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Βο.ΑΠ)εττί όε εεω·όίπο.

Βοξ ΒοπίΒιείΙ όσ νωεωε.

Πο.ΡιιυΙί (ΜΙΙειάπόέμ

Βο:ΒειΙάί όε Ρει·ίΒΠε,

Βο.1εεοΒίάεΑιτηει.
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ΤκιιετΑτνε

ΒΕ

ΜΑΣΕΡΙΕΙΙδι

ΕΚ0ΘΕΜϊΥΜε

ν Μ ιιΜάειειιι-Ρειιι

6ι,ιε εΠ όιιι,εδο ΑΙΜ::

:σε εΙε (ἱ8τιὸἱτιο :οπι

Βη:2 ΡοΠιι Πω Ιι!ιε!Ιϋ μι·

%θ ιιιιιι·ι, επι ςιια:‹Ε ε!ε οι

άίι·ιε πιειπΈειοι·ϋ , 8:ΡΙιιι·ίι·ικιε :μια

βιοιιεε ει! ιιιειΙεΐιειει ρειιιιιειιτεε,εό

τιιιετ ά Με π. Ειιιιι(:!; Γιιιιιρίἱ επΙε

ΕΙιιιιι άο.Οιἔο.8£ επ Γει·ιριιε δ( Μειο

ιιιΒιιιι άο.Ο.άε $ιιιΔ.6ι ιιΙιοιιι ςιιὲιιι

ιιιιίιιιτι ρει·ιτοτϋ ιιιι·ιε:8π ιιτ Ρ|ιιιιιι·ιιΐ

5ε Βιᾶο εοειιοιιετέ οβΓει·ιιιιι·ι. Με

:μια Με ΙιιιεΙΙιιε πιιιΙτοε βεί-εδω με

τιιιιι·:8: «μια !εειιιιι·,ίξι πιω! είὶ ιιᾶιῖ,

@τη αΙιεΙυιά ίιιρετε ΜΙ 2ἔ0ιιάιΪ: ιι:

0.34 ΓειιατιιΓεοπΓιι!.$γ|Ια. .άι 87Π3.σ

ιιιει:ιά.8: φαι Με ΙΙΒεΙΙι ι·ιιοτειιι ιιι

ιιΓιι εμιοπιάιιιιιο εοιιΠΠιι,6ι ιι!εο ιιοιι

είὶ Γ ει·ιιειιψι,ιιεε ετι5 ιιεεΙιεειιόει:

ιιτΕἔὸε!ἱΒ.Ιεε.!.ΙεΒειιἱ.ἰιι μια. 8: ΙΪ:

ιιΙε ιιΓιιτ.Ι.ίιιΠο εποιε.ιιι ρι·ίιι.ρτιεθ

ιιιιιι 1ΠοεΙΙιϊ εοπιεειε, ι·είοι·ι·ιι:ιιε, δ:

ΐιιιιρ!ειε Ρτειιιι:!ι,:ιεΙ ιικι|ίτιιτέ δ! επι

κ!ιιιοιιδ ιιιε5,8: Γι:ΙιοΙιιιιι?ι Πιιάειιιιιιιι·ι

ιιι ω: ειι.ιίΠ,8ι ιιοιιοι·ιιιιι ιιιιιιοι::ιτο

κι 8: ιιίΐεΠ'οιιιΈ Ρι·οδεει·ε ιιοΙει·ιιιιΐΜ

ειιιΞι:!πιοιιε ειιιιιιΙιΒειτ,8: ΓιιρρΙειιο

Μπι Πριέιιε. απο ειιιιιε ιιωιιι απ·

ιε&ιοιιδ 8: οοιιιιιιειιιιἔ “Η ιιιιεικιο

οιάιιιδ οϋΓει·ιιιι·ε ειπε οιιιιιι.ι, π) άι:

ιιι2!εδείιε εοΒιιοΐείί ειιιιιιιι;ιιιοόιε:

ιιιιΜιεετ,Ρει· .ιι:ειιΓπιοιιέ , άειιιΊειει

  

τιοιιέ,ίιι ιιιθ:ίοιιδ,ει:εερτίοιιζάςϋει·ιιιιειι ειδ ιιοτοι·ιϋ. ιιι Ρι·ιιιιιι ιτηιιε

ιιιτειιιιο ὸἱεετε,τιῦο άι: ιι·ι:ιΙεδειιε :ο

ει·ιοΓειιΐ μι· π:ειιΓετιοιιε ι ιιιεΙεΙιεετ,

ΟξιΕά Πι εεειιΓιιτιο: 8ι ι:ιιι:ιιιάο :αιι

Γε.τοι· Π: ιιεεείΒιιιιι.ριιΒιιιε 4.

@ω εεει.ιί'.ιτε ροπιιιιτ,ιιεΙ που. 7

Πε ΕΙιοίι. 8: ιιιτίι ροίἔιτ πεειιΓιιι·ε. π:

@ιι ροπιιι·ιτ ειεειιΓιιι·ί. ισ

νεα Με εδι:τι :μεωΡ ἱιι9ίἱιἱοιιθ

ρι·οι:είέϋ,ροΜτ άι: ποσο :ιεειιΓειτι.ι8

ΦιιιΠτει· Εειτ πα:ιιΓΔιο. ιο

@Δω ιιάι.ιοι:επί εἱιεω εεειιΓειτιο

ιιειι·ι Γε ι1εΒεπιι: ΒειΙ:ειε. η·

Φιιιιι·ιοάο άι: ιιιιιΙείἰειιε εοειιοΓεει

ω: Ρετ άειιιιιιει:ιτιοιιειιι. η

()Διοιιιοάο άι: ιι·ιαιεΗειιε ι:οΒιιοΓεα

τω· ΡετιιηιιιΠιιοιιεπ·ι. ;9

Ω_ιιοιιιοεΙο εοἔιιοΓεειιἴ ‹Ιε ιικιΙεΗειο

ιιεΙ ειιιιιιι·ιε μι· εκεεριιοιιειιι. 36

Φιοιιιοάο εΙε ιιιιιΙεδειιε εοειιοίκ:α

τιιι,ειιιιιι·ιάο ειιιιιεπ είΙ ιιοτοιιΠ:8ε

(με Π: Ϊειιτκι,8: ιιιίαπιιοι. 39

νιιάε,ιιιιι εμε Ιοι:ο ΡοΒιιΕιιπεριο

εεὸειε.` μ.

Α 6100 ιιεΙ έ σιιιίΒιιε ΡοίΒιι @πιο Πιεί

ρει·ε,8: ειιιο τειι·ιροι·ε. 44,

@Β ει! Γ:ι.ιιι:ι: ρι·οΒιιιίοιιειιι ΡοΒιιπ

8: ι.Ιεϋειιι έ:: ιιιι·ε Μιτιιιιι. π

0_;μΙιε 8ε ιιυιιιιιε Πι £ιιιιε ε!ΐε&". ε;

Πε ρι·:ι:ΓιιιιιμιοιιιΒιιε δ: ιιιΔιειιι ω..

υιωω,ωι ι1ι.ιιΒιιε ρ!ειιιικμ μακι

Α Α ι. εΙιιιιι·
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4 εχνιυ_ειτ ΑεονεΑτιο.

ιίίωτωί τοτυίεηωπ ' 'τη.

Πητ8Γυηίρτίοτιίωε ά ίιπίίτ:ίίτ ίο

6ιι6ίαιτίτ,οπ ιμιίίουε εοτιόεωτίατίο

μαπα ΓεΊιτί._ σε

Πο τιιιικίτρ οεωΙτο 8: ιτί.=ιπίΐείίο.7ι

ωστΠοεί0 ‹ίε τιταΙείῖε.εοἔττφί`ε.ίἔ:8£

ιμι5σ1ο ετίπτωσ τίοτοτίιιιττ εΠ. μ.

Πε αίωιίοιίίωτ Βισίοπάίε.· ί 76

κατω.. Ρτοειιτειτοτ ίπ τίιαΙείἰοίιε ίπ

τετικπίπ,8ε ηικιπάοί 8ο

£12ίά ίίτ αΒέτίυπί τω αΒΓετττε δ: τό

τιιπίπε: δ: ‹ίε Μποίτίε με: αντίο

Ηείο. ω.

Πε Β:.ιιπίίτίε Ρτο τι·κιΙείίείο. 93

@μ Πι 28είκίιιπτ τω Ρτε:Γείπτε, δ:

ω” οοτπιιτο:κε. ιο7

Πε εμαΠίοηίΒιιε δ: τοτπίετιτίε. τι:

Πο ἀοἴσπίῖοτίίΒιιεὲ τω Βιείδιίίτ. τισ

Πε ττωίΓ.ιάίουίΒιιε δε Ρε01:ίτω :ιπ

Μίοίίε. τμ

Πε ρωτιίε τεοτιίιτι. τω»

Πε Ιιοικιί6ίεΙίτιτίίε 8ε εοτίί Ρωτιίε.ω η.

Πε ΠίτίΒυε δ: Μιτοτίίί:ιιε. π»

Πε ΕειΙΓ.ιτίίε. τω.

ΥΒί Ριίτιί:πιίτ άεΙίοεΙυεπε. :.39

νττιίπτ Εκπαί ροΓείτ Δι1εετί. Μ;

ΠεΒοοίε ττι:ιΙοΙ·`Δᾶοτυιτί. 2.44

Πε 21ίζι11ί3ι18 τιιία2ΠιοπίΒυτ πατώ ίπ

τπ:ιΙεί·ίοίίε. Μο

Πο@Με που Ροτωπίίτ εοίπτ:ι άο

ικτυίτι. 1.64.

Πε οΒΓετικιοτία Πατιττοτ11τπ. 2.69

ΠετουΙτίε <:μικΠίουίϋινε άεμπάεω

τω...ί. Πειταιίτ,εματ ίικίωτίτ είται

ττίαΙεθεί.ι. 28ο

οΞε:Πίο τη ίπ Ιοσο άοτυί:ίΙίί Γεω

°οτίδτ)ίτιίε ΡοίΕίτ ε6ττει @εμέ ίιπίυί

τί (το ιικι!εθείο :ΗΜ 6οιπίίΐο. 301 Β

(1μίεΠίτ εεευΓειτίο , 86 είωιπόο

2ςςμβιτ01° Π: ιπεεείΐειτίιιε. Κα!).

δ ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ.

' Λαμ/Σίτυ ια! άι9%·υ·: @φαω πω;

Ι

7.

2.

3

  

Φ°ἰΜἱΜΪ ίπ Μάο.

·· Α00"[4!09· 9Μπάοβ2 κε:εβατ·ίωίτ ε,

πιτ-β” τεσσαβ2ίοπτ ρωτάω; ΜΜΜ.

εσδτρίτίο,κείμε” Μροβτίο.

; .ΙπεπώτίοπείαάΙώ ο#Ϊσίο ρτοετάίΜ»·

βιτα:σκβείοπε ίπ αιβίπισ Με :πωπω

,'4"4.

δ Ροκ/ία οι ροβίτ :τεσπα |τω·ειίστ :κι

[σποτ έξαπέΙΙ πτωβί·ε ίσωπέ:Μικτ,

μακ @Ώστε τίπτωτ Ρτομετ τω”σ

ω.τω».

Οονδ ΚΚΕ "' αυτώ

..ω α!ίιιιί ώ, φάω

άοΐοττε είίςυεω τσιπιπ

£τίτηί11ί8ίΩΝΝΝ0:ιπ

Πϊάο :κειιΓ:ι. Ι.ΙίΒεΙίο

τυτη.ίϋι, τουτυ άετ'εττε 8α:. * ΕΠ πιο.

τ:οίΠιτίιιε α‹:‹:ιίΓο.τοτ ιιΒίτ:ιίτη; οί! εά

τπίττοτττίωσειίΓαίο τ:τίττιίτιίε πο! άο

Ιί&ί,τίιιτι ΡυΒίίεί,‹τιτὸτί·ι ρτίυπί.τί.εο.

Μίο.8: ώ:: σ: ίπ Γιιωτικι Α2ο.ίπ μία

οίρ.θ.οοάοττττίω.Βοσ πίσω πω. 3,

ίίτιε :κευΓατίοηε ποπ Ρτοσεάίτ οτι

πιίτιίε το τιίιίο, ιτε! 5ζαπεί: ίτι·ιρο(ίω

τίο ί' :οι ἔἶίίε πιο. ό: ο.Ι.τεΓοτίριο.

@Η ετιιίε :ιτ:ειίβιτοτε. Ετ ίε€ίτυτ απ.

Παω @είπε οί , φα Ρτο :ιάιιΙτετίο

Μάιίδία στι: :σκιφ σο ,-@τίε το ετ:

ευΓ.π ό πηίΙίετ9 Ετ ίΡΓε τοΓροιπάίπετ,

πωσ άοτιπίπε.Ετ τιιτίεάοωίιωπι άί

:ΜΒΜ Μαιο το .....τ.. , πα: ο ο το

εοπάσωπο.Ηοσωτιπει·τ :μισεί ἀἔὶιττπ

τ:Π,ίΕίΙίεετ ποίπίποίπ Επι: 4::ιιΐποτε

ιίτιωπειτί,τίετ: τ:τίτπίιτίε οοεπίτίοτιετττ

Ρτοι:οάετε: "' ΒιΙΙίιίττ “Μουτ ΓΡοι:ίτι

ΙίΒιίε,ίτί ‹1ι1ίίοιίε οίἶίείο ίυάίείε Ρετ

ίιηιίί5τίουεπι Ρτοεοὰίτιιτ.@;ί «κι

Πω Γιιτπ Μ Β.Ρτίτπι1ε τ:ειΓιτε εΠ,κτυειο..

‹ὶο άοτιτίττυε είΪ`ετ σε:ίΠιε ἐ Βιι1·ιίΙία.

Γυμ1υοτ:ιτπιτυο τττοοΙο είίαιτιίτ εκεί..

Πω , εμιο ε.:Γυ Μπιτ ίίπτωΠτίο θ: ίπ

ίΡΓε Έ:ιτηίΙία.τΈεκί 5ίΙΙ:ι.Ι.ί. ῇ.οε:ίί”ο.

τιιιιτ.$εοιππίιιε αιΓα: εθ:,9ικίτιτίο τω·

:Μα

ί
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σοβιοτ 00ττοΡΚΗ:ΡΩεοπία ραπ :πω

Ιί:ίοπΞ,οτΡοΓ:ί: :ο ειι:εοΙΞπίοπο ω;

Ποι·ο:οτ (Με ποοίί.Ι.ποοΙίτίο . Τα

είπε ι:οΓοε σίζοοειπείο ρτει:Γ:: Ρτοοίπ

απο εοποπι1ίιοτ ίποιιίτίτ_ς_εοπττο Με

Ιο:,οτ Ροτ8ςί ρ;οοίπροιίπ @πιο π

Βίπίπεπί Ιοκτοποε,μίει€ία_ι·ίοπξοτρε,

8: τοοορτπτοτΕ8·ο91οίπ:ξ:Βοου.οο ίπ

ποίΗτίο.5.οοποιίο. 8;_ .ο οΒίείο

Η

μοΒοίε.ί.οοπετοιτ.8: εαρ.ρτιπίο,α-'

πὲ,‹ίο οΠἰείο οτιίίπει.8: $οετοί.άο

ίποοίίίπο.5.πιιίιπιίο . οοί·ίἰοο.τοττίο.

@οίκω απο είὶίπ αίπιίπο Μπο

σίου, π_οποιίο πιο!ίο: οοίίο:ίτ ίπειτί.

;ο (οσε Μ” ίπ οπο .οκιι·ρίπεο πο:

απο;; οβίίείοπιο: οπο: οτί οπο: οι

πεεοΠ”:πίει οεοοΓει:ίο.Η:πάΙε8επί Μ..

Μπι ό: πείοΙιο.τίίε.Ι.ίί,6 . Η ροοίίεο.

Οποπτοε αιΓοε οίί ίπ επίπίπο ΓοΓρο

οι τοτοτί:.$ιίο ΓοίΙ.›ε·&ίε :οποί·ίΒος.[.

ίίί.5.Γοςὶ ρπττετοεί.Σεπτοε εΑΓοε οίἱ ίπ

αιπίίπο Γποτίίο8ίί:οτ (Με ορίΓεορ;

ὰ εΙοτίείο.Ι.Π οπο ίπ πω: ΒΕΠΠ8.5Ε

μίπτοε :που εΠ ίπ ΓειΙΓο ιοίΙο οποία

ίοάίι:ίε οποπάεπτο:οι Οοο τοίὶιοοε.

ο |.πιι!!οπτ.άΟδίαοοε επΓοε οι ίπ σποτ

οι έ'π!Γει Γεο !οΓοο&ει ::οτειπί ίοίίία:

Ρτοπο&π:_ιίι (Με ρτοίκιιίοπίοοε.ί.

ίοοοπίο: .Νοοοε απο: είὶ ίπ :οίο

πιπί:ποτε. Νππί Πεειίοπίοεὲ Πισω

εεεο!Βιιο:,ροποίπ ροΓίοίπο εισεοΓει

οποιοι οι: ι:οΙοπίπία_ροπίι·ί ί τοποσ.

το Ιοοιοπιίπ τοπικα πιο ρτοί·'οίοπο:ε

ε: οΒἰείο :ΠΕΠ ίοάίοίο,ί'επ πό Μ»

σε, πίίί μι· 3εςιΙΓειτιοποτπ: οι (Με

α::ίΙοπιπίπτο.Ι.ί.ποίο @οπο οπο: Με.

Ι.οοί :πω ίπποι: ῇ.ΙίΒοί·:οε . Πατι

πιοε εεΓοε εΠ,οοεπι:ίο Ιοεκσ,οοί ει

τΙοι ποετοοίπιιοπί εαπ Επποδι:ίο ίπ

οοπτειτίί,είίου:ι :Η Ιίο:κάίπιτο ω!»

παπί:: οτ`().‹ίο πο: οοΙίοεπιπ.Ι.Γοί

ιποε.6.ίπ:οπτί:ι.νπποείππιε αιΓοε επ

(Με οποίτε.Ι.οοοτίο8.υ οοοπίίπο:

ί

@ίπ 8ΙΤ ΑΠΟν$ΑΤ1Ο.; α

απο: ι·Π,οοαποο οποε η: π14ίοΐ.4&σ

Πίσω α:οποιοιιιτ ?ο ΐοςίρο ίιποοιΠ”ε

επί Μιμίκος! πίοΜίσίιππίρετροιςοπ

ιίοπί:οοο που ιποοιίί·ε·ποτ εοπιπιίΙ

1ο: Γοείοε ‹ίο ίΠο ποιίοΗείο:ιπ ίΕκίε

φωίοηίο.ι.;.;.σ οοί8 οίτίπιὸ.& _ή·

ίο!επί.Απ ποιό πιο” άοοοείτ οικείο

απ: είε Γοοίίε,8: οποίο πω: ο: ω.

ἐί:ίοποει οοπίί:‹·πτί είε ί`οοίί:,οεΙ πό.

ΡΙοπέ οποίο ίπω,ίπ τοί:ι·ίο. ο ποπ.

Πίο . Βς τοπ·ποπ. 8ρεί:ι.ι.είο ἰΠΊΠΪΠοΘΦ

οοειπείο.οοίΠίτιι.νίί,ΤοττίυΓποσίιπο.ίι

οπο: οείςι_ίοίκοιτ ίπ σίιπίπο ποτο

τίο:οτ οπο :ιατιιΓατίο.Ι.οπ οοίάοπο

ο: (πιο αίιπίπο ποιοτίο εο8ποΓοί

ιοί· οοίπο; πωπω , οτ ρίοπέ· οία:·ποτ

ω) τοοπω,οοοιποάο οο8ποίΕίτοπ

@ο πιοΙεπείία, οιισιπυ:ίο απ:ποπ ΕΚ.

ποτοποπι . (ΙΕιςιοΓοοείίποσ οπο::

:Ή ίπ οτίπίίπο “Με πίπίοίίπιίε: οτ ο

πο! Ιοε.Ιοί.τπαίοΠα_.ά Ι.ίί.8: @Οπίο

τοίῖίοοίπιοε :απο οΒ: ίπ οποίο :Ιππι

πατοί·οπι ίπο.ιοππόίε. Ο. πο Βοπίε

ό:ιπίππτο. 1.6 οοιε ίπποι. δ: είε οοπίο

οπε:ίο:ίο.!.πππ. 5οιποΓάοσίιποε εείΓοε

οι ίπ οίίππίπο προΠειτΑτοπί. Οοο ει

Ροίοικίε.Ι.ίί;.ΒοοίπίοΠ”ορτίπιοε οπο:

:Η ίπ επίπίίπο ποετοίίε.Ο.άο Εκπαί

::ίε δ( Μειοίοίί. Ι.Μοπίοίηοε. $οπτ 82

:ιΙίίαιΓοε πιο Με Ιο8ίοιιε εοπιίπεπ

τοτ.ί·ι·Σάο οἐίἰοιι:.Ι.ί·`οτπία. ίπ ποεπεπτ.

‹ίο ιπ:ιπάπίΡί·ίπο. ῇ.οοΒΩ8.Ηἶό€ ποπ.

Βί·ππιπ.το;οτίο. ί.Βοτ0το8. Οοο :οίο

πο.ΐοι·ίο.Ι.ίίί. οπο: πιοάίοτπ ίο8ίε. π:

πο :είπε ι·οί·οπί.Ι.ίοπείε ιπο £ .Μέ

οειΠιε οίίίπ οπίπί ίίΙίο.ίίζεά πω

πίο.Ι.ίί εποε. !τειπ Η ίοΒιιπποεω

το ίπ μοΒ.πίοπε Μοτο: εκττᾶ, πο: Η

πιο.εοΡ.‹ίο ποσ.1τοπι ίπ απο εαΠί,οκ.

απο: οποίο. αιρίτ.οιίπίεπιίο. Μπι·

τί.‹ίο Βιπο.Ιτοπι ίπποίίίτοι· ποιοί ο!)

πω) ..ο ίοτε Ι..οτποπτάοποτπ ,οτ ίπ

Ι.οπιί:πιτυ:ία. ‹ὶο οίΐίο.ίιιάί.Ι.ο: ιοοεκ.

Λ Λ 3 πιο".



ο ο_νι Ατ:ε:νεΑιιιε ΡΟ85ΙΝΤ.

4
ΑΙΙιειι.θειιάι. "' $ιπ! ραπ :ρω τι

τω: ιιιτειι€εσιτιιοιιιιιιοιπ,ιιςτεάσε σε!

διεπει:: ι:ιιιε πιοπιιι τιπιοι:ειιτ ειαιιΓα

ποιοι» άι:Ροιι:ιο Ρτομει· ροτδιιιιπι

πω” Τιτιι.Μοόο ιμιςιιιιιι·,ιιιιιηυιά

Ροτείι:ι: ΡοΒικιΙΙοε ιια:ιει!ε: πει θα·

:κι οοιιπρεΙΙι:τε Δα:ιιΐει·ι: Μη:: τι.

βφ,ιι!οέβιε α::ιι|Σιισι·ε μι: ιἰιιιιιιι4›·ὶ Ρο

2ια!.ιι.ι].ι.ο.πιβΙΙ.@· ίπ :Με υιιιιήι.·. ΙΜπι

έκ ιἰιέῖο ΜΜΜ: μι: αρχιιιι..»« ιίΞπιω

ιιιι:@··/ἱ Μι” :ήπια ιιι:ιιίισάψει·οο

Ιπσκιιιισιαικι·.ιια Αι·ι·ύ. Εκ ω. πι:πιοι·ιιἶ.

α.ι·ι.άφ.Θ·βιιιιιικι· Ρ:2. έ: Απει:.σου!ϊω

Μ: :Ι.ι:ι;.Βοι·π.

τιιιιιι,:ὺιιι Με ιῖι,‹ιιιὸ‹:Ι Γυρετ Πιο πιει Β .[Βιιι·ιτ ΜΑΜ:ω αβεβοι·,ιμΕ/ϊκι α·

ιεθι:ίο που Ροίειτ Ροτείι:ιε ιι·ιτιιιιιε

τε,‹:ι`ιιι·ι που ιι: άι: ειιίἰΒιιιι εκαεριιιΔ

τιε.Ει υιάειιιιριιιιιὸ ‹1ιιὸ‹! ιιοικιιι Ο.

[κ. ίπ Φάβα ά: έκτο σιιιι!ιροβιι ροαάό

μι· Επ9ιιι/Μοκει:ι. Βάι:: 6'08]ίι|.ιϋ «απ.

ΒΟΜ4Ν|.

ιι: ιιειιιο ὶιιιιιιιιε ιιΒετε πο! ιιι:ι:ιι.ι:οιιι ε: ΐιιιςιιίτίτι Αιίάε Ρ::.ι!ι.· Απο!» “ΜΗ

μι. Πι ιιιιΒι·ο 8: ίπ ιιι8ι·ο. Ετ ιιιάετιιι· κ.π·::|.Β:Μ.

:οιιιτιὶηιιὸό Ροι3ιτ,ιιιιιιι ωφωιι ιι:ι- ό ϊΝιι|Ιιιιιι.ο·#10 ιε?!ι.Ι.9ιιιρΜι. ω·

Ρι.ιΒιια πι: ιιυ.Ιι:Ηι:ι:ι ι·οιι·ιιιιισειιιι Πτι

Ριιιιιιιιιιιτ ἔκ! Ιεἔ.Αιιιιι.Ι. ιτε ιιιι!ιιτ

παταω: ΠΕΚ μι: ω.ωιιι.ι.π ΙοιιΒιιια.

@Η ιΠιιι:.?ΜιτΡοΠ.Ι.Βοιιιι Βόεε.ά ιὶε

ΒάειιιίΠ.Π ἐ ι·οο.Ιτοιιι τρια Μπι άσ

Βεταιι·ιιι·ι: ιι: Ριοιιιιιειιι,ιιιιΔιπ ι·οΒιι,

Με: Βοπιιιιιιιιιε Π: ριιι8:ιιιι. ΙΈ ‹:ιε

οΠΐο.ρτ2Π.Ι.ι:οιι€ι·ιιιτ. Ιτι:ιιι Ρι·οριοι·

ΕιιιιιιιΙιιιιιι θε Γεειιάιιιιιιιι ειιι:ειιι6υτιι,

ι1ιιιιιιιιοιμιο εοιισειιιιιιι·,εμιοιι! Μέ:

που οοιιεεάειετιιι:ιιι (Μιά Ιεε.Οοι

ιιοι.ι:Ιο ίιαι·.Ι.ρειιιιΙ.ΙΙεπι :μια Ε ιΠιιά

Βοπιιι:ιάιιιιιι που μιιιιιειυι·,οίΐετ κι

:Μάι ωκωΡιι. ΙΕ ι:Ιο Ηι!ειιιΕΙ. Π ὰ πιο.

Ε·:ι.Ιο ιιιιιιι:ιιε.Ι.οΜειιι:ιιιόιιιιι.ιΈσΙο τι:

ΞιιἀΙε.Ι.ἀιιιιιε.Ηἱ‹ἱο ραιιιε.Ι. Η εμε .ιι ο

απ! δι ό: ι·ει:Η: ιιιιΡει· οδο: Ι ι Σο

ε Πιο ,εμιἔιι ιιιιιι::: Μέ ΐιιι:ιιιι.,.δ Η

Ριπάι&οε Μωαβ. :ιεειιΓει·ε εοιιιι:ιι:Ι

Η: : ειιιιιπιιιι: Ποπ: που Π: Μπιτ ΜΒΜ”

επΡιεΠἱιιιι:Βε Η Δι Ροιοιιιιιι Τιιιι ιι

πιαιιιιι,ίιιειιιι ροτειιπ Βοιιαιτι Γεω

ιΜιιι:ι·ιι άε που οΗΕιιάειιάο 4ΙιέΙιιιτι

πτυΓειτοτοπι:ιιτ ειΒιιιιι.(.Ϊ. ιΙε Με ειιιι

ω εεε!ε.ι:οιιἴιι.Ι. όοιιιιικιιιιιιιιε . δ:

ει: κι ποι.αιτέ,άσ ω.β!. ε.ι.(ρ· αιΜ,

έ: σΙο:.:.ικι· Μ9ιιαΐ.5ειί 914677” 2ευιιιιιι·ε

!!!”'ι“ Με ἰισιἰισιι οβειιωι ,€ιιιδέ ικά::

Ροβιι ιιηιιιι·σι·2 εοιπιπ ω... ιίο:.άισισιτ

Φαιά :Μάικ άστα, 9ιιιιιιιἰιιι €ἰ“Ρ'Ω¦' ασκ

[ι ρι·ιπείρα!ι:. :Μάο σιΞυι ἔισιιἰαπι :Λοφιω

,πιο πάω ρωτάτε εισοβακι “Ωω 9ιιι/ιιί

[Μπι άφοβει·ωιιι,σσιωιπ :ο άιδιωι [ιιιι,

Φαιά πο” μπιν:: : ειπα ειωιιιἰιιι @πα

ρέπειριι!ο, ιἰιιι·ιιι· ααφοι·ιιιπι. Ο. ιἰΪο.Ι.

άξιο· Ι.ιι7.Ο.ά:Ιι·δι1ισειι ιἰο.Ιο. Α» . Φ.

.Μαι ιίι.νει·Ει Με·Μ. ιι#ισιιιιιι Μάισιι έα

ι·αιν ίοιιέο πιαιροπ·. Μο. Βιιιι·. κι “Μπι

Ἀιίιίεροι· Ρειι·.ιἰα Αποθ.σου/ι.:Ική.ΐ.αΙ.

Ι: .Βοι·ιι.Ι.α:ι.

έΡι.1Πίτι. ΜΗ: "ο α-βώοι· κι μι· Αι”

καπ.εοπβΙ.ιή.β ...ΜΒΜ πωπω ασια/ξ.

ω· ά ρικβσυφω σιιίιωικία.ιΜ Ποσα".

σουβΙ.ίσιιιια.Βιι·π.

€μι1ω. Ρ“Μ·9ιιΞυι ίκραι·2ισ |ιιιιΜβ

ιιι,Ιιι φα ρει·αιωβιισιιυιι άε!πι μοι:

@κι Ο.ιίο/ΕΜ:.Ι.σππιβιφςβτι. (Ω'#`ΟΠΗ

ιιι.!.!οέε Ποι·ιι.5.ι. Θ· πω. .Μαι εφ"...

»ω,ω.ιιι.ια. Βια. κι ει. ΜεΜαι ει.

:ιι Οιικά.έιι/ικαβ9.ι·ιούι·.Βι.·ι·ιι.Ι.ιειι.

8Ρα. είε Δι:ευΓιι.ιιοιΠ. «μιά σ ιιιιΙΙιιι. ε Ή:'κιιε ίει:ια. .Μάι ιιιαβώοι·,5, 6η'

(Σιιιι Δω σε. ν άξβιιιέιιιι ψ 11οιιι.:ση[α2η.8ει·.ι.ιιικ

.ιι ο Ν ο τα Ήιι·ιροΠειο.ιω.

ιἔ: τι: ι:Ρ'ςβοι·, Μάιο: [Μάι έ» "Μια

εμ εεειιίειτε ρρΓειιι:,ιιεΙ

ι πω. Κιι1υιι.

δ ν .Ν Μ



αχτΑεονωικε υοωιΝπ·. 7
τ έν ΜΜΑΜνΜ.

ι ν Α :σώσεποίϊπιπ: οποια , πίβ |οδε α·

Ρυ·εβδρποβά Μπι".

ι $ε›·πΞ απ ΡποΙ|ίΖτωπ2ππποεκβπ0.

; 5 Μ2πωυο·έ απ ροβίπ: απσβ,·0.

π Μιι!Ιε›· 9παπά2οβΙπ αι·σαβτ·σ.

; Ρ:ρι!!ια «πω» ρςβΙι· σεφ/Μο.

6 Α Μπα απ καίω: π:σππυ·ο.

7 ΜΜΜ πέδάπά9πίπ9πε αππι2 απΡοπι

επΙ:Μιπυ· ασσαβπι· ιἰ€ πάιά:Μο.

8 Ασεπ/Σινε ώ· εαΪω?ω,·Ι ?ΜπακΡο:εβ

ε" ι·υ·Επιέπε Μπιτ ,παΙ:Ππιπ.

ρ ΜΗΜ 9ιωπάο σουιαάϋπι· α::πβικ.

ιο Μο·ωπ 0πμπΕκπι Ιπιποπτε: πτειαβπ0

ποπροβιιπ:,πωμο «οψη.

τι Τσι",εππι:ο,·,!»·σεκι·αιο,·,ο· 80802"

ΠΜ· ωππσ, επί ποπ/Μ ,βά πΙἰοποπι

πωπω ποσκ/απ2,μπμ·οπέθσιπιπτ που

-ειι/ἑπσ.

ιι 1!!π&-Μ&ια Ροπ|όπιδ απ οσπαάσισμι·

Ρποσκο·πσου·επι π::κρυ·σ. ,

κι νπωφω απροβι πεσει/Με ρου· [π.

άΙ:ωπ αἱ πο: σοπ.ΐίΙ2πω,π.

ισ Ατωβυη»·οβ2&::πτ 9πΞέυ·εσΕκπι πο·

περί: οὐ παπβτΙοπυπ Ιπ›ἔ£2πτππι Ρετ·

:πω ,ῇω:πρωι" 2:88 Ξ 2:Πίππω

πέο!Ξππάοψ ρκ:ἰπνπ π:Ιράκι:.

η· πω» ›πα8πππι πι· ι.·πρΕπ·:Ιο "πω,πι

πικαπ: εοπ2πιβιο·ι·απ |ἱιπ›π,επαπιἰο

πισάΜ2σα›·,(ρ· πω! ά: ,παΕπ.

16 Αππβπ: Θ· ώπ:επ/Μυπε ιίψ.??επ:

ποπ Επιμκπαιπ αὐοϋποπο , ποπ αιώ

2ω·, βΙσοΠω "Η ά: πιάσω α·Ι:πϋπο

πα·ισβπ.

η 1ΜπιπαΜ4 ωφ.ι.πω ετἰπιἰπο , σου! ά:

αι!ωππέα,ικΙ επ! απε:π ΙκάΙο·έ απο

:ΜΜΜποσα/Μάι 9ιωπάο παΪκτ.

Η πω” ποπ "απ" ποσπ|επι /Μωπ

έα :πάω ο·Επϋπε: Ο· .ΜΜΜ [ίο,]Ε

εοπιππαϊ0 πϋπά!πιπ άεΙϊΠι3' εκφππΙι·.

η Μπάκα πα·π-βιπ: πωπω [ΜΜ ά

πάιοΙτετώ,Ψωπέο π: πιω".

ιο 1.8δου·πο· 00"υπ[Ιίηί πσβιπ:ΗΜ·π

9παπιἰο ροΙ›ἰἰ›σαπιιιπ πα·οβπ μι.

2υ·οπο:.

π: Αι·αι[τικ ρα·βππσ :::Ις[πι.??Ζωσ :οπΐ

ἰκιὶισσ/ἐ:πἰω·Ι έ: πποεππ9πε ο·Ιππιπε

ν·φε!!που·.

ιι Μπσ·έ:ασ κ.του·επι αεαι/&υ·σ έ: Μάικ

ο·ἰο,ἰιπ·ε πω!» μ·ο!ώσωπ ροβ πω”

αὐ·.-ιδίπ:α άισ:ζα· μια» ιπνο›·£<, Θ· ,πα

πίσω ποπ παώ: παοπ·:π , :μπω Ιαπίσ

πώ περπάΙππί2 Θ· πιο: πειίω:έτ.

η ΜπΙἰα· ππ:Μππι επ· 9κεπισππιμε αΙΠΐ

κΡε!!ί2 αδ π::πβαίοπε πιιΜ:απ,οωέσ

Μπι π επσομΙο›ιι·›π ΜΜΜ! ,απα

φωαπ ποππωσΕκσ π; καμππι έπΜ·

υ·οο.ν.

η, 5ΕΜΜ πο: σ:Ι0ΜίΙΙΒΜ , πο: 9ποπειωπι

κισσα/άπορωφ.

ο ; ΠΜ σοπτσἴἰαιἰο ερ· πωπω υ·::φ2αΜ

Με: στο: 9!007Π0ιί0 άώΐσπαπ2: Ο· πιά

έα ποπιἔάΙαπω· ›·εα·μπυπ Μπι· πω.

66 Εκ:ερ£ἰοἔεπυπι|›:ου·Ια ίπ α:ιαβ :Μπέ

παΙΙ πω: πάπια» , Ρώμα:: πωπω

πό ο·::εμππι επ Απ” πωσ.

η Α ::πβ›·Ι ποπ μη! πω: :στοπ μέ”

πω ΕπέΙα κε!ω·ύπτο.

ι8 Ασεπ/Μ: ὰ σὶυπἰπσροβ ιιίΖΕπτί απ·

Μ:,ο·φσωπ,·:βΗΕ: έ» σ·ϋπίπσ[ιδΙεδΗ

ραπΜ4.

Δ 9 Αι°£Ω/ἄπ:ΜκΪἰ€Ρ€Μ,τΪΙ4ὅιἰ¦ΣσΠΪ: Μωϋ

ΜΜΜπωπω αὐοο·ιέπέ: , "απ"

Μανπ ροβ πι2ίπ:Ι αππο.σ.

;ο Αππ[απ: ›πυππκπι ,·ερεἰἰἰ£πη¦ἱεἰ!ἰ£ ἱπ

“πω” Μπα »πωπω υ·φα·ιππώω

υ·ππι,Μο·εβ:,σ· ΡεοπΙαπω.

μ Πάπα αεαψπε π[ίαΜΜ :παω μια

[ίσο πω” ›·φείΙΙιω·.

ν Ν Ο ιιΜεαπτυε* άσε Με, ςιιί

ΝΡοπιιοτ .π:α:υΓετε , Μ! που : δ:

«:ει·ιθ οππκε ΡοΠιιιπ 806ι1Βιτ8,ά11Μ

πιο‹ὶο Ισ ο σκρκείΒθ που ΡτοΜΒ:Ξ

τυτ:ιιτ Ηἱἔε εισ:ειιΓε.!.τμιι πειιΓετε. Πε

Μπιτ ρτοευτωοτ 8: κι:Πι:: εάκτύπυπ

τιιτ:ιΜΕ ά: Ρτοοιιι·ει.Ι. ςιιέ πιιιωε. ῇ.

Λ Α π :Μπι



ε ῳνι τιοονετικε ι>οεενΝ·τ.
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Μ] οικιετίτιιτ. οι Ε ιίο τεΠιουε.Ι.ί. 8ε

ίιίοο τοΠειτιτίιίοτε οιτί Ρτοίτίπο:ιπιιιτ

Ιοείουε πα:ιιΓτιτο."' ίπ ρτίτπίε τίτοπί- ο

οοπτιττ Π:·τιτί: παπί οπο οι! πιο ι:ίοίίε 7

ειιτίπετ,Γετοίπτο πιτΙΙο ό: πίΙίίΙο πο

Βεπτοτ.Ρπιίο το8. ίοι·.Ι. ου0ιὶ Μποστ.

8: Ι.Γετιιίτιιι€.* Μοτο ιίίείτιιτ το Πω» ο

Ιίοετ.!Ει:ίο·: Π:ιιιιΙιοε.Ι.ΜτιτίίπετιΈ. Η!

Μ ίπ ΙοείΒοε ΙπΙ.οπίοί.ίΕοο ίεε.Ιιεί.

ίιιπΒί.ί.ί.Ιτοπι ΕιιΙΙΙτ ίπ ΜιτΙ.ιίο οπο· 8

πα.ιιτίΕ 801ιθ8.1Πί. οι: οπποπο.!.ί.&

ιιππιίοοιτείετιιικ αετοί-ει ίΠιίτπ οιτί

Βιοττακίτ πω” ιοΒιιιποπτί , ίπ οπο

ΠΜ ετα το!ίδί;ι ίιΒοτιπε;υτ ?βίο ΗΜ.

πιιΙΙοε." Μπι τερεΙΙίιιττ ιπιιΙίετ:ιιτ Η:

το οι:ι:οΕΙ.ί.ά Ντιπ εισεοΓ:ιτε.ίπ ΡΜ- ο

ι:ίο.ποι: πιιποπ πιω ίπ ι:οτιίε αιΠοιτε:

ιτίοΙοίί:οτ ίίίΡΓιι πίοίίι:τ ί1πΐ πο! Πιοτιῖ

τετ.5οι:ιτε ίπ «Ποιο ιίίτ:ί ροτεί'ί , Η πο,

ειιΓοιίοποπι ίπίΙίτιτπι ρτο ι:6ΓεπΓιι ΠΠ

ειιτοτοτίπυι (Με πιιτο.τιιιο.Ι.εΙτιτιἙ°.

* Σπίπο οιιὸο ίπ :ιει:ιιΓειιιοπε :Μπίτο

τίί πιίΠο πποιίο ειιίιπίπίιοτ ππίποτ

ταν. :ιππίε. πω: απο ειιιιοτίι.πο απο·

πε άπο! ειτττιτοτίε , πεί ω: οι το οι:

ειιίιιί.Ι.ίί τπειτίι'.5.ίο:. τίίίῖίρΐο οι: Πιο

ιιίοΙετο :στο ιιοι:ιτΓειπει:ιιτ σε Ιε ο α::

ιιι:τιττ.* Ιιέ ίπ :τίππίπο Ιε:Γο πίείι:5ειιίε

ι·:Π οιππίιττπ τείίίιππ ε:ςπιιοι:ι :οποί

τίο : 8ι ίιίοο ίποίπατοπτετ ειιίππτιίτιτι·

πιτίίίπου, ειιίοίοιτπο; εοποίιίοιτίε Μ,

τοτπ πι! πεοί'.απουτιι οιτ.ίιπ :το τοΓίίδ

τ:ππουτττ:ιίτ (Μιά Ιε8.ίοΙ.τπείεΠ.Ι.πιτ!

¦ιιε."' Και: τοριεΙΙίτιττ πτΠοε, πίίί Πτειιπ

πο! Γιτοτιππ ιοίιττίεῖ ΡτοΓ:·οιι:ιτιττ. Ο.

οτ: :ιαιτ.Ι.πό ρτοπιοοπτιττ.& Ι. ι:τίιπί

ίπίπτίεΐ'ΡΓεοιτοτυτ:πτ ι!ίείιιιτ ίπ Ιοεί- το πο" Παπ ίπτετίπτ ποπ εισειιΓοπτ οιτί

πιο ΡτεειιΙΙεἐπτί:. Με τιιτουΓ:ιτ ττιιιίίστ

ι1ιτεΐιίο εοπιι·π τείίητπεπτϋ πιο” οι

τοπίπίίίΠοιτι πώΙο ειο:.Ι.ίί.6,Ρεπ.Ρτο

απο τ:ιπ·ιοπ ωίίτετο πιιτίίετ παιτΓ:ιτε

ιπι:τι ιπίΡεττιΞοιοΠατεπι πιιοοπτ,πα:

ΣΒ ίίπε!·-τοπ ο ΡοΠίτπτ οικοί:τί: ο:

.επί Ιε8. ΙιτΙ.ιίε ειιίιιίτ.Ι. Π τττειτίτιίε.ίΐ.

ι!είπτοτ,Ι.ιιοι: πκτείΠτειίΒιι8.8: θείο

ποπ Ροιείί: ^ οι (Με θι!.Ι. 8σίίτιι·Ι το. τι παπί. πιο πιτι:ιτί:ιτι·. "' Ιτοιπ πεπΓειτο

Πέ πειτΓειτ τπιτίίπτ Β ίπ ι:τίτπιπο Ισ ο,

1ι:Ι.πιείεΠετιε:ιτιθίτιά Ιε8.ίοΙ.πι.είοίξ. ο

Ι.8: ίπ πιτείίίοπίοιτε.Ιτοπι ίπ Νέο Ιοί.

οι: επποποι,αιίπίίιιιιιιτ πιιιίίοτ πεί εκ:

ευΓειτίοπειπ,8ιίπ ι:τίτπίπο ΓιτΓΡεθί το

τοτί::ι.π Ηἶ ω Ιε8.Ιοί. οτ: ειπποπει.Ι.ί.

8ε ίπίὶί.‹ίε ΐιΙΓΡο.Επτ0.6.τ. * Μοτο μο

πίποιοτ ΑαοίΞιτε ρυρίΙΙιτ::ιτι ίἰ ο: οι:

ι:ιτ.Ι.οπτ πεοπΓειτο.ΡειΙΙττ ίπ επίίουσ,Γεί

Με: Η πω: εεττ: τιιποτίτπτε οποιο,

Γοίίίι:ει Η εισοιτίΒιιιίο πίστει· ραιτίε,ιτεί

Ρτο τοΠοιππεπτο ραιτίε,ιπ ΕΕ πο :ιικο

Γειτ.ί.ί.6,πίτί.*δοιί πιίοιίίοΙ πείοί:ιτε επί

τπίιτίιιιτ ποιοττι.πο Γιτί ι:οτιιτοτί8 ω

πεειιΓεπιίοππΚείροποοο ο; ίίε:οιτοά

τοοπιιττ πο οιτὸιι ΓοίιιεριιΡίΙΙιτ: μι:

Βίοι·ιοτ παπι ίπ τιει:οΐειιίοπε,ιττ Π» τὸ,

ποτίτπ ίπ ριτρίίΙετί ειθίοπο:ιπ Ηξιίο

ΡιτρίίΙει. ιι&ίοπίο.Ι.πιοΙίετί. στεο μ

Ρτοπιοεπτοτ ποιοτ,ι:ιττποτ,Ρτοι:ιττει

τοτ, ° 8εοεπετιιΙίωτ οτππω οιτί ποπ

Πιο ποττιιπο,Γαί ιιΙτετίω ποιπίπο εις

αιΓειπι: οι Π τιποτα πεειιί'επι Μικτά

οτε τοί:ιιιε δώιέπε ριτριίΙοτοπί,πό.οο

Μπι τίποτε, εκοιιΓο ποιπίπο ροΡίΙΙο

τιιτπ,Γειί ίΡΓε τιιτοτίο ποτπίπε ετα:ιτΓε

Μουτ ίἰτΪ‹ίο ριιο.ίιιο.Ι.πει:ιτΓοιοτοπσ.5.

πο ετίτπδ.8ι ().ουί πω.ποπ ροΠΠ,ίί.

Η δε Οοο ΕτΙ.Ι.ιίο πω· ΡτιίΙίι πιιποπ το

ΡοτίΌπἱ8 ίΙίοΠττί:ιτε, οπο ιιι:επΓειτίο..

ποτε ιπτιιτίετιιιπ ίπίΠιοι1πτ ρετ Ρτοειτ

τετοτοπί:οι Ο.ι:Ιοίπιιττ.Ι.ιτίιί. επιπε

απο ίπτοΙΙίΒο ιτε” ,οίτοπι:ίο οΙίι.·πο

ποτπίπο τιει:ιιΩιτιοποε τπίίιιιιιίτ οι: οτί

πιίπίουε,οι οιιιουε ίτιίροπίιοτραπε

τοΙεπε.τίοπίτ πο! πίττίι.Νπιπ ίῖτπίποτ

ίπτοοπιιτπτΡαπτι,ιιτπε ά τισ! :ιαπΓεπ

Μπι ποιτττπεειΙίοπο, θα πο άτί:τιί6.

πιο



?τή-ή - 7”

Ο`ΥΙ Αοονε.ιικεποεενΝτ. ε:

πιιιτι,ιιΜοτιιι· :μένει πω. ιπιειι:ει!ε

το ιπ:οι·,ικ·Ι ει” ετοι·,ποΙ Ρτοειιτετοι:

ιι: πω. Μουτ.πω ε. 5. ω απποπ.

ΡεΙΙιτ πεπιεπ π: ι!!ιιΠι·ιΒιιε ΡειΓοπιε,

ειπε εεωΓετίοπΞ ίπιι.πιειι“ι ιπίπτιιυπτ

μι· Ρι·οι:ιιτετοι·οιπ.Ο.πε πωπω. Ειπε.

η 'δω πι.: φωτο , πιιπιιιιιιε ιιπιιιετίι

Γ εεε @πω τοπίιιτιιιτιο ΓΥπόιοϋ ετ! Η

εισπάιιπι εσειιίειιοπι:ιπ,ποιπιπο ππί

ικ·ιπιετιε άο εΠιειιο σ:ι·ιιπίπεπεΓροπ.

παπι Ρκοπετιιι (Με το ππΙι.Ι. τε ι:οΙ

Ιειοιεε.9.π ειιιέ: πιιιιιοιπιεε. Με. πι.

η "' Πέ τι:ΡεΙΙιτιιτ επ εεειιΓεπιιοΠΙε πιεί

Ρι·ικιιιιπ Γιιί'ι:εριτ Με εεειιΓετιοπἐ ιπ

Βιιιι:επι,ιιεΙ οι πεπΠειει:ιΒ Επιπιπιε

μι· εϋ,ίίι:ι.ιτ .ιι πι τεΠε , πώ Η Ρι·εειιΐ

ι·εείπιετ,ι·ερεΙΙιτιιι ε τεΠιιποπιο ί'ειέ

ι:Ιο:ςιιιε ιπσιόπ ιπ Ι.ΙυΙ. ιερειιιπάε.Ι.

Με. ;.;.ω;.ει Ιιοε εαΜιτΡτοπτει·

ίὶιΓ ιι:ιοπθεεΙυπιπιπ,ςιιίε Γει·πει ?πιτ

πιεἶιιε,8ι Ιιοπισ ΡιετΓυπιιιπι· ιπεΙιιε.Π.

η εισ ει:ι:.Ι.Π ευι.ῷ. ιιΜεπι.* Πέ πειει Β

ω άεΙίθιιιπ,υοΙ ιιππΙι·. * Ετ πιω τσιπ!

Ιιτιιι· ιπειιτιιε ει:ευΓεπε ιιιιοτεπι ιιιειπ

«!ο εάιι!τειίο,Β ιρΓο ιπει·ιτιιε άόει!ιιΙ

:πιο πει όε Ιεποείπιο επιε εοπιιιπ

. ι:ετιιι·:ιι:Η. πι ΜΒ. Μ. άι: εάυΙτει.Ι. Π

ιπει·ιιιιε, 9.ριπιειίμιοπε.πειπ ω

Με ι:υπι ιιοΙο ι:οπιρεπβιιιιι·:ιιιιΈΓο

Ιιπ.ιπειιι.Ι. πωπω Ιιει·ετ.Ι.ιιιιο

πιεπι.ίί εξ ωο.ι. Η Δω.ιιϊ πε πω!

ιο Ιο.ριιΒ.Ι.ή.6ι (Με ιποθι.τι·:Πε.Ι.ιπ

ετεπεπι.8ε Με Ψ.ι2Π«°10 ιιοπιοπ ιικο

ιιε ποπ ώ ι·εεεριιιιπ Μπι· ι·οοε:ιιιιιε

τυπο ποπ ροτειιι οπροπι Μεω” οι

ι:οριιο:ιιτ ά.6.ρικΓοιιριιοπε. ειεπιπ.

πο· Βἱἀι: εἀιιΙτε. Ι.ιι.π. Π ρυΒΙιεο. '* 1τεπι

μοΒίΒεπιιιι Μπειιι 8ι εοι·ιιπι Μαι

· δ: Βιιπι!ιει·εε εσ:ιιΓειο ρειι·οποε,πιο

. πιο: ι·ευει·επιιειπ ι·ιιιεπι ειε άι:ϋεπτ

Ρι·εΠει·ε;πιίι Γιιειπ πο! Γιιοιπιπ Επιπ

τιειπ ρι·οΓο υεπιιιι·.ιΈπε ει:ειιΓε.Ι.ιιιιι

εσευΓει·ε.85.πι ιεπισπ.;.ι.Ο. επι ει:

ιι:ιι.ποπ ροΠ.ιπιππιιιπ. δι Ι. Η ειπε οι:

8 ποπ επάιτιιι·,π ιπε8ιιιιιπ ει: ι:εριιεΙοε.ι ?επιιΙιε.8ι !.ίῖιπίΙειπ."' Ιιε·πι ι·ερεΙΙιιπ

ετιιπεπ ιπ:οπτετ εοπττε πετιεπι Πιι?ι:

πο. :επί εεε. ποπ ροίΙ, φαι Η πιε

επιιιπ.πιΠ ΡιοΠ·ει.ιετιιτ Γιά πο! Πιο

τιιιπ ιπιιιτιειπ,ίιοιιτ άιοιιιιι· Δ.: πιεσε.

ισ π.εο.ιιτ.Ι.ρι·ιιρ:ει·.8ι Ι.ίΞ Γοιοιι:πι.*1ιδ

Με επι εσειιΓει.Π επ Με εεειιΓε:ίοπε

ιιώΠε: εποΙιτιοπε ποπ €ιπΡειιειε,

ποπ ειιὸἰτιιι· Ροί'εσε.Π πω: άιεοοιΙοπ·ι

ττιπιιπι·: εαιιίειο:ιιτ Ηἱεό Τιπρι!.Ι. Η

1ηιιιάεΠΠιτ.86 (Με εα.Ι.ι:ε προ* Μ:

ιιισεαιιίεπάι ποπ ΙιεΕπι άειππ:ιιυε

ε. πιιΒΙιι:ο ι:ιιιπίπε,μεΙ ε. :ειπω

ιιιε,πι:Ι ι1ιιι εττσιπ !πόιαεπι επει·ειιιτ:

π: ΙΩΝ εα:ιι.!. επι ίπ ιιιάισιο. ΜΗ Γιι:ἱ

ιιι:Ι Γιιοτι.ιιπ ιπιιιτιειπ Ρι·οίηπετιιτ:

18 ικα ΜΒ: Ι. ω ιειπεπ. * Ιιε·ιπ ποπ επ.

Β :Μπι τω". εικιιΓεπε Γοσιιιιπ ΙΙ ιι:

οοτΙσπι ειιιπίπε:ιιτ Ιἰ άι: Ιιικ.εειι.Ι.Π

Πίσω. Και ίοιιὲ άιι:επι :ιυὸά ιΠι:

ποπ ειιάιειιιι, Η εοιππιιιῖ: ε1ιπά μι·

τω· ιιοΠ·:πτεε ι:Ιοι·ισοεΙ 8ε εΠεε πετώ

πεε εαιεΠεΠιεεε ει:ει.ιΓειε εοιειπ πι

άι:Η:ιιιε- ΙΕοιι!ειιΒιιε .π πιιοι:ιιπειιι:

ι:ιιιπιπε:ιπ (Με οΡιΓε. 8‹ εΙο. ιιιιιΙιειι.

αυτ.. πο: π. 8τ πιι:Ηιιε ειιιπ πιω πο

ιιιΓείιπο πάπια: οι ιπ Με εαπ”.

ει. π! όεάσειιε δι ι:Ιε:οι·επι. * Ιτειπ Ριο

Μ;ιειιιι ιπειίιιιε ει:ειιΕπε ιπιοιοιπ Γιά

πιτ: πιειιιι ι!ιτ εάιιιτειιο ποθ κΙ.ι:Ποε,

δ: μια:: ιικοιιε ι·::ιειπ τσΡεΠιτιιι: π:

Ωω !εἔ. Μ. άι: εάιι!τει·. Ι. π... Με·

ι·ίιι.Ιτοιπ ιερεΙ!ιιιιι ιπει·ιτιιε ει:ι:ιιΓε

τε πιιοι·οπι Γιιεπ·ι πι: ειιιιΙτοιιο,ίι μι·

ιπὸ ιι:·Ριιάιευι: εεπι ,πιοι: ερριοπε..

πι: πιοι·εε ειπε , ιεόιιι:επάο ιεπτυπ..

ιιι:·ιπ: ειπε π. ει:επΓει·ετ ωστε: πω

Με εΡριοΒειιιι:ιιτ Π. εε! Ιεει. Ιι3. άι:

ε; ειιιι!τι:ι·. Ι. ῆ ιικοι·."' Ιιοιπ τοπι:·ζΙιιιιι·

πιιιΙιει ι:οπιι·ε ιπειιιιιιπ,8ε ιμιοπιειιπ

πω: ε!ιιιπι επ εεευΓεποπο επιιΙιειΗ,

Α Α ς Η άιτει.

ι



το ο_νι ιιεονειιιιιι ι>οτειιιι·τ·.

6 Με:: 8ε οΒιιειιιτ ιιεει.ιΓειτοτδ ε6πιι.

ΒΠ`ε ΙεττοεΕπιιΐ:6ε Εεε πιω ειτεεμιο

οι:ποίιιτι 8: ρτοπειτ:ι Γιιοπειτ ιπιιτιτιΐ

ραπε:οτι ιΡΓε ριιπι€ ετοιττιο ίιιιιιειε:

ιιιτΕεΙε τιάιιΙτ.Ι.ι.5. Η ριιΒΙιεο.8: 1.6

τπειτιτ'. _6.ίιΓετίρ:16ε.8: (1.ιιι:Ι Ιειτζ.ΙιιΙ.

πε τιάιιΙ.Ι.οιιοπ15. 8: Ι.ἱτει.Ει Εεε επ τα

τιο,οιιιιτεπω” ποπ Ρόι Με επε

ΡτιοπέΙεποειπιι οι:ροπετε ειοτπιπο

Πιο ι πε πιω ειιεερτίο ΙεποειπιΕ πι,

επ ιἱεπιτ ιπίϊειτ πεειιΓιιτιόι: Ιιτιοετει* Ετ

ΐετιι^' ειοπιιπίἱ πό πο: Δεευθιτε,πεε

ιμιδοιιιιπι,υτ Πιπτἐ Με εΠ:8ε πο: Η

Με τπιιΙίετ Με εεεεριιοπέ οΒιιειετ,

ιιπτεςι.ιΞ ειπε ποπιέ·Ξ Π: τεεεΡτιῖ τω"

τεστ: :ι Ι;ιοΠεει πό τιιιάιτιιτ,Ρ Πιπεττ°

η ιιΙιε.*?Ξτ πο.3› άιΠ·ετέτιπ είὶ ιπτετ Ιιτ.

