ενα Ι.Ε πιανω ΕΤ ιν.
αν

Η μια οΧΧΧ.

ασ Ια ΒοαιΙΙΙΙοα
άσε Ρι:εΙιε2.

@πω έ! ; ημπακ μι· έσπασε: το, .· .ρε απο κι
ω: σκακι.

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

εαΙι:ιατ ; δε φα ::ΙΈι1Ιισ.ιιτ :οποια

' αουτ επι τεττοΡ:ιτ Ια ΡΙανο , πισω.
' [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 ὰ Μωβ 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.
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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
ὰ6.σου:
συι(]ΙιτΙΙΙ:
Ιε τευετειιτ.
ευ 8.Με22Μύ
ΙεΙΙυε
ειΠευτεΑΜΠ
συ:: τουτεε
εΙιστευ 2 ε
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:
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τ 'ΕτετιιεΙ , συτὰ τουίιουτε εί'ττε σ.Πευτέ ότι
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(ογ-ιτιετιιιε
, ὁ σιτε
?ευ Ι)υυιτΙ
ε εΙΙε Ιιευτευιτ
σεευ
νιυτε
ευεε εευκ
συίΙσυεΙε
ΡειτΙσἰτ

στου συ Ρβα.34.να[ιι. νευε:,ευτυτιε,είεου
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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:
. Με ‹:ιιιΙἑτ Ιι.ιγιιΡΡεττάειιτ Ια·2Ισιτε δε ὰ τη

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
Με Μαι εοτιιΡτειιάτε- ‹ιιιεΙ Ι)ιειι ε'είΙ ιτιοιι-:
ι Με ειιιιετε ιιοιιε επ τι: ΡιιιιΙοιι ι μια Ριιιε ΦΕ

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 @ΜΒ εΙΙοιτ 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
@η ά'οιιιιιιοιιε , υιιι:ιιειιοιιέε
εΙε ιιι€επιειιε
-ιιιιιωι25ιι

'

Μ. ιιΙσόΙειιιε @τι ΡιιιτσΙριι ι «Με ΡεοΙιέεξέ @τα .
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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
[ει ΧΓ€Ἐ-ΙΙΐέ›

ΕΠ του εΙΙΙΙδΙ:Ιοη·ι;Π [οίε ε_[Β:Π;έ
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ω] ίοΙΙΙΙΙΠε › Ι ΨΐεΙΉι1ε1εΙΙατ :με ιιοί15-ΠοΗξ
- τυοιιιιισπεετεεωΙτε:3ΜεεεωΙ:ΦΙεπι Ιειπε:5
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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 Να ΡσΙστ 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
Ι ποσα-πισω Ιι18Ισπε οΙ:ΙΙΒει ‹Ισ Μακ-στι Ισ.

σώστε έιι_Ισιίαιι άστσΙε: Ιοιι[ΡΙ:ϊιΙσ ποΙΙττε
ν1ε.
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Ε:: πωσ σιισσε-ι·ιουε ναι σσε εσωιπκ: σε
Ι.έιτόο;μΙ: σσε ΡοεΙ1έε σοὶ: 6ΙΈτσ ΙσΡ:ἱι1£ΙρειΙ
μπω σε :ισ1Έτσΐεσι1σίκ : σ.ιιΙΙΙ μια-ΙΙ [κιτ
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.
. '
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το.ιιτΡΙιιε βι._Ριιπιτιοη. Ι..τε τη:ιΒιέισιε άΈΒγ-
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°Ριοιιι€ειωκά.ιτπ άτοιτιιι€ειπειιτ, Ιοτε ‹.1ιιι:
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ε1ιι'αΙοτε το ίσα «ΜΚ και ·ίεειμιοὶεεἶ1-Ι το ίοτϋ
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Ροι.ιηι1ογ Πὶειι έσω Ρ[ιωιιικάίεΒέέι=κω Μή
ιεἱΙἰΒειπεε ? ΗΜ άοιιΒτε ειΒιι εμε τοπ ΜΜΜ
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:ιω:Ισό;ιιτε , 2611 ι1ικ: 1ποί&τε νοΙοι1τἔ ειτὶειι‹Θ
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.ἱειΙιτΞτ
ΜἔΩΙῖΡοἰπτττωυιέΙ€Εοι1ἀε,
Μ $οΙεά!ιτιι .τσιιἘεΗἐε «με
στιτόιάμυωιά
σε @ἐκ Πέ
νοά: €ίδΜετα με επι ΡΜ: Χοπ ἐμὲ είέ μι;; @ω

Η ἰαΡοττεειἰε τειΣπειτέ › _ η 7 χ
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χ Ε: α381ΜφΡ0£ιτ:ηξοΙἱ:εηί-ετ'βϋἰΜ ΗΟΜξ
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$οΙοΠ : πἱπε ι1οιιεεόπτετιτουε άε ἱοιιγτ δ018
εΙειπέ άοπτ Η Πιι11τήτω Μ. κατ; :ΜΕ ?ουκ πιο:

ζ

πισω ΡοἱτιτΡε:ὰτε επ ηοίἰτο [ειπε , ι1ο115 πιο
τεεετάιοικ Ροἰιπ Ρετ ει1ι·ίοΠτέ πω! ώ; Ώἰετ1
ει; [οτι εΙΚτιεξ 5 ω” ίὶιἔοε ὁ. ίσΒτὶετέ,8ε αυτ

· ζ
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.καιω «Ισ «:ε·ε11ιΉ πιοι11ε «τι ει. ιτπιιπὶΪείἔέ, Μακ
2ιοιιε εττεΠ:οιπ θα· τσιπ Με οοιιταπΡΙετ Φ
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[σε αιιιια:ε μ ςιιὶ τοπαπιε 1·ειγοειε ΙαιιιΞικια
ίο;π ω! ἑι Γεώ :εαπ Η ΡιιἰΠΞιιεε αετ
:ιεΠεςιιε [ει άίιιΙΜτέ. Ε: Μ άε:εεΒάιτεί ὸὶ

