @αφ ε

ι1ιιΉ είὶ από άε ίὶιτἰεἔεἰτε επι εοιπτικιπάε·

ωστε άιι ΡτοΡΙ1€τε ειι Ρβειι. 68. Ι..λ 8είοιι·

ιιειιτ :ΜΜΜ Η νειιτ αμε πιοιιωιοιιε εί-82.·

:ειπε άιι 5εἰειιειιτ εί'ε ιτιετιιεΗΙειιίειπερτ [εἔ.· ε `

το @Μ Ν”. Μ ε. Πω Ροιιτ Ιε [Μα εἰ:: εεβ:Φ

ὶογε Ϊοιιὰεε Πιτ Ιείιιε Οὶπἱίὶ ει; Ρ:ιώσπ εκ

Μ” Ρωιέ8› Π: εμε Ι'Αη8ε ὸἰτ ὰ ΖωΙΗΜεω

6':Επσ σωρ.ι.νω;η.τα.εΠ ωω,ςιεε-ι1,εργε 861ιείτε δΕΡΙ116€11τ5 ε'είὶοιιἰτο11τ ὰ: (ε. πειίτσι11·

` ὶιι›

18

 



  

ε - υπ ῇΏ: ίω·εωιβίυπ

ε · 8.144: 6.14ΡΑΑ2ηβο. Ν'ηξη:ο1ιιε·εε Ρειι::αιτ

ή ' νοέώ ίε·νοιιε-ειπιιοικε Μις 8τειι1άεζο7εξ Με

~ ιιεΠε ί.εωει:οαυ Ιε 'ΡειιΡ1ε.-ΑίηΠ_Μετξε εἰ

¦ Ροὶτ 8.1.ασ σωρ.ι.υρα!:4.7. Μαρ· ε(Ρτξτ ε'εβ ε[- '

-_ ° _ ειιγξ_ειἀ |Σεις-φ1ξ-εβ ι11ομ- ξαιιιιεύε. ;ΜεΕπ1©

ἱε ώ ειπε εοπμηε=Πμι1[ε πιο.8ε·ριμ ςὶείτιςε ὰ;

· αυτια !ηιιεηι·ε:άε ωεβτιε·«Πι1ε ΠιμἰΙε Πεϊ

έ . Γε εφπ Ιῇὶεμ-ςχὶ4ιᾶ-ηοἱἰτε εβεξ μι: ιμετω

' )' τεμεε @ε·ιτς,ιαςε' :εεοιπὶΙἱετὶὸη ειμεε 1ιιγ.οΒε

τὶετιτ ε” ΕΠ τοιώσιιτε ευ ηοιμε Ιε ίῖει1€ιετεἱη

εμΒτε -Ρεεεεπιτε Εοιιτεε [εε ΜἩὶᾶἱοηε ιι1ιιἰ

| ερωιιπε τόπεπε -ετε;ι1εε γίειπιει1τ ἐικε όεεε

Έοιπάετ εο11ιει'ε πισω Ροι;τ Λεω ειβγίἄτιετ.: Πε

[στα εμε-Β: να), Βόειε ΡευΕ`ἀῇτε εοιηι11ε .8'.

Με! -ι.5ρ8β.αιων δυα:σ&αρ.7.ιφ[ξ4.6·.6ύ Ιε ω

τειηΡΙίζε εοπἴοὶετὶοπ ,' άε δώ ΡιεΞη ‹:ἰε ίο7ε

:επτά ΡΜ; ετιταιιτε παίξτε εωἱόὶἱοιι.-Ιε'ί_εειἰ

Μαι ‹1ι1ε-εεΙο.ιι':ιττὶιιεΡς›ὶι1τ [Με 8τατιά εσω

Βο.τ ,. (με ό,ο.ξΙΙειχτε ι1οι1ε :Ξιςοι1ε Βεο.ιιεοιιΡ άε

[φωτ άε ττἐίΕεΙΪε,ςμε ἱαιπιιὶε επ εε πιοιπΙε πω

1:ιτιτπ:3 Με ίετοι1τ ΡΙεἱι1ειι1ειπ εΙΤιςἰεεε· : ιπειἰε

·ἱε[ς;ιἰ Βὶει1 ΜΗ] ε1μεζε πετ εὶε ΓΕΪΡτὶτ σΙε

Ώ2ειι εΙΙιιιτ1ε τομβρυιεε επ τειπΡεοΡροττυιι

πα εστω όε εβει.ίειιΞε να.), βἀεἱε ·ε1ιιεΙειιεε

εΠϋπε[Ιεε όεεείεε κρεμ @χε , Ι:ε)ιάεε Πιτ σε

ς1ιιεπεεΡεςΙιέε πιεσε (ων: Ρατε!οι1ηε2,δε εικ

εποε πεπχε Γεω εξής; εε @ειπε ' _ _

ή Α εεθ:ε Ιογε Ροιπ βὶεπ [εειξίτ Πἰειςάοὶτ ὁ.

- Πι;Πειπτ άσε ίοάιπε ΓΗνΜ ι 1.1 1· Ε' εΙιιἱ ΜΥ

ίοἴτ νι1εοι1ττεΡοίόε , δε 11οιιε ει11ΡείεΙιε ὰ:

ΡεΙΪετ

  

ε . . = ε - '

ψ ε. ε .ε Η .ω.;. 7- Α.. . Δε? ε”_ -..-.*



· -ἐε:.#εἐ£ς›·ῇ α”

Βιβζε Ε1;ί.ιικε:ειτ ηοΡεςε Πε1ΐε ῖ βήήίε

ιι€.:ΗτΕςςίξςτ Ι'ο[Ρμ1[ο, [ο ιιμςι;ςΙ[εμ;ερΡ [οιξ

12.8ζξ 86 (ιιΡΡς;;τς: Μ; γτς:Ριβ βΙιτςΡέξςηηέβ

οψη πιέίσέ0γώιτ Με πει:τι;ε δ. εβ:ιειιι1ςΧϋ;; -

€έΠεέ ί-ε ξέοι1ιισίΕ έως-: Μέ-Ρωε η:: ?11ῇἱώ

ΦϋΙΒέ εΪὶεἱίῖιῇ-έ Ρέτά (ει ίβατιε Ϊοιι πόιη ›
οιτἀείὶοἶἐιτ τοι1ε ΙἐέΙἑιΠἔὶἱὶιξι ι!ΊεεΠε:, 8ςεοιὶιἔ `

ιἡἐἑἰαῇἶτἱεἄέἔἶιι νδιιΙ5.ιζιέ Εμείιιι€ ἐεὶιπΡε τά

ΠΈΒΕΠέέ ξΡμιΕέιλτ:Έιιιιβέιις; Ρ:ξεωιπς; Ημἰ

εξΦίεαΪιο€4ι1ειίβε1ι @ή ές5:Ρε , ς:'οπωωά:

νι1›τιὶἔςἶἱ€έι]ις-ἐιτ ;:ξ;ιήΡο(έ ςἰ'ὶιιότἐὸἱ‹:τιε ιὶςὶὶὶὶ; -
188 ΦὶἐΪἱἔἔἔζξηέΔίρημει;; Βἱξτἰ· ὸὶΒΔξτε1ζτ€5 δέ

οΕΕ9(εεέξ ς!έ πιείΪ11έΠὶὲύ Ι`οι1μιἐῇῷΙι1μηἐςἱἑἑ `

919 άξ ΗΜ ἐιτιφἐΪεε νὸιιιειιίξ το-ΡυτΖά σ!έ @ΠΣ 7
-Ρείτε;μιεεέ ]ζέ ;Ϊ;ι_ιΪ:ιΪΠςἐ1τἐ Υ

παμε !οςάοιμιώπι ιάπὲἀἱἑηἱΗοη; ςιιἱ Π; πξέιι€Τ
π1ς[ει 5πιίἄἰῆςατἱόπ Δ, εοιιὶΡΦίΪτο όέΡωδευτε

νεττιίξ¦ ἄὅιἱἐῇΪςὲ 6βοΕἑιεἰὸιζε· Γ6_ίίέ Βἱὲηὸἱιμτβ

ίε€·.Νςήδιβρίτ νίἔτ @ως ά'έμ1 (ΕΜ ὶιιἔτὲέὰὶἔξ,~

εε_ί-ςτββ ΓομεΡτἐὲεΧἐε δεί 8ι1εΗιίνιίο Ρ:τ1ἐὶὶ:~

(ΚΕΦΙ ΠΙΩ) ΜΜΕ 86 έ1τ1ΡΪτἐ-τ ώι1ε Κε :πιπες -

ν1εο;.Ε!τΈ'εΧΡ_ςτίέιιεέ νετὶἰὶεξὶιὶέ1ἐε- τςΕπ9ψ .

Πέ8ῖΙ1ἶξγέιίεἑΡοἱιιτ άς.είέτ ὁ. ςο_τοιηΡε;:ιιιπσι1ζ ! Δ

Ι

(!έ1φϊ83$€&ώΩε [φωτ ἔὸιιίἱόΕιτ; τιςειπί-Ρ-οέξ > : -
απ· Ρειτλ_ἱ”ξ;ξςἔξ ,_ @ή

τηἐἱἱίί «ΗΜ (κ ΙΈ11έ-ίιηξΜ: @Η .Πιδεί1;έιτ18Χά κ

πό ρέςτωπ2 ι:οετέέξέι:- ίε:'-Δόὶ:ὶο1ὶἑ.“ΕιίείεΠΩ:ει

_ _ ' Δ Ε' . ' |:[ὸ11Βει"ὸαι1έἶΪς_ὸἐ¦ ω Η

Ε2·ι)ζ@ή Π; (ο τεβοΜ&έιιεώ1αίε εοιπ_ι·ηΈ ΥΙξ ` .

Β9Φωενατε @ω=ίεἴ6ι6μΠτ`τωωεεειωεφ1ε ζ Χ

ιο"ϊδε'ΠεΠτ δέτοΧΥδί1εέαιιἰ-τ@5|;δ6-ΙΨ_ΙΦ4ἙΤ τ _



  

  

Ϊβ Φο Ια πνυ%υπ

'ΙΙ επ ΙαιιιεΙΙ;ιάΙε τοιιτεε Ιω αυτια ιιΙΙΙοιιε

· ‹Ιε5 τ6Ρτοιιιιέέ,Ιειιιέ ετιιιιιτε Ιεε ΡοιιΙ ο επι ΜΙ·

εΙΡοΙτ , ΙειιιΙ άοιιΙειιτ «:Ιει.115ΙΙ:ιιιι€ττι1ιιιε , Ιειιτ

ιιιιιΙτιέ εΙιιιιε Ια ΙΙτι·:τετίε , Και εΙΡεταιισε :Ειπε

ΙιιΡτεΙοτιιΡτιοιι , Ιοιιι· ιεΙο όιιιιε Ια ί:ιιι·:ιιτ:

°τοιιιιιιι: Ι€ιιτ Μια: εΙ:ιιιε Ια άΙΙΙ-οΙιιτιοιι. 1

' Με.ιε Ισ ΙΙάεΙο οιιτ Μαι :Μ.12.ιι€€1° ειι ει

σειιιιτε εΙε Ι)ιειι ιιἔε”είΙοιιιτ ιιιπιειε :ια δει

8ιιειιι· (ΙΜ πιο ε”ΙιιιιιιἱΙιε αι Γογ-τιιεΙΙιιω δ:

ιιιι'ιΙ ω: τεεοΒιιοιΙΙἐ Μαι ε1ιιεΙΙο Γει:οΙτ Ια.

. Ρειιιιιτειέ δε ΜΜΜάε Ω εοτιάἰτιοιι ε'ΙΙ πιο

άεΡειι<Ι ειιτιοτειιιειιτ άι: Ια ιιιιί-ει:ιεοαΙε ά€

Ιοτι Βίου, ά α:ττοε ΙΙ ΙΙΞειίτ:τιιι”ιΙ :ή ει :Μι επ `

τουτο ΙΈΙΙ::ιτιιτο πι ΡΙιιε Ι·-οτιιιι:Ι οι ΡΙι15 Εισ

ειικιιτ :με Ισ ι:οιιιιιιιιιιεΙειιιειιτ ‹Ιε ΙἶΙιιιπιιΙιτέι -

' Ι..ε Ριτιιιιετ ἴετιτιοιι άι: Ιείιιε (:ΙιτΙΙΙ κοιτά

Ρετ $ει.Ιιι& ΜειττΙιἰειι εοτιιιιισ:ιιτο μι· Ια. τε:

εοιιιιιιιιιιά:ιτιοιι ‹Ιε Ι'ΙιιιιτιιΙιτέ. Ευ. βη άιι

ι:ειιτειιιετ ώ; Ιοἰιοε Ροιιτατ ςιιτ Ρετ ΙιιιιιιΙΙΙτέ

Η [ο τέεο8ιιοιτ ιιιιΙΙΒιιε ειιιε Ιοί-σε @Μπω
¦ πε Ιοιι€[οιι τοΙδΙ:Ι, δ: εεΙΙε τΙε Ια. (Ιει.ιιιιιιέειι:

¦ Ροιιι·εε €1ιιΈΙΙο Π: ι:οιιΙ:είΙΙ: ιιιιΙΙ8τιε ιΙιι Ρ:ιιιι

@Με ειιθιιιε 8ο Ια ιιιειιίόιι τω:: ΑΡοίΙτεε ‹ιιιὶ

Ρετ `οι:ΒιιειΙ εΙΙΓΡιιτογειιτ άι: Ια Ρτἱιιιειιιτἑ›

ΠΜ!! ΡτείεΙιει Ι'ΙιιιιιιιΙιτέ 111ιτττ:ιι.ιιτ νο Ραπ

ειιΙ::ιιιτ επι ωι1εω ά'ειιιι. Φοιτιιιιε ιιιιίΙΙ ΙΙ των
Ϊ - κ . ι . .

"ΠΟΥΟΠΗΒ (οιι 2.ΠΠΠΙΕΙΙΙΙΞΙΠθΓΙΕ £€Ι.!Χ 9111 (Ι€ΐ·

ιιιιιτι:Ιογειιτ ά'είΙτο Ρτέε ιΙε Ιιιγ εΙΙειιει έε Ρτ€··

. ιιιιετεε ΡΙ:ιεεε.Πο.ιιτιτε εοΡεέ ‹ιιι'ν ει- ιΙ εΙ€ ΡΙι1$

38ι·ειιΒΙε :Ι Ι)Ιειι :με Ι'είΡ:ιτέιόιίεόδεπαπι-

. › ΒΙαιιι: ι
ι

ΙΙ



. εἴ:: Ραέες. τω·

Ιο.ιιτ Με Ρ:ι.τοΙε?ιιε ΡΙιιε ιιειιι6Ιιιε εεε Ι*ειι#
ειιε ΡΙιιεΙΙΙ είτ ΡιιΙιιετΙΙε, ΡΙιιε ΙοΙιι ΙΙ εΙΡο.ιιτΙΙ

ειι οτΙειιτ. Μπιτ. Ιε ΙΙόεΙείετοιτ-ΙΙ οττέμεΙΙ-ε

5ιιιξ ιΙειι:ιιιτ Ι)ιευ , ριιΙε εμε @Με εΙεΙ”τ Ιιιιέ

:Με Ροιιτ Ιιιγ2 Ετ Η (ΙΙιτΙίτ ιι”είΙ; ειιττέ επ Η"
_Ιοίτε ειιι“ιιΡτεε ειισιτ ίτιιιΙΙ-εττ ΙΙΙΒιιοιιιιιιτε,

τειιΙΙετοτε-τιτ ετιττετ επι ειεΙ τειιιε τ':ιΙ·›Ι›ειΙΙΤετΞ

Ιειιττεε.'εΠΗττοΙ&ε 8εΙιε.ΙΙε : οτι ιτε' ειιττε

Ιοι·ιε τιιι*ειι ε'ΙιιιιιιΙΙΙ:ιιιτ : τιιιΙ ιτε βε;ίτττεια:είΙτ
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Ηπα: ηοίη-ηοι1ε τοιι:ιπὶοπε._Μεἰε [ε ΡτἱΩεὶΡ;Ι

β; Μ: ΡΙμμσΉΠά:τεψΙε ιι“είΕ-α: Ροὶμτ Ιο Ραπ-ί ω

άοιι άε Με ΡεεΒέε 2 απ: Ρο1.ιηιιογ-Ι'ο.ιιοι1ώ

μα” οβτι:ηττ2Ρουτεε ειπε Πὶοτιμει 2.ί111έ ΓΕ8 αν

μειιπὶε: έξιιιμιο: φα: Ροιιι: ὶεεὶυπ έ Μι άο11ι1έ Ισ

ΕΜ άε [ο. ι:Η[εδΗοπ :ι::;Εεε Βίοι; νοτὶτειΒὶο ά:

@ο ιΙιιε.ἀΙί_οὶτ [πιτ :η Γαία ΓΑΡοΒ;το πω: Μ”.