ε6τείι.8ε ποπιέτεεεπτίι ἰπτετ τεοε:ιιτ

Ο.ιιάΙε8.Ιιι!.άε ιιουΙ.Ι.ειάιιΙτετιπ . 8ε

τωπω ω” Ροκ ποιο.τι ιπ τειτ.Ει: ‹Η

:Ποτ ποτπεπ τεεερτιΞ ιπτει· τω:ΡΜ:

Ιἰτ.ε6τείὶ.Γε&ἰε :εφέ :Μουτ@πιο

πιΒιιε Πιτ; ετιιτιὶπε ε6ττιι τ€ιΪ:!2 :Με

ιιιάειτΕειείτ ποπιεπ τει ε!εΓετιι:ι ιπ Η

ειιΓειοτ :ιεειιΓεπε οι: ετιιοίπεροΠ πιο

ειπποε.Ο.ειεΡειΙ.Ι.οιιετεΙδ.ειι.ι Η. ΗΜ:

ἱπ ετιπιίπε ΠιΒιεδιι ριιττ°,ιπ οπο πω!

Η ιδροτιε ρτεί'ετιιιιιο οΒιιειτιιτ.τΕάε

η: τιιΙ.Ι.οιιιβΙΙοπι.!.ι.* Πέ ΜΗ: ιπ επ.

πω: ΐιιΙίιε τπεάιεειττιδι:ιε πατώ ποοττι

ιιιτ,πε ΗΜ Ρ:ιτετετ Μπι Ειδα ιπἰτπἱ

3ο :τι πιατιτο.ΗΜε μιε.Ι.εειετο.*Ιιέ τε

ρεΙΙιτιιτι: ?Μπι πιοττιιίι τοϋ :Περτο

ρετιιτ και :ιτειιιτ (3.5 του: σε! :εαπ

πιοτ.ΐιιο._ι; τοτύ.ΡειΙΙιτ ίπ ετιπιίπε Με»

Γε: τπαιεΠ. τερετίιά:ιτϋ,ΙιετεΓεο:,ρε

ειιΙππε:ιπ οιιιοπε!ιεετ τοϋ ιιεειιΐειτε

Μπι πιοττπϋ,'Ρρκετ εοτιΐ Βοπει,ι8ε π:

Μιά ά5πετιιι ιι·ιεπιοτι:ηιπ Με εεε.

Με:: ιποιειοτίι.Ο.άε Βα·:τε.Ι.οιιοπιά,

ὅτι :κι Ιε8.ΙιιΙ.Ρεοιι.Ι.Ε."'Ιτέ τερεΙΙιτιιτΙ Η

Ι Με εεεπΓιιτε ειΙιειιιειι·ι εοτειτπ πειτε

Πιο ιπάιεε.τίάε πιάι.Ι.ιπ Ρτιιι.ιπε.

τι ο π ο Τ.ειΈ-Νοπ ρ0Ε€[ὶ:.Α‹ἰ‹ἰε

Ιυιρ|ι. ειιπβ.ενἱ|.9ισὐά ικαΠει·ροτεβ »και

[τον ὶΙΙππι πιο ΜΜΜΜπι·ίαπι ευυψαΜ,

βειοψβπ Επτιι!4Μ.άω Αἰεκαπ.εοιι[ἱ!.

:εκιεΕίι].Ει7.Ιάβ.Βει·π.Ι.ππ.

Βι:ο τεοτί'ι,8ι ιιωιια πεειιΓειτι τω πο. π Τ Μι.ιΠει·. εεάαπβ ιππτει·πεεπ/ε2 πιο

οι ίπ ΕΙο8ε εδΙτι:8:τιΈε ειπε ποπιδ εἰ'

:ισ Γε τεεερτιΐ ίπτετ τεοε.Βιιο.*Υπάε οι

ε!επιτ Με εΠ`ε πτ8.9› Πι ειιιιιΞ ετιπιί

«πιτ πό οιιιιεπωι επεερτιο ρετέΡι:ο

τίπ,ΡοΠοιιΞποτπέ τετ τεεερτιΐ ού: ω·
Κ τετ ι·εο:.ειδ εΒο ιιετύ πο Ριιτο Κήπο

πἱΞ ειτεεμιο μετέρτοτιο ειιιεΐάοεύιμ

οπιμοπιιιιτ απο: ΓεπτεπτιΞ,8ε|ΡΒετιιτ.

Νο οπλο) Με άιειπιτιπ ειτεεΡτίδε

Ιεποειπτι , επι ΓΡεειιιΙιτετ Μτπιπιτ πι

Με επεεμιοπε:ιπ :Με Μ: Γεειιε ώ,

ει; οΡἔοπιτιιτ ιιπτεΓεπτέτιέ ειιιιιπεΙο

«Μπι. .ειε πάιιΙ.Ι.ι.5;ιι.8: Ι.αποΙιτιο.Ι.

πεπϋεωΕ. 9.‹1ιιετιιῖ. δε Ι.σάι.ι!τετιιΤ. τ:

27 9'.ρε,ιτι Η.*Ιτἐ πο ειεειιίΞιτιιτ ουτε εο

ή Ρεάτιπεο ιιιἀιεε,ιιεΙ εοτΞ ειτοιιτο:

τι: Ο.‹ὶε πεο.ιοι:Ι.Ι.ι.ιίεΙε οΕ'π.ει^' επι

Β πιδά.είτ ιετττει.ι.·ιτε τεπεΙΙιτιιτ :κτ

Ωειῇδἔοι·ἔ[ἰἰἰ, άεύωτ ρι·ούαι·ε Ρτ5»ιὸ π·

ικαει·ε?έιε ιμόιίβε.Ι.κδ@πιστααπτά πι·

:ακα απβιβ:Ιατ ?Μιά π: έ» πιιπ]ἰΡοβ

52βΕυπε τπαπππέτπιάτ,8!άπ έ.!.πδάποτ·απ

1 5,βε:ιμοά των? π! Μιει·πιΕιω πω.

9.ρεπσβ αδει·ετιιι· μΜοι·έο:ια λάτω. ιἰε

μ·ο!κ.άε πω: έτει:: ιιοι:.ρει· (η. πι ά.€.ιπΐ

ι3ποι·ιτ.Ια. Βιιτ.τιι πατέίπάάτ 9". ποικΙε

Βιιι·τ.εοπβ. ε.ενι7. α&ιΖ,ροπέτ απ βεβαια

αάιι!2ει·2ιιπι,1ΐ :όριο πω· πωτπωοπέιΐ.

φ· Ρα. άι: Απ:|ια.εοπβεεεά:ε. ιώΈοπίε

ει, Μακέτα Μειώστε ταοτἔ είε “τι Μο,

ιίε!κτ μέτα Ρι·ούει·ε είε πιαιι·έωοπέο.Βει·.

Έ- Οιετιιπ·ι.φωπ απΔοι·ίταιεΜ άε!πε

ίιπει·μπει·ε ἀμ·2πεΞμο,Δωτ ποπ βεβεα

ι·ετ.Ι. ιεπέκεψι.Ο.3πΕ άει.8κιφσβ- (7 Μ.

Ο|ἰ£1ἰΙὸ6Ι°Μ2ΜἰΒ Ε.Ι4ῖ.Ρει· έξι. Ι.ι.Βιοτ.

τισπω” σιἰιἰε,π#μι° Κ0.εοιι|ἔ 7 ο· `

Το.



ΒΕ ΡΙΕΙΟΡΑΜΙΙ.ΙΑ3. Η

ά ΐΤΙ.120Η8. ΜΗ:Με σάπια κάποιο

πιιῇισἰ:£|ἑ›·ὶὑσ›·ο, ΜΒ: απ” ι"Μ]έπ κά

ΜΜπά.ΐ φώτα Λοπεπροπή: :ο<εσπ,

υπ ιίαΙιιππ απ/ἰιο απ ΜΙοο·Ιο πωπέκκατ

σει-βιβι·ιπ ῇ/ἰ ιί140#Μ2|Εψι.ο· Ι.εαΜπ

ΡΗΒῇς4ἰθ Μ2.Ι:::. Μια

ε: (Ρτοευτ.Αάάσ ιι7σκ Κο.ιοψ.Ικ.Β.

Γ ίνπωετΠτειε.Α ά: Ιο.ωι.εκαω.αά

Ο

Ώ

?απ :ὶ2.ιἰ: “ακί” ΙἰιΠω·:ε.Β στ.

Ρτε1τ€1°.Αάά: ε, πω!ιο,πίππωβυ·ου·19%

»πωπω ΜΜΕ Κα.Ουσ. εξ/ἱἰέο :ενέ/.Βου·.

ΙΙ ΊΒοείσπ1.Λάιίεπριν Ιωίε απα.α»ι

[ίδο ΙΙ:.Βου·. ”

ΤΟΜϊί60ε.Αάάσ ασπρα· Ρ;άε.εοπ[Βο

ακὐΞἱ,.Βευ·.

!τ ΐνετιιπι ποπ ρυτο. Λ«Μηπέικέύ'

Ι

Κο.:σηΐ.:::Ι| .ίπ Β”.

ΪΚερ€Πίτι1τ. Λάάε Ψσδοἰ σιΞυυι νομί

98 5α$/Ευ·ιμΕοπα· ΜΜΜ έ: σοπ[Μπέωσ

πο›ιῇυιτ Ι›ι Μ" ·

Η Ασεπ/δικ!! ΤΙ:Μ: «μεπιλυπ έ: α·ϋπίσ

Μ:5ι·,πρσκω φρφω ‹]κΜ ΤΙΜ:

0πιτ·β·κω , πιο! αΙέφσΜ αίΕισά "οψη

φαω ε.τυφ:Ισιοϋ,·ο&α,·ε ποηοοινω:

α» Τέ:Επι ροβ!: «στο ΙπέκπΕυ·κπι ό·

#74 5οκιμ·οπικω.

4ο Λσωβιω 9ιωκιίο μοΒΙθω2πτ 46:00

βΗ/ΪΜΜ .«ωριο»ω.

4! Ασαψυκ ψ·ρτο/ἔ9αἄῇαΜ “Μιο

σ·ισπι Ιπία›·ΙαπωιπρακτΙτ “σαρκὶ αδ

ασκ/Μο άερυ·Ε πο! ΜΜΜ ΜΜπσ,

ρ·οβ9α:Μορα»ι πσωιοπιπι Μϊκυ·ΕΖ

σε Ασ:ια/Μισσ 9αυιάο Ροβι·βωπι .ασια/ὁ

Μπακ α::ιαβικ,ο·· :Ιπωπάο κα.

σ; Ασεπ/Με αΙ€/Ρ»·υ!,Ιθεπιπαρομα·Ραπ

μπαππι.

Μ" άοωαρεσω ζαβωΦαπἔ ΗΠιισ θα μ. Ε Ο εεε: φωσ "', πϋι1ι:Η ΠΜΣ

Ρυσ|,Ιόε:ια α:σκ/Ενέ:α: ισοἰυπ Κοω.:ῦ]ἰ. Δ ΣΒ. α ΡΟΦΕ 2α311&τΐ , δ€ ἱπ ΗΜ"

:!9.υ·α:ίοπέβιω έ: επέδια $ίρω· αΐ.Βοτ·.

Πε ΠΙ1οίειππιΜιε ά ιπι·ωπ

ροΓε€ι: πουΓειτο.

π ΡΙΙΙιαβωΙΒισ απ ρο-βέι9 "ιν/Στο, φ·

έκ έισάΜο Φακο· έ» σκιφ: ο·ϋπίπιδ ,

ΙΜ: τοπ|έιι/Β ρα2ν·κ.

η ΑτπιβΒοή Μ'@Μπαψ :οκσΙισβω4ἱ

Μαιο/Β ορροκαωσ·, Φβ: ]ΐίΙιαβωΙΙ.

σφι: Μ' :επεσα ίισάόσκω,ΙΙ:α: :ό απ·

Μπακ :Εβα 9κόάραιο»·β καποια.

:ο Α :αιβω›·Ι οπωιάσ έ: ΙουιδΕπςκαμο

υιέπιπ,ωι ροβἀτ ούι7ι·έ 9κοέβή!ικο[α

υπάέα,ικΙ μέτρου έ: μπε.

σε Α::ω/ἑ›·σ πο!απο ρ·οβιδοΔια μὲ :ο

τω» εσδπαΜ[2σ6%.8:π:το,ρ·ικ2:ιο,

ιαΙΜ:σ,(ρ· :οπ/οίπωσ,ρ›· Επιιο·26 μ;

άψωάπ ω: Ι.ΩοπκΙ.φ· 3ΜΩΡάπ0τ

οπωι4 ,·φοΙΜια αἱ: σ€σ°τσβ£ἰοπ£ μα·

μα· Επομαπι Μο!ΙΙ :οκειμΕοκεπι.

μ Α::πιβτω· οι πρι·ΙΙσικυ· μαρια Μή”

/&ωβό/Ε·ι·φ:Ισπσω.

37 Μ6/Ει·κύη·σβ «ΙΜ ο· ?κακάο πο» 2:

»ω»ω.

:ίο οσε , ά κι αιιιΓε αιππωαΙι Με

φ:οι:ΓοΜΙ1 ΡΑΜ:.άίε ςιιὸ‹τΙ πῦ,ὶπ επι

Π: ετὶτπἰπυπι Ρτίιπιτοτυπτ : οτ (:'.άε

Βο.ςικε ΙιΒε.Ι.εὐτπ πω: ΓοΙὺιπ. @πιο

α:εΓειτατε.8ι ετε.‹!ε ΞιισΙ.!.πω ε:: απ»

ττ:&ΙΜε. δ: Η μπει· ΠοΗτ φόΓουτίτε,

σοεΙτιπ σα(ετΙε ΡἰΒποτἰΒυε,& πιαΙΕΜ

είππάίθει. @ο ΙΙΒο.:ιεπο.Ι.Π ςυία. σ.

Ε «:|υΙε.$εά πι αιιιΠε εκἱιιιἰπιιπι ΡιιΒΙἱ

απιιτπ ίἱε:ςιιἰα ςιιΞτυπι Δε! Με ρυΒΙϊ

:πω ρεπίπει, ποπ κάτι: Με: μιττδ

8ε ΗΙίιιιιτ:ιιτ ΕΕειά Τι·οϋεΙ.Ι.παπι φα!

επἰπετ.8: ηιικ Γυρω· Με ΓυιπΙοεοε

εκρτσίΓς.ίΈω |εδ.ΙιιΙ.άε: αὸυ!.Ι.ἰπω:

ΙἱΒετοσ.ῷ.Ι·ῖ|ἱιΜ·ῖιππἰΙ. δ: Ι.ΙἰΙἱυεἔ:πιἰ!.

Ε: Μ ποτ.άοιπιι. ΟάοΓκεό.Πηπτ Μ.

ειὶτιπ που ΓοΙδιω.Ε: Μ Με !Έάο ποπ.

ΜΒ: Η εοπάοιπικιτυε. Τυτἱυε τοπικα

ό! ηιιὸό ί`οιτιΡοι· μια εοπΙΕ·ππίπτ.

Ε: ίιπΘΠιε2ε Μια: σε” οΠ`ο,ςιιἔὸο Η·

Ιἰιιείἰιπιἰ.ειππ πωσ: ›αν.πιππίε:Π ω.

παπι Π:: τπίποτ, πω:: ΓοΙυε οοπίσηΠιε

ΡΑΠἱ8 216 ΐυίΒ€ίτ,610ίσ δΠιιε ΡιιΡι!Ιιι:

μακ



πι. Π!! ΡΙΙ.!Ο ΡΑΜιι.ιιιε. '

,Με εοιιι-ειιΓιι οιιΙι8ιιτι ιιοτι ροιείι:

ιιιιιιιιε ιιειΒο.οιιΙιμ.Ι.ιι.5.ι.8τ Με.

ιιειιιιιτι.Πιριι.ῇ.ριιριι.ιιετ.ἴειι πω.

Ε: ειιιιτειιιιιι:ι Π: ιιι τιποτε τιιιιειε ΕΞ

ιτι μτι·ε, τιοτ.Ατο.ιι ετεο ιιι ΠιριιΙε

τιοιιειιοιι τιιιΜι μπω εδΓετιίιιε Π

ιιο-ιτιιιιοτι,ετεο ιιεε ιιιιιιιιιειο:οιιιιι

ιιι ιιιιιιειο ιιιιειι εόττειιιιιιτ.ιΕι.ιε ρε

ειι.Ι.Ιιεει. ῇ.ί`ειι ο ιιΙιιιε.ει8ο πω”

είι ειιτιιιοτιε , ιιιιιοτιι.ιιε ειιιιιι Πι ιιι

ειιιιΓιι. ΝεεοιιΠ.Σ.ιι Με ιιι Ροτειιοιε

εοτιίιιτιιτο πιο ιιοιείι τιιιτι ειιτιιτοτ:ιιτ

Ο.ιιε ειιτιι.Γιιτιο.Ι.Βιιιιι.οιιια ιΠιιιι ιιε

τιιιιιεΙΙ οι ιιοτι ροτείι επι ΡετΓοιιιιε,

τω ιιιι Γεω τει 8: επαιζε πω ιιο.‹ι.ι.

εὺιιι πό Γοιιιτιι.δι ιιι .ιιιτιιετι.ιιτ Ιιεεετ

Μπι δι ιιιιιιε.ιιι ιιτιιι.Νεε ιιι ιιοε εε

ιιιΓοιιιτιιιΙΙιιιε ειιιιιιοιιε Μπιτ αιι

τοι·ιτιιε , τω πι ιιεεειι`ιτιιιε ε6Γειιιιιε

,Με ειι οιιιοτιπιτε ιΙΙιιιι ειιτιιιοι·ιε:

δ: επ τοπιο, ιιια ιιιιτοι·ιται ιιιιιιε ειιτει.
ιοτιε τειιιιιιτιιηιιοε Γειειτ,ιιτ ιιιεΙιειύ τει

ιιοτιε ΓιιρρΙειιιιιτ ετ ειπε ειιιοτιπιτε,

Η είι,ιιι ιιετιιιι:Ιε ιιιιΒειιιιιτ ιιε 6 εΠ”ετ

τιιιιιοτιι.ιτ ιΕιιε ιιεςιιι.Ροί.ι.ειιΞιιιι.ο.

ιιιίετιε. ιιιιιιε ιιιιιε ιιειιι μιετ ιιοιιετ

εοτιΓετιιιτε ιιΙιο ιιιιιιοτι,ιτε ιτι Με ει.

Πι ειιΞ ιιιιοετ εοτιΓειιιιτε, τιιιιιτιτιο είι

τιιιιιοτ: 8ειιοι: πωπω ρετιτιοτιιιι.ι:

ιιιειε, δ: ιιτοεειΓιιε πω” ιιιάι ειιιιι.ιι

Επι Ρτοιιιετ ειπε Γοιετιιιιιιιιετιι αι

"Με που Γετιιαιετιι.ι:ιε ιιοε ιιιειιτιι

ιιιΕτιι,ιιι τιιο.ιιε ιιιιιιιιε οιιεΠιο.ιιιΔιε

ιιε.ιιι τιιιιι·Βιιιε : Για! Με ιιιειιιιε άπι

3 πιτ τιιιιιτιι ω· $ειι ιιιιιτι ετιιΞΙει ει.

απο, ιιιιιιι άιιιιι κι ιτι μττιιροιείιιι

τε, ιιοτι ροτειι :ι8ετε.Ο.ειε ι.·ιοιι.ιιιιε

ιιιοε.ι.ειιιιι εστι Γοιιιιιι. -6.ιιεεεΒιιιιτε.

(Με ιιτιιιιι.επεε.ι.ι.ειτειι ιι.τειιε ιιειὸ

ιιιιιΙειιειοΓιιε ιιιιτιι ιείι:ιΒιιε πι ιτι επι

Η εόειιιΓιιιι·ι, Ροτιιτ Η: κα" Γειι :και

Μπιτ ιιιιιιιιιτ Ιεειιιιιιιι μπετιι: ιι€ιοτ

Με εοιιΒιετιιτιιιιειι και, τιεΒο ειιιιι

ιιιοιιιι_ιΞ:8ιιιε ιιιεο πό ιετιιιιιιε Με

ειιιτιι.ΚεΓΡοιι.ιι ιιεειιΓειτοτ ιιιιιτ ιείιει

Γιιιιετ.ιιοε επιειιΙο ιιιιιιιεετε,ειιιιι Ε:

τιοιιιιι,ιιιεο τ; Ειοτειι.ιιτΒ.ιιΕάειιιτεε

ιιιιοτι.ι.ιιτιιιιοιιεπάι.8ε ιιε ιιιτεττοἔιι.

ιι&ιο.ι.ιιε σειιιτε.9'.ειι εειιιιι.ρετ ει.

ιιοιιεε ιιοε μια πι, από τι:: τείιι.ε.

4 ειιιιΓιιτιι ειιιιι:.εΙ η. ιι επι (μια Η Με

ιιοιιιο είι οτιιιόιιε ιιε Ιοειιιοιιιι με

ιιιτιειο,ιιεε ροτει'ι Με τιιιιειιιιιι ‹ιε μ

πε Πιο ρτομτε τιεπιιιδιοι Βιεο 9

ιι6Ροτειι Ιιοε επ οιοιιει, ειιιιι δι μ

πε ιιισίετιτε ιιεειιίΞιτε ροιὲιτ.Ι.ἱι Ιου

Βιιιι.ιΈιιε ιιιιιι.8ι ιιερτοειιτιι.Ι.Π.ιτιιο

οι Η πι ιιι Με ειιιιιιτειτι πιει ει πω,

6ιμιετ τιοτι εόμτετ , ιιιιιιι :έπιπ

τιιιιτ (με Ειτε ιιιιΓειιιε. 8ι επι , π

εετ.ρει.ι.ίι ιιιιε.5.ι.Γεει 6 ι·ειιε πεμ

ιιιι μπε ιιιιεΙΤε,ιιει τιιοττιιι?ι, δι με.

Μπιτ εΙε τιιοτιε μι· Βιιιιετιι,ιιοε ειιΓιι

ιιιιτο Γιιιιιεετε.ιιτε.ί:ι.άε ιιαιιιι.ιιετε,

ι.6 οιιιι.5.ίι ιιΙειιε.ιτιετι·ι ειιεο εΙε :Εμ

Γετιιι:ι:ιιιιιτι εοιρΓο 9: πό πι ΡτεΓετιε,

Ρτετπιτιιιιιιτ ιιιιιετιε , 8: Ρτοοιιιιιιιι επ

ι·ει'ειιτιο.Ο.ιιε εοτιιτειιειι.Πιοιι.ι.ι.8ε

ιἴοιιιιιιιιιιιι.ιιιίι μι· ιιιΓιιιιιιιειιτα ιιτο

ιιιτειιιτ ρι·εΓειιιιιι:8τ επι πι 9 ποπ

εόμτει.ιιτ8.Ο.τιε ιιιετιιιιιι.ιιι ιιιιιι.ι.

ίιιιιεο.ιιιιο ιι είιετ ιιοε ιιιιιιει περι,

ιιοτι ειειιει ιιιιιιεοοιεᾶιοτιδ ιιειιι·ιιτ

τετε , ιιιιιιι ιτιιιιιιΓειὶ:ι ιιτοιιιιτιοιιε πό

ιιιιιιΒετ.ίΕοε ιιι ιιιιεε.τεΠι.ι.ι.Γειιιιιδ

Γιιι:ιε είιιοιιιιι κι” ιτι Μεμπω»

ιιε ριιττι:Βιιιιιιιιιε. ρτοι:ετ ετεο μπε

ιιξιοτιε ιιιιιετε.ιίςιιετιιιιιι.ιε11:ι.ιιιιετ.

Ι.ι.6.ιι όιιοιτειιιτ ιιι ιιτειιττιει·ιτίι. Ιιεει:

π: ιιτειιιιιειιιιι εοιιιτὲ, εε ρι·ομ.Ι.ιι

ιιιιε.ιτιιιιιιτιιε οιιιιτιιιο ιιτοιιιιτ Γε ιὁ ο

τετιιιιοτε, ιι: μιτειιιΓιιτιιιιιω Πετιἔε,

Γειτιε πω" ().ιιε ριιτ.Ροτείιιι.Ι.ι.Μ.=ιτ.

3, εε Βιιιο. * Ιιειτι ιιιιρεοιιιιτ ειιιιε ιι8ε

τε εοιιι εοειιιιιο,Γοεετο,8ειιετο,ρτι

ιιιετιο,ιιιιτιεο , ὰ εδΓοι.ιτιιιο,ιιει :ιε

ειιΓιιιε

3



πε ειιιο1:.«ΜίιιΑε. Η

@Γεω πεί·ίπίπι·ίΞ είπεπεΓεεπείι ε::

!εἔ.(ῖοτ.ίἰἀείπίιίτ.!.!εκ Οοίπε.!.;.Ετ

8επετε!ίτεί· επ :ιεεί.:Γειιίοπε ι·επε!!ί

Β τπτ οιππίε ρτομετ ίπερτ:ππ β !ίπε!!!

εοπεερτίοπέ:πτ ίΕάε εεεπΏ!.!ίπε!!ο

36 επίπ.8ε ι.τππ.ωπ πο.!ποε. "' !ιείπ

ιερε!!ιειίτπτοριετ οτπί!!!ιπί είπω!.

ε Ρ:ίοπείπ ε ,πώ ειεεπΓποτ πεπετπί· (ει

εεί·ε ιαπίίπ ρι·ίπει:ίε ππἑπι ίπὸπιίΒ!ἱ

είε παω : δ! ίπείε ρι·ίπειτίε ε!ίᾶίε

εκτταοτε!ίππίε ειείτπι· επίπίίπει!ίτετ:

π: Περί πεπΓα.ποπ ροί!.3ιιί επίππό.

!!.ε!ε πτίπε.ί:!ε!!δ!.!.Ήπε.Ο. ε Πιι·τ.!.ί.

ε: "' Μπι :είπω είΙίππί επί ίπ εστί! εεε

επΓΔτίοπί!.›πε Γε ΓπόΓετίπεί·ε ποπ :επ

ε! πεεπι·,πτ ο!!!είει!εε ^! Με είε! .πεπ

Γεπάι!:πι ().ε!ε :ιεεπΓει.!.επ ππίι!ό. Με”

Π ει·ίίπεπ ί!ι!επε,πιίΈι!ε εεεπΓει.!.!ε

Με. Ιεείπ είπ5ί!ο αεεπΓετοί ε!! ρπίπί

!εείειτπε,πτ ππειτίπίιε,πειετ,ρπτοππε:

π: (!.είπί εεεπ.ποπ ροΕ!.ε!ε ετίππίπε.

δ€ όε αε!π!τε.!.ππόιιίε.!Ει!ε ίπίείπι·.!. Ρ

38 πωωπ. * Ηοί!ίε πετὸ ‹!ε εόΓπε

τπε!ίπε ποπ ΐππιππίπΓπίοπί ΓπόΓει·ί

μίοπεε ίπ ιιΓπ,πε επεί.π τππ.σ.1πει!ί

39 τει· Δεεπίε;εί!Γίιείεάε. * $ε‹! Με εεε

?πωπω ππω!!ίοπε τει!ίτει:Τίπίπε εαπ

Ωιπιτ εΙπεπο!ό ί!ε ιίοε!:ΐ ετίτπίπε εαπ

9'.ειάπει·ί!ιε. Ο.‹!ε τ!ίεΙΞπ.!!ί.!ίΒ.κί.ω.

8ο ίπ α!ίίε εειπ!ίε πίι!εκπτ ειπε ειπε

[Με Με ορροπί:ιίε Πΐι!ε ίπι!.!.επιπ

μπεστ. Ι:εω επ ί8ποίεεπόπίπ ε!! ε!

πιτ! ππ!τ ‹!ε ίπίπτί;ι Γε π!είἴεί:πτ Η:ε!ε

!›ο.!ί!›.!.πιίίεπιπ ίπείοι·.5.!ίπετ.8ε ε',

ποπ μπε. Εεοπτί·2,9) τπωφοω

ε!ε ίπίπτίει εεεπΓατε:πείπ ί!!ε :επετιπ·

εί:ϊίοπείπίπτίετππι επί πε!είπποι·εε

ίόοπεοε περί·οπεπίπ:πτ !!!ππί Γε:ίίἰ·!.π.

εο8.Ι.ίί ιίείο.5.ί·ί.πεπί ίπ πεεπίξπίο

πε ίπίπτί:π·π τεπεπιπ επί πω! ει!ίπιίε

ε!ε!ειτοτε,πε! Γετππίπ:πτ Ο.ι!ε ίπίπτ.!.

ίἰί.8ε!.ίἱππίε.δο!.Εἔο Ρίκο 9 μια·

πε! μεί·οππε ίπ πταπίί!!ό εεε!!! ρω:

Π: 28είε ίιθιοπε ίπίπτί;ιτίί εοππ·ει δε

!ίπίπ δ: !ι!:επό:πι !·Εε!εεςπε είιιοτίε!.

8εε!!ί.!.ίί.6.πεπ.ίπ 5.8: ίπί!ί.πε ίπίπ.

ε.ειττοκ.ίπ Η.εετεί·οε πό ετει!ο πεπ

4ο Γεω πε! Δ8ει·ε ποπ:: "' !τετπ ί!!ε επί

πεειί!εί:πτ,Ρί·ο!πίπεεπτ :ίεεπΓ.πε κα!

ίποιεππ Πιό !- πε παπί πε! πιίποτί ετ!

ίπίπε,ι!οπε·ε :! ει·ίπιίπε είε (με πω..

Γε:πε ε!! Γε εκείπετίτ.πιιοά πετῦ ε!!ε

ίπτε!!ί8ο,πίίί Πιεκπ πε! Γποί·ίί ίπίιππί

ρτοΓεππειτπτ.Ο.ππί πεεπΓα.πό ποΕ!.

ίί.είε τπίποτί αυτό ει·ίτπίπε !πεπε μοβ

Γε: :ιεείίΓείτε ί·επε ! ί Ο επί εεεπΓπω·ί

ππίπιρεε!ίτε εεεπΐίιτίοπδείιίε,οπΡ!ό- .μ πο!! * δει! Ροίίζεζ ί!!ε ππίπτίπίπε

Η Γπί ° π) ίΡΓε Τίτίπε πετ Γεί·ππε , πεί

ίπϊεπιίε -, πε! Ιεπο πε! ίι!ίειίίί:! πω:

τπι·Ρε , 8εί!!πίπ εκεερτίοπε πό Ροπή

πκοόπτε.Μοόο Με Τίπίπε ππ!τ εεε

ί·ε εοπτι·ε πίε εθίο.ίπίπείείϋ,ππεί:τί

Επι· Μεμίκ! πω:: 86 πίάεκπτ επ πό:

επί:: ίπτίε επεεπτίο ποπ Μπα ίπίπ

ι·ίόπτ !Εί!ε ίπίπτ.!.ίπίπί·ίπϋ.5.ί.Π·Ά:!ε

τε .ίιίτ.!.Βιδ!π. ό .πό πίε!ετπτ. Ρπετει·

εαἔἱ!ίπε εοππ.·ι Ρεπό , !ί!›εττπε εότπι

μποππιπ,ποπ ορροπιτ επεεριιοπε

ποπ: είπω! Γεεεία!ε ε!! , ρτοπτει· τε

πετεπιί:ΐ «με τει!ί!›ιίε Ρει·Γοπίε πεπε

ιπππτ Ο.ε!ε επεε.ι!ο.!.ειππά Οε!Γπίπ.

πεεπίἔιιίίερτοΓεππίτπτ Γπ:ιπί πε! Γιω

:πω ίπίπτίό:Γεειίπε!ιί: πετὸ ηπί :και

Γετπί·, ρτοΓεππίτπις Πέ πε! Γποτίί ίπ

ίπτίετπ,8ι ρτοΓεππεπι:!ο ππ!τ εεεπΓε

τε Γπό αεεπΓατοκό είε μή πε! ί;!ε Μ

ποτί επίπίίπε:πιίπππιά είπε Γεεππ!!;ι

πεεπΓατίο είίτ Μπιίτιεπάε9 άο. Μο

:ΜΗ πο π:ί!!ε ε!! ι·ειιίο,πιιί:ι ειπα!

Γεεππ ο :ιεεπΓατοκί άπεκπτ , μίοίί

ι!είο8πτετπί·, πιίοι! ε!!ετ ει!:Γππόπίπ:

πτεί·.Ω.ππί ποτ.ίπ Ρί8.!πιπ.!.πΒίππίε,

πι 5.8: Με πο.Απο ίπ Γππίπια,ππίπε

επ£ποπ ροΕ8ε εε.Γπρ.ά.!.πε8πππε.

δω άο.(.)όοΐτ.ει!ίπει· Γεπίἱε, ω! άι

εε!σειιτ



Η. πε τιι.ιοτΑΜιι.ιω.

εεΙαατ ιίο. Ιαεο,‹Ιε Βεί.8τ !ιοε πετ τοπία”

Ιταίια πε εοπΓιίετιπίίπε Γετπατιιτ.Βί

τ:εί:ίαπτ ειππι τω. ρτσιπίίετι, φ ίεειιπ

που αατοΓατοτ ΡτοίΕοιιεπιίο πα πεί

Γιιοτιππ ίπίπτίαπι, αικίίτί τίεΙιετ, πο

Ιεπιτ Γιιιίτπ αεεοΓατοτειπ αεευΓατε. Ετ

πω: τ!ίίτετοπτ πίτα τατίοπε: Η τε ααα:

ίαοί είε ετίπιίπε εοπτια πιε ίΠατο, 8:

πό ροπή οτοοατε πιό αεειιΓατίοπέ,

ιΘΡοτε Γεπτετιτίε Ροτετία τπε οι: ίίὶα

ειι.Ιιιτππία εοπείετππατε , ει: απ? το

τιιαπι ίπίπτια ριοΓεείπετί::υτ (Σ. ε :α

Ιοιπ.Ι.ί. Ναπκι; ί8ποίξειιιίοτπ είτ εἰ

:Ιοί τοιίοεατιιε ίειί αεειιίατοτ ιιοΙυίτ

Η: οΕ:ίΓεί.τίε οο.Ιίοετ.ί.ουί επ ιιιαίοτ.

5.ίί ίίβεττιίε.ΐΕατί $ἴΙΙ.Ι.ίί οπο ίπ ετα

ιιΕ.ῇ.τ›επ.Πῖιὶε αιίι.ι τ.Ι.ί.5. ι μίοΙιεσ.

Νεε οΕιΠ.ίείτ αΙΙεε.ρετ εΙο. Αιο.Ο.ει

Ροπο.ίπ Ρίε.ίιαο.Ι.αΒίι!ιιία.ιιυία πο:

Ιοποίτιιτ ίπ είπαπιιαβοεΠιοπίοιια,ίεία

Ιίεετ (μα: τίεοεατ ε ε ρτίιπαι8τ Πε Ισ

είιιίτοτ ίπ αιτία είπίΙί.8τ τεεπΙα ίιιτίτ

.τα , ναοί Ρτίοτ είτ τετπΡοτε,Ροτιοτ είτ

ίιίτε.Ιπ ποίττο εαί`π τταέτατιιτ ότι οτιίί

οιίατιττ:οπία ιτίείετιιτ ο) οΒίτατ ετεεα

οπο τετ τικίίεατα:. $εεί εόττ:ί ιτίεΙετιιτ,

ατί πο:: π: σπίτι:: ειτεεμίο τεί ίιμ·Ιίεα

ταμία Γοπτ πεεείί`ατια,ίείΙίεετ 9 Μέ

εοιΡιπ , εαιίετπ οιίαπτίται , ίάεπτίιιε

αΒεπάί,8τ εαιίέ εοιιιίίτίο ρετΓοπατιῖ:

οποτυπι οιιοι:!Ιίοετ Η είεπείατ,άεπείτ

ετεεμίο:οτ ττῖτίε ειτσερ.τεί ίοτίί.Ι.είί

πιιαετίτοτ.8τί.Ιία.δτ ί.απ εατίε.ίπ ρτίπ,

ιιτίπ εαΓιί :Πότε Ι.ιιτίιιε εΠ.ΕΒο αεει.ι

Γοτε ιίεί'υττο, το ιίετὸ Με εοτιιείτατα

είε οιιΙπετίοιπ, ό: πιοττε πιτ: αεειίΓαε,

πεοεο εΒο εόιίειππατί ακί. ιποττεπτ:

ποσά Η εοπτίιιβατ, ποπ ροτετο εέο

ΡτοΓε οί αεευ αποπέ τπε:ίπι ‹ίε Βιτ

Ε0:τ1τ8.6 τε.ιιεΙ αεειι.πιοτ.Γπε.Ι.ι.8εά

!ίτοετο αί:ιΓοίπτοε,ροτετο ίΠαιπ πιο.

ίειιιιί:& Με επ εποε! ιίίειτ |ίτετα Μα

ει: επεπτπ εαιίΓαι 8τε. τω. Γεπτίτ π.

Οάοίτε.Ετ ειίπι είπα ρτιτ:Γεπτεπι πια,

τετίαπι εοπτίΒιίΤετ πιίίιί εαΓι.ιτ πω

ταοίΙίε Βοποπί2 ακί οΉείπιτι ιπαίετί

ι:ίοτιίπι ρτα:ίἱ:ίεπτί, εοπΙΙιΙιιί ι:ί0.07.

είε ΜοΓείίο , ιιί τίεΙίοετατε πιίίιί το

πε αεειίΓατίοπία: 8: Πε ‹ίε οιία:Ιτίοπί- μ. ΓετίΡτίε τεὶὶπῦἔίτ,τίίεεπε: 'τ Οίιπι απ.

Με ετίτπίπαίίί:ιπτ , δ: ετιια:ίτίοπεε Μι

ι:αιιΓατ. ετίι·πίπα!εε ι:ίίΓετεραπτ α πω

Με ιια!είε: π:ιπΠίτ.άεΕΓυοΙτ.ίιιάί.ίο

Ρτίο.τίίτ:ίτ :ίο.ΟιίοΕ8ε τί ιιιιΙτία ἀε

τεπι:ίετε ιίο, Ααο.τεΓΡόάεατοτ αι! Ιε

Βεπι θ.τίε εαΙππι.Ι.ι.πιιία ποσά οι είί

ειτοτ,τιοπ [ιιίτΡετ πιοείιί αεειίΐατίο

πίε,Γεοίοάίεία οθίείο,ιιτ τοι πω. Ιτέ

τεΓροπάεατίε απ! !.ίί ποπ ίπ €ταπί._ξ.

Ρε.8τ αεί Ι.είοί είπω τπαίοτ.ῷ. ιοεττιία.

ειπα ποσο! επ Ε”ι.ιίτ, πό ?τπτ Ρετ τποιίιί

αεεοίατιοπια,ΓεείΕετ ιτιοείιι είεεερπο

ηί$.8Ωτί. Γεεοποιί Με ίπτεΙΙεέτιί πρ.

πε ίεεε.().ιττοι αα:υ.ποπ ροζί.οτιιία.

ιιβί ιπειτ,επ ίί αεεοΓαε πιε πε ετιιτιίπε

1επίοτί, ε: εεοτε πε ετίτπίπε εταιιίο

τί αεεοΓο, ει, ποπ αεΙππττίτιιτ πιεα αι:

ειιΓατίο. Με ετιεεετίατ πίττα, Με Σε·

είπω ι.ιοΙτ αεειίΓατε Π.ιοπι αεειίΓατοτε,

αυτ οοροποπτοτ αιίιιετΓατίο ετίτπίπα

ίπ πιοιίίι εεεερτιοπία,αιιτίπ πιοιίοπ·ι

αεευΓατίοπίε :Ρτίιτιο εαΓπ ΓοοεΙιΠιπ

Βοίτοτ, φπα αυτ Πε είτ εοπτεΠατα,αυτ

ποπ τα εοπτείτατα. Ρτίπιο εαΓι.ι,ΙείΙί.

σετ ειοαπάο Πε επ εοπτείτατα,αεειιΓα

τικ ποπ ΡοτεΓί: Πιο αι:ευΓατοτί ετίιτιία

πα οορο.ιπ πισω εκεερτίοπία.Ιπ Γε

ειιπείο εαΓπ , 1ειΙίεετεμίαπείο Η: ποπ

εἰ! εοπτείτατα, Πε ΡοτεΠ:οτ Ρτοοατοτ

ΗΧΩ αι·Ιοί.Ι.ί. ο.εττταπεία.β.ποί Με.

δ! 6.τί ρυοίίεο.8τ Ι.ίί τπατίτιιε.ῇ.ρτιιμ

Γετιι:τιοπε.Ιπ Γεεοπτίο πετὸ εαΓυ,ΙΕΙ.

Πεετ είπατίο αεειίΓατιίτ ιιιιΙτ οοίίεετε

ετιπιίπα Πιο αεειιίατοτί ίπ πιοι.ίιΊ αε

επΠίτίοπίε , τι.ιπε ετίαπι εΙίίτίπειιίτοτ:

πα απ; Πε πό .τι ε6τείτατα, αυτ Πε επ

εοπτεΙτα



πε πιι.ιοπωπιπωω. ' κ η

ποπτπί!πτο,ιπτ Με Γοπτππιπι. Μ [Μ

Μο αιΠι οποποο Πε ποπ θα εοπιπίΙο

ιπ,6 πω: ειπππΓππ πο πππιίππ Μπο

Π, ΡοτπΠ, πω π) Με ειπππίΒπο ιαπ

2πειιπ ι·πεποι ραπποεκπ οπου:: παπι:

ππι·ὸ πω: ειπππΓππ π: ροή πήι·πί

ππ,ππΙ πε πιἱποτἱ,π6 Ροππίὶ,πἱΠ Επο

ίποππιπι Γπ:ππ πο! Γποι·πι·π πωπω:

π: Ο.οπἱ επππ.ποπ ροΕΙ.πποππάει. Μ

ίπππππὶο πΔΓπ,οπ:ΐοο Η: επ ποπτπίπι.

Μ., τπππ απ: Με ειπππΓειτπε ρτετππόίτ

Γπ:π·ι πο! Γποι·ίι ἰπἱπτὶ:ῖ, απ: ἰπἱπτἱππ·ι

μΕππιπΐ. Μ ΒΜπο π:ιΠι ειπάίππτ.Μάπ

ειπππ.Ι.;.8ι Ι. ίτπιπππ.Πιιπ ποπ: εαπ

πιω: πιπἱοτἰ πτΜ1Μπ , δυο πο: Μί

ποτἰ,ίἱππ πο ροή. 3ππππάο πεΓπ,Γπί

Με: οπεππΙο Ρτππππἀίτἰπἱπτἰππἑρτί

παταω , ππΝο πισω αποΜιτ:πτ .πο

ΜεΕπ.Ι.Μ πω. Ιπ :απο παω, ίπιΙὶππτ

πιπιπάο πι:: Γππτεππο ποπ απππίαι·π

Γππκπ ειπππΓ«ιιοκέ , :ποπ πωπωω

όίΙππ8πππι·: οππι :Με Γεπιππ:Μ π”

έπί: :ιο(οΙπποται, απ: πόάπιππειτοτίει:

Ε :ιοΓοΙπτοτπι,ιπππ ΡΙπππ εΠ Βπππ

ιοτπίτιΕκπππτ πω ρπο.ἰπἀὶἶπ πώ.

Μ ω]π.Μί άπτπ ὲἰπἰτ,επ ΐππκἰτ πκπιι

Γεικπε:πτ8ο εἰ ποπτιππο ΓοπΓπ Ε πω:

ποπ.πΗ&ει Μ: ππἱ.8π Η ποπ Γεώ: , πο

πο.Ιίππ.Ι.οπΙ ππιπ πιπέοκ.6.Π Μπι·

τπε. 85 ποιο ΗΜ Γ:πιππιπι ειόπππτ πί

π€καιπππ ππΙΙὶΒπκιπιπιπ,:πππ Με ππΙτ

ο ποπο ίπάπππτπ οπππΠιιίοπέ , απ:

:πππΐατίοπππι ἰππποπτπτπ ππ!: μο

Γποπἱ.Ρτἱπιο πειΓπ ποπ παώ ίπ:ΗΜπ

δώ πππ ποππ·ει πιτπιπππππ, πο:: ποπ

πε ππππΓειτο:ππι Γππτπ:πτ Μ («πιο Με

πί.πει·Π.ΓεπΙ ποπ 8σπ.1π Γοποποο πο

?ο , απο" οποποο ππΙτ ἰππποπταπι

Ρι·οΓεοιπ , ιπππ απ: ίππτπππο ΜΜΜ

πίιπππ, απ: ΓοΙαπ·ι πἱπἰπειιἔ, ππΙ ΓοΙεππ

|έπει·ωτπιπώ :ΜΜΜ πίπιπι , ποπ πο·

τπΠ ρι·οΓποπί , :Μπι παπι ποπ οποσ::

πΜΐεπί:πτ Μάο οπτπ.;.Π Μ! ίοι·τό.

(Με Ρα:π.!.ππτπ τπε.8π Ι.8πταΠτοτί.

Ιπ απο παω, ΓπὶΙἰππτοπ:πόο Γππ:ππ.

«ο πόίιππ ΜΜΜ πἰπιτειπτπ , ππΙ ΓοΙΞ

Ιίοππωππτ, ππΙ πιι·:ιπο; , ποπ πωπω

πίπί:πιεπ ππππΓπ:ἱο απ: ΡπτΜτίτπτ μι·

Γεπτππ:Μπι ποπττει πππι Με, δ: τπππ

ποπ ππι:Ιίτπτ:πτ πτ8.Ο.οιπ επππ.ποπ

ΡοίἶΙ.ῇ.ππτ ποπ ΡπτΜπτω, οπία Με

επππΓοπο Ροτπίὶ απ πποΐ ποτε: δ: Μ

ποπ πειΓπ ππππ ακΙππιπιπτ θα ποπ

π·ε οτποπε:πτ πΗθε Ι.ἰπ ΜΜΕπε Ρπι›.

ειοΓο!πιπε:8: ποπ πΙὶ οποιΙ ΜΜΜ Με 43 ΕππΗ.ππώ.€ΠππΙ δα. ΠΜ. * Ιππιπ τα

ππτίἱ.ἱΙΙπιἰ παο 8ππ. Μ απο π:ιΓπ, Μ

Ηπα οπειπ‹1ο Με Γππιπππει πόάπτπ

πποπει πο πιτ; Μπιτ: Με , απο"

Ιππώίππεπίτπ:: πω: απ: πιίΠει Ιππ

τππ:Μ Αππττἱτ πΙπποτπιπ,ππΙ Μετω

π:ιπ,πιπτ πΞπΐ,:ιπι ποπ! π:: π..π ΜΝ!

@πιο , απ: ποπ επππΓατπ οιιπιππιΤ,

απ: απππΓει:οπΞΜπιπ:Ε πω: ππππΓ:ππ

απεπα.ΐ,πό Ροτεί!,Ψπίπ πίὶ ίπΕεπιίε:

1π$1ΐοπΡππΙ.ίπά.Ι.Ιπ :ιπππιπ.πεκπ5π- ο

ε πω:: Β τπ&πΙΙππιπτ πιο επππίπιοππ

ρποΙἰππ:πτ .πο ειπππ.Ι.οπἰ απππΓεπε. ο

8Μπτὸ πυΙτ ππιιΓειτο ππππΓειτοτί: Γπϋ,

Μπιτ Ροτπίϊ: Με ποπ οποοπτππιο.

ο ΠΜ ποπππΞΜ.ιι· πιο πΙπἀἰΘπππ: π:

ρπΙΙππιπι· ΔΙΠ πωπω· Ρ:ιπππι·ΜτπΜ.

πω: επππ.Ι.ειΠί.Ι. ποπππΙΙἰ.Ι.ἰΠἱπἱτ:ι8.

5.ππ ροτππ:ίοτπε. Ο:ΜάΙππε.

Α ο Ν ο Τ. ο Π:πίπείειΜίΙ.ΑώΙο

απ[διαβπιί.ΜΕποπ ::.π.απψοβΙ: ΑΕΠ4]:$π

"βια απποΜατσ ππυ·ατοΜ. Βα!ά.ποπβΙ.

ΙσπΙ.:.ςρ· απροβέ8/έ άάπάι.·π , πιὶπι :οπο

απο" π›·ΞτπΕιιαΙἐ:ε›· ,βιο αφή:μισά:

ιίΞπ πω.: Ρατ.έι.· ωπ:|›α.π5_β.Ικ.τιΪ. Β α.

Ί Ι.ΐιπρτ3ΙΠ.Αάάε Ρπ2.οἰπ κυιπ|ια.ποπ.|ί!.

:πσώπ.Βου·.

Τ8ποΓπτίρτίοπεπ·π Αιἰιἰπἰπ2:ἰὶι8&

έπη μου προσωπα .υπο παοκ" και

μπω πω» πω, “οι ρθ|ϊ ποπΡοιψφ

ΡοπΜΜ Κ0.€0π/Ξππππή.Βπτ. ° -

@Ηπα



16 _ α_ν1 Ρο8ενΝ°τ ΑεονεΑΜ.

ὰ ΐΟΈΠά21Κ8. Αιἰ‹ἰε απροεσω.|ί/Εί :ο

πω:ιο·β σψι·Ιίω·ε. Ω.εΡο!.εοΜ!..ενι].

Βε›·π‹ι›·Ιἱ.

ε: ή[Ορροί-σί. ΜΜΜ” ωπκευιΜ ρυβΙο Β

ἰπἰακσετιυτι εαπ 019|90ρ4:# ευ·έωεσ ?παπί

ΡΡ02Μπι2. ΟΙ‹Ι›·.εοιΕ|ῖ.Ι:ιΪ.ΡεΔ.άε ωιε|ο.σόβ.

εεεκα:ή.Βετ.

Ε .ΤΑεεσίπεοτειπ Γσσσπ. Λιἰιἰε Μέ

Εεἄε.εοπ]ἰ..ι·εἐσ.Βε›·.

8 ΠΊσωπεε.Αά1ε ΑΙ".σο»μ;.υ.ι.ευ

α:ιε|ω.εοπ/ἱ.εεεεκἔ|. σ

@η ρ‹›Ιΐσστ 3€£σΓ3τι. [ΜΒ.

δ ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ

ι Αεειι/ΞικΙαπ Ρο-(?ιπτ :Ξ ππι/ἑιοἰί Ψάπι

[αεπίπε !»πεβνι:ε: ψ ώ/Μ:ε:.

σ Αρειε/ἑυ°ἱ4Ι$!10βί0!!Β[ΒίΜΜΙ)Μ , σε!

:είσαι Μο0°Μί.

σ Αεεια):2ο εουικέΠε θ εδάεΜΜΜ Τὶ.

ω,ρ ασ Με εοκάουιΜΜπε αρρε!Ισπε

ρ·£:,6›· πι: ρεπάάε ωο›·ωιισυ·.σκὶάευ·ἱε

είε Με ευπάουιπωισσε Θ· ἰπυικ “Π”

τυοπισέ.

ή Αεωῇι›·Ι ει» ρο-βΙστ 1πΐρώευ·ε: μάπα

ίκιμώσε:.

; Αεει4/;:1°ί ηπροβἰεῇτιικσ,ε£ έα εισΙππ 3

ετΕΜπίβι.ω.

ε Αεεκ[πο ΤΙΜ έ: ώμο ετΖωέπε,ωι

Ροπή: σύ εδο αεειι/ἱιυ·έ ιέε εοιἰυπ ω'

πω”.

νΓ Κ Α άίΒιιπτ εΠ εΙσΙ Ροίἶσιπ

8 εεεσΓετε,σεΙ σοσ:σσσε σίόεειισιιε

ι σἱ ροΙΤσιπ αεεσΓετἱ.* ΑεεσΠ·ιτι ΡοίΞ

7σσετεπι πιειἴεσΙἰ εισὲπι ἴαισἱσσε,Ρταε

ε Γεστεε 86 εισΓει·ιτεε ^ : άιιιτσσοε!ο εδ

πε :ΒΓεστε: @Με οθ`ετή Με!! σε Π

σε :ιεεσΓετ£ο. Ι.ειΒΓεσεεω. Ο. ε!ε :ιε

εσ. ε: (Με τε.επἱπί.Ι.ῇ.& εισΐεστεε τε

Ιιτετ ειεεσϋπί όεΒεσττεσσίτί,8: Π Ε6α

ισπι:ιεεε Βιετσιι, Ρι·οεεάσστ εοσιτε

εοε:στ όιεπιπ ΙσΓτ:ὶ, ἱσ τσΒι·. εΙε επε

τΙο.ειΙίεσ ε!ε εεεσΓε.8ε φω ω Βιείεσ

χ. άσισ τεο σΒΓεκπε δ: ε6τιισπιεε. * σε

εεεσΓπἱ Ροίΐσσε σίσἰ τεστίιω , πωσ

ισοτιιιί:σειπι ισοι·ισο ι·εο αστική: ετί

τισσ.πίο επίσ8σίωτ: σ: (Σ.Π τε.σε|

:ιεεσ.τσοι·. Ηιε.Ι.Ι.ΐειΙΙΙ:Ισ ετιτσἱσΞΒσι·

@σε ιπ:σεΠατίε Ε) , εεΡεισσάπσσι,

εεσίαισε,8::Ιιπ:εΓεοε: σιιισσε εώ

Εσε εεεσία:ίο ὸε Μη πιοττσο κεί

ρίωτ: 8ι Με είΙ ριοριετ εσοτιπίτε1

:εφ άεΠ&έ,8ε μορκετ :ΔΙὶσω άεΙσι

ε1ιιεσσιιιτι ρσο|ἰεεισ‹!ε Βοσα.ίΕάε σε

εσία.Ι.ει 1σἀἱ€ἱ0ϊΠΠ3. ε.σε :ιΡο!Η.!.

ει οΠειωκσω.8ε σε ωστε. Ι.εΙσοσὶειτσ.

ἔεεΙ Ιεἔ.Ισ!.ι·ερ.σεΙ ρεεσ.Ι.Ε. Φοεὶ

σει·στσ σπεΠἰΒο , Η ειεευΓετσε φωσ

:σε ειστε :ιεεισ;σοσεπι επΡούσιω,

σε! Ρεσάεστε ἰρί-ει εεεσΓσ:ἰοσε,°τσοι·

πε σετστειΙἰ.Νεπι Η εό!Ητσί: (Μ πιστ

τεστ,ΡοΠειιωτι Πιετά σ» ετσηίηε ἀε

Ρι·εσεσΠεε, σε! ΡοίΙσισιτσ Ϊσετἰτ Π:

εοστεΠα, σε! σωσει: εἱσε πεεερτσπι

ἰσιετ τεοεπσσε Μ:ι·εάάσσε Πιστω

ίεπετιάα Μπα. ΕΠ ΜΗ] «σώσε Γε ίπ

ιετδεει·ε ι:Ισοσπι τἱσεἐρε πιεισά:σιε

ττιιε1ἀετι8εε.στἔἱὸε Βο.εο.εσΙπποτ.

ΠΜ εοπίεἱ.Ι.ιῇ.Ο.ίἰ τε.σεΙ πω. σποτ.

ίσε.Ι. Η άεΐσσάσε.* δεσ Ροπε ιἰσὸά

ε!Ισιιἱε ΕΜ: :ιεεσΓετιιε δ: εοσσίεΙυε, δ:

ὸεἱσ‹ὶε εοσεΙεσισ.πσε,εΙσι ώ Με εδ

άεπωπίοσε αρρεΙΙεισιτ , 8: ε: Ρεσ

άειπε πιστευω εΠ: σιιωσστ ε1σΜ Π:

σε εοσσεπσσωοσε Μ.: , 8: κ!ε Βοσἱε

ΗΙίσε σιοττσί.ΚεΓΡοπ. εΠείε!εσπ είΐε

εΙσειιπσισ επ! επίπιεσ,σσια οπισἰε επί

ιισσει:Ιο εΠ επτίσε1ε ιιιοπε:ΓεεΙ εισαι

:στο Μ Βοσα,όΙε σιιὸά σ” εΙΙ:ιτιο σε

ΡεπΗεΙεσάει , ε π: ΠΙΑΠ:στειπίσ 6οσι

σέ: 2ἀεπ1Ρτ2,στ εΙΠσ τε!εΒαιέ.ε , σΒΞ

ειπε ψισπιπστ σι :ειπα μπε Βόσσ

ι·σπι ίσοτστσ:8: σε σπασω ησεΠίο,

ίεΙΙιεετ τεΙεεεισοσίε δ: ειάεωρτίοσιε

:επίεε 2.ττίε 6οσοι·σσπ,είΙ μιση”

Ιἰε,σπ‹Ϊε σπα εκτισθσ,σό σκάκι Μπιτ

ειΙἱε.!ΐ.ἀεἰστετεἰἰ.8: τεΙε8.Ι. τεἐεετο

τσσι.9.ιά ιεπισιιε. Εσεισ:ε Ισ Γειέσι

σοσι



πν1τ>οεενΝτ ΑεονεΑππ. η

Βοππ Γπετοπτ πάρω :ποτὲ , οτ επε

πέτ οι περοποιείοπε,οππιπ ποτὲ Βο

ππ πεΡοττππ Γεοποπτπι· : ο: Ο.πε πο.

μ·οΓετί.!.περοττπτί.:πε εκτίπέ)π επο

, ο ρτίπείρπΙι , ΓείΙίεετ πεοοι·επιίοπο,

οπτίπεπὶί 84 πεεείΓοτἰπ,ΓεΙΙΙεετ εποΓπ

Βοποποιο ίΡΓοι·π:οτ ΟΠ τε.οεΙ πεεο.