88%: τω: &ΜΜίτσ.τίοιι , ω: τοὰτεε Ισε ανω.
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πατε «Ισ Πἱειι Ρωιιωι: εβι·ο7ταΡΡοττεεε 6η Ξι
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ει ι:τι:ειτίοιι_ τω.ιτιοέιειι:,ωι.έι1:ω1εάειιφείοιι_εἰ::
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'
ξ › .@1Φ Β τα 0οιπω:ΡΙοε. Μ. :τατιτάοη , δε τα
[ΠΣτο]η εοπίετι1άέίοιά Μ· τοιιτεε αΙιο(εε , Με'
[κωκτε.ε-τιι Βήτα Μ” :Με ΗΜ ιἴαἀιτιἰτατἰ62
δὶ ΗΒιιοιτο.1ι:ε άε5 £αι1Ϊεε είὶ: Μ.·ιτ1ετε άε1'εμὶτ
Μὶττιτὶοη : 8: Π ω” «ΜΜΜ φιειιπά τα «με
9ι1ε!€411ε ε!ιοίε ηιιά ίιιτΡ:>.ΠΕ δε το. ιοεποπωι-:
Π? δε Ιο.στέει1εοεοΙππιππε : Με ιο ατακα
Ροϋπ Π :Β νὶειιε _ἔι Μια ΗΒΗ (α: Ϊεε αιιιιεεε

` _ α!εΤΠίειι-ΘΡέπω Πιδίειώιπέπτ τέττ1άτε :ΜΙ-οτι
ῷΔΦ-ΗΜοἰπἀτε ά'Ιε:ΠεεΞ Β.εΒατάε Η ιτιοἰπὰτε·
Βει·βε, Η ΡΙιιε`Ροτἰτε ὰ: τοιιτιΡε Ιέ;ΡΙο.πιτεωφ
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γ ι:ΙεπΙιειιοπΧ όα:τα. τοίὶο, δε κιοιιε ‹ὶὶ ίἱτιι 11Χ_
Μαι ω” ειιιε!φε ι:Βοί·ς :Η ἴειιιΒΙο.Β , εμβα

- ειπε πιοι1ε πε ΡειτΙἰ0:ιε Ροὶητ ό:: μία εεί!::
·ΠΜ€Μτιε Εστπκε ό: τω· , ειδα

ε ιιοιιε Επί·

@Με Η :ραπ «Μ 61ο! , Γοτ ε δεν πκε;τας!ι:ε
.!.

.

_.

-απΡα->
`

'·`

.
Ν

κ
'Εκ
/|
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αφησε εε1εΡεεε,5ΙωΡτοΡΑστέε άεε-εΙαιππω) Μ;
νει:τιιβεε Μαιο: @σε ε1ιισ.Πεέε ἀεε ΐΡΙαπω;,
ω: τομε ῖ!ἶ;ιάιηἱτ2ωε εοΜΗ·ι1όΈίωι -ρ!ιι·σ:οτβ

Ϊιιη112ἱη, Βιιςι1ϊ:1 σσιωτκ: @Μι αΒΒεεε;·ζ-φη
νοΙτ τσιπ ὁ. ·Ϊα;ῶἱε σε ςι1Μ:ΠεΓΡει:ε μπώ.
τομιτ·Ιε β1σπάε. Θ· ε1ιὶιίΡοι1ι3ὶτΌΞἰτ+ο11ἱἀὶτ6φἱε '
Βίου ς1ιιί μι: |ξι-ΡετσΙε [ο11ίΒ€Βί ΙΐΈ&επάΝέ
άσενιι
τη
τάφῳ
ιμοιπειπ
Ια 8αιπό!Ξετάσειαιάε·Ξε
ςτωιογε 51% τοωιεττ€ΜΒε
παπα»ίσιω
άτρε , Η τςιπΡσίΪε: , δε «μιά επνσει Μοι1κ:114:!εο
τετίει1τ 5 ἀτε Μπάκα , (ΙΜ Βοτικ1ει παπα ΜΜΜ
ρβειιοε 3 8; πι; Μ), μ:τιτωτ Ρωιπ .άο Ρπίἴἐτ [εε

!ὶ111ἰ€εε2 <ΜΜε 11ιίεΒ:-μ: ςικωυπ: αἰα·ειιι ΡΗ:
ὰ: Εν. εοητταὸἰὁὶὶοπι Φ: απ” -νοὶοιπέω ‹ὶε βεί;

ιπφτἰοπἀω ΡοιιΡβεε μ άι: ἰει εοιιἔιιίἱό <!ι:1 Μακι- `
@Η @ουκ Βἰειι :Με να οτάι·ε ω: [ά 8δοΠο
δε ηρΙΙ:τε ίζι!ιιτ. Μια-αι Ρωία ὁ. εεε εΙποίι:ε χ

Ειπε εἀ1πιῇτατἱοπέ ε1ι1°ἰᾶ:ὶ ἰε ΡτοΡΙιετε πισω αἱ
‹Ιε μι Ρβακ. 8. πιώ τη αάωΜι.τώπ Επι: Μ; τε
‹·ο8ι5‹χἰΙΪ€ιιι€ε εΙε εε «με πουε «ΜΒΜ ; νοἰσ:ὶ '

@Φωτο Η εσωπκιπο δ: ΜΝ ίση Ρ[ωιιΜι 8ζ
νπ[μεμτιιεΙ,ιιοίΕεα δ€ἱ8Ϊ1€ι1ὶξῇι1: τοπ ΝΦω
ώ ΙΒἀὲιιἰῆςιιε με τοι1ΕΒ Η ποιπ:ε , νέα απο τα
ω. ιτιιἐτε Μἑἰείὶό μι: ὸείἱἱιε Ιω @εφε > 86 ειι
ξΪ99##ϋ0ιο4. Η ποικ €κΙ=ιοπο ὰ α:Πε ιιάιη5τ3:·

ταση ἀετείὶπης Η ΒἑιΨἰἀἰπἐ δε ὶ»ι8πΔι=ἱτ1ι€ω Φ”
' ΜεαΒ_αΠΒΡ(Μ2.1ο4έΜβτ. .Μου αφ€› ΦΗ(°Η>
Βοηέ1[ΕτεεπεΙ._ Ο Ετωλ€Ι
ΠΜ» το 68
ϊ11€ςὶ1€ὶΕΙ611ίἔ1ηεηυἔῳηά , μ; ω: καθιτ έΦι
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@ε ΙΙ καπ» ΡειΙΙουε ὰ Ι'ο:ιιιιτε άε ηοίἰτε
ΚεάεωΡτΙοιμ εΙοιχε Ϊαιιὸτει-ΙΙ ντειγεωευτ :ΙΙ