;!πσρφνσ[8. ειΠΞιιιοἱιτΊιιε Βϊειι:εεοιπιπαπάε

@ι του; ία ςΗΙε6Ηοπ :ωστε ποι:ε , στι εε φα

Ιοτε φα: ΠΟΠ8 ΩΈΡείσπε ι1ιτε.Ρ€εΙιτι1εε ΩΒτὶΠ:

ΜΙ: ιτιοι·ς μια πὸιιε. ΩεΙει _είΊ:επιτ Ρουτύοπβ

μακ Μαη Ιιείἰι:_Ι'Ετςςη‹:Ι Ρ ο.1ιιε ΡουαΞοπεε

ποικ Ματ ω: Μια:ω” ο Ο Ετοτ11Η , 1;

;'σ.ὶιτιετιιγ ἀ”ειίἱἔόὶὶοη εοτάΙεΙο; ὸ1ίοὶ; Βαιιἱά ¦

ειιιΡ|ξαιρ.!8. ΑάφυΙΙ:οπεη· εώς: πήίοη:σετ Η

γ π Ρ=πόοπ Επι: @Μεαφ@ε6 5.1Ηωε ε;

ΡΜ =υοΕ:.ρ1οιικέ φ11:τε111Επτ Ροιάτ Ιω Ρε·

ςΙ·ιέ -ί-επτοὶτϋ‹:ς Ρο.τάοιι άε Ι)ίειι ότττϋγέ. ό. θα.

τε:Ρσηαμ1ρε: ; ὶε πωσ:: ΗμιΉ ειιιοἱτ @Με (Με:

$Ιε Γι: ςοι1ττἰίἱοτ άε.εε (με (ΣΗτ1ίΈΡουτΙεμποϋ

Γιαπ ἔοἱε Ιιιγ άεωειιπάοίτ,ΜΜιηεε€τιύ @Με

ίιιἰοτ άε:1ιιγ τεί.Ροιπάτο,. δεἰ8ηει1ι·· , :Π ί-ςιιὶ8·

ιειιτἶε ὰιοἴεε, τμ @Με εμε Η: τ”σ.ξι1πι€, εο3τιπ1ο

€11Φωτ › €9ιτιπιτ:ητ πε τ'ειἰιηε:ο7-ἱο Ροέι1τΡ·

`πιογ ειιηι1:Ι τι: εε Ρ:ια!οιωέ9 μι” 9ι1ἰ τ'280Υ

;ετιάέ. ()ε1ιιε $ειἰοόΕ ΡειιιΙ11ιιΞειιώτ ε[Ϊ:έ Ρετ·ν

τ &ΦυτεΙ1τ88€ ΑιιςιιεΙιπὶίΕτἰεοκάε ειι1οἱΞἔβέ

ξπἶεσ , ίαιτοἰτ Μαι 6οΒ: :ΗΜ @πμρατ9ιωΕές?: -
η: - Μ 7 ..”` ..;._ΐ··?_,.+ ή μ μ. .

 

 



. ῇ46 › Ώ:ια Μοοβυπ .

ΡεεΙιέε,σιιιιιι‹ι ιι (Μπι :Με ΡΙιιΙι ΡιοιιΜΜΣ

_ Ρσιι: Ι'ειιτισι1τ κια ασια ισ ιιιε ιιιε [Μισό σε

ισιιιισε εΙισιοε , 8: Ιω ι·εσιιτε εσιιιιτι‹: θεια

ο ?σαι <έα8πει: οικω, δ: σου: άι:: πουπέ επ

ιι:εΙιιγ, δ( ιισιιε ίετιιισιιεει:Η σ.ιπιεΙσ μι: Ι'αι·-_

:άι (με ιισιιε ΡτσιισιιατΙι: ιιιειιιιε ΑΡσΙΙικτ.

(Σε: σωσωω σπα: ιισι.ιε σΙπεποιιε Επι:

1οιιιε @και Ισ μπάσο σε τσιιε ιιοε ΡεοΙιέε σε

εισΙΙι:ε: τεεοιιοιΙιιιι:ισιι απο:: Ι)ιειωιιισιιε ειπε:

8.Ρειι:Ι ι.Ερι]ιιιισσ ιίυα.σΙικιιι6.νηξι.ι. 5'ιΙ σ.

ΗιιςἔςΕιιι σ.1ι1ι ι2ειιιιισΙε δειΒιιΒι121€ΙΙ18 (ΙΜΗΟ:

ιι ι σ ΠΕ σκ Μπιτ ειπε τιιιιτε.ιιειτ α.

ι Οι: εσιιιιιισ ι Ι'ΙιιιιιιιΙ-ιτέ ιιοι1ε ειιιστιε Μ::

Τ ' Ξσιιιτ Ισ :πιστα :Ισ δειΒικι1τ , “τι σου: ίσιι
ν ίσειιι:εισιΒιιοιιε-ιιοιιε ιιιιιιιιτειιιιιιτ Ισ ε: οισ

$1 .απο .ιι ὰ ίση ιιιιισιιτ , δε ε'σίι Ισ εστω:

ΕισιιιέΙ: ιιιι (οικω: ιιιι:ει:ισιιι: σιισιιεΙ ιισιιτε

|·υσΙσιιτέ ώ: σΙ:οΙιεεε.- Ε: ιισι1ε 1:οσιιιισιιε στα

' ι.ι”ι:ιι τουτο ι°ε£αιωω :ισα σε ιισιιε ι·:ΙΙ ΡΙιισ

σι:ττισΙΙστιπιιτ αιιιιιιιιιιιιιέ σπα ι:ειΕσ ίσγ συ

' εσιιιισ.ιιτε επΠισω ΑΜΒ πιω ιι'οι·Ρε ΡΙιιε ιιι-·

καιω €σ`ιιττε·Ι)ιειι ι με σεβ Μια: ά‹: ΜΥ,

δ: τσιπ σε πω: που: ο κοιιίειΒιιέ αι Εχω

ιαΙε Βια: σιττειιισιις δ α: ΡοιιιέΕ ειπε πισω πισω

ι:ιοιιισιιΙδιςιι ίειιΙ Ια ΡΙειιισ όσιιιισιιι:ε ‹Ισ Μ»

Β:τΕ ΩιΙιιιέ δ; εσιιιειιιιστιαιι. Ετ ιισιιε ισο.ιισιιε

.. _έσιιιΒιειι·ισιιιισιιι αι ερπετά μι Ι'Ειαιτιιτο

¦ σ - σ Όσσα άι: Ι'ΕιετιισΙ επι Μακ. Μαρ. ι·):Ρφ[;ιό.

Υ ' _ · · μι. Αιιιιισ «Με Ι'ΕτιπιιεΙ, Μειι1:Ιιτ (ως Μις:

[ατιιιιιΕ: σαι [σ -εσπΕ: «πι, ΙΙΙισιτιιιισ σιιις‹ἰσ

ι (; Δ . . ι α

 



  

:

έ _ ξ . ὅ:: μάεφ _ . - β “π

Ια σ:Ιίο.ίτ Με ί-ο11 Ιπειε , 8: άιηιιεΙ Ιε: €φΙι; (ο

χει:Ι:ε σ.ττίστε €Ιθ ΓΕτετρεΙ ,απ ΙΙ (στα εοπιιης

Β. Βτιινοτο·επι νικ Ιέρσ:Ιο; ω: ε'ειΡΡοτεειιτα

?οὐκ σ:1μαΙιά Ια: Μπι @τα νομο: μπώ ι:Ιοιην:ιη

?απο ειιι2ΙςΐεΙτ έ: ΙΙειι:ε Ισα › επ :στο ίειΙα: δ:

Ιι1Ιιο.Ι3Ιτρ.Ι:Ια Ιδςςιὶτ Ιοί1: Ρετίο11ιπι€ε (μή [ς

Ι:οπίζε ώ; ΙἶΕτςτηἐΙ_: _δ:_ιων:1ι1εΙ ΓΕ;ς:ηςΙ είΙ: Ια

τοπΗμιξ:% ξαν:ίΙ Ιαν. ἶριχμπε νη ενω-Ι μα”.

@έ ΡτέετΙο:ε ωμά, δε, ε1ιΙ:ζείΙερά [ω ι·ειο:Ιπεε ει:

ι

'Ιοι1Β αΐνω: πώ ετ›ι.ιι:ειι1:οε_Ιοέιιέ:Ιτ ςιιο.ιπΙ Ια

Ι:ΙιεΙομ;:νΙεηςΙς;ι ηε ε'επ ρ.ΡΡεττειιτει οΙΙιτ,β. ἔιιεἰΙΙε_Ϊειει νῇι;ὸρνειιιἱε , δε η; ·(ΕΙ·α Ροὶιπ:

επι μΙΙΙς.::η Γεια110€_ςΙέ (ε;ΙιετςίΙέ 2 δε· πι: α:[ΐ

[επι ιΙε ίαἰτς ίτι1Ιδξέ Ο: Ισ Ι·ΙάεΙΙ:Ι Ρϊει1‹Ι Ιι;ὲ

μιἰίβπ; ‹Ιε Ι:είΙ:ε εοπίζωιεξ ε·ηΙο. -του;ς-ΡμιΞΩ

[απο 86 @να 12Ι)0π11έ.νοΙοητέάε Ι)Ιειι απ:

μπε ποι;εδη_ριιΙΙΙφι€α έα ς;::68ηιμ: :Ισ _τοιτεΞ

Μ! ΦΠ Πε [ΜΙ(Μ:Μου με@το τοιιτα=

!.1ιμ'ΙΙ νεα: Ξ ώ νοΙοιπέ ιιοιιε ά: ιπεΙηΙΕείΙ:«:

. 4:11 ΐ9- [ΜΟΗ. βέτης μακ»Η μι; ιώπωΙε δ:

€ϋΠΠ3ττί:Ε0ι1τεε·εΙιοΐσεέη ΙιρίΙτ€ἱξὲΙλ 3' Ε:

ΗΜ πι; @αεκ @σε Με ε;;φὶ:ιι:ρ:._μἶοητ ηΙΡρι14

-;;0ίτ- :ή νε›Ιι:οι·ιτέι [οὐ Ροι,ιτ πισω Ιξιά εςΙιιι::έ

μα” ΐιμοτι ςηικιιπ @ο Πὶε;.ι Ις Ρςι·ιτιςξ δ; Μέ α .φ

β0ΠοΦ ΕΠ :Ιαν .ίειίΙ·άοηε:Ιπεττσπε-πσω τοιιή

'ῖ Μ” ΡπΡ εΧέττψΙε μου.ιεώ Ιων ετιΑΒ(2ή ' -

δει Με <Ι=ενΜΙιο5 ,1ηιωοοφωε :=0% Δ

τ·Ι[εβωζΞΡἔΜΨΕν». #ἔ>ιρ·ρ-.1"£Ι8·Ι9#2(›ΒΙ9:

πρνιττε όμ1:ειΞιςε @πώ@μέ είΡο:εηεε .Ξ

- 4·- β

Φ Ποωθ Φ0τιθωοε , εοπΕμηεέ.άε 1αςιιε1Ι=Ι<# -

 



  

Ϊξ8 Θε Ια π·πιβωι

] “ΙΙ ό): Ισ1ιπείηπΐΙε τοιιεεε Ιεε ειιιττοε· ΜΜΜ

Ι Υ· ' · άτ:5 τεΡτοπιιέὲ,Ιει1ξ εταίι1τεΙεε ΡοιιΙΙΙ)ο.ιιτΙεΙ
. Ι ' τΙΙΡοΙτ; ΙειιΙ· εΙοιιΙοιπτ άε.11ε Ι,πιπ€ττΙιιπε, Ι€ι1ϊ

μπ1Μέ άο.Ι15Ιει ΙΙ:ιττετΙο , Ιειτέ εί-Ρεταπεε (ΜΗ

ΙειΡτείοωΡτΙοιι , Ιου: ιε·Ιε έΙεω·ιε Ε; ίιιτειιτ:

Όσιτ:Με Ιου: Ιογω:Ι:ιιΙε Ια τΙΙΙΙο·Ιι1τΙοιπ.

” Μ:ιΙε Ισ ΙΙάεΙτ: Ροι1τ Μαι ιιικιπατ επ Ισ.

ττειίητε ‹Ιε Ι)Ιει1 ι1εε,είΙοιιΙτ Ιειππιίε ευ δώ

ιιοι: ιι'ὶΙ ' ιιιηΙΙΙε αι -πι δεξιιΊΙτξε τέ1:8ΙΙΙ:5ΙΙΙε Ισὶεπ ΊίΙῖἐΙε εΙΙΙ:ΙΙ·1ΣΙτ Ια.

' Ρειαι.ιι·επέ·8ε ίοΙΒΙεΠΕ «:Ιε Οι εοιπΙΙτίοιι ε'ΙΙ πο:

Ι - κΙΙ:Ρειιά επι:Ιοτειτπ:ιπ ώ: Ισ. ιηΙΙ-ετΙ:οτάε «Ισ

' [ότι Ι)Ιειι, δ: επτα: ΙΙ Ι-9ειΙτ:εΙιι”ΙΙ :ή ε :Ιω απ `
τοιιτε ΙΙΕΙΙ:τΙευτε ΙΙΙ ΡΙυε Ιοτπκ:Ι τιίΡΙι1ε Ετε

_ . €1ι1:11τ εμε Ια :οιωτιειιπΙειυειιτ ‹Ιε ΙΐΙιιιπΙΙΙΙτέΝ

.' :Ι..τ: Ρτειπἰετ Γοτιτιοτι ‹Ιε ΙεΙυε (]ΙιτΙΙΙ: :αὐτό

· ? Ρ:ιτ δο.Ιιαδϊ ΜειττΙιἱειι εοππιπει1σε ΡΜ Ια το

;οιτιιιππεΙετΙοή ιΙε Ι'Ιν.ιπ:ΙΙΙτέ. Ι.:ι Ισ), Μ

4 . 2επτει·ΙίςΕ οίΙ: Ισἱἰεε βοιιτεο Ίσα Επι: ΙιιιιτιΙΙἰτέ

.γ Ι ΠΠ: Ι·ιεεοΒιποίτ ΙωΙΙΒιπτ φικέ ΙεΙΙιε ΟΙιτΙΙΙ επ

ν Δ “ο Ιοιιε Ιοπ τοὶδἔ, δε σ:ΙΙ6 ιΙε Ια (Ιειικιπέεπε

ΡοιΙτα κ1ιι'εΙΙο Ισ εοΙ1ξεΠΙ: ΙιπΙΙΒικ «Μι [ΜτΙ

τΙεε εηθιηε.άε Ια ιτιειιίου απ:: ΑΡοΙΙτεε φα
Ρετ Ιοιει1είΙ ιΙΙΙΡυτογεπτ ά:: Ισ. ΡτΙιιπιι1τέ,

* (ΙΙιτΙΙΙ: ΡτείαΙιο. Ι'Ιιι1ιπΙΙΙτέ ιτΙεττατιτ νο Ραπ

Τι # Ά , ςπθιιιι: επι ιτΙΙΙΙου. ΙΙ'ειικ. Οο111111ε σ.ιιίΙΙ ΙΙΙ:ση

Ήο9οΙτ ὁ. Ιοι1 :ιηε:ιΙ1τΙΙΙειπειπτ ασκ :ΡΗ ὅ:

› : 11πιπάογειπ ά'είΙτο Ρτέε εΙε Ιιιγ είΙοιιει έε με·

7. ΙΤ· Ι . π1Μ:οε ΡΙω:οε.Π:ιιιττε εοΡεέ ε1ιι”γ ε-ΙΙκΙε ΡΙιιεή · 38ι·αιΒΙε ΙΙ Βίου (ΙΕΚ Ι'εΙΙΡτΙιΙ-ΙοΙΙΙεέΒστἑἶΙΠ·

` Ι Ι › ω: Ι

/;..~....ζζεζξ“Ϊ~

·.επ·”.~ν·ι._

Ι  

` Ι

 

  

 



ὶ

:Με ΡΙιιέἰ είτ ΡιιΙιιοήθέ, Ρὶιιε Ιοἱι1 Η είτί:τω." _

ίοΠοάειιτ. ΜειΞε !εΒε!εΜΐε;σττ-Ποτἔιτεἰὶ-* ητ Μα άέιιαιιτ Ήττα, ριιἱε εμε Ωὶπὶίτ ε'είτ Βιιέ _ _ ]

111ΠτέΡοιιτ Ιιητ Ετ Η @ΜΙΚ π'τ:ίτειιττέ ω€8 '_ η. › ὶ Ϊ

τ Ϊοἰτε ιι'ει τα ωστε ίόσ.ιδι·ττ Η ιιοιυίηίε,
(Ι Ρ

  

-' έθη9ι·ΕΖεζ.