ό· πποτ.€οε.Ι.Η. "' Ποιο “αποΡοΠἶιπτ

πιοπω”πω] ίπιρποε:εο,οοΞ οι

πιό Πιο: ποπ εποποεο.ππ πω” Α π8.

πΙππε,οπιπε πεΙέἀίι :απο Ιπ 5π›ρ π

Βετεκπ μπει· (οικω επτοίε. δ: πιο:

Ι. οππ τοπιο: κίή. πποπ ποπ πο: πε

π3οΙτετίο πεεπΓππ.Π.πε πποΙ.Ι.ίῖ οπ

οοι·.Γεπ πε Μοτο δε πΙ1ίε επτπιπἰοιπ

Βεπε ιεπετιο: π: 1Εεο.τί:.Ι.Βοοκο.ππ

:οπο τπἱ.!.ποπἱ!ἰο:π.8ε Ι.ίΐ ει: επο!”π.

9.1ϊ εποΙ6ετ.8: (Με ραπ.Ι.ἱτπΡοπἰιπε.

8: ε: ΙπἔτπτἱτοπἱπεΡοτεΠ ιπἰποτ τε

ποεπτί ιο Γετοί:οτειιι: πτίπΠίτπ.οοΙο:

ιποπ.τεΠπ.ίππτ.9'.οιιιπεπι.ά ο.πεππ

ΓετοΙεπτεπι.8: είπω ππροϋποοδ Ρο:

πε πωπω που: πο.ΕπΕ`πὶ πε Ρο·:π. δ:

1 (Με Ρεπ.Ι.ίπτοοπίτπο." “επι πεεπίπ

προεεΠ Γετιιοε, Γεπ ποπ πε οπιπί επ

πποε:πππι ποπ πεεο!πτοτ πε εππππε

πε οπο ἰτοΡοοὶτπτ Εωππ ρεειιπἱπτἰπ,

πεε Ρα:οπ Ρπττἱεἱπὶι:οιι€π Γει·οοε ποπ

οπο” οπττειπ πποετε:οτ Επι: ποσο.

ιο πἰ.ῇ.οπ1οὶοπε.ἱ·ῖἱπε τε8οΙ.πιτ.!.

οοο3 πτποετ.Ιο ΡτπεπὶᾶΙε ποτέ απ.

πο: ι·εείοποπ πα:οΓοτίο εδαπ Γετιιο,

ιπΕΡΓε εοι·οοι·πΙετπ μεππιπ ρποποιτ,

οίπ ππτοι·π οπππἱοπε εοπτππΙε επ: οι

ΒΣπε πεεπΓπ. Πιο: πεεπΩπ·ε. ο.οιππί

Με. ποτπίποπ ποτέ ρω Γεκπο πεδεπ.

ίἰοπέ ΓπΓοὶΡΙτ πιο ρα:ππ Ρεεοππιππ:

ιΜΕπε πεεοΕΙ.ΙΝετιιο.8: 1ίπε ΡοοΗ.

Ε πκιι_ωποπα. " $επ οπε οποπ Γοππ

πο πΙἰοπο πε:επίπτοε π: πΙιοπο εποπ

Με . ιποπο οοεπτοτ,ποποιοπ εεο

ο ρου:ει·ο πετιππ πιο πΙίο πεεοΒιι·Ξ ο πε

πω] σ::1πιέπε.ΚεΓΡοο.οό: οι Ο.πε

πεεο.Ι.οπί ο ετἰιπἱπε. πίΠΡτίτπιιε πε

επΓπτοτ πεεεΠεπε, οεΙ :πω ΞπιΡεπιπ

απ· ίπ πεειιΓποοπε ρτοεεπετε,τοιπο

ἰοττπ ›κκι:.πΞεο ππιπποτοτ οποσ παο

ί'πτοι· πε εοπεπι επππίπε:πτ 1Έπε πο.

Ι.|ΠοεΙΙοτϋ.ππ π. Παπ πω: τοπιο] Ιπ

τεΠἰεο οιιπππο ει·πτ Πε εοπιεΠ. Μπι

ποιο Ιο:.εοπτεϋπ.επ Ρωποο πεεπΓπ

τοποοε εΠείτοτ ποιο ίποπεοε : π8 Η:

πε πεεπΠ.Ιι ΡΙοτεο.οιιοπ1πτε!!ί8ο,Π

Έοεπι οπίεδΣπ πτ8.Ο.οιιί πεειιΓπ. ποπ

ροΕΙ.Π :ιεεπΓπτοτιο°.οοΙ πο οιιόπ ΙΜ

ω. ρτοεεΙΤοππ 8πίπόϊοιπ Βετο πε Επ

δΙο:8‹ οτ πιεποε οπτεπτ,οοε πποπο ο

ίππΒιπ:πτ:Ρτοπτ πο.Αεοπτ. (Με πο

επίπ.Ι. οπί πε επίιπίπε.τμοπ οοποποπ;

οποε πεεοΓπτ οπο, οπο Η πε οπο αἱ

οπο:: 8: οοπ Ιεεε,Ροτείὶ:Π πἰπετίῖε Ιε

8ὶοιιε,οοπ Ροτείὶ:οτ ΓΕπε εισεπΠ.Γε

ππιπε Η π τεἱε.$ὶ ποτέ πε πΕπετΙϊε ω

πππίοιιε πεΓεεοπεπτΙοπο ε:: πἰοετίῖε

θιάιο,ΡοιεΠ:ιιτ π.Ι.ΙίοεΠοτοιπ.6. 86 Η

πΙπ.$ίπιικεππ πεΓεεοποπτ εκ εοπεπι

£πθο, ποπ πίπειπτ οοππ ροίΕίτ παο

Γ.ιτί π!) εοπέ:πτ πτ.Ο.πε πεεο.Ι.οοἱ πο

εοπεπτ ειπτιππε.π εοοττπτἰο Γεοίο ΙΙ

Ποε Ιεείε:πο ποο ποκεπϊοεοεοοτεΠ.

δέ πικαπ ΡΙοτεε πεεοΓππτ οποιπ,ίῖ πε

εοπέ εππιιοε,:ιιπε εΙἰΒἰ:ιιτΙποπεἱοτ

πεειιΐπτοτ:πτ π.πε πεεοΕ Με οΙοτεε.Ι.

Ιπ.β.Η.πεΙΙοε.πο.εκπι.Ι.οποπ πο Ια.

5.οοε ίπτοτπΙ&οπι. δί οει;ὸ πε πιπετ

πε επιπίπίοοε πείεεππεποοπε απ: πί

πεπῖε Γπάίο,οεΙ επεΐ επι οπο,ροπεπ:οτ

οπο πεεπίπ.ποί ο επτπίπε. έπτετίτπ

:ποιεῖ εππι οποειτ πεεείΪε τεΓΡοππε

Μοτο οπο , πό οποιοι· Ρτο :πιο : ο:

!ΐπε επΠο.τεο.!.π._6.π. @Μωβ ΡΙο

τοπ πεεοΓποιοΙ πο οπο , 8: Η πε απο

εποπιοεΙίεετ επειτο πεοιιΓπτε εεοππ:

οτ ΟΠ τε.οεΙ πεεπίτποτ.Ειιο.Ι.ίμ·Επε

πππΙτε.Ι.οοἰ ΡοΡὶΙἰἔ.β.ἱπεείὶι. δ: Ι.πἱπι

Ρεποιο.Γεπ ΕπΙΙιτ ιο πεεοποπ πποΙ

Β Β πω;
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:8 ντιινΜ ΙΙ.Ι.Έ. ΟΟΝΤΚΑ. ο

ιοτιι:ιιτ Οοο ειιιιΙιο.Ι.ι·οοε.8: ιΈοο.ι.

ο πιειιιπε.ῷ.ιι.ὁ: Ι.ιιι.ιπ Η.

π ο Ν ο τ.εΤΕεεοΓοπτοε.Μ

άο α! πο· Ρει.ιἰε απειι.εοπβΙ.ισοτικ. Βει·π.

.Πηπιοιι:2.τι8. πω: Ωω”. σοπῇ.κ1=ιΪ.

.β τοπιο:: :πιο “πω” οοπιτπι2πι£ιπ· πι π.

84ιιοι:οιπ,οιοικοπιπ |ιοπιιπι: ποπρο:οβ ια!

Μιι·ιι/οοπιιιικΜ Απέ.οοιι[ι.οιι]. Βοι·.

|ΠδοοιιΓει·ι.Αάάσ Αιο:ο.οοπ1ι..ή.ΚοΜ.

οοπ/ι.εαιιο.Ρι·οπ.οι·ει.οοπ/ἰ.ἰνιι]. Β π.

ντι·ιιπι πιο εοπιιε οιι€ Επι:Ρα

ιποιιιΠιιοπέ ρι·οοοΙΤιιπ·ι,ροβ

Πε οο ποπο εοοιιΓει·ι.

7 Απο-βιο 'ΗΜ άι: ποιπισιάιο , οπο.

Πι, ρι·0ποβο :σπιτι θ"ί7” Ρ¦?” ί"9“έ/ϋιο

μαιμου· :ο ιιπβἰιι£ο,οπια πο:: [πιτ π.

μπω: επιμοιΙο,οπ |›οι·ειἰο: σαφρ

εει·ιιπτ οιιπιἰεπι τω», αποβικ , που

οξ/ιαπιε πιο.: πο/δΒΜοπο.

ο Λσσο/Μο πιο , π:/Εφηι ιΜ'ΐωπ π!

πο οποβιοικιπ Ρο/ίτπιπβρι·ά , @πιο

πω:ποιο.

ο Βοποποιαιιοπερδιπ ιίοιιιιπο Ροιψατι

Ρο· ισοτοιιιο:,οποιί οποιοι ποιοι· και οι·

:Μπόκα οπὸιἰῇιροι· πιο πισι·ιο πω

στ: μ·ο:Μει·σ ,ρω ιπππιβιισποροι·

πωπω” Ροι:οβαιεω,ώ· ιπιἰιοοπι πιο

Ιιπισίοι·πιπ : απ οποιοπιιπ· ποιά:: απο

Ιοιπο: ασεπ/ισα· οιιοβιΐ οι· πιο!ο/ἱ:ἔἰοι·ὶ

Ι”ιωπηιπ·ιι πιφι]Επι ιπιμπι2ισιπ.

ΒΕ Π ροπο οποίιιοποπι οπο: * Γε:

ποοοπτιπειτ ιιο οπο, 'Ποιο ?πιτ

οι: Ιιοιπιοιιιιο ει:οπΒιιπο , πο! οοπιι·ε

οπιπ πο: ιποπιιιτιοποπι Ριοι:οΠιιιπ

ΐπιτ:δε ειπιε ποπ πιο τοποιτπε επιπε

ΒιΙιε,οιιιιιιι επΓοΙιιτπε:ιποάο ποιοιιοε

ειπε οοοιιι οιιποΙοι·ιι Τιτιπιπ εοοπΓειο

ιιοΙππτ ,οπο εοΓοΙιιτιοπο ποπ οπ

Πεπτο , οποιο πιιιιοπιεΙ Ροιιιιπτ. Ε:

Ριιιπὸ πιιιοιιιτ οιιιοιι ποπ : οποπιειπ

:ιο οοπιιπιίιο οιπΓιιοπι ποιπιπιε οτι

ιπιπο,ποπ ποπ οι @μια οποιο οι ο

πειι.οεπ.Πεο.Ι.Ιιι:οι. 5.5πε. 5οι:ιιιιιιο

ΤοΜ:: Οοιπο.άο Ποε.οιι οιιΒΙιοε.ιΒ

ο εοοιιΓε.Ι.ι.εΙιεε.ιΈιιοΠεε.Ι.ι.8ι οπο

εοι:πΓεπτο :ποπ κοιιοΠιιπιπι , πιπ ιο

ιιιΒιιε οειιοπε.ιΈιιο εοοιιΓε.Ι.ίι Μι.

ιιΓιιοπι.8ε οοποπ.ε&.Ι.ιι.Τοπιο ποιο

ο πιο Τιτιπε πιο οοπιιοιππετπε,ποπ.

ιιοποιοτ ιτοιιππ ι:οπιιοπιπετι : ιππΙτό

ιοπιπε ο οιιιιιιι εΒΓοΙιιιπ:.ιΈποεοπΙ..

τοι.Ι. οοππποιεΠο. μπι. αἙιιτὸίἱ

επι πει·οοοε Γιιοιππι ΡποΓοπτοε ει:

Γοιοπιοι:,οιΒο πιιιοπιπι· ιοπιιποιειΓο

πιο ιπιι.ιιο ιιιΠι·ει.Ρι8πο.Ι.ίιοο. Με

ιοἔιι.ιπτ. Πεμ. @Μι @Με ιιιιιοι

πο πι: Ρι·οοοιιοι·ο επ πιπι @πιο , 8:

ρι·οιποιοε ποπ «πιο εΙιιιε ειιπιιιιι

πει: ιιοοοτ. πεπι ιπ Ρτιπειο οποιοειιπιιιιιτιιτ ιΙΙο οιιιιιε ιπτοι·οΠ, πό άο

ι:οτ ροΠοε ει;ιπιιιτι ιΠο οπιπε ποπ ιι:

τοι·οίι:πτ ιι.ιιο Γοπιιι.πιοι. Ποπ πιοιιτι.

δοκιὸ οιιιε Μ: πω, οποοι ποιο ιοο

οιιιιιοιτο,ίιπο επ εοοιιιετοιο οιιτιι:οι·ιτ,

πω: ο εΙιο (ιι ιιοΙειπε . ΐοπτοπτιε ίο

ιοπ‹Ιε είπω πιο το.οπιιι.Ι. ι.ιπ οπο.

8οιπιπιὸ οιιιε οι: οοιιοιπ Γεολο ειπε

ι·οιποοιιιιπ ορμή. Γοπτοπιιε Γοοιιποιε

ποπ οι Γοιοπ ι1ε.Ο.άο Γοπτοπτ. δι ιπ

ιοτΙο.οπιπ.ιπιιι.Ι.ΡοΠ Γοπτοπτιεπι.Ο.

οιιεπιιο Ρι·οπο.πό οι ποοοΠ.ρι·ιπιε.

Οδιεπὸ επι πιο ο ιιοΙιποπιτ οι ποιοι

τοι· ιιιιοτπιπ ιπΓοιιοπιπ,Γοι!ιοοτ :οπι

ιπππιτειιε δ: οιΡοπιι: π: πω: οπο: πο

&ιεε.8ι οοιπιπιίΠ.Ιιοιτειιο.ο.ιΙΙιοιτὲ.

οι·8ο οοπποπτπε ε οιπιτει:ο 8ςεοΓοΙπ

:ποιό άοοοτ Ροιιοε π) οίΐοπΓο Ροΐ

Γο ειι:οιιΓιιτι:ιιι πιο οπο.τοιε.Ι.ιι.Π.άο

ιιιιο.Ι.Ε.Ει:οπτιε πιοΙοιιιι Ροιιο εΠο

8ειι: 8Έιιιπο οιιιεΗποτπιτ Με ιο·

πωπω _ ο: αιΓπ:πτ .ιιο ιππιιοι·ι. οι

ιιοπ.Ι.τοΓοτιμο.ο.ίι τιιιιε.πεπι ιιοιυπιτ

Ρτε:οοάοι·ο εοοπΓετιο:ιιτ ?Μο ει:οιιιιι.

Ι.ΙιποΙΙοι·πιπ.οιΒο π ίιιιτ ιποιιιίιτιο 8ο

εΒΓοΙπτιο Γεᾶε οσοι”. ΓοΙιτιππ στοι

Μπι ιιιιιισιοιιιπ·ι,ποπ τοποι Βι·οοοθ

ωεις:ι
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Πιι.Ο.ιΙε Γοιιιοιι. 8: ιιιιειΙο.οιιι.ιιιάι.

Ι.ριοΙαιαιιι. άεοει ίιιιστίπι οι·8ο εο

ιιοΓι:ι, ιιιαιιιιιὲ ιερειιια ρι·οοαιιοιιι

ἔυ: ιιε ιιοιιο,ι:ὺτιι ιεΓΡιιΒΙιοει Π: Μία:

οιὶ.αἀιιιοιιι·ιιἀι. !Έιιιι ιιιιιιι·. δ: Μπι

Ρειαιοιεε,ΗΜε ειιοορ.ιεί ιιιιϋι:.Ο.σΙο

ιιαιι(`αι:. Μ» Ριετοιιιυ.ι:οιιιια αι ο.

ιι: Ηἱ άι: αι:Ιι.ιΙιο.Ι.Π ιιιαιιιιιι.Θ.Ειιιι.ἔε

ιιιιιάό ασια Ροιεί!αε ποπ Ροιιιιι οπο

ίσο:: δ: αι:ι:οΒιιοι , ιιιαπίιιιὲ ιο σου..

ιιοιιι:ιΠα ιιιιίΓάιδιιοιιιε: οι αι8.ΙΈάσ

μου. |.ίἰ ρτα:Γεε. Τοπίο «μια οι ΦΠ

ιιι(ιιέἱῖι:ιειιιοι ιοικΙειιιιιαιιιε 3ο αΠ

οπο ειιιιιιιιο, Ροιι:Η ιιει·ιιιιι :οποιοι

ιιαιιιοι ΗΜ οοιιο.ιαριο.Ι.]. @απο

οιιια Επι: Ποπ ρατία , :ιο ααιιΓιιιΕοιιο

ωιω11Ε Ρετ αοοΠιιοικιιι, δ: ιιιιιιιδ

αοΓοΙιιιί.ιο:ειξ,ο Πω: ροιε·Π πίτσα

ιι αα:ιιΓαιιο α οΙιιίοιιο μιιια, Πι: δι

€ιοΠιρΓαιιι αΒοΙίιίοιιειιιιιιι ΠΚΚ πο. 9

ω. $οΙιι. @Μαιο ε!ιιισιιιιιι άιδιο:

Μαι" αάιιιιιιειιιιοε οσο ?στα μα·

Μια Ριο Μεμπε Γυοοιιιιε αΠοΒα.8ι

μι· 8οιιοιαΙστιι οόί'οοιι.ιάιιιιιιι. απο

ιιικειιιιιι ?στο ιιιιιιοαιιιιιι ἱ ιο αιτία

ΙωΡειαιοτι:.όσ Με (Με αετιιΕι.Ι.Π

:μοι Βοιιιιειιιιι.ιιιιι τ!ο ιεειι.ιιιι. Πα.

ᾶοιιι.ιιι αρΡαταιιι άοπιίιιι Οι'. "' Βο

ιιιιιιο ιιοίιι·ο ΟιιιΙ.άε 3ιιια. αΠιει υι

Γιιιιι ΐοίι,οιιια Γοιιιοιιιιο ιια άιπιι:ιιιιια

αυτ !ιαιτειιεε Ρι·ιοάι&ί Γοιιιι:ιιιιιι απο

Γατίοιιεπι ιιι:Ι ιιι οιιιδιιοιιιιιι μιαι:οβ

ΜΒ: :ιο Ράιθιο ιιοιιιιο:Μίο,αιιι ιειιο

ιαιιοτϋι.Ριίιιιο ι:αΓο οιιαάο ἀΕιἱι Εκ..

τω” Γειιιετιιιιι , πιο αιιιιιιιιιιιιι· απο..

Γαιε ιιοΙειιιεε.δεειιιιόό ιιετὸ ωω,αι

Με: ιιιιασΙο ριπάι&ι Ιιαιι·ι:άει ίΒιιο

ιαιιειιιιιτ Ρια:ι:ε1Ηπε :ιο ω) !ιοιιιι

σιάιο,Βειιο αάιιιιιιιιιιίειά αοοιιΓαιιιὶιῖ:

ιιιΠίιιο αα:ιιΓα.Ι.Π ωε.ι.ιιαιε.α ιΕάο

ωωω,ι.6 πιαι·ιιιιε. ;.ι·:ιιιιαιιοιιι. Ε: Η

Με οποιοι:: Ροειιιιι ΡΓειιισε ,Ρισε

ίιιιιιιιιιιιιι Γ:ιιο,ΓοΠαι οιιαιι€10 απο

Γαιίο ιιι:Ι ιιιοιιιΒιιο Ριοοεάαι, “ε”

Μποστ οι: Για ιΒιιοιαιιιια:ιιι ω.

ἰἱΓἀοπι.Ιἱ:ιἔι αΙίι‹:ι Ρτα:Πιιιιατιιι ἰἔιιο.

:αυτια , ιιιΙῖ ριοΒοιιιι· Γι:ιοιιιία. .ιιο

Ρι·οοαι.Ι.ιιειιοι.Ο.ιμιι ιιιιΙιια. ιιό ρο£

Ι. Γυιιει· Γοιοια.8ι Οοο αρρεΙ.αυιΙιειιι.

Η ΡΙιιιεε.Ναιιι Με ριοΓιιιιιριιο,ίΐ ους;

Πισω: Ριατίοιιισε ,ιοΠίι αΙιατιι με·

ΓοιιιΡιιοιιετιι 8α.Ι.ΠΙΞύ.ιιι Ποιο Πιιιι

ΐιιι ικ·Ι αΙιειι.ιιιιιε. Ιιοε ιαιιιειι ΓαΙυο,

οιιὸά Η Μι Ι·ια:ιοι!εε ροιιιιπίίι Ριο

Βαιο ιΙε ριαιιαιιι:αιιοοε μιιιιι και

Γαιιιίε , οιιὸά ιιιιιο αιιιιιαιιιοι ιη εο

ιιιιιι ααιιΓαιι6ε.Ι.Π ουκ. 8: α.9.ιιιιι6.

ΗΜ: ΡΠωιιι.ι.ιι;.6. Η.ΗΜε αι:ειιΓα.Ι.

ω ιαιιιι:ο. 5.8: ιΠο. ΗΕΗ: Ποει.ιιοιιι.

οιιιιι.Ι.ιίι.6.Ηο.Ει Ιιοε Νεο, ι·ιιιια ἀιἔὶὶ

|ιαοιει!οα ΡιοΓεοιιιιιιιιιι· Ποιοι ίιιιιι

ιιαιιι,ιιι μια ει: Ριατάιθ.ΙΙ. οι οι πω.

Α1οιιι Γιιιιι.άι: πο. @Ποιο ιιοι.* δει!

Ροιιε οιιὸά ΠΠ Ιιοιεάει όειιιιιιι:ιαιισ

ι·ιιιιτ ι:Ιοιιιιιιο ΡοιεΠαιι , ιιιιὸο Βιαιοι

οοιιιιιι στα: οαιΠιε , 8: (μια ποπ

@οι ιιιοιιε όοοικι ριοι;ειΙειο: Ρο

“πι” ποιο ιιι:Ι Μάσι: ιιιαΙιεΕι:ιοι·οιο

Γομι·ιΙΙο Ιιοιιιιι:ιάιο ε: οΕΡιειο Πιο

ιιιοιιιίιιιιι:ιιιοόο ιιι·:ιιιιιιιι Διειε Επιε

:Ιεε, 8: οιιοΓάαιιι ει: ιιιαΙεἴαᾶοιιοιιε,

τοιιιια ουσ: Πι Μι ιιιιιιιιίιιιο , αε

τιιΓαισιιιιοιιάειιιω: ιιιοιιὸ οιικιιιιιι

ατι ίῖιιι αιιι!ιοιιιιι. 8ι οιιιιιὸ ιιιιιοιιιι·

οσοι! Πι: : οιιία αα:ιιΓαιιο Μι οιιιίιια

ιια,8ι αι:ειιΠιιίο οιάίιιαιια ι:Ιεοι:ι με

ι:ι:ι:!ειο ιιιοιιιΠιιοιιιιιι,ουα: Μι επιτα

οιιιιιιαιια. ιΜι· ιιιιιιοιιο. Μο εαιιΓα:.

Ηἶαιι Οαιοοιιιαιιοιιι. Ι,ι:ιται. Η'.άε ιτι

Βυιαι.!,ιειιια.ιΈαάιιιιιιιιειραΙ. Μπι

ιιια.Ιισιιι Ιίοὲι @Ή Ιιετικ!έα οι:ιιιιιι

ι:ιαιιοιιιιι , ιιοιι ΡιοΡιστεα ιιΜειιιιιι·

τειιιιιιιιαπε μια Πιο , 8: αιτιιΓαιιοιιι

ει· :οι ί'αι:ιοποιο. Η.όε ιιιοΠῖε. Μια.

Ειιιαιοι.8ι οι: ιισιιι.Ιιεισι!.Ι.Ιε8ιιιιιια.

ιιαιιι θ: ιιαιιαι·ο οι Παει, Η ιιοιιιιιι.

Β Β π. αι8.ιΕάι:



:ο α_νΛΕΙΤΕΚ ΡΙΑ Τ ΛΟΟν$ΑΤΙΟ.

ειι·.ιΈ.άο ποιω..Ι.8: ιπ :ιεΙιθιε.6.Η.8: Ιϊζ

:Με πιώ. Ι.ποππππππο.πι. Εεοπ::ᾶ πί

άε:πι· , οι: :1ιιο :Μπι άεπιιπ:ιε:ίοπισ

εΙυεοκιιπ:,πό απ:: Ροίΐο ιιειτίιιτε;ιι:

::Έάο ::ίπιι:ο.Ι.ι:ιποά ίπ Ιιιι::ειὶἐ.β.εΙΒ

8ετε.:ΐ:ιε Ιοἔ.ι.Ι.ΡΙπτἰΒιιε.8‹ :μπει ό:

:μια τ:: ::ο8ποπιτ ιπάει:,άε επ ρι·οπϋ

είπε :ις:πο:::ι: ΗἶσΙε ίιιόί.Ι.:Ιε πι:: το.

8: :Πε ε·:ι:ιπι ρι·ο,8: ::οπ:ι·;ι: ιι: ποτ.ίπ

9.Γπρ:ὲρ:οπἱ.$ο!. ΟίΠιπΒιιι:”, π: ποε

πω:: άο.Οπι!.Ππαιπ.ιπ 3Ρε.Γπί ορο

τιε::1πιει απ: ΠΠ παπά:: ποπιὶπε:ιπι

δ: ::ιφτείΒιπι άεπιιιιοπιιιστωπ: ποπιί

πιο ρο:οίΕι:ί,ΓειΙιεο: :σε πω: Με π:

::ιι!Ξιτειπ:ειιάπιι:,6: ποτπιικι:ιππ ΕΜΗ

:Η ιπ:1ιιιΠ:ίο :οπ:ικι οοε:84 ει: οίΒ:ιο

Ρτοεεπί::ι: εδω. εοε, απ: πό. Ρ:πιιο

:επι πό ΡοΠῖιπ: ποπ:: :ι:::ιιΓειι·ο: εμ

:Με ετππ:ιΠειπι :παπι ιιηιιΕΠ.ιπ πιω

Η Β απΓοΙπειπ:π:,πό Ροιει·:ιπ:ροΠ.

επ ε:ειιί`ε:ἰ:π:Ιἶἶ‹Ιε :και Γ:ι.Ι.ίΐ ευί.π'.

ἰἰΓὸεπι.8: ὸ.ῷ.εΙἱ8ε:::. $ιπαπ:διπ :Π

δ2:ι άσπππείει:Εοπε πό ποπιἰπειιι:ι·ἰπτ

:ι.Ππιιί: ποπιιπιι:ιπι,πιπίΙοιπιπιίε ω:

ε:: εισε:ιΓ:ιπιΈ:: πιω ιιιάο:πτ :ΠΕ αιΓπε

|εείε.:Ήάε επίιο.8: :·ιάιι.::ο. Ι.::Ιίιιιιε.

είται πιεόιπιιι. δ: βεί: πο! πο:: πω:

ει:ΙιιΙ:ε.Ι.ή. _6.5.π:ιιιι ποπ πΜεπιιιι· τε

:ιπποιειίΐο πω ε·οι·ίι :μισά ί8ποι·επεΐ:

πω σ6Ρεκετε.:Εάε ίπο!Ή. ::Ρ:ει.Ι.ιιια

:ει·.8: :Με ρο:.πεε:ο.Ι.Ιοειιίιπει.Ε: Επι:

«:ι:ια:ί:ιο Ροι:::Α: εοπιπο:επ:ε: απα

ματι ΓπΙ:ι :ι:.ρ:2:αι. Οπιπάιπ:ιε.

Α ο Ν ο Τ. ει Ήπόιαιτυπι. ΜΗ:

8ἰ.ἱπ :καιω ιἰΙΙεἴἔΜ.εα·£τἑ ά: Ι: .ιπΖω Ι

"°!:?“ὁ(ἰ/ἐ”£°”ιἰ° Μπι έ» αιπέ ωμή

Ηοω: π! ιἰεπισπσ£ω££οπη»·.εΙιι‹ἰΙ:α: «Με

έα· κ: ιίπ πο.ρο· Ιπποσοπ.Ιασυό.όκιι·Ι.Β.

(ΣιειΙ::ετ Πει: εισεπίει:ιο. πω).

δ ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ.

π ΑσειΜπέυ α» Ι°θι1Ι4ἱ7':8£ ΜπΠωπ.

ο Ι.έΐιεΙΖωπ :Ιων α” πι οπωΙΙοια φμη,

πωπω ρι·όιπ6πιθωβκαψω

; Ι.Ππ:ΙΙια α:σιψι:έωπ πω: :Μεσα τοπ·

Μισο.

4 Απιιβω ΜΜι·ίωπ άεβζ/Ει, ω! ?ΜΗ

βεβεα έκβπιωεπιππιβήρβ: , π” Σε

παππι·Μ α:ι:ισ/ἱ::Ξοπε έηβι·:ιτ Ιοσωπ

|Σιζ/Μκι3.

; Επερ:Εο φαιά ίπ Μπι·ί|ο πο» β: πιο”

_βε,πτωια, Μεσα κα! είπε.: , απ!ιο-β2 :ψ

ροω ρο12/Ε»:επ:Ιπω.

6 Μύι:ίΖω πω: :απο ιἰα:κι· ιβιἰρε›· :οι

Μπι Ι:αίιαΜ/ίηι!κΙΜ· υπ/:ι·ικ2στ,9

ασσαβτΕυ/ί:.

7 Ασεπ-πωσ που!ιτο:σάέ:,πέβ α·ϋπσπ|ϋ

00ΜΜ:βΜΜ:

8 Λαπ[πέο αι:εκβι:οινπ ι·σ‹μἰ›·ἱΙ.

9 Ι.ίΙπίίι ο·ΙππΞιπαίκ εκσνκμπυι.

:ο Ασεπ/Μέσι:: :ΙιιΙΙΙ Θ· ΩΠΜὐΜΙἰ ω:

σουφοιεπΒιβκσ, απΡυρω πωικ]; Μ.

£απαιτ.

ε: Ι.ΗκίΖο :πέσω πιο ρο-βΙυπ :ο άο-β«Πο α:

:ισ/Σια σ›·ἰτπ2παἰΙ:ο·,φ· μια: στα19ο·

"παπι πιέ|:ί ι·:δίΙ:Μ.

π. Απιι/αΠέ Τέτίκω 9ιώά :ο ἰπ/ῖιἴΜιιϋ

απ:: αι·πιπ,Ρι·ούατιω·Ιηβάτω ,β·ά πο»

αυτ: π›·ικι5· , α” ι:οπέ:ιππώπκο· ΤΙΜΜ

έ: £κβι!ωβνπρϋ:$.

η Ασεπ/Ξ: ΤΙΜΜ (ΜΜΜ έ: βπ·2ο , Θ·

“Μπι άΜ: Ψαθά ή? ἰαποριὑἰισια (σ.

./Σιωο[ω, απ πι |›‹ισρυ·£ε ασαοβ2Ιο [Β

«άωιιωι:Ια.

η Ασω-/ἰιιἰοπο πω: ωωεωιω Π:: κά”

8εποπι|ία, Μποροβίιοκ.τ Φβως[Μ,

η:: α:εκβΜι· Ροβι: κι Ιυ·οα:βαι Με

!»·οΜι·ε.

$Ε Ω)Δ|'Ι Τ ν Κ "' πω: π:ιειΙί:ε:

πο: ει::ιιΓειτιο:δ: ::::ὲ πω: ιπ.::ιιιί

Μπι: πιιαΠιοπιππ8 πεε:ίΠιιιυε :Η

ΜιεΙΙ:ιε,ιι: ποτ.ἰπ Με ειι:Ιιεπ:.οΙΐε:ει

τω. (Με !ι:.:οπ::Πα.ιπι πι :πωπω

Μου: ειιιιίἰε :Η :παπι πεοοίδιπιιε ει)

άεπι πιοιιο ΜΜΜ” ,ίἱυ:: οι: Μπι:

πε π πω: ::ίιιίΠ:ε: ,Με εππιίπειΠ

τα. ἐάσ ει:ουΓειτ.1.116:Ποτυιπ. :Με
- 7 -- - -.Μ Μ. -- Μ Η Α 7” Ρ!”“δδ·

 



π_νιιιιτείι Ρία Ταοι:νεα·τίο. Η

..Η

Έ”

Β

θ)

.μίπα.ποΙίο.Ι.Επ.8ε πε ίπι.Ι.Ηπ.Ο.πιιί

αα:πΓα.ποπ ροΠ.ίί.6ε ίίι.Ι.ίί οτίπίοπ.

!.πεεεΐπα.Ι.πο σίιπίπο.Ο.πι: αεσπΓα.

Ι.Ιί πίε.8: Ι.ίπ εαπίία.Ι.αει:πΓατίοπία.

δε πω ΤιπΡίΙί.Ι. πιιιοίίτππί.Ει πω.

πιίππ ιίοίι:πππιίε παπα αΡΡΙίεαιπί· Η

ίεο,πιιππ παιιία πππο Γεεπτα επ ι:οπ

πεπαπαιίο ια!ία,Ραπα πίείτιπ οτίππί

παπα 3 :πτ ίπΠίτπ.πε ίπίιπ. _σ .ίπ Γιππ

ιπα.8ε Ναί ποι.αι:οπΓα. "' $επ πιίπππίπ

ίπ οπίπίπιια 8: πιο οπίπίπιια Μπαί

πίοπε ο!! πεεείΓατίιιπ1 πιίππ παπί·

|ίοεΙΙιίαΡΚ:ΐροπ . π: τεΒιιΙατίτοτ . Η

επίτπ ίπ κ:απίία είιιιΙίοπε οίΐοττιιί· Η

ΒείΙπε.Ο.πε Ιίτ.εοπτεΠα .αππίσπ.οΕ

Η:τα:πτ . πίπΙτὸΪοττίιιε πω” οΗ`ετιί

ίπ αίπππαίι ταπία.παίπ ππί ππαίιτε ρε

ι·ίε:πίππί ιίοι·τίιπτ,ίΒί κ:αιιτίπε πι α8έ

ππιπ:πι πΪαπ Οαίπο.Ι.ι.5.Γοπ Η πίε. -ι

Ο.πο αρρ.Ι.αππίθοε. Βιί!ίτ ίπ εα2οπε

ίπ πιίιοπε Ιίπε!ΙππΓοπ αί:οιιίατίο ποπ

:Η πεεείΕιτία:πποε εαΓιια ποι.ί'ιιρίπ

ίπ τιιία.ππίπ Π: αεσπΓα.8α:.ίπ μίπ.πιιί

παθω πω: ίπ πιιίοπε ροτείὶ ίππιιίτί.

'* ίπ Ιί!π·Πο αιιτοίπ οιππία ίππαΐστί

ρτα πω: πεο:Πατία.Ρτίπίπ ποιπέ αε

επΓαιοτία ὰ αει:ιι(`αιίΒ.δεσπππό επί

ιποπ :6ιπίΠίιπί.Τεττίπ επ :μια ρει·Γο

παπι :οπίιπίΠίίιπ ει·ίπιθ. απαι·ιπ ίπ

ίπ ιπποΙοι:οςίίτ σ:όπιίαππι στίπιεπ,86

οικία Ιοεπε Ιοοί,ί`:ίΙίοοτ ίπ ταΙί ποιπο,

δι ίπ ταίί απεπίο πίξὶς πωπω . .Σεπ

ππίπ Η :είπω 8: ποπ:ιπ·ιίπατιια Ιοειία

πόεόιίπεατιιτ ίπ αεεπΐατίοπε:πτοπ

τα,οπία ώιίπεατοι· ίπ ΙίΒεΙΙο πίαΙοίί

τίππιίοτε :6πίίππίπ απιο ποιπίι πί

θι Ροτιί:πππππ αα:πίαΡ οποία Ροί- σ.

πιποιππίππ πωπω πι: αεειιίαπίόε9

Με αΠε85πο πιο 8ε αΐιτα,8ε ιΞπεπι

ίοΙπαα,8: πίεαα,ππὸπ αοεπΓατοί ποί

ίίι πεεΙαι·ατο ίΠιιπ πω οοΓοιίτιιπα.

ατΒίΕποίππ.Ι.Π ποπ ίπτέιίοπε ατποί

επα.δ6 Ρετ πω: ποπ αποΙπιπτ ποίπδ

π

αεεπΓιιί.8‹ πα ίπίτ εόίπίτππί Βοποπ,

πω· ΡΙπτεα Ισειιπί που. Ήίπιπ,ππο

αππο,8ε πιω πίοπΓε,πίείπ,& ποταπι

εδπίίίὲί σίιπίπίε πυΙ!ιία ίππίτοε εδ

Ρτεπεππίτ.Απππίπ αιίπ:πί, πίἔίοίπ,8:

πίειπ παπί Ιππ·ΙΙί Ροπατ ααπΓατοι· ίπ

ααιιΓαιιοπία ΙίοοΙΙο.$ε·ίκτπ Ροπατ πο

πιέ ίι·προταιοτία ιιοΙ μην; :πε πίπέπε.

$εριίίππ αα:ιιΠποτπαίκτ ίίτεεΠ`ο Για

ίπ ΜΜΜ πωπω-ί , 8: απτίπεετο

Γε μοΒατιπ·ιππ ετίππ:π οπίπξϊιίπί απ

Ρα:παπι ταΙίοπία Δ ,είπω πι πίείποτιΐ

Ρίο πιέπτο,οσπΙιίε πιο οεπΙο . @τα

οίππία δι ίίπἔιιία,πίπ ίπ ΙππΙΙο :και

Γατίοπίε εοπιμοπεππαπιπί·, Ιπππίπα

τερτοοατπι· ταππιίαπί ίπίππε Ιο8ίιί -

πίπ οιπίπατιιε: δ: "Με πωπω ίΗίπα

αα:ιίΓα.εο ΡοΠοΙ:ΐτο αποΙειιιτ π: πο

παπί ίίπε!Ιο, διεκίπτεετο παπα Κα»

επΙταε,ίπ θα αεεπΓατοπ τεοπίαππί ίπ.

πα κία.πίεε.ίΕ πο αεεπ.Ι.!ιοπίοτιίπί.

καθ απιπ.!.ππί αεί:ιίΓαι·ο. ό: ίΈπο θ: τ.

ω. πε ίί.τί.νίίί.Ι.Ιίοε!ίοι·πππ.είπα: πω

πι: ίαίί.πίποπε.8ε ίπτοΗί8ε πικῖπο αε

ι:ιιίατοτ απΓεπε ίίπρεπίτπί πο: πιω.

τοπί,πι:Ι πωπω, πεί ίίπίίΙί εαπΓα πιο

ίαπι εοπα·Πα.πτ π.Ι.!ίοοΙΙοιπίπ.6.πΙτ.

παπι ίί ίπηίοπίαιπτ α!ία πε εαπΓα , ιπ

πι:Ιίεοι , ίπίποτα ποιίει·ρτίοπο πωπω

υτρπτὲ πιίαππο Ιοεπε, αππιια, πίεππε

ποπ εοπτιποπιιίτ ίπ πο, ΓείΙίοοι πω

Ιο:ιππείππα π. απποε Ροπ:·τίτ πιασ

οιιΓατε;ταπτο επίπι τέΡοτο ιοΠίτιιι· πι:

οπΓαιίο ετίπππαΙιε:ιιτ Ο.πο ίαΙ.!.ππς

τεΙα.πίδίπίααοοιιίατίο πίίποιίιερο..

το τοΙΙατιπ,πι αππΙιεπί πω· ν.απποε.

"' δεπ πιίειο,ίί είπε παπί: α!ίππθ πο

ταιίππί αα:πΓατε πο ΜΙΒ , πεί 9 πί

Γππιίπίπιιππέιπ ί`ετίΡίίτ ,απ τοιίπαιπτ

ίπ αοοιιΓαιίοιίι: ίπί'οτοτύ Ιοεππί πιω

τια.Τι1 πίο, ΕΡ ΠΓείτοϋίοεπιπ αεειίΓα

τοτ,δε Ρτοπατο ΡοΠίει ω" , ιεπειπι·

αποοποπ: Ιοα:ππί : ίί·πριπ πόΙΕίι,ιπο
Β Β π 3 Γπίΐιι:ίτ



ω. εχνΛεττείε ΡΙΑ'ί.' Αε:ενεΑτίο:

Γπίί·ίείτ !ί ίπτειπετίτ Γε ρτο εει·το ποπ

πο!Γε είπε Ιοειίτπ εότπί!!ε Γε!!ίτπτίε:

πτ!!!ε!εΓπτ.!.ίπ ειδίίοπε Γπττ.5.ίίε πε

Πε.ί!:ί ρ!επε, Η είπίε ίπτειτ. δ: εί.οτείί.

είπε ίίεπε ο:είετετπίίπειτ.ίί.ο.νίίί.!. !ί

πε!!οτίί.8ε τ:ιείτ είε Ρο!!π.!.ί. ό. Η είπίτ

επ8επτίί.6τ ίτε είο.Οιτ!ίπυε εοπΓπ του

Νιάτα είε Γίιό!ο τεΓοοπτίίτ."' δεί! είπε

το πππείπίε! είτεεπτίο Με , Γεί!ίεετ π.»

ίπ !ιοε!!οποπ !ίτ πίεί!ίε, επππε, !οεπε

πε! ε!ίεε , Ρο!είτοπΡοπί πο!!!Γεπτεπ

τίτιπί.ΚεΓΡοπ.ποπ :ρτοπτετΜε πετ

!·πτ, !εί!ίεετ τεο ρο!!π!επτε , ρώτα ίπ

!.!ί!ίε!!οτππί.πτετε!!ε.Ετ 1πίτι Με εκ

εεπτίο πω: είί!ατοτίε είε ετ ορροπί

είπε !ίτ.εοπτε.πτ ().είε επεπείο.!.πίτ.

πειτε τω! τίί!ετοτίει μια , πεί μετεω

Ρτοτίτι , ε!ε!»ετρρροπί ειπε Γεπτεπτί:ί

δε Ρτο!:τιτί:πτ (ί.ε!ε είτεεπτίο.ί. Η επί.

ε:!επί.6εΓεπ.τε!είπεί.ποπ ρο!ί!.ρετετπ

Ρτοτίείε εκεεπτίοπεε. Ετ είπίτι ποπ ε!!

είε ί!!ίε επεερτίοπίοπε είπε Ρο!ίίίπτ

οοποπίΡο!! Γεπτεπτίεπί:πτ Ο.είε ίπτ.

8εΓίτε.ίεποτ. !.ί.!)επίε!επίπί ε!οεετ

πο: Ροπετε ίπ !ί!ίε!!ο !οεπτπ!οεί. πεί

επίπ τε!!εε ε!ερο!!ιί!!επτ εείιί!τετίππί

Γοτε εοτπιπί!!πίπ ίπ Ροίπετίο,8ε ίΡΓε

είπεε!ίπίτ ε!ε !οεο !οεί:πτ μια Πε, είίε

τπί!ίί Μ: είπο ειτοοτε:πτ είτττέι είε μα:

Γπιπρ.ε.τεττίο !οεο.8!. ίπ !.ο!: εαττπε.

ο' ί!ίε:!ε τε!!επίεπ. * Ηοείίε πετὸ Ρετ το

τ:ίιτπ !τειίίο.ίπ ο!ίΓετπατιίτ , είιτείεί Με!

!π: ποπ είπτπτ,Γεεί ίίππο!ίείτετ πετάει

Χίο Ετ, είπω εεεπΓειτοτ ίιττετ πετίιτπ

ε!!ε:8ε Πε πο!ίε:ί ίπ είπετετπο εότππ

Με ποιίίτπτ.δεεί Ιίεετ!ί!σε!!πε πό είε

Επτ,τίππεπ ίπ Με τοπ Γε:τίρτιίτο είε!σεΐτ

εοπτίπετί ποίπίπει εεεπ!ειτοτίε, π ετε

επΓ:ττί,6ε ίπείίείε , 8τετίτπεπ εοπίτπί!Σ

ίί,δε οπο !οεο, :τοπικ , δε τπεπ!ί: οπο

εοπίπίί!!!ιπί Γπίτ, 8ε είίεε τω! !ί!ίε!!ί:

είπε οπίπίτι Η είε!ίείειπτ,ποπ ρτοεεε!ίτ

ττι!ίτ π:τίμπτει, οπο: !ιοε!ίε οποτε !οεο

!ί!πε!!ί:πτ ε!.!.!ί!ίε!!οτπτπ.Νεε ίτππίεζ

τίτο είίπί ίπΓετίρτίοπε είε εοπ!ὶίετπ‹ίί

πε ποπ ε!!ε !ίοείίε Γειείεπείό : επί!! ί!

πο:: ε!!”ετ πετππ·ί , μπεί !ίοτπίπε!ί ίπ

πεπίτότπτ επί Γε ιίε!!επτ οε!ίεείτε είε!

τα!επί Ρα:π:ίττί, !εί!ίεετ τει!ίοπίε:είπο

πίε Ρο!!ετ τεπε ίιοΓο!τιί,πε! ειπε με

πείπε!ε!!είπίπ ποπ ε!!”ετ οτο!πιτπτπ,

πε! Ρτοπτει· ίπίρετίτίεΐ εκίιίοεπτί πε!

ίπείίεί:: δ: !ίε τίιποτε παπα Γιί!ίΓετί..

Ρτίοπία τππ!τε τπει!ε!ίείει τεππιπετεπτ

ίπίρππίτει,είποε! ε!!ε ποπ είεπετ:πτ !Έ

πεί !ε Α πί! Ι ίπ! ππ!πετεεπε.εππί Π.
· . ο . .

7 πίι."' €επι πτ είπω ε!ί,ποτ.είιίὸε! :το

Ο

8

επΓίιτίο ποπ Ρτοεεείίτ πί!ί ετίτπετί !ίτ

εοίππίί!!`πττί. πω! ετίτπεπ ε!! ρεεε:

τπίπ :ιεεπΓειτίοπεείί8πί!είπίππί:πτ:τεί.

είί!!.ειΡο!”ίο!πε.8τ ία! ετίτπεπ ε!! ε:ιιι!Ξι,

ππείε πεεπΓετίο Ρτοεεείίτ,!ίεπτ 8τε!ί;ίε

είετιίπίί ε!! εππΓε είπατε ειεεπΓετίο !ο

ἔίε Λοπί!ίε ΡτοεεείίΚ. πεί είποεί Γετείτ

.είπω ιπετ.εαπ.!.ίεε! Η μπειτε. !τετπ

είπε πίστει ε!! εππΓει είπατε :ίΒίτπτ ε:

εοπττειδίπ Μπα: ίίε!εί : π: (!.είε,ίπ ίπ

τε τ.τε!!ίτ.!. ίπ πίίποτπίπ ΡετΓοπ:τ. δ:

ετ!έε ποπ !πτοετπτ εοεπίτίο είε Γεωπ

!ίο,πί!ί εοπίίετ είοτπίππίπ Γοτε οικί

Γπιπ:πτ!Επεί .'ίί!!π.!.ί..6.ί!!πεί Γείεπείό.

Ετ !οεο είιείτίετ,είπόεί !ί επί: εό!ίτε:.

τπτ Γε οεείείί!Γε !ποππίπετπ είπί πίππτ,

είποεί ποπ ποεετ εί τοπ: εοπίε!είο:

οποία εόΓεΓείοπεε είε!ίεπτ πείτπτε!ίοπε

εοππεπίτε ° :οτ !!!είείπτεττοε.ειδτίο.

!.εοπΐε!είοπίππε.!ίπεί ίεΒ.Αείπί.!.ίπ

είε Νετοτίπε.β. Μ. 8τεπτεεί !είτ ε!! πεί

ίίοε.!Εείε πετίιοτπτπ !ί8πί!ί.!.ΓΩΡε. ίπ

ίί.πί›ί είίείτπτ ππὸεί ποπ πίείετπτ είπίε

!πτοπί!Γε επίτπιππ πεί ε!ε!ίποιίδείιίππ,

πί!ί Βιέ!ιίτπ, ίεί ε!! πια!τίιπ,Γπετίτ Γπί:ω

Γεεπτπτπ. * !τεπί πεπε είίθπτπ ε!! Γεί

Ρτί,είποε:! είεεπίπτίο τεείπίτπτ ετεεπΓει

τοτεττί,είπίίι Με .εεεπΓειτοτε ετίππίπίπ

εοεπίτιο 8ε παπα: ίπίπο!ίτίο πο ετο

εαπ:



οΔωιιιτειι ΜΑΤ .ιοονωι·τισ. ο

οωα,ωπ ιο “πιο ποτ.Γποτει ιπ τπ

ιστι.οπιιι ιιιιιοοιι.ά ι:ιπιιπ.ιιοι:π.ιιι πο·

απο. Ροτιιιιιιιοπο ιιπιοπι πιιιπτ πει

τιιιιιππ·ι ιιιιοτπιτι.* Ε οΙ.ποιπε :ιαπ

ι`ο Τιτιππι οοτιιτιι πο ιι ιιοιιιιπο Ρο

τοιι.=ιτο πιει ιπιιιοο,‹ιπὸ‹ι πιο οοιππιι

Ε: οιιπΙιοιιππι οπτπ Βοτιιι οποιο πι.

ιτι τ:ιιι οιπιιιιτο,οιιιιτο πο! ιιιιΙει, ιπ ιιιιι

ιιοπιοι ιτι οτιπιιι οιιιιιοτει πιο” άο

ττιπο, 1°8ἶτιἔτο τ:ιιι ιπιτιοτιιτοτο πο! τει

ιιΡιιοιι, οοιιππο Δι- πιοπΓο Μιιτιιι;

πιιοο ποιο ιΡιπτιι ιιιιπιτι οοριτσιι οι::

ποιά οτοιιιοοτ οεο Ι.ιιοιπε Τιτιπε,8ι

8( Γποιοτιιπο τπο ιπιοιιι ιιιιοΙΙππι πο

ιιιιΤο , δ: ιιιιι ιιτιπο : Αππο ιιοττιιιιι

ΜοοοΙτιι.ιιο ιιιοπΓο Μιτιιι.η.πω, ιπ

ττιιιιιο απο πιοπΓο: 6: Ρτοπιιιτο πιο

ιιιιπο ειοοπιιιιιοποπι ιοΒιιιιιιο Ρτοιιιι

ιπτιιττι 8: ποπ οπΙππιπιοεο : ιιιιπο :ιο

Γ.ιτιοτιοιιι ·ιπιιιτπο δ: οιιιι€ο πιο :κι

οπού ιιιιιοπιε Γοπ οιιιιιπιπιοι. @πιο

π( τοᾶο οοποιριιιτπτ ιιιιοιιπο, ιιιοππτ

πιω ιπτει.Ο.ιιιι Ιοἔοιιι Ιπιι5.ιιο πάπι

ιοτιιε.Ι.ιιιιιιιππιο.8ι πιοιιιιε , πιω Ι.ιι

:ο οοιιοτιιττι.* 8οι:ι ροπο οιιὸιι :ιιιιιπιε

ώτιιιιιτ πωσ , Ροτ ποσοι πιιιιι ώρο

ιιτ ιοοπωιο οιιιιιιι , οι ιιοοπΓιιτιο ω

ιπιιιιιιιε:οοπτιιιιτ οτι οἔο Ροοιω επι

Με ιπτοπιπτο ποοιιΓιιτιοποι.ΒοΓΡοπ

ιιοο , απ: πιο ποοιιΓιιτιοποι οοπιΡω

πιο: ιιιιιιι πιο το £ιιωιοι·ι , ιιι οιι Ρτο.

μοι· τοπι Γεπιιιιστοπι : πτοπτει, ποια

οτοριοτ ιιιπιι πι:ιΙοιιοιππι ειιιιιιιιε ει!»

ιιοΠιιιιτ ττιιιιι τιο Ρ:ιττιτποιιιο πιοο,

απ: ποπ. Ρτιπιο οιιι`π ιπτοπιπτιι οιιιιΓει

οιπιιι, ι:οπο Ροιοιι “πιο οτιιιιιιιιιιιε

μπαι πιοποτι,8: οι:οπιτι:πτ (Σ.οπειιι

ιιο οιπιιιε πω) οτιπιιπειιι Ρωπιιι

οοι.ι.Γοοπιιιι:ι.ποτοι Βτειιιιι:οιιιει ο οι

ιιοτ πιιτι «ιο Ροιτοιιιιοπο ιιοιοδιπε,

οοιιιιτιι οιιιιιιιοτ ι·οοποοτειτο μπει'

ιιοιιοπι πιοιιπι, Ρετ ιιιιοτπιάππι, πο

ιι ποιο οιι`ο οοπτοπιιιε οιιοτπΡιο ο

· ι

Η

ιιο πι. αποΜε οοπιιι ιιπιτπ ροτε

το ποοπΓετο οιιιιιιπιιιιιοτ. πιο ι. Ιπ

ιια ιιο πι Ριιιιιιοπ. νο! ιιτιιιιιι ι'ιιτιππι

ίοοιιιι,ροιιππι το ριιιιιὸ οιιωιωιιωι

ποοπιιιτο:ιιτ πιο τι.ιτιιε.ι.ιιπιιιι.ιιοιπ

οι: πιοιιτι·ι τοπι :ι το ι·'πτειιιιιιι Ροιοτο

ιιιιποοιιτο οιιιιιιιοτ,8ε οοοπιτ.ι. $οιι

ιπιοτιπι ιιππι ιι8ιτιιτ ππιιιιι:ιτππι πια

τππι, ποπ Ροιοιι πιτοτο ιπτοπτιιτι.ιιιι

ιιο ρποιιο. ιππιοιιτ.ι. ιιπιιτιο.ιιΣ οι Βο

ποτπιτι τιιριοτ.Ι.Γοοπποπ.9.Ρτι πιο. Η

:ιπτοπι οι: οοι·ιοιτι οτιπιιπο τιιιΓοιιτπτ

ειοοπΓειτιο οιπιιι: 8: οτιτπιιιιιιιε , ειπε

τιοπ πιο τοπιιιιπτι το,Γοιι οοπιιιοτπτ

:κι ιιιιιιιι€ιιιπι πιπιιιπι,ιπτιο ιιπιι ιιιτοπ

απο Απο” ωιιιωιιτ ιιο ιπτοιπτετιιι.

Ι.ιιποοι ιΈπειιιιε.8: 1.! πιστό. πάπια

8: οι: ιιιοπιπιοτιπ Σω ιιτριοπέ πο

ιοι ιιοπιιπ.°Αιο. Ο. ‹ιο οτιιιπο ιιιιιιο.

Ρετ τοτιιπι.€.οιιἔιιο οιπιιιτ απο Ρτο

ιπιιιεοτ οι·ιτιιιπειιι.Ι. ιιτιιο:ι.* πιο ιτε·

τπτιι πετο,πππειπι‹ι ιπ οοιιοπι πω

ιο οοιιπιιι το πα:ιιιιιι·ο ειο ΐιιτιο οτιπιι

πιιιιτοτ , 8ι οοτοτο τοπι ίππιικιιτι πιιιιι

τοιιιιιιι,ποι ροίιοΒιοποιτι οι: πιο ι`πι

Ροτ πιτπ ιιοιοδιπο.Κοιιιοπιιοο , ποπ:

οι ι£πι ιιοποτπιιι ταιριστιιπι.ι. ι'οοππ

ιιιι.6.Ρτιτπο.ιι.ιιο Ριιιιιι.ιιιιιιοιισ.ι. πι

τοτειιιτπ.οπιιι ιιιτοτιπι ιιπτπ οΒιι:ιιτοι

πω" , ποπ Ροτοιι :ι8ι οτιπιιτιιιιιτοτ,

ιιοο οοόιτιι:οπιε Πι ιιιτοιιττι ιιπι Ριπ

ιιιιιιοιιι μι ιιιωιι.εω οόιτ:ι ιιιιπο το

ΓΡοπίιοπέ πιιιοτιιτ οιιι,ιεπο ωω.1.

ιπτοτιιιιιιι.ο.οπι Με. ιιιιι οι οιιιιιε οι

οτο Ποιο :ι8ιιπτ ίιπιπι 8ο Γοτιιοι,οιιιι

ιιτοτ οι οτιιιιιπειιιτοτ. $οοι·ιιπιο οι:ιο

διιοπι τοΓοόόοι σιοπιιππε ΟιιοΕπιιιιι

Γειδιιῖ πιο ιιιι πιο οπο φαιπω ποπ

οοιιπιτ.νοι πιο 84 ιποιιιιε,οπὸιι ιοί ίπ

τοπι ιιοοτοιιοοιι ιτι Επτιο, ο πἄιιο Έπτ

τππι Ραοιοιιιιτ,ποι ειπτοοπιιιτι οοτιιοιιι

τα :ο Ιοοιιιιι ιιοιιιιιιιιιιττι , ιτιιιιττι αι

Ρωω :θέ “Μια ιιπιτι ι:ίι το ι:πτειται

Β Β το οι”



ω; α_νΑ1.ττΕκ ΡΙΑΤ Λθον8ΛΤ!Ο.