¦

τε ὁ Ι)Ιειμ ΕτεττιεΙ ίΙ)· ε. ΡειικΙοπ μι· άειιετε
τογ,δε Ροιιηι1ογ2ειΒι1 θα: τα [Με Μπήκε. Ετ
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εοιιτε,ΡΙιι.ε ετιεοτ ι:Ιοίτ-εΙΙε εί,ττε ειάιηΙτεε μι:

ά:: ΙΜ: Η εείὶ Με:: άοξτ εΙΙτε Ιοϋεε με Φί
Ι

ΙΙΙεπεε. Ιεὶ-Ιοπτ τε.ι1Ιε εποε ίεη·ε : ΚΙ ποι1ε εΙε
ίεΙΙΙετιτ ιΙεε Ρετ0Ι€8 εοιπαεπώΙεε ὰ Ια όὶἔηὶτέ
τΙε Ισ. εΙ·ιοΙε.Ρει: σεΙΙ.οει1ιιτε Πω ε ίο.ίτ £Ι€8 :ε
πεΙπε6
Ια [εε
Ιιιιιπἱετε:
ΙΜ (εε
πιώαιΒιι16,
Η: ΙΦ,ία1ράεΙει
τοσα . Ι
Ια
νΙε:άε
επιπεπήε
Ιἶειιιε 11οίΙ:τε:

Ι] °

Μπείτε, Ρο.: Ιείει1ΙειπΙΙ::ίεοϊόε:_, εμε ΙΙ μι:
Έογ ιιοιιε επτειπΙοπιε ειπε Ιεε ΙΙεεΙεε οιπ εΙΙό
οτάοπικι : η'είΙΙιποπε-ποιτε Ροἱιπ εμε σε

πηΙΙετε άι: Ρπάο_πι ιΙε πο; Ρει:Ιιέε ΙΙικηποπτε

:ιοε Γεω9 ειιε πουει1εΙεΙΡοιιιιοπεεπτεΜΙτε,
'

ηι1επω.ιε Ι1”γ Ροιιιιοπε ο.τεεξι1:Ιτε ι1ι1ε Ρετ Ια

.Ϊ -_
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ίο7. - Ι)Ιίο:ιε ΡΙι1ε , έ8 απατα» κΙε Ια ει:εειτίοιι
ίοιιιιειπ εεΙΪετοΙτ του ειάιπετε.τΙου ΙΙ το επ εο
·8ποΙΙΙΒΙεεκα&ειεεητ-Ιεε €311ίεε -: 1112.ίε Μ επ
<ε1ιιεΙειι1είοττεΙε εοπττείτε : απ· Ροιιικ1ιιογ
' αιεΙΙηΙΙ:οπερπ.οιιε Ιε Ρ.πωσηβε ηοε ΡεεΙιξε2
:1ρουα:ε :με ιιοπέι:ο8ηοΙΠεπε φΐἱΙ παΪείΡο3ητ
%Ι'ειιαϊτε @Με ειπε Ιοω1ΠΙΙ-€ΕΙΏοτάε εε ΒίεΙ1,
«με Ιε πεε:Ιτε άεΙείι1εΩΙΙι;ΙΙΙ. Νοειε ίιμηρηε
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<κ1ιιΒιι εοωπιεπεεωεπτ Πεκ ε. τσιπ ο,τεέ @ε
ΜΙ011Με.Ι8 π'γ ει-ΙΙ Ρεω ΜΡΙιω 2 ;:εττεέ.110Β · 1
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· Ιει:Ιειπειπ· πισω ιι':ιι1οπε .εοπττΙΒιιέ [πεσει
' :εὲΒἰεαειιΡετεΙοπ άειιοεμεΙιέε : κικι1ειουτ:ε
:Με έ” θ. ΡιιΙΠειπε ἔτε.ι:ε ΏΜι 4[88Φ0ΐΕό
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Ιν

·1 Με ε'ι;ιΡ:(ε!ιειπεὶιε
Ο:
φα 139061 χ ειρΡοττἰοηε.
Η

@Η 12 Ρτέιωζε:Ε: αεμτίο11 Πεκ ε ἀἰΙΕἰηἔιἰέ Μ.
Κ-Ιιιιπὶετε :Μπες Ι:ε τοπἐΒ:ε; Ρ Με :Μα :Μαμά
Ιει.ς:ττε. Π. χει ὶεὶ ΡΙι1ε : απ Βίου11οιιε.Ρε.ι;- '

ό.οιυπ ησε.Ρε:ε!ιέε μια:: Ξοϋιάπε ὶεετὶειικ-η
ΜΒ. απο, νώτε αἱ” εμε Με άσο:: :Με
Ηειαάιο £οιιτὶεπηει1τ ΜΠΕ ειπα Πω :με
Με ευθττε. άειισγοπε- εοπτεηΞε αο;ηοΠειηωπ.

Βίειι ι1οιιε Ρπάοιιικ ιιοεμ:;:Βόε.Ρόυπ πισω

ΐιτΡατετ άν: τηοιιάς , μια: ειπε· :ιτειιςΙιει· απ;;
· αἶιιιιτεε Ιπίτιι&ι1ευίεΜε τεπεΒτεε,Ρουτ :φπα
ττωπΓΡΙειητει· πιο ςὶεΙ : ιισιιε εθ;Ιοπε τεπεΒτ6ε,

δ: Η Δομε κιαά·Ιιιιπίετε : εχω; εΠάουε πεπε

Βιέ:3,8ε Η πισω παπά τε.ις&εε.Αιι εοτηιπςι1εο
σποτ Π1εικτω Ηιοιηιπε ἰυΒκ , δ: Ιε Ιοεοέέι
αη:Ρε.τε.ἀὶε-;::ΕεΒ:τε. Ιεί ΡΙιιε :εειυΒΒ:α·ποιιε
Ρειτἀοι111€ Με ἰπὶτιίὶἰαε Ροειτ είε ΙαναΙΙεε άε·
τιιἰίσειπαιπ ΙοΒα επι ΡατεάάΞε εοΙείὶε, ε1Ηπ άγ|
ἰοι1μ Φ: [€ΜίΌ118%εΪ11€ίἔὶωπἔ5ιε8. Βτεί, όε
-αιιυτεεώε
Η ετεετὶσι1
ΜΜΜ αόιπίτει: Α
Η ρυιὶἈἰἰι,ιἶσε,!ει
(ει€ε1ΙΕ,Παω
1αΒο11:έ,Ι&ἱι1ίἰ°ὶ€ἔἀ©·
Βάςιι.