ΒΪειιττ-ὅ.,ί·;. €ειι:οΙ€?ιιέ ΡΙιιε Πε πιοίιιε τΙιιε1'Εττ#

ΒΦ

!*ΐ

ει1ττεε.'εΠ:εΪΕτΟἱδἰ‹: δε ΜΙΒ :στα Ν), τιπτόη Ϊ '

άδικ ‹1ιι'ειι ε'ΙιιιιιιἰΙΙιιιπ : ιιιιΙ πε Μ.Μτα εεΠ:_ - . Π;

ττΗδΦε εεΙεβε Μ! ι1”έτΡτειπίέ:ττωοπτ·ίέττέ Με ·. Ϊ .
τόιτόοτ11ειι:ἀεΠιυιὰπἰΙῖτέ τ Η τιι1Πηπτοε ἰεί Α ·

Με Ι'Ιιι1ιτιὶΙἱτέ άε: (ῖΙπὶίτ , Η ω: τό τειιεΙτΞτα7 η γ Ψ η

ἱ€τυεἰε`ΙΡΞι ἱιιιιιττὶε ί-α·<ὲΙοἱτε : δ: πι: [οιηιικε
- 7 - .Ζ

Δωσε Ροίιπ οΒΙὶἔτ2 _άε πιοι1εέίτιιάίετ ὰ τοστ μ '

ιτε τ1ιιἰ ὸεἴΡΙαἰίτ ἐι πορτα: ὲὶιειἰτ2 δέ Ι'ΒιιιιΜ1τέ Υ _ κ _

Μη είτ τεΙΙσπκιπ εοιατταἰτεςιἰὁ. 8τειιπΓ Ρεἱικέ τ ":

Με ΡΙιιε εκτεΠετιε Ρ`ΙιἰΙοἴοΡΙιεε Ρ:τγοπε Ι'οτιτ- η η

η Π8 Ιοΐ)οε επτα· Με ὰἱἱ-ΡοΒτὶόηε Ιοτ1ξιωε3. - ~# η

`Μειὶε Πιοιπιτπ: ιι'οίὶ#ἰΙΡοἱιιτ τοιηΒἔ: Ρ:ά.τοτ- | τΒιιοΠ2 Η πιο Ραπ άτυπο €Ρτττ: τοΙΙ:πέ εμε Ρειτ_ `

ἔιιτιυἱΙὶτέ , Ιιτιιηἱὶἱτό ςιιί Μ: :ια (ζτιτάΗετι το τ

τμ.1εΓειίΠοι1 ἐ ΓΟτε.τει1τ, δώ: ἑ άτα: ίπ Ρτὶπ-- - -

ΦἰΡειΙε ντττιι , ΐο.ιιε 1εκ1ι1:Πε τοιιτσε.Ιεε :ιιιτέεἐ

τ!ετιίετιιπετιτ νία:ε. ΒτεΡ, τόττττ:5 τττιοί·εέ ι1οιιε

εοιιὰιιἰἴτπτ ἐι ΓΙιιιιώΠτέ. Απ ὸεΠἱιε άτ τογ ττι ,

εε Ια Μειξτρτέ ε!ε Πἰειι:ηὶσ:ιἰΙΪε όοι1εΙο.νει.ϋ:αιι " τ τ ~ Θ ἔΪ

τἱεποικ @τη τοστ Με ει·ι1:ετε , τταἱι1 όοτκτ δέ η " ~ ›ΜΒΜ. τοπ οτειιεΗ. [Αι1εση: άς: α” Ιι1Πειιτε » · τ. '

Ρετί-οι1ι1εε δ: 11πίΠςιιτεε ά ωοἱπέ είξατφ1εττξ - τ ”

«μια :τη , Ι1ιιιτι1Πε ωχ 'άουτ. Ευ τογ-ητείιτια

Υετιίέτοτε-τιτ τητα: :το εἰε! ΜΒ τω)ιωττω ;~

δ

  

α.

 



εΌ

μι::

άσο ‹ιε ιισε σεεΙιεε. Ει:εειιεΙ

Βε ίω·εωρβικ

ειιιεΙΙε ειιισιι στιέιιιε ε σιιε.ΙΙε τει άιισσίιιιοιιι

σε Ι5ιειι 2: ε1ιιεΙΙεει τεε σειιιεεε $ ΕετμΙ€8 θα

έΙ;ισιιε 2. σιιεΙ.Ιε ισιιισ τα εσιιιιετιιιτισιι3ΡΟΠΕ

ειιιογ άστιει”ειισιΒιιειΙΙιτσιω;ιι9: Βσιιτςι1ρχ Ι

ιιε τ”ΙιιιιιιιΙιει:σιε-ειι ΡσιιιτΞ . Υ

Με νευκ-τιισ.ιιοιι και Πάει σιιι τε ι:ειιιιε

εσιιτιιιιιεΙΙειιιειιτ ΙιιιιιιΒΙε, ι:ειι:Ιε ε.ιιΕ:ειτέ

Δ ΙΧ εισε:ειοι:ισο.ιι

άει1ετε εσχ,Ι$ε Ροιιτειιιογ εεετι:εε ειιιι.σιιε που».

Ι ισχοιιε ΙιιιιτιΙσ.Ιεει ΜΙΒ (ΙΜ Ποϋ8-Ι© ίω)Φω δε·

σου: σσεειιιεεε φτάσω δ: ειπα Ι'ειιιοιι:εσω-. ' ε ε ε ·›ι

· Ροιικ Ι'σΙοτειιιτ , απ: εσιιιιιιε. Βιειι τείιίὶεΪ'

. Μ:: στΒιιειΙΙειιιω.ιιΠι ιΙΡ:ιττΙοιιιιιε εξωτ 8τιι.-ι

α· σεις Ι1Ι.ΙΙΙΙΙΙΙ)Ι.ιθ$ , 8εεοτιιιιιε ΡΙιιε νιι.νειιΙιεειιι

επι νιιιεΙε.86 Ρι:οΕστιει,ΡΙιιε Με άι ει αιιισΙιΙε

σε τεεειισιτ εε ς1ιιζσιι νετιετ:ι, τΙειΙει118:1:Ιε Φεβ

ιιιε ρΙιιε νιι Ρει:Ιιειιιτ ειὶ σωστά εΙ'ιπιιε ια.

ΙΙΦιιίε εεΡειιτειιεε ,ι εΙιειι1Σ:1·ι1ΕΡΙ118 ιΙισσιεΙιε

Με; Ιε $ειέςιιειιτ Με οι:τιτσγε δε ισιιΡ:ιιτεισιι

, Δ' δ: Η ΙιειιεεΙιεΕισιι ; Δε. ι;»Ιι1ε σε ιιισιιιε :με Ισ"

ΡΙΠ” άιι ειεΙ ειιιισιιιε σε πω! £ωιιω. Ιω νειΙ‹

Ιεεε τιιιιό)ιε ε1ι.ιεΙε ισιιιιιιετ εΙεε ιιισιιτ:ιέειιεε.

ιιειι1ειι_τε ειιιεΙε8ε αετιιε. Ιε ιι”είιιιι:ιε Ροιιιτ

τιιι'νιι Μισο:: νσιιΙιιίὶ εΙσιιιιετ ειΙιοΙιτισιι ό. νιι '

ετιιιιιιιεΙ ειιιι με ιιιεΓΡτιε Ιιιγ ειιτσιτ ιιεε_ιιι

ιιιιεε :Ι:εσιιεσιιΡ ιιισιιιε Γε εισιτ Ρεσιιιετι:τε Ιε

Ρ:ιεεΙσιιεΙεε ΡεεΙιέε εεΙιιγ σιι·ι·ιι.ρι8ιιειΙ με·

ι01τιρτιιειικ ειπε Ρστεέ :κι ΔιιΔω ‹ιε Ισ ιιιι

ίεειεσιι‹ιε σε Ι)ιειι. [Εσιισετε τε εεεο8ιισιιιτει
ι · “ι · · Ροκ:



ν: ιιΙι·ιμι·έεςι ·

··ροιιι=ίοΙι ΜΙ, »Με ιιΙοτε φυτά ειιτ:ιε-τεω.

`€ἔηι1Ι(`2.ΙΡΙ3ῶὲ1ΙΙῖὲ21ΙΙΕέ , ·& ειπε επ Ιτειίεταε·ιηιε επ

·ι:ιιι€ ιΙοε πιεπτειπαέπεις Σ ·

- (ΜΙΒ ι.Ιειιοιιιι-ποιιε ε

ιιτοιτοϋτειιιι ια ΙΡΘ.ΕξΙΘΙ1 :

·ιιοιιειιιοΜεΙεστιάΜου Θ ·Οιι·ιιοηετισ ίςοι.ιιιΙσιμ

:Ί4:-χ

Ριπ3ΙιιιώΒΙεε ειρι:Ετει:Η ` _

τω: οιιΕΙιειιοτι:4 _ δ · *  

ιιΜόνινέιιοϊ1ΜιικινιΙιιιιιιΙΙ·ΙτέΘ 1Ήσίοιπωέ:Η Ι· ΙπιοιιειέΙειιιιιιιτ ΠΙειι 13 ςτΙιτιίιι€Ι-ε ανά :ΠΕ 'ΙιιΙ:@ ι π ι

Μιπε-·ιιιιε Ροιιιιοε ειιιΙΙΙ ι16ειε “2ΙΙ:2.1βΒΜΙ:0€ & Ι ΙΙ

ι ιιιιίετιεοπιιΙιε.ΙΙ ιιοιι€ ει-ΡατάΦιιπέ,ά Ι -ιιοιιε Ριιτ#

' 6όσιιιιι: τοιπε-Ιοε άισιιτε , δε ιιοΙΙτιέ ιιι:ιΙΙιτιιι:.Γε

:τσάι ι·ιιιΙιείΙιιΙε Π ΙΒιοιι·άιίσοιιι:Ιιιιιούτ όΙΙνίετ -- _ ι

@ο ιτιιίαιιοοιεΙε φιιιιεταποιιε ·: Βίου ·πιεΙΙιειι- ε ι Ν'

πω; :Ισα Ιστιοι·ιε-ποιτε ΙΙΙ πατε -ιΙΙΪοωιΕΙ- '

τιιιιιοπιε ά: νΙιιι·ε Μια: ΒιιιιιΙΙ-ιτέ άειιο.τιτ ω. -`

ΑιςεΙΙ:ο ΒιιιπίΙΙτέ ΡσιιτΙσΙειι ἔετιιἰι· Ι3Ιετι
ιιουωΙιοΜιοΜ Ροιτι:-το1τιΡαΒιιε Ια (3 π; Α 1 ισ- ΙΙΙ

τ ιι εΙιι $εΙιέπειικ,Έτε?ιιιιτε ιιοιι ΙετιιΙΙε,ιπο.ΙΜΉ `

ἶΙΙιιΙο ΌιαΙιια: ιιοιι @Αν ·‹Ι'ι:ίὶτε οδειιίο2 ‹Ιε

Βίου Ρει:ϊεε" ιιιΜοιιιεωμιε ςΙ”τιΗΕιιίει6Βιοτι -

Ρετ ω: πω. ΒτοΙδιοιπει-αιιΙπτε ς1ιιΙ ιΙντείΙι: δέ ι ν_ ” Θ
διά ίοιιιιετιιιικιικιιτ ΙερεεΙιέ,ίΙ Εισιιισε·ιιιιΉ ν· Ϊ

=οΙΙΙΙιιιιι ώ: ΡειτικήιΙιτε εικοσι ΜΒ τιιιιιρ:ιττιΡ '

ως Ροιιτςε €ιιιΉ ςΙΙ:·‹Ιε ΓΡΙιιιίιιιτὸ ΓΒιετω:Ι·.

ιι:τει.ΙΙικ τινά ιιιιΙΡειάιιΡετάόιι ιΙεε ρο6Ιιέε .°Εε·ΙΙβ

Μι ι Βιιιιε1-.ιιιιιιιιιωΡωιιιιιιι ω; ή» με·

·τιι|διέι ινών:: Μ.τάσι·ι :ιαι:1ιιεΙΡαι·οΙΙΒοσιιιΜ μ

Μ. ιιι1ΗεειιΙιε Βιαιιιοιιτω ίου ΝΒ ι :ιειΙΙΙ ία `

ιιιι_νΓετιι:οτάε Ειιιιοι5"ΜιιιΒο Ι'νέκδεάαΠιι

:Ιε`ι1ιιΙΙΙῇι:&ε £τέιειε ,νψ Ια ΙιιιίΉιτς εΙ·ε Ι)·Ιι:ικ-7

ο
ω

  

 

  



  

Ν.Σ.. πρ. Πε [α. Υευιψοπ

ω: Η Ραπ ποιιε πα::Ιοππε: (ΙΙΙ:ΙΙΙ:ατΙΦΙ1 έ·

ΙΙ:τε μπι: , π:: ::ειπΒΙο:Ιοπ8-ποιτε ποπ:: απ::

πκπαεεε απο ΠΙεπ Ρ:οποποε εοπτ:ο απ::

πι:: Ρα: Ιειι:ε ΙπΙ:1ι1Ιτέε Μπαμ: :1ιί_επ οπο: οΙΙ:

. ::ικΙΙΙεπτ :ΙεταΙιοΠεΙυε €ΙΙ:ΙΙΙ ? Ετ: φαι:: α

η ; - Ια π1ΙΙε:ίκ;ο:1:Ιε:Ρ_πΙε :μία α: ΡατεΙ:0π· Ι).ἰ€ι1 Ια
Ι ε. · Ι - ιεΙεξΡΙρ_γε (π: ποπε :οπτε-ε11:Ιε:ε;δς_ Ρι::::::1επτ

Ι μ: 8:α:πΙερ,απε άειιοπε>π.οπε απ:: ε:αΙπς1:ε :μια

Ι` - :Ι'εΙΙ:ε άάαΒ:εαΙ3Ιοε α: Ι)Ιου Ρα: ποα0%πίεεε

()6:τςα Ραπ: :πιω χ α Ρα:άοπΡα: :Ιεπε:ε Ι)Ιειι,.

_- ΙΙ χ αυτα αιιΙΙΙ6:αΙπτε ειιπω1α:·ς:αΙπ·τε,:Ν'επ

φο:πΙτατταιιτ Ια π1ὶί·ο:Ιεο:εΙς :Ι:Ι)Ιαι Ρα:πω

_ΙπΙπΙΙΙ::εε , ποσα Ι1'οΙΪεπίὶο:1ε_σεΙπγ απ: Ραπ
Ι _ποΙΙ:ε (απο: π'α. Ρο5πτ εΙ-Ρα:$ι1_έ (οι: Ρ:οΡ:ε

- ΙΙΙΙ5. Ε: :Ια αήΙΙ: ς:αὶπτε ίΙ ει €βέ Ρα:Ιέ ΡΙπε

Ι αιπΡΙεπκπ: (π:εφ πιαΙΙπανε:ίει:· ,› ΜΙΒ: ά'επ

_ ΙαποΙ: ΓοιπιπαΙ:ειπεπ: Ι:Ια::1πό_-Ις_ΒΙαα:οπβ

Ι / :Ιε:αΙ:Ιο. Η ' '- :ο '

_ Ω: α-εοιπιπαροπ: Ις:ΙΙΙ: :Ια ςςΙπςτεποΙάεα

α α · παω Ισγε δ: Ια επα:::π:Ι:_βε ΡςΙΙΙΙοΙμτΙφιι

. η ΙΙ · ω:: 1:17 αιιοπ8 Ιο:πτ ΓΙιπιπΙΙΙ:έ:αυ-ΠΙ επ ω:

- Ι ' α' `ΙΙ.·Φπ:Ι:οΙτ Ροιι:·απαΙΓοιππε: 119ΙΙϊΦ “ΜΗΝ δ::

' ·/ Ι 1,€1:ειπΡτε: ά:: Ι::αμπΙτ δεί ©Ι€ΙΗΡΟΙΕΙΙΙ ω), £ε111Ε

π α:ΙΙοΙΙπΙ:ε Ι'ΑΜο7Ίι Με Σ): Εν. δαπε ω:

« .. › αιποιι: @Μι πεΡριι::οΙτ απ:: ίε:πΙ Ρα: πωσ,

@ε μαΙΙ:α ε:αΞπτε π: :ΙΙΙΙ::ο:οί: ει: πο:: :Ια

:::1πΒΙει:ιειιτ άι:: εΙΙαΒΙεε δε :ςΡ:ομπέε. Α·

μια:: ·:Ιε Βίσπ ΗΙ1ΙΙΙ:ι1Ι Ραπ:Ρα:ία_Ι&ειποπτ

:οπωπεε: δ: ιπ::::ε α :εποε Ι'εΓΡ:Ι::Ιιι Μάρ:

- ῷἰιςιι:ἐἀι1ειπςΙ` πρι” «ΙΙΙ-σπα @πασαπ ` ()Ιι:ΗΙ

  

Ι

Ι

  



  

.

