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σεεωωπ υμπιεσε.

ΡεΕΑνΜΕ ΕΧΧΧΙν. ΙΙ- ΙΙΙ-Ισ

Τι. Απε” ω”πω μια· α: Μ: ρω·σσ ?πιο

κά! αΜωπ. Γ.ιέ:ω·ποσ Μέσω· πε πω»

Ι ἐ Λι μη: Μ σι παώ» ισ πω» Μαι, με

άε κάποια:: σπα ω&εωαπ!επ είε: »πε[

τύπωπ.

πι. Οι, ἰ`Ε2ευπά Οία: και: # πι:: Σποίε2Ζ , ό;

απ: ύσια!ίω· : `ΕΕπεαπε! έσπασε @σε ό·/

ἔσω, &· ·σι”ι:άσαμε πω:: έπινε 2 £2Ι4.κ° μὲ

εσεΜπσωπ σε έωςέψέ.

ΟΜΜε Ιζ)Ισσ σίΙ Ισ ίσσια: σε

που: ΙιΙεσ,νοΙπε.Ιο Μαι πιιοΙσιο

Ι επι οΙΪοιιοσ;:ισΠΙ πισίοοσπισε Μ!

επι Ισ σοπτιππισπιισπι σε Η σπασω

εισοΙΙσ σιτε Ι-σΙτ ά'ιιΙΙΙσσπε Ισ π:σπισιτπσσ

όπιπιεΙ:: ιιισπιπΙο , πιο: σου: «πιω νΙνπ‹: σου

κσΧ : σε ασ οσπιτπσΙπο σσΙεσπισσσ σε Η

  

[Με θινστσΒΙσ, φωτιά ΙΙ εισπσΙτι:σσεΙσε π

”ΜΙΜΒΦ8ι τοσα: Ια εΙσΙπο 8: ποσπΙ:εΙοε

ίςΙΙσΙπει σ: Ισ :απο , πι'ειγιιστ ρσΙπιπ σε

μι: ασ δσσνοπιιΙπι Μαι, νΙτ επι σου-ει:

? :τοπικό
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Ρει Αν. Ι.. Χ Χ Χ Ι εΙ. ιιΪ12ξ 6.85

Ιτοπίο·ωΙΙΒτο. Ι.ο ττΙοιπΙο ανουΒΙ1:Βε Ια

Μπέκ ειΒτιπΙο ειρτέε Ι:ε ρΙΙΙΙΒτε Ι6Μικ:Ιε δέ

Ια Μακ ρετΙΙΙειΒΙοε ‹Ιο απο: Με, Μπι

Ιώβ: με εΙτιΠ.Επ ςυειοό Ιι:ε ΒΙοοε οΙσοπ- . ι.

:ΗΜ πιο; ππ:ίεΙιεπε, 82 ςιιἶΙΙε Ε: νογσηιέ

Ι Ναι ἔι Ιου: Μία: ηικιοτ Μ:: εΙκιΙιω Πεβ

| έίυψϊειπ έκ [ΜΙΜ2: ΔΙ:_|επΜπε ; Με =υυπέ

&εω/βωι Δ: πεζ & αιώνα: των/άυπε άι· ω».

(?.οκτιιυο: Πε νογοιμΙσα.τ :απο ΡΙΟΙΡε.ττοτ;

Ι ΙΙε άΙΓοτιτ απΙε·ιίτε εσ:υτε ςιι'ΙΙε Μ: Γεω

8· τοἰωτ είὶτε έΒτεοΙσπ,8ε εισ'ΙΙ Μ Ιε11:ΙειΙΙ-:

Ιω: ειττΙνετ ό: Με ; ό: φωτ εσύ: Εδώ;

Πε πο Ιοετἰεπωτ πρι: εοπη1:σ Μ ΪἐέΙΕὶἐΙ·ἔ

ή· Ια βΙ:&ειπε άι ΜΜΞε ,'ε,Ιϊι1εἔΙτΙεἱειὲἐὶυ”ΙΙ_

:Γεω Ποια ά:: Η τΜΙΙιειικουκ ςυ'οϋ5ί; δέ Με _·

ΙπουεΙτογοιπ μα: Ποπ ΙουΙ· ΙΕΙΙ6ΙΙΙΒΙοε:

ΜειΙε σου:: ε1ιιΙοιπΙοε γοιΙΧ ΙΙΙΙ1ίΙΙΙιπΞέ δέ

:= «Μα εΙυ εΙΙνΙο εοΙΙΥπ: όιΙ ΜΗ:: ΕΐρτΙΙ·;

1- ματ@με βΙπεωεπτ άσε σΗσΙοε;νογοηθ

μιτΙα ΙυπΙΙοτε Φ:: Ια ντε376·Έογέ 8: τα:οκι- . ε

ηρΙΙΙουτ με Μπι· ε:έροτΙΙ:Ιισε , @ΜΙ κή έ. (

ιΙω «Ισ Η ΙΙουτειηέ ςαετΙ'ενο1τ ΠΙ::υ ρου: ` ;

Ι ' ροτε,ά,ςΙϊτε Γουε Η άσπόιιΙτιη 82 ΓουεΙα ΙΙ 7:

Ρτοπο&Ιο;Ι άι: Η Μ: νΙάειΙσο , 8ε εΙ'ανοΙις .

ΙΙ:Ι·Β:ιε ΓοιΙ ΜΜΜ ραπ Ι5ετειι€ο , 5: Η

Ιπευτ·ιιιι ΙΙεςΙέεάέο ει·ΙΙόιιτέΔ τΙο ἔΙοΙπ: δ;; Ϊ

ό*ΙαπωοωιΙΙτέ : Ετ ςιιαςΙΙΙΙΙεΓοκομπέ Με

[Με ΜΙΓοταΒΙεει:Ια ιηοπάός-υπο: Ξ Μ·

' ε. ~ - Ι Α ΉοΙτταϊη·

__^_ΨΜΑΔμ_



  

ι9οΔ | 8810401: η

:εβαζε-ΙΙ ΙΙ: η: νοι:ά:ογειι:ραε έ::Ιπι:18:

Ιρι:: σο:πΙΙ:Ιο:ι Ξ1:οιιε Ισε ΡΙειιίἱ:ε , :οικω

ΙΙ::ε ὁΙ8ωΙ:ο28ε του:: Ι'‹.›ρυΙοποι: :Η σου::

::ιπ'ο:: σοὶ:: :Με Μέ ρΙυε Ιιειι:ου:ι. Νο::

:(::ι:Ι:::ιεο: Πε Ισε οΙΙΙ:11εο::ΜΙΙτειι:ου:Ι,

Με:: :τωΙΙιευτουΓε απο:: Ια ::οηεΙΙ:Ιοπ

ὁ:: 6όοΙοε :ΙΜ Ιου: ::οπ:::ΙΙιπε ό: Ματ::

μπω: τ:υΧ,ςυεισά σε ΓετοΙ: εινα: :οιιε Ισ

Ανο.:ιπ:ημε (Ιω :ιπο:κΙο; μα: :1ιίΙΙε :ή

ρεονω: μι: Γο:νΙ: ΠΙ::ιι ενεοΙ::ρΙεΙπο

ΙΙΙσο::έ ά:: Ιου:::οοί::ίοπεε:,γ ουϊ:Ωι ρεπο

Ισ,γ ρατ:Ξεφε: Ξ: Ισε δω:::τωση:ε , γ πινω Χ

φα: ΡυΒΙΙ:μιο::ιση: Ιω: Ωω: πω:: , δε),

ω:: :ο::::1:Ι: αυΠΙ Ιιευ:εωο:1: ςυΊΙε νου.

ά:ογοκι: Ια ΒΙοΙ:ο δι! Ε: ΙοϋειοΒο. Ε: ηιιίιά

Πε Ιω:: :ο:ΙυΙ:Μ απ:: εοιπΙΙ:ΙοπΙΞι , ΙΙ:

ει:: :Ιοτ:παιπΙοιπ Με:: ἔι Με:: ανοσφι: :Ισε

ναοι Η ει::Ιοιπε φ:: Ι:: ::::ουν:ι:ιπου: :Ιο

κα:: @Με ΙΙΙκ::έ, 8ΔοΙο εεε ενε:1:2868

 

ΐρΙ:Ι:ικ:Ι5, ηι1ΊΙε Ρ::&:τετι: ΙοῆοΙ:τκιπὶ

:οσε εαπ:: ά:: Ι:: :απο , 6'οσωπε Ζε :ετ/ένα

ππε εμέ: !ε σία·υππ είε: αιων, κ:έ.ν/ίόπισπο

` Μ:: :Με ιερά @Ζεα δ: εφτά: Ιω :Ι::ΙΙεσ:5 ό:

 

ία :πείσω , ΟΙ'Ι2Π5 ἑ:ου:ε Ι1::08:3 :να Η

' / ΡΙΙιΙππΙΙΙ:ο Ο φιακάεπ:ηση ρ, & »ιερα

. ~ [Μ2εκι)· ]εαΙ:·υωπ |κι/πρ έ: Ζ)Ξεια: @τα α:

Ιῆ _ > _ @ο υουε νογε2 φ:: ἐπί: Ι:: ΡτορΙπε:6 οι:

Ι. α:: Ρωτώ:: :μια νοι:ε ποπ :Ι':::ι:οικΙω

3 Απο”



  

ΙΙΙ

'Ω ΙΙεεΙΙΙΒ

Ι Μέσα:: ατά: :κι μια τω; το;» με ΜΔ: @Δ

τω, 122Μετατε πω:: Με του:: ο Δ: μπε στο

Ώ: πιαψη:ι'ι· πιο» Μ::με έ:: είστωευττν· στι::

ΤαύσωττΙετ έ:: Με/:ἐαπε,£'ο›τ Ι'Ετευτεί :Με

Μ' φερω! ώ· :το Μπάσα δε:: ΙΙυ,σΙΙ: με

Μου εστω:: :Ισ ουσΙΙσ ρΙυτυσ ΙΈΓρ:Ιτ :Ισ

ΠΙσυ ε”σίτ Ισ:νΙ ρου: σοτττροίσ:_σσ Ρίσου-€

_ Με 5 Η 9,:: :Πέ :Ισ τ:σΙΙσ τΙσ αυτο σΙιειΙΙέ

με:: Ιου Με ΑΙσίοΙοτυ , σου1τυσ ΩΟΨ1ΙΩΙΙΙ

τΙΙ: ειυ)νσ:ίσ:Ι:υτυσόΙοτσωσυτ ρ:σσσ:Ισυτ

σου:: εἰ, 0 Μ:: σου: ύου:22τηυσέ ό: ::2η.Ξέ

Βιβτε Με πω: 02υέΐ,Ισ ρου:τοΙ:τσηςΙ:σ :ΙΙΙΙ_Ι

Ισπ1ΒΙοοΙσ .- ου ως:: ο οι: “με σε του

οσε συΒιοε ό:: Ποτέ, φωτο:: ΙΙ .

Η τυ.έ

Ισ τσουσΙΙΙΙ::Ιυ :Ι::σ σε σε . Ρ(συ-υτυ|σκουΙ

σΙΙ: Ιυτ1τυΙό ΡΓσαυτυστΙσε συίουε (Σοττ.έ,

δε :Ισ :τσ :το”ΙΙ γ σίὶ Ρει:Ιέ :Ι,σΙΙ:σβσί2έέπ ὲ›ἶ

ο ωτψο έ: Βέτα; σοίυτΙ·Ισσσίτουση.:Ισε

ζζο:::σε , έΙ::ΙΙου'ΙΙ:τουε σίτ_συἴστἐυέ. τ.:

ΕΙΙ:ου.%, _ΜεΙε οσμιωτειισ ου:: σο Ιοί:

ΙΙ οΊτττρο::σ; ΓυΙΙΙ:ου'ΙΙετΙ: :Πέ :ΙΙ › στο::

Ισ δευτ:: ΕΙρτΙ: τω:: -ΙΊυΙΙ:υστΙου στο::
ΙυσΙΙσάσ Ιου Ε2ΙΙΙΙστ ο

_ Νουε στου; :του @Με , τουτσεε Ι

δω:: το:: σοοΙΙἄσ:εΙΙ›Ισε,ἀου: Ι'υοσ σΙτ Η

σσωρεττττοττ1:Ισ μ; τωοσωσ τω:: τα · °

ΙυΗιΙσΙσε- απο › Ιο-·τ:Ισ:υσυ:·σ_ σ:: Ια τυο:ΐου

δ86 @ΜΙ Ι ΦΙΦΙΙ Ι:: όττσου:τ Που:: του. ΠΙξΙΙΙ

. ) Γ ` Τ ί σε 3 Μ::
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σο: 5ΕΙ:Μοσο Χ.