Ρ1ι1ε:εα1· επι α Μι! ΡειΣάοιπ ;8ε`πΕ1ΙΙ:

μια: :ιἰΗτυ:ε, ι1πειικ πω” ίσια: άείΡΙογει Με
τΙ11εΓ6τεάε ιΜΐοτΜπεδε ‹ὶε ΙΧοιι·ειιιτειιν;
ειά1Μ::.Β1ς φ'ἑτιοί-ΡιιἱίἔιΒΙεζ @ί μου: Μάσι:
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τω οΓιπιοτἱοπ ; μια σ.οοι:οΕΜε @η εὡΠἱἐΒ:·
ΠοΠπιφέΠΧ ΝέφΙΙ56:: τω: ξαχΙε: [0Π[1εϊΜπ

έυοάτηι:Ε Μου “θα ίὶιτποιιωιοίἔκ Όξω”
Κιάέ εφωτσ; @δω Ζω ς” ωπὶτο7γεΠι;_ηο$.|ϊι11:·
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“ζ
~3
" δ(ϋ

.-ε3,:.

7%ώπωβιω

ηι.ιδίΙ πμἘεΦτ‹8ε ίσιάΐει:τ Ραπ »πω ., ίε‹ελαετἰτέ
όι1τωιτε ιεπειει·εμπουε. 'Πι :ιύεπιτεωε Ψοϋπ
«έυεεεε ασεπ: εκ Μι Δωιπιτει·:1Ι:Μτάειιι .ι:Ιε·κ:ιεε

-εΒιοίεε , ηπετιιικε'.εΐετάε Μα. Με νάετεειειι

άδειειι=θεώςπεε Ε.:ε»ΡιάΙΒεπτ ·ιασιτε,ε. ΜείΒΩ&δ
';
εξ ξ
ζ';
Σ

_
μ

!.·8εω·ω$εε ε Η ιιοιιιιτέ ·Ρ1ΜΜΒΙΏ.€11Ε Ρωτάω
' ωε:αιιεε5ωΡε11!εθ μιεεωάεωάεεετ3εΒεί
ία 8αάεΔΙε [ΕεαπεΒοάειΙεεοειωΠωπε-ε!ε
..ιΙΜειι : Με:
Σε0ιτιΡ25 νομ.ι;ιε Ι·εεωΙωε!εε
Μιε(ΒπάΒ , τεΙ.Ιε εΙαοθε εεε Με οωε:'νεεεεειι
ΔιίταετΙ. ΑΜΒ ὁ ¦Εεεισπε! α:ιιΈωτά.οωεεε @ο εμε

Με τ(ο εε ω]ΜΒ
νοΗ:ι ΠΜΜΜιιτἰΌιπ εΙε ]ειςιιεΕ!ε Η θα
·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
Ωω: επεεεογε Θ; τοτιτειπτεειιπεπτεΙεἰ π:: «πειτε
·εΗεπδοηε-πωιε · "πε › κἴωτειει: ητιετί-Δεί

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 ὸοἀε Μ

:_·αά'ρωπετεα -πιείεΙιο.π.εΡ Με 6πτ1Ρ1ε11.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
επεεπε1ε, νΞνΕΒοπι: οϋτειιι1εμ.ι: 1εφωόεη
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` αΙι·.ε Ινι·εέιεζ.
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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
. ειιιιειτιἰενεἱ-ι1ει1ε : 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:
Δ.·

:ιπεὶε Π. ΚΥ ει εμε Με ΕιάεΙεε.9ι1$ ε'επ είὶοιιὶί
[Με ,. δε τΙ_ετι;ι·ιε` ε!εί-Ράτε Μπιτ Μ: ὸἰειωεε , @με
`ά“ει;ινοίεΙε (ιισ.εέε.

@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
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εσιιτιιιιιεΙΙειιιειιτ ΙιιιιιιΒΙε,

ι:ειι:Ιε ε.ιιΕ:ειτέ

Δ ‹ιε ιισε σεεΙιεε. Ει:εειιεΙ ΙΧ εισε:ειοι:ισο.ιι
άσο

εΌ

άει1ετε εσχ,Ι$ε Ροιιτειιιογ εεετι:εε ειιιι.σιιε που».

Ι ισχοιιε ΙιιιιτιΙσ.Ιεει ΜΙΒ (ΙΜ Ποϋ8-Ι© ίω)Φω δε·

εσω-.
σου: σσεειιιεεε
' φτάσω
ε δ: ειπα
ε ε ·›ι Ι'ειιιοιι:
·

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
τε εεεο8ιισιιιτει
ι
·σε Ι)ιειι. [Εσιισετε
“ι ·
· Ροκ:

ν: ιιΙι·ιμι·έεςι ·

:Ί4:-χ

··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 Ριπ3ΙιιιώΒΙεε ειρι:Ετει:Η ` _
ιιτοιτοϋτειιιι ια ΙΡΘ.ΕξΙΘΙ1 : τω: οιιΕΙιειιοτι:4 _ δ · *
·ιιοιιειιιοΜεΙεστιάΜου Θ ·Οιι·ιιοηετισ ίςοι.ιιιΙσιμ
πιοιιειέΙειιιιιιιτ
ιιΜόνινέιιοϊ1ΜιικινιΙιιιιιιΙΙ·ΙτέΘ
ΠΙειι 13 ςτΙιτιίιι€Ι-ε1Ήσίοιπωέ:Η
ανά :ΠΕ 'ΙιιΙ:@ ιΙ· Ι

πι

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

-

@ο ιτιιίαιιοοιεΙε φιιιιεταποιιε ·: Βίου ·πιεΙΙιειιπω; :Ισα Ιστιοι·ιε-ποιτε ΙΙΙ πατε -ιΙΙΪοωιΕΙτιιιιιοπιε ά: νΙιιι·ε Μια: ΒιιιιιΙΙ-ιτέ άειιο.τιτ ω. -`