η

4 ·· ο

τ. #6ΜΜ Με
@ΜΗ σε Ι'εο.σ ε1σ'ΙΙ ΡτσιτιεττοΙτ, 'άμεσα

@με στή επ Βοἰι::ι, σιτε σττΙ γ ειτιτο.Ρε.ττ σ”:ιστε -

Ιεισπ.Ιε ίοΙΓ. Απτοιιτ σσι 6οιπιεστ επι (η ν;;

(Μ: ό,αΡΡτοςΙιετ σε ΒΙεσ , νο εΙΙ:σοΙε Εισσεσ η

ΡατσεσΙτ , νΙΙ τεΡοε δε σοστεστσισεητΟΠ Υ εΙτ Ρεσ:σεπσ,δε τ:οτσιπε νικ Ριεττε :Ισ ση `Ιη› η

4 ίοσΙΙ:Ιεστ εσ ΠΙ: ει σειτστεΙΙεισεστ ίση Ι.Π€Η.·ε η

στιτΙοσ νετε Ιε ο:εσττε , τεΙΙειτιεστ στα: Η ση Ισ, ε

τ @άσε Με Γε Ρομπ: σωστα: Με , γ εΙΙειΠΕΡετεν η

› ιισσσε εΙΙε σ'εσ Ιϋοσἔετετ : σε πιείΙσε Ι)Ιεσ -

εΙοσσε ὰ εΙιο.ίσσε ντ;ιγ δώσε σε σούι· ά'ειΙΙστ δ

Μη , ασΠΙ σε Ιτι.ιΙσσεΙεε ισογεσε εστί γ εοσ€Ι11Ι··

[ως ., δε γ εΙΙ:ο.σε Ρειτσειισε ά:: ττοσσετ επ Ισ)τ

; Ισ τεροε σιιε σιιτστεΙΙειπεστ τοστεε ετεε.τιικεε

ρω επ Ιεστ ςεσττείζείΙ εισιοστ σε Ι)Ιειισ.οσε

εΙΙοἱἔτιε σε Ι'ιιισοιιτ εΙε ιιοω-ισεΙΙσεε : πωσ;

(Με πω:: ΌΙεσ σου.: Ι'εισοσκ σε Ιιιγ-ισεβ

.σιε : . σοσε θά: :Ωσηε ι:οιιτεε εΙιοίεε 1ἰ εΙΙεσ

η εσσἀσὶΙειιτ ἐι σεβ: εισαι; Ρι·ΙιτεΙΡεΙ:ιαοσε βισ;

ηη Ιμιῖτ ο; σετε!Ιει: τοστ σε σσΙ σοσε εσ Ρεστ άσε Ι

η |Ι;ρηΠμπ, 8: εεΠ_ειισσι1ε.εΙΙ τεΙΙεπιεστ σε Ιἶεξω

ίεσσεσιι_ίττσσεε σε Πωσ σσε (ΣΙιτιίΙ ποσε Ισ

τ

Ι

  

· :Ισσσε Ροστ ΙσιτσσεΙτε τΙε Ισ μειώστε τσΙ>ΙΙ:
Ι Δω τοισσιασσεισεω το.ΙΙσ ττσε σοσε ΙεειεΙΙΙόσ η» σ' 17 “

σσε:τοιτιστε τοστεε Ιεε εσισεε πιεση ΗΜ στη·

εϊσσεΙ Ιοττεστ σε Ια ισετ δ: βΙειιττεστ ;ΗσεΙ'εσποστ-σε ΒΙεσσοΙτ @σε σε μξοστσε “

” 8: Ισ στι: νιιΙσσε σε τοστ αεσσε σσσεηψ89ω ·· τ

τ _ ωσστοσάσΕτ εσπσσε :τι εσεπσσ ΕπίίςΠΕ@Η

οι Ι>Ινστεσ τσετ=ε. Φ .ι>τωε=τ ἐ9Ψά·Ρε·
ω"

._ ' η_ τα τ ο σε °

--____4--μ

Β

  

  



  

  

  

° - εεεεεετεεεεεεεε(«Με

” 13Μεο6Δω 'Ρὸὶιτῇιετή εξιτιοι1Μεο118

› ΒζξιιέΠ Ε-ωεεπ ΡὸἡτἘέ-ςιί'ἰ_ΙΥιοιὶε ξεἱωέε Η ε

ζ5έέι;ΐ1ίΒ4°?Ενί6ι)ϊΐοέιέψξέ ;δέί'ω6ξετι σ.Βέε ιζει:···

· ε «Ι · ' 7 - @Με .

. 114». / 2:-1εωωε-ωε

ετ3είει1οπρουίε'ε:ιεΠετ Η ε Με Ροκ: επι
·τω1Με έοιι1εέ 6ο Η Γειά 'ί ι ΑΜ Με :Ιπιτιἰπ*

βικάΗτ εε Ώ 'τέΕιέ: Με5°Μ16ε είἶεόὶἱοιιεΐε

ἶεὶὶϋἔοΐὶὶ€ἔ Μέι: έέψε-ςιΗἐἀπἔε€ῇτει1ἑἰεετ·-Ιέ

'εἱ-ΙῖίεΔύὁΥἈἑἔ_ἔ @Με ε>1Ιε·ε”έει €Ι1οὶἔηο7επτ

Ήβιιέ_έΠ1ΐ γὸυὶργεἱ1τ ά6:Κύι1ώξί ' ει[οι:_ε

¦τ€ὸι1ε` _ί'ὸιὶιὶἰαπ1σεωωευε ‹!ε ε: εεε πισω»

θά 'ΙΦί-Πε1ἘΒΙἔΙΠΈΕχΥἔ1τιεΪιὰἄὲρύ 8.Μ22ϋ.ώη

ερχη:Β7:Φέ :Ιὶιιιεζἐἱὶἐ-ἰΜξἑὶἐρι1 :ήπιε ΡΙιιε

ΠΜ επέργει”ΜΈ ΡεεΦ81ιε'όΙειπογ: ού ςιιὶ εψ

:ως (Πε ἐπὶ ΪίἱῖἰεβΙἰιεἶςύεὶῇσ›ἰ,3ι'εξΈ με ΜΒΜ;

όέ'ιΒ2571`Εἑ`ἐῇὶ5”.ῖ.ἱιὸϊϋὰῇξ1ῷὺι%2.8. εε Πιτά

>εΣιΙ1ἶϋἀε'Ι1Ε'ϋὲῖε`ιὲ5ὸΥ;& ξέ‹ἑ Βεἱτΐὁη Ράο 8ςΈει

ϊῦἐῖε;δἔ ξε1τίίπόδε ὲἰιἶειχίε”δίκἔἐετεε δε ίφι1τ.ε;

ΞΒἑῖΦΠἐἰδτΪΘιὶπἐίΪήὲ`Ϊοεὶ ε1τιέζ εεε Ρέι1τς&τε

ὶὐὸή ὸ·ὶἱἶἑἱΡΙε. Μεὶε εἐίὶἑ·ὶτῖαέἰεϊε τΒςμ;Ετδὶτ

βΙϋε ΐοιπΡε,ΐιιίΕτ ἑΙ'ὲι‹ἰἱὸἰ1ίΪε:ε Θ: 66Ροίαξε

- ςηε!'ειιέιογ:ιτ έο.·ΠΞει:=ε. έίΗΠ ία ώστε; ει; Ρατ

εεεεεεεεεΡεεκεεμ εεεεεει Η γ ε_Ρο.τάο11 με·

@έξ ' βετεεε ε Η ι1ιι€1)ϋιτ Πζύέλύζιέ , ρε: Ιω

με!ιέε ΙΏετἱσῇεητ Γσβει!1°έβό1:(€ΠΕΙ:€ Βἑειι 8:

εξω. Ετν α: /Ρετά6η Γρτϊπΐοί!ιμ τοι1εΙοε επε

ΦΕΐάίειπέπε @Ηεωε Ξἑἱιζὸγειιτ ώ: Η ?με

. / ζέβεϊέτοβ δόΒΡοι1εςιιδ)Ι€ έίδεε @ε :ιείόεεε.ι

κἱέ ΗΟ'ίἙὶ·Ξ'ΡΕ:ἑ_:εἰπάεἰρτὲἰι τῇ εφε ασοεε Μπα

εςεεεε1;ιρ; δζ15έδϊ1ύοΕε Η εοιπτειτιΡΙεε

ι· Βτεί-€2 επ ζο1ημ

ο



Ξ

|.

1
Ν

€

Η · έ:: .Ιυευθεξὶ ω."

Μια Φ Βὶειι εμπετε Παω Α.Ιο. νέτίτέ καιει

Μ: αποψε οι αΒοτ1έιειι12:ε ό.ε ε1ι1εΙ4ιιο το”

θα ιιοί1ε·ποιιε τοιιωίοπε._Μειίε Ιε·ΡτὶιιεὶΡ:ιΙ

β; Ισ ΡΙιι€ςο31ΜετιψΙο τΓείὶ-ατ Ρομπ Η: μα( ω

άοι1 άο Με Ρ:εὶιέε 2 απ· Ρ0ι1τ‹1ιιογ- ΙΖιι.ιο11Ω

ηοι1ε οβτε;ιι19Ρουτεε ι1ιιε Π5ειμει ειὶι1°1έ Πω επι

μει11ὶε: εΙ'Βιι;ωι: «μια Ροι11: ὶ£€ἰ1Χ Η θ @ΗΜΗ

ΕΜ άε: [ο. ά.ΠεόΒοπ : :εποε ΒΙει1 νατέτ:ιΒΙο ε!!

α τ1ιιαάΙίο1τ (η: α: ΠΜ:: ΓΑΡοί)ετε πια Μπι.

!;Ιωρ.5.υπ[8. ειΠΞιιιοΙ: (μια: 1)Γειι:εεοιπιπαπάο

@ι τω:: (ιι ςΠΙεσέΗο;1 επι1€τ8 πισω , επ α: φα

Ιοτε εμε ικ3ι;ε π'έ&Ισπε ε1ιιε.ΡεοΒουιτε ()!π1ξΕ

ρίὶ παοκ; μιαπόιιε. ¦ Ο:Ια ρΙϊαπιτ ΡουτΠοκιβ

παω Με» Ιμίίς_Ι'ΕτετιπεΙ Ρ ω” Ροιιττἰοπεἔ

; 11οιιε Μαι :Με ὶ'ο.1ιι1:ἱ:Ροὶι1τ3 Ο Ετετικι , ί;

;'εἰιπεταγ ἀ'ειίΕεόὶ:ὶο,ιπ :οτάίειΙο; σΜοίε Π2.11Μ

ειιιΡβαιω8. ΑάξουαοΠ5:γ_ςεΒε τα1ίοη:τειτ Η

γ ει Ρεπάοτι μι: ς!ει1ες5 «η. @οΗ 5.Ρίεκτθ π;

Ρτεε ειιιοἱ.πρ ΡΙειιτέρωεεεωΕπτ Ροι1ι· ί·οιι μ·

@ιό ίεητοἱτ α; Ρο.τάοπ άε Βἱειι έππωγέ. ὁ. Γε.

£εΡ:έπτρ.ι1ρε ξ ἰ‹: ττοιιι1ε ημι'έΙ ειιιοἰτ @ΜεΜα

βετ Κ: ς:οιιτι·1Πε; άι: :ο πω: (ΠΕΠΗ:Ραπ Μ. ττοϋ

Πεπιε ίοἱε Μη άειπαι1άοίτ,Μ'εΠωεντιύ [ΜΗ

ίιιὶετ άε1ηγ ι:εΓΡοιπάτε, δεἱἔπειττ· , ω Γς:ιΞε

τρι1τεε εΙιοΓεε. τα :Φ εμε ὶειΜππε, ωπιτικ:

€ίΙ όὶἴοἰτ , ςοιππισ:η: :ια τ'αἰιτιε:ογ-ἱο ΡΟίκ1ΕΡ

`1ηογ|ιιυςι1:Ι τιι ω Ρα:;;(οηηό5 τω)! ς!υΙ τ”:ιμογ

;ει1ὶα Ο (με $αἰι1θ: ΡειιιΙςιιἰ ειιςῇὶτ εΠ:έ ΜΡ;

Γεειιτειιτ , δε εφερε! ιιιΞίαΞεοπ1ε ειιοί:_ άτα _.

ξειἶεο , [επτε1: Μαι ΜΕ τΕΒ:6Ι: «Ιαρατ£ὶοϊιὲΡζ
#. _ Δ Μ δ·

 



 

α :54_:; . Σε· Δ: κοπο::

Ρε:Ιιέε,οιιαπ:Ι ΙΙ πω:: απ:: ΡΙιιΙΡ:Ριοπε:Μϊ

' _ Ροπ: Ι'αιιιοιι: :Ισ ω:: :ε πιο Με Επι:: :Ισ

° .:οιιο:3 ω:: , 8: π: ::Ριιτο ::οπιπιε παπα

ο ?ρω :έα$πο: ΟΙι:ΙΙΙ:, δ:: Ροιι::Με ::οιιιιέ τ::

:ί::::Ιιιγ, δ: :ιοι1ε Ι::::ιπο:ιε ω:: α::ι::Ι:: Ρα: Ι'α:-_

:::ΙΙ: οπο που: Ρ:οποποοΙο ι:ιεί.ιπο ΑΡοΙΙ::·.

(Σα: :;οπίιά:::απα :με ποι.ιε οο:οποπε Ρα:

ζεί-πε (ΙΙι:ΙΙΙ: Ι:: Ρα::Ιοπ :Ισ :οπο :Με ΡεοΙιέε 86

:ιοΙΙ:ο :::::οπ::ΙΙια:ιο:ι αι1εε-Ι)ιοιι,:ΙΙ(οπε :ιιιεο

8. ΡαοΙ :. Μαιο:: :3στ.:Ι::ρ.:6.ν::βιι. 8'ΙΙ): α

Ι ή :Ρώσου οιι:π'αὶπιο Ι:: $ε:8ποιι:Ι::ΙΙιε ΟΙι:ΙΙΙ;

:" ` :1ιι'ΙΙ (οι: απα:Ιιοπιει:ια:απα:Ιια.

Ι ' α Ο: οσιιιι:ιε : Ι'ΙιιιππΙιτέ που: αποπαα:Ι-#

1 Ι Ή ἔοἰπ: Ια :τιποτε οι: 8:ι8:ιειι: , αιιΙΙι Ροιι: :ΟΕ

: Ι ' ί:::ιιιεεάοιαποπε-ποι.ιε πιαιπτε:ια:ιτ Ια οοι:- '

ι ' Ή Απ:: ιι Μο:: α:ιιοιι: , δ:: ::'::ΙΙ Ια όσοι::

Ρο:π:ίΙ: α:: Ι-:::ιιιοο ιπ::::ιειι: αιιο:ιεΙ :ιοί::::

ινοΙο:ιτέ Μ.: οΒΙΙΒ:τα Ε.: πο11ε Ρο11ιιοπε οι::

' ιιΙ::: :απο ΙΙΕΙ::ιι:ι.ι:ο πω: π:: πω:: οΙΙ: ΡΙΠ;

ο:::ιοΙΙ:οιε:ι: εοι:οιπαπ:Ιέ :πιο απ:: Ι··ογ· οι:

τσιιίια:ι::ε σ:: Πι::ιι. Λοβ: πο:: :ι'::ΙΙ: ΡΙοε ιιι-_

ι έιι:Ι:τιιι: :τοπ::::·Βιοιι Έ:: :Ιοί-ο :Ι::ΙΙι::: ο::Μ,

8: τοι:: ε:: οι:: που: ο ::ιΙΗΡιιέ ε:: ΙΙΕ.8Ι:ία

Η:πω.: ο:ιτ::ι1ιοπςδ α: Ροιπ:ΕΙ: οι:: που: πιω

τἰοοαεπ·Πἰ::οΙειιΙ ΙαΡΜ:: :ίο:ιΙΙαπο:: :Με :ιο4

Β:: ίαΙ:ι: 8: ::οπίε:ιια:ιο:ι. Ε: που: ΙΙ·Ραιιοιιε

- 4:οιοΒιο:ι·ξοιιιιοπ: :Πε ::ι:ε:έ ρ:: ΙΈΙ::::τιι:ο

χ1 α: ου:: α:: Ι'Ε::ετ:ιεΙ ε:: Μειιι.:Ι:αρ. :·χ.:::·|ζςι6:

ι Ϊ _ · · 9.8: ΑἰπΙὶ α Δ:: Ι'Ετο::ι::Ι, Μαιι:ΙΙ: Πι:: Ι:: Ρ::

[ο::ιιιι8: ί:: ρωτά: σ:: Ι'Ι:οιπιπο :ιιι:;ΐο

·' ' ο

  

  

ΙΙ

, 2 Χ

:

ο  



 

ε 2 ,ξ- ι Ϊ:: |ισσό:ξι _ ι › κ .: μ”

1ιιΉίιιικ ΒΚ ΐοιι Μαι , 86 άιιιιιιει ιι: @Με ί:

βήτα: :ιττὶετε άιτ ΓΕτετιιε1,ι:ει.τιι [οτε. εοιιιιιις

1έι Βτιιχετετιινιι€ 1ιιιιιάιτ. ω: ε,ειΡΡετι:ειιτα

Ροιιιι: ιιιιιιι·ιό. [ο Βιει1 Γεια νειιι.ι: ιιιιιιε ι1ειπςιις;

?στα ιιιι ιιρίειι: έε 1ιειιις ί'ει:ε , επ _τεττε [ειτε δι:

ιιιιιειΒιτρ.Βιε. φωτ Γοιτ [ο Ρει·ΐοιιιιιιεε ΦΠ (ς

@Πει ει; ΓΕτ::ιι€ι: δ; άι.ιιιιιι:1 ΓΕ;ι:ειιςΙ άι: Μ.