σ:: ΙΙ::ν: ρι:Ι:Ι::1ι:σοισο: ΙοΙσο Ι:: ρ:::σΙ::·Ι

Ε:Ι'ειι:::σ , Ισ :ΙσΙσ::ρΙ:σο :Ιο: ::ν::ο::::::::

:οσο:ορ:::::ΒΙο: σο:: γ ε: :ι Ισ Ιο:ν::σο Ι::

:ο:ι:Ισο,8:τ :: Ι':ινο:: ρ:ορ:::σ σ:: (σνσ:::Ι:Ι:·.

Ι..::: σΙιοΙσ: σο:: σο:ορ:::σ Ιοο: σ::::ο:οο

πιοο: :ΙΙΙΙο:οσΙοοΙο: ε:: :ο:·σ::Ι::: , Βατω

π·›· :Με Β:ειι,8ε Βοαεω·στμ: πω:: ::Μ::::::

Ε:7::: απο: Βίοι: , ό; ΙΜ:: στο: Ι:: Μ:::::

ΜΜΜ· σ:: β: Μ::::ΙΜ,6: ή:: Ισέέ σ:: Ιο:ι:: 2:

ύ:νω:Ζο:,ΑοΙΠ ρ:οΙο:ο-:”:Ι :οΙ:ο::οσο: Ισ:

σο: σο:: σο::ο: , Μ:εωσ·υσα: ωρα:ω::

μισο:: σα:: ΜΜε .:2/Ζωπ. Π:ΖωοαΜ Με::

21Ι?7°σῇΜρ!οροπΙο:· :ο Ισ :::::ψο έ:: κα:: Βίε:,

οι:: έ: έο:ποπτε:·, σο οι:σΙοι:ο σοο:Ι::Ιοο

ουσ ::ο το:: , ω:: 2ώπωι:!ε: ΔΙΑ: πιά/ΜΝ·

Ρ:στο:σ::::οσο: οι:::ο:Ι :Ι σ:: @Με :::],ν008

:οσοι σ:Ιέ:οοο: σο:: οΙσο:σο:Ι ρε:: του:

_.Ι:σο σ:: Ι):οι: σ:: οσοι:: :: Ισο σΙΙσο::σ.(Ι:ι:

:Ι σΙ: ρε:: τσιπ, Ιο:ν:ιο: σο ::ο:σΙΙ: :ΜΙΝΙ

Ισ:σ:ο:ο , Ν: σε::::ρ::-]σ σο: πω] Δ:: 6':::4::

Θ· Ι:: ω:: : Ε: ΡΙσοι1. ::9. ο:: ::·:-ωω Ι:

πτήση· :Ισ ω:: :ΜΑΘΩ : 0ιὶ π'οκβ7:.:]-:: Π·

ω:: οι:: :ο οπο ? 52 :σ πω:: απ:: θέσω: :η

σ: : 5: :ο πιο οπο:: (ζώο: οι: /ἐρο!σπ :)

Μάο. Σ:βρε:: Ζε.: :ι:/Ζ:·.: κά· Πού:: ΜΜΜ

ό· :ο π:: :οφ άεπίπο έ: :πετ/ὁ “β Με :Μ·

έσω: π.: απο: Μο:: :1ο”:Ι οο:οο:Ι Ισ Πο::

σο:: :Πο Ε:ι:ο:ΙΙσ , σ:: :Ι :“οο::::::σο: Ανα:

Ισ:



  

Η
μ,

»τι ία Μ:

:ε αναυιΙΙΙ

ο ΙυνΙυιιΙ

ΙΙΙ ΙΙνοΙΙΙΙΙ

σο: τυπου

απο 0υΙ

: ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

·:ΙεΙυυΙΙΙ

ΙζέΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΙΙΙυΕυΙΙΙΙ:

ιιιηΙΙΙΙΙΙ

πισω ΙΙΙ

ωίωΙΙΙΙΙ

:ο εοΙΙΙΙΙ

κά: ΙΙΙΙΙΙΙ

2'Ι:ΙΙΙΙΙΙΙ '

“ή υπο

οΙΙΙϊΙΙΙΙΙΙ

μυ :Ι ΙΙ"

Μ] ί!ΙΙΙΙΙΙ

Ι :ΜΙΙΙΙ

θΙ#Ι·ΙΙΙ

.χ 6Μι,ΙΙΙΙ.

Μ”
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

  

Ρεουν. Ι. ΧΧΧ Ι ν. ΙΙ.ι1.υ.Ξ ω;

ίοε ουίαυε 8ο ουκ απο Ιυγ ίαπυΙΙΙοτοκυουτ

8ο ο τουτοε Ιιουτοε 58ο ου ΙΙ ο 86 εΙΙΡαίουο

ίοε ρτΙυοΙραΙοε υταοοε ; (:οππυο υουε

υ'αρροΙουε Ρ25οΙ1οΖἱυυ Ιιοιυτυο του: Νου

ου ΙΙ Ιο ττουνο, τυαΙε Ιο Που ου ΙΙ ίοτο

:Μο ,ου ΙΙ ο ία ίοιυιυο 86 ίοε ουίαυε , ίοε_

τυουΙ)Ιοε, ίοε ραοΙοτε, ίου οτ 86 ίου απεζοτ.

Εί'ετο αυκ ΙΙουκ ου Ι'Ε8ΙΙίο οΙο Ι)Ιου ε'αίἔ

ίοιυΙυΙο,ου ΙΙ α ίου ΤοτυρΙο 8οίοε ΑυτοΙε,

8: οί1ΙΙοΧΙ1ΙΙ)ο οτΙΙΙυαποκυου: Ιοε-ίγιυ‹

ΙαοΙοε ‹Ιο ία ρεοίουοο 8: Ιοε τοίτυοΙουα8οε

‹Ιο ίου ατυουτ, (Ι'οίΙ οίΙτο οίκο Μ] , ο'οίΙ:

ο όΙτο,ΕΙιοι ου δοΙο)υουτ ου ουΙ τοΙΙ:Ιο Ια.

ρΙουυυεΙο ‹Ιο τουτ Μου , οι εΙοε τΙιεοίοτε

ΙυοΙΙΙιυαοΙοε ‹Ιο ίοΙΙοΙ:ό δε ιΙο ΒΙοΙτο_, Α

ουογ ΙΙ οροοίο μι· Μια «Μακ. Ποτ ου

οοτο ουσ: οο τυοτ αἰῶνα: υο ίοΙτ ραε οΙαυε

Ιο τοΧτο ΕΒιου,υοαυπιυοΙυε ΙΙ Ιο θεια υιο

οο·ΙίαΙτοκυουτ Ιουε-ουτουυτο , αυττοτυουτ

ΙΙ υγ αυτου ροΙυτ οι: 0οΙ11ΡαταΙίου;δό

μι· οοτ ΔΜαιτ: , ΙΙ ίου: ουςουάτο αουτ Που

_ ου Ι)Ιου υ”ΙιαΙ›Ιτο ροΙυτ ου ία 8ταοο,8: ου

ρατ οουίοουουτ υο ίο ρου: ττουνοτ ουο

φοτο οοντοτέ,τουιουυυΙ τουτο [ποιοι- ο

(Μ, 8αουοο Ιράκ, ουοΙουο ρτοίοοΙΙ:έ

φί3Ιοο© οπο; ουοΙο.υο ορυΙουοοου'ΙΙ:γ

ΡΙΙΙΙΙουνοΙτ ουαυο αυ ΜουοΙο. ι.€ξαο:Ι

ΙΙε:Ικ Ρέο!ω ΙΙ βουΙΙϊο_ίαναιυιαεο Ι

ζ ουΙουΕ

ο Έ Τ5



ε” 5ειιμου Χ. -

ου'σστ τουε Ιοε ΓξσοΙοε οιι Ιε οοπιιιισιιΙσο

σοΓΕ8ΙΙΓοτΙο Ι)Ιοσ σἰιΙΙε νινοστ, σΙοίΙτο ο

οσ Γσσ εΙΙιειιοο σε οτι Γου ετσοστ,σσσ”ε

νου· στοπ ετοσε Γοε Ιοιοτιεσδο ίσο σωμ

'ΡΓ;ι.

ΙΜ.

να
.,.

σεοο;ΑνεστεΒο σσσε ΙΙ οίΙ σκ ττοε-Ισρεο·

,τσουπ ειΙΙουτε,0 οπο· &έω-σοεπεια· ο! Ιεροπ

ΡΙο @οποσ ΓΕ:οΜε!ώΙ Ζε Μαρ , ό· Δ: οπο”

"Ήοτύωιβο μια/Μ ὑεπἐωἔο:Ασ ·Ιιοσ οσο

οσεσσ ΙΙ σα Αν πιά/πω, ου άσπρο” ΙΙ οσο

οποιο σιιο οοσσιτισσ σο ροτΓοιισοε ο ουΙ

Ιε σιεΙοσ4σξιοσ σο Γ)ιοσ οπο! οσστΙσσοΙ
Ιοσιοιιτ Γστ Ιε ποσο ,σ Βοοσί πιο ρουνουτ

Ποπ ριιοτοιιστο τιΙ Γε Ιε ρετείοΙσεςισσ σο Γε

οτεοο, οι ο οι ροΙΓοΙΙΙοέι σε Γε οΙσίτοέτιι σε

2 σε” Δ: ροπξωι ε# ρη·φυέε :οι Γέπιπ8 πΜΙΜ# ο

σε/ἐσ ό· σε βιο79ιτ μέ Λι των: βσεισάΙΗ
@οσε οι: :Ιε σστιιρἑιἔσἰο ΙσοΓοιιοΙεΡΙΒ”Ιἱ#

σοΙο ουΙ σἶε Ποπ σοσοσιτιισσ ενοσ ουκ;

οι ΙοουοΙ σε τοοετσοσττσυγουτε σο τσεσ`ὸ

νειε 0οΙΙ, σο σου: ενοσ ευοσιιο Γουισοτέ, ο

ιιὶεσοιιιιο Πσοοέο σε ΓοΙΙσο οοιιΓοΙεεισιι.

ΡἱηεΙοτηοστ οσειισ ΙΙ σΙτ Γε ισειΓσσ, ΙΙ

έτιετοσο οσο σοισοστο σκι: 82 ετιοΓΙέσ,86

Ε8τιισο σει· Ιἔι Ιε οοσσιτιοσ σο ΙΈοΙΙΓο σο

Που; οι: οοΙΙο σο τσυπντεγ ΙἱσοΙο , ουὶ

οΓΙὲεστ υπο ΓσΙε τοοοιι σειιεΙ'εΙΙιειιοο σο.

Γοιι Ι)Ιου ε: σεειε Ιε οσσισισσιοιι σο Γε

ομοσ, σου: σιτο ενοσ Ι)οινισ ,'2οο·7«`Ε!