_ ι
ε ι Ν'
'

ΑιςεΙΙ:ο ΒιιιπίΙΙτέ ΡσιιτΙσΙειι ἔετιιἰι· Ι3Ιετι
ιιουωΙιοΜιοΜ Ροιτι:-το1τιΡαΒιιε Ια (3 π; Α 1 ιστ ιι εΙιι $εΙιέπειικ,Έτε?ιιιιτε ιιοιι ΙετιιΙΙε,ιπο.ΙΜΉ
`
ἶΙΙιιΙο ωο ΌιαΙιια: ιιοιι @Αν ·‹Ι'ι:ίὶτε οδειιίο2 ‹Ιε
Βίου Ρει:ϊεε" ιιιΜοιιιεωμιε ςΙ”τιΗΕιιίει6Βιοτι Ρετ ω: πω. ΒτοΙδιοιπει-αιιΙπτε ς1ιιΙ ιΙντείΙι: δέ ι ν_ ”
διά ίοιιιιετιιιικιικιιτ ΙερεεΙιέ,ίΙ Εισιιισε·ιιιιΉ

ν·

=οΙΙΙΙιιιιι ώ: ΡειτικήιΙιτε εικοσι ΜΒ τιιιιιρ:ιττιΡ
ως Ροιιτςε €ιιιΉ ςΙΙ:·‹Ιε ΓΡΙιιιίιιιτὸ ΓΒιετω:Ι·.

Μι ι Βιιιιε1-.ιιιιιιιιιωΡωιιιιιιι ω; ή» με·
·τιι|διέι ινών:: Μ.τάσι·ι :ιαι:1ιιεΙΡαι·οΙΙΒοσιιιΜ

Μ. ιιι1ΗεειιΙιε Βιαιιιοιιτω ίου ΝΒ ι :ιειΙΙΙ ία
ιιιι_νΓετιι:οτάε Ειιιιοι5"ΜιιιΒο Ι'νέκδεάαΠιι

:Ιε`ι1ιιΙΙΙῇι:&ε £τέιειε ,ν ψ Ια ΙιιιίΉιτς εΙ·ε Ι)·Ιι:ικ-7

μ

`

Θ
Ϊ

'

ιι:τει.ΙΙικ τινά ιιιιΙΡειάιιΡετάόιι ιΙεε ρο6Ιιέε .°Εε·ΙΙβ

ΙΙΙ

Σ. πρ.
Ν.

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
π
« .. ›

1,€1:ειπΡτε: ά:: Ι::αμπΙτ δεί ©Ι€ΙΗΡΟΙΕΙΙΙ ω), £ε111Ε
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:
- π ῷἰιςιι:ἐἀι1ειπςΙ`
`
πρι” «ΙΙΙ-σπα @πασα()Ιι:ΗΙ

Ι
Ι

.
η

τ. #6 ΜΜ

4 ·· ο

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
ΟΠ Υ εΙτ Ρεσ:σεπσ,δε
, νΙΙ τεΡοετ:οτσιπε
δε σοστεστσισεητ
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

Β

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;

η

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
:Ισσσε
Ροστ ΙσιτσσεΙτε
τΙεττσε
Ισ μειώστε
τσΙ>ΙΙ: η» σ' 17 “
τοισσιασσεισεω
το.ΙΙσ
σοσε ΙεειεΙΙΙόσ
τ Ι · Δω
Ι
σσε:τοιτιστε τοστεε Ιεε εσισεε πιεση ΗΜ στη·

ΗσεΙ'εσποστ-σε
εϊσσεΙ Ιοττεστ σεΒΙεσσοΙτ
Ια ισετ δ: @σε
βΙειιττεστ
σε μξοστσε
;
“
”

τ

8: Ισ στι: νιιΙσσε σε τοστ αεσσε σσσεηψ89ω · τ

_ ωσστοσάσΕτ εσπσσε :τι εσεπσσ ΕπίίςΠΕ @Η

οι Ι>Ινστεσ τσετ=ε. Φ .ι>τωε=τ ἐ9Ψά·Ρε·
ω"

_

τα
._

τ

ο

σε
'

°

η

. 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-Πε1ἘΒΙἔΙΠΈΕχΥἔ1τιεΪιὰἄὲ ρύ 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·
. / ζέβεϊέτοβ δόΒΡοι1εςιιδ)Ι€ έίδεε @ε :ιείόεεε.ι
@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 @Η εωε Ξἑἱιζὸγειιτ ώ: Η ?με

κἱέ ΗΟ'ίἙὶ·Ξ'ΡΕ:ἑ_:εἰπάεἰρτὲἰι τῇ εφε ασοεε Μπα
εςεεεε1;ιρ; δζ15έδϊ1ύοΕε

Η εοιπτειτιΡΙεε

° - εεεεεετεεεεεεεε(«Με ι· Βτεί-€2 επ ζο1ημ
”

›

13Μεο6Δω 'Ρὸὶιτῇιετή εξιτιοι1Μεο118

ΒζξιιέΠ Ε-ωεεπ ΡὸἡτἘέ-ςιί'ἰ_ΙΥιοιὶε ξεἱωέε Η ε
ζ5έέι;ΐ1ίΒ4°?Ενί6ι)ϊΐοέιέψξέ ;δέί'ω6ξετι σ.Βέε

·

ε

«Ι

·

'

7

-

ο

ιζει:···

@Με .

Ξ
|.