φ! Μάο:: ΜΒίτ !ρΓειτττ πω ΜΒ! π!!!

τιττ,8:!Ρίωτπΐυτεω μετά στην! στά!

πατα : ιιττάε τὸ! οτάοτιτά!εύτιτ!υε ποπ

Γιά: Γετιτατιτε:Γεά Η ρτοεεάετετιιτ στ.

άίττατίο ὶιιτε Ρετ !!!›ε!!ιπτι , πό ΡοΠ`ετ

ιπτυτικ1;!ιτάτείιΈ , Γετ!ίσετ είιττ!τε εί:”!ίο

Ε” 8: ετττιπέτττι!ίε ητττεττωττ,Γεά απο Ετ!!

τα !:εττε ττττετττειτετυτ Μετα: τ.ιτ !!”. πι!

Ιε επι ΑεΙυ!!!αττι.!.τπάε Νετατίυε._6”.

Η ἔο!ο.8ε Οτι!! !ε·8ετιπ Αεμιτ!τετιι.!.εττ

τιτοττε.86 ςυειπάο ετιι!!ίε ειέ!!ο μείω

Μ. ά!εετ εττττιιτκι!!.!.υττε.*δεά είται πιει

τετίτιτπ Με ΐοττιπι!υο ει!!εττι ηικτ:Πίο

ττέ. Ροττε εμτὸά τι: απ: τιεειιΓετ!!ί ςυὸά

68ο τε!ηΓυ!τειιιί εστι! τιτττικ,ιτε! εΙυὸά

ε8ο μπώ! το το εερττε , τι!! εμε!!!

Γεω Με εττ!υίτ : Ρτο!πι!!! Ρετ τε!!εε

ςυεἔά εΒο τε τοΓυ!τειιττ,Γεά που ειῖ τιτ

πω;δε ε8ο τερετευ!Η το αρτιο ,Γειά

πω! ευτιπ ε!!υΠοτ1ε ΓαττΒιιττττε. ετικε

τ!τιττ ατι εἔο ΡοίΞίτττ 8‹ άεΒεοπτ εοιπ

άειττωτ! ε τττ·τρ!!ε! τηΓυ!τυ , σε! άε

ΡετειιΜοττε ἐτῶν. Με ΓατιΒιιίοε·. Πτι:

άε Με ππιτετία Ρτο 84 εοττιτἑ, Γεωπ

ε!υτττ άίιιετΓεε ορτττἰο.ι.ιτ ττοτ.ἱτι!·`τὲ άε

η Ραιττε. @δωσω ω. * Ιτέ,ροττε άυὸά

το πειιΓειιτ άε Πιττο ιτε! υιιΙττετε , 8:

τη σωστη αεειιΠιττοττε ο: ο Ροττο δ:

ά!εο σ:1υάάιιι σε !επτο Ριι€!!ειτε Θεία

ττιοΠιε,ιτε! εΠ`τι!ὶ!ττιιε,ιιε! άιττά !!πτ!!ε.°:

ετιι2τίωτ τιιιτηιιτά τη Με μπε Πε κι

Με εεειιΩιττο εάωίττειιάει. Ι)!ε @τι

ττοττ.8:ιτει άἰεπ άοττττττιτε ΟάοΓτεά.

ε:: εο άιιὸά ττκι!εΠετωπ άσε άπο άο

ε Ματ εεειιΓάτἰ Ρειτε,άε!›ετ ε!!ε εεττι!8,

δε αεειιΓεττο άεΒετ εοω!ηετε απού,

δ( πτετιΓετιι , δ: !οευτττ εοππτοτθί ετ!

τη!οτε Γεω άε!τξΗ:ιπ!!.άε εεειιΒιείο.!.

1+!ἱ!›ε!!οτιιιπ."° $εά ροττε Με υετ!:!ε 8ο:

ττετε!!τι που εοτιττττετΙτττ εεειι!!ιτω.

ιτε , ιιετὸτττ τη Ρτοεε!!υ τιεειιΓειτιοηίε:

ιιο!ο ἰρίἱιττι αεειιβιτιπιτι Ρτο!::ιτε επι:

!τοτττττιετιτ πω:: @τα ,ει!!ΞιΓετιπιτυ,

# .

ΡιτΒ!!είϊ 8ε ΓεπτοΓυτττ !εττοτπέ:ςική.

και· τιιιτηυτά ροΠ!ιπτ.8ωτάετιιτ ε1υάσ:!

Πε: «:τιτοττΞετιπ ετε!”εευτε· εοτπυτικείει

άεΒετ ετείσετε 8: ρκ:ειτ:ι:υτ Ο.άε εΡἰ.

ειιτά!εττ.!.πετυο.& Ο. άι: !”ετιτίε τι: Μ

Με!. ηιιτειιιηιτε.!!! άι: ρατιίε.!. :Βε

€ειτί.().εά !εἔεπτ Ιιι!!ετω άε ο! Ρυ!:!.!.

εταιιε.8ε !Έ ε ραιτίε.!.ε:τρίτε!!ϋ. 5.!!

Μ.8ε 9.Ηικι. 8‹ στα!! τι: Με πο!! εσπ

τεί!ει.εαΡ.φτοττ!επι έτεκτυεπτετ.τττ τ!.

ε!. Μπιτ ε:: ττετατίοττε άε!!δ!! πεο

τιιτ μαπα, υτ μπε: ετ: ά!δ!τε !εε!!:ιτε.

ὰ τΕάε μεσω!. Η άτοτυτττο. 8: φωτ!

τε! ττοτ.Ιτεπι τιποτ τετιτουοιιιτἐ τοτε

!!Η1τίτυτε!2,6ρτοϋεΙυτ απο τιπε!ά ει!

ττττττ!!!τει!!'ε ει!!ι]υτιπτ απε!εττπυι Η: άε

ΓιιΓρεά.τιιτ.!.Ρο!! !!ττι€2τΙ1.!Ιεττ1 Η Με

ττε τττ!!τιππειτιο ?Μο ε! ττοττιττο , εμ!

ε!τἑε!-εεἰτ δε εό!!ιευττί:ι!!Ξι τττ!!τιττπεττ

τα θιεετε,δάετ ειπε άετο8πιττ Ρετ !ε

Βετττ.!Εάε εεευ!!τι!ο.!. Η ειιἱ.ῇ. ττΓάδ.

8: άε το τη!!!τε.!.ποτι οτττττεε.6. ὁ Βατ

Βαττε.$! ΔεειιΓο το άετ”ε!Γο,Γ:ιτ!ε Μάο.

τυττττε ροπερτο!σετε ετιιόε! ταΒε!!το

ί!!ε Μπι ΕΜΗ το!!τυπτετττε εοτττεε!τ.

Ποπ! άἱει:!επ,ε1υὸά 28 τε!Τοτεε,εμτά

με!! Βιετιιτπ, π: τιπεπει€υτη άεττπιτ:ιτι

απ, Η @ΜΒΜ Γετττε! μπώ Γεεετιῖτ:!ῖ

Με ΓτεΡιυε,εερττε μιτ:τϋτιττ.ετ8ο πό

αρΡατετ Ίιιὸά Π: εοιτάετττοεττάυε! το

τπεαι!!ιιω,ιτε! ετιΡίτε,ττ!!! άετιιτ θεο!

Με ρτο!α:ιττά! !ιοε. Εεοτπτα υτάετιιι·

εμιὸά που αυάτειιυτ: ι]υτει Μα: πω:

Γιττπ άε· εεε!!Γειτοπτειιε.νετυωεττετττ

ί! Με Ρτο!σετε:υτ,ττοτι Ρο!!”ετ άε Με

εοττΐεττιτ! εοττάεπτπατίο.ειτ2€.!Έάε τι!.

ά!.!.ιπό Ροτεί!.!Έ εοιτιππιτπ άτω!άυπ.

!.ΐυττάιιε.τΕάερεττ:ίο.!πτεά.!. Η ερτ:

!!!:τεττετεω. Νεπτ άστε ποπ :τάτιικττ

πιτ Δε! τά ρτο!κττάυττπ ,ηυο Ρτο!κπο

πό τε!ειτατιιτ:ιττ Ο. άε ρτοεπιο.!.εά

ΡτοΒατίοττέ.!!.άε τυο!!!.τεί!ωπεττ.!. !.

δ: τι! Με οΡ!τι!οττε Μπι ει!!τιιιτ ΓερτΞ.

ίΟ.



ανω.ιτεκ ΑΠνΟΟΑΤΙ οικτ:Α. τ:

Μ,‹1ι1ἰ τοΓΡουάοτυο: Ντε. ρω εΙτεττι @και έ: :σα·ἰ:α:σ σ· ιιμίωτο, Μια ο·

μπε , :μπώ ά:: ο:τιπίΒιιε ρττωτέτιτ :σωμα ποπ βαττ: πεεοβατἰἐ αρροπΜάατ

άοΙ56Ηε σαιτ Βέτα ειτευΓειτο : δ: Π: :τα ΜτΙ:: Α[εκαπέα· σοπ[ή.:τ·"το Μ. Βου·

ειιΩτΞοτκ: Με σε: ορροίῖτυπι :ΜΗ ›τω·άπω.

στττυπτ,6ε επεσε, τινΞΠε,8: Ιο:υε::ιΙἱὲε ά ΤΤ2Ποπίε. ΑΜ:.οι αιτκβπ:ώ· πω'

αυτέ :ΠΠ τη:τΙεΙ·ΜΠ ΑΡροποτετιιτ απ· ρ·οϋακ: τωωιωμυω ωἰυπ θα:: πω,

τυπι,εεειιΓε:ίο :ΝΠΙΔ ΟΜΕ, τ:: Ϊι1Ρ:ε: :Η "τ" αστα/Μια. Αἰεκαπιἰ::· σοηβδο ή.

π: Π: ρτοκιππι εΙυεΠτοΠε.$οΙιι.άΙο 9 :αυτοι Μ. ΙκἐεΔυἰιι9κΕο·Ι:,ποπ ΙωΖωι ω.

όεΒεοιτη πάτ11ί:τί :τό Ρ:οΒει:ἰοτ:ἔμε εφε Ιπ]Μύα·ε:κτ ΜΜΕ: 1ο.άσ ΑΜ. απ”

κὶἰᾶοτιιτπ , με: :στα Ρωτώ ει!!σΒΔτει. βΙΙο μια:: '

Ντιπ τειΙΙε ρτοΕπι:Ιο ΓττΙτέ ίτκϋ:τύ τα ε Έ ΟοπιιειΉτε. Λεω: καρΙω. τοηβἰἰο

:τα ποστιθτυππ άι: ττιΔΙεΗεὶο ρτωΓεκπτ ςΪἰίτΪ.Ρ€2α“ ΑπτΜωι. “Ματ τω. τω

σΡεπιτυι·,ςυία :Με Πιτ: πτεΙιτε 8α:.ιιτ τω·άέκυκ.

ό.6.ίτΓάεπι.8ητιία Β:ειιίιι: ρυπίετιιτ: Ε Έ Ετ τ:τίπτίπε1ίε.Αάέε Ρεω·ιτυπ ὅ: Α::

τι: ιιο.ίτι:Η άε ττ1:Πετ:$.δέί:1:Η όε με

Με. τ:: ΠΜ ὸΕΠΙτιᾶΞοπε, οι:: τΙ:τιιΓυΙο,

ει:: ::|ίεΙυΞε όεΙίτηυίτ δω.. Ιτέ Ρτο Μ::

ΓοΙιττΙοιπ·: Επί: τω.: ρετΓοικι εΠ ΓΡε

&ετικ1:: ειιίυΐ:1υο:ι1:θ:ετάΙοεδΙυ!τΔω

πτείεΠατίε.Ι.(`επτοΠ.ΙΒί, πω: ΡετΓοτι:ῖ

δα:.Ετ Με:: εδΠάετε:ί ε!εϋετ ειιίυΓτ1τ

Βιπ12:0Ι: :ΗΜ ι1τιετίὶἱοτιἰΒυε.Ι. :Με ιπτ

:τοτε.ῇ. τοτπιστιτ:τ. Κατι ττυαΙεττι Μαΐ

πω: όιτεί:,:εΙεω απ:: :ΠΕ ρτα:Γιιτιτίω

πτυε:ι.ττ ΜΕτΠω"ω. η τωΖώω

πεπτ.ῇ.ίἱ :τοτε υἰτ8ὶπἐ.:Ϊεὶε εοιπ!ίτίο τ

ΜΒΜ ωίτι:ιτευ.Ι. φτάσω. όο ‹]ιιἰΒι1ε

μικτό άτα: ι1:ττοτειτιιτ ἰπἴτἔι Π: τιι6:τω,

ό: Ρτα:Πιτπρτίο.8: ὶτιὸἰ. δ: τη τιιΕπιαι,

ό: ι1ιια:Πτο. 8: τοττπου. Θειπϋιπιτ.

Λ ο Ν ο τα Τ Ο:πτπἰ:12Ιί8.Α‹ἰ›

οἱ: @Η /ἱριεπα Μνεία: αρβΙ:απάα μια

:τω[/ΕοΨαπϋπ ρω·:τ,απ ιἰπατιιο· ΜΜΕ.

ικίω.ΑΙα.εουβ.οκκαθ.Ι.Ζιθ.Βει·».

Β ΤΑ£€τ1ί-2Εί.Αάάε ωφτο:Μα: ασαυ/ἑσ

:το δωεκιω,κεΙ πε:ψ'ω·Ια -βιβαώωτΙο

σπιτικά. Λ!απικίστ :αζωτο /έμιωδο

βωο!»·ΙΜο.ιμιία›·ο.Βα·.

Ψ '- Ι..0€0.Ατωσ ΛΙα.ι.·ση/ίΙ. Μ1.

Φ· :σπιβΙ.εβ.ερ· :οπβί. :ΖτππΪ. 9.!ώ. πατα

τω", ?παπί Με: π: πωυποβπισβ :Με

Ικα· ωιωω,Ιοσω ο· Ι:ΜΙ:Μ “τω” πι·

|ω:ιαττισμιόι απψτ οσωπει:ΗΜ:· ωδπω

:Μακ . :στα τ "πιο ·ϋπο.Βο·Μ.

Ϊ Ο2ά/ττέ ζάά:,ΑΙ::σαπά»·κω τοπ/Ϊ·

ἱἱο/ἐκαΞεβπιοῇ:ιοπιἰο,τστ:ἰο Ιιβυ·ο.

(Φωττετ εάτιοεειτί @τα εισ

ευίετίοποπτ Γ: ότΒτει:1:

ΒειΙσετε. ΚιτΙ::έ.

δ ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ.

τ Λάιτο:ατί τω!Ειε»· :Κατα ατ:κ_|ὶι:ἰο›ιωτ

βΜΜΜ τ26ωπ.

8Ε @Υ Ι Τ ν Κ ω: ιιἰάεεπτω ετικ

Πτετ σιόιιοττττἱ άτα: τιτευΓαττοοδ

"' Γε Βεψετε άο!σεωτ. Ε: ι:εττέ Μυο

σ:επιιε Ε:: Με ατυίϊε ετἱτιιἰτκιΠΒιιε :Ιε

Βτ·τ Γε Ιτειβεττ: ατιιτίικ τμήτπίπ εἰιιἰΙί

Βυε:τκιω υΒί πωπω Ροι·ιωΙιτιπ ,τω

αιιιτίιτε ό: τιεστιάιιιπωτ Η:πά ΕΔώ::

πὶεπιτπτ.!.ῇ.ῷ.χ.8:(ἱ.άε ρτοΜ.Ι.Γείαητ.

δ: :Μ ειρΡε!!ετἱοι1:Β.ἱ. ΜΜίθοε. δ: εἱε

ί·Μ.Ι. τω. ττ:ιςικ ττόυοεατικ @τη εά

υο:ετ, όοΙκτ Με:: τε&ιιε: τι: (Σ. (Η:

οίΒο. ρτσ:Ρε. αυτια!. τ. δ: Ο. τἰε μα!.

ΊτιίΙϊτυίτ.8: Η φτάσω ικεοτιιϊ Πτ π.

άιιύ, άοΒετίπεΕΡστο, Π:: ποπιτ:τεΠο

ωτω,τωτΠ. :μπει δ:: έτπ:τρίτ όο. ΙυΓΗ.

Ιππρο.ιιτ Π·ζάε ο1ΐό.ρτείεε.ρτπτο.Αττί.

Μ:: Ποιπτοε όοι·ωπΕ.8: ίσειιιιΒετ1.όε

ΜΒΜ:: ::::εί.άοίπάο άτ:Βετ ΐορΡΙί

απο υτΕοοίἔπὲ αιιἀἱετιιτἑἰτιἀιω δ:

ὰ εττοϋΙΒιοτττω,αΙΙσΒωωο ΕΡ ίΕ:ιττο

Β Β 4 ; Ραπ::



ω· πιωιι.ιτιεπ πιο νΟΟΑΤΙ ΟΙΚΟΑ.

πει·ιιτ,οιπ Ρι·πεπειπι· οεπιπποε ποιο

τοπικ πιο Με :μια ιο τεΗ.πεΙεπ.ρε.

Ροίϊεπ πεοετ οπιιττετε πΙιοιιπε πιεί-π

ποοε:,οε ι·επππι ποιά πιο Ε: οπο.

ποΙίι 8: ππέ:π,πι πιει: Ιειε.ἔπε οτπ.

ιππι.ι.ι.ιππΡιπι ποσο; ππιιοεπτοε δε

πι:πτ,ποιιιιοειππει:,ι·εδιοε πωπω

πεεετπίι οποιεπτο :οι·οεπιτ::πτ (Σ.

πειοπι:.Ι.τειπ ποπ οοπποι.ιπ μια.

ποιο; οσε ποιπιπε ίοπειτ,είοε δ: πε

οεπε :Πε πω.Νε :ο Κα ίοΠοε Γε

πειΓοπετ Γεπεπι, πο πππει·ΐποιτπτ :ί

ἔπΙεπιιΞπιπΙΞ8οο:οτ Ο.πε Γποι.πί.8:

π. :πτΙιο.Ι.ίπιει· :Ιπιπε.Ιτέ :οιπποεο

πει: εποι π: .οοπίε πιοποπε ο Γπι·π

τοπ Ρι·οοίτπ:ε.(Επε (Μωβ οτπ.ί·”π:.

Ι.ι.Ιτεπι :οπιπιεππετ επ π: Πο ο!πτί

ποποιο δ: Με μοοπτπ:οτ πἱἔε οί·ἔ

-Ε.ριεείε:.Ριπτο.Ι.ι.ιο πο.Ιτεπι π: :π

Ιοτπιε ποπ ΓοΙπ ΡοιεΓι Πεο ποιοιπε

μπΓεπιπι·ειοτ οι εοφοι·ε.ποιο.πε Ιε

παμπ οσε :Παπ :μπει πεοεπτ :πε

ἱοπει: πιεπίπε ίοτει· ιιτι·πο; Ρπι·τεπι δ:

1ιει·Γοπποι , πο πεεΙιοποποπ πωπω

πο; π ΜΜΜ : οι(Με πι.ι.πω.τω

:το πο πε οοιοιοπο :6ιοεοπετ Με

ὶοπἰ:ὅ,ί`επ (ο οι: τποτπ ιο ποιο ποπ·

ππτ.Ι:επι πππο:πτοε Η οπο ροτείὶ πο

οι:οιοπ Γετοιοοε 1ο εοπιπιεπππο

πο ίοπίειε ρετίοοποι,οε! ρει·Γοππιπ

πππο:ππ Ρωπ πποετΓεε :ιτπ πι:εοε,

πεπτπε οεκοοκο πππιοιίει.ιΙπ πό πείἱ

πεπιτ,πι: ΟΠ οι Γ: ππ Ιιπετε.ποΙὶί.Ι.ῇ.

οοοικπε :που,οοπεππ:,Γειετιπ,ιοΠο

τίπ,8ι πειπ Επε:,ιοι πιποπείιπ :Η φ

:όπι€ππποπε ο6Ιππι€εππιπΙιπε Ιε

ίτοι·.ίΈπε ιο Ξοτε.ι·είΙι.Ι.ι.8: πε εκει:

Β.ίο Ρπο.86 οπο: πεπιοπίο·πτπ Γοπτ,

πεπιόίο·πι·ι πιο πεοεποπτ Με ποτε

Ριπ:Ιεε.Ι.ιο.Μϊ :πιο ιικοτ.ιπ πο .πιο

Ρι·πεπιιίοιε ποιο πποοεπιππ ππ πΙΙε

8ππίι πε πο: Ρπιπε Γοε:ί`επ πί:πτ,πο

πιιπε,εεο οπο: ιπτεοπο παππτε π

&ιΐ οετοιπιοπ,8: ροπεπ πΙΙεπποο πε

ιοτ::οοπι ει: οπο πιο οι·πιπ:οτ πιο

!:8.Α‹_1.Ι.ίῖ ει:ΡΙπείε.ο.ιο :Ποπ (Μ

ΡοοΙιοο.8: οπο” :οπι.Ι.οπιπππι

τεἴετο:.ᾶ'ίιἶπε ιοτειοτ.Ι.πποοπε.6.Ή,

διΐπρε πίπεοοπ ιο οτειπΒιοιπ ἴπδΙὶ

πιοτπιίοοε πιο :στο ιππτπτοτ:οτ πιο:

ει:επ.το.Ι.π πο π: Ιε8.ιο.Ι.οοε Ιεεπ

το.8:Ι.οπΕπε :οπ.εοιΡ.Ι.ιπ επιρτιο.

@.ιιε.ίο π.8:!.πιιιίππποπι.& πο: ίπ

:Πέ ππιεε.Ι.ιιι.ΐοπε ιε8.ιο.ι.ιι;.π Ι.ίἱ

ποιο π ειιο.πιπ πιειτ Ιεκ,οτΐι·εί`ροπ

ποπ :οπει·οοι·π οποιο: ΡοίΞιε,ιοΓει·ε

μπι εκεοιΡΙο:οτ (Με ει·ποίει&.!.πι:

τεΓΡ6Γοπι.Νπττετ οπο; ππποεπτοε ίπ

&ιπο :στο πει· π-πε,π ιο οπκι·πιιοπε

Με :οπιπιεππετ ρειΓοππιο που: ἰπ

2ο» επτοεπ :οιοιπππι επ:ππ οσε :Π

.πε ιοίπτ.-ι.:ιιοι ποίοιτ.8ι πε τ: τοϋ.

Ι.οπποε ωιειο.ιππ ρο:ο.Ι.ιιοτ Ϊπᾶπ.

5.ι.Ιτειπ οποτε: οτιοιπτε πειιτιοπέτιε:

ππ πο: :Η ΙΈπειοιοτ.Ι.Π ΡΙπι·εε.!ίπε

ἱο:εο.τπι.πππ.Ι.πἱοἱΙοιιιἱπιιε.ο.ι.πποε

πε μο:ο.Ι. πιπτππιεπ.5. πΙἰἔιε 3οιπέ.

Ιτεπ·ι οπο:: ιππ8οποπίοεπι :Πω

δ: πττο:ειπ Ιπιοι·.οποπ οπιπειπ πεπι

οι ο παω: ιπίπι·. ππεετοι :ποιο πιο

πιε,ΓειΙιεε: επ ΡετΓοοπ , ει: τεπιροι·ε,

οι ει: τ: ιΡο.εΧ Ρει·Γοππ επιιπ ππἔε

το: ιπίπτοι,:οποιοΓπ Πτοιπεοπ πιο ο

:πιο ΡειΓοοπ,οπτεο:ί π ί·ϊΙιο,οποοπο

πΙΙοεπο. Τεπιποτε, οι ο πο.: ιο πιο

πε! Ρι·πιοι·ιο,οεΙ ιο :οπΓΡεδϊο οοπιἐ

οπ.Κε οποεπιιιτ παει οποιο 8: πιπ

πε ποιοπ,ιπ Η ιο οπΙπι,οι·ε,πεΙ απο

Ιο π: ποπ ρει·ειιΓειο, πε! Τοπ οπο

πιο οι πΙἱπε πιπεποπι:πτ ΕΕ ε ιπιιιι·.!.

Ριπτοτ.9.π.Ι.ποΙπει·ιο.&Ι.ί`επ :Η πο:

Πίοοιο.8: Ι.ίεπ δ: Η οπιπε.5.οπεπειτο.

π ιοίο.πείοιοτ. ο. πο”. δ: όμοιοι.

Με πιω: ππποεπτοε, ποπΙπετ παπι

:ο τ:: :Η τοπιο ειιέΡο. ο πε ωι.ιο.

Θ, π. δ: πεΡα.Ι.Β ποπ οποιο.:. ποι

πιο:

 



- ιΜιοΜοπο πε ΜΑ[.ΕΡΙΟΓΙ8. - τη

οΒο:τιοπιε.δο ().άο ι·οοι.ιιππο.οίΐο.

|.ιι8οοιιειιιο: ιπεΙοίιοιε ποπ ιιοι:οπ:

:οιπεπο:ο ιιπΡππι:ε:ιι:ιἰε‹ὶ Ιοἔοπι

Λοπι.Ι.ι:ε πυΙπο:επιε . Ιι:οιπ οιπε πο:

ιπεεπε :πιο Γιιειιο:,π: παπα σο πιε

ποιο Ριαιιοπιιι::ιιτ :Πο πιοιιιιτι.π

.ει·οο.5.ρο.$οοπο.Ι.Βοπε ιιοΙοε.8: (Σ.

εο! Ιο8.ΙπΙ.:οΡο.Ι.ι.Ιτοιπ οπεΙιιοι· Ρο

:είπω :ΜπιοΠο ιποοιιΙιιπι επι: Γπο -

οοίΓοιιΒιιοιπτ Ο.ιιο ποοιιι·.Ι.ι.Βο Ο.ειι

ιοΒ.Ιπι.ιιο οι ρποΙι.Ι.ι.8: ΗΧΩ Ρω.ι.π

ραπε.Ε: ιιιιοκι ΒιοιΙιτε: ποπιο ιποοιι ε

τιπιππ οίΙ ιιοΙιπιεποπιιι, δ: οι·οποοε: ι

ιιοιιποιιοπιο::πι οι::Ξι :ιο ιιι:ε οι πο.

πω: οιοι·ιοοιππι.Ετ ιποΙοκ ιιπι ω.

:ποπ ι·οροι:ππι ποπ ιιιποιοει,τοΒο:ο

π: οοπΓοιιι: οιι:πιποΓε £οπιππιει οει

πο ιιιοι:,ποΒιιεοιιο οιιιπ ροίἑιε οι·- ε.

:πιπει·ο ρο:πο:Γοε, πιιιιΙ εΙιιιιξ οι

ιιεπι ίοπο:ο.οκι:ε :ιο Γοπ.οιοοπι.ο.

3οΙιδιο.ιπ νι.ει· ιι.ιΉοπι ίιπο :πεπιε

πιιΠειι Ποπιιοἔ.ΙπιΡο:ειο:.ποοξ:οε.

:οι ιοτπριιΙο Γοοιο:ετιε οοοπι:ο , ιιπι

πιεπιΐοίὶο Βιοιπο:ι οιοίιπιτ οπιιιε:ο:

π: Οοο οοιπιποι.8ι πιο:ο.ι.ιι.πο:. πο

ιιοπ.8ο πο.ιιο.Απο πι ίιιπιιπε.Ιτέρο.

τοπ ειιιιοοε:πε πε::οιπ Γπεπι οοΙΙεπε

οπο , ΓοιΙιοο: οιιεΙι:οι· ιρΓε Επι: ιπ

ίσο: ει: ιΠε :πε ιιοΙ ιπεΙοιιοιο , εΠο

Βιιιιο ποιοι! Γοιπροι· επι οι οοιιιε πι

οι: οδποι·ιετιιε , δι πο: Ιοοε ιιοποίιε,

οι ιιπειι:οι· ?πιτ πετιιε οι Μπι: Ρειτο

8: ιπει:ο.Ει οο6ι:ε πο: ιιιοοιο οι :πιο

οπο οό:::ι ειιιιο:ΐε:ιπ Γιιιι,ίιπο Ρε:

ιιε Γιιεποιιὸο πιο π: πο.ιπι`ιὸ ιπ πιο.

ιἱο π:ειΓοπι.84ιπιιι.οι:οε ρι·ιπ.8: ρο

“ο οιιει·π εΠοΒετο ιιοΙππι πό πιο

ειιιιιοι:ιι:π οι:οε ιπεΙοιιοιππι πο οπο ε

ε8ιτιι::πτ Μίκι πο πο.:πιε. ο .ποιο πο.

Θεπι:Ιιππε.

Εξποιποοο ιιο ιπεΙοίιοιιε οσ

εποΓοειιιι: πο: οοιιιιποιετιο

ποιο. Μπι.

5 ν Μ Μ Α ΚΙ ν Μ.

τ Ποποποιοκ ποιοι-ΕΔ.

ο Βοποποιο:οι· πιο ιιοικο2 αβι]ι67ο πι.

έωιοποιοιιοπι.

; Ιποοι/ἰ2ὶοποιη»·οοοιἰοι·ο άπο οποιοι,

π: ιπιδιιπο:ιο.

ο Οισ-|Ιοίο: αδι·οι·ππι ποιά [ποσο πιο -

οποιο.

Ο Ν ΓοΙιδπι οι: πιεΙοίιοιιιι οο

ΝΒποΒιιιι: πο: εοοπΓειιοπο :ιο

οιιιΒιιε απο οὐ Γιπ:ι:ε,Γοιι πιο ιιο οιε

οο ποΓοιτπ: πο: ιιοπιιποιειιοποιπ2.

* (ἔ:οε ιιιιοιι :μπει (ιι ι:ιοπποιειιο,πι

οΙοεπιπιι.Βοπποιει·ο οπιιπ πιιιιΙ πω

οι: ι:ιπεπι ιιοίοι·:ο :οιιιπ εΙιοποιπ ω.

πιιπιε:πτ τω: εοοπΓε.Ι.οε οπιιιοιπ.ιΈ

:κι ΤπριΙι.Ι.εο εοοιιιειιοπο.ῷ.ιιοοππ

οιε:ιοποε.*Ε: ποτ.οιποο που: εοοπΓε.

το: ιιοοοει @απο Με: εοοιιΓε:ιοπι,

ιτε άοππποιετο: άοποιείΒιιιο:ο Για

οοπιιποιειιοπιιπ: ποι.ιπ ἀ.6.ἀθΠΠΠο

οιετιοποο.8: πω: ιιοι·ιιιπ οτι , πιο πιο

ιιοπιιποιειο: πιο οιΐιοιεΙιε πιο ιιοπιΐ

οιεπειιιιπ ιπεΙοιιοιε,ιιι Μ:: οποιοι 8:

οοπΓιιιο: Ιοοο:ίι οι ιιιΙΙειιιπι,ιιπο οι:

Ι`π ρ:οοοιιιι ιι.ιιιοικ οι: οιιιοιο-Πιο:πτ

ιιιιπι.οι οπιιιο.ιιοιίιο τειποπ πιο‹ιο

οοεποΓοοποι ‹ιο ιπεΙοιιοιο, πο ο οι:

ι:ειπιπιπ ποΒιο οι: ιιιι·ο οιιιιιι , π: πο

ιπ:ο οεποπιι:ο:8: :κι οσο π: ρ:οοο‹ιε:

οοπιιοπιπετιο , οι:ροοιιτ οποιι ιρΓεπι

ιιοπιιποιεποπο Ρι·ε:οοΠοιι: οπιι:ιτε

:πιο πιοπιιιο, πατε ιΠπιι ιιοι·ΒιΞ Επε

8οΙιοιι:$ι Ροοοιιιιο:ιτ ιπ το Βετο: ιπιιι·,

οοι·ι·ιρο οιιτπ οπο: το δι ιρΓπιπ. π: ο»

:κι :ιο εοοπΠο.οπειιιο: 8ο οιιεπιιο.εά

ιιπ.ΒΡοοπιε.ειο όοπιιποιε.ο.οιιι:.ποιω

ιιοπ.ιιι. διο οπο ιιιιιοπιιιο, * οιιὸ‹ι εο

οιιιετιοποιπ οΙοπο: Ρ:ποοιιο:ο ιπΓοτι

Ρ:ιο:πτιἰ‹ὶο εοοπΓε.Ι.ΙιοοΙΙο:Π.8ιο π:

ιποιιιίι:ιοπο ιιοποι ιποοοιιο:ο οΙειπο

Γε ιπΡεπιετιο : π: ιιιοοιιιι· οποιπο.

Φ: ιπειοιιο.ιιοι· ιιιιιιιιιιιιο. 8οιι ω"

ιπετοιιε:π



Α8 αν Ο Μ Ο Π Ο Π Ε ΜΑΙ.ΕΡΙ. ΟΟΟΝ.

ιιιιιτοτι:ιιιι ιΠιιιιι άιΙιεοιιτοτ :ιττοπάο,

Παπ οτι:ιιιι Ροιιιτ άο. Οιιι!.Βιιι·επιιιι

ιιι 8ροο.Γιιι οροι·ιε,ιΡ μόριο: οτ.:ιο

::ιιΓα.8ε ιποιιιιιιιοτιιε !ιοιιιο ιιιιιιπάο

οπο πόΓοΙιιιιιιτ, όι.ιιιπάοιι; οοπόοιιι

πιιτιιι:πιιιπ ειιιΑπόοφο ιιοθιιι·πιι:ιι

Ποι:Ιοε ιιιι·ιιιι ροπότιιι·, ιιτ ειιιοΓοι.ιι·ιό;

Πιό πο&ιιι 6Ιδτιο ιι·ιιιιΓοιιπποε εεριότ

δ: τ.ιοπι.ιιι:ιοπι:Ριιπιοπάοε,ου:ιπάοο;

ω” Ροπιιιιτιιι· οιιΠοόοε ει! οιιΠο

«Μ ιιΙιειιιιιε μιΠιι5,9ι.ιοΐοι1πόιιο ιιιιιο

:ιοι·ίπτιιά ΡείΒιιπ οιιιιι ι·οΒιιε ισοτιιιε

τιιιπΓοιιπποε , ειιιιιιωι ι.ιοπιιποιοιπ ό:

ΡιπΓοιιιοπτ. * Νοιιιιιιπ ιιΞ ροιιίιτιιι·

οιιΠοάοε ω εΒι·οιιιιιι οιι?ιοι:!ιιιιιι , ιι:

Έπιδιιιιιιιι ιιοροπιιΙατοι·οε οοιιέ πιο

όο άοιιππι:ιοπι 8: Ρι·ιοΓοπιότ,8ι πω

Παει· όιιιιι:!ι·ιιροάοε ίπ ριςόιιιι όΔιιιιιιΐ

ό:ιπποε.Ηι ιΒιιιιτ οιιίιοιΙοε δ: οιε ίιιιιί

.ιο:,:0ιιι οι: πω: οΠιοιο οιε οοπιιιιιΠό

Μουσε άοιιυποιοπτ, πό οΠ οριιε Γο

οιιιιάμπι Ιοι:οτό ιιιιιοτΓ:ιε ι:όΓιιοτιιεΗ..

ιιο:,ιιτ οσε ειοουΓοιιτ,ιιοΙ ‹ὶο οιιΙιιιιιπιιι

ιιιι·οπτ: τω ΓοΙιιιι·ι ιιωΡικιω ο: Πιο

οδιι:ιο ιιοιιιιποιοπτ , 8: εοιό σ.ιοπιιπ

ειιιι:ιοπι οιοιιιιιιι·,οιι ιιιιο ρι·ιιιε ιστο

ιιοι·ι:Πιιιιιι οι:Ηοιό Βοιιο 8ι ΙοειιΙιτοι

δ: Εάο1ιτοι· οιιοι·οοιιο: πι: (Με ει:οιιΕΙ.

αι ειιιιόδ.8ε ιιι;.9.ιιιι.ο.ιιιιι. Μαι ει;

πιό όοπόοιιιτιιε Γιιιιιτι Ρι·οΙ:οτ Μποτό

1ιό,ι:όάοιιιπιιΜτιιι· οι: οι άοπΠοιειιο

πο,‹ιιια: :κι πω: Μέ 8ε ριοΒιιιιοπέΓε

οιι:Ιιοοι ιτε άι: οόΓιιοιιιιιιιιο οϋίοιιιο

πω· Γοειιιιὸϋ ιιιιιιοτειιέ Ιοοοιό, πιιιιοι·ι

πο ιιιι·ο οΠ Γοουε:ουια πό άοΒοτ @πιο

οόόοπιπιιι·ί,πιίι Ρεπό 8: οποια: Ριο!ιπ

τιοπο:ι1ι ίΕι:Ιο Ραι.Ι.ιιΒΓοπτό. απο ει:

τιιΕ!.ιιιιι ποιιΩιιο.8ε ὸοΡιοΒ.Ι.ίἰ.$ο‹ὶ

οιιιοιο,πόςιιιά ειίΐοιτιοιιι δ: ι·οΙειτιο

πιτειΙἱίι οιπωιια ό: οιοάοπιιό. ι) Ετ

ι·ιπιό ιιιάοιιιι· Φ δε: ειιιιιι ιιιιιιιιοτότ

Βοπο δ: ΙοεειΙιτοι· Πιό οιιιασ σοκο

ιο:ιιιιόο πό οὐ οι·οιιοπιιιΐ ΕΡ πιό Επι

ιιιιιιιοπιοι·οε πιω ει:τοιιιιο: ιι: από

ιο8.ΙιιΙ.ι·οιιο.Ι.Η.πιιπι ω”Ιιοπιιπό

@απο το!ιιιε Πιπτρηίοιόόο:υτ (Με

οπίΓοο.8ε οΙοτι.Ι.Γειιοίτπιισ. δε οιιττἑ άο

ριιιτΓοι·ιρ.ο.ειά ειιιιιιοπτιεΐ. Ιιοιιι °οι·ππιιι.

σε ίπ ιιιόιείο :ιειιιιιιιι·, ρι2Γιιι:ιιότιιτ

Ροιό:ιιιιοι αιθ:ιιιιι :Μο ιιοι.οόΙι.!.Γοιό

άιιιπ.().άο ι:ότιαΙι.8: οόι·ιιιτ. Πιριι!.Ι.].

ά ιπΠιι.άο 5Δοιυπ;.;.ιωω Ρτ0 Επι:

μι:: οόΠιοιιιτ ιιΙΙοἔαιι Διακ Με πιά

όοπι.Ο.όοεοοιιΕΕεόιΜ ιιἰάοτιιτ 9 τα

Με οιΉοιιιΙοε ιιαΕιδιι.ιι· Ιοσο ιιιιιιιε το

Πιε,8: ποπ ιιιιιιιε,ιιοπ ιιιιΙΙιιιι:ιιτΟ.όε

ωιιι.ι.ιιω. ι:οιιι ποιο ἴοΙι αιόιτιο πό

ι:τοάιτιιτ.Ηίάο πιόι.Ι.ιπ ειι·όιτι·ο.5.:ιιι

ιό.ιιοι: ΓοΙι πιόιιΙ:ιτιο ει·οάιτιιι·ιιιτ απ..

τΙιοπ.‹:Ιο ιια:ι·ο.8: ΒιΙ.ῷ. Πω πό ιιόΓιιπτ.

Ιιοιιι ορια οιιοοιιτοι ποἔοτἰοτιιιιι πό

Ροποίὶ οπο· τόπο : οι Η. ο π-αι.1.ωιι.

Ιτοιιι επ πό οιοει.ιτιιι·, υιάοιιιι· ιιοτπι·ἱ

μι· Αοοιιι·.ίιιΡοι· ιΙ.Ι.0ιι ειιιιιιοπι.Ο.άο

παπί) Πέ ιιιιι ειιιιε ιιισιιιιιετιιι οι:: αἱ

ιπιπο, ιιοι:ιοιιτ οΠο ΡιοΒιιτιοποε Με::

εΙειιἱοιοε ιιιοι·ιάι:ιιιιι : ιιτ Ο.ιιοριοΒ.Ι.

πιω. Αά ειπε ρΙοιιό; ιιιι·ιΓροιιτι Βο

πιο ιοφ6Δωι, 8‹ οιοιιιιτιιιι : Ψιπ πι:

Μα οθιοιαιοε ίιιπτ ιιοριιτειτι ΓοΙὺπι

:ιό άοπιιποιόόιιπι ιιιιιιοποιε δ: οιιοοίἔ

ίυε,ιιτΠιπτ εοπΓιιΙοε ιιιΙΙιιιιΞ δ: Ιαο

τιΈ,8ι πι Πιο αιΓιι το!ιιτιοπι 8αιοπιόοιει

τιοπι πιώ οίδειεΙιιΤ πό ετοιιιιιιι,Ροι·

ιιιι·ει Πιροτιιιε :ιΙΙοο. Αιιτ οιι'ιοιιιιιι τει

Πιιπι οιπωιιιι πό ΓοΙιιιιι οοιιίἰίὶιτ ίπ

άοπιιπει:ιτιοπο, ιιοι·ιιιιι οτι:ϊιπ ιπόιιι

ι·οιιτ!ο δι οοειιοΓοοπόο,ςυοά ΡΙοιό

πω: εοπτιπἔιτ,ιιιιοιιο&ιιπόιιο ιιιιιο:

πο! ποπ οιιιιι ιιιιποιο , 8: Βιιιιιιιιι ω.

πιο: ιιιΓοιιιιιτ μι· οιιιιτιι6, ιιοΙ Ρ€τ εε

Πι·ιιιιι,αιιιΓα οι:οι·οοπΔι Πιό οι·ΒοιιΞ,&

υιάοιιιοΙ ιιιιιοιιοτι:εΒει·οίΤοι·οπι,ιιο|

ιιΙιιιά ιιιιιΙοι·ιειιι οοιιιιιιιτιοιικό:αιιτ πο

ιιιιποι οποιοι άι: ιιο&ο, πο! Μ” αι·

ιιιο. ΕιοιιΞιο: πω, ιιο1ιιιἐὶιιιιιιε,ιἱοΙ

ει ιι

 



ανοΜουο πε ΜΑΙ.ΕΡΙ. ΟΟΟ. η

ΜΗ ηπα μ:: Μιιιτιππ Γ.ιπτ ρι·οΜοί

το. Νπτυ πω: ό: «το εειί`π Ωω πω Ρο

τε·ΙΙ : ό: ιιίεΙετπτ :Με ?οτε ίπππΒΜ.

τἱπιππ ίπάπίπω, επ ε:: σο.» άπο ροίΒἱ:

ΜΒ ίπε!ει πο! ΡοκείΒιε Γεπτεπιπΐ Πει·

τε,πιιΙΙει :Με ίῖιΡ:ι· πο πα:ίΓυ οπο!»

2ίοπε ΙΒΡ€Ι°¦8:Ψ10ΠΪ2,ΠΙ πω Ρεθύ άί

οίκω· ΜΜΕ ποτοπϋ;8: πε εο εκεεΠΪι

ιπάετι.ιτ ΠΜ ::6Πετε: ποπ π: Ρτἰππτο,

ΙΜ ω: ἱιιὸἰ:ἱ.πτε.ἔἰεΙο £ετ.Ι.η.Ιπ πώ:

ο!ΤΞε.Ρτεεδ.Ι.έΙΙΙειταε. π' .ι1ετίτπο. $ατίε

οπἱππ Φώτα: εοπΠαι·ε αίιπεπ,πποά

οτ:πΙίε Γποἰἰεἰτυτἰιιἄιεἱε πιοόο ιιιάΕ

:Μάο ἱππυἰτεπτἰε , είπω οε:πΙοι·Π ίπ

Γρ:&Ιο ρτο ειπαάΞ ΙΡα:ίο Ρτοοπτίο

Με π:ιΒεωτ : π: (Με αάππΠ.τυτ.Ι. Μ::

πω: τπτοτίε.8Δ Ο.Ηπ.τε8ππ.ὶ.ῆ.8: Πή.

Νοε οβίὶ.3› όίείτυτ,εοπΓυευ!τ,& πά'

ποτΞ.Ρτο›‹Ι.ο.ίΕἰΙΙεετ, ο; οπαππω

πό ε!! ετοάσπάϋ:πτ ΗΧΩ €πΠ.& εκπί.

τεο.!.όἱιιυε.ίπ 6.84 απο όεειι.Ι.μίπ.

από: π: πο.(Σ.άο πειιΕΙ.αι πιπάειπ.

φπα ίΠπά ι1ιιοό ἀιᾶἰε ππίΒιιε πω.

πω, πΜετιπ ίπτεΙΙἰ8Ι :πω οΙΉείαΙίε

οί·Πε:ίαπ·ι ΓοΙππι ίπ άεπι1πεπιπάο εδ

ΠΠί:, ὰ ποπ ἰπ ίππιιίι·δάο δ: οο8πο

Γα:πάο ε6Βίϋτ:πι ατ8.ΙΈι:Ιε οΗἰ.Ρταε

Ϊε:.υτΒ.Ι.Ι.6.‹Ιιιἱεε. δι θ`.άο ιεΒ.εο.ο

πι) τικ.ικ:Ι οπτπ.ί'ππτ.Ι.ππἔίε Ριπο.6.

πεπεπποπ.86 ε" .ι:Ι.Ι.0:ι πυιότπι.Ο.άο

ᾶᾶ.δ£ ΕΕ.άοίυπέδ. Οππάίπιπ.

Α ο Ν Ο Τ. ει Τ Ι)επι:πείετίο

11€1Π.Α ‹ἰ‹ἰε απ" Βαο·.έπ ιππἔῖ.ιιιἰ›·ερο·ἰ.

πι πο»·πο,ρει· άεπισπσΕπτΙοπεπι. ΩπΙ.£δ]Ϊ.1κ

έα πεεπ[Βεα·.

Β |Κ)κάεπόπω. Α Με ΑΖα.:ζβ.Ζωη.

π.πωπι Ροπί: απ παπα /Μιπ2ο Μέ

παπι· ιἰιι(ῖο άεπππσἰπ£οππ: φ· ππὸι7:ἐπ4

άάδπυπ :ειισα:ππβο·οιππι,ππ πιω άσπιἴ

«πω» :πωπω Ξπ›·πυ·ε εο›·ππι ἰπιἰέα.Βσ:·.

(Βιοιποπο πε π·ιει1εθείίε σο,

8ποίςο.επτ μι· £ποιιίΓυ

κιοπειπ.Κιιϋπ.

δ ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ.

Ιππππῖπο ππὐε2/ἶσυ·£ ο]];:Ιο μα».

Ιπππέβιο επ πιω ἰοσπ ιίυπεήίεο·ι.

Ιπππ£ι·σπ.τ πιάε·π ππέιίβεα›·ε ά:Ικι2.

Ιπππἰ›·σπ· ι]παπάο ίπάε.τ πω".

Ιπππϋπο ἰπ Ζπω επβύππροβίΒ[€ο

Η ιἰο π" επι! “.

6 Ιππππ·έ ?παώμπώ ά: πποΜπ2 σί

πι2πο,@· βρω· 9πο!ι|κ2 ΜΜΜ, έ: ίπ

πε σπποπιυπ.

7 Ιππππ·επ «πιω α!Ιππωπ ππδωΙα,··

ρυ.·υβππ,π, ώ· ίππππ·επ πω: :Με πω”

@ΜαΐεπιππιΜΜΙ,πποπιπάο άϋπιπ1!.

8 Ιππππ·επιίο είπα πίιππεπι οιοτπέπαππι

απ πωπωΜε :Μπακ ?ποπ πΨω·ι.

Μπα.

ο Ιπππέι·ιΉο έ:: ,ππἰε|ἰ:ἰο ἰπὅεπεπ, ?Μέ

|δ::·ιωπάκτπ-βτ.

:ο Ιπππί/ί:Ισππ Μία ιἰψ›·επ£ἰα.

Η πρωπ Ιπ·οίνατέο πω: το.δ'ε: πεπίπ

Π". ·

τι Το.%δπσ άίσσπυύπσ β ωο·ππἰἐιε›· σο.

8πππέβε 5ε›πρ›·οππΐ όπως/ϊ: Ισά: Θ·

£επψου·ὲὅιω,απ_/ἱ2 πάε.τ πέ|:έπεπώ:.

η Ιπ[αππαπι Ρ›·υΒ‹ι›·ε πο!επ:,πιπά ‹ἰΙ‹ε›·ε

φ· μούσαπωπω.

η Ιππππ·επ: ππ!Ιο ρ·οπιοποπ2ο ?πάπια

απο άεὐαπ.

ι ; Ιπππ£›·επ: προ: Μπα», ο·σι·ΙρίαΜ)μπ

π›·:Ισπἰπ 'ήπια ππώπ: Ριπ:εβί2 Ζπ]ΐισ

πιω.

16 Ιπιίαβ πεππαι 2εδΐε:βσμ:· ίπβυπίσ

πω* ,πονο π]];:Εο, ποπ “πω” ώ”

π·πά2Πο»· ποΙσπ: Ρπο!πι:·σ ό: [κι ΙΜΙΜ

[Μπα ο

η Ιππιπ»·επε αν ιππσπάιο.πο8ψΜπα.

Η: α£:ε.ἶΪ‹ιΩΙοπιὑιο.σ ΜΜΜ»ΜπαΜ.

μ" Θ· ωνπΞπφ·υ, ποπ ππ:επι|ί πι.

ππομ·ωποπευι:ε Εππππκ:.

π Ιπππϋποτισ :οπιρ!ετα, απ “π” ψ· :ο

πο: Ρτο:οβπσ ιἰσὐεππτ ρπΙυἰἱσπἱχα ά:

»Μπι ευρώ πο.

ω 1πππψι2οπο ρεπάπι· πιο: ά: €π,·ηϊπ-6

Ρο.(6'Ζη

νι,.ν.πω

Η



3ο π_νοιιιιοπο πε ΜΑΕ.ΕΡΙ. ΟΟΟ.

2

8

3

Β

ροσβίι,|ί π[|ί>π/ια ιπ·ίπ πα::αππωιππ

πισίιίίππκπίπο σπ[ίαί:ί0.

:ο Ιππισί/ίποπο αιψιμ·ίι Ρεπιίι·πισ, β1ίαιι

παπῇ::ίο ιιι/ἱφ›·ιᾶ,πᾶ'‹1σσίιὶ πό?αβΠα

ίπ ίππισί/ἰίἰοπε καίοίσιοπ2.

Δι Ισπίία ίππισπ·επι:: ά πισίήυ.·ίο Μαδ

εισα ποιποβδο,ππμώπιπωίπ α: 4

ιἰεπι ιὶοπιο ιίεΐίίια: Ροιεί·ιππ 45,: ηβο:.

Ε δ Τ Α πιο‹ίο Μία:: :μια σ:

Βιποόο πι: πιιιΙείίείίε μι· ίιιππί

ίί:ίοπέ εοεποΓεπιπτ , Γιίροι· πιω που

θ:ειιπ πι ιιιιίεπάιιίπ πω) Ιοι:ο Επι, ίπ

πιιίΒυπ ι:ειίίΒιι:,8: 3πιιΙίτει ίπ επι Ριο

επιίειτιιι·. * $ι:ίεπιίπ θα :πιώ 9 ίππιιί

πιο ίπποι Ποπ ίιιπίπίο ίιιάίι:ί8:ι1Ι ΕΕ ι·

π: οίίΪε.Ρι·π:Ιῖ.Ι.ι:ὁείιιίτ.ίΕ‹ίο πιιι8ίίί.

Ι.ίι.5.ίί ΡιςΓεε.8είΕιιά 87ΙΙ:ι.Ι.ί.6.πιίς

Πίο.8ε (Με παπ.Ι.πιιοτίπε.8:* ιίείσε:

Εστί ίππιιίίίτίο ίπ |οι·ο οιίΒίπίε ω

δὶι ι:όπιίίΒί :ί , Μπι Ρι·ορι·ί6 πιπίπι πει

τετπὲ,ίίίΒί π: @πωσ :οιππιίίΓιιιπ:

πω ποπ : π: ίπ πΙτί.π.ίιπίπε ορει·ίει.

Ιτοπι ίπ Ιοι:ο ιιί:ί ίπειιΙΡιιιιιε πο επί

πιίπε εοπποιίΞιτπι·. Ιιεπι ίπ Ιοπο ιιί›ί

επ ι:οιπιπίπππι πιπίεΒοίπιπ : πιίὸιί

ιίίι: , πιΡΙοπΒ πο.ίπΈΗ ίπ ι·ιιπι·ί. υπ

όι: ειιιτ-πιιο Ιοι:ο ΡοίέίτΕΞιίπει μπει:

άετε."° Οιιπ·ι εκει: ίπποι: Γυρω· πίίππο

αίππίπε ίπιέεΙίι ίπππίτει·ε,άεπει ίΡί'ο

μτΓοπ:ιΙίτει· επί πω, Β πο! απ Ισα

ω, ππί άεπειί·ίει·ί ίΡΩιίππυίίίιίο, δ:

ίρίῖιπι ίοι:ίί δ: ΡειίοπΞ ι:ότι:ι πιά ίπ

τι:πιίιτ ίππιιίιειο,οεπΙίε ΐιιΒίίι:ει·ε.ιιιω

Βιι.π‹ί Ιιοε.ί;Π·ίπ.τεειιπ.!.ίί ίιιιιπιίο

πε,εκτι·ἑ ίπ ειι:ειιΓει.κ:ειρ.ι:ιιπι όί!εθυε.

8: είε ι:Ιεθ.ε.ροίιππιιιπ. Νιιιιι ίπ ί0ι:0

ίπ πιιο :Με ρε·ιΓοπε εοπιιετΓιιτιιι·, 8:

ίπ ίοι:ο πΒί πι:ι|εί·ίείίί εΠ ώιπίίΠιπ·ι,

ιπείίπε μπώ ίπάε8ειι·ί πα·ι·ίπιε ειίιπί

πίε , δ: πιεΙίιιε Π:ίιί π: είτε:ππίπιπτίίε

ίΡΠιιε ::ι·ίιπίπίπ, 8ε οδόίιίοπε δι πιω.

Ιίω.τε πειΓοπετ:πτ ().ιιΒί (π: οι·ίιπί.:ιεί

οποτ.Βίί.δ: πι είπω; αφίσα ππω

Ο

:μπω ι:τίιπί.Ι.ιιππ.ι:ίι·ι:ιι πιοάίι”ἱ Ι. Ετᾶ

εποε εΠ“ετ 9 Μπα πο! ίΡΓιιπι Ιοεπιπ

:διποιίέ πε πό μπα, Γεπ ιιι::αίετε,

πιω πι! Γ: :ιόπο:ειτε ίπ ιιίίςπο :πιο

Ιοεο, ίΠιππ πιώ ίπτοπι:Ιει ίπππίι·ετε:

π: ακτή πι: αΡροΙ.ωρ.εκ μιτιο.8: εκ

τιιὶ οι |ίτ.ποπ ι:ότείι.σ.ιιοτειίεπε. * “Η

ωιιιιιείπ ΓιιΡετ πιιοΙίπει πιειΙείίοίο

πό παπι:: πω: Ροιείὶ ίπππίι·ειο: ς ππ

ίπείιιιι· επ Με ειι:ευΓειτίοπε επιπίπίπ

ι:ο€πίτίο,8ι ραπ; ίπιροϋτίο πό πιο

ι:αιίτ:ιιτ Πζιίο πιιιπο. 8ιίιοποιίΒ.Ι.ι·ε

ίΕι·ίΡτο.6.ίί πιιίε.δεοπε :είπω ίπ αιδ

πιιε :επι ίπι·ι: ι:ειποπίτο είππιπ ::ίιιίΙί.

"' (ει-ί πικαπ ίίπιαιΓπε,ίπ είππ:πε :Η

ίιιτε ι:ίιιίΙί Ροίὲίτ ίπππίι·ί, πο.Γπρι·εί ίπ

:Ρία ι·ιιιιι·ί.ππίπ Π: :ιει:ιιΓ:ιτίο.πιιί Πιπτ

πί:ιΙπππιίο ποπιίπιιε τ) ίετιιίίίει ίίτ οί:

είίὶίε:πιιἔ‹ίο πεειιΓ.ιιτοι· ρεσιιπίει εστ

ι·ιίιπιιι μπι :ιποΙίτίοπέ:πιππάο ε.

πει·ειΙίι:οι· ιεππίι·ίιπτ είπω πι:ιΙοε ἔο.

τπίπεε ίπ ::ι·ίπιίποίεποείπίί,ίπ οτίπιί

πε ΓιιΓΡΕ&ί τπιοιίε, ίπ οιίπιίπε ί.ιι:ι·ίΙο

είί,ίπ ΐειΙΓο απο πιο επειτα Ειπα, ίπ

ειιίπιίπε αιίιίπία: , ππΞι·Ιο πι πει Γαία

ιι·:ι&ε πω: πι: Ικει·ειίίπικο ιι3ίπι σπιτι

Βε·πεπείο ίππεπτιιιίί,ιιιι·ο τοπικ πεπι

Έπι€ίο επιίΒίιι: ππᾶ‹ίο εοιπίτειιιι είε

ίοειίε πιειίεΐαθοτ : δι τυπο ίππιιίιίτιπ

εοπιι·ιι εσυ ίπ οι·ίπιίπε πιεί-α: ππιίεΠε.

ίπ ποιοιίο ει·ίπιίπε,ίπ αίιπίπε προ·

Πειτ:ιιιί, ίπ σίι·πίπο πσ:ιοΓεοε, ίπ πο

πίε παιππιιτοι·ϋ,ίπ οίΗι:ίο ίπιίει8Ξάίι·,

ίπ οιππί θι!Γο , πιιέτίο ίππιπ·ιίιτοι· άι:

ίίείτ ίπ Ριοί:ιατίοπο.Ιτέ ίπ ι:ειίίππε πο

πιτίε Με Ιε8ίΒπε.ί·Εάε ι:επίί.Ι.ΐοι·πιπ.