Η Ψ· 'Ι " σκ

Ν σ
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ΡεεΑν. Ι.Χ Χ Χιν, 1ζ!.11.1ι. 7.9; |

Μβ1ιόπω &· -ἐΜΜέιω α”αεσσυφαπε%σπι ι>Μ-; -

πω: Μ· μα: έ: κι:: @ο , σὲ· βπα] π: ά

καψει ω: Βάσωμ” Με Μαζ- Ισπψ::Α9 Μου

δ φα φωτιά τ! Δα Με” Τιύωπισ2ε.€ζ Η επι

έ άσθμα: πωέ ν58ιιο, ὶοοοτταἰιιο δ: επιβο

ξ Ιακοιτο,οοιιπτω εοΠο ιἴιπι τ2β€τπει£Ι€ηι1ἱ

ξ Μ: ρΙαιπέ αιήουμΠ1Μ , δ: εμιἰ ρουτε:Ρετσ

οι: ρα:κιποι· μποτ άοιτιοιπέ 8: ττειοΤροπέ

Ποτε :Η Πω Ιίου;τεΙΙο ςυ”ι:ίὶ Η σοιιὁἱτἱοπ

[ όετε τιποκι(Μοε ί-ιΗνωτ σ:: εμΗ οίὶ ὸἰ: ΜΒ

8. α” εμέ :ο ξι.ή]:-:πι β>τωπ π·ω]Ζω αΙς__,.ν

όπως 8· !ε Μύε:Μπείε έκ ›πεβ|ωπικε [κι

Μ. Ροιιτι:ωπ Παν3οΙ ίο.115ιιέεοωροταύ ·
ίση άοβι οοπάι:1ωι απο εοΙ!οήόιι τωι!έ

Ιιευτου3(Ποδξ; Μ), ώ(οπ , 23έειι π: άεπιιίωΡ$ τι.

ροπήαΜΜ. Π κ Λινάκι ώ· Π:·Μώεπα Δε·

Με ωὐεπω:ἰε @· ω όνιε!επι άι· Μ :εαπ ω·

υέωιπ:: 7άάά Μ” #3 βννη ΜΜΜ2 Μ: Μί·ιά82' ` | `

' ·υπάυμπι ο: Δ; πωφπ έ:: Όέσα. Η Μάβα-'

τα α? ἰαΚΜΜἰ2έ Ζε ΒΖεΒι` ξμάρακσά· ὰ ρεφεἔ`

α Μιά (ζοττιππ: εεε άεωι όοηεΠε1οπεΙόοί

Μετνο11Ιευίεωοιπ άιΓΠ:ΜΒΙΑΒΥοε δε ΦΠ

ΡτοΡοττἰοτπιέεε επττΈ:Ι!οε , ΜΙΒ :τη είὶἰ-ξ ?

τη: :Ή Πωσ 1ηεοτπρωιΥο!σωευτ ΡΜ; φαϊ

Γειιττο Μίεακ φαω, όπ-Π, ω;ΡΜ· :θα ω]

@ο πιέ|ίσ ηἰἔεη:. Ισ τ1ίσωεπάτοΙε μιά” ·
Ιιοιιὲσακἱὰονὶιιτο οτι Μι11Μίοπι Φ: Π1ρέιτ

ατι Γοεν21ι€τ,82 επι γ :σεϋΜεάι Με εοΛΓ6-~ Χ

ΔΣ Τ 2η. ΙαπΙο;ιε



--ν-ήυπητ·-?ντ·ωΗ " .Δ σε τ. ο -

ο στήσω σε Ιεε επεσα πιιι'ιΙ γ σιίΙτΙΙισε σ· (πιο ‹

.`

δΕτιΜοιτ

ειιβιοε,8ε σε τιιοστιτ Ιε Ιειισεττι;ιι_πι , στις

σε Μοτο τιιΙΙΙε Με :ιΙΙΙεσπε, είπω:: ρτινπί

· σπιτι ίιοπιιτισ ιινοπιτπιΒε. Ε; οσο οσε ρετ

[οιισε πιο ε'Ιττι:ιειπιε πιπι'ιΙ πιεσε οποσ ροτ

π:ε πισ'ΙΙ οποτε πιο'ετι ι°ε8ιπιπ σε σου ΙΙ

Ρσσττοιππιιπεσιπ Ωστε Ιοε εΙΙ.ιιτεε , σε έα;

ντιτιοετ Ξι σε ρΙσε 8τιιτισε Ιιστιτιεσπε πισΊΙ

σου ροσπππιιπ οΐροι·επ ρπιττιιι Ιοε ποΐισεΙεει

ΙΙ πιιοσπε , τ·ιπωωσ πω” φτεσσυφΖεπτε7η

σὺ: μπε σε Α: ηττπιβνι σε· θέα: στα· σε @πωσ

#7 στα Μέτρεμπει σε: πιάσω” ()'είπ ἔπ

σΙτε , ΓεΙὶΙτιιε ρΙσε Ισ τιισιτιστε 86 Ισ ρΙσε

εσιιεθπε π:οπισιτιστι οσε ιεΤιισπσΙε πινοπτ

επι Ισ εοπηττιστιιστι σσ ΡεπιρΙε σε Ι)ιεπι, σε

στι Ι_ετνισε σε [τι ττισΙίστι, σσε Ισ ΡΙσε τεΙπ:

ιπέε σε ΡΙσε πινοτιππι€εσίε οσε Ιε ιισσττοΙε

εΙρεπεπ τιιιππιιπ Ιεε Ιπιιριεε. ΙΙιι'γ ειροΙππ

σε ρεπιτε εΙιοπεπισπιτιε Ια ττιστΓοπι σεε

ΒογιπιεπιιΙΙι τή ο" ιι Ε-Ης11 π:εΙΙε σε ΒΙεσι

Υ επι εισεΙοσε κισσα επι πισεΙοσε οπιπιΙιπέ

ποσο Ι'γ ίσιωσε τσι-ε τεΡστετεγ Ιιεσπεπιιπ, δ;

Ρπεξει·επιιγ σε: τιν:ιτιτ280 ἑι ποστ οικω.

ΑΙΜ Μσγΐο , οοττιτιιε ιισσο.Ιε περπεΐεπιτε

Ι:ΑρπΈπτε ΕΙστιιπ. φωτ σεβ-α έτε72ει, @πιο

- · σεΕΖΓε :τυπωπέ]Π.π ἰιπ/ΐἔε ασε Ι: _, :ΜΑ

@φωτ ΡίωΙ?Μ τἰ,εξἐ›·ε· ιτπΪιΙεἔἐ πινει· Ζε [σπιτια/ε κά·

Έσω, ?πιο @στήσω τισ πω” σ;; σΙο2έτει ›

·- Μπιτ |νέ8

ισ 4

ι
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Ρετ Αν. Ϊ.. Χ Χ ΧΙ ν,1ζΙΐΙΜ2- 7-9? ›

ἐφεσθέ › ωΐάπτυστ μία: έκνΜε: Μωβ: ἴσ

ρ·ώπ :|2 Οἰπῇί με Ζε: Μωβ:: μ! τ7Μ]Μϋ

τα @πω , μα;; Φαϊ! ατέαταΜέτ ἐ Δ: :επισκε

τοι:έω. ΑπιΠ [Με άουτσ(:τΙοβ δε Ιοἴυέ

τίὶἰωογειττ ρ!υε Πτοττευτ 8: Η ίτεττΙκέ

ότι ὸοἴοττ, εινα: Η τ1οτυρεἔτιὶε τω ρουρ!ε

ά:: Πτου,Ιετάουτευτά: ία τιποτα:: δ: άι:

Γτειι: τουΙατιτ ὰ: @τι τοτΒετ,Μ ρτοτο6Ηοτι

ότ (οτι @τετ ,δε Μι τ:Φτιάυ1το τΙο ΐοτι ίου

δ£ άι: Γ: Μάτ, «με. τουτο κι ίετττΠτέ όΈ

@με , τουτο Ια ττηΒοὶῆεοηςο ὁε (εε Ριτ

ΜΧ, τουτεε (αεροτέι·:ε ὸτ ώστε , τούτο

ΓσΒορτττττιφε ἐκ: Ω; ροτΠοπε,τουε “τε πτο- .

Ιοηε,ίςερε δ; Π:: οἱ-ἔτιοτιε,&ε τσιπ τ:ττττιίΠε

:τνογοτιτῇεωεὶε τιιἀο ρτοΓροτττέ· τετιιρο..

·τεΓ!ς Φωτ το _ρεϊε άι: (οτνΕτυό:. .ΑΜΠ

ΒουκΙ είταπτ :τι Β2ΒγΙοηε ,ττισοτε .τμιΪΠ

ΗΜ; Η:: βοεττρ5ε ρτὶτιεἱρεωστ ΜΙΜΠττ:τ

όιε απο Βττττπ]ο ΜοοεττΜε , 8: ςυΉ γ

ίσα το ετεικτό βοητιτ:ι.ττ , δ: τη ετεπάςτε

ριιτατὶοτι μικτή ειτε Βαττκιτεε , ρτοπιέετο

211επτΓου-ε ΝεβυεΔάσετ2ετ ,' 86 ρυΙεΐουε

ΒαΙβιβτ8ζ ἴουε Πειττοε,

άετοτομ:υθ άτ:ίΐεττι ὰ: Ρ1·:τειΒΙΙτ Πιτ φωτ;

ίου Κογευτικ επ φ1εἰὶτὅὸο ίοττΙ.1εοτε

ΜΗΝ θι:ιπ:ταΙ ; σε ΗιὶΓοΞτ

τοστ τ:οΙα , τηετἱε τω” Με ῇουτε ·τιτοτιτοττ

Π” ποτε Με τη ία εΜτπΒτο,_ τβουμτέστότΦ
τ τ · @ οτι

8ε τμ:: τηώπ τ: £ο '

  

ροἰτιτ ό,:Π31τ ό; ?



  

2.98 δ: οι: ο Ν· Χ.

ε: ίου Ι)Ιοιι :ο Ικα:: σο οιιΊΙ πο Ιον οΙ:οΙ: -

μι: οο:ττιΙε άι: Ιιιν τοιιιΙ:ο ο:ι ρι:ΒΙΙι: Ρα:

ιιιἱοοε ροιιρΙοειάοΙει::οε ; 86 οιινωιι: Ιω

Ιτο:ιοΙΙ:τοε οι: ::οΡ:έ άοΙοτιιίειΙοτο, Ιο Γυμ

ΡΙΙο5: ΒοΙιιν :απο Ια Βι·οοο δεῖ ὶι:οιπ ίο:ι

ροιιρΙο ενοσ Ιον ἄν οοιινοΙ: Μου :Με το

:οιιωοτ, ρου: Ιο Ιο:νι:ο:ι Η οποίοι: εινα:

ιιωιέ. ΝοΙιοοιΙο ΓοιοοΙειΙ:Ιι:οποο:,οιιον'

οο'ΙΙ ΗΜ: Ρει:ΗΙ:οαιο:ι: Μου οιιιι: Ι'οίο:Ι:

ου ΙΚον-Ατωκοτκοε Ιου Μοιρ:το,8Ζοιννιο

σέ ου @πιώ Ιιοιιιιοιπ μέ: εΙο Ιιιν,ιιο·ροιω ν

νοΙ: νιιιτο ενοσ οοι3:οιι:οπιοπ: ιΙει·ιιιε @ο

:ο :οπο ι:ΙΊιιΙΙοοΙοε 86 ιΙειοε οοε:ειΒο:κιο

ι:Ιοε ι·Ι'ΙοιοιιΙ:έ, απο: ΡΙοιικοΙ:, ΙοιιΙιιοΙι·,

ιποοοι:άιιοΙΙ,8είειΙίοΙ: νου: δ6 πω: Ιοε

ρ:Ιοτοε ο Ι)ιοιι ρου: το:οιποο: ο ΙοτιιΙ-ει

Ιοαι , οδο ιΙ'ν :οΒειΙΙΙ: ίσο Το::ιρΙο 8: (εε

ο οιιιοΙο, 6:νονειο: σο Ρ:Ι:1σο μέ: ο Ιον

ιΙοο:ιο: του: οι: όσο: ΙΙ Ιο ρ:ιοτοΙο Μ ΙΟΥ

(ΙΗ'Π3ικΙει Ρο: :Ιω Μαιο 8: εΙοε Ιποοοοιιτ5,

σ.Ιοοι: ΙΙ ο'εινοι: οιιο:τορ ο Ιοιι €:έ οι: υπ

ΐονοιιι·οιιι Ιον οΙ:οέ: Η οο:ιιινοια , οποιο

μη” τοικο :Μουτ Ιο ρ:Ιει ἀο'Ι”οτινονο:

οπ Ι:: Ιιοόέ·ο, ροιιττοΒιιΙΙΙι· Ια οΙιοτο 86 του:

τΙοϋτέο·Ιοτι1ΩιΙοιο. ΑΙοθΙοε ρονιοε Μο

θέ' οιο:ημα:τιο:οε δ: οοοιρονιιοιιε ό.ο ΒΕ

οάο:ΙνΙ:ό, οσον οοΙΙΙε ν Βίδου: ο:: απο

ι:ο:ις!ι:Ιοο τοΙοιοιΙ:Ιο,ρΙοιιτονοπ: ί-ιιι·Ιο

ξνδ ο Μ ° :κακά



  

  

Ρεωιν. 1.ΧΧΧΙνησ. πω.. 299

Μα! ό: Ι'Ευρυ:ει::: , ρου:!υυί Ι::υτε νέο

Ιουε αυκ ί:ιυΙοε :μωβ Πε ί:: ΐουνευογευτ

ά:: $1ου,82 Ιο:ε :με σου:: :ὶυἱΙ::ε υνογευτ

υκυ::2 ρτὶΪουυἱετ5 Ιουι·:ΗΓογουτ ου υι

ΓυΙ::ιυ: Μουτ :τιποτε , (:Μυτοι πουε υπ

ρου :ὶε ατε ΜΑΜ :Με :με νουε :ἀπο

Βοπ ειυ:τ::ἴοὶ$ ου δὶου,Ιουτ τερουάογουτ,

Ουππωση :|ωπετέα».ι· και: Ζε.: «Μ:ηκε: έ::

ἴεωκσε! εκ ιικς2επε :ἴεπιπἔεπ:. ΊΙε πό

Ρουνυγουτ ουΒΗ::: Ια Μπιτ:: (Μέ τουτο

:!είοΙέ:: :1υ'::ΙΙο ::Η:οΙτ,Μ ρτ:τυάτο :υΙΙ::υτ8 -

αυουυο τεεκευτὶου ΡουάΔυτ υυΉε ί:: Βυ

:ογ:::ιτ έΙο:Βυ::2 ά; Η τυειΙΐου ‹ἱο [Χακ

82 έ: τ'οαόΖέε·Ισάαρ!εω , :ὶϊΙ-οὶτ :Μαιο :Η

α” Ρονΐαϊ ο2Ρἰ·Η › ?ΙΜ πια άσκ2:·ε :,σαβϋέ

Με :πε/Με ζ Ωω: Μα Ζωπέκε πω: έ πιο»μ..

ζ.«έκδέ|ε π'α7/υπ·σεπω:: άι· Ϊ07..Ω ]6° σε 9226”

ΙεπιβιΖωι μι» Ϊ:: ι0%έ:πιμ| :&:|έσ πω: αφ:: '

ΜΜυπα. Εμ:::τττοε Η ::ΙΈπυροίΠΒΙο

υυ”υυ κα” Βό:ΞΙο δ£ Μπιουτ ά:: Το:: Γέι!υπ:/

:μυ ν:: ρἐτττ1ἱ άσε ρευμα; ουΠυ'γ:ι

μποτ ά:: ΐ:::νΙοο_ρυΒΙΙ:: :!ε μ: νι·ειγ:: Κρέ

ΪΪ8ἱΟΠ›0ἰ: Η υ'οΞτ ρο1υτΙ:ι μπω:: ά:: ΜΜΕ

ου Η :ιο ρου: Ι; τω:: :που Ιὶβοττἐ,οῖι :υπ

υουττειἰτυ Η υ”ουτ::υ:ἱ τΙ:::ι :με Δεη;;;

Π>Μ δ:: ΒΜεί·'::τυ::: 66 ω; π:: ι·:ου:1υο

:Με αξ7:1οπε :Ια Γ::ο.υάετΙ::,:$8 ου Π ::Β: Β

:ουτε Ειου:Θ*υυ ἀ·υυἔυτ ς;υ·Δυ υ1:Ιϊα Γ::

2 · οουίοἰ6υ:

ω

ἐπ



ι-',.α......- ι 7 7 . α?

.--_ω.Δ.Δ.ωφ

3οο ο ·δειιιντοπ Χ.

οοτιἴοἰοτιοο,οιι τ:ΙορέττΙτο Ια Με, τισ που:

νο ία τ:οτιτΙιτιοτι ττοε-αττιτ:το, 86 ιιο ιΙοΠτο _

ατάοτιιτιιοτιτ έα (Ι·ινοττ οτι ιιτι Που οὺιΙ

Ι.ιιιΙΙΙο ιτινοτιιιτ:τ Ι)Ιοιι ΙΙΙιττ:τιιοτιι: (ααα

σταττιτο άο ίσα οτιτιεττιΙε ι :ματιά ττιοίτιιοι

ροιιτ ς:οΙα τ! Ιιιγ ΈαιιάτοΙτ τοτιοτιοετ α τοιιι: Στ

α: τιιι'ΙΙ α ‹Ιο ρΙιιε οΙιοτ αιι ι1ιοτιτΙο. ΙΙ τιἴοίΙ:

ττ:ροεοιι'ΙΙ πιο αυτια: νοΙοιιτιοτε αΙΙτι τΙ'α

ινοττΙο ταρω τΙο Ια οοτιίοιοτιοοι οι Μαι

άουτ: ΙΙ οι: Π: «ΙοροιιΙΙΙο ίοττ ἔαγοττιοτιτ,

ροιιτ'ανοΙτ οι: 8τατιΙΙ Βιοτι τΙ'οιιϊτ Ια ρα

ι:οΙο τΙο Βίου. £αμπιίε με "ίι!!” ρ·ΜΜτέσ

άσμα @αυτα αστιτύτι , ὸιἴοιτ ΏανιιΙΙ)Κιιο.

97ίάΖ παΜεωε απ: ΜΜε· μέσα: /ατέεπτ. ΙΙ

:Μαιο ιιιιΙΙο ίσια ρΙιιε Ια ΙΙΙοτ:ττέ ‹ιΙο ρου

νοιτ μια Ι)Ιοτι οτι Ια τ:οτιιραΒτιΙο ὁ: τω

οτιτατια, ουσ τοιιτοε Ιοε ετατιτΙοιιτε 8: του

τοτΙ:ε τ:ΙΙΒιιιτο2 ά:: Ια··ττ:ττο ρατιιιι (εε οτι

τιοττιτέ. 'ο' :ι τ

»ο ιΜαιε πισω Νοτια απο: ρατΙέ-τΙο Ια

τ:οτιιραταΙΙοτιοτιο Έαιτ Ισ ΡίαΙτιιιίττ: οτιττο

.ΙαιΙππκι:ιτο,οο Ια τιιαιίοτι ό: Ι)ι€ιιδΖΙΩ

Μουτ πι: ταοοττιασΙοε άτ:ε ττιοίαΙιατια. ΙΙ

.τα Ετ:ττιρε :Ισ ντ:τιιτ α Ια άτ:ίοττρίΙοτι τιιιΪιΙ

£αιωΙω α,νατιταΒοε άιι ροιιρΙο ό; Πισω 86

τ” το”τήιέιτΧ Ποτ ›νινοτιτ οτι (α οοι·τιιιιιις

@τι ,ε 2.3Ετωπ2 Μινι, τΙιτ- ΙΙ, Μπαφ α:: δᾶ9

Μ; |ιαμςΙέστι, 1.'Ετστ·πςΜαφαεέτασε το· _
- .ο - ν ο 2Ισί2°ξ

-.τι.ιι·.ιΈ μια

 



  

  

.Με Αν. Ι. Χ ΧΧ Ι ν, ΙΙ.ιπ.υ.. :οι

ἔΙσἰπ , ό· :ΐ:Ρπ:Ζασ «πω» :πω απ:: σα)

:ύ:Μπω: σ::=έπτε8:22έ. ΟΙ: ΙΙ πισω ίου:

::οοΙΙ:Ιστσ: ρ:σιπιστσωσο: Ισε οοειΙΙ:σε:

:1ιι,ΙΙ :ΙοοιΙσ Ξ: Ι)Ισο , 8: :Με Ισε στΙσ.θ:ε

:μι'ΙΙ Ιιιγ π::ΙΙ:ιισ. $σε οιι:ιΙΙ:σι ίου: :Ισ

ΙΙ:σ ω: .9υ|είί 86 :σε 8σκε!ίσηυάτ ωα:,σ'σίΙ:

Ξι:ΙΙ:σ,ρου: σου ουἰοΙΙστοἰοσο: σο πιτσ

8:Ι:έ : Ε: (σε σ&ε,αΙσ άυ#π87έ,αίθε &·

φάτε.» , 8: Ι:ιΙΙΙΙ:ιοσσ :Ισ του: Μου Ξι:ουε

:σοκ :Ιω νίκη: :Ισ απο Ιο::σ. ΙΙ Ισ

σοωρο:σ ε :κι δοΙσὶΙ,Ρει:σσ ουσ σοπποσ Ισ

δοΙσΙΙ πο:: ΓσοΙστοσο: σίΙ Ισ ρΙυε οσοι: 8:

Ισ :Με α:ΙτοΙτειοΙσ :Ισ :ουε Ισε οοτρε :μή

ίσιο: στΙΙο. αποτο , :11ειΙε όσΙαΙ:σ :Ισ Γ:: ΙΙΙ

πιίσ:σ 8: :ιοΙωσ :Ισ ία σΙΙ:ιΙσο: :οο:σε Ισε

ρει::Ισε :Ια πιο:ι:Ιοε σοοσοιπ: σε: Π: νσ::ιι

- ο :ου:σε Ισε οσοστει:Ιοοε Δ:: Μσ:σο:σε,

άσε ρΙειο:σε;:Ισε πωπω:: , :Ισε ρσ:Ισε,:Ισε

ΡΙσ:ι·σε ο: :Ισε ΜΙοσωι:ΧΙοουε κσΙοοϊ: Ισε

(σωρο: (σε αιγοπε, δ: :οσε Ισε ῇοιπε μι:

Γοκι Ισνσ: ισοοιΙνσΙΙσ :ιο::σ νίειισιι:_,:Ιοο: ·

Ισε ΑοσΙσοε εινα: Βι·ειο:Ισ :οπου Ι'οει: ειρ

ΡσΙσ Ισ :πιο :Ισ Ια πα:ση>, βρω; έ: [πω

ΦΠΑ δ: ἰ4 βωνὶκ: έ: ό: ·υἰσ=ΑυΙΙΙ Ι)Ιου. σίΙ:

οσο ΓσιιΙστοσο: Ισ :Με ροτίεΙ:8σ Ισ ΡΙοε

σκοσΙΙσο: :Ισ :οσε Ισε ΕΡ::σε Ιο:σΙΙΙΒΙΙ:Ισε,

:τι2ἰεσΙΙΙ:ι ίου:σσδε Ισ ρ:Ιο::Ιρσ :Ισ του:

θα (1ΙΙΙΙΙ γ ει :Ισ ω: σο:: ΙΙοτο:11σε οι τω::

Αοεσ5ε

ο _?-ι-νη_ν-$τι



~ι·οΠ''?Π

με, 8· ο ο Μ ο π _

Αοοοε, οπο ευπτοπιιοοπ πιο οωιοοπογοσ

με πιο ππιοπιιοπιπ οι οιι Ιε πιειστο οι οτι Ιε

εεεοο ε δ; ρεπτίουΙιοποτιιοοτ Ρετσο οσο

ο'οσ Ισγ οσι ιοΒιιο Γε νοπτσ ευ:: επιιοε σιτε

ΒσοΙοειοσι Ιοε οοΙειτο σο Γε οσοοσιΙΙεοοο;

ουι Ιοε έοΙιευΓΓο οπἶΓοο επιισστιοσι σιΙΠρο

Ιοε τοπιοΙ:οποε σο Ιοστε οπισσιε;ουΙ ποτπιοΙΙΙ:

τσυποε Ιουπε εΓΓοστισιιε σο Γε ιογο; ουιΙοε

Γειτ νιστο Γυτ Ιε τοπιο 2.Ι'σοο γιο οοΙοΡπο;

σε στο Ζω τοποσ, ' π:οπιιπιιο σΙτ σεΙοπ Ριοττο;