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 @ΗΜ Η
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

1
Ν

ρίὶ παοκ; μια πόιιε. ¦ 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. @ο Η 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 @Με Μα
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;

:" `
Ι '

1Ι Ή
Ι '

:
ι '

:1ιι'ΙΙ (οι: απα:Ιιοπιει:ια:απα:Ιια.
α Ο: οσιιιι:ιε : Ι'ΙιιιππΙιτέ που: αποπαα:Ι-#

ἔοἰπ: Ια :τιποτε οι: 8:ι8:ιειι: , αιιΙΙι Ροιι: :ΟΕ
ί:::ιιιεεάοιαποπε-ποι.ιε πιαιπτε:ια:ιτ Ια οοι:- '
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 Ια ΡΜ:: :ίο:ιΙΙαπο:: :Με :ιο4

χ1
ΙΙ

ιΪ

Β:: ίαΙ:ι: 8: ::οπίε:ιια:ιο:ι. Ε: που: ΙΙ·Ραιιοιιε
- 4:οιοΒιο:ι·ξοιιιιοπ: :Πε ::ι:ε:έ ρ:: ΙΈΙ::::τιι:ο
α: ου:: α:: Ι'Ε::ετ:ιεΙ ε:: Μειιι.:Ι:αρ. :·χ.:::·|ζςι6:
_ · · 9.8: ΑἰπΙὶ α Δ:: Ι'Ετο::ι::Ι, Μαιι:ΙΙ: Πι:: Ι:: Ρ::
[ο::ιιιι8:
ί:: ρωτά: σ:: Ι'Ι:οιπιπο :ιιι:;ΐο
·'
,

2

Χ
:
ο

'

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:

~ΐ

| ι

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
β
ίιιειι1ε_ Ϊει::ι ιπέι;άρχιιιιίε
ιιε έσα ιιΡΡει:εειιτει
. δε ιι; ·ιξι:ι.
.οψη
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 ΐεω φ1.€Βιιιιι μια @κε :σαι-ω
@ΠΙ νεος! ίἔ γοΙοιιτέ ιιοιιε εΒιιιιιιιιΕ:Βεα

. #4 ωΡποια βάτιι: φαι ΜΙ με @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
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:
Βιιιε :πιο ειιιιιτιΡιε ιιοιιε εΡε άόιιιιέ σιιΑΒι:3·έ ·
ι ·.2 Ικα 91% ©!Ξ07 οι. , ιεειιιεΙιι:οπιιΒε ΠπιέΈ `

ἶδἶ:;ἔἶ##ι_ζΕΡἐίἰ›..#9# Χ9ιι4·_ΦΦσε-ω·###Ι8·ΙΘ·Ρόδιζι
:ριιττε οῷοιαιιςς εφε @μὲ @χωμα ?Νις-Ξ
20' »έ___::έ ι_

°
ιι

`

5
-

¦

12- .

_~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
8ειιετιιΙ τσιιτε ΙειΙΡατσΙσόε Ι)ιειι: ιιιιιΙ8 ασίστ

.·ΙΙιιιιεε ε'ειΡΡιιγε Ρει:ΙειΙειιιειιτ (πι: Ιεε ἔπσ1ιιεΙ

[εε σε ΓΕΙ.Η.ΠΒΙΙθεΕτ τιιιεΙΙε ειι είἰ Ισ. ιιΙιΙΙειιι
σει @ε Βία: 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
Ι!

επεσε:

: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
οι τ:ισε:εει: :1ιιΙ :Ιο:ιιιοΙο _
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:
Μ:: Μο: Τ:εΙ-:Ιι-`
:Γ:ιι::ιιιι
_ οοιιι::ε
τουτο: Ιο::ο::ιιιοο
ό:: :οιι::ιτιοιι:._η

Βιιο Ιιιίε: :Ι,νιιο ::ο:είο:ιιιο ::οιιΕειιιοο , :με
κε:ε:τι1:::ε απο::` :ιο ιιιο:ι:_ :ι_οιι::οιιιιι:ι:
ι. κ] Ιω
/

ω

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 Ρσιιιἔ β 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-:
τισυτσε
@ειπε σΙσ ίου:
Ι':ιπισ.
ΡΙυίΙσυ:ε
Ε: σουιπισ
συ πουιΙπ·σ
(σε ειδσόΙ:ίοπε
: ΡΙυίΙσυ:ει
πισσο -

·
Ι

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
_

___'__'_”

το;

ο 27: [σ πω» 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.

ι ω Η Ιε πω: ίε εισγαιιιιιαι Ιε Ρ9.ιτΙοιι ά:
-·
·

.ε

»έ

ΙΤΕιεττ

. ,

'· 4

η

- :Ισ Ρ::ἐεζ.

ι

.

'

μ

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::
ΕυΙ:ΙοιιΙ:.:ΙΙΒιιι:έ
Ρ:ειιιιο: Που :Ιου::
:Ιυ Ιυιο:.
:ο :Η ου: Βου :ου
· 5 :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 , 1Ώ2ἰ8 Με 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 ὰ σκοπιά 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#
συυ ουϊγουε 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».
· Ι)σ
σοιυίσ
σσ ‹Ιυ
Ρ:σιυΙστ
άπιΒΙσ,Ροἱυδσ
- ' όσοσυιΙ. Ισ (υπιυπ::
·ί

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: ουΙΙΙ
Χ: 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

οπ ποπε πε Ιιιγ ισπιΙιοπε ιαπιαΙε απει.ιΙιεπσ
πισω α&ΙσπιιΙσ Βιαεεε.οπ Ια Ισπαιι€ειισ τω.
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:ιέΡειι:
Ιο:οιε-τυ
Ροιυ:
Ρ:ι:οιΙΙ::
:υ :Ι:Ιιο::
ου: :ιι
ουτιο:ο-

: _

Ι

::ιευτ :ιο Ι:: ιυιΙ::ι:ο::Ιο : Ι:ι :Που Ι':ι:Ιο:ιι

:ΙουΙογ
::1ιΒι::ι£:,
Ι:ιουεΙΙ:
Ι: ΙΙ:ιοΙε Ιευτευτ
ει:
- υι:ΙιιιοΡ:ι:
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

ΐεσΙΜε
σεεΙιέε
- ἡ Ι Ι ὰ-- «οι
“ύ εισε ο Ιε
” μισώ
Ι σεε
' 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

@Με πωφΜ

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

.