ίπ ειιιτίι.άι·: πιειπ.ρι·ίπεί.5.::οεσε.$άπ

:οπίίτ.τπτ.Ι.ιπτοι·εε.Ο.όε ειιι·.ΐιιι·.Ι.ίί.

είται ιππάίιί.ίΕάσ το ιπίΙ.Ι.πιιιΒίε μι

ιο.Ιιίδ πο ίπι·ι: Ι.οπιππι·.ίπππίιίτιιι πι:

οπίπί οι·ίπιίπε, ιιτ ίπ Ε.6Βιιιιί.άο ΜΒ.

ίπιίί.ί.πι ίπποι. είε πιιίΒιιε οπιπίίου:

«Μεμπώ ιι: ποτΞ.‹ιιιί‹Ι Π: 6ιαΣιιΓει.ίπ
π “ ' ί Μπι.



όχοΜοιιο ιιιιΜιιιιευι. οσο. 3'

:ιιΒ:ἱ. Η:ιβειιιυε επεσε ει: Ρωιεεω,

ε άειιιι·ε ειιιίΙι :εΒιιιαι·ι:ετ άε πιω

εδε.είϊ εεει.ιΓει:ίο ιιεεείΕιτίιι. Ιυ:ε ε

ω” εατιοιιιεο άι: ειιιοΙἱΒε: Μειώ

ειο, 8εΓιιΡει· ειιιο!Η:ιετ :ιι:ιΙεί:ϊειο ἱ:ι

ειιιιτι:ιιι·,8: εοειιοΓείτιι:: Η :::ι·ιιεπι ιπ

:ετιιειιιιΐ: ε:: όιι2 Γαμώτο: δ: ιιό Με:

σ ι·εΒιιΙει·ι:ει·, °" 1:ι μπω: εἰ: :ιεεεΠΞι

:ἰιι,9› Με εό:ι·ε ιιείκιειιιι:ι:ιιτ,6:ιιι

ο Γιιιιια:ιιε Γ! άειΙ.ΐο ε:ιτ:ιἱιιε,ἱεὶ εΓ:
,

Π: ιιΕιΠειι σο:: 8: Κιόι:: 9: ἰΠε π: ειἱ

ΡιιΕΠιε. 8εειιικιό ει ιΙΙε:ιι!ίε σ.ιε ιιιιο

εἰ: πω.: Γιι::ιιι, Με ιιιΓιιπιια Γι: ΙΙιΒόι

:σε ωκιωιειιοιι: ° πω: πωπω. Τει·

:ιό :ιι ωαυτ" είπε ίιιάίείε μει·ιιειιε

ω: Με :Με ἰιιΓιιιιι€ιι.@ιΞιι:ὸ :ιι :ιό Γε

:ι·ιεΙ ::ι:ι:ϋπι, Γεά ρΙιιι·ιεε. ῳιι:ὸ

:ιό Ρετιιει·ιει·ι:ει τιιαΙιιιοΙιε, Γειά εὶ -

εἱε όιΒιιίε,8ιόιίε:ε:ι: ιιἰ:ὶ8. Βει::ὸ ει,

πιό ε:ιιιΓα πιιιΙι:ία:,Γειι ιεΙο ιιιΠι:Ξε :ιι

Πε ιιιΓεπιιιι ρτεεΙιεε:ιιτ:6: Εεεε Ρι·ο!ιό

:σε ειι:ι·ιὶ άε ιιεειιΕε.:ιιιαΙι:ετ 8: ευέ

εΙο. Ι:ό άε ίιιτε εειιοιτιἰεο τεΒιιι:ιτι:ε:

:ιό Ρι·οεεειί:ιιι· ιη ιιιιι!εδειιε μικρε

Ε:ίοι·ιό,ιιίΠ ρι·ικάίθε Γε:: ί:ι:ε:ι.ιειιιί:.

δα! ατος; ίιιι·ε :ιι επίιΒιισ ΓρεειιιιιΕ9'

Ρο:εί: Ρε: ί:ιειιιίΠ:ιοιιό εκ οΙΉειο Γι» 8

όιείε Ρι·οεεε!ι:ειιιοε ειιΓιιε ιιο.'έ.ρετ οι·

:Με ίπ ι·ιιιι.ιιιιίά Π: αεειιΓει. 8: ειιιέόο

ΔεειιΓιι:οι· Π: ι·ιεεείΒ:Ρ'. ιιΒι ιιο.‹ιιι:ῖ

:ο :όροι·ε εΙιιτε: οιΐἰεἱό ιιιιιιειε , ειι:Σ

άο μπεί: ἰ:ιειιιἱι·ει·ε , :τι εεε είται.

$εεΙ 1ιωιω :πιω είιιΠι ίιιάΓεεε ρο

:εΓ:ιι:ό άε φ.ιοΙιΙιε: ιιιιι!εί·ιειο εοειιο

Γειιιι: εκ οΗϊείο Πιο με: ιιι:ιιιιίι:ίοιιό,

ό, ιιίάε:ιιι·ΡοίΓε Βει·ί Ρε: ιια:είιιι·ει.

ἔ:ιε ρΓΠ.Ρ:26.Ι.εό8:ιιί:.ί:ι ειιιιιι.άε

:εΠΞ.ῇ.ιιιΒειιιιιε.Ω.‹Ιε ε!:ιοΙί.Ι.ί;.Π.όε

ειιί:.8ε ειιιι:ι.:ε.Ι.ή.ει:εε ρι·ι:ιε.84 ΓΕ

ω 8γΙΙει.Ι.ῇ.ῷ.ίἰιιιιιε.8ε άε ΓιιΓ ε.:ιι:.Ι.

7

8

8ρεε.ΙΙΒ.ιιι.8ε Επι: ιιιεΗεόιιιιιιιί:ει· οὐ.

Γε:ιιαι·ί, ειιΞιιιε Π: εό:τει πιο ειιιι!ε.όε

ιιιιε Ι.όόιιτά. Ρο:είὶ ιι.ιόει: ιιε ειιοΙΕ

Βε:,8ε Βιμ: ειιιοΙΙΙιε: ::ιει!εΠεΙο Ρ:ο..

εειιετε μι· ιιιιιιιΕΠ:ιοκιέ:ιι: Γιι Ι.ό!ιει·.

ε!ε οΓΒ.ἰ:ι‹ὶἰ.Ι.ιι:ἰιιὁει·. 8ιιρει·ιιηιιι.

Π:ιο:ιε πάρε: :Μισό Γ:ιειέάει όειιε

πιο. '* :ιο πάει: ιι:ι·Π ιιιάει: ε!ε ιιιιι!εδ

ειο ιιιειιιίι·ει: εό:τε ειΙἱει:ιΞ Πιι8ιιΙπό8ε

φωιιε δ: ιιοιιιἱιιιι:Ξἱ ΡειΓο ιι5:επ ω

3ιιιι·.:: εε:ιε:αΙι:ετ άε ιιια!εθειο ιιιιίε

' :κι πιαΙεδείό εό:ιιέΓετι:. Ε: Η ιιιιιεισΞ

ί:ιε.1ι.ιίτει:εό:ι·ιι ειΙἱςιιἐἱ ίἱιιἔιιΙεπΞ Ρε:

Γοιιέ, :όε Γετιιδόιιε εΠ οι· ο ::ειάι::ιε.

ει::ι·:ἶι ό:: πω. ε.ειιια!ι:ει· 8: ιιεΐιιο.8ε

:ιιιιε άε!ιε: Γεεει·ε εί:ιιι·ι Ρε;Γοιιό ΠΠ

πιοιτιίτιιι::ΐ,8ε «Με ει:ΙιιΙ:ιετε ειι·:ίειιΙοε

Γε:: εειΡι:ιιΙει ΠιΡε: :ιιιίΒιιε ιιιειιιιι·ί:,8ε

πιοιιιιιιιι :εί:ιό ΜεΓεω εάέά.ι,8ε ἀε

ιιιοιιΗια:ιοι·ιεε,8ε εκεερ:ιοιιε:,8: τε

ΡΙίε.ι:ίοιιεε ΓειΙιικ Πιο: Με, :επι εό

:τα Ρε:Γ011Δε :εΠιό ,ζ εό:ι·ει εοτι.ΐ :Πι

&ει, ιι:είε :ε!:Πιιι: ΓειΙΙ:ιιιι όιεό:Η απ

:ει·ιει :ιτιιρο:ε:ιιι·: ιι: ό.ε.ιιιιιιΙΙ:ετ.8ε ε.

είί οΠιιι8* $εά ιιι.ιιιειιιίά Πι ίιι::οιιιι

δ:ίοιιε :Με Μια Γ:ι.ειε: Με :σπαει

(με :ιοι·ιιιιιιι:ιι:ι ιιιειιιι:Η εί:.ιτι9 Βάι::

Γἱε:ο!ἰ:ὶε Μ: Ρι·οεεΠιιε ιιι:Ηείε πιώ

Η:: ετι::ιι: Ο.ε!ε :εθιΒ.Ι.Π :ιιιιιιιόο. δ:

ιιιι:Ιι.ιιιι Πεπιε::2.δε (Με :Με ΜΒΜ!.

ἱιιἀἰεεε.().ίἰ ει: Γε αει ιιιε:ε.ΑΒΒί.ιιιι:Ιι.

οπιιιεε ετεειί:οι·εε.ί·Εόε ιιιιιι.Ι.ιιι ειιιι

Γε.9.ίιι ειιιιΓιι.8ε Ι.ε:ιΞ.$εει ει.Ρεά.Ιτιι

ρει·ιι:οτ ‹ὶε Με ιιι:ει·:ο ω” ὲΠο

&οι·ι6° Βοίι.άι:ί:, 9: λαξ:: Ρετ Γε εΙε

ιιιαΙεδειο ιιιτιιιί:ε:ε :ιό ρο:ε::ι: ει!ιβ

3ιιε μπε, σόι Γ:ιπιει ριιόΙιεει,8: πιυΙ:ί

ε :επι ιιΙικιιιέ όίεετε:ι: :Μις Γεια::

:ιια!εΓεδ:οιθ,8: εμ? ιιι επ :ειΙΕΙιιιε πω:

άε:ιεει: ιιιειιιιίι:ίο ριιΒΙιειιιιι8ε Πε :ιό

:ιι:οι·.ε'. :ιό :ιιιιι€.8ε ΓΕ.ειε :ιάιιΕΙ.ιι.6.Π Γι Εε: ε:: αιμα Γ: ίιιιιιιιΠ:ιοιιιε εΠ πι::

ιιιι!ιΙιεο.8ε Π:: Γε:ιι:ιιι: ιικιίεεε ε!ε εό-. ΙεΓειθοι·,8ε ΜΗ: @Με Γειιιιε. Ἑεειιε Η

Γιιε:πάι:ιε:ιι:ιιο:.άο.(ΜΙ.άιιιΞ:ιε ιι: <μιίεΙδ εΙιεεπειι: ευ εοιιιιΠΠε ΑΜιιω

ἱΪιι@Η

` Ο



3: π_νοΜοπο οτι Μιι:επι. ΌΟΟ.

ο ιιπέπιατο, 8: ΓΡοοιαιο ιπαιοιιοιιι. 'ι δι

απ: ιποιιιιτατ πο ιιιαιοιι.ιτι 8οποτο,ππι

τα ιο ιππ ιπιιιιιιιτιοπο ποτπιπειπο,:ιι::

ι πό Πιο: ιοτπιπιτ:_Γοιοπιτπ:οο ι μια::

τοπ πιο ιιπο ιιτοιιιτπ ιππιοιατιο,πό Γ::

:πιο ιππιοιοτίι οτιιιπο, πο Ριαπο :ο

8ποιοο: 8: ιπππιτο::8:ιτι ιπττοππέιιο

πο :οιιιιι πιιιιππι :ιτπτι θι:ιοτ:ιιτ απατα

π: α::π.:.οιιιιι.$οπ τι: 8οποταιι ιπ

οπιιιτιοπο οόριοτα,ιιιρΓο ιππιιιιιτοτ

ιπποποτι: αιιιιπιΞ πο πιω :τιπιιπο ιπ

ι:απιατπιπ,ιαοιο: ιριιιπι απ ιο :ι:ατι,8:

πο: οι αττιοπιοεττιι :τιπιιιιι:,πο οπο

:τιπιιτιο Εποτιτ ιπι-απια:°, δ: πό απου,

8: ποτιιιπα :απο οπο: Γπροτ πιο οτι

πιιπο οιτοπιιπατο ιπ:οπι::8:απιπταιιιδ

:ίιιιοτίι :απο πω:: οιτατι πιο ιπ οτι

πια 8: Βοποταιι ιποιιιιιτιόο ταιιτοτ ιπ

τοπιατπ:π: οιιτττι πο αο:π.:.ιποιιιιι:ιο

το πιο. " Ρτπ::οτοα :Η δ: πιο :ιτοα ιπ:1πι

ιιτιοτιο Ει:ιέπα πιι·ιοτότια: α απ: πι

ποι: :ο ιιιππιτοπιι1ιιοοπι: α.ιιτιπο Μ::

ιπππιπτιοπέ'Ριποποπ:ο, :πιω ποπιιΞ

τοποτιι οτιμπι πιο, απ:,ο:οπι: τιπι

ιομιοπεω πιο. Ε: ιι ππιπι: πα: πι

:ιαπιαππι 8::.$ι αιιτιιιο ποτζαποτι: το

πο οοπο :τιο ιΐαπια:π οίι`ο,τιιο πιό οια

ποιιο: :ο8ποΓοι, ποπ ιι: ιπτιιτιιο:" απ

πό:ιι: οι::τὲ πο α:ο.:.ιποπιιιτιόιο.ιπ Ε.

ἔτι ο ποοατιοπο οιιιοι€ τοπ :Μπα : π:

.ο.απ ιιιι.¦οοια.πό ιιο.ι.ιιι.ποο :πιω

Ροτοτι: ιπποιτ Πιο :τιιιιιπιε1Ριια:ιοπο

ο ιπτ.μιιιιιιοιιέΙροοποτο, ποποο πιο:

τω: :τι πο οιιιο&ο οτιττιιπο ιιιιιαπια

πιο πιιιοτοτ ιποιιτιόιο ποιο:: 'οπα

το,ςΡ ι ο :ό:τε οπο ιτιοτιί, π: πο Πιο

οτι: ιπι'απιιιτ'.Ε: ο πο: 'Ριπαποτιτ, οι·

:οτι: ιιιο1οιιατο :όττατιίι,Γο πιο εο

τοπιο ποπ:: ι*απιο:π: οιτττὲ πο1οιιπ.ο.ιι

:ο:. ιπ π. δ: Μ:: πο πο ιιιτο :αποπιοο

ίππ: Γοτικιπα:ιια ιπ:ιτι πό Ρό:,ιιιιι πιο

πιδια ιο:: ιπ:οτποπιπτ Γποτ.ι ποιπιπα

:μια αιιτοτ οιι δ: π: ιπ :αποτο Γρο:ια

ιιοιιε,ιπ τιπιιππε ρό:ιπτιπιτι.πο. Μ::

ιπ Ρτιπια τπιι.ιιπιπε ιιιι.ιιο: :π πιεπιι

τιο.το ποιο ι`οτπ_ατοιπιποιιοοτ το :ιππι

πο ιποιίιτιο οόττα αιιπιιο οιι ποι , οι

ιιοο: τοπ: οιταιτιιππ:",8: τοιαιτα:π8,πό

ποπ:: οοιιο:ι πιιττι Ρτο οο,ποο ποιπο:

ροιι`ο τοροτι,πιιι ιππιοια απΗτι:,Ροτ ιο

οπιιιιιο αιιοπο 'Ριτιοπότο,:πο απτο ο- τι Ζε ποπ: ποτέ:ι:ι.Ο.πο Βιι.ι.ιιοπ:. 'ι' Ε:

τοπια οι:αιιιίιιιο :ό:τα οπο ποΒο: ιπ- ιο πω. οι ίπποι Ρτοιια:ιοπο ιπιαπιιπ Η

οπιτι, 8: πο: οι :ορια ατ:ι:πιοτιι, ιιπο

οοριτιιιοτπ ιπππιιιτιοπιε , 8: :ιτο:' απ

οο,ατι ι`πο πιο οτιιιιιπο ιι: ιπιπτπα:πο.

Ε: π ι6εωωεπ :ότι·α οπο πιο:: ιπ

ι:ιπιτι,ι:τοπο οιι,πα οόττα οιι1ο:οπιπ π

πο Πτι: οό:οιι.8: πό Γοτπατα τοπια ιιι

τι: οτπιιιατιι: π: :και π: το ιππ.οα.:ιῖ

Ι.8: Απ: πιω:: οι ποπιιπα :οιιιπ, δ:

παιιιτπτ πω τοτττιιππε :πιο Γε ποίοτι

ω, 8: τιτοροιιο: οιτοορτιοποπ π: το

ριι:α:ιοποπ , 8:;ιροτιοπ:πτ :οιιοε : πο

οπιιιπε πο: οι :ορια. Αιιο:1πιπ ποπ-ο:

α ρροι. π: οι:τὲ πο Μπα. :ιπαιιτοτ.ιι.

ῇ.ποι›ο: ιπι.ο.πω.6.π ποτό.8: ο.ιπ

οπιιι:ιοπιτ.ιππο οπο.ι.ι. β.οποπα ι`ππ:

οια.8: πο ιιο.πα:.ι.Ε.Μ,πατα :οοι:: το

ΓπΡΗ:ιίι: ππο ποι :τοι τοπ:: πο πα ία

ιιια:πα ποι πππιοτπε :οιιιιι πό απιι:ι

:πτ,πιιο τπιππω.π. πο τοιιι.ι.πιιι. Ε:

:πεταει ο :τοπ πιώ: πιο πο :επι οτῖο π:

Εαπιπ:π, 8: π ίποτιπι ιπτοττοεατι, πο

πο: πω: ιιτιππ οπο: ιι:ιιια ιπιιαιτιια,

ό: π πιο πό πιιιοτιπ:.·ιτιππ οποε,πό πι

ποπΕ ιιοπό τοπποτο τατιοτιδ,8: ιιιπ:ο

τιιτι τοιιοτιποτιπ:ιιιτοττο8ατι πποπιο

πο απο οιι αΡππ πιο: :αιιτοτ ιπΐα

ιιιατ°,ποιιέτ πι:οτο 9 πιποτπτιιιοε οι

:ατο ειπε ιαπιιιιατι:ατοο,ποι πι:οτο οι:

αππιποτίιτ πι: οι:.ιιτιτνιιι,ο.ι.ΓΩΡο.νοι

πιο οι τπιππι π πιοππ:,:ι› πο πιο πια

ιοιι:ιο :τι τππιοτ ποι τω: ιπ :πι :ό

:τα:α :σπιτι ιιιπ,πό ποτπιπαππο πι.

οπο:

·4· --
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Ι

στο:: δτ18ιτί2τεε ΡετΓουατ.Ρ:ίτε :εφέ

τόττειτία ροτετίτ ρτοΙ:είτε, φκδό Με

Ειστε εΠ :μιά ιτίίεε ρετίοτίειε : ιτε!

τίπίειτοίεισ,ιτεί είιτε ίπίπτίσοε,ί.ίεΙ το

είε οττ:τ,τμιο ρτοίκιτο ίτηιίίίίιίο τιό

Ρτοεεάίτ:ιιτ εκττὲ‹ὶε πεο.ε.οιμιίίτετ

δ: οιί:ϊόο.ίΒί ιιτ›ί άίείτ Ρτοιίίάίε 8: ‹ὶί

ίΖτετίε,8ιπό πκιΙειιοίίε Γειι ίπίτπίείε.

δι Πιθίείτ στοά! Ρτοοετ Μτίε Βιτίποίπ

ρτοεείΞίπε :ί όι1οΒιιε ττιαίειτοίίε Ρετ:

ίτιίωίι:ίε, επί: Ρίοτ:Πίε ε!οειιτίο δα.

«ΒΔ Ι.ιιΒί πιτττιετικ.ΓιΨετίικ ρτεεειίίεΒ,

Πέ ττό ε!ϊ πεεεΠ”ε οιιὸά τείΙεε αιτώ

τετίτ τω:: ίτιτΞιωίΞ :τό είΓ‹Ιὲ ρτοοίάίτ

ό: Δίπτωω : Γεά ΓιίΠΪείτ Η :ί όίιιετΠε.

ΜΕ Γοόία:ίτ Η ττό ειιιίίιιετιιτπ εο :όρο

τε 8: εο Ιοεο,Γε:Ι άίυετΠε,8τ ΜΜΜ

τιτίοττε: τρία ώ ίπίθιπίίεΐ :αυτό μο

Βετε Μίσεωτ,ΓοΠ·ίείτ ίίτείτετ τ!ε Με

8: ἰἰιρετ Με ίοΕιπτία Βιετίοτ τότ:οτ

κίεε:ιίτ είτε.Η:.άε ρετί.ίκετε.Ι.Π οιιίε Η

Βεττιιε.ό.τμιοτίεεΕάε "Μο πτΒί`

τετ.8ι (ΜΒ: ίιί.8: Βιε.ίετί.ί.ευτιπ ΜΗ.

Νεο είὶ ετίεΐ ασεπε οιίὸ‹! τεί'τεε :ό

εοτάότ ΓυΡετ :ουδε Γείετιτί2:οπάε Η

κάτω ι:ίίκετότ Γε (είτε ‹ίε ΠΜ ίοΐεττίίει

τρία τιικίίιιετίιτ, πό άε!:ετπ ρτοΕπιτε

οιίοά Πε ειιάίιίετιϊτ, πω: Μί:ετ απο

τείὶίε ώ :Λίο εόεοτεί:ίτε, ίείΙίεετ άε

Ιοεο,τδροτε,8:επιί(ίε ί'είδτίε:ουία είε

ίΠίε ΜΗ: είτ ου2Πίο,ί'εά Γοίιτττι είἱ

οιτείΙίο ‹ίε ?επτα 8: ίτίθιτττί:ι 8εε.ντί‹ίε

ιίΞουό οίάε:ίοτιίτ Πτιστ1ίε1τοείοίί1ίε

3ίθίε:τ:ιτικό Μοίτοτ είίεττίόί Ι εοτό,

τό: από” πάτα τίε Ιοεο 8: τεπίΡοτε

άεί.πέτοόεοτείετε, τό ίσου: ό: περιτο

ότι:: είε ωωττωί τ:όττειθικ ιτε! τίειτ_ζο

τίί,ιίε :τυο α8ίιυτ:8: Μ τίο.τ:Ιο.Ουίί.

1,· εΙυτέτίε ίπ $ρεειίίο Ι'υί ορετίε.*Ετ τι

είότρτπείί&ει ρτο οπττΠίοτίε Ρικίοί,

φα: ΙΜ: $επίτ ‹ίε Γεδίο,οιιί σότ'είΐιτε

διετα: Π: οιίιῖ‹ίἄ ρυείΜτιπ υίοίέτετ 66

εεττίαΙἰιετ εοΒοοιιίΠε, ο ίπ Για. «ἱε

Η

ΕεπΠόε ρτοί:οατ1ίτ Ρετ ηιττωοτ τείτε:
Μό ριιεΙΙό ΗιίΠίε εοττορτἄ:άίεδτεε ί!

1ί[βαξ5 @ΠΠ ριίεΙίΞ εοετοοιιίΠίε ιίί

υετΠε Ιοείε δ: τέροτίΒ08.Έία"πωω

Με άίεεόποτ,ορ πό ετα: είε: ΜΜ

Βόιία,είτ ω εμτὸίὶ ετΞε ΠτηςιιΙ:ιτετ το

είί&ίε εοτΠ.Ο.‹ὶε τεΠ.ί.ίοΠ0τ.Εώ"Θ

είίεείωιυτ,οιιὁἀ τ:όεοτάεσ ετ5τ Γίἐρετ

εοττιίρτίοοε ίΠίυε ριίείίεε_ίιίίτω οτ

ιτιό Π:ιτυτί,ουοά ίιπροοίτ Ραοεΐ τρία

8έωτίι ΙίΒτατό τ:οττιΈρετί Ρετ ιίίτ:ί υπ

8ίτιό σε! πίειτίτπΞ:8: εεε.ίίΒτατιι το·

8οο!Ξέτία!ίότπι1Ιίετό εοτταρτἔ, τη;

ουτε τ:οττιίμίοτίε εόθειοείτ τείτεε το

τε εόεοτάεε:οιιία οόε άίεεΒότ Μοτο

ριίεΠὅ τοτε εοττυρτΞ,ουδοίε άίιίετΠε

Ιοείε δ: τἐροτίΒιτε,ἴί‹:υτ ιτίάεΕ'ουότίο

εαπ ρτοβετ ιίε ροπείΒίοπε.ΝΞ Με:

οίκω τείἱίε άίσετ,ε8ο υίτίί Τίτίιΐ τω?

τίιίετε είε τοόΓε Ιαπωιτίί,6: .·ιίίυε Ρε

Βτικιτίί,8ι σ.Ιίυε είε Λίο ίπεοΓε,Βετίε

αυτό υ:ιίετίτ εοτίι όί&τι:ο:ί οδε είίε:ίίτ

‹ίε ροίίεΙέίοτίε Τίτίί,ουΞυίε Μ: Πτι

ΒιιΜτεε ίπ όί&ίε εστιίτπ:υτ τ1ο.τ·Ε‹ίε

τεΙΙ.Ι.οΒ ετίιπδ.ίο 8Ι.οττίίττειτία. 'Πιό

πό Ιἱιτΐίείτ ι.ιο!ετττί ρ:οί›ατε ίτιΡαττιίΞ,

είίεετε τίιίὸά τιμά είπω Η: ίΠε :Μί

τετ ίττΓειτικτυε,ίωό οροττετ ι·Ιίεετε 8:

Ρτοίκιτε, φ τηίιίοτ υίείοίω με" είε.

ττπ:ιτ εϋ,άε οπο όικετίτιιτ,ίΙΙιιό τη2ίε

Ηείίἱ εότηίίίίΓε:8ε Βοε είτ οποσ! ιίίείε

ίΠα άεετε.οικίΙίτετ, δ: οιιΞτίο.όιΐ οί

είτ ίΒί, @Μ εΙαίποτ ίτιτίυίτ. ΑΠ οί

από ίΈιρίδτεε σώσετε, τεΠετ Ζε

Βότ εόεοτὸετε,ουὁι·Ι ειίἔίιιετότ Μό

ίτττεττίίατπ ΜΗ ἀίε, τείΙί Ιοεο, ταΙίΒιίε

ΡετΙοτίίε : οτ τίοτ.ετττεὶ ιίε μτεεΓοπί.4:.

ίΙΙιτεί.86 ίίεετίτί Βοε ιίεΒεέτ εόεοτά:ί

τε,τπιιίέ πό τεττέτιίτ από ουίά τεΓρό

τ!ετε:τί:'έι'Η τεΓρόιίεΞτ τμ.ιὸτί πό τεεοτ

ό;ίτι1τ,οιτ:ΐεί0 τιιιάίιίετότ,πίΒίΙοπιίττ°

υ:ιίετ «.ίί&ό εοτίῖ τείτίΠ.Πε Με τε:τπό

ίπίτιει ὰ ίττΒιτικι ΡΙετίε άίαΐ τίττω,ωο

Ο Ο ΡτοΡτ
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μ, Ρτορτίίε είκιιΙίε.*5ί αυτεπ·ι ίικία αιί

ίπςυίτοπόιΈ αεεειίατ πυΙΙο ίπειιίίί

πίοιίδτε 8: ΠίΒΓεηιίδτε_ιπό Π: είίίςυίά

τιίε τίπίεωτ είε ΠίΒοπίατίουε: οι Ο.

ιίοπέ ρίοη·ιειιείπε,τϋε ίίκ1οίίίιοί· Η ι8 είε τεΠ.αιιιίι.είιίί ΐεωεί. "'$ε‹ί τμία:το

είετίιιίαι·ε ίΠιῖ αδεία ε1ι.ιοίί·ι ποίηίιία

Ντα ίτηυίτίτ, ίπ ίί:Ρεί· ίπφίίίίτίοτίε

ίΠα από ίίπεί·ι·οΒατα τεῷὁἀεατ:υτ εκ

ω ‹ίε αεευ.ε.ειιίυ άίίεάιίε.8: ίπ Βοε

εαΓίιΙίι:επι·εω Γε ίίεἔετ ψ: ίΠο ετί

ΐΠίΠΕίΠΡ2.ΓΠ2Εϋ:Ι1Π1τΐίΠιί€ΧίΠφΙί1°Ε!

είε βιαία 8ι ίιίΐαι1υα, φα τερεπα ίο

είρίει ρτοεειίετε α‹ί ίτηΒίτείτάιΈ είε

πίαΙεθείοιιίτ :ακτή ‹ίε οΗί.ίιι‹ίί.οτ‹ίί.

χ; η. *Οαιίε:ιπτ παπποη ίίηυίίίποτεε ίπ

«είπε πό ι·εείρίαστ, ΜΗ ταπτύ Μίκι·

ίΠίε αττίειίίία.Γυρετ είιιί6ιτε ρίεεεΒίτ

ίπίαπίία,8ε πό Πω:: αΙίία:ιίτ πίτα ‹ίε

αεειτ.ε.ίιαφίΠ:ίουίε. Β: Η εμίί:ίε ίπ

ειιίΠτοι· τερε·εί: ίιιΓατίιί:ί είε πίαΜί

είίε φωτα Τίιίι“ί, 8: Τίτίιίε ι1εΒετΓε

επί; είε ίΠο £τίτυίίίε ίοἴαπίατῦ, τιό α:

πετσί· Πιάσε οί Επεσε ίἰόέ όε·ίρϊ'α ίπ

ί·-αιηία:ειιί ευίπί θεετε:,ειιιυ ίΡΓε Με

ίίτίυσίεί:9 $ίταιίιέαταϊί εταιίαιπίπε0

πιο αρΡείίε:,υι·ωτιίε ίιιἀίείΙὶηίείίοίί Η

ςίεε εΠ άι: ίΡΓα ίπίαπ·ιίαΐαειεπιία: σ:

16 εκιίἔι ά: αρρ.ε.ειί εεΠ`αίίτε. *ΗΕ Ποτ.

αιιόά ηυΞείο ίικίε·:: τεείρίτ Μία Φ

Ρετίοί'αιτίία αίίειιίίεε οίίίείο αποτο,

:πό αιιάίτυί· εοπτίαόί&οτ ιιοίέα Ρίο

Βαί·ε ίίε Βία Μπα Ηπα, ουσία Μάο::

Π1τιπιιατίπί εοειίοίί:ετ ΠίΡετ Με ?α

πία:Π:ει:: :υπό είὶ ΨΗΠιί0 Μία ίπ

κίιιίι·ίτ αΙίηίίο Ρί·οίηοιίεπίτε ίτηιιίίί

ιίοίίθ,ικ ίὶίΡία άί&ιί εΠ.Ετ είΙ πατώ,

είιίία πό ίτα Ρτα:Πίπίίτιπτ εόττα ίικίυ

α? Πειπ ε6κία αάίκ·:Γαίίϋ:υτ εί.6.οροτ

17 τω. *Μ είὶ ίιίΙίοε α1ία ιίιθ`είεωία:

ε]υία υΒί ίικίεΧ επί οίίιείο Πιο ιαμ

ί·ίί, ροτεΓί ίικίείκ ρί:οίίεατίε 2ττεΠ3

κι Σί0η1ΒικίτΟτιί κ·ίίεα ί-εείρείεΠ8: σπα

~ἱΠᾶϊ€:ι':ίΪ>~νῇ'Ποζ~ᾶ~.~ ίί.εί.ν.ίία

ω: Ρκομίίί.8ε επτά είε ιεί].ε.εύ εία

ωοί·.8εά ιίί›ί ίκηπίτίτιίτ Δίηι.10 Ρίο

πιί«μικΙ Ραδία 8ε ε6ρΙετα ιίηυίΗτίοίία

1είίεε δ: ποιο: ΡτοεεΠίω άεΒεατ μι·

Μίε.πί, & ‹ίε είε άοΒε·α:Ηίεκί εορία

ίΙ›Π τεο.άίε είπω ίίε:ι.ίτ ατ8ιί.<ίε Βο,

υαε.Ι.ίί.ίΒί,άειτα εορία τεείαίωίπίί.86

αι·Βιι.Ι:Με ειίΡεο. δέ εκίίίΒ.τε.ί.άίιίωτ.

εμε ίε::Ιοφίίευι·ίπ ι:αίίΒιίε εί·ίωίιπα

ΙιΒιίε.νείϋκαωεπ ίίίΙΙε εδω ειίέ ΜΕ

ίΠα ίιπ1ιτίίίειο £α&α,εΠ τπ:ιίςΐατιας 8ε

υίτα:,8: Οίίι11 δε εΠ ΙίαΒίτιίε,‹Ιυὸε! πό

Π: οί είε είίδία ίίηυίΙί:ίοηε εοΡία ία

είειπία,αίίοςιιίπ Ιίε:ρίουτ είε ρτα:=ίί

4ί)^ία ποτ.άο.θυιί.είω·:ί:ίε ίπ ί”ροειιίο

ΠΠ ΟΡΩτί8,φ10ά οριίε πιιιίκίι Ρεί·ιπί

μ;» Ι:: κεμίτατιιί.* $‹-:‹ί ροίκευόά ίυείε::

ίτηυίτατ είε Ψίωία πίαΙε είο, ίπ εα

Γίι απο Ιίεετ άι: ίιπε ίτηυίτείε: Με

ίίηυίίίτίοίίε ρείπίδιο, Γυρετιίεπίτίε

ευίΐαθ:α είὶ ίτίίιπία, δ: ΜΙ: ΓοΙδιαίιει·

αεειιίατε,08εαεειιΓα:ίοπέ Ροττί8:τεχ

πίσω υαετίιιιτ,ιαιιοςυίόίτηυίΠτίο
ίΠα εείίίετ. ιίίε ςυὸό Πε:είιιοπία οτιίί..

πατίιί ίω:ίίείίί ΡιατΓεπτυι· επιταοτάί

πατίο.Ι:Με πιίοο_.ί.ίο εαυΓ2.ίί.8ε πω

ἀείιοε ίί.Ααο ίπ Γυπί.Ο.είε επιίία,

απο. 8εΕπείε ίἰ‹ίε ΟαίΒ.εάί.Ι.είι Με.

Βία ττιιι.8: Βο.Ι.ί.ίιί έί.‹ὶε ειίέ.Ι.ευαε

ιο ω” Ρίίπ.*$εά εμίεείο,τίιιιηιιίεΙ ε;

«με ρίίίηὸαᾶα Ηίετίπτ,‹ίϋ ίικίε:: ία

ε1ιίιίεὸα:,ίτιοιίὸίπ Με αεει:Γατίοπο

ιιαΙείτίιτ. όίε, ιίιίὸά Πε.ΐΕάε αι·Β.ί.εύ

ατίτεα.ῷ,!ί.().είε ιεΠ.Ι.Ε.Ο.άεΙίΒ.εαυ,

Ι.ίυεεωικ.ΙίεειΙΞεοα Π: ίπ α&ίε, ειπα

:Π ίπίίΞτία Ρετίί: είαρί`ο τετιιπίπο, π:

(ῖ.‹:ίε ίιιιί.Ι.ΡτοΡοτΞάιί.σίτεα Ρτίο.νεί

άίε ίετίι1ε8έ ίιτείίιίε,ίί ὸιιὶπτετιίτ Μαΐ

αεευίξπίο Πιρετιίοοίέα τοΠίτ ίίηιίίίί

πιουδ, ω! υττῦρτοΒατα ίπηι.ιίΙίτιοπο

Ρο!ἑπ €όἀἔίίατί0 Ιίωί,ίί Γι: πωπω:

αεει1Γατοπ, άίε Παπ ίιηιίί τίουί. Ε:ἔ
ίίηιιίίί

 



η”, α_φοΜουο ι:ε Μιιπ.ιεειο.

Ή'

ΞπιοιιἰΠιἱοπιο μοΒιιιιι ΡοίΠτι ω ώ

όέπιαιιοιιέ ρποι:οι!ι πιιιιοιιιοιιε Ιοΐπιὶ

@Με : Ρπίιιιὸ πιο τιιιιΙοίἰοἱει πεπιε

ιιοειπ Πω: ο ει:οα.πΕειά Ιοεδ Α[<#ιιΙ.Ι.ιπ:

ιιιιΙιιοπαιιιε. Πέ :μιά Ρπο‹Ιο οι ω"

“πιο οιιιιτ:ιτο, "κι εΙΐοιιι: οοίοι·υ:ι

Μ9&ι:.Πϊόπ: οπί8.ποπ.Ι.ιι. ο.ρτα:τοποι.

Νἄ επειιΓει:ιο 8: πιιοιιἰίἰιιο πιο Με ιδ

όιιιιτ,ίοΙΙιτοτ ιι: πιια!είίείει ριιπιπαιιιιιπ:

Με” οπεο οι ιπιοιιιΠτίο ΓιιΕΓιπ:ιπ, ιι:

ω: πεε.ιιι.Ι.ιιιιοπποε.$όε πιοιια.Ι.Η.

δ: ει» ιιο.Ιτἔ εεπιι“Ξ εΠ,οο!ιδιιΞ Ροκ:ώ

πιιίΠιιππι Ρα ιπιι:ιιιίΠπϋ:οπεο πιο ι:Ιοοο

πιο: ταρω: ε6ιο&ιιποιε:ιιι Ιἰιὶο ιιοπ.

οΙιΙ.Ι.ο6ιιπιιιιιε.ῷ.ειῖ πιπι.πιππιπ:ποιι ω

:Μπιτ (μια ει:π:ιιιΞιιιο Πει μι· ι:οΠιι

Βοπιέ,οιιει: οίὶ οιιιιιοάει.Η.άο ιιιοΗιπ:.

ιοπω.ι.ιι ΓιιΓρι:&4.8: Οοο ΙΙιίε.οιπιιι.

ιιιῖε Η πιπποε.εά ίοδ ΗΗΕ ἱοποιιιπ.Ι.οιΐ

ιιιιι.5.ιιι ροιιιιΙπιπποιιε.οποοιει·οπι πι·

σε Ιε8δ,οιιί ποίἱΙΗ πιο ροτοΠ,αοοιιΓπι

ω: Επι” ιπππι ιιοοιιΓεπι ιιοιι μπώ, πιίΠ

Ρι·οοοιιιπ οι: οοΙΙοΠοιιο, ιιοΙ Πιο Πέ

ΡΓ0Γθ9ΠΕΠΠΙ' σε! Πιοπιΐ ιπιπιιπιἄ.!ἰάο

αεειι.Ι.ίἱ π:ιιι.8ι Οοο ιιι.Μϊ οιιπε πιο

ππιιεπόιι.8ι 1ιοοω" ΙοσΠ, ιιοπ Βάια

εΠ πιοΓοιοτιο:ι·πιιιΙιοΐοπιπω ιιΕιι ιιοπι

ειιπαππι επ:ι:ιιΓιιιπο Ε: Βέλα, άξιοι Επι

πιιίΕπίριιο:οϋ οπεο Μάιο πιο ι:οιιΓιιι:

“Μισο πιοιι δικ £πιΓι:πίμιο, οι·8ο πιο:

ποιπΓιτιο «Τι πιοεοΙΒπιιι:ιιι Ποιο :ιο

π.2ι.ι.Ι.02 %ποδ.8: Η. Ιιέ πιο οΜιαι, ο,

Δω Ρο ΕΕ,9 οποίπι.<ιπιιΈ πιο ώπ:ιιι·πιΕ

αἱ οιπιποοποππιιιτιο:ιιι ι"Ρ.άο ιιιιπιο.Ι.ίιι

τιιιιΓιε.$οεῦι:Ιὸ, οιιία Νικ! ποιοι:: Ιοοιῖ

ού επιπιιοποιπιιιπιιΈ ώ οόιππι πιο οόο:

Η ιιιιιοπιι αιπιιοποπιιειπιιΈ οιὶ Γ:ειιιιοϋ

Με ώιιιιιοο, ιιΐι: ιιιιιΐ πιο ποΠιτιιπ ο::

ο!ιιιοιιιιίΕοΙο ροΒ.8ε ιιο&ι€ιι.8: αδ

ππιπίΙ.ιιι.6.].ιιοι οι: Με ιιοιπιπιππ. ΝΞ

ιο οιι2Πιοιιο πιοίππο ιπιπΠοιπο ώ Γο

π:ιιιιάϋ Με ι:όπιοπιοιπ1ιιιιι οιιί οποία:

ππιιοιιάπτ οιιὸά πιιιιιι:·ιιοπιι Ριπι·ιιοπιιιιι·,

ά Μάο: οιιί ιιιοιιιπίτ,ΠπιιΠιτοπ ο: πο:

ο6πιιιιιιι: οίι,ιιο πιιιιΙι·:Γιοπιι ι·ι:πιιπιπιοοιιτ

ιιιιπ,ιιιπιἰπε:ιιιἔ.ὸἱκἱ.Ρπςιοποο ππιπ.ιιιιΠ..

τίο ιιι!πιιίιιιιιιπ ιὶο ιιιπο, οτ ἔ.‹ὶἰδιϋ οίἱ

ππι ΡΙιιπιοιιε Ιοπ:ιε:Ιππ:οιοοΙΤει ?ομπ

ιιοιιιοπιιο ειπ:ι:οΓοιοπο,ροπ άι&ειιιι Ι.ιιι

επιιΓ2.τειπιιοπι Η επι Μαιο ιισ.Ιι.ιίι,ιιοπι

ιιΙπποιιιπ:Ιιοει ροπιιοιιιοι :ο ού αΓι.ιιιι

ὰ οσο ιιισιμπο πιο Ι.ιοποιπ,πιιιοοιιππιτ,

οι ιίοΙο κειι.ιοπ.Ι.ιπι οιιιοιΒιιί:.οιι:ιε

Ια ιιιοεπιιπ οοιι:πιπιίιιιιπε πιιι::Πίοοδ

:Η Γιώτα πιοΓοΙιιιιο οτοΗ οτειιιιε ιι ιΜ.*5οεΙ ροπιο,ιΙοιιοιπποοιππιοιιιπι:ι Ρ

ιιιοι.ιιποπο, 8: ίπιπιιιιίξιο £1&2. :απο

ιιπ ιι.άο πιω: Ο.οιιειπιοο |ιο.ειΕι οπιιΡ. Ρ

πιι€σ.!.ι.8:ΙΈοο Ρεθ.Ι.Διι οιιιριἰ.8ι Ι.

πιιπιΓ8οπιτἱιῖ. ῇ.:ιιὸοὸ.‹ἱο ιιοπο.68οι.8ε

:ποιοι ιππιιιοάιιϊιίΞιι:ιοπιάα ουσ: άουτ

Η'.άε Με ιιιιι ίου: Γιιι πο! αΙιοπι.ιιι.Ι.

Ριπεπ.Ρποιεποε ιιιι:Ιειοπ Με:: οιιιιίἱ ιικ

ΡποίΠ.Απ:ευΓειιιοΙποιιοπιι «ιο .ιιΠοιιο

ι!ε!ι&ο, ροίιοει ιπιμοιπιιιιί ιιΒοΗτιο

πιιΐ πι: οείιΠΞ:πιπΐ οιιίι:ιτιτο αοο!ιιίοιιο

π! απ:ι:ιιί'επποπιο, πιιοΠοππιιιιιιε ίσοι::

ιπιοιιίποτ:ιιι Οοο ειιιοΙΙ.ι.ή.Πο Με οι

οι:ιιιπ.Ιιεΐ αιΓιιε :Π Ιοἔἱε, οικω Η Βι

έ:ισ. είἱ πιω οΗΐι:Μοπι οεπιιιπιι:ι.ιιιο,

@οιιό οὐ: πιοικίδιπί.ι ιιιΓοπιμιο ι Η

ιὶο ειιΜιοπιο,ιιο οι: Μο πιιιιΙοδι:ιο

?εδώ οι :Η οι άοπιιοΡ;πιιοιὶὸ ουκ

πιιοπ ιιιΐουί3 ροΒιπιτ ιιιοικί Γεω το

τιμ ω τπ:Ποε ίΒιιιιίοπί,ροοιίΙοοιι2,8:

:Με ιιπΙοε ΡΩτΓ0ιι8 οι· οιποειπι ιρΓα

πιοιιιο,8ι ΙΜ ποροπιεε:ξοουιιάΠο,8:

«οι ποτιο:οιιια ο: ου; οοιιιι Βιιιιπ μι·

οοιιιοΠιοοε ρποΙιετι οιιοποι.οο πο.

Ριι.Ι.οοπιΓοιιί`ι1. 8ο οιπιπὰ όσ ποίΗ.ο,ιιο.

πιίοπιι.Ετ οσε: ο(ὶ ιιεπϋ,οιιιιπιόο Νιου::

ιπιοοίπιτ οι: πιιιΙι:Ηειο ιο Βεπιοπο, ε.

“μια ΐοοοποτ.@οπιὸο υπό ίπιοιιιπιι:

::έιΕπα ίιπιειιιειτο, δ: πιοπιιίπιοποπιι Ρεπ

ΐοιιοπιι,τιιπιο τοΠοε Γιιπιτ εἀΙιποοιι‹ὶἱ

Ιοοιι.ιιιιι ι οι οιιπὲ όο πο ιοάιο.:.ειιιιι

_ Ο Ο ι. Ιοπιιι.



36° αΥΟΜΟΠΟ ΟΟΟΝ. ΠΕ ΜΑΕΕΡ.

Ιων!. δ£ Πει ροπἰτ ηετι1ιτι οπο: άσπύ. Π

(ΞιιΙΙ,ἰι1 ίρε‹:υΙο ΙΜ ορετίε. ©3116

Α ο Ν ο τ. ει ΩΓΞ6ιπ€Γεἰ. Α4<ἰ<=· ο

επδάβαππ-βακΔομπω” ρυβΕ19 Μιρό.

απο υ.·σωπι /ἰώάϋο:, 478δά και άι·ύσι Μ,

::Ι!έεί ιἰε /ΜτέΖ2οπ::Ισπε ω»επ εδΜεβέ. Ρ

ω Βαί.σοηβ.::α:ξ.ίίζ.ΙΙΒ. Β".

Β ΪΑεΙ Ι0€ΐ1.Αάάσ "Ηβαο/ἱυι2 πετώ:

5ρει·κ.ίπ Μκ.ιίσ Ιτηκῇ/ἱ. Βου.

Φ ΈΙ11€μ1ί1°21°Ε. Αιἰ‹ἰε έ:: 9ιιίδια κρύβει:

έ: Μη: οίιιΠι ρο[Μ βσ·πιπ›·ἰ ἰπ9ιη/ἰ:Ιο.

Ώαἰκἰ.ροη|ἱἰ.ἰι].‹ἰο α::ι4/ά. (α "Με Ρε2.άε

Απώ.εσπβα:. Β".

αἱ Ύ-Ι11εε1Μετυ5. Αιἰ‹ἰε ιΙισιρς/ἰιἰ Μ ωρο

μι» σέ Δυο-ζεί. Εκ αα›·βο,ε.ν »των σβήσω

ς9· ἰ›ι πε›·Ι›ο,ῇυιω ριώίέσα.ισθέ ίαιἐ ρα·

Ρε:.άσ Απ£Ϊ›.σοη|ἱ.σσἰἱἀ.

Ω ἶΙυτίἴόἰᾶί0τ1ί. Αά‹ἰε Α ίο:σ.σο»β.:!β

ξ.!έθ.ΑπΧ.σοηβ.ε:Ικτή.Βαν.

Ϊ ῆ-Μ3Ϊίι1οΙί8.ΑιἰΔιΪε 5. 9κθ αέραο2α:ίου

πἔἰπἄἰεἔιἰἐζβωα ,ΜΗ ρὅ: Ιω!κι·ε ο›·£ιΐ

8 Μ4ΙὶΜΖ|φ#:ηηὡΪ κο»ι.εξω.:::νΞι]. Β .

ΨΟίΕ21°ί.Αέάε ΙυΞ.άι: ΑΜ.ϋι ι·δβ.|.Β.

ξ φο0ρί21. Αιἰιἰε απ ›·ι·ο/ί2 άα›ιάα ευρΜ

ἱιηαζ/ἰιἰὅά (α ἱπιἰὶ:Εο,·ἔ.Ωι.:ὅ|ΪΙκνιΪ. Η.

ί Τ8οΙεηηίωιτεε. .Μάο ΟκιΜ.ίπ :υπ-β

άι).άε α·πισ|: Βου.

Κ [Ιι1[:2_Μί12. ΛαΜε ω: ΜΒ ?ή ἄφοπἰ£

ψαπο @· βιπω, άεύωι αΙ!φα:·ο “Μα

πεί π:: Ρσ›]ὁκω ἡ ι7ιαδιισ πιιάίαΙ2:(9'β

]ζημι πο” ΜΜΜω::αιιτου·ζ[ἱ2 ΜΜΜ

ίιι-βα ::·ειιΜΞωε ίι"Πι·έ αιἰ έκφιέ,·δ'έιΐ,αΞέε

Ρυνΐε. Ατ·ε.:5.Ππκή.ώ· Μάι· Αἰεκ.ἰκ

ί:σα·.ή.!έθ.(9· κ.νν.ί!ίμί- Θ· ω€44#›.σ

"04, ¦η·άβωρ2Ιδ:: ἰπ'ζεπε›·ε έ: [τεσπα β

,ιια,σιἴ 2ο!!ωπ υπαΙΞ ΙκΒ>ἔΜ ἄἰ:Ι1° Λία.

οδ/:Δ:ωνιΞ[.¦.Ιι.εα πιοΙαί2 Κο.σδ|ί.ει:εώ.Β.

ήΙΑΠει·τίοπέ. Αιίείσ απ 24%: /ϊημίω

ρ·ε:βι:έαπε ἰπιἰἰσἰτυπ «Η 8ο:·Μπ:Μ. ΑΙοα·.

(;ρηΕ.Ια:12,ή.ΙίαΒ27.

π; .[Αρρ2ΠΒΕΠ1°. Αιἰ‹ἰε εμθάβισβικά

ΜΜΜ 5μαι.ίπ Βἱ£.ιΙΘ·ΪΠΨ4ξῇ· [σπαστά.

"τῇ"πω Ιιι9ιιὶ›·α£ιοι·. Βσ›·.

μ.

Πἔεεἰρετε. Αια: ω: ρω· Ρ›·απτ. Ανά;

σοη|Μκ!νή.Εοέον.εακβ.ει·Ικἱ|ἔ. Βο·.

ΐΑ€€ΠΓ3Ι°€.Αιἰκἰι° απ/ἱιροπιεπἰἄσ αν

σιψ::οπ,α·βι·2 ἰπιμῇἱΔ£ο.Ισ.Απ.έωαάιἰὶ.

:αἱ 5Ρα.έπ Μιά ἰπ9πἰβ.ξᾶΐ.ιιει·.ρουνὁ.Β.

ΨΙ.)0010.Α :Με Α¦:α:.ωπβακΙή.ι7.ΙΕ&.

Θ' 00πβί.ν.|.Π&.Ρεά. σοπβ.αΕκ.Ιοα›ι.άε

Απα.ευώ.!»ΞίαΪ.Ρ,ππεάε Αυ·ε:.σωιβ.Ι:ή.

ΟαΙά.τυηβ.€9.άε 2ό?Ε. Μ».

Ω_ιιοπποόο εο8κιοΓείαιι· όε

ωειΙεΗείο σε! ετἰωἰικ ρα·

εκεερτίουεω. Ηιψπαι.

5 Υ Μ Μ Α Κ Ϊ ν Μ.

τ ΕπωμΕοπε ιἰε πωἰῇῖσιἔι εοΧπο/Ε·ί2κτ.

ι Ι:ΜΜικΜ αυ·Ι:ΙΜο 2επεπιίΙω· πω"

ΜΜΕιω· σΞτκἔΡιιπἰεκάκω,αΒἰ ὰ έκτο

ΜξΕ[ερ7°0 80 ραπα ἐ Β.:2ε τε›·πιἰπατα.

8 0|79ΡΪΡ: #7°ἰΜἔεἰ:ἔΪο απ:: :5]ίυ·Μα:Εσω

ϋζί9° 0ὐἐ6°ἰὅροβήαοΜοἐο ‹ἴ#πΐ£.

4· Ο·ίωσκ έκ πιοέκυι αεφ:έσπίσ Μάο.

8ιω%ποπ Μια», Διά ΡφΠ04ΜΙΒΜ ή

#[Μι'7', β!! κά ραιιΙσπάκω ι·Μπίπάμ

###π<πριι·›ωω £»ψοκ£/Ξιᾶ«ε.

Ι ΕπψΙσπ: :ίο]ςιζβ :Μπα £κΗ'πυπωω

"ΜΑ ΜΡ ιμωά εοπιιοπίσίω:ιπ Μ απ.

Ρ"#αΪψο· ?πο ¦διώ ροή! ὐηιοἰ›·ἰ μι·

ικάιευκιβ "Μα επ9ισέσω,ποκ Μπακ

Ρεοπππ:ίοι:Μό εχσἰρὶἔ£ἴἰιι :ἔ:ιἴσοκω

ξ,Μ,ακ άΜΈω ωκυψέμβι Επ,Μο

“Μπι α·ε:ωΙσπσπι ιιΠΠ.ιβπΙσπ:Μ είε

Δω” ά2δΒ ἰπἔἶτπωυπ:ἰ ασφετε.

Ε-Νψἰιΐ ιἰεβΜ4 πιζ/ἱφ›·ὲ,πἔῖ Μπιἴρε

ή? Ρ7οάκεέ':Ξ'ρακίνΙ, απ 24ωρπέ:ω

φπα ωφι:ιεε" £συ£ιἴ,Ρσ_βἰ2 έίδΜΜ

›»Π›·ωπωπω» άοβεφ αεασ/ἑ›·ο.

7 ΕκσψΙσπ εδῖπι ἰπἔἶπιιωσπ2ιἱῖ τὰ'19:0Β

ΜΜ :ἰιιἰ!ἰ2σ›· ιΙιώπι αϋπἰπαἱἰιε›·, ω:

Μαριε! Μ” Επι /όπ:ί:2ΕαβΡο· :ἔτιΐ :ὅ

ιἔιἰ: Ε» Ιπ.%·ευπέ·'2ο,ρςβι2 ασ:ιι/Συ·ε ιἰε

1%ίβρι·οώισεκιεω ἰπ]Ιτιι»ιεπ£ππ·ι,πω

Ποπ: ιι[ικ ιϋδΒ ἰπἔἶτιιπτω:ἰ.

Ο Ν ΓοΙιὶω*ειττεπι άο :ΜΜ

Ν 5σΠε :ο8ιιοΓεἰτιιτ Ρτεόἰᾶἰε

πιο ο!.

θα



όχοινιοπο οοοΝ. πε ΜΑΜ”. ,ο

πιοιιιο,Γοά οποιο πο: οπο:: :ιοποιιι:

σι ριοοιιτσι· (Με ιι·ειπΓιιο)τ.Μ οι: ΒΙ

Πε.8ο Ω.‹ιο ειιισΙτ.Βοσοσιδ ΑΙοιόοιοι·.

οι: ιΐ.εά ιοΒέ ΙσΙ.:Ιο ιιάσιτ.9”.ίι ρσΒιι

οο.ιι`.‹·Ιο οοιι.οιικ πο!. σι οό ιιιιιιοπ

5.6 Ιιιιοιισιι.8ο ίΕιιοΙ $γΒιι.!.ίι οσοι ισ

8πισι. 5.ιιο.Ει οιι·οιι οο8πιτιοπο πο

πι: ιιιο.τοι·ιοο οΓι ποοιιπάίι,ΕΡοσίοοο;

οιιιιιιπει οιιοιριέσει οι:ιιιοιότσι· οότιιι

οοοσΓ.ιτοιο,οσιισάοοσο οότι·:ι ιοί-Νοε,

οσέοιοοι, μοάσοδιοε πιο ιπίιισιπιΒ

ιει,σοΙ ΓσΓΡοο1σ.:οσ5ποο; ο6ιι·:ι οιΙις]σέ

οιιι Γε .κι πιιοιιοά οΠ'ιοιιιιιι Ροίιιι ο:

Ρι·οιιιοιιοι·ι ι 8ο ιιι πιο οπο” ιιοΓοιι:

οσοιιτοι· οσο ιΠσά οι·ιπιοπ οοιιοιπτι

(μια Η οοιιοιστ οι·ιπιοπ, σε τοροΙΙιιτ

2οοιιΓο10τδ :ιο ιιοοσίεισάο,τοΠο ὰ το

Πιπιοπιο δοτοποιο, σοι ομοσ Μπισ

πιοπιο ι:ιάοι άοι·0€οΕστ : κοπο ο ιΠο

οπ:ιριδε πό οι·οοιισοτιτ οποιοι οπο

οιτ,πό οσιιιισι·: δ: Ροίιιο εισόει οιο

Μιιιτ, ποπ ριιπιτσι· :οοσΓειτοι·,τοιιιε,

σοι: ρι·οοσοο'ε ιπΠισπιοσιιιπι:σοο οκ

πω: οιιοσιο οι·Ποιτσι ισΕΖιιιιιο. ιι άι:

ιο εισι σο.ιπΐιι.Ι.[.ιιοιιισ.οιιιτέ οι: οι·

άισ.οοεσι.ο.οιιιπ ιιιιοειω. 9.ίι.οιιτι·ιι

σο ιοΒιο.ο.οι οιιιιο.8: οιιτι.ὶ πο Ποιο.