ριτ:2οέμω σε βι καποτε εισο2ο2 ο ευτεοπ οσο

οοΙε οΡτ πιοΙΙΙΙιΙο ο σοε (:τοεπστοει ΜεΙὲ

οπι :τοπιο οσοιρετεπΠιο Βιοσ ε σο: Νεο;

πεοο σετ σοΙΓυε Ισ 5οΙοιΙ;ου'εσ Που οσο Ισ

δσΙοιΙ πι'οπ:ΙεΙπο ου'υιι ΓουΙ ΙιοιοικΓοτο ο

Ιε ΓοἱεγΓο οσσοΙιετιτ πσσε Ιοεισστε,82οιού

πιο οσοΙοσοΓσπε ε'οοΙιρΓο οι σσιεπιπ πιο

τοπορε οι ΙεΙΙΙο τουτο Ιε οεισιο οτι σιιοιΙ

οι νοσσο σο πισιτ : Βιοσ οο!ειτο τουε Ιοε

ΙὶσοΙοε οπι τιιοΓππιο τοπιιρε οο1°υο οπι

Ι'εσττο ΗοπιιιΓοΙιοπο58ε εινα. οοΙε πεί-ο

σοστ:Ιιο σε πιο εοοΙΙρίο γεππιειε ετσι δι·-ι.ιεγε

τεἱΓοπι σο ουσγ ἰΙ οίΙ: σέ: ΕΙἶιἱ;6σ°. Το »Με

Μ: τύπο Ζε ΜΜίμια· οι ποιοι” ογειο,ο Μ

Με” σε ο Μοτο π: τ'αΙσπου ο!ιο·,Μοτ3 ΓΕ

τετικ2 το/οτηυοτ Μπάσο οποσιεσο , ό· πω:

@στο Ρσπ47Μέ|σέΜ. @ο Μάο! οτι/ο ακοη

οι Ρίτσα ό· Μ οπο:: :σε βπειττωπ Ρίο: απο

Ι'Εποινιε!



  

Με μπι. ΧΧ Χ Ι νη&.11.1:.. 3ο;

Ζ'Ε2επε! κβπι μια ΜΜΜ· Ρεν?ε:πεἔελ

1'ειρρΠοοο οοΙει ροττὶουΙὶοτοτοοιπ ουκ Η·

οοΙοε,ροτοο ου:: ο,οίὶ Ξι Ιου: @ατά οπο Μ:

Ρτ.ορΙιοτο Ιου: οοοοο Μ σετ ξΣΙο8ο , πιο

οπο" με οοίο!οωοοτ,Ι'ΕτοτοοΙ Που οΡε

ιιοδοΙοἱΙ , :ποπ Νοκ.:ή” Σπα! , δέ οπο:

Με ὶοίἱὰο!οε 8ο Με πωπω πο Γοοτ με

Μοτοετοοοτοοτ ὅειοε Ιοετοοοοκε.οο Ιοοι

: ονουΒ!οωοοτοειτοτοΙ,8: άοοειιοο οοποο

ΒοοοοΜτιιέο οι: τουτο νταγο οοοΓοΙο

;ίοαι, 8: όπου: οοῇοοτ ω οορ1οτειοτ Με

οποοτε εΙο Ντιπ Με οοίΪέο, οοκοτοο Ιο το

ρτοΐοοτο Ποιοι:: ώ: Μα: όο Μι δορὐοοοο,

Νσω πω:: βιποφέ Μπα ἐκ :ΜΜΜ έκ: οι:

7έτέ, ό· !ι @πέστε άσε Μ|Πα πι: ποιο.ωηω:

εώαπεζ , ἰε δο!σέ! :ίο ]ιαΜε πε .ε”ι:/ί_ρασ !ε·υέ

βια ποια. Νικο εσωβσκωε: ίαβ>ζ επ Λι ω”

κιΡἐοέοπιἱιέ ό· άι· ι0επΐ22ίω , @· οταν:άσκω·έ

ΙΜ έα: νεο:: εἐα#έε: , ιζεπστω.σ ία τάφο· έκ

δεἰἐυειι%. Νοετό ΡτοΒΙιοτο Ιο τ:0Ι1°1ρειτο οτι

`ίοπο ἐ πιο 8οοείέση οποσ ΑΜΙ οι: οοοε

οοτοτοιιοἱοοο με Γοιιὶοτοοοτ ία οὶοοε

οοοπτιο αιγοοε οτ: (ο οο·ιπέ ,οπιἰε οουε

ι!άθοά ο11ίδ οτ: οσε Μαιο; μι: οοο μοβ

“Πω Ή2γοτι1εο: όΜοο-, οοκοοπο υπ

Ι β9"Φοϊ ΐ-0τΙ:Π8ο ίιτιοοποτωοΙο οοί:οοο

Η ροτίοι·ιπο ό-ο τω; Ιοε "Με ου:: Μο

. . :πο
  

  

οοΙοἰτοε Φ: (εε Ει!υτοΞτοε ιογοηε,8ε ρουτ- -



ε“”·"πι*”.:ΐ--ΕΜ

---- --τ-

μη. 8 ε τι Μ ο τι -

:τω ωττω τω. ΑΜΠ Πωσ ΜοΙτ 21

ΑΒτάΙ·ωατ, ΑΙΜιβεω απ: στη:: μΖω, τω· 2έ

βετ Με ύΜτ!έπά· τα @αν 2:·6.τέτωωι'ε Ε!

Π:ινΙιΙ ι:ιχτΙΙνστε οτιότο1τε τΙο Με Πατιν

' Άπω ΓοΒΙοτιβε εμε Βίου τΙΙ: Πω Βουτ:ΙΙττ

86 τα Έστω. Μ:ιΙε α: ιι'είΙ με επι ΡτΙνΙΙτἔτΞ

«Ι'ΑΒταΙιεττ1 8: τΙο Μπι ΓουΙοτπωτ,τ:'οΙΙ:.

τπτ Δντιπτσι€ε οοωτττυο 5 τουε Ια» νττιγε β

τ:ΙεΙοε:οατ σε ττιτ:Ιτιπε ΒενΙτΙ :τσιπ (Η: ΡΕ

18. 132εμβ τα ότιιτίέσπἐ ωωεεωεμ2 .Ου

.ττνΜεσπ ἐία]. δε ΡΕ 115. Φωτό! Δ/β·άπ Μ]

·Ι'εττωτ-2, ω, έ! Μ κατά: (θ ύυπείέττωὶ :Μέ

στα μέρει π·Δ.·ΕτΜ Ισ ΡίτιΙωΙίτε τΙΙτ τΙο

τη ωεΪττκ 8ετΙο τσιπ Ιο:556Ιι:Ιοε τ 1ΜΜ

ΜΜτΙ& όσασ!έτ·π. Ετ τ:'είτ Ιογ τη Γ:: τ:οιπΙ

τΙοεττο άι: ΠΙειι πω: πωπω 0τ:τ20ΙΙαττο ὲι

καυτα: Μι:: 8: τ:οοίοΙεπΙοτι 90ο Ισ μου

ττιΙστ , Β αιυίτ: ώ: Ιω Μισό:: ΙΜΙτωΙτέό6

ποσο πειτοτε,8ε τΙο Ι, οττΙΙ:Ιε: ττιαΙΙεσ άσε

ειπιεττ:Ιε, του: νΙΠΒΙοε εοτυπιτ: ΙτινΙΙΙΒΙτα

άουτ ποστ ίσιωσε; τηνΙτσιπιοι τετιτ ειιτο

τπουε νΙνοπε Πιτ Ια τεττο,δε τΙ6ΠτυοΙε :τσιπ

τπτ ΩιυτΙοηε ττοι:ε 8τιτο.τττΙτ, :Η Ρετ ποπ:

Ρτορτο Έστω δ: ρωόοπα·: , τετ ρατΙ':ιΙ‹Ιο

δ: ρω· Ισ: Γετ:οι1τέ τΙοε-Ιιοτπτικε :Ιοε Ιουν

Ι:Ι:ΙΙΙΙεε ; ιτιαΙε άοητ Που ποστ τΙοίοιώ

Ρετ Ω ριιΙΙΙ:ωταριιτ θ Μοτό δε [Μάτ Ει

ετΙΐο ΙτιθοΙο (Κατσε φωτιά :τσιπ Ιττοιιτ

ω:

... -Ι Ι._.-....-4-.--



  

Ι .

  

  

ο »τοτε ° .- __ Ρωτώ 1..)ί ΧΧΙ ν, 1Ιτ.ττ.τ›.ἶ τῇ

το: ΟτοΙΙ)Ιοο_ίοτττ Ι3τοιτ ττοττο 5οΙοΙΙ,

Φωτο τμ:'ΙΙτιοιτε τοτττρΙττο._τοοε_ @ο Γ; Ιω

Μοτο 8: οτ: τα εΙοττοτττττιΙε πο· (στο το”

ττοττοΙοοιτοΙἱοτ ; μπω οσο τΙΙι.τττ οοΙ'ττξ

οοοτρτοτοοε απο τιποτε τωρτσ1ο1ττοτω

τοΙοθτοΙ:Ιο, 8ΖτΙο Ιἶαοττο «Μουτ στα απο

τοττοττο- ιιττΙοτι απο ττοττο δουνοττιτα τ'

Νεο ., . Ποίο Γοτοττε Ιιοτε «Ια Ια ?οκτώ τΙττ

ἔσω Με :απο τω υτττω 8: οι: τττοττάο, 8: - 4

Ρετ οοττΐοττοοτιτ τΙο τοτ1τ βοοεττοοτουτο _αρττοεοΒο.ο το; τω αουτ π'τίττ=

τοστ 'Με βείοΙο τΙο ρτοτο&τοτττοποσ : Μοτο Μπιτ ουσ ττοιτεττἱτἶττξτδττέ

των: οΙ1οἱτ ττ10ττοΙΙο οτι ττττς€ωιτετ τΙο

Κάτω;;; οοιτε Μουτ» τουΙοτττεΞΙ. @άτοπ

ττο , τ: τττοίτττο τι οοτττοτττττο ττοττίουΙο-:

τττοτττ το»ΜΙττώτττ &ίτ/έμέ , ήρωά τοπτρ:ξ

Μ· Ρ:Μεφτοττε ίο.Ι··ΡάτβΜτέ:,_ Ετος

οοτιίοττοοπτ τοττΙουττ ΒοίοΙττ οιτ'τΙ _ττοτιέ

δοτοτττΙο 8ο ττοιτε οτοττ€ο σοτιττ'οτι:τ_, το ·

οροϊττοτ-ίο Ι5οττττέ ΞτΙοιττ ττττιΙΙοο; [ο [τιεοπτέ

:Ἐκ @ιτε τοΓοτ ; οττΓετουΙΙΙοποο_ Ξτ Ιοιττε_οβ

.ίοττε:οβ'ο1τττούτοοογ ΙΙοίττΙΙτ ΜΧ μη; 1ο

ττοΡωτε, @ητω:: ατο, το"εμφΜετέ

το οοττο οοτττροτττἱίοττ τ Πάφο;;; μή. μα»

·ετττοτΙογοοτοέο ροττΙοβοετοιττ Ιοτ μη!

οΙ1ττετοΙοίτ ουσ Ιω τιιιττοε ττο`οοο_κἔ·τοτιτ.Ιοι

μτΓοττοο ουσ «ΜτΙ οοΡτέ, _τττοΙο :μια Ι)Ιστε

.ο · ο ΐ τω

/Ι > .. Η

  



-->--ιν ?ήν 7- ..

μνο .ο ν· δέ πι: ο ο Χ. 7 Ι

που: οοι.ιντο :οιι:Ξ:Ι'οπ:οιι:, Μ:: οπο 6ο

οιιοΙοιιο οοΙὶιἔ οπο: @σε Γονοιιο ἑι:::ιςιιο2›

Ποπ :ιο που: ριιΙίΐο Ιει:τιειΙε ιιιιΙ:οι (Σ”οΙΙ:

Ροιι:οιιον ΒιινΙο Ιον ιΙ.ιίοι: ΡΕ ν: Ρἰιιῇοατ.ι·

άφο2Με απο :Με , ΙΙ π', ο· ω; επ132ι·ο·οοά

πο:Με2/α ἐ£ΙἰΦϊΔ27£Θ: Ιων τον Ξανα!ο κ::

ἄινοτἰἰο7 απο” ώ· Μαν. 8ο ΡΙοειιι. ε. Βιοτπο!