Βι

__ $

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
, άε
ιο. ίιιιεει·ιτέ
άε
1108
ειδεδι:ιοιι8:ειι
εε εσειιτ
Ρξιιιι&
Η ίςοιιιιιιιεειιοιιε

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 "
ε

“

` `

7

επιπε

] 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 1ε Με 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. @Με ΜΜΜ 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=ὶΦ Με εεεν9$= 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 Ισιε ως

-εεε ττοΕι ΕιιιΡΙε με Κε Ιιοιιιιιιεε , θε μι: πιο?
ι;Μιετιε σ,Ιε Μπι: :ιΙΙεόΙ:ιοιι2(ξιεΙΙε σειιιιτεμιση '
,ιίοΙτ Ρτοάι.ιιεε ΙΙΒτειιιεΙ «επι «Με μπει 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

` @ή αιωιω , Ριιιε ειπε Ιιιι:ιει:Ιειιςε ειι Ιὶιὶεε

'ο:Ι'ειεΙειώο.ειριι! κι είΙ Ια Ιει€εΠε ειε Ι)ιειι:8ε Μ
ι
ῷ

:Η πιιιεπιθεεηςε ιιι:οιτιιΙε ὁ; «Με ιΈΒιιτε

. Ξ @ε Η Με ττςιιιΡεαιΒιιοιτε.ιιτεε ε'είΙςιιιιιογειιτ

ΊΙεΙείιιε ΟΙι:ΗΕ ; 82: «ΙΙΙειγειιτ, @οὐ «Με ἐς

ΦΒε·έεεεεει έ( <<=·ιιεειιι + Με
89

κ. ' γ - ' Μέ
_ ΙΙοι15·έφ011Ηϊ008·ΙΔομ5 ρφω:Ι <ωΙόΜικρ
Ιω τε Ρώσο €Ιυ85 ΒςεΙιόε Ι)Ιρι1ΛΙΩΙΡΙΩΥΐ ΡΙΙΙΙΙ?
φαω.

αΙερΙεπεοδώιπ πιώ .θα ντ<τω5Ι, διά

11οιι8.εΙς[ΜΙ$€μ_€98:10ΜΒΙη Ιρεεεε_; .σρ ΙΙ
[ς;μιοΙι: Πω Ι:ΙΙ:οΙτ ποΙΙ:τα @στα , δ; ε1ιμεΙΙΞε
11οε αΙΙΙἱΑηρ:ε.
ΙΙ Ι:Τιιι:οηε ς&φηηρι @ΜΕ
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·όΙεαε :1αΙΙΙ γ α σπασω Ρ ει: :Ιεαστε Με· 5 εαπ
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_ μα :Ιε εεε :και ί-ταΙς::ιεπ: ό: Ια ν:ιαΙ:έ :Ια
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Ι:Ισααε ΙΈτετα:Ι :ΙσΙ: Ρ:σόαΙ::: σ:: ::οαε Με

ασ·7έ ἰαἀΙ€ὶΒΙσ:πιαἱε α”εΙΙ-σΙΙο Ρώτα εσιαΙ:2.·
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_τοπξ εεςςτεοτόιὶιπειὶτςε
Ισ [ικά Η. εε:ιις!ι·σσ16δ
έέιιιιΠ:Δ
άοε σΗἐΙὶἰ;ηοΙπε
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Ϊοε με6ϊιπε νε-ι11:1ιτ ε&το ·εοι14ιτιο τίι:Βεε”Γεπε
ττεΜΜΗ:τ "Πω Βι1ιτιωοε @πε ε'ειΒΜΜετ:

28ήεε Ίηερτο3;ειπτ 1ε ιηοιΜο στη: Ρετἰτ ουκ”
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ιτα.αιτέ ιΙτ ειιιετιιιειιτ σα Ιειιτε ιιτιιαιιε μεσα
Δω να μια ισαιιετ , σιι Ιεατε εστιιε Ιι_ιετι
ισα ιισιιτιιιιΙιειΙιιτ ?στι εί,ετσιτ , Ιειιι σαι Η
ἐστι είι 6 Βιιιιιιιε ιααε τοατ εε σαι είτ :ιατοιιτ
ιι”εαιτ Ιεε ειιιΡειεΙιε , δ: ΙειιισιιεΙε (ε ττσααε
Ι:ιειι σάιτ ιισαι Ι,σΙ:ιεόι: σε Ιεατε εισετιιιιεετζ
Α τεΙΙεε 8ειιε ιι,ιιασιιε-ιισαε τιειι τι σιτε ίιιισι·ι
εια,ιΙε ι-ε ίσαιιιειιιιειιτ στα: ιισιιε (σπασω ετι
ιιιιιιεΙε ι:Ιειιιιιιτ Πιεα,8ε ιια'ιΙε α'σιιτ ιισιιιτ τΙε ι .

Ραπ :ια Ρ:ιτεΙσιι ει)ιεεΙαγ ε'ιΙε σε Ι'σΙιτιειιειιτ Ι
8: ιιε Ιε ΡοιΙε:ιειιτ σαι ιιιιιιιιΙιτέι
Μπιτ τιίιιι ετιιιΙσιι ιι'ειιιιιιε ιισιιιτ στα: σου:
ιισιιΙισιιε τιεστιιιιετ Ια εσιιειιτισιι·ειεε ιιεΙεΙεε,
ισαϊιειισιιε-ιισιιε εμε εε εκιτεισιι ειεε ρεειιἐὲ
εισιτ 8: μια ειαιιι ειι.ιιιετ ειι ιισιιε ντιε ιισιισ;
τιιιιΙε σ.ιιιΙσιτισιι , νικ <έΙσιτε ΙεΒιτιιιιε,` @Η
εμε Ι)ιειιιισιιε τι τεεεαε επ <έτει.εε Ρσατ ιισαει

τεΡιιτετ ω” , δε ιισιιε τισ.ιιτιεττ:τ σε Μειω

¦ τιιιιιιε σε εε αισιιτιε ειι Ισ. @σιτε σαεισιι ΡιΙε
ασια ει :ιεειιιιίε.
(Μια: :Πει Οτειιιιτε, εσιιιΙπιειι-γ επ τι-ιΙ σαι
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δε ιποιι άΈ:$εά2Μπε :η εοιιίεὶεπεε,Νε με
Ϊ€ϊΦΖ.·ΥΦιιε¦ΡοἱηΙ: ὰ [η. .ιὶὶΙεέΗοη Μπιουτ ά:
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εη.ι άεΐεμπ Φ: εεε-εΙιοΐρε Ρειτοί& ὰ Πι·ιΙΒιιττ

ΒΔ:: άοίΕπιεε , δε Ι;; τοπ ςι1'Πε οπωτξιώ το· Η;;; 1)ΞεφΡαμ: Κα: ΡΜ: ξοὶβΙε @μωβ ρ
νοΠα

ι

Ι

Ι2##ΙΡ#ΙΙ#ΒΪ ^

.