~τοιιίὶιιιιξεΞ ωιι ίξι·ιι ή;ιιιιιιιε ντι επιότε ΡΜ.

@έ Ρτέε εξω επιιδε, δε( ςιιιζώειιά ίξε καψω πι;

'.1οιιε δικιο πιά ι:οι.ιτειιι:ο Ιε‹ι:ιιἐ;ι 911ε11ιά Ι;

ειιο.Ιειιινιειιζιιιι ιιε έσα ιιΡΡει:εειιτει .οψηβ ίιιειι1ε_ Ϊει::ι ιπέι;άρχιιιιίε . δε ιι; ·ιξι:ι. Ροιιιι:

«κι Ρειιις.ειι Ι”ιι.ιιιιε‹: ιι: (εριι;ι;ςΠξθ 86 ιιρ :ΜΗ

[απ. ει:: βία; ί·-τιιιέξι Ο: Ι:: Πόεις:Ρτειις[ Ιςἐ

ι:ο.ἰ£οιιε.άε καπ ι:φιιΕειιιι:έ: ει; Ια.·-τόιι:αΡιιιιβ

[αμεα 8αρι1 μιιΒοιιιιἑγοΙοιιτέ άι: Βιειι ει”

ικα ιιοιιεδει Ριιισιι.ιι€ς Μι ηε66Βιιιι:_τι,8 _τοιιε_έ

Θ: ΦΠ πε ΐεωφ1.€Βιιιιι μια@κε :σαι-ω

@ΠΙ νεος! ίἔ γοΙοιιτέ ιιοιιε εΒιιιιιιιιΕ:Βεα

. #4ωΡποια βάτιι:φαι ΜΙμε @Με ἔἰιέ

@παπάς;οιιτεε ειιοίω @τι ηφίἶτεἱἐςιι 3 Ε:

@Η ω; ΓιΕο.ιτ φα: 18 αρπιιιιρε Ρώπα ιιἰΡσιι-Ϊ

ιιοίτ ιιἱ κιοΙοιιτέ= ίοι: μα: ιιοι:ε ί6ιτ-εφπιήέ

  

| ι~ ΐ

Ρωδ ΠΡΟ!! 9ΠΜιέ @Μ Βια.: Ε; Ρι3:ιτιςιξ δε ώ·ί = .ι

βσιιι1εΞ Ειι .ιη.Γει;ιΙ·&οιιτιπεττσιω-ιισμε τοιι·ἐ

ΕΕ Βορετε €0ι15ιιιιτε ? τοιιδιιιιι:ε..ά: 1ιι€ΙΜΙΙε μ:

ἶδἶ:;ἔἶ##ι_ζΕΡἐίἰ›..#9# Χ9ιι4·_ΦΦσε-ω·###Ι8·ΙΘ·Ρόδιζι

:ριιττε οῷοιαιιςς εφε @μὲ @χωμα ?Νις-Ξ
20' »έ___::έ ι_ ° 5 ¦ 12- .

ιι ` -

Βιιιε :πιο ειιιιιτιΡιε ιιοιιε εΡε άόιιιιέ σιιΑΒι:3·έ ·

ι ·.2 Ικα 91% ©!Ξ07 οι. , ιεειιιεΙιι:οπιιΒε ΠπιέΈ `

 

__ι-πε.~



Μ! Βι·ίω·εωβοπι

ιιιι'ΙΙ ιΙει1ΙιιΙΙ Ρει:ε ιΙε ΡΙιιΙΙειιι:ε ιιειτιοιιε:ίεΙού

εε σοὶ Ιιιγ :ιιισΙτ εΙΙό εΙΙτ, σιιιΙΙ Παει το. Ιεπιειι

εε , δι ιι”εΙΙσ.ιιτ με εΙεΙιιΙε τη Ισ. Ε” ιι”ειιι:

σώσε εΙ-8:ιπΙ ὰ ίσιι εστΡε Ισ. ειπισττΙ, νεο σιιΙΙΙ

οσοι: Ισ ειιιιΙτσιι ΕΜΠ ει” , ιιι ει.ιιΙΙΙ ὁ. Ι'ειιιιστ

τΙΙΙΙ:ιιιειιτ ‹Ιε Ιει,ιιιαττΙεει·Ιε δειτε , δε σε Ε:

ΡσΙιιτ σε ὸσιιτε Πι:: Ισ. ΡιτσιιιεΙΙε σε Ι)Ιειι μι:

άεΙΙΙιιιιεε : ιιιαΙε Η: ΙτσιτΙΙΙέ Ρατίσγ,εΙοιιιιειιιτ

@οσε δΙ)Ιειι, δε Ιε:ιεΙισιιτ εει·τιιΙιιειιιειιτ σιιε

εεΙιιγ σιιὶ Ιιιγ ειιοιτ Ρι·σιιιιε , είΙοιτ ΡιιΙΙΙειιιτ

@ΙΙΙ άι: σε Ειπε. ΕτΙ”ΑΡσίΙιε ιιάΙουΠε σιιε

πάει εΙΙ είαΙτ σου: ιισιιε. δειιιε άσιιΙ:τε Ροιιε

πισω εισιιτειιιΙτε σε τεεειισΙτ Ια Ρο.τοΙε ά::

1)Ιειι ειπε εεΙΙε εεττΙτιιιΙε άε[ογ σα: ιισιιε

ΙεεΙΙΙοιιε ειπε Ι)Ιειι εΙΙ νειίτιιΙιΙε. Μ:ιιε νειιιι-:

τα Ισσ.ιισΙτ σ.ΙεξιιεΙΙε Ισιιτεε ΡτσεεεΙε στομα

πιεσε ιισΙΙιτε :ι.ιιεε ειι Ι)ΙειΗ συ ΡειαΙσιι ‹Ιε

τιισε ΡεεΙιέε; ΕτετιιεΙ ΙΙ·γ :ι Ρειι:εΙσιι μι· ιΙειιειε
άσε, 86 Ρσιιισιισγ2 Μ” (με ιιοιιειιιεττΙοιι€ ε

τιισΙΙ:τε δωσε επι τ”. Ι·Ισιτε εεμιτεΙσιι ιιιιΙΙε

έΙειιιεε,τοιιτ ιΙεΙεί-ΡσΙιτ:ιιιιΙΙε αιΙΙειιτειιιεε,τσιιτε

4:οιιΕιιίΙσιι : οτιττε εεΙει Ισ. ει), ι:ε8:ιτεΙε Ι›ἰειι επ

.·ΙΙιιιιεε ε'ειΡΡιιγε

8ειιετιιΙ τσιιτε ΙειΙΡατσΙσόε Ι)ιειι: ιιιιιΙ8 ασίστ

Ρει:ΙειΙειιιειιτ (πι: Ιεε ἔπσ1ιιεΙ

[εε σε ΓΕΙ.Η.ΠΒΙΙθεΕτ τιιιεΙΙε ειι είἰ Ισ. ιιΙιΙΙειιι

σει @εΒία: επι ίση ΙΙΙΙε ιισιιε Ρπόσιιιιε ιισε

εεΙιέέ σουτ ιισιιε ιΙσιιιιει: Ισ. νΙε εεετιιεΙΙε.

ἔσω: πισω ειτσΙΙΙσιιε επ Ια Ιογ ὲιιιεἴιιτε «με

13Ιειι ιισιιε επεσα «Ια ΡειπΙσιι ιΙε ιισε εεΙιέε.

Ρ:ΒιιιιεειΒε εε ρατεΙσιι σε Ι)ιειι ώ ε εσιιι

επεσε:Ι!



:ἴε:-Ρε:ἐεζ. :ιό ο

::ιειιεειιιοιι: :Ιο Ιοιι @Με ειι ιιοιι:. Πω

ιιοιι: ιιιΙ-:ε:οιι: :ρεεε :με Βίου ει. :οικιακό

ειι ιιοιι:, ΙΙ Ι”ο.ιιο.ιιεε:α , ΙΙ Ιε Ρει:ειοΙιειιο::.ξ

Βίοι: :ιο :';ι::είΙο Ιειιιιιι: ὰ Ιε: :ειιιίο:ο: Β::

εο:,Ιο: Ρ:οιτιιε:ε: ει::ι:οιιτ Ιο: οοοιι:Ιο:,εεΙΙο:

οι Ιε: Ιιιιιιιιιι:ε:. Ε: Ιο οσα:: ιι”ειι οί: Μπα::

1ιι:ε::οιιιΕιιι εποε:: Ιο: νται: οΙΙοιι: : ω: οΙ9

Ιεε ειεο:οιΙΙε:ι: ειι οιΙΙ:ιιι:,:ει:ι: :ιμ”:ι.ιι ::ιοΙιιοιι:

ειι::ίοιι: :Ι:ι.ιι: Ι'Ο:;οπιι οΙο Ι:: Βοιι:έ_:Ιο Ιδια::

Σίτι ΙΙΙ:ΙεΙε :Ιοιιε :ιιιΙΙοιι: :με Ι)ιοιι Ι:ιγ : μου

:Ιοιιιιέ Ιε: ΡοεΙιέ: ,_ δε :με μι: :ο :ιιογειι ΙΙ ω."

οιιιιο:: Ιιι: Μ): Ιε: Ι›οιι:Ι::: @ο Ιε: 8::ι:ιιι:έ:ί

οι:: απο:: εοΙΙο οοιιΙΙσ.ιιοο :με Ι)Ιειι :ι'ειι:Ια

. ιιιειι:ε::: μ: ΜΕ: οοιι;ιιιι:: Ι):.ιιι:Ι οΙΙ:ι:ιτ απο:

Ιιο.:::ο ΟοΙΙ:.:Ιι Επι: Ιο: :ΙεΙιιι::ιιιεε: ι·ιειΙΙοε:

ξ:”ειΙΙ::·ιιι·οι::Ιε Ι:: νΙέΙ:οι:ειι:οΙοιιτε , δε :με

ΒΙειι ιι:: Ιο :ΙεΙΙιιτο:οι: οι: πισω; οι: Ι)ΙιΙΙΙ:ε

(Η: :με :Ιε Ι'οιι:: δ; ό:: γω: ι_ :αδ Ιε ΙΙ:ΙεΙε

:Με ω:: οτι Ιογ-ιιιεΙΙ:ιο,ι ΡιιΙ: :με Ι)Ιοιι πιο

ιιιΙΙ:ΙΙΙο ειιιιιε Ρει:::Ιο:ι:ι:ιο: Με: ΡοοΙιέ: , :ο

ιτιι'ο.ΙΙειι:ο :ιιιΊΙ πι:: Ισ) ει:εεω, ειιιΠΙ :ιιι'ΙΙ πιο

ΒΙο:ΙΙιο:ει. Ιε :ΙΙ :Ι”:ιιι!Χι

ΡΙιι:,ιιο σΙο:ιιιο-ΙΙ οι:: :ιι ι Ιε πιοιιι:9 Ε: Ι)ιοιι

ιιοι.ι: :ι-ΙΙ Ροιι Ρει:::Ι0ιιι1ε: ιιο: ΡοεΙιέ: βιο:

ιιοιι: :Ιοιι:ιε: Ιο:ι ΡΗ:: Με:: :Ή Γ:: Ιω::

ιιοιι: ιιοιι: , οοιιιιιιοιι: :ιο ιιοιι: εΙΙ::8ί::-ΙΙ

:ιιιΙΙΙ :οιι:ο::ΙιοΙε: :ιιιοο Μ:: Μο: :Γ:ιι::ιιιι
_ οοιιι::ε τουτο: Ιο::ο: ό:: :οιι::ιτιοιι:._η Τ:εΙ-:Ιι-`

Βιιο Ιιιίε: :Ι,νιιο ::ο:είο:ιιιο ::οιιΕειιιοο , :με

ε:ε:τι1::: απο:: :ιο ιιο:ι:_ :ι_οιι::οιιιιι:ι: Ιω
κ ε ` ι ι. κ]

/ ω

οι τ:ισε:εει: :1ιιΙ :Ιο:ιιιοΙο _



9- ` · ·

:κι 2Με@#94

Ιὅὰἑει· σε [ε. ειιεειωε έΙε Μπι '2ιιι'ιΙ ιισιιε @

Ι ιιισιιί!τεε επ Ιείιιε σιωι ιισΒιε δειιιιειιέ. ΕΖ

@κι ε ιισιιι:εσ σιιΉ γ :ι. Μάο” μι; άειιετε

τσγ , ιισιιε>ιισιιε ιισιιε επ τειισιιιέ, 8: άφεση

ετσι” ὰ ι:ιπιειε άεϊει ίει8ε Ρι·σιιιάειιεε. '

ε Ε: Με ειι1σιιε-ιισιιεσπειι ὰ σιισι ιισΡει:ε νσέ

1σιιτέ δ: ιισε-έίΐε&ισιιειιιτει·ιευτεε ί'οιιτ οΒΙἰὲ

εεεε μια: Βίοι ίει·ιιιι: Βιειιΐ:· ὰ :ιεΙιιιιι·ει: τω

σειιιιτεε : ὰ ιισιιε Μισεί: επ Πι σειρά : ὰ ιιοιιε:

ἱιιιιιιιΙἱει: τω”Β Μειεςιε : ὰ ετειιιιότε σε 1ζοξ»-·

5ειιΓετ: ὰ ε.ιιιιει·@Με ΚεεειιιΡτειιτ:8: ὰ πιεσε

@τε ιισίΈτε εσιιίιειιιεε επ Μ), ΪειιΙ. νοιτε ιισιιε

ειιισιιενειι @Με μιτεΙσιι πιει εΙΙ μ: «Μικτά

1>Ετει·ιιεΙ. εβ ειιιισιιε Μι νι·ε.γε (επτα: ειε σο:

Βτεειόιιιιτετισιι- ; σε ιιόΙΈι:ε ισγε`, εε ιισίὶτε

ΒιιιιιιΙιτό,άειισΜε ειειιιτειάε σώσε ειιισιιι·;*

δε σε ιιοίετεϊεσιιβειισε. ι- `κ ·- · · ··

τ* Μειε Ιεδάειε Με άειιιειιτε Ρ:ιε Ιὰ: είπε

Ρετ σε8τέε Η [ε Ιει1ΐε Με εοι'ισι-ιιιε επι Ϊεε-ά

ιτίεεϊεκτετιεστ (με ιισιιε ςἶειισιιε?·ὰ σα" : 82

ποιοι εσιιιιιιειιτ; Η εσιιτειιιΡΙε Η Ρ:ιι·σιε ι:Ιδ

- :ασκ Ιε εσιιτειιιΡΙξιιιτ Η Με εοΒιισιθτ : ·Ιε εσὶ

ιισιίΠιιιτ ι!ειι ιιιεε ίειιιειιιειιτε8ε νσΠε σουτ

ξιιι ειιτειιάειτιειιτ , ιιιιιεειιτ ίειιιειιιειιτ σε Ιε.

νετιτέιεεὶείἰ:ε ΠΙ ειι είὶ είιτιιειι ειι 'ία νοΙσιιτό,

ειι ΐεεε.ΡΕξάισιιε. Ε: νσΠει Ρσιιιἔβ νοΙσιιτέ:

δει νσΙσιπε είξε.ιιτ είιιιεϋε ὰ Βορ εί'ειειιτ , Η

είΈ ιιιιΡσίΒΒΙε σιιΉ ιι'ειι θα: :ιιτοιΠετε εμει

Σιε ειιοίε :κι σε!ιοι:ε : ειπε «:Ιε ΙΕ:ισσιιόειιιεε είε

_ μι έσω:: [ει ιισσά·ιε σε Ρει:[ει.ειιιε ίεε εάιοιιε

ζ -_.`2°ά”. ”' ;Χαμς!:



:ή

αΙε:ρεάσς. Η:

σι::σ:Ισυ:σε πι:: :σΙιτιο1οπσπ:_σσ ου'ΙΙ τι σου σΙσ-:

@ειπε σΙσ Ι':ιπισ. Ε: σουιπισ (σε ειδσόΙ:ίοπε πισσο -τισυτσε ίου: ΡΙυίΙσυ:ε συ πουιΙπ·σ : ΡΙυίΙσυ:ει ·

πυΙΙΙ σιι πουιΙι:σ (στου: Ισε ειό:Ιοπε ©ΧΙΈΙ:ΙΒΙΙ.π

:σε Ι)'ου :σίυΙ:σ ουσ σουιιιισ ποε ειίΙσδΙ:ιοπε

Ευ:οσσάσπ: :Ισ σσ ουσ ποσο σοοιιοΙΙΙοπει δ: πιά

οσοπε μ: ποί::σ σπ:σπ‹Ισιιισιι:: ου'ο.ιιΙΕ ποε

εισ:ιοπε σΧ:στισιι:σε Ρ:ουΙσπιισιιτ :Ισ σσ ουΙ.