:ο ίκ·ο2ω: Α: Λινά ή· Ζ'οκυέ:νοπωσ σέο!νέου

Φ€οἰ#422££ :Μπα άπο:: πωοΙε!ίω. -

› νοΙΙα Ιω οιιιιΙΙ:οο οι: Ι)Ιοιι , νοΙεΙ Γοο

οίΐοξ:ε, ΙΙΕ26Μοί (ιΙΙ: Ιο ΡτορΙιο:ο ΜΜΜ:

επι:: &·εΙο27ο,ί'Ε26Μά π'οροτἐπο ανω:: &έαισ

2 του: ΘΪἔὶίὐἴΜ2|ΪΕ#Ϊ οι έκ2ςοι·2ιέ Εο::ο Ιοο

Ιιοτιππιοε ΙΙ :πιάνο Ιο·ι:·νοιι:· οιι“ιιιιι Ιων:

:οιπ Ιο:νΙ:ει (ω: :ι3ιιΙΙΙο:ο-& ιι:: ΙΙιν0:[Μ
Ρ:Ι:ιοο απο Βοοι.ιι:οιιο άΙοίΙ:Ιοι&ιοτι 86

ΦΙΙάΙΙΙεΙοΙ:ό ο: οιι'ΙΙ οι ίου. πιώ οοοοκιν=

ΡοιτΙ”ένΓοΙ:ρα: ·Ι'Ι-88τιι:Ι:ιιά·οίοΙορο: Η;»

ριιιίΙοίιοο ·άο απο: Διιι-ίο:νιοσόοίουοΙιήΙ

Ιο Ισια ο.::ιιι:Ιιέ. ΙΙ -:ινοπ ρι·οιιτΙ ρειοαι:Ι:Π ο(

ο :πως :νο Γοι·νοο: Βίου :Ισ Ιοοιωι::3οοε.·

()'οΙΙ: :ιο ::ιιιΙΙΙ:ο ::οε-:ΙεΙιο , :ποιο-Μωβ

::ο8-ΙΙΙ)ο:ΜηιιΙ οι: ::κιοοιιο ῇοιτιιιιἐ ιΙο:οξ

οοιιιροοΓο: ,› ὅΒ ::ιοΙιτιο πο; οιΙ:ιο::ιΙο:11->

:11οιι:,Ιο ιποΙιπΙτο Ιο:νΙοο οιιι Ιον οίΙ::οιι

οι: ειναι υπ οοοιιι· οιι:Ιο: 86ΙΙοοο:ο. ' ΙΙ

' οπο: εποε ό·έ!οϋο, Ξι :σιιε απο: οιιἰ Ιο

ίο:νο:ι: :Ισ απο Ιο::ο. Οοο ιΙοιι:ι οιο:εοΙο

ο 87.4::

  

ι

ι Ι



  

ά Ι:=εμφ :;άΧωλ 'Ιω μ; _
ἐἄπΡεΪ&:ἰ:ἔΙοἑπἐ , ω:: ΡΗ; Ιγε:ί:::τΙου: : Ι

Ι
Ι

 

μι· _Ιοὲ*Ιυ:;ςρτ:το°ε.'Ν..υε Με μαπα”

::έΙυγ :Ισ @πυρ Ρου: Ια ειπα:: ὁ:: Πάο

μου: αν:: ::$υ;Ι::Μ·ουε ΓυΙ:Ι:υ::Ι:ε :1υΙ '

:»'δυ ουἴυΙ`νουΗ 82 `::0-Ιυ9·:Ι:; 8Μι·σ ρουτΙυ ' ‹

ΖΙοτΙου·Γο ΠυτυοταιΙΙ:έ :Ιω που; οίΙ: Ιοί-στ:

.νέα ΜΒΜ; :χυΙτί1: Ι:: ΙΙΒυΙΕ::ΑτΙοπΙρ

:Με σέΙΙΙυειΙτο Ευ = #Ι4:ΙυΙ:ΙΙο Τομουυου:

/ :εφ ιυδυξίατι Νό"ω:::τε-αΙωευ: Εεε

αιΙΙ:::ε ::Η::2υ:Ιουτ [Με :Σά :Ιου::τυού:ςΒ

υτο::%82ΙΙΙιου:ιουι· :με ΌΙου·Έαιτικουυζ

ἔἴοευῇιΙῇυε μπακ:: Με Ι=ιοτυτυοε :ΙυηΙΙΙίΙ ~

:φυτά ςο::€ νέα: ευ Γεω ευυυεΙ

ΙΙΙ: 59-:·-Β'Ε:Ι:ΜΙ ΙΙ:: εφ:: Ιθΐ:ΙΙΡά

βϊεπάίίβέό·ιππήέβ, Ι:Δ)ν,· &-#Μ]Θπα2:·93ΖάκιΜπεἄς2α`ρτἄΐυΙἀΝΕζξέυΙΙν:::·:Ι6

ΙοΙ: ,28 Μ" χω: ΙΙΙ-Ιω ξσ:#άω: :ΜΙ-μ

228,· &· Μέ(φάτε ὰ :ειρθι;ΙΖξ ύιυέ '

Μαϊ: :κι ρου: ἴοηΒ`ΙΕυ μἶευβ::€ ::ρυΙου

δ:: @που :Ισ ω:: ν δέ-13β€Ε6- ες:ιυό

σο:ήοΙυΒο:ΜυΗ Ισό:1ΙιτΙόψετυοΙ·ΙΙΜΒ:ΙΙ(

:Ιὁἱ_Ι:: Ι-ευυσΙΙ:: :Ισ Μάο $εΙευ::υ:Ι:5(υυ_

ΦΪΙτΙΙΙἔκ”ἱἰ:”αΦΪΙΙ2ἑυἰἔ δ; ΙΪΔὲΙέἔἡΦε#Ξ`ΒσἔΪ

@ία ΜπάέζθΙ 6ξ:3::Ιυέ 66'Ισό·ε,ΙΙ:Φβξαέ ·

ΒΙοτυουτυυ'Ιά ΙίοΙΙυο-ἔτουΪυ:αξΙ`ϋ'τἶ ὁΖ_:Ιοἔ_

ΜΙΙ:Μη·:: ω: ΒἰΒυ-ᾶοΙΙυ·ἐ°ο`υ;ὲζ Φεβ ·

Ρυ:τυΙΙ;ΙΙ·ΙοΙΪΙΙ1Ι`:ὲ3 ; 86 έ0υί ιΕυΓουιβΙ:; _

(Κ: 8τ:ι:1:Ι 86 Ι121τυυπώΙ ΙΙουυέυέ @ΜΙ Ι::ΙΙΙΙ

γ !· ν ι· :::Ι6Νέ
  



ΗΜ α..
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....-4.....-ο.-"·το_ουν""Μϊ

δοθ 8ΕιιΜοδιι Χ. ο

τοτοτνο οτι του Ραταάτε , απ· Μ @ή α ίε.τ

Ιστουττ#έτ ατε Μ «τα απώτατο @ε α; :Με αυτ

οβ ττ·υσπίτ. Ετου οττο6τ τιιιατιτ τι Ια_ιτ:ἰο τατοα

τουτο , τιουτ νογοτιε ρατ τιοαυ.οουτι άο

ιτοττιρΙοε, οοττιττιο Ι)του άοτιτιο @μια αυτ:

Εστω οτιττο Ιοε Ιιοττιυτιοε άοΓομ.ιοΙα οι»

οΙτυο Ιοε στου” οτινοτε οι.ιΧ Ρατ υηα νοττυ

ίοστοττο , πιατα ττοε-οτυοαοοη.ΙΙοοττυοτ

Μου ου'τΙο αγοτιτ άοε ουτιοττιττωτιατα σου»

πιο τ! ου το τιιατΙΙ:το άοε οοουττ,τΙ ου τοπια·

ροτο τοΙΙοτιιοτιτ Ια Ιιαττιο , :τυο ·ττιοτττιο τΙ

Ιοτ ττιάυττ ττυοΙουοετοττ) ττιαΙετέουττΙε οτι

αγοτιτ,α Ιουτ νουΙοττ άυ τιτοτιοα αΙουτ

οτι ταττο,Γυτναυτ ο:: αυτ οΡτ άττ_Ρτον.ιώ

@ο τΖωιωτώταματιά ΡΖ£ΜΏ' απ:: ονομα· α;

ΜυιΜκ τ! αμψ !τι τα" 46 β.τ φωι-Μ·

του: τη. Ατού ά α τατι: ττουιτοτθταοο α

ΒαυτοΙ 86 α ΡΙυβουτττ αυττοε άο Γοαίοτντ

του” άονατιτ Ιοε Κοιτα στο ΒατιτΙοτιο ο ο; άα

ΡοτΓο άοΓουοΙατΙε οΒογοτιι; Μ; οαυτττέ : «τις

ταου: τουτΙο ο.οττια άτα. Ι'Ε8ΙτΓο , νοτια @του

ττοττιττιο τΙ του: άτοΕιτοάο τι.. ορο Πτου

άοτιτια εταοο αυιτΙΓταοττι:οα οτιιτοττ Ιοα

Ε<έγιαττουε ,άο τουτο ιιυο τιοιιτουΙοττιουτ

Π: Ιοε ΙαττΙοτουτ αΙΙοτ οι: τουτο Ιτοοττοξ

πιατα το: αοαοττιτυοάοτοτιτ άο Ιουτε ναττ

ίοαυιτ ά'οτ8οά'ατυοτιτ 8ο άοΙουτε νοθ;ο

τιποτε τιτοστουιττ ει: οοιιιτυο ΑτΤοοτυα

αγαυτ

*ήή__7Μ__*ΜΜ
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@ο

αμκ:: :Ιοοοέ ο ο ΓυοΒοί):Ιοο :ΙΆι::::ο υ::

ΙΙιο€Ιαο: ΠΙΝ:: σοο::σ Ιοε Ιυἰίε,οο :Ιοοοει

ρου ορ:έε οι: :ου: οοο::ειοο ὰ Ι:: ο:Ιστο

ουσ Ιυγ σο Π: ΕΙΙΙιο:,6: ΜοΙΙΙοε Βα::ιο:Ι:

:Ισ Ι'ορρ:οΙΙΙοο :Ιω Ιοε πΙσοοοοΙ::Ε: σου::«

πιο ::Ρ:έε πω: οΧο:σέ Ι'ΕΒΙΙΙο απο

ΙΙΙοοοο μ: οΙυΙΙου:ε ::σε-ε:ίο:σε ρο:Ισου-·

:Ιοοε, ΙΙ Ιυγ ο σοο::ΙΙΙέ Ισε σιτυ:ε οσε

Ρ:Ιοοοε 8: :Ισε Επιρσ:ου:ε, 8:· Με:: :σΙΙσ·:

οπο: σ1ουΒω σονο:ε σΙΙο ,ουσ :οσθοο Σὲ '

Ια Ιὶο ΙΙε (ο Γοο: :οοεο2 ε: (ο σο:οο1υοΙοο,

σο:οτοσ ()οοΙΙοο:Ιο Με (Ι::ιο:Ι @Με :υσ

οοΙΙου:ε ) Ε: ου'οοσο:σ ο.υΙοιι::Ι'ΙιυΙ ΙΙ

σοσΙΙοσ :1υειο:Ι ΙΙ Ιυγ :ΜΙΒ μι: :ΙΙνο:ε:οβ

τω:: 8: με: :Ιἰνο:Ισε σοοίΙ:Ιο:ο:Ιοοε Ια

:ο::υ: οσε Κου:: 8:σοΙογ :Ισ Ιου:ε ΜΙο·Ι·ε

ΙΙ::σε ό:: :Ισ Ισυ:ε· ρσυρΙσε Ξ: Ιου: οοοίσ:

ν:ι:Ιοο. ΙΙ γ σο ο :ουΙου:ε ο-υΙ σο: :Ισ

8::ιο:Ιοε ΔοΙ:ΠοΙΙ:σ2 ::οο::σ οουεε:οει1ε

σσυΧΙὲι :οοί:οσε ουσΙουσίοΙεΙΙ Ισε σου

πω: τοί::ιουΙουίο::ιοο: :ΜΟΥ , οι Ιοε

Μ: ::ονοΙΙΙο: εινα: ου::ιο: :Ισ πσΙσ οσο:

Ι0ο ΕΒΙΙΙο οοΊΙε :ο ρο::ογοο: πυρετο

νοο: Μ: Γυ:ου: σοο::σ οΙΙσ ; ο: :Ι'ου::σε- '· Ι

Με ίειοε Ιοε σοονο::Ι:, ΙΙ οο1ο::Ι: :σΙΙσ

τοοο: Ισ ίου :Ισ Ιου: ΙΙ:Μοο :ΙυΪΙΙ ο'οσΙοΙ:ο

οΙυε ε: οο::σ :υΙοσ , δ: ουσ :οσΙΙ::Ισε.ΙΙε

ποιο ίου: ο·ε:οίΙσε ε οο:ο·οιο Ι'ΙέιΙΙ:οΙ:ο
·* Ι Ι · ' ν 3 - ΕοοΙοουΙΙ:ί

__Δ__“ω



  

Γ'

αν · ἔΕ ΜΝ0“Ν-

` Εδα!εβαίβςιη: Μακ :ιρτοικί ε1ι:'Η :Ρο ετη
Ηνέέ ἔιΔὁΙνετ[ο; @Η @με Με ΈΛοιπ Χανί

ςυι:Ιρ επι οΧροίοἰ;· Ι;:€ ΥΜαττγτε @Με Μ;

ἈτορΙπ1:ΒεαττοεΕιι5 Πω 6ο Με ᾶεοὶιἰτιἐτ

με από σετε!ΐε2. Ε: Πώς: η·28άποά Ρετ

@Με Μπα τωω:ε άο [οτι Εΐρήτ σε ία

( ΐιο11τ-άσ Πω ΕΒ1ιΓε δ: άι: Π:ε @Ειπε μου;

[σούτ @το ττουνστ άι: (φώς όει:15]σ πιοιιἔ

' δε, Πε ο”γ ρουττογο;σε με ΓυΒβί';οιά σει:

Α ὶΕ Φ: Ι'ωι€ρει:ΒΙε 911ὶοίἔοπφ0Ι85Β0πἔ
Β: Ιοε πισίοΙι:ιοε. - ΐ ~ Δ. -.

· ' ΙΙι16ςΙοεπιε με ΓουΙωιν.πιτ ετο.σο εφ;

@επε,ΙΙ !ειωέι'ωπε ΔιιβἐΖοἐπω ά1:ΙόΡερ- `

ΡΙιετω 82 σοπ:111ο Πε (ω: ΜΒΜ: πρωβ2α:

έκ Δ: 2ιυπ , ΜΠΕ ςιΠΙ σΡι Δε: ει: Ρίσειυωσ

Μ. Π·Ιοε γ Μ: νΙιπε ςυαοι:ὶ Η Μη ΡΙΜΠοκι

Ιιοπω:ιιω βοιωτια νουε Ισ νογε2 :κι υπ

ΑΒέει!ιατυ ε1ι1Μ:ΡεοΙτ τσἴροᾶό εοιητπο υπ

[Μηοο απτο Με Ρτωεε:ε 8: Ιοε 8τ:1:ισ.°15 όο

Η :απο άσε (Μπακ, εικ:οτοςυ'Ηγ ίυίϊ:

έ:ττειοΒετ : Επι ηη ΜΩΡΗ, (Ιω άε:Ιει ίοτνὶ

@ζω άσε: Η ρτἱἴοη ?οι εΙενό Ξι Η: Ϊιπὶιποτι

- όαοοεβο :απο Ι'Ε8γρ:δ: ΕΠ υπ Ποιπε:Ι,

Επι ω: Μειτάοσ:Βέο, δ: επι υπο ΕίΗπετ ΜΒ

ς:1ικ3Ι5 Η ει Ρωωκ οΙὶτο εωωι:οςι σοσι

Με κκε ασ ρ;ιϊ5 ‹ὶο (:αΙάέο , δ; ειυίςιιεΙε

πωπτωοϋπε Η ο ΕΜ ροΗΕάστ Ιοε ρΙιιε

μισώ Βοιιιιαιιτέ δε σκατα:: Ιοε ε!πετεεο

° - ] Υ ?· . 4 Ι"

. (

4
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Ρε15 Αν. Ι.Χ Χ Χ Ν. ψ. πιο; με

|οηΙοε ὶκοοοττοοτοέ9 «Μ ' οοτιο 8τοοὸο

ΜοοξτεΜο. νοιιοπιο ο1το2,Μεικ Η απο

:Νο Μου ίοονοοτ ηιΐου Μο ἀο ΦΩΦΩ

μεσο: ‹Ιο απο @Μο ουσ Ιου: οτοπ1οΕ

“Μ 1ο ι>τόμπω , :Η (σο: οοεΙιοοοκοο86

ροπΓοοοκοι @το Ιο _πιοοάο οι: οζνοκίορ

Βιοοοιο ΙΙ οθ: νε”. ΑνυΠἱ βια-ΙΙ ωποκω

(ω: :οικω Με οποιοοίΐε3 οοε οοικάι&16ε

τέρξοωΙοο ονοο ΓοΧοορ.:ἱοο ἀτ·ΙΔ·(Σ:οὶ.Χ5_

@η Βὶοο (ο @τι οδο ἔοὶε Ξιοικτο,οο μου:

οΕπιΜοτ (εε οοΕΞιοε , οιιοοιιϊωοοικο·άουτ

@το Ι'οοκοονδι,”οο ρου: :μπεστ @οι μι

τἰοοο.ο,οιιοοοκ ο«πωωτ |οικε οίΐοέλ1οιιο

οι: Η :στο δομοοτ Με οιονοι· ου (Πολ `

Μοἱε οι:Ιο κίαοοοίοοομιε οοο-ίοε οικω

:Μπα απο (ομοκ νο:1ιοοΙοε , οι ου'οΙΙοε

πο ττοιινοπτ Ιου: οοοοκορΙ1Ποωοοτ αι:

τοοιρε,ο_ο 1ο Εοτττιο, 8ο λαιμο πιάσω οοΉ

οοοο-οϊττοίΙ:το οοονοοοοΙο ο [ο .8Ιοῆ;ο ει; ὰ

ὶ_εω' ἔο·ὶοο ίζοκτο ἔκ:: επ απο ΒΙοἱτΩ

(ΜΗ ·1ουτοοοοο ου πιοοὰο οΡε Μοο οοπ- |

ΜΜοο1ο , .κοοκοο οἶοΡε :μου Επι ρου τΙο

9ΙΝήορο ρτἰΧ οι: Η οιτεΐοο οιι'1ΙΙοοοΓοπ·

μ εΐοίΕσείοε οοίοο;, 82 εΙοε Μακ ίρΜιοο!:

δ! άΙν1οοοο”ΙΙ [ουκ οοροποπ πω: Ρετ Μ.

ωω01ΜΜίοο άο ίοο.Ε.[οι;1: : δ: πιοΙοε

Ίιἰε-!ἰο!μ€ογοοτορο;οᾶί-οο.:Ιο Μ ἔὶοῖτο οοἐ ·

ο Ψωἰϋώτωτονο-Ιέο οο «Μέ *οι Ιω Βογοοε ο

·- · :πιο >

Χ



τ"ή-------9'κ-'εσπ·στ..

|2'ντ Ν.[ζ|ζ τ”

- Τ 7---τ··-+

"τα ] διττΜοττ Χ. 9

:το ττεΙείτε τοϋ Η Ιοε @το ΙτετΙτττετ αν;;;

Εεε εοιττετττετττετττε ετετττεΙε,8τ γ τεΙ8ττετ

οτι τε εοτττττττοτττε τΙε τοιτε Ιοε ΕΓρτττεΙττεττ

Ιιειττειτττ εινα: τΙοε εττττεε ΜΙΒ Γττττττεε οπο

Ιεε Αττοεε εΠειτε , 8ττΙεε εοητε ττιτΙΕ μπε

δ: τττεοττττρτΙΙτΙεε ειτε εειτττ τΙιτ δοΙεΙΙ 8:

τ3εε ΑΡττεε. Α τοστ εεΙτι εττεοτε°, Ιε Ριο

ΡΙτετο ετοιττε , @το Με:: α'ερττ8πε απο»

ύέει: Ξ· κατ· ?Η τύωτέωυπ αν: έπτεέτέττξ; Γοττ

ττοιττΙεε ΙτΙεττε ττττΙ Ιοτττ ττεεεΙΕιττεε τσιπ·

Ιε Γοιτττεττ τ!ε ττοττε ροντε ντε,‹$ε ειτε ττοιτε

Ιιτγ τΙετττττττάοττε τοττε Ιεε του” Γοιτε Ισ

ττοττ:ττΙε 7τιέπτ εκστέόέεπτίοΙτ ροτττ Ιεε Ιττεττε

ίρττίτιτεΙε 86 ΕτετττεΙε 98,42ύ! 2ΐα[ΜΜ2 «πω,

9ει”στ·82#εΜ'α τω:: εεττ ή· ?πιτ 86ο. ΜετΙ5

Δε" οπο ττοττε ΓεεΙττοττε.ττιτεΙε ττοιτετΙεγόε

εΙττε Η =ττοιτε νοιτΙοττε ποπ ττεττ Ξι τοστ.

εεε Ιττεττε @Η ιτε τΙττ με ΓειτΙετττειττ , Ετ

1τε ττοιτε ετττττΒττε επειτα Νεο, επ Ετ ακί'

τττε τοττττε τττ.τΊΙ τινοττ τΙττ, τ! :πω α? .9υ!εί!

&έφωΕετ;ττταΙε τΙΙτ, Η ίσμτέπε πω»

@στα τἶ τω:: ετα τύωέπτω τ» 2πιτέτ2:έ , ε'είτ

Ε τΙττε ἔι σου:: ττττΙ ΓετνετττΠΞειτ. Γεω τω·

τ τε,οτττ οτττ Ιε ΐοτιτ «το εμτττΙετ Ιοτττ εοτι

`ξετεττεεττεττε τΙε τοτττεεΙεείουΙ·ΙΙιττεε ττιτί

Ιιτγ τΙερΙτττΓετττ,οιτά ρτείετετττΙο Ματ τΙε Ιε

βουνοΙτ ΐετνττ Ριττετττετττ & απο ΙΙΙ:τεττέ

ἔττοτττε5 τω. εοτττωοιΙττεεζ τι τ:οιτττ:8 Με

` τ Ι · τ · ττεΙτεεε,

τ . Ε-Δτ-τω..-



  

δ

Ρει:.ιν. Ι.Χ ΧΧ ΙΙΙ, ΤΙΜΜ Ν)

τΙοΙΙοοε , 8ο ο τοτττοε Ιοε 8τιιιιτΙοτιτε τΙο Ια

τοττο;τιτιι (ων: οτιδτι ι οοτιιτιιο ιιοττο δεύ

οτιοτιτ τΙΠοιτ οτι Ιιοτι ΝτιτΙιετιετοΙ, α'ο στη:

Ιβιιέ!έτοιβτπιβοιτάω. τ '

@τι ο τιοττε , Ττο.τ-τ|122.τ Ριν”, τιο πιο

τΙττοι τω: ττττοτιτινοτιιοτιτ οοε οΙιοίοε 82 τΙο

Ιοε οττοτονοτ Ι:τιοτι οινοτιτ οτι οσε ττιοτιιοι

τοε οι οτι τιοε τ:α:τιτε , τεοτιτ τω Βιιτο τισ

ττο ρτοΗτ οοε οιτοοΙΙοτιτοε οιιτοΙοε τιο

τω ΡτομΙιοτο. Εοιιίιτιοτοτιε τΙοτιο, ειναι

τουτο οι οοτιτοιιτιοτι οοΠιοΙο τΙο ιιοττο το

ιιτιο, Ιο τέτοιοι! :ι.τττιτιττιΒο οτιο τιοτιε τινοτιε

ρτοτιιιοτοτιιοτιτ , τΤοίΙττο οτι ΓτιΙΙιτιιιοο τΙο

Βιοτι οι οτι Ιο οοιιιττιιιτιιοτι τΙο το νττιγο

ΕΒΙΙΙ-ο,οττι τιττιτ τΙο οοτιιτ τιτιι νινοτιτ οτι Ισ.