ο.Ιιοοτ ΗοΙιτ. πιω ποο ιιισΙιοι οικι

με οι: οοιιΙ:οιιο ιππι·ιτι Ριιπιτιιι.Ηἔ

ασ Ιοἔδ Ισιιιιιιι οι: ιιι:Ισι.Ι.ιι σιιοτ.6.ίι

ισάο:.Νιιιπ ΡοιιιπάοΙιέΙιι,πιστσιι σό.

ΡοσΓειτιοσο ι:οΙΙι.ιιιτσι.ιΈΓοΙσ.πιπι.Ι.

ιιιι·ο στο; σκοι·ο.Νιιιιι Ιοποοιιιιι οτι

ιιιοσ πιο ποοσΓΑπόο ιιιιιι·ιτό ι·οιιοΙΙιτ. οι

:οι Ιοεο Μπι: ιιιισΙτ.Ι.οιιΠιτιιιι.Κω

πιο αστο ω, ποιο οι: οιιιοδιιε οι·ιιι·ιι

πισω ποπ Γοοσιτσι·ιιιιπιτιο ιο αιδ

Βιιε ΓσΡιἑ`ἀιᾶιε:οσὶιι ιΠο οιιιι οιιοιοι:,

πό ιιοοσΓπ,8: ίιπο ιιοοσΓοιοιο ποπιο 3

οιιιιιιιιι·:στ Μο ιιισιιο. 8ο ιιο.ι.ι·οίοι·ι

ικό. μι ι3σιε.Νιιιιι οὐ οχοιοι:σι· οό

πιο αΙιεισο,ποσ οίιιστοπτιο οιιοιΡιοπ

ειι,ιιο1πιάιοιο,οιιοά ροοιιι ιιιιιιοποι

Π.

2

ι

τη. ΐ0ιόιιιοάάο οσὸά ιιοοιιιιιτοιι,

σο :ο ι8,Ι.ιο ιιι·ο ιιοδε ?πισω παπι

:ποσά τομοιιιιισι·, σο! φαι οιιΞ το

ροιιιι€ι·ΡΙο (με ιο ροπσ1Β::ΙΡιοωσ..

ποπ. .ι ι οροοιι:ιτστ ου ιΠο οπο

οιοι€ιιτ ο8οιο σιιιοιιιστ: σ: ιΉοΙο α..

@ο Η.τοιΕοσ. 8ο ο α Ρι·οοο.Ι.ιπ

οιιοορποσι σε. τοΓροποο, !ιοο πιο

οι οσο οι! οποσ ΡιοΒ:ιοι, 8ο ποπ πο!

αΙισά.Ηοο τιιιιιοσ οσοι! ποιο οίἱ π.

Ρι·ιιΕ_ίιιΒιι ισ οκοο)ιιιιοπο !οποοιι·ιιι,

ιο ιιοιοτιιτ ιι σιιοι·ο πιιιι·ιτο, 8ο

€ιιοι·ιτ ριοΒιιτό, πό ΓοΙσιιι ι·οοοΙΙιτσι·

ιπιιιιτσΞ οι: ιιοοιιιΞικιόο οιο ιιοΙσιιοι·ιο,

ιοάοτιο Γσοιιοι: πωπω οποιοι Μισο.

οιπιι:ιιι θῖιιιι Ιοεο ΙσΙ.οιο πάσΙ.Ι.ι.ο',5

ΒιιοΒξοο.βο ει(ιΞ.ειτ.Ι.οσοσιιΐ ΑΙοιαι·ι;

οι. πιο. ο ιο ει» ΓροοιιιΙο απο

οι·ιτιιιπο ιισσιιοιιι,οσ ιοιιοοιιιιι,ρι·σ

μοι ριιιιιΙοεισ οιιΡιιτιιιιε, οάιιιι·ιι

ιρίισοοι·ιιιιιπιο.8ι Μ: ιιιιοσι οιοειο=

οιιιιοιιιτσι· οι·ιπιοπ ιπ ιιισάσπι οπο.

ιιτιοσιο,τσιιο πο: οοιιοιτστοπι:ο οσο

Ειιιιοτιοιιο,οιιηιοΠ. Ιπ οποιο οιιΓσ,

ιιοο οοιιι:ιδε ποο ο οόττει σε σοπ

οιισι· ρ-σιιιισι,ροι πιο Γσροιισο πω

δι αστο οοιιοιοι:στ ΡοΠ ο65ηη"ω.,

πο, τσιπ ο οΒιιοιοσε ισ ριοΒ:ιτιοπο

οποιοι" Γοσ άοΓοοοι·ιι, Ριιιιιιιιι· οπο:

οι·ιιιιιοιι·ι ισιιιοιε ιιιοιτι·ιο:*οιιιο πω:

οιἰ εοποιειΙο ιιι Ι.ιισιοιιιιο; ΓσΡοτΜ;

οσο οι·ιι·ιιιπο ιζιιιι·Ξ πό οιὶ Ραπει άσος

οτπιιπιιτει, 9 ι σ οιιιιποιι οπιΞοΙιῖ

οοιιιιιιιττιιιιι· ιιι·οιτι·ιο ισάιο:'8:ιε: Ε, σε

οιιτιιὶ ο οΗιο.8: Ροτ.ισό.ιιοΙο .οπο

ο.ισίιε.ιιίοο ιιιι·ο οιοΙιοο.Ι.ι.εά @πιο

Ραπὲ.ποὸιο.ᾶἐ επι ΡΙΤοπο ει: ιιιιρο

"ο απ: ροκ ιιιιΡο πι. ο σα!»

ΠΒιιι6ο2.|.ίι οσοι παπα. *δώ οποιος;

ιιιιιιι·ο ιπ Γσροι:ιοτιοειΒι οιιιιοιόε «το

ιποπ ποπ σιιιιστ. :ιι ο οι.ιτοπι ο; ο

Ποιοερόεζ:Β «ιη-ἡ ισ Γσροι·ι:Ιιτι «πιο

οποιο ο ιο ο ο σιπ ιιιιιιο ω”.
' ο Ο ο 3 ιιιοσοιι

λ



3ο ευοΜοπο ασεπ. Με ινιιιι.ιιι=.

Φ

έ

ῷ

ά

ιτιουδάϋ,επί :Μισο ιιιιΠιιιπ ὶιιε στα:

παιιιιΠιΠ.Ιπ Γεοϋπο ειιιιαΐ ι:ειΓιι οι·ιπιδ

οΒιοδΕιι Π ΡτοΒιιιιι Ι·ϊιει·ιτ,άοίίσίτιιιι·π

Ρτοιι·ιοτϋ.πά Με εΠ ειιτπὶ άι: εισειιίΞι.

ι:.Γυρετ Με.8ε πο ριοΙι.:.ιιια ?πειστ

πιτιιτισ.*δι Με ετἰπιεπ ίπ πισω ει:

σεμιοπισ οΕιίεδώ, ποπ :Με πο! το

Ρ!ιαιπάιΈ είι.ιιιίτει·,Γα! ω ριιπίεπάιἱ

ε:ι·ιιπιππΙίιει· Ειιετιτ οΒιεθύ:πιιιιι Με

τι: Ριπιτϋ Ραπεΐ ιπιροπί:8: :απο ω

:ποπ ίπ πιοάιῖ αεορτιοπίε ορροϋτιΐ

Ρωπαιπ ιπιροπιις , φπα τυπο επι

ριεπε ποπ :ΑΜΠ επειρετε,ίϊ:ά και

Γεω ιιΜετιιι. *$εά ροπε πι :ιι :Μπι

μπώ” ιιι›ω ι:οπιι”ϊ στα ιοπο ιππ

τιιἱ,ίῖειιτ ιιία:Βιιε ::οπτιπ ι:τιιπ πιιοά:ΐ

ριιΜίι:ο ιιιΠι·ιιπιοπιο,9) ποιεῖ Μια:

Ρτοάιιι:εΒπε:εΒο ιιιιτέ οιιειριἔάο :ό

πια :ΜΗ ιπΠι·πιπεπτϋ,8ε τιι:ΐ ρετίτι·ο

πἐ,ιΙΙιιιὶ Δω ΒιΙΓιιιπ, Γυρω· πιω ία!

Γο Ραπ ἰππιιἰτἱρει· ιιιάίοι:ιπ,8ε τοπ

άι.:ιππιπι ι:Ιε Ει!!'ο,ειΈ Π: Επ :είἰΒιι: ιπ

πιιίΒιι: ροι·ίι.ιάιεθ ροτσΠιππιιιτι: πι:

Ο. άι: ριοι:α. Ι. ιιιι:ειπιιε. Βιιρει· πιιο

πιιίκ!δ Ραέΐιο ιππιιίδι.ιιτ, Γ:ά πό Ρι·ο

ι·ιππιιιιιιίτ, θεά τιιΠι: εότι·ει πιε Γεπτειι

παπι ι:οπάειππειτοκιΞ ιπ ΗΜ εοπτιιιπ

|ιΒι·ιε.Ε ο ιτει·.·ιτο εοπικι εποευτίω

πεπι ἀιἔιε Γεπτοπτιιι: επειρει·ο ποιο

πο Βιιιϊτιιτε πιω ιπΠιιιπιδιι, οπτι

τιιι ιιίιπιιιά ο<έο ΡοΠιιπι πω: Β3©θΓθ.

οι: Γα:ιιπάϋ ποπιι.ΠΥπ.πιιι πω:: 8:

ἱπΓπιΓετἰΡ:εε ω” ιι2Πἱ0π€ε Ει-:ειτ,
ειιιὸπ πιο π. Ο. πε ΕΞιε ιππιπ.Ι.ίί.ίΕάε

ειιι:οΡ:ίο.!.πιιι ιι€πιιτισ.8ε ΟΠ οι: θ!

ίιε ιπθιιι.Ι.ι. "δικά ποιό Η άίιτί,ι:ιιθιΈ

ίπΠι·πιποπτύ ΒιΙΓιιπι,τ:ιιπεπ π: πιοιιιΈ

οι::ηπίοπιε, ό Ρειοπάο μοάιιοεπ

τεπι (ισ ?απο ριιπιπ,8ε Μπα &πτεπιιπ

εοπ:ιιι πιο ίπ ι:επτϋ|ιΒιιε, ιιοΙο πι

δτιιπι ιπΠιιιπισπιίι εια:πΓεπο ιιεθι!Γο,

πιιςι·ιτιιι· πιιππι.ιίά ροποπι.όιοφ θα::

πιΟ.‹1ιιαπάο ειυι.π&.μπιιι.αιιπι.1.

7

ό.

ιιπ:ι.8: έΐ.:!ο πι Βο.ι·ερ.Ι.ἱῇ.ἄῖὸο Μπι.

αΙ·ιι.Ι.Ιοοϋ.!.ίι πιώ ε!οΙο. Με! ατε.

ΦΠ εοπττἑ,πιιὸιὶ πό ι·ιοΒιι.().Π οι: Μ.

ίπίιι·ιι.Ι.ι.ιπ Β.ὲ σ:όττει·ιο Π:πΓα πω".

ΜΒΜ. " Παπ πιιἱό άιι:επιιιε άι: επι:

ιιιιαΠΕ6ο,ροπο πάτο άι&ο Φωτισ

το πιι:είιιοπιε, ει; ι:εο πω πιω ιπ

Πι·ιιπιεπτιιιπ πω: ι.ιτε!πι·ίε θι!Γππι,ίπ

ιποάΠ εκεμιοπιε ά ειιιιΙιτει· δ! ω

επιππιιιοι·: Με ραπ τε ριιπἰιὶ ΜΒ

ε:ίο Με ιιι3ιι:ίε:τυπο Μ:: Γεπτεπιίπ

Πιρει· ΗΜ :Με ΙιΒιιι,ιιεΙ ποπ Μια,

ιιοΙο π: εισειιΓειιτ πε Ε4ΙΓο, πείσω:

ιιΓιιε πει ιπΠι·ιιπιυπτί:πικαιτιιτ ποπ

πιιισ| εἔο @παπι πο: Ειεστε:8ε ρή

πιὸ ιιί απ: ε) ποπ, φπα άι: άο!ίδιο

εὶιιΓἀεπι ποπιιιιι”ε Γαερίπο ιιιιιτι·ι πό

πιάσω. ίΕ τσιπ τειτ.ΜΒ6.Ι.!ιεετ. ιιπόο

είιιπ ά: ΗιΙΓο Π: εοεπιιίι ιπ πιοπιιιπ

οιι:εριίοπι:,πό άει:ι.·ι ιι!τει·ιιιε ΡοΠΕ

ι:ο8ποιΕ:ί:ρτα:τι:τσε Η ιπ ιποάίι :και

Βιιιοπιε ι:ο8πίιΠ Βιετιι: ‹ὶο ΕΠί-ο, πο

εο οικω παπι ποπ ροΠ'οι. Ο. πι:

Ηάε ιπΠτ.Ι.Π. Μ! σιιειΡιοπε Ισα: ειτ

επΓ:ιτοι·ιιι ιιιιΒαυτ.ιΈάε ιιεΙυΙτ.Ι.ι.9'.ίΐ.

ριιΒΙιεο.οι·εο πω:: Γεπιιίτιιι: εοποιιι

ποθ, επειριεπε ποπ ΡοίΠιιιι ροΠαι

ειεαιΐπτε πε Ει!Γο.ει:οπττπ ιιιπετιιι·,

πποπιά πιο ι:οπ:ι·ει :μπω επειριιιιι·,

πό ρυπιτιιι·:υτ ευιάεπτει· πρρειιοπ οκ

ιιΙΙε8.ειιοπ Ρτιπι:.ιιιιιιιε τιτ.8: ιι: πω.

Αιτειιι·.Π1Ρει· ά.6.ΠΡιιωίι:ο.Ιτοπι :Με

τιιιιοπε:ιμιια ιιίι:ιεο πιιὸό παω πο.

οιιΩιτιοπιε ποπ αδιίποπιι· επορτιο.

ΙἙ‹ὶο πει·Β.Πεπ.Ι.ιιει·Βά ροττἱπειο.6,

ειι:ειιίιιτιοπιε.ει€ο Με ι·ιιτιοπο,υοι·

Βο εισειιΠιιιοπιε, πό πω" ε6κιπε·τι

επεριίο.Ρατειω ιπ π.Ι.Η.Π.6ο Μ!.

ιπίὶ.ιππιιιιιιι·,3› ἰπ πιοι:Ιιιιπ ακαΐα

ι:ιοπικ οροι·τειιτ ςιιαπι πι: «:ι·ιιπιπο,

πω άιιπι πω, ιπΓει·ιμιοπιε ραείπα

ειριιά ::6Ρεποπτέ ιιιάι:έ 86ο. 8ο!. Βία:

Γα:ι.ιπι:Ιιιπι άο.Ι)Υ.8: πώ: ΗιΡιοιπω

μπακ

 



()`νΟΜΟΠΟ ΠΕ ΜΑί.ΕΡ. ()Ο(ΣΝ. 3;

ρίπτει ό: Βοποίι.ιιεειιίῖιιίοπειπ πό

ριοοεάειε,Γειιιππιιιπ εΠεε. ριο ρι·ί

πια ριιιτε (μα. Οαπείίππε. ι

Α Ο Ν Ο Τ. π πιω... ΑΜ: κι

μι· Οίάκ.ιοπίί.:ισκίί. Μι.

ΪΙιΙἀί€ἔ1Εί8.Α‹ἰ‹ἰε Αίε.ιοπ[ίκν.ίζ.ίίο.

ΐΡοεπεπι ίιπροπίι.ΑΗ: ΟΜίπεοπ

]ίω.Ι.ιατή.βέ .οι ίπ ιχειρ.οι·ίικίππ ε...

πω: ίπ/ἐι·ί ίσια ο· 2επιρκί,]ίσπι ίπ αν

ιιαβ.ιπάε ΟαΙιί.ιοπ/ϊ.ί.άε αιερι. Βεί·.

Δ Πίπη: Εί0πί8. ΑιίιΙΕ πι μι· Ρεπ.ιίε

ΑΜΕ.00πβ.σ22.Μ7.Φ :οπβ.!.δί. Βι·ί·.

αιιοπποείο είε ιπειίείπίίε ιο

εποΓείτπι οιιππείο ειίπιεπ

επ ποιοιίπιπ, θά φαι π.

ίειπιπ δ6 ίπίειπ·ιί:ι. πω».

δ ν Μ Μ Α Κ. Ι ν Μ.

ι Μπί4ίείοι·κπι :οδιιί:ίο παοικοιίοίίε2,

οικιιιίο "Μίκι ποιοι·ίιυπ επ.

Ραπ:: επίιί.|ίι.

Μίκα ίίσωίππ 9:40Μ0σί0 πιίπισί, ου·

εποίκοκίο εοπίπιπί ιἰίαιιιιι·.

Ιπίίιπιία παπί/ί!.

Τείίίθιοι αίιππίπικ ιίοροπ&ίδα:,ππδέ

π! σωππωιιπ ορίπίο ίπ :Μισο είπα

Τίιίιυπ,ιμθιί πιο πωίε|ίσίιί :Μι

πιί/ί::πίίί: ιίία·πιίίωσ 9ιώιί έ: που π!

ριώίίω πο: ό· [Μπι : Μπι από άί

εοπιίθικ πισίιί ί›οπιίπα :ΜΜΜ 2/ίίε

:παπι εοπιι·π απ» ίάεπι:απ ιίίπωι ιἰί

πει:βι πι! εοπσοί·άσπί.

Ι Ο Τ νΜ επ ίἱιριὲ"πποπιο

ΒΔ.) πι: πιει!είἰειίε εο8ποΓείτπι

ρει πεπΓπιίοπεπι, άεπιίεί:ιιίοπεπι,

ιππιιιίίιίοπεπι,8ι επι:εριιοπεπι: ιε

ίιιι ιιιιπε ιιιάειε πποιπο‹ίο ι:οεπο

ίι:ιιιιι οπιιπιίο ειίιπἐ πι ποιοιιπιπ:

Μ! είπω ί”.ιπιε,ίιιίπιιιίει,ριπ:Γιιιπρτίο

πει,8ι ίπάίείει πιπτ ριεεειίεπιία εο

ειιίιίοπεπ·ι Διειι ποτοιίί ειίιπίπίε:

οι ειίειιπ ι;ιιιίιι ριο ίππείίίεπιίοπε δ:

σοεπίιίοπε ειίπιίπιί ρίιιι·ιπιίι ορε

ιαπιιιι:ίοσο «Ισ π. οπιιιίιιιιιι πω.

Β

ε

ό

ί'

Ι

Σ! πιω: 28: ριίιπὸ τιπίιί π Ειπιιι.Ει φπα·

οΙεπι Βιιππ επ ίΙΙ:ι:Γε ιίίππίι:ιτίι Πε

ιπι,ιποιίΒιιπ,&Ιεπίπιιε εόριοΒπιπ:,

οι ίπ πιιΠο όίιπίππιπε.Η«τε πι Μπα

πίίΠπίιίο,πιι:ιπιπ πιί Ειπιδ ίιοπιίπίπ

ί`ε‹ί ποπ ππιπιπ πι! ίιιιπιῖ .ιιίτειίπε ιοί

ίπιει ίιοπιίπεε ειιίίὶεπιίε,‹ίε πω π;

Είπε ίπτεπιίίπι πε.νπείε ιίίε,ιρ πω:

.π ριιΒΙίε:ι,6α6πιππίε ριοεΙππιιιι:ίο

οι ωπ Γιιίρίείοπε π. ιικειιο πιο

ι·εριοι:εόΕε:πι ίΕοίε πειι.8ι ειιιιιιοιά,

τοεπίι.ί.οο8πίιιοπειπ.,'.2Πιιππιίο.

είπε ίΙΙ.πΓε:,πποά ίιί80 ώ ίΙίπίδι,ίά

εΓι πό ΙαιΓ.ιτ.8είεπόπ επ ιιιιιιεπ οι πο

ιεπάιί,ιρ ποίι·ιεπ πίΒιιίωιπ ροΙίιππι

ίπ ι:Μίιπίιίοπε Ηπα, ποπ ί`πιπίιπι

ριο ειΙίπιιο ίιοποιε ρππΙίι:ο,πει: π!

ιπίπίΠιιιτίοπε,ίεσιιπππ ΕΙιι0ά Γπιτιί..

ιιιι ..ιιπ,ο.πε όίεπί.Ιίπ.ιι.Γεά ιίί8Γιί

ιιιιίε ποπιε είι Με ΓιιπιεπιίΠ δε πεπε

(Μπι ριο ροτεπιίπ ιιιιιίιιππι ίιοιπίπί

.ι πωπω: 8ε είπω Ιιοιπο Πι είί8πί02

ει!ίαιΠ ειειιιυιιιιιί, ροτείί πιιιΙτίε τει

τίοιιίοπε πόριοίκιιί. Ειριίπιὸ:πιιίπ

ίεἔίτπι ίιι άιιιίπίσ, ππὸιί ιιίι·τιιε απ

εείίειιιίι ίιοιπίιιίι ίειιιίιίο ιΙερπιπιπ,

8ιππιοιίιπιεε είίπίπ:ιε ιππππ5 ίε€επ

ίπ αιιιίίε ιιΙΙε8:ιι·ε εόεσ.·άίτιιι, ίπ επί.

π: ίικίίε,ίίπε πποπιιε Γπίΐιει8.ο.εο

επίιίο.ιπί,εΠ πποιίπε ίιοι:.6ι ίπ επί.

ιιιιοπιοιίο οροι.ερίίῷ.ππιιπτε.είι·εα

ριίπε.Ει είϊ πίσω. ι:ιιίοπε ιίί8πίοι:

είπω οιππεε ριοριιεπιιεε ειεειιπιιι

ιιῖ ίπ Γε ειιίιιιίτιίι.Ν:ΐ επ ειπίιπ:ιιίε πει

πει σ6ιπιιπίε:ιτίοπέ:πιιίπ επ Ιιειιιίιι.

8: πιποιιοιιε, πι ιιιιιιιι:ειιπι οιπιίε,πι

Γεπιίιιι,6: Ε”ιιιδιιιε ρειείρί:ιι: 8ε ίιίεο

είίδιπ εΠ,πιιὸπ €ιειτίει ίιοπιίπι π.=ιιιιιπ

ιειίιίιιι&πι ει·αιπίι:ιιι ίίἶ:Ιε Πιι.!.ππί

π”. @οι ΐπιτίιιίε.ίΐπε ιιί`ιιι.!.ίπ ρε

ι:πάΠ.Τειιίπ ιιιιίοπε,ιριιί.·ι παρει σο

ιπππίαιιίοπε επ Απἔε πω <ιίΓεει

παπά πιεπτε ιόιειπρΙειπι ιο:Ιείιππ

Ο Ο 4. ιιιιιίο



4ο αχοΜουο οτε ΜΑΜ”. οοοΝ.

Μάο ΟυΙ:Μ:, Ρτοττεττυο σύ ΐρι:&δτ

επἰτπεΙἱε οςπετε τοττετιπ,Οε Ηοωίτή

ΓυΒΙίωο εεε”, εωΙΠέμε ιιιάε·τε ΜΒ

Ιἰτ, 8τ ετεθοε εε! @άσε τοΙΙ:το τω

τυε.8τε!Η:ίείτ νέτε.()α:Η:Πτεύμε ΠΠ

οτἰεο εΠ. @με ειιτοτίτετω,8ε τιμή

τιεὲ Μή Ισει:ε ὰείἱεἰίιΜΙδ 0Π'ΡΙΠΒτώ

εΠσ8ετε:ιπ τΈι:ΐο θετ.Β0.Ι. δοΡτἰτηο,

τω: ΓοΙιι.ἱ.Π μια. δωμιίτιιτ το :ΝΒ

Επίττοτκ Ηπα, ιιετΒϋ ΜτΙ-ε, ά απ·

Ροτιεπάιϊείτ 1ΙΙπΓε:, Μ εΠ που Κέα,

Γοι:Ι τιποετε::ιιτ θα: Με: σΠ&ίο ΞΙ_Ρο

Μπιτ [στο τεστ», Με: εΠΒΕ ροηειω·

Εκο υεΙάσ, κι Ηἶἀε ΙἱΒο. 66 ΡοίὶΒιι.Ι.

ΘεΙΙ.5.ίΙΙοεεΓυε.εάεΙίτυτΙιε άἰΗἔτιἰ

τἰοιπε ικ·τΒϋ ὸἰΒτιἰτετΕε,ςιτοἀ ωφο

τω" στ εΠ&ιϊ εΠ, Μ :Η ποΕΜέτεττε,

Ροιἔιτε δ: τΠ8τ:ίτετίε. δειτυἰτιιτ ειτε

τε ὸἰσἰτΠετιι::8ωεττὲ Ιιοσ ίάσο,ςυτε

ίὶετιιε Ιποτιττοιε ΙιεΒετ ε6Πάιετεττ €ίτ.

σε Με τπετιετεΠε, δ: εἰτε:ε Με τετἰο

τιεΙ:ίΙίε. ΝεωτεΙἰε τετίοτιεΒίΠε ςιιί

άδ Γυιετ,ιιτ :Η ιτιεπτοττε ρτεαοτίτοτϋ,

Γτ:ίοτπτε ρτ2ΓοτιτίΓι, Ρτοιιτάωτίε Πι

τυτοτυτο.8ε πο.ίτε Ρτοα;τιαίο ττ1Πί._φ'.

ευοτίὶ ιπτετηυε υἰἔ.8τ στίετιι πετα

τεΗε Με Πιτιτ,Γ‹:τΙὶεετ ΙἰΒοττεε, ετυἰ

τεε,8τ ΓετιιΙΙτε,ςυπ Με Μ: ερμεΙΙε

τίοτιο Βετο: Βοπείτήε εοπτίττέτυτ : σ:

ποτ.τΕάε εεΡι.ἀτιυἰ.Ι.ῇ.Αἀτἰεἰτυτ Με

άττΠτιίτιοτιο ι1ετΒιιιτι,πποττΙ:ιω: Με

π|εο, ηι1ίείε ευί Βοτιἰε ιτιστίΒυτ Γε

ειιΒετπετ,Βοτιδ ?εφέ τω ει:ιτΙιτίτττ δ:

ευἔττιετπετ, 8τ όι€ποΓειτυτ :Πἐ Για

ειιιιτετὶ ΡΙεσεΜΙ-ίε ό: άτ18&υε: ΜΗ:

ὸεἰιεἱιιτ.Ι Πέ εριτὸ£εΒεοοἔ.ῇ.ῇ.ἰἀἔ

εἰ: εάιιετΠιε.τπε:τίτιιὲ ώ Βοπί πιο

τοε ρΙιιΓειιε «:ΠιιττΞε: ορετοτπιιτ:ιπ Η:

Φ: τιιτ0.& ωτειο.άε.εΒ Με.Ι.Μτο.5.

).Ι·Εόε ιιετΒ.οϋ.Ι.ίΐ ςιιίε ίΒΡυ!ετυ:.ίτι

Η.ᾶιᾶιῖ Με ΜΙ ςυὸά τιτοτεε εοπΓιτο

ιιωίΞτετιτυοιπυιο Ἐοττιπετἰ, ώ ρω

ματ Γετυοτά σ6ικτΓε:ίοτιέ δε: Με.

όικετι1τ ρτ:τΕΕ&ε οτυιϋτίο,8: σάιτ"

τἱο ίιωδτυπίε:ι1τ ίπ απ οτο.ειιιΒ.ὰε

πιοττεοΒ1:.6.τ:ο8ττΞόϋ.τ€τ εε :με πιο

τίε,6ε ώΓυοτιι:ΗττΞε Μπα Γ.ιιπ, εποε

Δω 8: ΠετΠ Ιιοτιπίτιίε ἱτπυδεἱε 8: ώ

Πάυτεπόείιιυτ:υτ Πΐόο τπετιιιιτιἱΓει:

υτσάκ.Ι.ε τηεπιιωτττετττε.Ηζάε ςεΠΠ.

οάίθ.Ι.φω Π ττοΙτώ.εΜάυε.υπάε

άΙ&ά είτ ηποτἰΒιιε, Η αεί! ίυττ.· εόΓυε

τιιε!ίτιετέο ό: άιυτπο,ευοά ΜΙ Με πό

ΙΕτίρτύ, (μπε τ:: που ίτττρτο υοιεττ:ιπ

ίΕάε Ιοδί.8τ εοπθτ.Ι.ά:: ςυΙΒυε.β.ίτι

υστετετε.8τ τείΠ.άι·: ἰυτο πετυτ.5.α

Ποτε ΓοτἰΡτο.Νυτπ ιιίόέεΙΠ ά: άο πετ

Βο,ΙοΒΗ›ιτε,ἰπ άττΒτ1τττοι18 τ:οτπδιο,

ά ε1τροποπόΠ ώ Ιε8ἱΒιιε,ἰ‹ἱ είΙ,ίτι

το ίϊτίρτο.Νεπι Ρετ Με ΓεττΡώ :οπ

Πιοικτυιπ Ι10ττιίΠ88 είΪε 8: ετΗετ Πι

ρίοπτε:,άΠ τι:: άσσο:: ςιιὸι! εΒ ΗΜ

:τε Γε εΒΠίτιοετ, 8: ροτιπτΠΞι Μ;Μη

τιιτ:ιιτ (Με ΜΒΜ: τ:6Πί.Ι.Ιεεεε ί`εετς.

Ετε·ττ:ϊ !ιοχπίτιεε ΓυΒ Ηττα. 8: τεευΙε

οοετδτετί, άπΈίιτ !ιοικΠό υίυετο,εΙ..

τετιτττι ποπ Ιπόετε : ιιτττΪᾶοἰυΠἰτἰε

δε ίυτ©.Ϊ.ἱι1ίἶτ!ἱε.6.ἰυτἱε Ρτε:αρτε.8:

Πωσ Ιο8ἰ.8τ ΓεττειιιίΕοπΓιιΙτ.Ι.Ιε:τ Μ.

Ετ Μοο άιθυτιτ ε·Π τμιὸό ΙεἔἰΒικ εΠ

ιιἰυεπὸυιπ:ιιτ Ηἰὸε Ιοεί.Ι.ευοό [Μπι

τ:τρ.8ε ἰτιίὶἰτ.ευἰἱ›υτ ττ10άίε ττ:Πειπετι

ΙΑίτεΗτωθτιττ.5.502.Ρ€τ ΙσΒετ σήτα

8: ίιετε,ττιεΙτ Βοτιτίικε Βοοἰ είττετιεπ

τιττ,ιηετιι ραπε: ἰτιίετεπὸε:: ιπ Πότε

Μτω1.ι.π ειιίε τηετοτ.8τ υπτυσ μα.

ιτε πωπω «Η πιιι!τοτιιτυ : οι Ο.εά Μ.

ἔσω ΙιιΙἱ.τορε.!.ῇ. δε ειτττ:Ι ιὶε εεΙυτιτ.

εερ.ίἰττε. ά Βοτιτ τττεΠοτεε είδοίιππ-·

τω ρτεετπίοτυπι ε:τΒοττετίοιεε.τΕάε

ἱιιΠἰτἰε.8:ἰιττ.Ι.ῇ.Ο.‹:Ιο Πετυ.8ε ίππ

ετηίΒ.Ι.ιιτ υίτιιιωπι ρτε:τιετε. δ: Με·

ειΙ ειτοτ! σοπΓαειιίτ Δυοϋυε ικτΠΙ:ικ

6οποτεττ: Οόστυπι Ροετ:ετε Βοτ:ἱ

ιιτττιιτίε ειτιοτο. Οόετιππ Ρεεεετε

πω!! τ'οτωτάτηο μετα. 8οι1υίτιπέπ

άτί·Βι
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δ”

ά!!!ίιιιιίοιιε, (απο ι:οιιιΡι·ο!ιατιι: 8:

πω!! εόριο!:ατ!ιε Παω: !ιοιιιιιιία,

Μ ε!! Ποιο! Ρτο!ιαιιια: :μια ίἰπιιιΙα

Μ:: ιι6 Π:τίρ20,ίι3! Μια !ιοιιίε πιω!

!:ιιια Για σωιωια, 8: Γιια ε6ιιετίακιο

πε !αιιάα!αί!!,8: ε! Ηπα ίδττ!ρτο,ιά αν!

!εει!ιιια,Ι·-αιιια, δ: Μακ ειιίυΠ!!σετ !ιο

»πω ατόρι·ο!ιατιιτ,ιιτ Γιιρτἔι ἀιᾶίι εί!:

δ£ υοι:! ε!! !εεί!ιυα δ: πιοι·ι!ιιιε ία

ιιιι3 ι:όΡτοΒακιι,ιιοιι Μ:: αιιηι!ίι.ιε το

Ρτο!ιατι:ιιιδ ίπ μο!ιατιοιιι!ιιια ίπποι·

ιιειιιατ α!κμια Μια εαιι!Ξι : ιι: έ!! άι:

ιιοεεει:ί!.!.ΡοιτιΡοιιίιια παω!. δ: Ε!!

σ:!ε α Μ!!! ιιικοι·.ιιι Ηιιε.8εειιιιτιιτιπ

ι!ίδιιΜοοο,ιο τιιι!!ο:ιΠιικ!οιιιπι πω·

Βι.πιι, ια ιιιι!!ο, !εεια ι!!!Ήιιίτιοιιδ πιό

σόιιιιετ:!”οά ροτίιια α πιαει!!τίε 8: άο

ᾶοτἱΒιια ε!! αόά!τί!,8ε ΓιιΡρ!εωιι·ι.Ετ

α1ιιιι!ετιι Πωσ Μακ! Πιιιι!ιιιι· ια ι!!ο

ι:ιετ!ιο,ί!!2Γα::8: μι· !ιοε πια 39 ε!!κίι:

ὶ!!2!ἰε,ιτιτε!!ἰεἰτιιι· δ: ε!!είτιιι· ιιετ!ιιΐ,

ιι: ιιιι!!ο:ιιτ αυτια ι!!α !.ι:οειιιτιοηϋ.

5.ῇ.!ἰ‹!ο ιι:ιτ.8: ειιιι·αοτ.εο8ιιι.νπάε

ά!εειιάιι άι, ιιι ιιιι!!ο,Πι!ιαυε!ί,ΐεί!ια

:οι εοπιι,ιιιιαε Μ: αρρε!!αι!όο Παω;

!ιοπιιιιίε ο6:ιτιοτιιιιι·. Ναιιι ειιιο:ΜΣ

01111906 ιιιι!: !ιι Π: που !ια!:›οι οιιιιιία

φα Γιι!› αρρο!!αιι6ε Παω: Μπι: σ6- ι'

τιιιειιτιιτ : αυτ α!ι‹ιιιΜ άι: Με αιτιιιιιτ,

!ιοιι·ιιιιια καιιι6 Ιτιιοι·ιισιιίωτε Γα&ο,

που ιΠιιιιιο ιιιι!!ειο αει:ετ!οιιτο::ιιιιε

ΐαιιια !ιοπιιιι!ε,8: ειπε !!ατιια άαπιιια

:οι δ: !2τ!ιτιιι·:ιιι ιιο.!!!όε ι:αρ!.άίιιιί.

!.ιι!τί. ιειιιία ι:αριιιε άίιτιι.8ει:.!ίσο.:ιτ.

Μ. "'Κι:!!ατ ιιιο‹!ὸ ιι!άετε & ιι!ιιιιιὸ,

ε!ο ιιοι·!›ο άιιιι!ιιυτιια : 8:εετιὸ ιάεο

σ!Μ, άίπιίπιιτιιακιιιία ίαση !ιοιιιιιιία

τιιιατιάσειιιε ωωωωι, αιιαιιόοφιε

εοι·ιΓιιιιιιτιιτ, οι: ἰρίἰιιε !ιοιιιίιιία ι:!ε..

και), αιιτοι·ιιατε @κι σοκιΓιιτιι!τιιτ

ω". οι: τοιο,8ι ειιιιιιθα !ια!›ειιιι·:ιιτ

ααἱὸΕτ πι ει: ιιιιι Πιιιιι! 8: ι:ιιι!ιατειι·ι,

8: !ι!ιοπακέ απιιιιιι, πο! ι:ιιιιιαιδ πω.

τιῖιιιι:υ: ιιιίϋι.άε οιΡι.αι.;.ι;.ικοα.ι.

απιι!Βιοιιι:. 8ι Π! α!!! !οεοπι Ιυ!.μο.!.

έ!. Ιιῖπιἀτιιίιιιιἔιιι· !ι:ιιιιιιιί: ί!αιιιαβ

απια π πω· πιο πω· ςιιοτιοα ι

!ιεπαε δ: οίιιιτα: ι·ετιιιετιι!·,Γεά Παω:

εοπιιιιιιτατιιτ:αιι: ιιιιοτίεα φα είπα

!!ατιιιιι Γιιιιι·ιπ ραιια ρ!ο&ιιιιι·:ιιτ ΡΕε!ε

εαΡ!.ε!!.!.Η.5.Βο.ά !.!!!π:ιτα:.& !Ε:!ι:

ιιαι.8ιτ επιαοτάί.ι:ο .!.ρ:.5.ττι!ιιιιια

ό: 5.εοτιί`ιιπιἱιιιτ.νοἔιῖ;]ιιἰα κι Πυρ::

ι·ιοι·ι!ιιια ιαδιό οΠ,‹ιιιἰ‹! ιτΒιιιια απο:

ιι!άι:ω:!ιιιιι εί'ι,ειιιιε! Πτ,8: τιιιιό,ε!ιεί

πι: τα!! ίαπιαε οιιροίίιιι: 8: ειπα! ι!ιεί

Ροτεί!ι.Ρ ειπα ορροΠιιιπι Πι, 8ι εΠ`α

άἱεατιιι· ιιιίαπιία, !άΟΟ ασια ωΡωιιι

ε!! Γαπι2 Ρι·ιιιατίο:υιιι!ο απ! !ΠΕ2Χ11!!

ο!Β::ιτιιι·,αιιΐι: ε!!ειιιιτ δ: ιιίε!ει:ιιι· ίιια

ί·-απια ρι·ιιιαι·ι:& ει:6ιιετΓο,ευπι Πι,8:

ΜΒ άε!ιοατ ι:οιιτι·ατίοι·ιι εαάειιι ε!!

Γι:ἰΡ!ιιια, οι !;!ίι!ε Βία αι!! Πιο! Πι! σε!

α!ίο.!ιιτ.!.!.!Εάε ιιετ!ι.οΒ!.!.!τιτοτΠί

ε, Ρυ!αιιιδ.9.ιοπι Γα:ιεΐ.*ντιάε Π αικα

τατιιι απ!!! Πιιιι!”αιιιία, όείἔτἰΒιΡο

τεί!,8: Δω!" ιιιιιδι:ϊίπΓακτιια ε!! !α:Γε

σ!!Βιι!ι:ατια Πατιια,ιιιοι·ι!ιιια 6: !ι:8!!›ιια

π·ρι·ο!:ιαιιια, @πι οτιιιιι!αυα άιιιιιιιιι:

ιιια:ιιτ ρω εο!!ι8ι !!!86 Ο. άι: Με φ".

ιιιέ'α.ιι·ι·ο8. *$εά ασκ! Η ι;!ε ι:ι·ιιιιιτιο

Ριι€ι!!εο υο!ξΈζιατΓ,τε!!2 αξια αεί

ως εΡοιιιι Ρ ακα: επ ι8 ε

7τ!!ιαιιιιι· Ε!.ΙΝί;,3,ι ο!! ι:οπιιιιυτιία ομ

Πιο ια ο!ιιιιαιο ι:οιιιια απο, Π; ΕΡΓε

τα!ι:ιιια!οΗι:ίϋ €6Π!!!!Ε: α!ίι :Μο άι:

Ροιιιιτ,ιιιιαά ε!ο-!ιοι: ε!! ριι!ι!ισα.ιιιιι:

δ: ΕΑΠ1α.:α!ιι ά!ΦΠΕ3ι !ιοιιιιιιω ι:ιιιιτα

τισ ιε!!ίιιιατ ι:όιτα ι:ιι ίι:!δηιιωτιτι.ιι· ατι

ιί!οι·ιϊ ι!ίδια ιιιάεατιιι ι:ότιιιειε €!!118Γ

Ια, αιι ίιιΡετ σκιά ιιιι!οατιιι· ι!.6Ρ0τιε

το :Μια Ι!ια,δζΓε αόιηιιισέ εοεοπΙα

το. Ε.: ιιίι!ειιιι· ει, !!ιιπ άιιιι:ι·ία, δι: ερ

αάίτιιιίεέ θ: όιΓεοι·άαι:ταιιιέρτομετ

ιιοιιιίιιῦ ά!ιιοι·ίιταιεπι,ι:ϋ Γαπια,ορι

πιο, εωιωωο Ποπ ι!ιυειΓοιιΞ:8α

Ο Ο ; Μ”.



το νΝοε τ” ο_νο Ι.ΟΟΟ.

υίτί ίπ ποτπίπίίτυε οεευττίτ είίυετό

τεε,ίττί είτ είίυίΓε Γεπτέτί:τ Ρτοί·'ετεπ

τίπ:8ε ίείεο τείτπτπιότό ό: εοάίείΠτ είί

εότυτ τίίυετίίε ποπτίπίίουε πόειίρεττί,

Ρυία εοτό ίίεπίίίεπτίο πό είτ ετιιίό,

εε! όίυετΓει:υτ Ο.τίε εοάίείίί.ίί Μό.

8είπίτί.εο.5.εοάίείΙΙίτ.τό ετί5 τοπο

πε Γεεότίττ:οει τό τεουτ,ουππι ίτοπίί
πτί5υε ποίτι τηυετότ ίπίΡοίίτ:τ , υτ υπό

οί8ποΓε:ττυτ πό ειίτετο,8ε εοτό ίίτέπί

ίίαττίο Π: άίυετΓπτυτ ίπίἱίτ.‹:ίε Ιε ε”.

Η πω: ίπ ποίε.8: :ττ.ίτ.άε ἴυΡείἔεἔ·.

Ι.Ι.ττοεο.εεότττι ιτίεΙετυτ τίίεεπτίό,δε

ιίετίιίε, αΙίεετόπίππ,όΡίπίο,δαΠί

τπατίο ίἔπτ ττίωτωπ ποίπιπό:τίτίπ

είε είτ επιίέ Γεπτέτίτι & ροτείτε:,ίί

ευτ άίεί εόΓυειίίτ ίπ ίίποιίίπτίΒυε Ιε

8τττίε,8τ ίίιίείεόπιίΠίτ.Νό Ιίεετ πο

τπίπτι ί`υπτ οΙίτίετόί,τό εΠ επιίδ Γεπτό

τίπ 8είρΓ;ιτό εότίίττο εττεοιπττ:τ:υτ Ο.

εόπίυ.ιίείε8.Ι.ί.8τίπίὶί.ιίετο .6.πο

Με. Πακετα. ίίεετ οιίππτόέ ποτπό

Μοτο τίίιίετότττε ότ,ε:τυτό τ:τππεπ είτ

τετ ε1ττότό οτί Γεπτέτί5,εΠ ίοό,ίίευτ είί.

είπω ‹ίε ίτετετίείε, πίτιπίεΒεί:,8τ ίίπίί τι

ΙίΒιτε,εόττττ ποπ εΠ ε:ιτίδ μαπα Πτι

τοτττ:υτ Ο.τίείτετε.8τ τπ:τπί.ί.ουίεόπ;.

Νοπππίτ εττίτπ τίτπ,τ`πίπετ,ορίττίο,δτ

2Πίτπεττίο,όποπγπτο. Γυπτ:τίο Με τί

επίδεεπτ,όειιτ τπυετο,επίίε,Γρπτε .ίίί

τίε”υ:ττ.8ε είτττποτάί.εο8.ί.πε. @εθί

πτ:ττίο.8τ ίπ εοτροτε ετιίτττό.τίετεΠί.

5.ττοε ί8ίτιίτ.Ετ ποτ.ίπ Πίπί.Ατιο.Ο.

οιτίο.εκ ε.ίυ.ίπτο.ίττοε.ίπ ρτίπ.υπ..

τίε τίτότό εΠ,97 ποτό πο: πίΙίτί τίε είί

υετόττιτίΒυε ποτπίπό είτ ετττόάό,οιίό

όο τίε ίεπί`υ εοτόεοπΓίπτ 8: εί·ίεετυ:

υτΟ.είε εόίτί.Ρτίπ.Ι.ίί.ίοί,Γεουτ Μ»

τίίί.8: ροτείτ ττιτίο τιόίΞποτί,πίτ πτε

είτ ΓεπΓυπτου:ίτπ υετοπ Γρεέτττπιίε:

υτ τΕ‹ίε τιτίί.ίετέ.Ι.ίτί.5.εότίίτίο.ίίίτίε

εόείί.8τ άεπτό.Ι.ίπ εότίίτίοπε.ίπ :Πί

ουίου: τό :Με ποτε τ.ίίττετεπτίό είί'ε

ό

ίπτετ ποτοτίό,εόπίυπό οΡίπίοπό,δε

Ειππό: είπω είίε π: ποτ.ί.ου0τττοείσ

‹ίε ίπετίείίείίε εο€ποίείευτ οικω:: οτί

τπεπ είτ ποτοτίυτπ,:κί ίίπεπί.

Υπείε ειυτ ουσ Ιοεο ροξείε

τεττπετ ρτοεετίετε.

ο Βυτία ισπάσ,τιτα που ίπω τίτσεεεία·ε

είε-ότε.

7 Ταφ: ίπ «Μοτο, τττ·,°ίτου·ίο έειεεπτε:,

»οι Ρετ-βία:: :οδικά τουιΡου·επέκπι εο

τ·τυπ ίτιιἰίσε τμ.ιΠίοπευτ είίπτωπι που

Βίτσι:: ίπ είτε τεί·τ·ίτετ·ίο.

ν ί Α είίδτυπί είτ ουίτί δεί-είπε,

Ο 86 ουίιί ίπίλτπίπ , ίεουίτυτ ιτε

υίτίετίτπω υπτίε ευτ οπο τοσο μοΒίτ

?επτα Ρτοεειίετε. *Ειτε οπο πίτίεευτ

ιίίεεπ τίό,ο› τ:ττπ ότιτπτι ου:ίπτ ίπίππίίττ

Ρτοεεάετε ροΓείτ επ Ιοεο οτίοίπίε·

ευίιίΠίίτετ,τό τττοΡτίτε ου:1πί μπετ

π:ττ:εό είπε Ιοείοτ είπίτ εΗίείτιττ,8ε

Γοτό Γοττίττ1τ: τι: Ο.τίε πτυπίε.8τ οτί.

ί.ρε.8τ ίἱπ.ίίί›.ττίί.Νεῖ ίπ είυίτπτε οπότε·

πε τττττίτ οτίἔίπό ΡτορττΞί πεί μπετ

πό,πτετίιο Ροτείτ εο Ιοεο ΐοτιίτι Ρτ°0ο

εετίετε:οετ ουίίίίσεττί ππτυτο^8ε οτί..

είπε'Ρρτίτι ΡτωΠίτπίτυτ πο: Μουτ,

δέ ειιτυΠίΒετπππίειττ,& Βεπε τποτίεε

Μπιουτ Ο.είε ίποίίί.τείί.ί.οποπίπο.ί.

τεΓροπ.8τ ίΈτίε ιπίτπυπσίΕτείτα.ί.Γετ

ποτ.8τ είε ίεε_ίί.Ι.εό είιτίιίό.8ε ία το

τίοπε οποία: οτίΒίπίε εο Ιοεο Ετο

τείτ τόποι ρτοεεάετε:ςμ ε εκ Βοπει

πίττίοπε πτττυε,8: ποπ ίπ2πίππτετ,Βο

πυε εΠε Ρτεΐυίπίττίττυτ Π.τίε ετίί.ειὶί.

Με Η πο!ιτ.ῷ.πίόείρίε.$εεό‹ίὸΡοτε!ί:

ετίίῖ ?επτα Ρτοεεείετε ετ Ιοεο,πί:ί οτ

ιίεΙίτίουίτ,υεΙ φυτό ό ίΙ›ί εοπιτεπίπ

τυτ,οιιότ.ί ροτείί:υτΟ.υόίτίε ετί.ττεί

οροτ.Ι.ί.8ε πυιί·τέ.ουπ ίπ Ρτουίπείω

:τε ετίό ίπ Ιοείε οίοτίε Μ” πε ΐοττίτυτ

ΐοτό,εό οποίίΒετρτττ:τίίδτοτό ίοεοτό

ποίείτ οτ τό είπίίίτετ οικίπτ ετίτττίπίτίί

τετ εδυεπίτί:υτ ποτ.τί.τίε ίυάίε.Ι.Ιιτε

τετ

 



νΝπε Αντ 1ΥΟ ΕΟΟΟ. μ·

ω: εΒΓεπε.8: Ο.πόἱ Γεπει.πεΙ εΙε.Ι.ῇ.

ό: π.Ρο:εΠ ε:ἰειπ 8: :απο Ιοεο Μπα

ε!ίεπίπε ρτοεεπετε,ιππίπιε π): Ψ,

8: :πιο Ιοεο πω. εόπε:ίΕπιπ:ιπ εκ.

:Η ‹ὶε εΙεε.ε.ροθεμ:Βιιπ.πε ρπ;Πιιππ.

ε.ειιοΓ‹ΙΞ.8: ε.πιιό.:ο.Ε: Ρόι :επο πι:

.πωπω εΒὶἔπετἰ, πατηστε!! 8: .π

Βε::Αππ:: ει ὸΕᾶΙεΤοεΙε ρτοεεάετε:

πποπἰεΐ εἰ: ππΐείε ιιει·ἱίἱιπΕΙε π: εἰ:

πω. :ότε πε:ί ππίΠε ποεπιπεπ:ει,8:

πο:: :είὶἰπιοπἰε $πιιεππε.8: ειι·8.ειά

ποε.Ο.ιιόΞ πε τε:ἰο.!.Ηπ.Ο.πῖι ππΡε.

ὶπ:ει· ΡΠΡ.δ£ ιιίό.!.ππε.Ε: ω.: πει ιπ

εἰε Ιοεἰε Μ:: δ: πάπια ειιίπΠΙπε: ιπε

Με απ: 8: πεποΓεί!οΠ”απ::ιι: ε::ι·ὲ

πε εΙε.ε.ΡοΠεμ:Ιπι. ε πιι:.ε.ειΐ Με.

ΕΜΣ: Με:: :ΜΗ Με? :π Ιοεἰε ω.

ΒπερΙ:ιι·ίτπϋ φος; εοΓπειιἱ:ππ:ετἰ,

:είπε οΡἱπἱοπἰε,8: 2Πὶωε:Ιοπἱε,8ε

Επι:: π: εμ.ιίΓε; ίπ εἱιιἰ:ε:ε Πτει:ι:ι: Η.

ά:: :ε ππΙ.Ι.πό οτππίε.β.ὲ Βε:Βε:ἰε.

δ: απο ππεεΠ.!.ιπίποτε.6. ΡΙππππϋ

7 πιιος;. "δω π:: Η ίπ:ει· ε!ίπποε π.

:μια πιιπεί:ίο πποπεε:ιιι· εο::ῖἰιιἀἰεε

εόρε:ό:ί:84 εάρτοπε:Ιοπε πω· εεε

Βε τεει.ιίτε:υ:1Ράιι&ιο :απο εΙ:ε:Ρ

Β τεττἱ:οτἰἰ,βπῦπά :εΠεε Μπιτ:: Ιοεο

ε!εεέ:εε εοι·Ξ ιπάίεε ΗΙίπε επιπίε τό,

πατα:: εοεϋ:πι·,πά ρε:ἱ:ἰοπἐ Ρεπ:ἱε

εεΙ ἰπάἱεἱεεἱπἰΜι ευεθιοπεπ:άε:ιι:

ρπιπὸ Ρ0Πε πω, πό εόΡεΙΙ5:πι·:

ιι:ει·.Ο.άε :ἱά.Ξπί:.Ι.ἱιιὁἰεεε.εμ άεπε

Βιιπ::εί:εε δ: ΡτοΒατίοπεε τεεἰΡἱ 8:

ἱπὰπεί εστω:: Ειι:Πεε Ιοεἰ,υΒἰ :εί:εε

εεεό:,8ε ρτοπεποπεε πω: Η:ε:υ: θ.

εε:εΠ.!.:π.5.Ρε.86 ε..1εωωΡ.π...Ρ".

ι ό: υἱ.Ε,.Ε: 8:15 Γεεϋάπ :2:ί0,:1:: εό

ΡεΙΙΙ πό ροίῖῖιπ::πε πό .πω :εί:εε

πω. πεεο:ίί$ εποεατί:π: (Με :εΠ.

!.ίΞ είι.8: ΙἙπιιἔεὸ.:εΙὶ:ι.ερετ.ἰ.Π πω::

ε: Έπε:οπΒυε.ΕΠ 8: :ειπε :απο

ςπετεεόρεΙΙἰπό άεπεπ: π πωπω

Ι.ῆ.5.ἰῇ.6: μτΒΙὶεῦ οθἰεἰιΐ πετπἰπἰ ε.

πε: εΠε άεπιποΓππω:: ΗΜ:: Επι!!!

Γει·ιιπε εόἰε. σ.πποπ ιιετὸ.8ε :Επε.ει

εεπ.τπ:ι.Ι.ιιεΙε:.8ο!.1π :ιυ:εΠΙοπερη

:ΜΠΕ ὸἰίἱἰπ8ι:δὸἰι είΐε ιιΜε:υτ,π:τΠ

είιπ!ίε Π: επεΠίο,ιιεΙ ::τίτπίπε!ιε πω;

πποπε:πτ:πει Η πω:: ε!:,:ϋε εἴ: :Παρ

πώς;) :εί:εε ίπ πω άεπέ:εε,πό εο

ειιπ:πτ εε! ίει·εόιΐ :εΓτίπποπεύ εστω::

ΠΠυε εειιιί`π ίιιώεε εο:Ροτει!ί:ετ από·

Ρετετε,ί`εά ίπ ΡτεεΓεπ:ίε Μ, ὶιιἀἰεἰε

:Μ άε8ππ::Ιπ επιπ.ιΙε τεΠί.6.πάι.8ε

πο:: εἰ: τεΒιιΙ:ιτε::3α :π εειίἰππε εἴη::

:σε εο8ππ:ιπ από πω:: είπε Ιοεἰ

ίπ πιω επιιΓε εἱπὶΙἰε τποπε:ιι::εμΨ εθ:

πΜεόπ; ἱιι‹:ὶΜ ε:ιπΓεε "πε-πε μπώ.

πά'επιπΐ :πάω ρό:,υεΙ Ρ:0Ρ:ετ Γ.:

Γρίεἱοπέ :εί:ίϋ,πει ίπ επΓεπ:ί.:ι πε θ».

εἱΗ πιε:ίτε:ιττ,επ: Ρ:ορ:ετ 6:1:1Γεε πι::

8πἰ:ι1ὸἰπδ,ιιεΙτεἰ πω: ρε:ετε:ιιτ:α:

πο.ἰπ :ιπ:Β.άε:εί:.@.ά:Ιπ.8:5π πω..

άε άείππε.ίευ Ηι.5.ἰΙΙπἀ.εοΙ.ν.Ε: ε:ἱἔ

ΡτοΡ:ει· Ιω:: εόΠιε::ιεΠπδ,θ Ιοεοτίί

εόΠιετυπο Γπωε:,ιι: :εΠεε :π εΒΓεπ

:π πό :εεἰρἱἄ:ιι:,Γεἀ ίπ ἱπὸΙεἰ:)›:ε

Γεπ:ίωι: :ἰἱἀε:εΙ:ὶΒ.!.ἱίῇ.ῷ.ί:ῖ.Νπ ε:2:ΐ

ΡΙεπιπ ;Ιοείεόίὶιε:ιιεὶο Γρεέ:επι:Ια

εί::π: !·)[3:!ε ειπε.Ι.Π Ηιπό.ιππ.8ε θ.:Ιε

πΓπτ.!.ῇ. δ: ιτεκό επί.: «μια π·ιοιιε:ιπ

Βια:: ε:ἰ:πἱπεΙἱε,:ιῖε :π:Πί:ίπδ:ε εο

Με: Πω: :είὶεε,8ε πω: εόΡεΠί,|ί

εε: ειΒίεπ:εε,8: :!ε απο Ιοεο εε! :εκθ

«Η :εΠἰτποπὶίἱ εσύ. Μάίεε εευΓε με

άίδ:πε ιιεππε:ιι: (Ζόε :είπ.Ι.ππΙΙΕι.6:

Ρτοπε:ιπ δ: πο:.ίπ εοτροι·ε ειι:Β.άε

πω. Μπ.ίη 5.8: πό: :απο είΒί8πε

:Μπι ίπ ει·ππίπε!Ε εε:πΓε πωπω ρε:ἱ

από ιπει·:ί:πτ,& π·ιπυε ό: άἰΙιΒΞ:ἱυε

εἰ: εδ:ΐΙΜ ΜΙππεπάϋ:ιι: Ο.ε!ε ::ΡΡεϊ.

Ι.εάόίδ:οε.8: Ηἱάε πεπ.ἰπΓΡἰ.!.ῇ.>Ξ.ῇ.

Λ 13 Ν Ο Τ Α. π ΈΝ8.:πτει. Α‹ἰ‹ἰε

ΙΜ! εοπ[α.:·πη π» Με

:εΙ:15ε.Με μπω: εΠ:π:έΠ πε εε:υ. Β τΤπέ:οπ;.]:ά.π μ, Ρωπφ

Απ.



«Μ, Α Ω_ν0 νει Α ανιιιν8.

Αι·σππ.οπιιιβ.Ι.ιικιπξ.Βοι·.

Η επιπο, ιιο!ει οιιπ!ιιιε ροΓεπι:

ίοιι·ιειιιιπ:προι·ο,δ6 οσο πιο

ροκ. -

Β Ραπ: ἐ ?κοπεί .Ξ οιιππιπα,ςο· οι: οπο

πωιροι·ο πιισπρπ.·ι·ο πισίι!ιπ.