σΙΙτ αΙΙ:σέ:ιοππέ στο.: ιιοΙΙ::σ νοΙοπτέ.

Οι: Ισ π'σΙΙ:ιπισ Ροιπ: ουσ Ρυιε ουσ Ι)ἰσυ

ε.:σΙοππσ πΙἱπ ου'ΙΙΙοέ: σπιιιι:: ουσ :Με ουσ

ο στοΙπσσ σΙσ Ι)ισυ σιιιΡο::σ :ου: Ισ Ιστυισσ

σΙ'ΙσσΙυγ , σΙιοσυπ :ισ :σσοοποιίΕ :ιΙΙσι ουσ Ισ

?το Ιιστσ πουε οΙ:ΙΙοσ ουδ σπ σσΙΙ: σιισΙ:ου:

οι: ίξι:υΙσσ σι::σ:Ισυ:. $στυΙσσ ειυουσΙ ΙΙ νουν:
ιιιἰσυ:: νο.σουσ: Ρο.: σΙΙΙσόΙ: ου'σιι άσπιειπάσ: Ισ8

αιΙίοπε. Ε: ισ :ΙΙ ου'οπ ο :οκτώ ::ειιειΙΙΙστ

πω: Ρ:συυσε άσε σΙιοΙσε οιιἰ ίου: σΙει:σε πιά:

πισε συ Ισπε 6οιππιυιι. Ε: ΕιυσΙ:οι: νιισ σΙεΙΤσ

ου ιΙσΙΙ-ουε άσε σώσε δε ‹Ισ :ουτσε σ:σει:υ:σε ὁ,

απο] ουΙ πιστοΙ: Ισ (στυισσ σχ:σ:Ισυ: ουσ

ιιουε άσυοπε ο Ι)Ισυ. Υσυι:-:υ Ισειυοι: ουΙ Ισ

". Ισ ΡΙυε ι·υόσυισιι: ΡυιιΙ 2 σσΙιιγΙ`ουΙ ειγο.πι: °·

@συ Ισ νοΙοπτέ σΙσ Ιου ιπειιΙΙ:σ πσ Γεια;

:Μπι Ειι:σ.ΡσπΙ-σε-:υ ουσ Ι)ισυ οσιιυιυ:Ισ άσε

ειπΙΙ:συ:ε Ρουπία Ι.ογέ απ” άσε Ι:ειέΙ:συ:ε ό.'ι

σσΙΙσ.@ ΙΙ :υ :ο :ι:σ.Ισε λ πι. σΙσί-σ:ΙΡ:Ιοπ ουσ

5.Ιοοιισε άοπιισ έα τσΙΙσιοπ , :υ και” ου,ΙΙ

Ια άέοσΙπ: που Ρο.: Ια. σΙσπσσ, ιιι:σ.ιε Επι: Ισε

σ&Ιοπε. Ε.: επι ι:Ιστπισι: Ιου: , ΟΜΕ πουε πιτ _
· Ε Μ] Ε

Ι

_



___'__'_”

·

-·

το; ο 27:[σπω» μια

Βετο ίεΙοιι πω οιππτεε.νσίιε ιισπε ι:1πιίοιιιέ

πιω σΒΙΙΒε: ι:Ι'εΙΙ:τε ιιιιΙτε.τειιτι ο ςΙε Ι)Ιεπ πιά

ίςιιίτ ; Μαιο ειπΙΙΙ οπι τω- Ιε ΒΙειι. ΆπΙΙΙι:ιοι-,

τσιπ-πι ΡοιιπσΙι Ριιτισ.8ει 8: τΙοιιιιειὲι Ι)Ισιι

ποπ :ιιιιε,ισιι εοιΡε απ τΙΙειΒΙε. Τοπ εστΡε οπο

Ι'Είετιτπιε.τΙ:ιΙΒιιε εισΡεΙει τειιιοΙε τΙπ διιὶιιδΙ:

ΗΡω : τσιι-εσιΡε ειπε Ι)ιεπ σ.ιΙσπέ ο τσ.επΙ-|

οι: ΒοιιιειιιΙιιεε .ΡισΡιει οσπιίεεοπτΙειτοιι

ειπε επ Ιειπιρε τιπι Ιιιγ εΙΙ πω , νσΙιε ἐ Βια»

ΦΠ 2 εφέ ι πώ ει ιειεΙιειέ , δ: σοι -·8Ιστιπετει.

ποπ Ι”ειιιιε Ι-επΙε, ποπ Η: εοιΡε ΙεπΙ,ιιι:ι.ιε Ιε ΙΙ

τΙεΙε ειιιιει Ι εσιιιιιιε ιιιιΙΙΙ ΙΙ ΡπιιΙιο. Ιεε Ισε(

εΙι:ιιιε επ εοιΡ88: επ ειπε. @ε ΙΙ τοπ :στοπ

(σ: ΡοπποΙτ ειιειιιιιτει τΙε α: ΙειπΙτε , ι”εΙΙ:ιιιιε
ειπε ΙΙΑΡσΙΙιε επισιι ΒιιιιιτΙτσιτ ‹Ιε ιιοπε εκ;

Ιισιτετμιι·Ιεπ €οιιιΡο.ΙΙΙσπε τΙε Ι)Ιεπ πι: Ιπγ.

Ριεΐεπτειιιοε εοιΡε επ βιειΙΙ:ιεε νΙπο.ιπ , 86

ςΙ'ειΡΡεΙει σεΙει ιιοΙΙ:ισ ιιιΙΙοιιιιαΙιΙε ΙειπΙιε.ε

› Ετιειιιο.ιπποιε τετιιιε, σει Ισε τοιιιΡειΙΙΙοιιε

πι: Πισιι,ε”είΙ: Ισ μπάσο τ1πισΒέ μι· εΙεπειε ΓΕ

ιειιιεΙ.5οιιιεειΙε ιιοΙΙιετιιιιίο.ιιιισΙ:ιΙε πωπω

ο:ιιΙεσιιεΙ-ιιοπε·ΡιεΓειιισιιε ὲΠιειιιιοε εστι” ε

επι τωι6ω νίπειιιι,Ιετπιεε οπο ιισπε ιΙειισιιτι,

σαιτ ΒΙσιΙδει Πιεπ ιΙεπ.·ιπτ Ισε Ιιοιιιιιιεε:

σουτ σ.Ιτετιιιιτ ποίιτε εΙεδιΙοιι δε· νσαιιΙοιιτ

-1ιοιιι.ίσιεΙΙ:ιετΙεε ΙΙτΙεΙεε : Ροπτ.ιο.ΡΡεΙει Ισ;

τΙεΙπογε2:Ροιιι εΙΙιιοπιισιι Ιεε·Ι ιιστειιε:Ροπι

επειιιεει Ια νσειιιισιι άσε εΙΙεπειέιετιιοπι τετ;

πιει Ισ. ΙιοικΙιε επιτ ιιιο.ΙΙειεπιτ δε ιετιισιιιιέε.

ιω Η Ιε πω: ίε εισγαιιιιιαι Ιε Ρ9.ιτΙοιι ά:

.ε »έ ΙΤΕιεττ



. , '· 4 η ι . μ

- :Ισ Ρ::ἐεζ. ' ο;

Ι)Ετο:υοΙ ΙυΙΙΙΙ:ιιυιιιευτ οϋΙιοέ ι Ιου Ι::ιιι:ο

οι::::ιευ: , :ΙεΙἱ::: Ιοε.ιιοΙ: :Ιε υου: ευ ουσ: _

οουΙΙΙΙτε·οε Ωω:: οι::ο:ιευ: : Νου: ου τουτο:: :.

:ουε οιιοΙουο :ΙιοΙε ·Ιο.ιι:· Ρ:ε:ου:Ι:ο :υ μια .

Ι:: Ι:ΙοιιΙ:.:ΙΙΒιιι:έ :Ιυ Ιυιο:. · 5. Ευ Ρ:ειιιιο: Που :Ιου:: :ο :Η ου: Βου :ου :ο
:

πιο :υ ει:Ιυιι:ο: Ι: 5:ιουου: του Ι)ιου , ΙΙ :ουσ .

ου: :Ιε το. Ιιου:Ι:ο :ιι Ι: :εΙ:Ιι:οε Ρ:ι.:3:ου-: 8ο :τ

τουτο: ο:ο:ιυου:.8ε οι:: :υ :ευ:Ιοε Ι:ειυ:Ιιε δε,

ιιΙιΙΙοιιο Ρ:οΙεΙΙΙου ό: Ι:: ενε:ι:έουε ΠΙ:υ ε::

ι: :οο:ιοιΙΙ:ο:(3:Ροιυό: οί: ΡΙειιι :Ι'οουι:έ:

οιι::: Ι:: Ιιουιιτιε: . :Ιεε υ: οιιεΙουυ νοι:1

ου:Ιουο: ::ΙιοΙε ου: Ιυ:Ρο ε· Ι'ο::Ιιυ:ιι:ο , ΙΙ

ιι”:Ι: :ιοιυ: ὰ Ιου ΜΙ:: οιι'ΙΙ υ: Μ:: μου::

Ροιι: ουσ:: :Ιεε εοιιιυ:ιουουε ο:: Ιου :ι:Ιιιιι:ει-<

:ιου. Ε:: Βουιοτί::ιιυε :οιι:: :.ο:ιιι: :Ι: Ι:: νιΙΙο `

Ρου: Ιου: Ιου: νοι:.Ιο Ιυε.(ΙΙι:ιΙΙ: : :ο:::ε ειδ::

:Ιο Ιευ: Μ:: :οεοοιιοιΙ::ο Γει::::ΙΙου:: ό: :ο

ιι::Ιουυειο: : ου: Ιιιγ πω:: ο: :Ιι:ο του: :ο

ου':ΙΙε ειιιοι:.Ι:ιι:. @ο ΡΙυε :Πε υ: Ιο:οι:-:ο

:ιοιυ: νυ: ιι:ευυε :Ι: Μου Μου:: :ι:ι:υ::Ι:

8::Ι: :::ί?8:::υ:Ιο ίυΒ::ι:Ι:ιι:Ιο , ΙΙ ιιουε :ιο-ε

υίου: ὰ :Ι:ουΙΙ:: Ρο: ΙΙΙ:ιιοο δ: Ι:: ν:::υ: Μ:

· ιιιι::ιΙοΙ:ε :Ιυ 8:ιοιιειι:, 8: Ι:: οΙιΙιο:ιτιουε ιι::

Μ:: οι:: :ιου: :ιιιουε ὰ Ι:: υιιΙ::ιεο::Ι:3 .- Ε::

Ρ:οΡΙι::: :Ι:οι: Μου οΙΙοΙΖυέ :Ιο :::Ι:. ουἱ·

Ρει:Ιε ευ ε:: :::ιιι:ε ειι Ρβιιιιυιο μ. ν::[ μμ::

1ο ΙιουΙ:οΙ,_:ΙΙ:ἔΙΙ, Ι'Ετο:υεΙ ειι :ου: :ο _ ε;Ι:ι

Ιου:ιυεο Ια:: οοιι:ΙυυεΙΙουιευ: ου ιυπου-·

:Ιι:,υιου πω: ΙοοΙο:ΙΙΙ:::: ευ ΙἶΕ:::ιιεΙ :‹ Ιεε

.Δ



σας. Με σε πωσσοσ

σεΒσιιιι:σιτεε Ι'οττσιιτ σε ε'ειι είιοσί;σσι:σσε:

ΒιιιΕει ΓΕπετιιεΙ ασκ πι” , σε ·ίσιιιασίίσσε

1οιι Νσιιι :οσε εισειιιΒΙε.(]σπισιειι σε Ρ[εσιι- -

ειπε ειιεεΠεπιε ιισσε σει! Ιε.ιίεέ μια ιισσε ειιιι-#

πιει· ὰ ε)·ιέιιιτει: Ιεε Ισσειιι€εε σε Βιεσ: σε ιι,σ.-σ

σε σώσε τσσίιοσι:ε σε Γστσιτι:ιίτε σεε Με

ξεε σε ΡιισΠει: ει: Οειιιτισσεε ειπιπέε ξεεισεΠ··

11$εσεεε (ισσειΤεεε σσε Ιε 5ειδιιεσι: νειισιτ σε

- .ἱεστ ὰσσι:εἄτ2Μσγ[ε,Πεεισιέει,Ισπισεεσι (Μπι-ι

Άσε νιετεε,δισιεσσ,& ΡΙσίὶειιι·ε ειιτεεε πωσ:

επι Έσω άσε. @ε ε'ιΙ -εσιιίὶε Επι: ιε Ρίε;ι.σιτιε

19- .εμε πιάσω Με εεεετστεε ισε.ιιιιιιεεε.πι-

. @στοπ ΙειεΙσιτε σε Βιειι , £ε.σστε-ιΙ φαω

Πισιιιιιιεσ ίεσ! σεισεστε ιιισει: ὰ εείἰε εεΙει:ιτε.

σωσ Ι..Ίισπιιιιε ὰσσι ])ιεσσ σσιισέ(σεειει

Ιειιιειιτ Μ. Ιειι8σε Ρσσι· Ιε *σειιιτ ›, εει·τεεξισστ.

ὶεσειιιτ . Ρσιεςισ'εισ σετιιιετ ισιιτ Η Βισστε

:ωστε εοτιιστε ιισιι (εσΙεισειισσεε Βιιιίμιε

ιιιεε σε εισιισεεε , 1Ώ2ἰ8Με σε ωστε Ρ:σ:σΙε

οιί_εσ[ε. διιιιε σοσστε μπι.: ιισσε ιτισιιίἰτεσ

εισε :ωστε σετσΙε σεσσιτ είστε στιιιεισεΙες

ισιειιτ επι ισγεε ὰ $1σι:ιίιετ ΙΈτετ.ιιεΙ. ε σ

@σε ίξειι ασε ι:ειεστ:ιτισιι Η σεἴσστ οσε

ΕΠ:: εισεσιι σεεΒιειι-Βιιτε.σε ἱ'ΕτετιιεΙ , σε Η

611 σειιιοιισε Ιε ΡΙσε ειιεεΠειιτ σε τσσε Ιεε σε'

.σώσω σσ 5εισ)ιιεσιτ , βεί): Μ. εσΒσσιίΤιισεε

εισΉ ιισσε ει σσιιιιεε σε Β νει:ιτέ : εισι σε νσιτ

(με ιιοσε ίσιιιιιιεε σΒΠεει ὰ επ Ωστε ί:::ιιιεΙιε

δ: ΡιιΒΙισσε στσ?εΠισιι.(Πιτισ Ισ ὶσ έ πετώ

Ωω(Μπι η ὰσκοπιά σε σε εσιι σε: σε›

· σειιτ



_έ

Χ Ι οι:: πάσο: τ:

που: Ιου Ρσ:σ ουι ό: σε σισυκ ουσ σσυ:: ουδ,

Ι'αυτοπ: σουίσίεέ σΙσυ:ι.υτ Ισε Ιιοιυπισε. Ε: 8,
Ρο.υΙ :σ συ: ουσ :υ τω” Ιειιιυσ υου ΙΙσυΙσυισιι:

Ε· :υ σι·οίε συ του σσσυτ , υι:ιιε ουΙΙΙ Η :υ σου

Εσπσε·Ισδσιουσυ: ΙσΙυε ‹Ισ το. ΙιουσΙισ. ΡυΙεΙΙ

τυΙΙουΠσ @φωσ Βουι.σωρ.ιο.νι:[ιο. σο: Δε

σαυι°ου σου ἑ ιυΙΙΙσσε δ: :Ισ ΙοουσΙισ ου ω:
τουΕσίΙΙου ἐι ΙΙ:ιΙυ:. Ευ τυσίιυσ Ισπε ΙΙ σΙΙΙοΙ: ὰ

ίσι ι..ΕΙιψ.2172Μσιο.σοφι.πσ:β8. :ισ Ρ:συ μου:

ο.Ιτου:σ Ισ :σίΙυοισυε8σ σΙσ υοΙΙ:σδσιοιισυ:,

πΙ πιο): ουὶ ί-υἱε Λ ου Ρ:ΙΙουυισ: ': ιυειιε Με

ει::Ισοκιυ: ιΙσε·υΙ·ΙΙΙδΙ:Ιουε ‹Ισ ΙΈυ:ιυΒΙΙσ, (6

Ιου Ισ ΡοιιΤωσε ‹Ισ Ι)ΐσυι Ε: ι.Ερέ|Ι.8.Ρέπ.σΙυ

μικρο. $ογσι,σΙΙ:ΝΙ,:ουβουτεΙιΡΡο:σΙΙΙσυο
μυσίΕΡουσΙ:σ έιυσσάουσσυ: δ: Ισυσι·συσσέι σΙιο#

συυουϊγουε σΙσπιειυ:Ισ:Μου σΙσΙ'σ Ι σ:συσσ

ουι συ σου νουεβσυ:συσσε ουΙ υουε ο ΙΙΒσυσ

ε :ουσ Ρ:οΕσΙΙΙου :Ισ ΙείνστΙ:ξ €'ιυσίΙυσε συ
ΡΙυεΐο:::ΙσίΙο·οσιεΙσσυ:Ιου. Ιδσυτσιισσε σΙουσ

οιιΙ πουε ου128-συσ :ΜΕΘ σΙσιυσυὸσι·ὲι ΠΙσυ

σουΙΙοζυσσ δ: σ:ιιισ :σΙ.οΙυ:Ιοιι Ρου: ιι,σΙΙ:ά

οοΙυσιιιοΙυε Ι··σ:πισε ὸ."ΙΙΖουσ: (ε: νστΙ:έουιέ

υοΙΙ:σ Ρ:οΡ:σ ΙΙιυο σ ΙσσΙοἱυ σΙΙ: , ουσΡ υ

ΙΙσυ:ε κυουκΙσιΙυε Ιου: τσιυσ:ειΙ:σε ὰ Ρ:οΙΙΙ

Ευα Ισυ: :ισ Ρου: Ισ νειυΙ:έ σΙυ πιουιΙσ, Ρου:

Ε». σοιυίσ ‹Ιυ άπιΒΙσ, - ' · ί· Ι)σ σσ Ρ:σιυΙστ Ροἱυδσ όσοσυιΙ. Ισ (υπιυπ::

σε: Εσυ του ο.πισ :υ :”σΙΙουίε ου Ρ:ι:σΙουσΙσ

:σε ΡσσΙιἐε , 86 «Ισ :ουε Ισε Ιισυσυσσε ‹Ισ Ι'Ε.:στ

με! ε :ισ Μου :Μάτσε-το Ρουι: ουΙΙΙΧ: κ] Ε

  



_--·-··σ··

@ο π: ιεπιπποπ

σε Βιασσε ι να οσπεΙΙεσ ναπτ ΒΙσπΡεπε'ΙΙ ιιἔ

γαπι Ισ ιΙειιιαπεΙστ. ΙΙ ναιιι σΙσπε απΙΙΙ Μαι.