Με

δξοΙΙ·ι ιιοειιΙΙεόΙΙοιιε: Ετ :φΜΜΒιιΜΙἶιἶΙι1Σ
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Β; ειιιιι@μέ
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ΒΙΙε·ιΙ:: νταγε ειάιιιιιήατΙ_οιι ;' Ιογε ,ΙιιιιιιΙΙΙτέ,
6·- _-_

ετιιΙπτωιιιιοίιτ,8: όριιΙΙ:ιτιρε επι να (ΜΙ Πω;;
ειιιιΙε ειιιιιιιιΙ ΙΙ·Ι:σ.ιις νειιΙιτ ά Ια ιιτειιιιασ31 και;
Φ0πετε:Ι1ΙξπόαΡ:11τ εΙε Βιιιετ,οιινοπε ΜΡ _

1/ @τι ,ι ιτιιιΒ ΙΙατισ:Ι;:Ι;ιοιιιΙιΙει: :Ις·Ι'ΙιιΙο:1ιιιτέ. Ε:
.πισω αποφ Νεο@σκι-Δε ΡεΙΙιε @με
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Ποπ όιιΝοέιι€ΙσΒάσιι δ: Ια ΙΙταιι4:Ικ 'ρω
50ιι ν:Ισ (κι 578ΙΙώ έ' @Ζωη τηήιι€ε @ΜΕ Υ
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13: Ισ ἰεωῇ.ἄΜ

τΙσ ιισ σιτισ: σε Ι)ισιι οι στι Μαι. :ή σύ ΜΑΚ
νοιιε Ισ [στοπ Ρετ ιπειιιΙσι·σ ιΙ'εισειιιιτ,8σ Ροιιτ

πιω ιιιτέτσΠε : ΤσίιτιοΙιι Ισε ισιιοΙτσε Ιοτε τιιισ
ΙΈΒΙΙΙσ σΙ"τ ου ιιισιιεισσσ ου νιΠεσσ σΙσ σιιισΙσιισ
ιιίΠιθ:-ιοτι, δε γ στι 2. Βἰσι·ι Ρσιι σιιιΡιιιίΙσιιτ
"Η τσιιιισι:Ιστ Ισιιτ Έοτειιιισ, σοιιιιησ ση μι·

Ισ, ίὰιιε ιιιι'Πε ίο.σσιιτ :ΜΙΒ Μπι: Ισ ίσοι: ὰ Με
ΙτσΙΙσιοιι. @ισ ΡΙιιΙισιιι·ε :ιιιΙΕ παω άισιιτΙΙ
Ιω ίε1ιισε κι Πε οιιτ σΙΙέὰιιΠἱ ίαιιισε ὰ. ιιιιιιιιτσ
τιΙ π ΙΙιοιπισιιτ :Ισ Βίσι:ι ὰ τοιιτσ οσσαβό,σοιτι- σ

πιο ὰ Ισ σοιιΡσι· Ιεισοιεσ·ΐειιιε οσαιΙΙοτι , είπε
σε σσιιτι·σ τσοκ 5·ιιΙΙΙσσ ι ιιιιιι:ιιίε ιιοιιε η'ειΡΡσΙΙσ

τοιιε τσΙΙσε σΙιοίσε σσΙσΙετστ ΙΙΕ:σπισΙ, ση σσΙΙ
-σιιιΙωι: ε.ιιίΠ σΙοΙιιιοιιε ποι.ι·ενιισ ΡΙ:ι.σσ ὰ των:

«Ισ ιπΙΙσπειΒΙσε ,ι @Η Η Ισισιι ιιιΙΙ:ιιιιτε ,Ι δε Η ου
άσε νσιιτ: σι·οιτσ,ΙΙ ιιΙΙσόξιοτιιιέε ὰ Ισ ΙωιΒιοΠ.
στη: ιισ:ιπτωοΙιιε Ι1οιιτσ_ιΙσ Ι,Ειι:ιιι€ιΙσ , δε (Ισ
σΙσησιιτ Ιὰ νστιτέ σΙσ Πισω σκι ιιιΙιιΙΗσσ.Ο δει
ε(στισιιτ! Ριιιε σιιι'ΙΙε τσίιιίσιιτ :Ισ τσ εσΙσΒτστ 86
5 ςσπίσΠσκ όσιιιιι1τ Ισε Ιιοπιπισε ζι1ιισ ΡσιιιισιιΕσ

άΙε ΜΜΜ Βιιοιι σΙ'σΙΙ:ι·σ @Με μι· :τη άσὴ
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γ ρω του Ρστσ!
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. ΡειΙΐοιιε Π:: Ισ σώσε ΟΙιίο1ιεΙσε ιι6Ηοπε σΙσ
Έτσισσε Ι·ντη7ε ίι·ιιίέΙε άΙνιισιογσ ΙΡέτιτιισΙΙιε?
' Φσττσε Ισξιησί πίεδ:Ι,ειΒιιε άσε Βσιισάέθ:Ισιι8
σΙσ Πισιι ,. τσίΞποΙΒιισ .ΜΙ-επ σα:: ιιοιιε ιισ Γσιι

σσιησεσΙσιιε Βιιστσε εκατ ΠιέΗοιι άσσι·εισσε
άιεΞΡε ‹Ισ Γ·σίΗιπσ @ασ ιιοιιε·^Ι·-ὰἱίοιιε άσε Ικαβ
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Ιισσεάσ Ι)Ισιι. Ρι1ιε σΙοιισςιισ ιιοι.ιεΙσε ί:οιι>

;Ισι·ιε ειιικΡΙσάετοιιε Ισε @Με :κι ΙΙσιί ιΙσ Ισε
κι»
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οτά1ικιίτςε άι1 τυοί'Ρ Μετρο Ποπ;
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όἰτο εμε Μ. τετι:ε: ώ Μπα: ά:: Μάϊκ οτἔυτἱΙ,
(με ΓΕΒΙΙίΕ οι ει Ιιοιπέ ῇ β€ (μια Μ. Ροςτε" άσε ·
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