ο Ρ4Μα θ· απο πιώ οι,ιπιι!ο/ΐππο σο»

Π'ι$ ο!ποκέ:οι·οοαπο,[π αν ω!ικιβ πιτσ

οοΜι·,οιώά ι!!αβυιο ωιωιι οποιο

απ: ππιπιπά::αιι πάο19ιππιο πιι·ιβωπιππο

πιο Μάιανιπ.

πο ΒοΜ4 οι: οιιο πουιΡοι·ο π:οβπι φ· έα·

Ικα πιιοππιοι·ο,

υπ πωπω “ήπιο πω!ι!Ιαι πιο! πωπω:

οσωπιιοΐο.β άπο ω: πιο: άφοιιιπΐπ α?

π›·ιι ιι!ποικιιι πιο! ρΙκι·::,«μπιά πΙΖο/ππ π!!

πίΙδπο π:ι·πιπιπιιο οπα!ρα!ιπω,άσ οπο ω.

τοπικ ιικιιππαιΜι/πιοι·απ πποπιπροπκι:οιι

ΒιιΒιβωοβο ιιά άοιιπππιοπλιπποποπο ππ:= 9

Επι” ωμψπιοιιοπι ο· ΡΜ/πιπιπιππο

πο» πιιάκωπ.

οι πωπω α!πεπιιο πιι·πιωπο πο! πιποο!πω

οοπωιιπβο , οιιπάοικ οποίο βΜώ ρο]Ι !0

α!ποιωπ οι” :ΜΜΜ @μοι :ποιο

βιο άά!!!π :ι·Επιππίσ πιο! α!παππ[πιππ απο

μασκα· άπώ!κσ κά παάκωι : πιο/Ι πιο:

ο!άιποι· πιι/πινικέπ που· οπιιππιπποππ,οιιππά

Με· οι:: :πα!πια!ιι!ω έ: ιίπδ!πι πω!οβπο:

ωοιμπά οι: άιδί: Μρωπιιιωειο

Ο έ! "δ "”“Β
&βνΝ!) υπάοοπιιιιε * 5 οσο , πιο!

πιππιππ!ιιιε πιοπΓοπιπε πιοΙΞππ Επιιι:ι

ππιοππιοπο,& οκ οπο ποπιοπο:8ε ιιπάο

πιιπ Βου άοΒο:ιτ ο πιοπ'πππ ροη!!

Ππιι33πιοππιοποει!ι !ιοιπιπιιπ!ιιιο !ιοιιο

ί!ιο2οπιπιιιοπιπε δ: !ιοπιιπ::πιποεπιιιιπ

Με οι !ιοπιοπιπο,8ο επιπποπιποιιππίάο

!οζ.ππ.!.οϋπιπποπ.9.πο8ο.8π !.οπΐ 4.πιιπο

ά5.οιιοά ο!! πάοο:πππι !ιιιπιιΓπι·ιοάποό

άιπποπιπε !ιοπιιππιπ!οιιε πιιπιποπ ω” εά

!ιπ!ιοπιιπ:ιιπ π·Εάο Ι·πά.πιιΙππο.!.Ηπι.8π οπ

ιπ:! άο ποΙππ.ο.!ποοπ οιπ επιποά5.8: οι πο

Ιι!ιιιι πιοπΓοπιπε οι οποάοπιάϋ:ιιππίάο

ποί!π.!.πππ.ο.πάοοέπι άπιιιιο.8π ο.ω.ιι.

!.πιπποποπ.8ε ιιιοπππὸ έ πει!ποιιε πιοπΓο

Με άο!ιοπ Γ.ιπιιο ππιοοάοπο:οπι οππιιιπο

ου! Ππιιοπιιππι:,8π ποπιπο!ιοπιππ!ιπ!πο,δ:

ου!πι:ιπ.π: ιιππο,οπι π! ποίΗπι·ιοπιιο ποπιο!·

!οπιάιιπ:ιιπ πϊάοποί!π.!.πιπ.ππι πιπππι.8ε 5.

!οΒο Ιιι!ιπι.!πο πιει: ι πιιιποππ!ιιιο Μ"

πιο πιοποίπ οίιππιι ει!πουδίιιπιιιι ππιοππιο

πο:οπιιπο πιιιι·πΞποε οπο; πιά ππιπ:ιππίπ ἐπει

άιιπι·ι π5 ππι οπιιπ!π,‹ιιιἑπιι ππι π:πππιιππιπι!π

οιιιιΓο,ππιιιπσέ πιο: πιπο Γο,πιοο οδππο Π:

ποί!ιπιιοπιπϋ ?οπο πιο!Τιιιιπ:ιιπ Π·.άο πο

Ππ.Ι.ιπππ.8:Ο.οο.!.πιοποπιποε.8π πιοπ.ππι

Γοπιιιιιιι.Ο.ιι!ιπ ππι οιιιι.οππ.Νοο πιοποίπ

πιο! άο!ιοπ ?απο ππιοππιοπο :ιο οάποίππ:

ππιιπει ποοιιπιάιΐ οάππ οιιπι!πποπἔ,οάποπἱ

Γιιπιπ ὰ ποιππππιοπιπο ι·οπιο!Ιοάιιιιπ πο :ο

π!ιι·πι.άο ποί!π.ά.Π ιιοπο.86 Ο.οο.ππ.ο”.

ο οπο. *$οά ιπά Η πιιι!ι!ποι ιιοοο πιο

ΠΜ άι: πιιιι!ο!ποιο εδω ο!πιπιιδ Π: πιπο

!ιαιοπιι:άοππιάο οκ :ιάιιοπΓο πιπο!ιοπιππ

οι π'!οΐεπιιιι ππιπππϋ δ! οππίἱ !ιο!ιιιιππι!ι

ππιππιιποπο Μι «οι πι:ι!ποο!ποβ,πιΠππά

π!!ο Βιιιιο α!πι:πιιιιππι πιτεΠιιιιπιπποπιέ δ:

ππιππιιππιπποπιέ ππιάιιοαπ9Επ πιπππιιὸ πιπάο

πιιπ οι Πο,άιιπι!ποπ πειπποπιο:πιπποιο,ιμ

πο8ιι!ιιππτοπ ω οιιπιιί!π!ιοπ ποπ μπώ:

πποπιέ άσο ιπο!πποε πο!ποι Γιιππππ:πιιπιπ:

ιιπ !Έάο ποί!π.!.ιι!ιπ.8π απ.ππζάο οπι.Ιοε.

!.π.8π πάοο ππι οπο άιιοπά πιο! ππ·πι!πο

πιο πιο: οπιιπιο ιιοποιπ:ιιι απτά άο ποππ.

ο.:! πιο!ιπο. $οοιιπιάει πιιππο:Βιιπιπ ποιοι

πποίοοπιππ; οό!!απ!ο8ππππιιο ο Μήπω

πο ποπ,άο ι:πιπο πποιπιπππιιπ,πιό οΠ οι! :άπο

ιιάιιιππιιου!ει άοοιιπποπιάιπ:ιιπ ΟΠ οι το

πιο Βοπο.ει!ιίππ.!.πιπ.8π !Έάο οπἱἶο.πιποίἱ.

!.π!!ποπππιο.β.ιιοππποπ.8ε πάω πιο οι οι:

ι·ειιιάίι ιιπιάο άπόπο Βιιιιιι πιπ·ο!ιοπιι πιει

ιπππ οππ8πιιδ.Επ φπα πο πι!οππί`ππ; εε!!

!ιιιε άο ποπ οπποππιο ιιοπι π:ιπποπιιπ,8π

πιποπιποπο:ι άο παω:: οππἔππιο οιιπιῖάιΞ

ιιοπι οίπ.ειπ.Ο.άο Μιιπιππ: ιο.Ι.!ἱ.ῷ.Η.6π

πιο πιοοιι.Ι.Ιποοι.π.Ε ΕΙιιιι.6: πω.

Τοπιπιι



Α @ένο ν:: Α α_νι::νε. ε::

Τε:τίε ::::ίο:::::::: ειΐ Πτρ:ίοείραΙί

Σε: οι: θα:: ου:Π:ϋ,Π:ρε: ε:: :Ξ:ί:,8:

πο:: Γ::Ρε:ΔΙ:ο Μάο: εο8::οΓεε:ε δ:

Γ:0::δε:ετε άεοε::8: Μεο ::6 Ι::ιΙ:ετ

οε:.”: θηκε: Ειπα:: οι·Ξε:ισε :·Ι:ΓΡι:τει:ε:

Τ:: εΙε οι:: :ε εοεοοι:ε:ίτ &ε.ΠΕ Γ::

ε ἱι:εΗ.Ι.:ὶε οι:: :ε.8:Ι.ή.Εεδ::α ΜΑ

εΙετι:: άίεε::εΙ:: :::::Ι::ρΙ:ε: :::τίοοε:

Ρ:ἰ:πὸ,οε :ρΠοε Γεω:: ο:ίε:::έ Γρε

&ετε όεοετ::ιτ:·,εΠ ο:ίΒο :ο ο :::Βι:Γ

Πω:: :τουσ 6: Γ:θίε Π: ρ::::ε:ΡειΙ:τε:

::::::έο.:.ε:8.:Με ::ε8.8εί:.Ι.Ρόρο

::ίι.::.8: :ε π:::1:ό:ι.Ι.Π ρ:ο::ι:::ιτο:.:::

Γί::εί.8ε ἄρα: Γοε.Ι.Π :1ι:ί:Η. @Η :ἱ

::::.8::άεο ά:: ?ειπε ο:::ξί:ιε οσε::

:!εΙ::ε:.$εεϋά:: πω:: επί:: Ρ:Μείρ:ίϊ

σ: 0::8ο,ρ:::8 ει::ι:Γι:; τε: Ρ:ί::είρ::Ιί

εε: ίι::!ίε.:ιτι1:, 8:,Ροτίίεί:::ει : :::ΕΕόε

ο:ἰ.ἰι::.Ι.ῇ.δ£ Ως:: Πα:: ι::::.Γε ί:::ε
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::ΐπο ιπ εοε,πεε πιιιιπ8πι€ πππε πω.

Γεώ: οιπ.Ριεπ.ι.ιιι.ιπ π. δ: ι.εο8τπιτ.

$εεπππα τα:ιο : :μια Ρεεεεια ποεε:ιι

πο:α εΠε 0Ρ0τ:ε: δ: ε.ιφεπιτ: ιι: Με

ιπιπτ.ι.εππι.9.οπι ποεεπι:επι. π: ().πε

οιιι.τεε.Ρτοπιπ. ι. ιπί:ιΠιιπιοε. 8: Μ.

ι.ε.ιι Ρεεεαπετι:. Τεττια τα:ισ:πα ειιιπ

τιπΙΙα .πεεειέι:ε:ε πτ8επ:ε Γπα ΓΡοπ

:απεα ποΙιιπ:π:ε πετας; οιιετα Γε Γε

εετιι: 8:εόΠι:ιιι: εοπιιιεθπι ιιοπιιπᾶ

ιιοπιιπε πιιιια: Γαπιαε , πιετι:ὸ ετι: πι·

τπεππε ΓπΓρεδιπε:πτ Βία: πο.εαπ. πια.

Ι.πα:α πρεπεαπ ι.(.ῖοτπει.πε πω,

πιτοτι.5.ι.ΝεεΡοιετιιεοππιιετι ιι π·

ο π Γιιοπιι›



πι Α αΥΟ ΥΕ!. Α ξ|ΙΒνδ.

ΠιοιιιΒιιε επιιιιιεει€', ι:Βιιι·ι ΗΜ Ιιοι: Μ·

μπειτε ὸεΒοιιτ,εο Ψ Πω ειι!ρει ΙΕ Γε

ειι !ιοπιιιι€ ιιιεια: Βιιιιαε 8: εόάιτιοιιι::

δε άεΐιιιῖ 981 ςιιιε Πιο ειιΙΙ:ιει ί'ειιιιτ, ιιιι·ο

ΓειιΕιτε ιιιόεί.1·Εάε ιο.ιιι.Ι.‹:ιιιοἀ ‹ιιιιε.

δ: ίΕάε ιιοπαι.Ι.ίι ώιιιιιιιιε Βιιιιι!ιιι.86

().άι·: Πόσιεοιιι. ιιΒε.!.ίἱ ειιιιε.$οΙι.ι. Ισ

ειιιαΠιοιιε ρι·πειιιιίΠι ιιιιιειιιι· ίσιο Δι

εοιιὸιῖ,8‹ ΐοτΓειιι που ιιιιιΙέ·,εΡ Η ώτιιι

Μ” τ8ΡΕτΜΕιιτ μοΒιικιιιιι με: Μο

ιιεοε τειιεε άε [ΜΜΜ ιιοα·: 8: Βιιιιιι,

δ: ε? Με τειΙιε διτιι:ι ιι:ιΒιιίτ από οιι€ί

1ιετιι,8: 9 ιιοιιΙΡοεΒΪτὲτιιειΙιυοΙιε δε

ΗΜ ιιιΔΙεὸι:ιε,1ϋ‹ὶεὶ ιιιι·ιεΙΡτοιιιόιε 8:

ιιοιιι:Πιε ι ά φ :ιό Ρτοσε οτι: ω άι::

ιι ιιιιι:ιιιτιοιιέ Ρ:ιιιι:οι·ϋ,θάΜΜΜ μι.

ι·σειιίε,ιιιιτ τιι.ιιοιι: Ρειττιε ειισιιιιιε οι

οιιιιε;δε ετι:ἱ αρΡατειιτ, 9 ειπε τοπια

πιω εόιτιιίΠιπι , ιιε «μυ ιιιι:::τιτι1τ,

ορι.ιΠιιιε στα ει!ιΞιε ΜΒ αραιά Βοτιοε

ά Βι·ιιιιεε !ιοιιιιιιε·επιιιιι: 8ε πι ω αι.

ίιι Ροιειιτ δ: «Μια ςιιιι-:ίἱΙοιιιΒ° ίμι

ι ι οι

ιιιἐ ειιιι ΠΜ Ρατεει·ε ποπ οιιτειιιτ, πιο!

ιοτιιιιιιιε Πω μπακ ιιοΙιιιίΓε αοόέ

Μπι εΠ τ ιιτ εε άι: Βο.εο.ι:ιιιι πιοι·.ΕΙ:ι

εοιιΓεἰ1.ίἰ.ῷ.ιιιἀετἱ :ιιικειτι.ιβι,8ε ςιιι..

Μπι 6ι)ι.ιΜε ςόί.οκιιε.Ι.άιιιι ειιιτοπι.

ῇ.ιιιαΙιιε Γειιιιιε.Οθειικι: ιιιιιιι π! Μ

ιιιιιιὶιἱοιιειιι δ: ιιοτί:ιιτειιι ΙιειΒει:ά.ιιιτι

‹1ε ιιΙιςιιο,ρΙιιτιιιιιιιιι οΡετιιτιιι·, 8: ιπ

τιιι:ιιάιιιιι ει! ειιιιιιι ορ.ιιιΕοιιιε 8ε αβι

ιιι:ιτιοιιιε ιη ειιιίτετε Π: ιιιιιίς; 8:1ι:ι

Βετιιτ:ιιτ αι·8.ιΕάε €ιιιι. ιιιίιι.ι.εύιη Φ:

Ι.ιιιιοιιιε.©.ιιιιιιΔιιι.ιιι 6.8: Ηἶἀε ιμι;Π.

Ι.άο ιιιιτιοι·ε·. _6.ΡΙιιι·ιιιιύ ειιιος;. 8ε.ίΕ

ει: τε ιιιιΙι,Ι.ιιοιι ΟΠ'ΙΠΒ8.9.ΞΙ ΕπιτΜι·ισ.

Λ Ο Ν Ο Τ. ει .[Ηοιι€Ρεει:. ΑΜ.

ΑΙι·κ.οδ/Ε.ί.κ.κνάίθ.ίιδ. Θ· φαω" Εφ::

άσ:ίκαιπ υιΜκάειτ, ω μοΒει:κι·βωα,Ρα

οιΐιἰεπι :οιιβ.Ι.να·.ή.ΒΒ.Οιι!.ι.·ζβ.ι.έσρι·οι

Ιπι.ς'ρ· Καριι.Οκ.σσιιβί.ίκκί".Ειι€2.σουβ.

οίκ.ατιιι9.0 απβπ14.βιβέσιεΐι, κι ?Μέ

καιηιαΐιι·ι·εδιάαι·13 ι·ερι·οδ:ται·, :Μία (Σαβ

:οιι/ἱ.ἰ.ιωἰε μ·οβει.Βει·.

Πει, στ ριοΕιιιιιιι φος; ειι;Ι;ι πι - ιε_,ρ Β · ΤΜεΙιιιοιιε.Α44ι· ΑΙιω.«»ψΙ.αχυζ.

|ιιιι:Ρειμε σφι ρι·οικιιιιέ ει! εεπιε. Ετ ίιι].δύ.Κ0Μ.σσπβε::ϋ.Ρ02.αΪ8 Αιισἰι.εῦ]ἱ.

Γατα ιοτιοιιομιιιίο ειι.ιειιιιϊ Μ τιιιτε- ι:οίιιι].Οζάτω.σοιιβ.::κ.Β". Δ

Πιοιιἐ ι:οι·ιιτ:ι ιιΙιειιιέ ι·ιιείειιάίι, “μια Ο ΤΙιιεΠε.ΑΜε 9ι«Μα ειωήσοιτ Μό

Γυώεει·ε Βιιιιιι ροτοώι2,ειιιτ ιιιιιίοιίε ίιιιοιιι2,άισιιιιικι· ιιι€(έο.Κοπια.σοπ]ϊΙ.Μυ.

ραι·τιε Ιοι:ι ιιΙ:ι αιιιιοιι ι:ότιιιίΐιιιιι ώ, ο· οιιιι.Ε.Μ.Βοι·.

Γεω ιιιοικιιε ιιΙιειιιυε:ιιτ ει::τἐι άι: μια ά ΤΑατοτε. ΑΜ: 9ιιοέιιοΜε Ειπιπῇ.

ΐιιιιιμ.ε.ιΙΙιιά.8ε αι·8.Ο.ιιε άι: Πιι.ιιο- Μα. ι:οιψ.[.τ.ι:ή.Βοι·.

Βιιιι:.Ι.Π ιιιατει.8εριιιιιιιηιιια όιιιιι ΙΕ ο '[ΗοικιΗ. Ε: «Μι ιἰιω Θ». ιιοιιςβ

1ιοιιιιι·ιειιι ιιιιιΙε ?ειπα δ: σο ιιάιιίοιιίε “ΜΜΜ έ» απ[Βο.Β6%.

ε6Πιτιιιτ,ί`ειΡΙιιιιι Βια ι:οιιιιΕιιιιιιι μι- Ε ΈΡιιιείαιτιιιι·ιτιιι·. “Με ε, Με πιώ

Μπιτ: δε Ειιιτ ιιιιιιΡ6 ειιιόεΙιε : οιιιιι ισ

ει·ιιόεΙιε ροΙΒιτ ιιιει·ιτο ιιιάιε.πι , «ιοί

Παω Βιιιιεί ιιεε!ιεπ, δ: μοάιΒιιε Με

ΓειΙιιιιε αυτι:: ια πω) άε μ ιιοι·.ι:.

ὶι.6‹ κι.‹ι.ιιιι.ε.ιι6 Γυιπ. 8: εκιιἔ‹ιε :ιο

ειιΓα.ε:.ιιιτι.8: ΜΒ. Ωω Με ςιιι Ροτέ.

ιιο.Ι.ι.ιιι Η. (Μ:ω” οι:ιτ.ιειιιρ.ετι,

Βιι:εΠιο.!.ιμιιιόε 8: ιι!τοιίιιε ιιοπιιιιίε

ιιΙιιιιε 8: Μπα: Ρι·ει:Γιιιιιοπιάιιε ω: δ:

ρι·οι.·εάοι·φοβου, Μ» Με: Με α:ΡΜσ ποπ

άι]ΙΙ:ιβε2 ά ,παώ κέικιπέέ8οικι·ομι· £ι·ιἔσ

πιιι»ιΜΜ «Η άΙδιο κάσσα· άε/ΙΙιθΐε:,9ιιΕσ

Εκπεριπ|Βυιέικι· μασκα |ιοπιο, Ιιιαβι·ιρισ

Ρι·υ:αίσιτ ιιοπιισβε : (α) μι: |ιοαιί!:Χο αι

επι τοιιβίιώ Κοπω.σο»βί. σεα·.ισ.τνι. “Η

"Με Μινι μια α!!εδα::Φ· ω. 9ισἰαβ:ὶἴ£

Μιά |ιοκοι·σω.Βοι·πιι·. `

Β ΤΡιεείαιιιιωι·. Αι1Μεθ ρω»Μια

ΜΒειιάι.ιε μοάιει.ιε δ: ι:τικΙι:Ιιε:ειιιο: ιιοιιβικιοσηιι·ιβωισκι· καίω: 842 ίπ ω:

@πιο



:Πι τι) ΡΑΜΑΕ. :τι

]]τ::τε ττττττἰἰ πω: τττ·τιβττπτ:τττ· πιάτα, /::ττττ

:ἰττπτ Βτεί.ζε· Ιπτοἰ.τττ ἰ.τ#:τἰε |τει·ε:ί.ττι.ρ.

μετά” ερτ#3τττ:τττ· Αίι·.ε.τοττβΙ.ν.πύτ ατε

βτίττ::,5, ει:: τον» ποπ μπωΡιπή τε:ἰ Μ:

:ιττ·τωτ,7τιτα ψε:/ἱτ/2ι:Πκσ τἰε/ἱττ·::τ, Με:

ΡτοΙτα:ττπτ :βετ ε: ττταἰεβιτττα : ποπ :ττπτἔ

8:βίτ::τσ εβο2/τττετ·τ:άτ:τ: ΜΜΜ Ρε:τ·.τίε

Από,.:οηβ.::τεχή.τ·φι·τττάο ΜΜΜ 133'.

8, τ:::ε:ἰἄ πατατα εδ:ι·εδτω, τυπου:: β

δευτ Ρτε/Μττρττοτύ: “ω” , @··|έτττττ:τ·

ιταίτετε:·τ :ΐείτε: 2ατι:]:::ΐ εξ|ϊτ:ττ:τω τ” τεκτα

1ΖΡεβτω!τ:έει. Θ· :ίτείτ ε. αλ: βαττ: Μετὰ

ττα:εττττ·ι Με 9ιτηβἰο :τττ7ττ :δροι·ί: :ή πι::

:επιιττ·,ιτ: Φ ετεστἴτττττττἰεα:το,ἰττῇττττἰτι,ψ

.βττττΙΙ.ι,Ρβήτττπ:τττ· βοά:: άττιπι·ε,ττ:τβ9τττΐ

τττ·ούττ:τττ· /έπτεί @Με τι: :πίέβετττβττβε.

ττΠ:ὲ.€)ττ.ἰκ !.εάτω.ζε· ττἰττι των: ει:: τω

υττττ|ετητοτε.:. Βετ·πει·ά.

@τι αετ :εποε ρτ·οΒε:τοττετττ

Πτι: , 8: τεειρίειτ:Ιί, :ιοί ε:Π&ο ε:: :ε

ΠιΒιιε Ιττεετε!ί:ετ· ττοτι ιιτιιετττετι:ιιτ

ρτοΒιετ:τ: ιτ:1Έάε :εΠε.Ι.τττττττε.ίτειι:

δ: άτει:ιττ :τεΡτοειττε:οτε.Ι.ιττυι:ιτε.5.

τ.1Έ:τε ρτοειττε. Βεβειτ: ετεο 8:ροΒ

Πιο: εε ?ειπε ρτοΒε:ιοττειτι ε:τττιτ::ί

ρτουιάι τω: 8: τιοττεΠτ , δ: :ιοί οιττττἰ

θα: εττεεΡ:ιοττε τττετοτεε: ιι:εττ:τε :τε

εεειιΕ::.:1ιτεΙι:ετ· 8: :τιιεττ:το.ιτττ:τε ειτε

:ί:τιιτ Ιτοτττιιτεε 8τει.τε.τ,ιτεεττοττ Ιτοτιε

Π:: δ: Μια οριτττοτττε , Πτττ: ε:τ :Με

:είΗιττοτττιττττ ε::Ιτιτι::εττ:τι:ιτ:Η.άε τε.

Βε:. ττ.Ι.εὺιιτ ρε:ετ. -6.το8ο. 8: Ι.::ιτττι

:τιτι:τεπτ.8: εττ:τε :τε :εΠτ. εερ.Ιτεε: ε:

:τιτε:!ετιτ. :μισά :τιιτ:τετιτ ιττ:τε:ιιτροβ

τι: εε ι·ε:ίοτιε ρτοεε:τετε,:ευτε ττιτιιιβ

τιτο:Η εοττ:τιιτοιτίε Ιτοτιτττττεττε τττειοτ

Με: :τα @Με ε:ΙΙττ!τε:ιιτ:ιι: Πζ:τε_:ε.

Πί.Ι.τττ.5.τάετττ :Πιτ ιι:.:ἰε ΐιιττ.ίτιΠτττε.

Ρο£ςτΙπ δ( ς121χωπ (12 τι: 15.* Υτι:τε Η :τιτω:ε:ιττ :τιτε!ι:ετ Γετττε.

τα:: ε:ττττί::τ. ρτοϋετί ΡοΒι:,:ττετρο:εΠ 8: ιττ:τε:ιττ,

η Επειτα τ.·στε:τ·ε ττΙτττττετττ τττ·ούτττ·τ :στα φό(1 “Μ” Φωτ” ΕΉΠᾶΡΓΟΒΒΓΪ Ξ ,

εττο.σττοβ2:,φ· τίε!τιω ά: των.

Η Κατω :Ιπάτ:τηττ·ο&ει·τ Ροβτ:.

Η Μετα ρι·είω:ττ μι· @τα οτττττί :των

μετα: υπιτετε:,επ ει: :θα εφ:: τιτί-βττ

::ττ:ταπτ τίιβτττ:ττττιτττ :πιστά

τ6 Ι-'αττια/δΙτι !:8ττττττδττι·ούσω,ίπ φάει::

:τι|ίθκ:ρίεττετττ @στα ρι·:τ|τα:τοπουτ.

η Τεβτεβρει·ρΙκτ·τβια αι·:τ:ττω ΜΩΡΗ::

:ιττοττεε :εΠεε οιττττί ει:::::Ρ:τοιτειιτε

τοτε: :τεροτιτ.τττ:: δ: :Μουτ :Ρ ρυΒΙτεέ

::Ηεττυτ τπτ ειιιίτε:ε τΠε ιτε! !οεο, ἰἀ:ἰε

:τυο Ήτωτι:τ.ττ,:εΙι:ετ ρτοεείΞίπε,ετι:

ιτε θ: ιττττ :ΜΠΕ τι: :τιεττιιτ: δ: ετ8ττι

τετ :Ηέ:ο 6.εΓεττ:έιτε. δ: ΙΈ:τε Ηιττ.ίτι..

Πτιτε. Ι.ετττττ :!εΙετττ:ιτττε.8ιετ8. Έί·):Ιε

Ηιτττττ.8: ιτε :μιά τη Ιοττο ριτΒΙτ.Ι.τ.6.τ.

ἰττττω,τΙΙ:εττττ: τ1:|τίΙ/:°ἰ:°ε,Μπι· :Μετα η· "' δε:τ Η :τττε:τε:ιττ ιτιιττ:τιττά Γετιτε Ρετ

τα τι:: :τ τι: οθε:.ττιβτε πωπω "τωτο

Χαι:: εται:,9ιτττά έ: οτττττιύκιβτπτ :ἰτ

:Ή :β ρτώ!ται τω:: ο·-/Στττττι , τα στα

η νΝ:: ιτί::Ιεττ:τιτπτ*εΠ:τιιτε:τ Γε

Ντιπ: ΡτοΒε:τοιτεπτ ε:ϊττε ε!τ:τιτέ

τεείδ::τετττ ροΓεττι: ό: :ιεΒεε:τιιτε εά

τττί::τ.Ε::1υτ::Ιετττ ιιτ:τετιιτ, :Ρ ροΙ8τττ:

:ἰε ιιιτε ε:ττττί::ι, δ: εοτιττιτ :τεΡοΠιιο

ιτε: :τ:τεεειτ: :το τοτε ιιεΙετε,:μττ ο:ττο

Η 8:ιετττττει ττοττΠτττ: ΗΜ: εάτ.τετΠτε

:ιττετττ Ρτο:!ιτετι ττ:ιττ:ἰτιτὸ τ.ττ:τε:ιττ Βε

τ.τετε!ι:ετ , :ττιό:τ στου:: ε:τιτττ::::τι:Η

αφτωτετω :εΠεε εο τττο::Ιο :πωπ

τε,ε:ὶεὸ ρΙεττετττ ρτοΙτε:τοιτειττ Μάτι..

εε: , τι: ει: εε Με με:: ε:: :ΠτΉτιτ:τ

ιτειιτ ΐεττ:εττ:τειιτ ρτο::ε:τι. τεΓΡό:τεο,

::τιίϊτττ8ττεττ:τιττττ ι1Μετιττ,ειτ :τε ετιττΙτ,

ειτ :τε εττττττττεΙτ εεττΓε :μιεττεττττ: :τοτε

τττ εεττΓε ::τιτττίττεΙτ ,Ιτεε: ΓοΙε τ`εττττε

Ρτοϋε:ίο , :μια ΡτοεεΙΤεττ: ει: Μέι::

τττο :ετττροτε, 8: ΡετΓοιττε οιτττττ α.

εερττοττε τιτειοττβικ,τιπάτειιττττ 8:Ρτε:

Γτιιιτρ:τοττειιτ ττι:!ιιεε: , ιι: ροίετ: Γε

:τ.τιτ:Ιιττιτ 0Ρίτττοττεε :τ:τοιιτττ:ιεπτε:Ι

Π Ό τ. φωτο



αραΐα

Β

Ο

π. α), Ι Α Ο

ιιαα!ιιοποι ριοτειιι : αι απατα:ΜΗ

άι: ιιααεί!ιοαι!:.6ι τοι·πιέτια: ιαπιδ ρει·

“τα Γο!απι που ροτει·ιτ ιιιιια ιιι!!ιαι

τιαὲ ώι!ιτιππαι·ι ,ιιιιια εκ ΓιιΓριι;ιο

αι!ιαε πω: ει! ι!ι!:!·ιπιτιιιιτι τοπιιέπαπ

ιιαπι:ατ ιΐ.ιισρα.!.αΒΓεατεπι.8ι ι!:ιιτ

αι:π.ιπ ρο!!πιιτ.!.ι. ιιαια ια ωπαπαιι

Με ιιαπ·ι ιιε !ιοιιιιπιε ία!ατι: τταᾶαἰ,

ιιιτ!ιιτιιτ ι:ί!τ !ατιε!ατ δι αρι:ι·τα: ρτο!ια

τιοπεε: αι (Με ρκοααι.!.α!ιι.8ι αεπι:

ροΓαι δι ιιιιιι , ερ μι· ιι!αιιι τα!επι ία

ιπαπι Γο!αι·π ροττ·ίι αιι ιιαα:!ιιοπδ ριο

:ται , τρια τα!ια Ειπα:: ρτο!ιατιο ΐαι:ιτ

ρτ2Γααιρτιοπέ:δι ι;ιιιιιαι· τα φαι

Δω ιιι:ιιιιιιιι!ι·. ατε.ατ επτα ιια ραι·.

ΡΑΜΑΕ.

ρι·ο!ιατιοπέ ιιεται·ι·ι: (ατι: επιπι Γα!!·ι

απο ι!ιι:ιται,ίι Μ!" α!ιιιαι ι!ιιαπτ , ει)

ειπα απο πιοιτιιίιι”απια πιω Γαα :επι

τατο,ατ ειαε ροΓειτ ταπααΞ πιοι·ται ια

ι·ει!ιται αρρτε!ιεπε!ιιιιτ ιιε.ι€αε σειρ.

8ι ροι!!ι.ι·οαει·.!.πτι: πω ρι·οετοι·ιιτ. 8ι

(!.ιιι!.πιατ.!.!ι αιιιι!επι.!ι!επι ι:τιαπι αἱ

άστα: ιιια:ιιι!απι,ίι άι: !οι:ο ι·ι·ιποιο

Βακταται:ιιτ α!ιιιατιπ οι:!Β τι·αιιε :ιιαι·ι:

αΓαπέιααι. παπι Επι: αι ρτο!ιατε τα

εί!δ πιοπιιαπι,ίι ποι: ιια!ραι ακα ορἱ

πιοαιτιατ αι·Β. ΙΒΝ Γεριι!.!.ιιι.ιπ Με

αααπιιο αθ:ιο ι3!ε ρει:α.ε!! απ.!ι.6.ιρ

ιιιααι.8ι αι.ΪΕι!ε ο!Ήε.ρι·αε!ι.!.Βαι·Βα

τιαα.8ι Οπα ια: Μ. ιαω.ι.α μια.

εα.ο.ιι ααα πι: 8τα.ιιιι.δι αι€.8Χτ:α, τισ 16 * Ετ αι απαιτει· !οιιαατ,πια!τι ιαπτ τα

τεί!ι.Γρο!.:.Γο!ιειτθ.8ι Με Πιρρ.ιο8.

1.ιπ.ια ιι.ντιιιιιι α άι: ι:ιαι!ι ι:ααΓα ιτα

διτται, ται: Ιιοὲτ ιι ααα Γεπιιρ!ι·:ιια: ρω

Βατιοατα,ίιεαιειϊ ιιιδιιι απιιιε τε!!ια,8ι

Έαπια ώιπαπια , ιιτ Μα ι!.0.ΡΓΗ:!θ8.!.

Τιισοροιπραε. απαιπ ρ!επαπι ρτο!ια

τιοπ6 αιΜιιι:απτ , πι Ροαιι ιιιιΒιιιιιαα

£ι·τι·ι ιαπτοπτια,ιιτ θ.ιιι·ι ρι·0!ιατ.!.ρτο

Βατιοπσα,8ι Ο.ιΙο τα!ι.ει·ε.8ιιατοιαι.!.

Μπιτ ίιιι€ί.δι ίΕιιιτ τιι!ιί.!.ιι ῷ.0ια!-ιιἐ

ιααοιι;. ιαιιιοπ Γα!α £αιπα , ααα Γετπι

ρ!ι:πα ριο!ιατιο ια Με ιταα!α εετιΓεἐ,

ει·:Βα!αιιιοτ ποι: πό ροτεπτ 0ρει·αι·ι:

ιια ε; ααα Γιαπιιρ!οπα,ραατιοπια, ποπ

:Η ι·ειέα!αι·ιται· Γαία αιιαπιιιια Ρ0τι1ή

ι!α:ιιται· α.Ο.ιιι:ιιιιτ!ι.!.ιαάιετε.8ιιπ

αιιτιι,ιὶεἐι:!ε ιπί!ι·. αρα, Κεεα!αι·ιτει·

αατιεπι ιιιδιαπι ι:ί!: ιιαία ι:οατιπειτ ια

τατι!ιιιιι α; Γο!α ί·απια ραι·ιτ δ: ριοιιιι

τιτρι·ο!ιατιοπέ : ιτα ιρ σα Γο!α ριοι:α

τα,ροιιιι! ιιιΕ!ιπιτιαα Γεπτέτια .ρίαττι:

9: ιπ οιπιιιααε ΓοΙέτριοι:ει!ιιιιι, ααα

ΦΣ αατιιιαο τιτπ:ροι·ο,8ι !οι:ο τειποτο

ρι·οι:ειιαπτ.να ε ριο!:ιατι μα· πιατα,

ερ Βα!ρατιιπι πιοι·ταιις αιι!αι·απτ,ταπι

αι:Βα ι: ιιαατπ ΐοιΓαπ ιιπροιέι!αι!ιτ αι

ι:!ιτιιιι. απο τα!ι ταία αξια αιι ίααια:

Γαε Γροι:ια!τε, ιιαιιιαα ρ!ιτπα ριο!ιατιο

ί!ιαιιται·,8ι !ια!:ι:ται,ρει· ΐο!αιιι !ι: Μ·

ιπαπι ρι·ο!ιατιοποια ιι:: ?Μια ριιι€ιτα

δι οριπιοιιι: ι:οπιπιααι , θα:: α!ιο ω.

ιαπι ο : ιιαι :ααα ιΠιε!α€ι!ιαε ιιαποα

τατιται·:ατιΕιιε Βαιιιι.!.ιιι. ῇ.ρσ:πα. Δ:

ειπα τα: τοΓιι!α.εαρ .ρι·α2τι:ι€3. 8: Ηἶιια

το!!.!.ιιιι. 6.πιιιιιειαε. ι*Ειισ ιιιι·αιιιι.!.

αιι!ιέο.ιΕάι: !·`αα.ίπ!ιτιι,Βι ιιιΠι·α.!ο8.!.

είπα ιι!ε !απιοπια.6.α!ιπααι,ι!·Η!ε α1ιιι:.

!.ιιοπ ΐ0!ιιπι. ρ .Μαι Ιιιαι·.ιπίιιι.!. Ρα

ι:ιιιιιι:αιαι. ιΕιιαια 0ι·ιι.ια ροί!Γει.!.ιι.

(Με περαι:!.ααιιι.ι!αι οιιια.8ειι αοπ

τια !ιοι: αιιιεται· ιιαὁι°Γ ΐαπια πό μια

!ιοτ.Ο.ιιιτ οι!·ιι:.κι:.ρι·οιιιπ. !.ιαιιιΜ

ιποα.$οι! ιε!ροπιιι:ο, ιιιιὸι! ιαι Ειιπα

ασια που οι·ατ,6ι ιιιιιο ιαι ροτιτι·ατ1ρ

ραπ ι:οπιι·αιιιιπι:Γειι ια !.ιιιρια πο.πό

ατακα: ρι·ο!ιαι·ι ωπααπα. ιιο. αατέ

Ε!αι,ιιιτ Ραπο ιιιτειιατ , ιιιιὸι·! Μαριε:

ΐαπια ρτο!αατ μι· Γε Γο!απι,ιιοπει: ειδ

τταιιι?ιίαι·:τιτ |ρ!ιατΠ. 8ι πασα ι!ιτιτ” έ!.

τα ιααι.1.ιιμαι, α!ιατ ατι ατι “παω

ΐαπια 8ιι:.αιι:, α!ιατ , ιι! θα α!ιιιααπιιοκ

ια Γρι:ι:ια!ι!ιαε εαιιιιαα Μπα σουίτα

τιι:αα. Ειιαπ αιΤαιτιοπτ ρακτια ,ρω

!ιατ Μ. ιιτ !ιοι: :ποια ασια Λι:ι:αι·.ια
Δ π ` ι α; α!

 



ξ,ΑΙ.1$ΕΤ ΜΑΝτνε ε". ο

ε!.“Γοπκέτω.8ι Ο.ᾶετείΪἰ.!.].ἀἰοΠ. ο (Μοττιιιιιο.Αάψ Λ!α.:Μ.:α.ιμέΙ»·

εο..(.τώίε. αιΞειΙίτετ αυτοι” ΡτοΒ2`

«ΜΟΔ ταΗε Ι·Σιιπο,8ε ο οσο: τοΠεε,8ε

Γυροτ οπο: ιὶοο:Ξτ εόεοκάετε,άΜ Πι

17μὲ,ἱο ττειέΙ.ι:Ιο ἱηοιιὶίἱτὶοιιἱὸυε.*8εά

@Μ ΜΗ: Γυμπ ΡΙυτἰΒιιε Μπα.

!ιείστοκιοεατω,όίωτ Γε :ΗΒΗ Πάω,

Γυροκει!κιουε υετὸ οφοηειτ,8: μο

Εκτ.ίο Με παώ ὸἰᾶἱΜ άεροωιτ ἱσ

:εττοεπιιε,& 1'Ιί02Ε,%τ άε οτιτπἱου:

ΙιιΡταἀἰᾶἱε ε!! ρυΒΙΜι σο: ά Ι·Ειιτιο.

ο

ο· σοπῇ. Ι94.τ.1τ;.Ζώ.Βε:·.

@Με δε ομωιωε Πείει

Με εΗεὅὶυε.

Η Ρωπι @ἴδια μπω ο· 9ιω·ιπ:ια [Ε.

19 Ραπω ο· κο::ρπόίΖωρυ·ο!πω μι· κ

]Ι:: Επβυκα,απ αιεω Μίιιυπ 1Με:|ϋ

αέ|:ιβεπιία.

ιο Ρα·ικι·ιω π·[Μ απ ιέΐ9πωω έκβ»ιίίβ€

προ!!επάιω «Θ ιψΙππο:ιΙυβι·σπάο.

8Ε αν Ι Τ ν Κ υίόετε ουειΙίε δ:

Με άίοιυπ οιιἱὸΞ,οιιὸἀ ὸἰᾶιιπι ΜΗ” 18 οιιοπτικ Πτέ'ωπα: Φίΐ6&υε. * απο

τάδε τ0Ωτί:18€Πού ώ :πώ .Μ Μο:

επιίουΙοε Γι:Ρει· ουίοιπε ι:ΙεροΠιίτ , δ:

που ω! Μο: Γυρω· οιιίοιιε όἰιπ Γε οί

Μ! ίΕίτε.ΑΙίοιιί «:ΠεΠτ,ιιτ οο.(ἰιιὶἰ.ᾶι1

πιοπίε,ά ππεΙἱυε , ο; άσοι:: ι·ε·ίοι·τΙ ω

οιπυία Πι οιτιοΙΒιιε επτἰειιΙἰε εδώτα:

ουἰε άι Ροοδε ά: οτιποἱΒυε οοικτ Π

ιισσίΠαιτ,τοΜε:Πε οι: οππιέΒι1ε Μ.

τοΙΗ8ίτιιτ τεΓΡόόίΠ'ε:Βοοεεηίω ρότ

(ποθ) τεΠίε ει!ίουίά ι1εΓοίτ: :ποτέ σύ

ὸκΙ:8‹ὸοΡοπΙτ , 5Ροίϊ ὰ: σκοπών:

ΡιιοΙπα ω:: 84 Βιιπα,άεροπέι άι: Μέ

το ά που όε :τεἀυΙἰιειτο.Αε‹ΙιιΠ τει

τικο ώ, :ΗΜ Μ Με άι1οίο ποιά

πειτιιτ,οι2ά ιΡΓε άεΒοετ «ΜΗ ΠΜ σα

ο!ωτο.8:ίκε πατώ οπο: (πωπω: ώ

θυεθαΙί.ουτω:Ιε κι $ρεα:υΙο Εστί:

@Μ ό: εωοιπιεί:οιιοά οΡιι: ικιΜε
εοπιΡκοοειιιτ. π

Α ο Ν Ο Τ.ειΐΡτοβετἰ. ΜΗ:"Ε,

Μάο: :ίοΠ.ίπ αφβα/ϊφΜ α!ίε&βιο Μ.

ΗΜ 9κο,ιι:Ι ά φάω: Ροβιβπω Μά

ΜΜρ· Μάο πω» Επι::η]:απΜι.υσηβ

“ο €3ϋ.ΒΕΠΜΗ

Ή.οικΙεπτπειι·ί. Αιἶιἰε Ιο.‹ἰε ωκ.:63

β.ῇ.Εο·ππ.α›·ι.:οπ.|ἱ.κἰιΪ.Απέ.υξβ.Ξή.Βαν.

#°π/Ϊο:α.Ωαἰ.εῇ|ἰ.ἰκ.ιἰε μ·ούα.ς9· επί

4°βΡΜρἱεπέ ρ·οοα2 ἰ›ι ωωω””. ερ· Μ.

ά: Λάκ.σοηβ.!κή.(9· Ι.τκας.έπ “].”6.Κ0ο

Μ.εοπβ.ά:1ή.ρκΙ:|7,·δ Ρσ.ιἰε απσ|π:Μ.

##ηβ.:σΙ£ῇ.Β;›·.

Β

ςυοάΓείσπουιπ δ: ποταποικο , ουὸά

Βιππι αΙηυ;ιπάο εοπΠιιΜτιπ, ὰ Μί

ουατιάο π1ίοι.ιίτιιτ:ίο!ε αύτη ι:ουίυ

πιίτι.τι· δ: ἀἱεΞτιιι· απ: οουΓιιπιρω,οϋπι

ω: ποιο ΙιεΕπιι1κ ρω ΕΧτί11&:1:01ιιί€Ε

ΐεδΕιιε εΠ , ιπ ο :Μ ουΙΙιτιο Ριιο!Ιουτο

σε! €ίι1Πο οΠἰε1υπι Μπιπίπωυτ,ουίικ

ίσκιο Πι οι: :στο εοπΠιπ1Ρτε:υτΗ.άο

ικιτ.64 εκττειοτ.ετΙ.Ι.ρε.6.Η. Μἱηιι Ποτ

παώ Ειπτια,οϋ ΙίΙππωε δ: :ΜΜΜ τω.

ηετι1τ:ΓσεΙ άπο Πει:ιτιο οικιυΙε με.

πιο Ρ|εᾶ€τιπτ , ο: ό.Ι.οοτ.Γεά οιιε!ἰ: δ:

ι1οαππιιε Π: εΗΈ&ιιε ,απο Μπα τοπι

Ιὶιπτρτεε,οιιἑω πιπίοιιτεε,ιιίοΙοκυτ ἀκε

άιππι:υτ ρ!οοὲηο.ὸο.Αιο έ:: Μπακ.

(Με Με φα πο.ἱοί'ε4. 8ι Μ: ίπἴο.ἰ.ῇ.Ιἰ.

Μ. 8εετίεπιπ 01 ρΙατέβι1ε μττιουε Μι

η Με ορεπἰε εοΙΠε·έ ροτείὶ.* δεσ! Ρουε

3

Ρετ τεΠεε ΐοτε ρτοΒ:ιτυπο αουτ” Μ.

οικω ά:: ρυοΙιεει ιιοοε 8:ί·Επκι , Γ;

:αφου τοΠεε τεΡετὶιιοτιιτ ΜΙΒ ω ει

ππε : οποιο: επ ώδΙΙε ΜΜΜ τε·ίΗϋ

Π: ειάΙπιοοπ άε Μεε.8: εειτὸ ω εειιίῖε

ωωπει›ω απο τοτπκητἱε πωπω έπί;»

τοπ τεεἰρἱ πιο ρποΜοοπτιιτπι τεΠοε:

ιπίπ εοτΡοτο ειιιιΒ,άε ιοΠί.6.Γείωιισ.

δε ηο.ἱι1 Γυπ1.Ο.ε·.τίτ.©.ιπ ρεευοίπτί2.

ει: ἰο αιιιΓει ετπι1ίωιΙΜοΐαπποε,όο εμ1ί

οι” ᾶὶεὶτιπ ίΕάε Με οιιί πο. ίοΕ:ι,Ι.'.ά

ΓαοικΙο τείὶιπιοτιἱο τσΡε!!ιτο:' Ζωα:

Ψΐοτυπι ιὶἰᾶΙε εΠ οάΒιοεοάοΕόεε.

Σ) Β 3 ο: 1ίάο



.ο οχοΜουο πε ΜΑιευ. οοοΝ.

Μάο Οπὶάἱπε, Ρτοπέπποειΐ ΓΡεθέτ

ΜΜΜ: :μετα τοττωπ,Ο.ε ποτπίπί

ΓυοΙίππο :Κώς εαΜοπειι1όετοΙιιΓ

Πι, δἐ ετεᾶοε :ιο @άστα τοΠετο υπ!

Κ0$.δἐ2.ΪἰΒἱεί£ νέτ8.Οα:!εΠποπο ΠΠ

οπεο οί'ι. απο: πιι:οι·ἰτειτεε,8: τππΧί

ιπέ ΜΗ Ιε8ι:ε πεδπ€ιΈπΠό €αμππιτύ

αΙΙο8ετε:π: Ι·Επε Μι.πο.Ι. 8εππιπο.

Ηἱ‹Ιε ΓοΙυ.Ι.Π μποτ. $οεμπίτιπ ίπ οΗΒ

Επίποποθιπ12, παω ἱΙ!α:Γι·, 86 εικ

Ροπεποπείϊ Μάνο, ω εί'ε ποπ Μιὰ,

ΓοεΙ έπτεει·α:πτ Π:: πωσ παω Π.ρο

Μπιτ ρω ποπ, Ποστ ειΠΜ Ρω;ω"

πιο υε!άσ,πκ ίΈπε Ποπ. ό: ποίΗπιτ.Ι.

Ο:ι!!.5.άΙΙε επΓπε.ειοπίτπτίπ άϋΐίπί

ποπε πε:οϋ ὸἱεπἰτπιἰε.πποἀ απο

πὶτιπ· οτ άΙ&ίι εΠ, Μ σεβ ποπἰπτειἱε,

Ροτἔππε 8επί8πίτπτίε. $επιιίτιιι· οπο·

το ὸἰείτΠετιιε:&οοττὲποο Μεο,οπίπ

θετικ πωπω: πο"εόδόοτπτἰ ω.

το πάει πειτπτει!πι, δ( είται Με τοπίο

πππἰΙίπ. Νειτοκι!ία τετίοπποί!Ξε οπί

πε ίππτ,ιιτ είὶ ιπεπιοτἱει μετεπτοτϋ,

Μεππει Ρι·2Γεππϋ, Ρτοιιιάειιτοι Πι

τιποτπιπ.8ε πο.ίπ Ρι·οοεππο ΞπΠί._σ.

οιιοι·ιΐ πττειπππε ιπἔ.8‹ οπ:ιι·π πετο

ι·ειΗπ Μο Πιπτ,Γι:Ηίοετ Ι£Ι›‹πππ, οπί

τ.ιε,8ε ?οτπΙΙοι, πο» Με πι) :ιρρεΙΙ:ι

τἱοπο Μακ ποτπἰπἰε εοπππΞπιτ : π:

ποτ.ίΕάε επρι.ὸιιπἰ.ἰ.ῇ.Αι·Ιἰἰοἰτπτ ἱπ

ὸἰθἶπἰτιοπο ποτοιπιπ,πιοτἰπιω : ποπ

Μεο, οπία ίπ πιο ποπίε πιοτἱΒυε Πε

Βιιοεκπατ,Βοπέ βπιιιἔί ΠΜ ποοιιἰτἰτ 8:

απ8πιεππιτ, δ: κ:ΙιεποΓειτιπτ ι:Ππ Για

ειιππιτί ΡΙπωΒὶΙ-ἰε 8: ὸἰΙεᾶπε : π: Η:

(ο ίπίπτ.Ι Ιτέ πριιἀΕπὸεοπἔ.ῇ.ῇ.ἱάἔ

Με πάιιετΠιε.ιππκἱπιὲ κ:ίι Βοπἰ πιο

Με ρΙιιΓοικΐ άίπίτίπτ οροτοπτιιτ:πτ Η:

πο τιιτο.& επτ.πο.άε.ππ ΒΙε.Ι.Μτο.5.

μπω πετο.οπ.Ι.Π οπο ίὶἰΡπΙετπε.ἰπ

εποε οτί:ῖ ώ οπὸά ιποπεε ε:οπΓπε

πετίιτἑἰππεπτπτο ἴοττπεκἰ, επ πιο»

με: Γετιιοτίι οϋπεπΓαποπέ πο: Μπ

οπαιτι1τ ποτέ-εδώ οι·υάὶιὶο,8ε επικα

πο ίππέεπτπ:πι π: οοτροπ.απιπ.άο

πποπε:Βὶε.ῷ.εοΒΙιΞὰΠ.Ε: επ εμε πιο

ι·Εε,86 εόΓποτπιππίε Μπα Πιπτ, οπο:

Εαπιεΐ δ: ΠπτΠ ποπιἰπἱε ὶπιπἔὁπ 8: πό

Πόετειππει ίι.ιπ8:πτ απο ιπαππιπίΒπτ

πὶπὰἰε.Ι.:ὶ πιειπιιτπίττε·πτε.θζόε ςι:ΗΗ.

εἀἱᾶ.Ι.πυὸἀ Η ποΙἰτ.ἐ.:Γεἱὸπε.ιιπάε

ἀἱᾶά Μ! ιππτἰΒιιε, Μ! είὶ ἰπτε εόί”πε

τιιάἱππτἰο 8: άιπτπο,οποπ είὶ πιο πὅ

ίΕπρτύ, οπο εκ ποπ Ιϊ:είΡπο ποπέ::πτ

ΙΈάε ΜΒΜ( εοπίΝ.Ι.όπ οπἰουε.ῷ.ἱπ

πετεπιπι.& ΕπΠΙ.‹:Ιε πατε πετι1τ..9.€Χ

ποπ ΐετἰΡτο.Νππε ιιίοδοϋ ΦΠ 01ο πετ

Βο,Ιοείοιτε,ίπ ὸΕΗἰπἰιἰοπε «:οπιδτο,

ά εκροποποιΐ είὶ Ιο8ἰΒπ:,ἰὸ εΠ,ίπ

:ο Π:τίρτο.Νεππ Ρετ Με ππΡω ποπ

Πιεικτυπι Βοππποε πο: 8: εθ`πί Βι

Ρίππτω,άπ ίυε άοι:οτ ππὸ‹:Ι π) ΠΠοί

πε Γε ποίὶἰπεἔτ, 8: ΡετιπἰίΒ Γεπ πω

:ιπ:ιπΟ.άο Ιε8ί.8ε ε6Ηί.Ι.Ιεεεπ Μ”.

Ετ σύ ποπιίπεε Πιο πω. ά τεἔπΙ:ι

ε:οειτθω, όιΠ:ίιτ ΙιοπεΠέ πίπετο,πΙ..

:εκατο ποπ πο” : πτΙἰάεἰυΠἰτἰπ

δε ίπτο.Ι.ίιιίΠτί:ι.5.ίπι·π Ραεορτ:ι.8:

Ηἶάε ΙοἔΕ.8ι ΓοππιπίἔοπΓιιΙτ.Ι.Ια εΠ.

Ε: Νεο όι&πιπ ΦΠ πιιὁά Ιο:8ίοπε ώ

πίπεπουιπ:ιττ έΈάε Ιι:8ί.Ι.οποι:Ι ποπ

:ἰΡ.6‹ ἰπΠἰτ.ππΙΒυε ιποοΙ€ε τοΙΒιιποπ

ταΞπΗτπ1€:ιιτ.ῷ.Ηπε.ροτΙοεεε επἱπι

δ£ ίπτε,πππΠ ποιπίποε βοπἱ 0ίΉεΕιιπ

τπι·,πιετιι Ρα:ποε ἱπίετεπὸε: π: (Σάο

τκιπθιέ1.Ι.Π ποπ ιππἰοτ.8ε οποιο μα.

πει πωπω 032 ππιι!τοτιππ : π: οπο! Ιε

€εκπ ΙπΙΞ.τορε.Ι.ῇ. 8: απο (ο αιΙπππ.

αιρ.Εππ. δ( ποπέ π18Ιί0τοε εί·πείιππ-·

τω· ρτπ:πποτιιτπ αποττ.ιτίοπο.&Εάε

ΞπΠΕΜ.8:Ξυ:.Μ.Ο.ά: Πα:π.8ε Ιππι

8ἰπἰΒ.ἰ.πτ υἰττπτιππ ρι·πεκπίπ. δέ πω:

ε1Ιουοπ εοπΓπειπτ ι!ποοπε πετπουε

άεποπιι·ί: Οάσει·ππιροεαπε ποπἱ

ιιίττιπίε εκποτε. Οάετππι Ρεσεπτε

:παπί έ'οκιππϋπο παπα. 8οοπίκπι€π

ΜΒ:

 



ο`γοΜοοο οε ΜΑΕΕΡ. ΟΟΟΝ. α”

να

είίΙδπίείουε, Γαία:: εοιπΡι·οϋατϋ: δ:

άίείωι· εδρτοβατίω Παοκ Βοπίίπίε,

ίάείἱ Πίπα! ΡτοΙ:αιι1ε: αυία ίίπίαΙα

ίιπε πό Γει·ίρτο,ίι:! “Η Βοπίε Μοτί

Βιιε Για είιιίτατίε, δἐ ίσα ε6υετίζαιίο

πείαυάαΒίΙί,8: α ίυι·ε&τίμο,ίά @τω

Ιε8ίβυα,Γαττια, 8ε Οίκω ειιίιίΠΙΒετ Βο

κπίπίε εόρτοϋατυτ,ιιτΜα ὸίᾶιΐ Μ:

δε ίσοι! είὶ ίεείΒυ: δ: τποτίΒυε Γε

ιι·ω·3 εόρτοΒα:ι3,που Ιίεετ αωΡΙίυ: κε

ΡτοΒακί:πίίἰ ίπ ρτοί:ίατίουίΒυε Μπετ

ιιετίια: αΙίείσα ίυΠα εαυία : ιι: θ όε

ιίε8. 8ε·Π.ί.ΡοπίΡοπίοε ΓετίΒίτ. 8ΠΈ

είε αάωί.ί.ίί π.υιοί·.ίπ Με.8εςιιίτυπίπ

είίίδοίτίουε,ίια πιιΙΙο:ιΠυιὶεοίω πεί·

Βιιιιί, ίπ πιίΠο, Ιεείε άίθίπίτίοπέ πό

εὁτίηετ:ί'ε‹:Ι ροτίιιε α ίτια8ίΠ1°ία δε άο

ᾶοτίἱαυσ εΠ αᾶὸίτΠ,8ε Γυρρίετιίτη.Ετ

αιτίαετιπ υει·Επί ίΠιιό ί`υπιίτυι· εκ ίΠο

υεί·ί;ίο,ί!!εΓε:8ε Ρετ Με επίπ ει? όίκίε

ίίίατϊΕ2,ίτιτεΙΙί8ίτιίτ δ: εΠείτιπ ι1ετίαιί,

ίπ τωΠο:ιπ τίο:.ίη ίΠα Ι.εο8οίιίοοϋ.