- ε”ΙΙ πε ναπτ Ισ ισιιισισιστι ?Με ιΙσπε οπο:

. σε Ισεπσίισσε σΙσ Ι)Ισπ σππστε ποπε [σπι δε'

σιτσεΙΙσπε επ ι!παΙιιέ δ: ιπΙΙπιε επιισιιιΙ:ισα

οπποπε πε Ιιιγ ισπιΙιοπε ιαπιαΙε απει.ιΙιεπσ

πισω α&ΙσπιιΙσ Βιαεεε.οπ Ια Ισπαιι€ειιστω.

πο. ὶαιιιαιε επ ποίΙιε ΙιοπσΙιε : σιιιιιιιισ Ια Ιαβ

ρ:Ιιστό 86 οΙΙΙΙΙπετέ σΙπΙαοσπισπι ισπεΙ Ισε τσι

ιεξ ΙπτειιιΙσε :αιιΙΙὶ Ι'ιιιΒιατιιπασ :Ισ Ι'Ιιοιιιπισ

αίσιιιισ Ια πσιτε απιτ σωσει τΙιι 5σιεπσπι. @σ

ΙΙ ιιι νεπιτ σιισ 1)Ισπ εοπτιπιισ πι: ισ Ιπειι ται

ιισ , Ροιιισπογ τε ΙαίΙσιαε-τπ ιΙε Ιπγ ισπάισ .

_,Ισπαιισσι τ” κιπΙ ‹Ιπ τσιπ: ΙπταΡαοΙσ σΙσ τσιπ

ιΙισ ι Ι)ισιιΙα παιεΙΙΙε , πε ιΙοΙε Ροιπτ ΡαιΙσ

ιστιιε άσε τεΙΙιιοΙεπαεσε ‹Ισ τοπ αΙΙσόΙΙσπ απ

ΙσπΙιστ Ι'ΙιιΒιαιΙιπ‹Ισ α τοπ ιιισαοασιιέΙ Ιοί

ΡαιΙσ Ι'Είσιιιιιισ. δασιίπε,άιι-εΙΙσιΙσπαιι,εσ α

-ΒΙσπ,8ε ισπ τσι και:: απ 5_σπιιειαιπ.Ετ ποιά

Ια ιιιΙσιε τΙπ ΡιοΡΙιστε απ Ρ[απιιιια ισ6.Μ|:ήφ

:ΕτσιπεΙ ποίιισ Ι)Ισπ , ἀσΙΙπισ-ποπε ,ο οι πσπε

ισειισΙΙΙε ιΙ”σπιισ Ισε ιιαιιοπε , αΙΙπ οπο πσιιε

εσΙσΙιιιοπε Ισ _Νσιπ οι; ια- 8αιπόΙ:στέ σιι ποπε

8Ιοιιΐιαιιτ σΙσ τα Ισιιαιιεσ. Ετ δ. ΡαπΙ απ ι. ‹Ιε

Ι'ΕπιίΙ.απιτ Κοιιιαιπε,ιείιι·ιοι πε ειπε Ισε Ιιοπι

πιω οιιτ πιό ισπιΙπε ιιισιτεπέιΙ:Ισε , Ροιιισσ

σπ'αγαιιε εοἔτιπ 1)Ισπι Πε πε Ι,οιιι Ροιιιτ 8Ισ

τΙΙιέ σοιιιιτισ Πίσω δε πε Ιιιγ οπτ ΡοΙιιι ιειι‹Ιπ

.8ιασεει αιιισΙσπ:_τΙσπειιπε ναΙιιεσπ Ιεπτε άδ

ειιιιτι. Επ σε ίσαμε ΙΙ ποπεσίι σοιιιιιιαπ‹Ιέ δια

` “ ' ΙοοιιιΙστ



:*·~

:· έ:: Ρουφ. :Π -

ζιου:ιο: ευ Ισ? 8: ειι ει:ί:ιου ο: οπο:: , οι: Π::

:ιευ οι:: ου,ειυο: αόΙ:ιου ά: 8:ευ:οε, :Ι'οΙΙ:ι: ὰ

Βιου Ι: Ι:υιότ ο: υο: Ι:υ::: ουι ευ: :κι Ι:ι::ιε

Ε:: :υιου:Ι ΙΙ Ρ::υ:Ι ΡΙ:ιιΙἱ:. :

ΡειΙΙουε ΡΙυ: ευειιιτ. Οι: 6 ου του πω: τι: :

ο ΡΙογ:ε Ρο.: ΙιυυιιΙιτεΙου: Ι:: υι:ιιοΙΙό :ιο Βιου:.

ιι: Ι”ει:Ιο:ε:οιε-τυ Ροιυτ:δε υε Ιο:οιε-τυ Ροιυ: : _
Ρ:ι:οιΙΙ:: :υ :Ι:Ιιο:: ου: :ιι :ιέΡειι: ουτιο:ο- Ι

::ιευτ :ιο Ι:: ιυιΙ::ι:ο::Ιο : Ι:ι :Που Ι':ι:Ιο:ιι

:Ιου ::1ιΒι::ι£:, Ρ:ι: Ι:ιουεΙΙ: Ι: ΙΙ:ιοΙε Ιευτευτ
ει: Ιογ - υι:Ιιιιο ου'ιΙ :ΙΙ τ:ιυιιυ:Ι :Ιευσ.υι: Ι #ι

οι:: , δ: ου'ιΙ υο του:: οι:: ο:: Ι: Ρ:ι::Ιου :

απο:: , τ:Ιυιοιθιο :.υΙΙι ο:: του: Ι:: Βου:: `

δ: :ι.:ί:ιου: :ιο Ι:: νι: :Με :::ε>8::ιυ:Ι: ΙιυιτιιΙι

το , ΙιιιυιιΙιτέ ου: Ι:: Η:Ιιτι:ιιι: :ιουεουτ ου

Ιειουεο Ιου: σε πιο: :ι:Ιοτ:: : α:: ιΙ:·Ι'οιοι:ι

ο υιευτ Ρε.: :υ :::ιιιε ουι @πιο Ιο Ρ:οΙΙ:::υ:ιι

ου :”ου:Ιιυ:: : Ρου: :ιου: :Ρ:›:ου:Ι:: ου: '

ουο.υ:Ι :ιουε ΡουΙουε ὰ Ι: :ου::ου:: :Ιουε ὰ

ΙΈτοτυοΙ, ουι υουε Ιυ:ιτιο:τε Ιου: Ι: Βουοίιτο

:Ι”νυ ει.::Ιου :ουτιυυ:Ι , υου: υ: Ιοειι:ιου:

οι: ::Ευοιου:ιε: τι: ιιοΙΙ:: Β:ιΙΙ:ΙΙ: δ:: ΙιιιυιΙΙι

τέ που: ειιιι:ο:Ιιε: τ::›Ρ Ρ:έε ά: Ισ. :ε::ε, :Ιου:

μου: :.υου::ΙΙ:έ Επι: , δ: ὰΙ:ιοιι:ΙΙε υου: Ι:

:ου: :ου:Ιυε. _ ι . "

ΑΙΙουε ευεο: ΡΜ: ιιυ:.υτ. Οι: ΙΙ :υ του ο·

υιε :υ :::ι.ιυ: δ: Μπι:: Ι'ΕτοτυοΙ : ΙΙ :υ ει: Ρευι:

::Ιο ΙΙοΙΙ:υΙε: : ΙΙ :τι ο.: :Ι:ΙΙ: :ιο Ιυγ Ριου: Επι:

:ι.ουΒτε έ: :ιέ:ιου: τι: τει νι: :ουιυιο Ι: ::ειιιιτο

:: ιο:: Ιυι::::ουι Ιυγ :Ι:ΙΡΙειιίτ : :Πω ω:



ι;8 γ _ Σελ: σκεφτει '

ειιιιοστ τε Ροττετε. ὰ τοστ εε εισι Ισιτ εστω; Εισ .

ντι ιιιοτ τσ τε8Ιετε.ε το. ντε ίεΙοτι Ιεε ΏΟΙΙΙΙΤΙΖΠ9

σειιιεσε σε [ει. μη, σεΙοσεΙε τσ σε Ιε ίοιιισισι;

- τε ε.ιι ιιζσε 5.Μεττ1ιιειι.Οτ σσοσε-σσσεσείΙσ

τειιιστεισέ ε1σε-Ι.οΙιειΙΙσ.τιεε σεσε :ισ δειειιεστ

»σε εσιιισιιισΙ:εσιειιτ σε Ιὰ ετε.ιτιτε σε σε Με

ιιισστ. Ετ Ροστ Ρτεσσε οσε Ι'ιιιιε δ: Ι'εισττεστ

σε σεεεΠΞιιτε ; ΙΈιἴετιτστε εστειισ τοστ Ιε [ετ

σιεε σε Ι)ιειιε ίσσσετιτ Ρετ Ι'ειιτιοιιτ σ Ι)ιειι,

[οσσειιτ τισΙΙΙ Ροιτ Η ετσιτιτε.γεττσε ισλΡαιτε.ο

Ι:Ιεε ε εεττ σιιιιετ Ι)ιεσ [Με Ιε ετε.ιτιστε,εε το:

τοπ ε)ε[Βο.Ιετ ὰ Ισ] Ρετ ιιιεΙΤΡτιε ; οσ ετι πω:

ὰνιιε Ρτισειστέ στα σε Ιιεσ εισ”ειιττε εσττιτσι-ε

σιιστιε. Ι..ὰ οσε σεισειιστοιτ ιιοίττε τιιιε6τωσ

σε οΙιειΠειιιεε 2 ΑσίΙΙ ετειισστε.Πιεσ (ειπε Ισά!

ιιιετ εε ίετσιτ Ιε εΙιειιιισ ΡΙσίτσίε ὰ Ισ. τεΙιεΙ6

Ιιστι σσ'ὰ Ι”σΙσεΙΙΙΙι.τιεε : επ ιιοσε-ιισσε ειιτσιε

ι;ισιιε σε Ισ)2,8ε Η ιισσε;εοττιιιισιισε ειπε ιισσεη

ιιοσε επι ε.ΡΡτοεΙιιστιε. 7. 9 . .._

4 νσιει ειιςοτ στι ιισἰτι&Ροστ Ιε Ιετσιεε ειτέ

τετιεστ. ()”είτ οσε επ εστι ειπε τσ τε εοσσεε

ειι_Ι)ιεσ οσιτ'ερε.τσοιιιιέ τεε οεεΙιέει.,. 8: Η

οστ Ι'εσετστ τσ τε τεσσίεε εστίετειιιεστ Ιοσε

?ει εοτισσιτε :: (ασε σοσΙιτε εισΙΙΙ σε σε εεεστ σε

σε ΙιοσεΙιε τσ= Ιἶιιισσσσετιιε επ τοιιτεε τεε στη

_ εεΙΙιτέε; Ροστ εε-ΡοισόΙ: τσ σε Ιε εστιισιτισσε-·

,πιεσε σε Ι)ίεσ :1 [τι@Με ιτε. σεεεΙΤιτέ:τοσ

επεσε : Ιεε-ειτεττιοΙεε επ σετιετιιΙ σε τοσε Ιεε

σσεΙεε , σε [ΡεεισΙετιιετιτ σε Ιείσε (:.ΙιτιίΙ:. ' Ετ

ΐεσΙΜεὰ «οι εισε ο Ιεμισώ σεε σεεΙιέε
- ἡ Ι Ι -- “ύ ” Ι ' ρτοσσίε



‹·- η : -- ο ,'

Ι Ι :Ισε ρ::έες. ( 19

:οσΙΐΐΙτ του:σε Ισε Ρει::Ισε οι: ί_σ:υισσ σΙσ1)πω

Ιω: ΙΙ:οσσιο.Ισιυσιιτ:σσ::σε Ι”Ιυυοσο.:Ιου. :ε 1ο

νσ:ἰυσ Ρο.: Ισε ::οΙε £0υσΙΙ:Ιουε ΙισσσίΙΙιΙ:συ

·ιιισυ::σουιίσε συ :ου:σ Ρ:ισ:σ Ισοι:Ι.ιιισ, 8: ρε

ίου: Ια Κσυσ:συσσ , Ι'Α:άσιυι δ: Ισ. σοιιΙιο.υξε

σε:: ουἱ μι:: Ρ:οσΙυὶ:σ συ υουε οΙυε υ”Ιιυπιι

ΙΜ, ΡΙυε :Ισ :συσ:συσσ ουσ Ια σουίσΠΙου (Δ:

υοε ΡσσΙιέε,:σΙΙσυισυ: υσσσίΙ'ειι:σ Ρα:: συ σο

άστυ: Ισ Ρει::Ιοιι ουσ Ι”ο::ΙΙυαι:σ :Ισ Ι'Ε8ΙΙ(έ

'σΙσΒἱσυ σΙΙ:·σΙσ σο:υιιισυσσ: οι:: Η Ισε Ρ:ισ:σσ

ιιΒΙΙουσε. Ε: ου:ιυτ ὰ Ι”ο:σΙσυ: , ποε :Με έ”

~Ρου: :συιΙυσε ει:άσιι:σε ίσΙου Ι'ἱυιΡο::σιυσσ άι:

(υπ: ου'σΙΙσε σου:ίσπυσυ:. ΜεΙε ουσ Ροιπ

:ιουε-υουε ὰσιυυυὲσ:ὲ Ι)Ισυ ‹Ισ Με:Φου

τω:: ουσ Ισ Ρο::Ιοιι :Ισ υοε οσσΙισε , Ειυε Ισ.

ουσΙ του: :υπΙ-Ιισυ:ε ουσσΙσουσΙσΙ: :ου:σ (ο.

ΙΙσι:έ.Β:σί·.,Ρου: Ισ σουΙιεΕυσσ συ ποε Ρ:ισ:σε,

σΙΙσ :Ισιοσυ:Ι :Ισε :ειΙΙουε ου: ιιουε ίου: σ:οω;

ουσ Ι)Ισυ πουε σιω.υσσ:ει. Μειε ου: πουε σ::

Ρσυ: πιὶσυις ::ΙΙσυ:σ: ουσ Ισ Ρει:«Ιου άσ υοε μ.