οοιιιιιιτιτττοιι τΙο Κοιτιο,6ο τιοτιε τω τοκετο
τοο οτι Ι)Ιοτιιι'οίτ με (πιο Ιρτιτοττιοτιτ το

Ιοτι το ροτοΙοοΕτ ρτιἰε οοττιτιἱοτι ιιοτιε Ιοττι-ι

ιιιοε Ιιοτιτοιιιττττι οτα οι: οοτικ οτιιττγειτιε οι

ττιοΓιιιο οοτιτιοιΙΙΙιτιοο οπο τιοτιε , τιο ροτι

νοτιτ ροττιτ οτι τοτιτε'ειΙΙοττιβΙοτ ροτιτ οτι

Βιιτο ρτοίοΠιοτι , οτι πιο Ιο ροτινοτιτ τιιιο

τοιτοττιοτιτ, ‹Ιο ιιτιιτ , οτι τΙοε οοινοεοτι οτι

τΙοε 8τοττοε , 8ο ενοσ ττοε-8τιιτ·ιτι ιιιιιι€οτ

ότι Ιοτιτ ντο ιοοιιιτιιο σου:: τιιιι νινοτιτ οτι::

Ιιοτιιτ οτι τοτ8τιο οοττο τγτιιτιτιιο οι οττιιιτι

το ΠιτιοοΙιοτιο τιτι”οτι ορτιοΙΙο ΙΙ'ΙομΦτέτινι

Ροτ.ιτ Ιο ρτ.οτιιτοτ, νογοι οοε τιοντοε 8093

·` το τιιιι
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"ή με ε! $ειιιιοπΠω νὶνειιτ άειιιε ΓΕ8ΙιΓε Κοκιιαιτιει Γεω '

ειισιιιιε σοιιτιοΓΙΓειιιεε ειε Μ. ρ:ιτοΙε· ει::

Πιειι,άοιιτ Ια !ε&ιιτε Ιειιι· εΠ: ε Γενετεξ

πιεσε ΗεΓετιιιιιε ; Γεω ειιιειιτιε ἱοεεΙΙἱΒειι

εε ειε εε ιιιιεΙειιτε Ρτερετεε άιΓειιτ ετιΙει

ΜεΓΓε,ιιι ‹!ε ‹:ε ειιι'ιΙε όιΓεπιτ ειπε τιιεΓιιιεε

ειι·ιειπε ρι·ιετεε , Ντου: Γε ΓειιΓΞιιιτ μισή

ειιικ επι !απειιε Βειάιετε;Γειιιε @απο ιιΓεεε

όεε ΡΓε:ιιιτιιε5,άεΓςιιεΙε οιι ιιε Ιειιι· άοιιιιε

@σε ειιεΙειιεε ιιιιε Ξι τεεἰτετ 8; ετι ιιιιε Μπι

Βιιε ειι'Πε ιι'ειιτειιάειιτ με; Γεω σ.ιιε.ιικιε

είΓειιτ:ιιιοε ειιε Ιειιτ τεΙιΒιςιιι Γοιε Βοιιιιε,

άουτ Π; ιι,οιιτ οικου Γοιι_άεττιειιτ, ειπε

ΓειΙΕτπιαιτιοιι εεε Ιειιι· επι Γοιιτ Ιειιτε Πω·

θ:ειιι·ε ; ὅ£ ειι5ιι Γεω ειιιειιιιε σοκιΓοΙει:Εοιι

ι ειι Ι'ειΙΓειικιιιιεε άεΙει-8ι:ο.εε ιιε Πάω δ£ όε

Μπιτ ΓειΙιιι:. (Με ρονιεε Βειιειιε Γοκι:Πε

| με βιειι ιιιιΓετο.Μεε ι β: 11008,ΜΜ Ειναι,

- με Γοιτικιιεε που: με Μαι - Ιιειιτειικι

` Γ Νοιιε :ιοί ιινοιι5 Μι!ιβει·ι:έ εΙε Με Ια ρε

ιτοΙε άε ΠΓειι @σε ιιοε ιιιιιιΓοιιε 86 ει”ειι

νεοι: ειιτεκκιιε Ι'ειιροίιτιοιι ὸεικιε Μ Μπι

ι;ιεΞ Νειιε τμιι ογοκιε Πἱειι ρει:Ιειιιτ 5 υουε,

Μειιιι,ρειεΙοηε ειιιίΒ Ξι Ιιιγ @σε πειτε Μπι

ἔιιιΦ Φ·ΜΦΙΠΦΉΦ ἔΝ0ιιε εφ ιιοιιειείἱοιιϊΓ

@Με ει; μη: μι: Ιε ειιιιιιτ όεε @Με (Σαιν

ιι1ειιεε «ια ΡεοφΙιετε Κογιιι 2 Νοιιε Πυξ

ί03ΙΙΓϊκδ @ενιαΦ .Η ιι.ιιιιιό Φ "Με
< μ ` ` ε” :εΙἰειοιι;?

Μ



  

Ι./

Με Αν: Ι.; Χ ΧΧΝ, ύ.11.1ι. μ;

;ςΙΙΒΙοη , με Ια εοπίοκττιἶτέ ςικ: 11ουε

θογοοε που; ωεΙωεε_φ'ε:ΙΙε :ι αποαπο

βινίω·: ρατοΙΙ:9Ν«συε·οωθιι 9111 ;ινοηε εστ

ω ἔωΠεΙε εοπΙ6ΙειπΙοτι ό”εΡεπο ?φταιω

:Παπ ροτίωιάσε εμε πιοιιε Γοπσωτε επι

Μπιουτ άι: που , 8ι ηυ'ΙΙ:4'7 α »έ 902672 71ἱ

:Με φιλοεσω ε:: [πιώ βριπαπ9 @Η οίΙ- α:

Πω μα: ανοιτ ἔοιιίὶ·έ Πωσ 86 Ι'ειιιττο ά::

εεε εΙο11Χ οομπά1:Ιορε,8ι Με εοπτπρωοΙΓοπ

τΙο Πωσ Ξι Βια-τω, φΙΙ πιο ε'εστΙο πω: Ιο

ΡτορΙιοτ‹:, Μέεπικ Μακν:: Μ” :Με Μ] 4:42

@Με Μία:: ! Ετςιηιηό ΙΙ γ-ει=ω ειι1Ιφ011ϊ

Ιοε 1ιπετετε Δε Ια «Ματ δώσε εοΙ:Μετα

;Ιοιιε Μ ττ1οι1Δο,ΡΑπεΜΗ:ΙΉ006Ι1€Ι=ΙΚΉτ

[ο ωΙιόΜοτι Ξι Με @Με 5 ωοΙΙιουτομΓ:; .

ζω εμπττώπ Ια και: ὰ: Θάσοα., ασπά

.ιιιιοΙΙοωοιπ οοΙειΙτέε ΙΙ: Ια ΜΙΒ: Ιυι11Ιστο

:Με Πω: , ροιιτΤο.ΡΙοοΒοτ ΓοΙεωτι1ετα

ά:ιτιε Με οραΙΙΙοετοσδΒτοε άι: Ι›Εἔγρτ6

ίρΙτΙ:ιιεΙΙ‹ε ε η‹: Μι: ΙΙ με Μου άπο @σε

Ι)Ιου Ιοε ε ΙΙντς:π 6 υπ άρπα άερουενω

:Ισ του: ΙιιΒοτπκ:πτ? ΝΒ] ειτ-ΙΙ με Μαι

ω" (κ απ” άΙου:ι εοππτιο Που ΗΙΙίοΗ

«Με ΑιπΙεω-ΙυΙΕε ρω Ι-0τι ΡωρΙιοεε πω!
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Με: Ξανα: , Ρττοτια Ι)του τιυο οοΙα :το

Ποτ” Ντίνο ΙΏΠιατε , τοττ ρατ τττιοαττοτιοο`

άοΙα (Στου: άο του (]τιττττ , τοττ ματ άοε

Μουτ 8εάοε ανατιταεοε άυ τυουάο. Ντι

ταττοτιτ με ντι οοΙιαυττο Ε υπαΙΙιουτουιτ,

πιατα :ακουω»Μπιτ οβετακτο/ττπ: τυα:ττη8ο

Βου Ι)τοιι δαυτ2ουτ , οτ τι Ια τοττιυτιοτα

Φτου εΙοττουτο αυτ :τι τιτοτιιττο τι τα ροτ

τονοτατιτιο άοε δαττιτα, άττοτιε Ιυγ αντιο

Βαυτά,Σο:Ζαοατ ἐοβν·τη τούτου:: τα:: τα» Τ::

πιο ρ·ο›ια'.α: οι:: Α: τω:: αθώο, Τ:: πι: τυπ

τττ:τω:μτ· τα:: ωαβτ! τω. Ε: οοττιττιο δαττιτ

Ρτοττο, δειἔαττιπ :τ θα: ττί::::πω:, Τοτε: Σε:

τιποτε: α: νέα ετευτε!Ιο ; Ατττι τιυ”Ξτ τιοττο

άοττιτοτο Ιιουτο οτιαουτι άο τιουε ρυτττο

άττο ανω του Αροττο, Μ; Μπάτα2Μ το θα::

:Ματια , Γι? έτττατέ τα #7, δΕΕΣ. @αυτ Ξτ

Ι'αυττο ανατιταΒο τιυτ οττ: Ι'οιτοττ:τοο ΙτΙοτο
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που: με υττο 8τατιάο οΙ:Ιτοαττοτι α ττοττο
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ι ,ταου τιοττιΙιτο2 Ο Η πο: Ροτοε αυτ οτιτ σου

ττι-τατιτ άο άατιττοτ5 , 8ο τουττοττ τατιτ άτυ

τ - σοτιιτιιοα

τοεατάατιτ α τιοττο άονοττ οτινοτε τιοττοτ
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· :οΙου:: σο:: νου; Μάο:: οι:: ΙυΓουσεΙσγ:
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τοιιτο·ιωοτε·ειεττωπει ;'εδτ11ιπε κι

ΒιιΤειιιε με !ειιτέαΐΐτιϊτετ εδώ ενειιτιτΒειι

ΐειτιειιτ 5. Ματ έτέ τ Πισω· τω ιιΠετ επ
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ά'ΙτιςιιιΕτιοιι, Γοττ-τ!τιιιε Ιοε νι!ΙεειιιεΤιιιετ¦ τ ἔὶεεἱιιῆᾶεΙεε,οἰιτ1ὶ3ἔιιἰά·ιΙιαυτογειιττοιιε
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Πι τιΐσγειιτ ςτω δε: ΒΙ:ιτΓειτιετ ·εοιπτε Ια

έκτιτέ Δο··0ιωι4τ άετ Βιοεετάε εοτιττε
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> 4
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άστσιπ @πε εε (Ιω ε:ΡεΙο ΡΙι1:Γοιιτ μοι·
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' · μι·



με ι $2::Μΐου ο·Χ.

ο:: νο::ο :αυτοι ο ο· · .

@απο :Με αυτό: ::ουε ου:ουἀουἑ

ου:: ΙΜ:: ::::ψ ά· ό:: Ωω!ό·ω: ὐ:ιι:|ἰ::;

(Σου: που: :::ου::ο ου'ου Ιυγ ΓουΙ:Ρ:Ιο .
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οουΓ::ηυου: ο'οί: Ξ: Ιυγ ίουΙ :με υου5
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ΑιιτεΙιεπι , Ζε ει» ωεόέει·, ό· Με ω::

:πει-ερικά,Ούεωέπε εεεεπτΜεί,άβεεεεει;

ΕιΒιιιειιε εεε: εσΉ σεσεεί'εειε ε πισω:

|ε Γετνοιι5 ενεε Βιιεειιτέ εε εεεσι: εσει
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