σΙισε9 σ:: Ε· Ι)ισυ Γ:: άσυυσ ὰ [σε συιισπυε,

_ Ρου::οι:-ΙΙ :σΕυϊσ: ουσΙουσ σΙιοΓσ 21111:Ρ:ίσο

:σε ΙιυυιΙυΙσε 8σ ο.:άσπτσε :Ισ Ισε συΕιυε2 '

' Ε: :ουδ ουουε.πουε :συ ουσ Ισ Γσ:υισσ σ::

:σ:ἰσυ: σΙσυ ὰ Ι)Ισυ υουε σου σ ὰ σσΙσΒ:σ: Ι

Ι'Ε:σ:υσΙ σο.: Ια Ι::ο.υσΙ·ισ Ρ:οΙσίΙέου ‹Ισ Ε: ν::

:πό : 'ό. πο· :συιΙ:σ ΡυΒΙΙουσιιισυ: ειδ:Ιουε ‹Ισ

Β:ο.σσεΐου: (σε Ιισυσυσσε:έι Ειιι·σ Ρυ:οιΙΙ:σ μι:

Ι”Ιιυυπ ι:έ :Ισ ποί)::σ :Ισ ουσ«ποΙΙ:σ απ:: :Ιό

ΡσπσΙ :Ισ Ια. ΙσυΙσ :υίΙ::Ισο:οσ ο: υοΙΙ:σΙ)Ισυι
..Ν .. ..υπ



Μό @ΜεπωφΜ

ὁ. τείιτιοΨιιει:· Ε». ει·:ι.ιιιτε ‹ιε Βιειι δε [σε ει3

πιο ι ειι εοιιίοιιτι:ιτιτ τόιιτε ειοΠττε νιεὲ Γο

Βει ἑιιιεε τιιιι ερτ ι!ειιε ὰ τοιιε 1εε εοιιιιιιατιάεε

ιιιειιε ειε Μ. Ι.ογ:Βτεί,ειιι'αμιιε ιτιιε :ειπε Δο

Π:τε δωσει: ειινιι [επι Βιειι ιιειιε Γιιιιιοε1ιιιόε

επ τοιιεεε πω. ιιεεεξΙιτέε, 8ε.ιιιγ βειιι:ιιιιιιοιιε

τσιπ εε επι ιιοι1ε είξ ιιεεείΕιιτε μια: ιιοιιε

εοιιάιιιτε ε Μ. π; είει:ιιεΙΙε. _ _ Η

Ιει ιιιιιισιιε-ιιοιιε ΐιιιεε άε ι·ιοιιε εβειιεΙιε

ι›ιω ιιιι Ιοινέ, Η ιιοιιε ειιτι:ειιι·ειιιοιιε άειιιιιιμ

εμε: εκειόι:ειτιειιτ ιιιιειε ίοιιτιιομιεΕιιιτε θα·

νιι εΙιεειιιι ε!εε @Με άιι ίεςιιιεε κίε ε υιω

επι Γοιιτ τεειιιιε ‹ιε ιιοΠτε επιτειιάειιιειιε Β: εΙε

ιιοίΕι·ε νοιοιιτέ , νοΙοιι;έ @ε ζΙ:ικιιιεΙΙε Ιεε ιὶερ

Επι” [οιιτ ά'ειιτειι·ιτ μα; _εοιιίιάε:εωεε , επι:

ιιοιιε Με ιιι€εοιιε είετε δ: ΡΙιιε άο.ι18ετειικ δε

ΡΙιιε οτάιιιεικεε. ' Α . Β ι __ $

διιΠιτ άοιιε ΡΟΗΣ εε τιιιι εΙὶ άε ιιοθ;ι·ε ω:

τειιο!ειιιειιτ , ειε ιιοΕιε τιιιιιειιτειιοἱι εμε πατε

ιιιειπ ιιοιιε ιιιιιιηιιοιιεεειτ βεί-ω: άε εοειιοιί

[ειιιεε.Ροιιτ Ι”οτιιιιιιιίτε Με ιιοιιε-ιιοιιε πω·

8εοιιε ειι1ειιιιειτιειιι: επι [ει·ιιιςε εκτετιειιτ ιιιιὶ

είὶ εΙειι έιι)ιει.ι.Μιιιε ε'ει.8ιε-ιΙ ςΙειιι. νοΙοιιτέ,άε

Γέιιιοτιοτι άε ιιοΙιτε εσειιτ , άε ιο. ίιιιεει·ιτέ άε
1108 ειδεδι:ιοιι8:ειι εε Ρξιιιι& Η ίςοιιιιιιιεε- ιιοιιε

8το.ιιάειιιειιτ άει:ε&ιιευκ. Νοιιε ιι'ειι ίειιιιοιιε

ειπε τιτοΡ Ροιιτ ΡτοΡΙιετιίε; Ξι αυτι” : ιιιειιε

ιιοιιε ιι”ειι ίειιιιοιιε οιιιε είτε: μια: ιιοι1ε εί

ΙἩΟΠΠΟἰἙ ΠΟΠ8-ΙΠΒ ΙΏθδι ΝΟΠ8 ΓΟΙ"ΠΠΙΕδ Γειτι- -

ΒΙο.ΒΙε; σε απ:: Μάι: επι εΠιιειιι.ιειιτ ετ Κα
Γ " “ ` ` 7 επιπε

ε



  

] ά.: μψα, _ μ;

Μπη1οΜε : . ειι ωχ εΙοεΙιεε ΦΠ [ετι1εω: “β

Ϊειτιωετ Ιε ΡειιΡΙε Ωω φίεΠεε Βοη8επτδε

1ειιτ ΡΙεεε:οιι εως ί.ειποηι1ευε3, ΦΠ εοι1υί.ειπε

1εε ειι1ττεε_ Δε;; Β.ιιιετειίΠεε, Παπ ει1::-ιπε(ηκε -

[οιὶ;: Ιειχτ ξιο.Βίτ ςἰε άμ.ιεΠ , (δέ σειππιε Ιεε Πω

ε11Ξετε εοιμ.1εετε άε ι1εὶΒε εεωουίΠε;π Ρε.: Ιου:

ΗειιτιεΙιειιξ 1εΜε άε εεμ;ε εἰ Ιεε τε8:ιτάεπά _

@ΜΗ ΡΙιιίἱειι1; τεήαριίε ά'ειί2εξΗοπε Ροιπείεε

δ; εοττοιπΡιιεε ΐςσ.ι1επτ Η Βἰεια :στη άς::

Ιεμιῇιτιἱι1ε εκτε:ῖει1`ι·ε ,ειι'Πε εΠ:ΙομίΙΓΞπ Ρε

ζμ2ειπερτ άεε: διπΡιεε. Ι..ε τειηΡε πατε άΩΕ2.Ι.Ιτ.

εδςοι:Ρ1ηί]:οί]:_βειιε3ει ππιεἰεεε Ραπ βιοψ

131εητ νετάΐιεκ εε εμε 119118 σΙζΐοπε.Ετ ΠτηΡοτ-χ

@ψαξε εβ αμεα κι”είἶε Ρεἱρτ τρικ ὁ. τ1ι5ιμε ε Ρεμ;έ

Ιεε άε εεε εΙιοΐεε , εοπιπιε δώ: ἔι 3αμεΙιο.ειιφε

όε Ιεε ίεήτπ εέείογ -ιμεΐιπε.Ετ ίε ναι:: ςτοῇ:ε:

εμε Ρὶιιίὶειιτε ομι·ιε εε εμε ;ιοιπε μεσω ὰὶε

άε πω αΠεόΗοιιε ἰιιτε;ηεε , απ Γοιι(Ρίτε επἱ

ειικσηεί]τιεε ίβιι5]ε ίειιτίιτ1επτ όε1ειι;: ως

Ι·-αιπε,άε Ιετϊςε ε3κέ:. : Η _ __ τ _ _

Ε; ει: Με ποιιε ευρω νευ (με Ιε Ρειςάοεί

δε ΓΕτει:ιιεΙ @Η ϊεμιἱμ· πρωτ βόεΙεεπε @ερ

τωιάε ειάιπωιςΞοπ ε ειάιτιίαιτίοιι ςιιε_ηὸμε

Εἑειιιοηε , γεἰτε (με που; ίεητριμ είξτε«Μ»

Βιι;ιμε Εμ: @ια εκττειηἰτέεΔττεεηΡε;τιἰεἰειιί”εε.

. Ι..'νμιε ·εί]:..νηε Ρείειιιτειιτδε ΡςιιΡὶὸἱτέ Μ·

ετογειΒΙε. @ΜεΜΜΜ ειιε πω” ΐογοηε

β Ρειι εδωσε _ ηειτι‹ὶ που; ΡευΓοηε ου ὰ πω.

@Με Βἰειι εο'ηΒάετέ επ ίδΥ ε οιι ὰ Ιεετεετἱοιί

9<ςοπί=ἔν4=ὶΦΜεεεεν9$= σε@Με



Με: Μ: Ιω πεποέβικά '

τιιειιτ ἑ Ια ι:ει:ΙειτιΡειοιι ι2Ι€ ίοιι Ε8ΙιίεΒ'Ε.τετδ

· ,πιεΙ επτα-ΙΙ σ.ιι [κιόσκι εΙε ιιοε Ρει:Ιιέε ὸείνΙσ

μ ΙΙΙ: ιιοιιε (ει κιιιτει:·ιεοι:εΙε ,_ μια; 110Ι18ΜΜη

:Με ΙετΙπειττέιειιιεειιιιίεπιθβΙεε 3 Ρειιάι·σ.-ιΙ ιιιιΙδ

ιεουβοιιτε Ια ΕκσΙε άε κεεοιιεΙΙιατιοιι Ισιεως

-εεε ττοΕι ΕιιιΡΙε με Κε Ιιοιιιιιιεε , θε μι: πιο?

,ιίοΙτ Ρτοάι.ιιεε ΙΙΒτειιιεΙ «επι «Μεμπει οεειι#

' Ἑετ`ιτοι1ε ιιΌὲ·εΙΡτἰτε,ε1ιιἱ ιιοιιε-ΡειιίΙ-εΙΙισΡΙυε

'ΙειιΙὶβΙε , @οι ιισιιε άειιΙΙ:ιιιοιιιεςι·σιιιιει: Με

ΐειιίἰΒΙειιι ()οιιιιιιε 011 Με πιρροτιτέ ὁ Μωβ

@Με Ιοί-ε Ιινιιισιτ ειιεοΐ , 86 ιιιεΙΙ·ιιε ιιιι'ΙΙ-ως

πει: Ια (ειΒιιειιι·ιε·ίιιτ ποστ Με Ειμαι ά'ΕεγΡεε;

Με άιι: Φις: @ιι-ακα Μη €:ΙεθιιΙΙιε δεςιι?ιξ

34ο Ιε ει·ογειιε Ροιιιτι ' Εε ιιοιιε εΙειτιειιι:ετοιι8

πειιιΩι.ιιε εΠιιοτιοιι·; δικέ ι:ΔιιιΙΙειιιειιτ, άΙειν

`ϊειιιιΙτε-ειιιε Επι: Ιε Ρε.τ4Ιοτι αΙε που ΕιεεΙιέε εισαι

@ΙΙ .άοιιιιεε ἑι κισσα ιιιεΙΙιιεε νιιει7ιε@επεσε

βιιιειΙΙειιτε , πιο ΐειειιει1τιε Με ΡΙιιε @κι

,Ιειιτε εεε εεΙΙε οιΙε Ι:ιεοΙι2 Ετ β Ια-Κειι·ι=ιε ‹Ιε

ξερω Ειιε'τοιιτε τ:ιιιιε ειι ίο7-πιείκιιε,Ιοωςιιε

@Με νίι:Ιιι ΙΞιειεΙΙΙε 8: ιιιειΒιιΙΙΙέειιεε ιιΙε @Ιο

ιΜόιι ι ιι,ε ιτισιιτεςιιζεΙΙο Ροι-ιπ επ ίιι€ειιιιειιι;

αιιιτέε μια” ΙΙι·ιιιιιε Ιιιγ Ι6τιιιιιεε ιιιΡε:ιειι€ε

` @ήαιωιω , Ριιιε ειπε Ιιιι:ιει:Ιειιςε ειι Ιὶιὶεε

'ο:Ι'ειεΙειώο.ειριι!κι είΙ Ια Ιει€εΠε ειε Ι)ιειι:8ε Μ

ι :Η πιιιεπιθεεηςε ιιι:οιτιιΙε ὁ; «Με ιΈΒιιτε

ῷ . Ξ @εΗ Με ττςιιιΡεαιΒιιοιτε.ιιτεε ε'είΙςιιιιιογειιτ

ΊΙεΙείιιε ΟΙι:ΗΕ ; 82: «ΙΙΙειγειιτ, @οὐ «Με ἐς
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ι;Μιετιε σ,Ιε Μπι: :ιΙΙεόΙ:ιοιι2(ξιεΙΙε σειιιιτεμιση '



  

κ. ' γ -

ΙΙοι15·έφ011Ηϊ008·ΙΔομ5 ρφω:

' Μέ

_ Ι <ωΙόΜικρ

Ιω τεΡώσο €Ιυ85 ΒςεΙιόε Ι)Ιρι1ΛΙΩΙΡΙΩΥΐ ΡΙΙΙΙΙ?

φαω.

[ς;μιοΙι: Πω Ι:ΙΙ:οΙτ ποΙΙ:τα @στα , δ; ε1ιμεΙΙΞε

11οε αΙΙΙἱΑηρ:ε. ΙΙ Ι:Τιιι:οηε ς&φηηρι @ΜΕ

' ἐΐιτιάοΙΙ:οιπιεππωι μια εμ,νω;ημ_-Ια ΒοςΙςέ

- ' Ια ΦεβΙι:ΙΙΙ έκχιόΙτ Φ; τεΙ[ιιΙΙ:Ιτε: : (1 ΣοΙΙ-_

Ι ειπα ι·Πιά:Μεσοπε-μφε ΡοΙΙπ ὁ. :ςΙιΙΙζομιμ

_ ρωΙοια ςΙο εισε.Ρς_::ΙιέΞ ;πηςζι1:ΙΡπΙμποει: '

Φτση ΡΙΙε.τιιάοππω Ια ?Ια ὁ, ςοικα εφη @ΗΕ

,ζώ 8α.πράοιΙΙ:€9 (;ιτΙ:ρμςιιε :ιΡΡοετε;μεεεΨ

ΜιαΙω@Μα , @με χω: ι;ΙονΙ>το:ιφφΜ
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'ΒΙειΙΡΙιειαεε,8ι Ιαγ ία: ΕΜΠ::Ρα:ΙΕαπε Με·

ΕσιτισΙΙ:σαα:σατε :ΙεαΧ ιτιοΙε , δ( εΙΙσ σαα:Ιτ

(α ΙσοασΙιε :τα Ι)ΙειΙΡΙιε1ασε εσιπ:ε Παω , ὰ
.Ι ¦ Ι::ΙεΙ-ΡΙιειαε: Ισα Νοα1, 86 Ιου τ:ιΙκτικιεΙε , 86
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α: :Ιέ Ι)Ι:α στα ασαε Ρε:άσιιπε , Βαση: Ισ::
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βεεΙιαΞτἶιι άσιιι: Ιειιι: Με εΙΙΞ εσιιτ ΙιιιιεΙΙειιιειιι:

ι:σιιτέεε άεεΙισιισιτειιι: ιιιιιιιιΐεΡεειτιειιε Ι'Εεε:-)

-1ιεΙΙ δειται·Ι·Ι ὰἱτ ι111ΙΙΙ ιισιιε Με ειιιιισιιεέ ιπσε δ.

Βιέ:ιιιιΙε ιογε . ιτι:ιιε σι1ειισιιε ίσιωσε Ιιιεεισιι-ι

βΙεε εΙε Ια €σι.1ΙΙ:ει€? ΕΙΙ-ΙΙ Ι:νΙειι ίε:ιιιτ σιι εμε,

Ιεε σ.ιιιιε σε Ι'είΙσσι1κ ΡΙειιτειιε, σιι εμε Ιε Με Φ '

αΙ'νιι Κσγ Ισιτ επ ίσιιει εΙε [ει. νιε σιι εΙε ίση,

- νεΙΙειιιευιτ 2 Ε: Ι)Ξειι σε ιισιιε;ι-ΙΙ με είσοιιΐ
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Ώαιιἱ‹Ι εσιιττε ΟοΙιο.τΙι & Ιεε Ριιιιισιω:ιι·ω `

εσιιε- ιισιιε Εισιιιτ Ιε εΙεΙΙΙ.ιε εσιιττε ιισιΈτε Με

ΙΙ:εΙΙειτισιιεΙειιιιε2 νσγαιιε ειιι“ειι. εε 1πι.ι:εΙστ18

δο.τ:ι_ιι νι·ειν δωσε εΙειιιειιτε πισω , εισΒιι1εε
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ευ εἔειά πω: ι·ι·ιιτο.εΙεε εκεειειειω , ση 8.114;
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Βιὶιιἰε εΙε ω” ιιιΙ11ε:> "ίςιιιιιειιτῖ εΙΙε επ είΙ αν:

ςτιιτιιιιι$ειεε,8: Ιειιτ είεΙιιιειιτ Ιε τιιεΙ-τιιε ·ι1ιι”ιιιιι:
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Ιειια:ε .ΡιιΒΙἰςιιιεε δ: Ροιιιιιαιτεε ι:ίτιιιοΙΙιτε οτι

Κ

.
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