9.ί.!Ειίε ιιαι·.8: επταοτ.εο8πί.νηάε

όίεεωίϋ Μ, ία πυ!ίο,ΠιΒαυόί,ίείΙί

σε: εοτΠ,ςιία: Γαβ αΡΡείΙαιίδε Παω:

Βοπιίπία ώτίοεπιιιτ. Ναπί είιίοτίείΣ

ειιιπΙυε είι1ί5ἱΠ Π: πο:: Βαβετ οππίία

είπε ΠΠ: αρΡείΙα:ί6ε ίὶατιτε ίιπε :ό

τίπεκποτ : αι1ταΙιεμ.ιίά είε Με απαίτ2ίτ,

Βοπίίπία ταπίε ίηιεωεπίειπε ?αθο,

που όίιιίπο ίιιιίί:ίο αεεεάεπτε:τυπε

(αίτια Βοπτιίπίε,8: είσε Παω: ψωνί

ειπ 8: Ια:άίτιίί:ιιι: :ίο.Ιίωσ εαρί.άίπίί.

ί.ιί!τί. αυία εαρίτίε άίπίί.&ε.Ηίεο.τίτ.

Μ. "'ΚεΠαι πιοιίὁ υίάετε α ιιΙιίωὸ,

εε "αίτια όίπτιίω.ίτυε: ἀεετιὲ κίεο

ι!ίαί, άίωίουτυα:ιμία βιαία Ιίοιπίπίε

ι1ι1απείοιαιιε παίηυίτιιι·, ςυαπάοσ.1ιτε

εοπΓυπιίωτ, ε:: ίρίίιίε ίιοπιίοίε είε..

Ιί&ο, αι1τοι·ίιαιε ίεεία: εουΠιππίτιιτ

επίπι ε:: τοιο,8‹ εκτίπᾶα ΙίαΒε:υτ:ιιτ

αεείάίε ίπ 6ο :μή ίίπίιτί 8ι είυίτατεπί,

δ: Μπείτε απαίττίτ, σε! είιιί:α:δ πω.

:Μπακ ίαΒίκ.άεεαρί.€ί.!.ίί.Εεοό.Ι.

απ·ιίίΒίοπε. δε ΙΕ αεί ίε8εκπ ΙυΙ.ρεε.ί.

ίίί. Ιτεπι παίουίτυί· Βοιιίίπία ίὶα1υ:,ᾶ

ΐατυα ίαεί.ίίτιίτ δ: κιίυτατυπ,αιιοτίε: Π

Βει·ταε δ: είιιίταε τε:ίί:ίε:ιπ,Γεά Παω:

εοωπίυτατιπ:αυτ αιιοπίεε επί: είπα

Πατυπί Γιωτη μπα ΡΙεδϊίτι1τ:ιιτ ?ΠΚ

εαρί.4ί.Ι.Η.5.6ιπ.8: Ι.ΙίΒει·τα:.86 Ρία·

ιίαι·.8ε ειτταοτὸί.εο8.ί.ρε.@.πίΜπα,

8: 6.εοπΓιιωίτυτ.νετϋ υία π: ω”.

ι·ίοτίΙ:ιιε ταάιΐ εΠ,είιίΜ Χι Βιπία,υιιαε

ιιίάεπάιππι είὶ,‹ίιιιεί ΠΕ,86 είιίίά :Πεί

τιπ τα|ί Ηπα ορροίίτιί:8ε Με άίεί

ΡοτεΙὶεΡ Ηπα ορροΠιιιπι Μ, 6ε είπα

άίεα:ι.ίι· ίαΐαππία, ίεΙεο «μία ίιπΓαίτιία

εΠ Μπα μίυατίο:ι1Με είιιί ίπί·-απίία

ε!Ηείται·,ειιίιε είίείωι· 8: ιιίὸετιιτ Γυα

βιαία Ρτίιίατί:8: εεόιιετΓο,ευπί Ιίτ,δε

εΠε (πω: εοιπί·ατίοι·ιΐ εαάειτι ει

ΓείΡίιπα, οι Ηξείε Με ακί ίίπιτ Γυί σε!

αΙίε.ίυτ.Ι.ί.ΕΕάε υει·Ι:.οΜ.ί.ίοτετ Πί

α ΡυΙαπτὅ.ῇ.τεω Γαετί.*ντπάε Η ευατ

:ατιπ απ! Πι ίαΐαιπία, «ΜΜΜ ρο

τεθ,8: είίείτιιτ ςιιιδάίπί·'ατπία είὶ ί2Γε

όί$οίτατίε Πατιιε,πίοτίβιω 86 ΙεείΒυα

τεΡκοΒατυε, ό: ίπ οτπτίίΙαυα άίτιτίου

είπω: Ρ6τ εοΙΙίεί ίΕδί (Σ. ‹Ιε Με :Ιολ

ίαΐα.ίι·ι·οε. *δω ιαιιίιί Η άι: ετίττιίπε

ΡυΒΙίεο υε! Ρτίιιαιο,τεΠεε ε6ττα Μ·

διά' ὸεροπιῖτ, 8: Ρίστεε:8: ε:: Βία τε

καίω άιίο,3) είὶ εοίππτυπίε ορί

ιίίο ία είιπίκαιε εοιπτα Τιτίύ, ΕΡ ίΡΓε

ταΙειιίαΙεΗείιῖ εόωίίίτ: αΙίί απο είε

ροπϋτ,ςιιὸἀ άε Με είϊ ρυΒΙίεα ω::

δ: ΐαπία:αίίι άίείίτέΡ Βοιωτία είιιίτα

είε α:Πίωατ αδικα ευ ίιίεηυα;τίτυι· απ

ίίὶοτιῖ ὸίιΐ£α ιιίάεαιιίτ εδτίπει·ε όίυει·

Γα, απ ίιίΡετ ωεε υίιίεατιιτ ὸεροηε

τε άίδΙα Γυα,δε Γε αάίηυίεέ εόεοπΙα

κε. Ε: ιιίάετυι· ε) Πιο: αίίίωα, δ: ε?

αάίπιπίεδ (ε άίΓεοι·άΞε:ταπιέΡτομτετ

ιποίηίηιΞ άίυετΠτατεπί,ειΠαωα,ορί

πω, 8:α:Μπαατίο Με άίυε:Γοπϋ : 6:

Ο Ο χ· Μ»!

ΐ



τ". νΝοε Αν: αν:: Ι.ΟΟΟ.

"Μία :τοπτίίτίΒιια οα:ιτ:τί: :ΗΜΜ

ω,ίω Μ: οΙίιίίΓα Γειτ:€:ία Ρ:οΓεί·επ

κία:8: ίτίσο :εί:ατττθ:Π δ: εο:ΙίείΙΙί αε

σιίτιπ άίιτο:ίία ττο:ιτί:τίουε πίίειίίται·ί,

Ρυία εοτιΐ Ιίειτίίί:α:ίο οδό: οαόό,

:το όίιτο:Γα:ιτ: (λείο εοάίοίί.Ι.ίί Μέ.

8:ίοΠί.εο.5.οοάί::ίΙΙίε.:ίτ Μία "πο,

π:: Γεειϊόα:οα τα ι·οου:,ουίίττ Ιτοπτί

στου: Ποία ί·-υοι·ιί: ίίιτροίί:α , ιι: ω!!

:ίί8ιτοΓ::α:υι· :το 2.Ι:οτο,& εο:ιί ίίἔίτί

ίίσα:ίο Π:όίυε:Γατυ:ίττΠί:.όεΙε ..οί

Π αιτία ί:: :τοί::.84 ατ.ίΐ.ά:: Γυρείἔ:ἔ.

Ι.Ι.αίκο.εεό:τα ιιίάο:ιπ :ίία:τόϋ.8:

υετίιτα, αΙίε::ΐαίττα,ο1τίαίο,8ΜΠί

ίττα:ίο ἐκτ: ίίίιιατΐοί·ιΈ :τοτττωιί::ίτ ίπ

:ία οί: :Μέ Γειτ:δ:ία 8ερο:εΠαα,ίί- σ

ω: ιίίεί ε6Γ.ιειίί: ίπ Πίτοιίία:ίουα Ιο

8ατία,8: δι;!εί:όιττίΠία.Να Με: :ίο

τιτίστα Πιο: όίιτείία,:Β :Η εαιίέ Γεωδ

:ία 8:ίΡΓατΠεόοί:ίο οκςοιία:α:υ: Ο,

οόίττυ.όε ίε·8.Ι.ί.8ε ίττΠί.:Ξε ίε8.6.ίτο

Και. Ρίε:ετεα Με: ουαιττιί αεί :τοττίδ

αΙίοιταάίιίο:Π:αε ίί:,:αιι:Π :ατττε:τ οί:

Συ οικί:ιί :τα ωίτε:τωτ ίί:ίέ,ίίευ: οί

είται· είε ίτς::·::ί:ία, ιττα:τίεΙτςί:,& ίίίττί α:

Ιίίτιια,:ό::α οι): :Η εαιίε ρα:ττα Πα

:ιπα:ιί: Ο.:ίο(ίτςίο.8ε πταίτί.Ι.οιίίεΠο;,

Νοίττί:τα ε:τίπτ ίΠα,δαιίτα,ορίίτίο,8:

20ίωα:ίο,ίίίτοογπία Π.τ:ττ:οα Μέ Π

είτίθεαο:,ίίω:τττιτ:::ο,είτίίε,Γρα:α.ίΕ

ο€υα:.8: €1:::αοτάί.οο8.ί.ρε.(3: .εθί

11:21:ί0.8€ ίπ εοί·ροτε αιτι1τέ. ε: :εΠί.

@οσε ίεί::1:.Ε: ίιο:.ία Πτατ.Αιο.Ο.

οιτίο.οπ ::.τυ.ίαΓα.ί:ίο8.ίίτ ρ:ίίτ.υ:τ

είε :ίιέ:ιί εΠ,3› ρα:ϋ αιτ: οίΙτιΙ 8ο οί

υεί6:α:ίουε ττοίττίττίί :Η ειτ:Ξίάιί,οιιΞ

κ:ίο α:: Β:οί'ίί εστί: ::οαΠα: ΕΚ εί·ΐοό:υ:

ιί:Ο.‹:Ιε σ6ί:ί.Ρ:ίο.Ι.ιί.ίοί,Γεά υ: Μ»

:ίΙί._8: ίτο:εί: ία:ίο αατ8ττω,Ψ :ιτα

Βία ΓεττΓυτττοικίπτ ιτεί·Βα Γρ:&αίττιια:

υ: :Με αάί.Ιεε.Ι.ίίί.$'.εοάί:ίο.ίίωε

εδάί.8α:Ιεπτό.Ι.ίο ::6οί:ίοοε.ίίτ αΙί

οιιίΒιιε τα αΙίίε αστα ι:ίίίΐοί::ιτ:ία :ΠΕ

ία:ε:ίτο:ο:ίϋ,εδπτυοέ οιτί:τίο:ιδ,δέ

βιαία: :μπω οί: ιι: ίτο:.ϊ.ουοιτιο:ίο

ό:: ιτίαΙείίείία :οειτοΠ;ί:ιτ: οικω:: :τί

:στο Μ: ίτο:οκίιίπτ,α:Ι Μπιτ.

νττοΙε απ: :τυο Ιοεο ροίεί:

:απατα ρίοεαίετε.

6 Βυτία ωιέ:,αα: α” Μο Ρτ·σσ:α:ττ

[τυρι.

7 Ταΐίε: ίπ @απο ::ττ·ί:στ·ίο έ:2ετι:::,

απΡοβίκ: σο! πι! :ουψατ·επιίαυπ α»

#47:: ίιαΐίσε ι]παΪίί0π:Μ κι!ίοααττι που

:ίβετι:ε ίπ αἰίο ::τ·τίτστ·ίο.

ν Ι Λ οί6:υπτ :Η ουκ! Θ: Βυτία,

Ο8: αιτία ίαΐαπτία , ίΕουί:ιιτ ο:

ιιίιίοαίττιτε παεί:: αι:: οπο Ιοτο ροίαί:

Γατ·ττα Ρίο::εά:::ο. *δυο απο ιιίιίε:ιπ

ιίίσεττώί,:Ρ :ατο ίτπτα ουαίττ ίιτίαπτία

Ρ:ο‹:ο‹ίοίε ροίαί: ε:: Ιοεο οτί8ίοία·

συίιιΠίοε:,ά Ρ:ορί·ία: οιίαίττ μπει·

:τα:ειί τω” Ιοεί ο: :Μία :··θίεί:ιιτ,8:

Ϊοτἄ Γοί:ίωί·: ιι: Οοο ατυπί::.8: οτί.

Ι.ρε.8: ίίο.Ιί!τ.πίί.Νέ ίπ ::ίιίί:α:ε ιτ:τάε·

ο: παπί: οίί8ίπέ ρ:ορτιαΐ πο! :τακτ

:τα,πτείί:ο Ρο:εί: σο Ιοεο ΐαίιτα Ρίο.

εε:ίοι·ε:οα φτίωα :τατιτία28: οτί

είοε1.Ρρτία Ρτα;Γωίττί:α: ε(ΐο οο:τιτα,

δ: ::ιιίυΠίΒε: αιττίσιτε,8: Βου:: :τ·ίοίί8:·:

ία:ιίε:ία: (Με ίοοθ`ί.:εί:.Ι.οπίπίπο.ί.

τεΓΡοιτ.8: τω: ιτταίττ1τττίί:::Πα.Ι.ΐο:

ιτοε.8: α:: Ισε_ίί.Ι.εύ ουίιίεΐ.8: ί:α τα..

:ίοιτο Ρα:τία: οτίείίτία σο Ιο::ο Ρο

::τί: βιαία μοοεε!ετε:ςτα ε α: Βο:τα

ιτα:ίο:ίε :ία:ιια,8: :του ίπἐίττα:α,Βο

:τικ εΠΕ Ρ:;ίωτιί:ιιτ:υ: Η.εί:: :;όί.εάί.

!.ο› Η ίτο!ί:.@.πταείρία.δεοϋάό μπώ:

εστί βατ:: Ρ:οοεά6:6 σε:: Ιοεο,ιτίαί :ία

όοΙίίηυί:,ικΙ οιίαίί Η ίβί εο:τωείτία.

:υ:,οιτὸἀ ρο:οί:τιί:Ο.υΒίαο σ::ί.αεί

οροί.Ι.ί.8ε αι.ι:Ιτέ.ετιτα ία Ρι·ουίκτεία.

ασ ε:ία ίπ !οσίε οίίτιίε :ιοί ο: Γοί·:ίωι·

ΐοι·Εί,ειΈ εί:ίοΙίοε: Ρ:αίοί&οτιί !ο‹:οι·ῦ

Ροίαί: :ια τα ::ίοίΙίτεί· :τσέπη :::ίίττί:τα!ί

:οί :6ιια:τίίί:ιτ: αο:.ίί.άε ίικίί::.Ι.Ιτα:

τι::
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το: οΒΓοπο.8ι Ο.πΒι Γοπ:ι.ποΙ οιει.Ι.ι.

δ: ιι.Ροτοιἱ οιιιιιι·ι 8ετοιτιο Ιοοο Ειιιιιι

οιιοπιποοιοοοὸοιο,ιιιειιιπιἑ πιιι οι,

ό: οπο Ιοοο ΐποιιτ οόποιί”ετιι::πτ οι·

τιὲ ‹ιο οιοο.τ.ροϋφιοιπ.ιιο ριοίὶιιπρ.

ο.φιοΓά:ΐ.8ε ο.φι:ΐιο.Ετ Ρόι :απο Ιω

οιιιιιιιο ειιΞιΒιιιιιι, ποιοποιοΠ: 8ο πιο

ω ίπιπει οι: ιιι&ιεΐοοιο ριοοοάοιο:

φιοπιό οίἱ πιφειε ποτιίιπιιΙο ιπ οιι

Ιοοιι ΐοιο ποιι "πιο άοοπιιιοππι,8ο

ποιο τοιιιπιοπιο ιπιιοπιιο.8: :ιτε.εά

Βοο.Ο.ποι πο ιπιο.ι.ιιπ.Ο.πιι ιιιιΡο.

ιπιοι ρπρ.6: ιιιιι.!.πικι.Ει πιο πει πι

οιο Ιοοιι πια 8: ιιᾶπι οπιπΠιοοι πιο

ιιπο τοπ δ: αεποΓοιέιοΠ”ππ::ιιι οκτιεὶ

πο οΙο.ο.Ροίὶφιἑιιι. ο Ρπι.ο.οιι άπο

δθιο.Ειιιιοο ποια οίι,φ ιπ ιοοιε ω.

οπο ριπιιπιιι φιοφ οοΓποιιιτ ιφπιπτι,

οπιπο οΡιπιοπιι,8: εοΠιππιτιοπιι,8:

Γιιιιιιο π: οπιΓφ ιπ οιιιιι.ιιο Ιϊκι:πτ ο

οιο ιο ιπιΙ.ι.πό οπιπιε.6.ει ικιιιοοιιο.

δ: ιΈιιο πποπ.ι.ιπιποιο.5. Ριπιιπιιι

οποιοι. *κι πο! Η ιιιτοι σ.ιιφιοιι πι

φιο οποιείιιο πιοιιοατιιι οοπι πιω

οόροιόιι:8: :κι ΡιοΒιιτιοπέιΙΙι° ιου

Γιο ιοοπιιοτπιτρόιι&ιο :άπό πω·

1οιιιτοιιι,Βπίιφι τοπικ ειΙιφιο Ιοι:ο

άο8διοε οοιιΐ ιπάιοο ιΠιπε οιιπΙο αι.

οποιο οο8ιιιιιι,:ιιι Ροιιιιοπο ρειιιιο

πο! εποιωπιιιιπ ουοΠιοποπιάοιιιι

ιιιιιπὸ ιιοΠο οπο, πό οόχιοΙΙ:ιτπι:

π: :ι.().άο ιιά.ιπΠ.Ι.ιπάιοοε.φι ιιοΒο

ΒππιιοΠοε δε ριοΒιιιιοποι ιοοιιιι 8:

ιπάποι οοιιιιπ ιικιιοο Ιοοι,ποι ιοίιοε

ιιοειιτ,8ε ριοιιιιτιοποι Πω: ιιιο:ιπ: θ.

ιιοιοΠ.ι.ιιι.6.ρο.8ε Ο.ε1ιϊιπιρ.ιπι.ρπ.

δ: πι.Ι.ι.Ει οτιέ ΓοοΠ‹:Ιο ιοιιο,‹_φιι οό

ΡοΠι πό ροΠιιιιοφι πό ι:ιοΕιδι "πιο

Ποιο ποξζοιιιι οποοοιι:πτ (Μο τοπ.

!.ίι 6.8ι 1Εφιέ:ιό.ιοΠ:ι.οροι.ι.Π φπα

οπ 28πιιιοιιουι.Ειι 8: ιοιτι:ι "πιο

φιιιιοσόροι!ι πό ιιοΒοπτ :ι πωπω

Ι.ιι.5.ιι.8ε !ιπιιιιοπ οιιιοιπ ποιιιιιιι ‹ιο

πο: οιιο παιπποΓππιιπ: Με πιω

ι`οιππι οόιε. ;.φιοά ιιοιὸ.8ε ιιἶοΕι.οπ

οιιπ.ιπ:ι.ι.ιιοΙοτ.5οΙ.1ιι οπ:οιιιοπο μι;

ιπιΠ`ο ιιιίιιπ8ιιοόίι οπο πιιιοιπτ,ππό

«πιο δι φιοΠιοοποι οιιπιιπ:ιΙιι οπο

ιποποιοδοα ο πωπω πω: οι! με»

πό, το οο ιπ πιο πο έτοε,πό οπ

€ιιπΐπι :κι ΐοιόόίι ιοπιέωισ οοιειπι

ιΠιπε οιιπΓε ιπάιοο οοιΡοιεΙιτοιώ

Ριιοιο,Γοι:Ιιπ ΡιπΓοπιιο πιο ιπόιοιο

ποι ὸοἔππτ:ιπ :ιπιιι.‹ιο τοΠι.ο.φπ.Βο

ιιοο οι ιο8πιιιιο:πο ιπ οοίιοποω”

ιοιο οοἔππτπι από ιποΙιοο απο Ιοοι

ιπ οπο αιπΓει οιπιΙιε ιποποτπι:φ:Ρ οι

ποιούς; ιπόιοι οειιιΓιο πιάοοιἔ οφτιΐ.

όΓ:οφιιι πιω ρότ,ποι ριορτοι Πι

Βιιιοιοπέ ιοΡιιι3,φι ιπ ιιιιΓοιιιιιι ιιο Ει

οιιι πιότιιοιιιι,οπτ Ριοριοι ο:ιπίΞο πιο

8πιτπι:!ιπόΣιιοΙιοι οπο ροτοιοτιιι:πτ

π0.ιπ ιιπ:1ι.άοιοΗ.6.8ηιι.8ειπ :ιπιιι.

πο ποιππο.ίοπ ει.ο.ιιιω.ωι.ν.ει πιο

ΡτοΡτοτ Ιοοι ι6σιωιπωε,6 Ιοοοιιι

οόΠιοτπ‹ιο Γπειιοτ,ιπτ τοίὶοι ιπ ποΓοπ

πιο πό ιοοίριότιιι,Γοπ ιο ιπειιοιε πιο

ΐοπτιιιιιιτ Ηἱιιο τοιιιΒ.ι.ιιι.6.5.Νιι οτι:ΐ

ΡΙοιπιβι ΙοοιοόΠιοτικιο Γροέι:ιπι:ια

άουτ ..Δε οπιο.Ι.Ιἰ Εππάππι.8ι ?Πιο

πω” δι ποιό οποία φαω ιποιιοτιιι

πω” οιιιπιποΙιε,τπο ιπιιιίὶιπᾶο οσ

8οπάιΓππττοίιοι,8ε όοΒοι οόροιιι,ιι

οοτ αΒιοπτοι,8: :ιο απο Ιοοο π! ?οιο

οι τοΠιτποπιπ οοιᾶ ιπάιοο οποίο μι;

όιδικ ιιοπιιο:πτ (Σάο τοΠι.ι.ππιιίι.ά

Ριοιιατιιι ό: ποτ.ιιι οοιΡοιο ειιιιιι.ιιο

τοιιι. ό.φιι.ιπ 5.8: Ρόι ιεπιπ οίιι€πει

ιι:«φι ιπ οιιιπιπ:ιιι οιιιιΓο ιπ:ππε ροιι

από ποιιιιπι,8‹ ιππιπ8 δι όιιιἔἐτιπι

οΠ @πιο εισιιιιιιοπάϋιιιτ (Με επιροι.

Ι.:ιόὸιᾶοε.8ειιἶιὶο ποπ.ιπΓρι.ι.ι.9.ι.

Λ Β Ν Ο Τ Α. ει ιι-Ν8.τπιει. πιο

15ο! ουκ/οποια: ι π Βου·, . ι . . . .

ποιεςωι οπιι1ιοιι οπιπιέίι οι απ. Ι: ΤΤοτιί:οιή. Δω κι μ» Ρωπογ2

Απ.



Α” Α Ω_νΟ νΕΙ. Α Ώιπν8.

Αα·ε:ί.ι·σηΐ.Ι.νκή.Βο·. '

Α παο , πο! ει πωπω ροΓεπτ

ίεππειιποέρετο,δ6 :πιο τοπ

ροι·ο. -

8 ΜΜαά μπακ! ὰ ππἰὐια,(α σα· πω:

2:ππρο,·σ £π:ίρου·ο ροέ'ι€.

ρ Βιππι ερ· :απο μέ: Μ,»πιίοποίο :υπ

Με αἰἱπκἔβ·σὑποσ,|ἱ απ: αιἰκσ›:/ἱ› μπ

δαιο·,οιιθέ ι!!α]ς"Μ |πώαπ Μπακ

π, έπέιπέοπ:απΙ!βιβωο μ·ι/ϋπιβΙο

Μπι έπάκωο.

:ο Ρο” ο» που :Μπρουκ Ροβι 67· έσω

π..! Ι›ιτ£ρω·ε,

τι ΟΜπίπο »ώμο ριώίΕοο :αἱ Ρυ·ἰιιαΕσ

:οκιωφο,Ε άπο απο πο: ιἰεροπι“ίι οδ

π” .ιίΙ9κεπι πο!ρΙππ·:,Ψσδιί ΙΙΙο-βι έ:

ιἰΙοἶο οΜπίπε οπίραπΙΜ,άε παο απ

πω: παππαάπιβεπι: ἰποιιἰριιικσ:απ

“πρωπ Διά άσπκποίαΙσποΜ ω” ο

Μπι Ιππκξ/ἰ:ἰοποπι φ· ρ›·.ιβωμίο

και: ἰπἄιπαο.

πι Ου·έπιέπε @ήπιο ρι·ίιωΙσ πο! ραΜίοπ

οσωπιέβο , ?ΜΜΜ Μάι: βημα μοβ 'Ο

ώμο: άπο :πωπω οϋππιβ,οΒ Μια

/ὲυι άάδέΜΜΜ πο! πωωρει α·

πινακα άκδια »κά Εισάιοσω : Ρο]Ι ω:

οΖωπο»· ἰπ/ὁπιΜ χω· οϋίΜ:εω,9κιω

Με ω:: επίμπιΜ ιἰσ ἄΙἔΪο πιαΙε!Μο:

πωιππΕά ε:: άιδέσ μ·οβΜρίοαπΙΙ:Μ

ο κι» Μή.
1(]βν ΝΈῖ υίόο:ιπππε "' :ϊ πω: , πο!

ἑςιιἱπι1ε ΡοκΓοπἱε ροίἑἱ: Ωιππι

Ξποίροι·ο,8ε οκ πιω πέροτο:& ιππο

τιπ·3) ω" @Ματ 6: @απο ροπΙΣ

ίἰιποἰποΙΡοτο:ιΒ ποππίπίππε Εσπε

Πα:2ορίπίοπίο 8ε Βοππ:ιι:ᾶἔταππ

Με 8ο Βοποπέ:,8ο επτίπιιΕο:π:$άο

Ιοζ.ίῇ.Ι.οΠρατοτ.ῇ.τοἔο.8: Ι.οιῖ :μμ

όἔ.εμιο‹:Ι οΠ ἰἀοο:παππὶπΙ`πποἀἰοὁ

άπίοπίε ποκπἰπἱΒιιε πωπω πάω πε!

ΜΒοιιπ:ιιτ 1·Εάο Ηά.έπίππ.Ι.Ηπ.8ε οπ

πτὲ πο τοίΗ.ο.Ιἰοοι ο:: πιπιι.·Ι5.8ε οι; τα

Μ:ιπ Ροκίοεπε οίὶ στοε!οπο!ίι:ιΜΕάο

ΙοίΪἱ.ἱ.ἰῆ.ῇ.ἰόο0‹Τ επιππο.8: Ο.οο.τΐ.

Ι. ἐιποππ.6: ιποπτὸ ἐ πεΙἰπιπ Ρωσ

πίε πω! Μπα Γροοι:Ιοτο:ςμ οτππἰ:

ππί Πτποτ:ιτιιε,8: κορτοποπίἱΒΠἱε,&

ουΙρατα: πΕτο,οθ ἐ το!Ητποπιο ι·ορομ

Ιοπάιια:πτ ὶἰάο:οίὶἰ.Ι.ίιῇ.ἰπ Ρτἰπ.8ε ό.

Ιοεο Ιιι!ιο.Ιτο ποο ὁ ρεποτίππε Πίσω

Με ροτοίὶ οδται πΙίοΙιιέΒιππει ἱπεἰρο

το:πιιία ρεπέτοε υΓπ; επ! πιι:π·τϋ επι.

τ!υππ όέπ οἰιιἱΙἰ,ππὰτπ ίπ οτίτπΙπει!ί

οειιτΩι,ίπιιἰοΞ πο: μου ί`ο,ποο αδικα ΙΕ

τοΠιπιοπίπ ?ειτε ροίΤππτ:πτ Η.άο το

Π€.Ι.ιἰῇ.ὁεΟ.οο.Ι.Ρατοπτοε.8: ποτ.πι

Γυπιιππ.Π.ιιΒέ ίπ οοπ.οτἱ.Νο‹: ροτοίὶ

πο! όοΒοτ Βιππ:ι ἱποἰροτοώ 04:Η06::

φπα Γοοππάιΐ οοΙϋ πιωΙίωτδ,οάΞοδ

Γππτ:ὶ τοίὶἰπωπἰο τορο!ΙέεΙππτ ίπ πα

ιποπ.ὸο :οΠἰ.ῇ.Π ποτὸ.86 Ο.οο.τἰ.ῇ”.

Η πιω. πω ι_1ά Η Ρώπα οσα: 8:Η

πιει πι: πυΙοποιο είπωΜΜΜ Ειπα:

Βατπιπ:όοΕππο οκ πάιιοπΓο ρι·οΒοτικ

οι, Πει θιπκι ίπίτίιΐ δε οπιΊ πω!επ

ἱπἰτπὶοἰε Με ΠΜ ιππΙἰπο!ἱεΒ,πῦ<_1:ὶ

Με ?ειπε ειΙἰπιπιππ ΡτεΠιππΡτἰοπΞ 8ο

5ππυίΠποπέΙπάποπιεΕτ Ρτἰπ·ιὸ Μάο

πιτ Ψ Πο,άπρΙίοί τπτίοπο:ρτἱπιὸ,πε.

το8ιιΙατίποτ πο! ουἰπΠὐΒοτ κά πτο!:κι

ποπέ άπο ποΙ εποε :οίὶοε Γιάδοίιππτ:

π: ΡΕπο ποίΗ.Ι.ιιΜ.8: ετ.θὶόο ορ.Ιοε.

Ι.ῇ.8ε Μοο πι στο άποπ'Ε ιιοΙ :τἰιῖ το

πιο Με οτππο ποτΒϋ:π: οκτώ πο τοΠ·.

ο.:ὶ ποΒἰε. $οουπι:Ηι τοτίο:2πίε πω.

ιίοΓοπππ; εδω Ιοέίπιπο ο πεπα

το ι·ο!,άο ειπα πππιτπιιι·,πό οίὶ :ΜΙ :Πα

πάιιιίπιοπΜ οΙοοπττοπάύ:ιιτ Ο.ίἱ π: Γο

επ ι19πωππε.ιπμπεπο ο2Ήο.ρτοπ.

1.ίΠίσίΕ88.6.ιΙοτί1Μ.&ἰό80 πό οίὶ επ

τππάύ ππάο ὸὶᾶπ Μπα Ρτ0ΒειΜ. τιπ

::ίτ οτίείπο.Ει ππἱε ίπ ΡΙοι·έΓι:Ι; απ

Με άο :οί οτἰΒἰπο ποπ οιιτ:ππι·,86

Ρι·ορτοτοει πο @τα οπξίπο οπτΞάι.ΐ

ποπ οΠ.πτ.Ο.όο Μειπίο εο.Ι.Ε.9.Η.Βο:

ΙΈ.άο ροειι.Ι.Ιὶοοτ.ῇ.Π Επιπ.6: _6.ΐοι1.

Τοπια.



.ιι :ενο νει. ιι :ι_νιιινε. ι”

Τοπία ια:ιοι:ιιιια οι Π:ριιιιειραΙί

:οι α: Ραιιια :ιιιείι:ϋ,Πιρει εα ιΞ:ίι,8:

ιιοιι Γ:ιιιει· :Πιο Μάσι: εο:έιιοΓ:ει:: δ:

Ισιοιιιΐειατε:ιεοε:ι8: ι:ιεο :ιό ΙιαΙιε:

ο::ϋ ίὶιρει ?αιιιπ οι·ι€ιιιε :ιιΓιιιι:αι·ε:

ἔιιἰα :ιε :μια τ:: εοΒιιοιιειι: 8:::.ι.ι: Η:

ε ιιι:!ι.Ι.:ιε :μια ιε.8:ι.ή.Ε::ό:ια ιιι4

:Μπιτ :ιίεειι:Ιϋ ιιιιιΙ:ιΡΙι:·ι ια:ιοιιε:

ιιιιιὸ, α ι Με ί:αιιι2 οιι ιιι:ΐ ί' ε·
Ρέα:: :ιΒΒειειιιι·,::Π οιιεο ιι€ιιιιιξιΓ

Νοε: που: 8: Γαθιε Π: ριιιιειΡα!ι:ει

ἰιι:υὅ:!α.αιε.ίἰειε ιιεἔ.8είι.Ι.Ρόρο

"Με ιίιιιαιι:ια.Ι.ιι ριοε:ιια:οι.ίιι

ιιιιιιεί.8: Ι·Εριο Γο:.Ι.ίι :ιιιι:ιδ. @Η Η

Με: ι::Ιεο :ισ Γαιιι2 οιι,:ζιιιε :ματι

:ιειαε:.8εείι:ια ια:ιο: :μια μωρε:

δ: οιι8ο,ραιε ειιιιιΓ:ι; ω: ΡιιιιειιιαΙι

:ει ιιι:Ηεα:ιιι·, 8:1ιο:ιίαιιιια : ιι: ΠΠ::

οιί.ιιιι·.Ι.ι.8: ().ιιιι Η::ε:ι: :Μια Πι·ιε

ιιι.ιιιιι:!ίεα.Ι.ι.Ε: Νεο :ΗΘΗ είι,‹ιιιὸ:ἰ

Πιιεοι·ιείιιε (Μ: "Μι ιιι:Η::α:ιιι επι:

Ρειίε&ιι:ιι: αι8.ΓΕ:ιε αιιι.8: αι8:Έ.Ιε

8α.!.8: Η :ιό Βιι:.6.:ιιιιά ειΒο.:ιε στι.

ιιιι.Ι.ι. Τει:ία ια:ίο : :μια :Πα Ι·ιιιι·ια

οι·ι:ΐ ΜΒΜ: αιιιαΙιιιο!ια:8: Π:: :ιό Πι.

Δω: Ρι·ιεΓ:ιιι·ιρ:ιοιιέ::1α ιιοιιία ::οι:ιι

ει: Με: θα:: Πιίρι::ιοιιε ριο::ε:ιειε:

ιι: ΟΛ:: ιιι:Η.Ι.αρει:ιΒιιιιι.8: αει :ια

:Η ΒιιιιιΠιιο:Π εαίἰΒιια ειιιεϋ:ιιι· Ριο

Βα:ιοιιεειιιόιιΒιια:αι Με:: ιιιειί:ιία

ιι:: ι:Ιαιιοιεε:ιι: (Με ριοΒα.Ι.ιιΙ:ι.8:

Ο.:ὶε αεειι.Ι.ΠιιΒιιΙί.8: Ρίο:: :εί:ι.!.οΙι

::αι·ιιιε.;.Π:εΠεα. @Ειπα ια:ιο::1α

ιι6!ιαι:ε: :αΙιε ΓαιιιαριπΓ:ιιιιρ:ιοιιέ

νε! ιιι:ιιιίΠ:ιοιιε ιιι:ιιι::ειε:ειιιοιιιαιιι

:μια Γιιιι: ει: ιΠιει:ο ΡιίιιειΡιο :ιεΙ

οιι€ίιιείιι::Βοα:ιε,:ιιιι ει: ιι: ?οικια

ιιιε:ο εαιε:ΐ: 8: ΓιιΓΡιειο:ιε , δ: Βοιιο

ω:: Ρεια8α:ιιι:ιι: ιιι αιι:Ιιέ.ιι:ιιι:ιί.

Με ειιιο:ιιιο ωιιιι. 5.::οΒιιι:ίο.8:

ι::!εο ιιια:τιιιια :μια Πιο: ε: ιιιαΙα ω::

Βιιιε ριο:ιεα:α,ίι ί·-:ιειιιι: (ιιιιρΙι::ί

:ει ιιέ::Ιι:α,ΡοΠ”ιιιι: ιε:Πιιοειι,Γ:ιοιΠ

ιιιαιοιίί :::Ήι:ιεια:α οιί8ιιιε:ιι: και:

2:ιι!.ε::ιι::.ι.<1ιιο:! Η ιιοΙιι.5. οι :παεί

Γεω οι: ::οιιοιια.Ι.Π ::οΊιοι:αΙιι·.

ιΒ.ιιι.$οι:ι.Ιιι Μ:: :ιιιατίιιοιιε ::ιε:ιο

:ιιεειι:!ύΐοιε,:τΡ ει: :αΙι Γαιιια: Ριο!ια

ιιοιιε ιιιιΙΙα μοι: ριαιιιιωρ:ιο ιιε[

ιιιαιιιίι:ίο Ριο:ιιισι,ριατόιδ:ια ι·α:ίο..

ιιιιιιι::ε:ια «μ ιιιιιιιι:ι ΪαειΙ:ἑ Πιε:ίιιιι

τιιι.ιιι·ι:ιειιιιιι·ιι::οι·ϋ ειιαιιιωιι ΠΟΠ

ει: Μι:: Πάει α:Πιιιιειι:ια: ιι: ΕΕ:1ε

οιια:ί:.Ι.ι. ῇ.ριπ:ειεα.8: ιάεο ιιιιιιιιεί

ΡιοΡ:ει ιιιδ:ιεΗ:αι:ϊ ιρΓοι·ϋ ι τοπια,

ριοειιι:ι.ιεΒα:ο, 8:αιΒιιιίο ιερεΙΙιιι·ι

:ιιιιιι:ΕΕ:ιε ΠιΓρε.:ιι:.Ι.:ιιιοι.8: ΕΕ:Ξε

ριοειι.Ι.ιι:ειιίΠο.8: :Με αιΒι:.Ι.ιιοιι

:ιιί:ιιι€ιιειιιιια. έ. :Π ιιιιι:Ιαιιι.8: ΕΕ::Ιε

α::ιιιιι:ΐ.!ε8.Ι.ιίι.5.5.8: Π:: :ιό :ιειαε: Η:

πι:: ιιιειοειεα ιιιαΙιιιοΠα 8: ιιιαιε:Η

ει: αΙι:ιιιιιε, Μι :Μία Ρι·ουι:!ια 8:

Βοιιεθίε,8ε οιιιτιί ει:::ερ.ιιιαίοιιΒιια.

Ε: ιιἱ:ἱε απο ει:: ιιιεΠ.ιιι :ί:.αιι εδ

πω: είιιιιαιᾶ ιιο(2ιι·ι :δροιίε 8:ε.Κε

ίια:ιιιο:ιο ιιι:ιειε :!ε Γε:·ιιιι:ια μπε

ιιιΒιι.ΐ::ιΙί::ε: ε: :ιιιο :ειιιΡοι·αΡοημ

ιο 8: :ιεΙιεα: :Μπα ιιιειΡειε."Όιι:α :ΜΙ

πω: είι,:ιι ιιί:!ε:ιιι· :Ρ Ροίἑἰ: Μο.

ιια:ιιΙι:ει οι:ϊι ΒαΒειε,:ιει·ιιϋει: όρο

τε Αφαια ειιιιιιιιία,αιι: ιιιι6ιιΠω

ροί::τόιιιιίΠιιιι ειίιιι:ειι ΡυΒΗςΠ :κι

Ριι:12:δ.Με0ο; Μ:: Κερ0ιιΒιια στι;

€αιω,ιιιι ειιιιιιιιι ιιιεΠ`ε°ιιιὁε:ιιι,8:

Με: μια δ: ΐε:ιιιεΙα ::ειιΓε:ιιι·,ώ ει:

Τα ιιιώ:ιιιδ:ι δυο: δ: Ριοι:ε:ιΠι,ιιι

εαιι:ιιι ιι·ιεΠε,8: :Με οι:: ιιιιιῖ τ::

Ρ:1:α:ιιι:ιι: Ο.αι3 ΙΕ8.ΙιιΙ.:ιειιι_Μι ε

αό Γ:: Πιιιόϋ.8: Ο.ιιιι:ιε ιιι.'.ι.8: έ:

σει.ρε:α.ι.¦ε&α εΠ.8:ιιιειι:ὸ Διειιιιι

ί`αιιια ροί: ::ιίιιιδ εόιιιίΠιιιιι ιιι::οιι:ί

ιιειι:ι οι:α,ίια:ιιιι οιιιι,8: Μ :ΜΠΕ

ειιιιιιιιι::μιία πι:: ριο:ει:ιο αει:: 8:

ιιιιΡε:ιι οι ιοί-ο ::ιιιιιιιιε Πιιείτιιι επε

οι:α.αι.ιΈ :!ε α:ιιιΙ.Ι.:ιιιο:1 αι: Ιειι·.6.5.

αει: ιιειΒο.οΒιι.Ι.::οιι:ιιιιιιιι.Εάε

τω.:

Ο



μ· Α ανο ΥΕ τ. Α. @πονο

Η

ΓσΠ.το:στη.δεεοε ιιετὸ Η Έσπασε:: ΔΗ

ουσ ἰο:ετιιε!Ιο,σιτ: Δω:: ροί:εει οτ

:: εἰ) εοο:τ:: :Μοτό ΡΜ: :Με εότη:ίεί

ετὶττι:τιἰε:οιιἱι :το σΜε:ιπ φ Π: :Πε τ::

:ίο:κιΜΙίε το:ΠεΞότι,ειΈ :το εστω: :Πε

Ρετίει:Ιο ΓοΓΡἱετοοἱε δ: ΐτεισότε . Ε:

ιοεο εΠ&Π είὶ,ο› τοτυττειτο ΙΙΙ:::ειι·ο :Η

εοἱ,οοο Πε:: ει: το:ετικιΙΙο ρτοσιτΙΠι

τε:εᾶροτἰιιε ε:: εουΓ:: υττι:ΗΕ::ε 6: άο

ΙἰἰτιΕετεοὸἰ,ησἑιιι ἀεΕεοίἰοοἰε σεω

Ιἱοτ·τε :ὶιεετε ττπε!Ιί8ε:ιιτ:υ: Βία! Ισ..

ἐξ Αοο:.ἱ.ἰεἰεοττοΐ.ῷ.οοἱ απ:: ΛΗ:ετ.

δ: Ι.ίἰ εκ ρ!σ8ίε.ἐ.ῇ.8: ατε.:Πίε οπου.

τοτ.Ι.:.6.Π.8: απ:: (με: :εί:τε μπώ

σπίτι:: τινιΙί:ίοΠιε δ: ΓοΓΡε&τιε,ο πω:

οι ἱτ::ετ:υ:Πο εοττἰ8ετε :Πδ::ιτο Ι'οϋ:

ο: το εοτροτε αυ:1ι.άε Μ:: :ουτε

παο: ειτ:τὲ :ὶε :είο.::.ρ τε:ετε:ι.τττ Μ.

$ὶε 8: ὰ ΕΜΗ :στο τω:: ει: ττι:ετσε:Ι

Ισ στ:: ρο:εττ: :ΙΜ Πιίβεδ::: . * $εά

Ροοε :Με ετίι:1εο ριι!:»Ιίει1το σε! ΡΗ

:τετοιο θ: εοττιωἱΠῖιτο : ουσ ει:: :τεε

:εΓ:εε άσο:: στι: :απτο τι!τοι1εο·ι,ιιεΙ

ε:ϋ. εστι:τα ρΙοτε:,οιιοά Με Π: ε:: :Η

δώ ετὶττιἰοε ::δΓετι:: σοὶ ευ!μο:Ιτε:

άεοιιο ετἰτοἱτιε ιιεΙ :ήτο οιιτιουεπ:

Με Ι:ι1ετε::τοειιΙρο:υε στεε:ετοιιὲτιπ έ

:εί::Βιιε Γ:: τεἀἰᾶἰε:‹1ιιοετἱτοτ,οιτο

οσί:Ι ΜΙ:: ἔτι:: Πε :ιο οεοοοετο:ιο

πω:: Ραοεοτϋ οτ:σ,ίποοίύ:ίοοεπι 8:

στ:::ίσιπΡ:Ιοτιεοπ ὶοἀιιεε:.8: οΜε:ιιτ

:Ρ Πε,:τέΡΙτετ το:ίοοε. Ρτττικι:οιιίε Γ::

πιο Μοτο στ:: ροί: αΙίοιιο: οτε: ετί

π:ἱοἱ5,ι:ὁ Μείωτ ει: ιο:ετοαΙΙο,-Γεο

Μεό:ιττετι:Εο::σ:εΠ ιιίάετι:στ Πε:ίιπ

ου:άδτοεοο:τττέ:τ Βιέ:ϋ,οοσο Με

::τιετπι,ιιε! ΡΜ: ::Ιτοιτο: Με: Βάσω

εί:.αιτειι.Ο.οε εττο.Μοο.Ι.Η.6: :ΕΜ

Ιεἔ.ΡσΙ.!.τ.ῷ.Πὶ::ι. Ξεεύ:Ι:: τε:ίστοιιίο

τεει1Ιοτί:εται:! :που Γειτ:κι; :εἰ :ποσο

"Με όσο στι: :τα :είὶεε Γ::ΙΠετϋ:,8:

ΠεΓεω.: στ:ε σε! άεττοττεί:::Ιοοε ουσ

:στο σε! ΡΙυττϋ,ττ::τοτυοίΙτε οί: Ιτα

τ

σεπότι:ο:1ΐ.άετεΠ.Ι.οοί.δ: ετττἐ στο.

:::.ε.ττι οο1ο:.δ4 ΡΜε ο-Ρ:ίο.Π:84.Ι.:.

Τετ:ίει που: :μια Π στομα :Μετα

Ρτοσε:ίσοδ πιο ροΠε: :ιο ἰοοιιἰτἔἀ:ῖ

Ρτοεε:Η, ἰΞ Γεοιιετε:στ,:Ρ πια!εθεί:

τειπ:::ιετε: έττπροοί::ι,οιισό επι· οσο

οεσε:,ειΈ ιιπ::8ικι :απο ΓσπεΙε:,ρτε

ω: σο τικιΙεσετε ίοΙο::ιι::ΈσάΙε8.

ΑοοιΙ.Ι.Μ ::ιτΙοετο:ιτε.8: ίΕάε Πάε

τω.: τεο.Εεοτι:τ:: ετεεεε υ:ε!ε:ιιτ,

ειΈ πω:: εττιπτττε εοπτττττΠ”σ στο:

:το τ:τωτ,τω εΙοεΙ:ΐ ροΓ:εει οίόε:ιπ

το Γε εΙίουειι:τ το:ιΙ::έΞ εό:τοετε:οιιο

οπο: σε ε:: :τπετο::ΙΙο ρτοεε::Ιου:,

:το υτ2εο:οτ ΓοΓΡίειοοε εστε:ε,ΝΞ

ουο:::τιο ἰοἰ:ἰο δ:,μΙά δ: ωεω:τωσ

ει:ί:ί:::Βοοά από ροί:ετι,τι:εοτ:α:το

εεττ: 8: υΦἰεἱοτνΞ Ιττάσει::υ::ο οι:

:Ιιεο.άε ::ου::.άο. Ω'.άεοί.στ.σό Με.

Π.:ιο:ΙΙε8.Α οἰΙ.Ι.ΩΙεο:ἰἔ.5.οοἱεἰιτ:ι

α!ί:ετ.8: Ηἱ3ε στ δ: οἱ ειτττκι.Ι.:τι ροΓ

Γείζ Ε: :τι ΙπιτιιΓττισόί ετἰτιπτοσΙισοε

εαι:Ηε :Μπι Με Μου:: Γσί“Ρ:εΙσπε

ρτοεεόί:ιι:στ8.Ο.άε σεεοΗ.ΠττΒιιΙί.

ό: :Εάε ειιί:σ.8: εκτιί.τε.Ι.άίι:τσε.ΜΕ,

Ροκ:: 8: :μετα :Μο σίείΒοστί:οσίο

σύ Ντου:: :σου :όσο :Νίουε :το ρτο

εεά1:,:οοε οόρο:εΓ: στομα Ροικο

:Π @θα Γεεοτιού οεοιιοεί:::ίοοδ εσ

τω:: :ιο τοοο:Π::οοετο Ρτοεεάτ:οιιία

ε6:τ:: σο: :2:1:ίἱ σ:: τοοιιίΠ:ίοοδ Ρτο.

εεεΗ:υτ ,εδω :μου :οΠτιικι:το :Ιε

ττισί`σ ρτοεε:Η::ο: “το οι: αεει:Πι.:2.

οιισ1ί:ετ 8: οιιἔἀο.8: ε.5ιιουίΠ:τοοίε.

Ντιπ: εΙ::τοοτ Ρτοεεάεοε σωστα: :Η

ευεττι άεΙο:::: 8: ©Χ2:1:ϋΙ:18,ί:1 μπω.

απ:: Ρ:2Π:ΜΡ:ίοοειτ: ίοάυοί::1τ.Ο.

ε:: Με οιιί.ο: ἰοὸἰἔ.Ι.ἱἰ.8: ίΕσά 87".

Ι.:.5.1ιο:: ειπα:: Γεττε:ιιΓεοοΕδοΙσ.Ιο

:μιαί:ιοτιε ρτσ:πττΠΣι ιΠεεοάϋ σίτ.·Ιε..

τετ, οοὸἀ:εΙἰε :ποτε Ρ:οβει:ίο τι:: :Η

δ:: Ρεοεοτίι στ:: σε!ιιετΠνε εἴ: οποία:

φωσ :τι συΒΙτείι!πίσ :πό Βιεττι:,τι6

::Ιοοε:::
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ιίι:Βοειι: π! ίιιιιιιίίίιίοιιἔ ειιιίπιιί ΜΗ

τιη:οι·οιιιουσιο:οιιίιι ιοτίεε ?είπω εδ

τι·ιι ιιΙίιιιιέ οι·τει,ίιιοιιίίί:ίοοδ δ: Ριπ

Γιιιιιριίοιιέίιις!ιιείι,εμιοπίει εδτι·ε σύ

ίιιει·ίτ Γαιπιί:ιΙύ ιιι;Ι εΙ.ιιιιοι· εειιει·ει- ά

:οι ΡΕ: υί!ΙΞ,ρετοι:ίιίει,:ιυι είιοιιίι.ιε οι

ι:ίιιίπ ιιιΔίοι·έ Ριιιτἔ:ιιτ ατ8.ιΈάείιιιι.

ίιιΠιι.ι.Ι.ειί άι: Μιιίοοίε.6.ιιίίιιίί.ίο Ι·ί.8ε

παει οι: πειι.σ.ίιιουίιίτίοι:ιίε.ίιι ίίιι.8:

οι! Επι: :Μπι Γεείτ.ειττι·εί είε ΡυεΠιιιι.

ι:.ίΙΙιιο.8ε στή είε· ι:ΟΠΕιιι.8€ ιιΕι·ί.ο.ίιι

μι· :ταδε ειιΒιι.Π·ξ άι: ιαΠί.Ι.ίίι.6.ι·ίιιε

οιιος;.Ε: ιιιοιίιὸ,οιιίιι ω ΡυεεόΞ εά

ιιιίτιιΐτιιι· ρΙιιτεε οι ιιιιίιιοι· ι , & είε οι

ιιιιίιιοι·ίίε ι:οικσάϋτυι·:ιιτ Η·:ιιά ιιιιιιιί

ι:ί.Ι.οιιοά πιαίοι·ω.8ε Ηἱοιιοιί ειιίιιΓ·ι;

υιιίικι·.ιιο.Ι.ιιι.ιΙΙί.8: Ι.ιιΙει:ετ.8: απ:

Ωει·οΕιπ.ει:ε.ί.ίΙΙιιά.ους ρΙοι·ίουε :ίο

τιι:8:ΐιιιι ιι: ίίιι8ιιίίειιιι Ηίείο Γει·.τιιΠί.

Ρι·ιεά.ί.Ροι· ΐοιιιιιί.8€ Ο.εοπιιιιιι.ιιτςά.

Ι.ει:περιι.ιιτι.8: Ο.ι:οπιιιιιι.όίιιί.Ι.ίοΙε;

τιιυε.8: ΙΕάι·: Ρ:ιο.Ι.ιιι Γιιίι.8: Ι.ιιιιιίοτέ.

' δικ! οσοι: οιιιεΠίοιιδ,ιιυπ ίίερε σε

ειιι·ιίτ είε Γεθο,ειίίουοά όείί&ιιιιι μι

ΒΙίι:ιιιιι οτί ιπίιιετιί οΠ σόιιιίΠίιιιι ίπ

ι:ίιιίιιιιο,ιιιΙΙ:ι , σε! αιΠιο,ίτι ρετΓοιιΞ

2Ιίουίιι::τοιιιροτε ιιειὸ ίΠίιιε είοίί&ί,

ιίε ιιιαΙεία&οτε :Μισο ιιοιι Ρατεοσ.τ:

Ροῆ ;ιΙίοιιοτ τιιιιιέ άίεε ετίιιιίιιίε,οι.ιί θ

όἄ σο αιιιΠιιιι ΜΗ σ:τίττιίι1ίε σε! ιιΙίεΐ

:ειμαι Βιί!,δέ άιι&ιιε ιιιξτι·ίοιιιιαί ίο

ιίιειε ό: ίιι Γο ιιιιιΙεί·ίειο εοειιοΐαιιι

τίι:‹ιιιίεαι›τιιε δε ι·είπει:Γαιιτιιτυε,ετατ

οΙίἑ.ι Ιιοιιιο τιιαΙιε 00ιιείίιί0ιιίε 8ε ?ει

ιιις.1ιοΓι Βιμ: Πι: πω είειιιιοτ ίτιίοιιιιί:

ρειείιιίτατεπι , ειιιὸἀίίὶ‹·: :οιιΓοίιιε δ:

σιιίιιιιοίΙίε Πίστα: ‹Ιο ιιιιιΙείί:ίο επιπε

Μο, είε: οπο ι:ιίιιιίιιε 8: τιι:-ιΙοίίειο

ιιιιΠιιε ειπε όίδϊειιιι ωΡ:ίοιιειιι σε:

:ιΙίοιιατειιι.ιο ιιισιιΙριιτυε. Νιιιιι: απο

ΜιιειΓιιε Μπι: άσο Ριο!ιει·ί ιιίτιίτιιι·:

υιιϋ'‹ιιιὸ‹Ι :Με εΠ ΜΜΜ Ιιοιτιο 1112

Ια ι:οιιάίτίοιιί: δ: Βιιιιεε:ιιίίιιά , οιιὸά

είὶ Πιἔιιτ μι· ι:ίι1ί022811ι είπω: δ: μι

Μία αίτια ό:: άίδιο ιιι:ιΙείίείο αΐττει

σόου; άσο Ρετ ίιίοιισοε τεΠοε μια.
· - `

Μο ιιιι·.Ετ ι:ιιιιι·:ιι ιτπ:ετΠ.1 ο οσο πιο

το ά ώρα· ειιιιιίιιε είπω ίΡΓιιιιι ιστο

ι:είΒίι Με ίΞιιιιε ριιοΙίαι πιο; οί:ιιιιοτ:

ιιιιο:ι·ίι·ιιι· Ιιιιιιι]ιιίά ο:: άίδιίε ρτιοΠιιιι

ιιιιοτιιου: δε ίιιόίι:ίιε , ροί&ίι Μάο:

οικτΠίοιιίουε ίιιουίτετε :οιιτταίΙ|ιῖ.

ά ιιι‹ίετιιι· :Ι112.άτΈΡίί6ίτ2.Είδθ, τιικΜ

ιιοιι.` Ριίιιιει,‹ιιιί:ι ειιιιιι οσοι Πιιτίιιι οι·

κι ιιοιι Πιίτι:οιιιιιιίίίο ειίιιιίιιο,τιό ιιί

ὸετιιτ Πιίίιίείοιιο ειιιοτε,ίιιιὸ !ίιιιιιία

ιὲ οικΓιιιιιίωι· ρι·οοείεί(Π·. ΩΓἔ,ΪΕά@

δόι:ίοΕΙ.ΜοάεΠίιιιισ.8:ί.εσιιι !ιίε.8:

ειιιιὲ ‹ίε τοΠί.ίιι ε.ρι·πτει·ι:ει.ίιιίί . Σε.

ι:ιιιιείει τοπίο :ειιιίιι ω:: ίρΓει8: Βιιιιι

εισαι οοιιτι:ι εΙίιιιιειιι οιίτιιι· ό: παίδ

ουτ,Γιιι€ίταιι:ίίε 8: άι:Ιοιεί Ει·οοεάίτ,

ιιιι οιιὸιί ποιίιέιυιιι ιιιιιιι: [©3111 πω!

τιιικίο ΒιιιιΙε οοίἱιειιι::ιιι 3ο άιιιιιιι·

ἔα.ιτει.ι.ι:ιιιιι ιιι ιιιιιειιιιιιι: "2.& πιο;

ειιιαΙιιιιτ,ιιοιι ι:ιιι·ιιιιιιιι·.αι8.Π.άε ει:

ι:ιι..Ι.!οι.ιιιι.8ε Πωσ άο.ιιιιι·:ι· ιιί.6‹ ατο.

Ι.οιι·ιιτιι.ιιιιάε 8: Ρτοσειίιτ,οιιόό στη

ιιε ιιιιοάίιι ιιιιιΙιίιυάίιιο οιιειοΓει σέ'

Βιιιόίτιι:,Ρι·οιιι·ία ιίίι:ίτιπ ιιιίιιιιί Μ)

ιι:Πειτο:Έιιοιιιιιιιι ίιιιιιιοιιΓει ιιιυίτί;ιι

ιίο ιιιίιιΙ .πιει ίιοιιείἔ °: ιι: ίιι αυτΙι.

είε τείὶί.ίιι οιίιι.8ε ίιι .5.ρι·ιιττετε.ι.8ι

(μια ιιυΠιιιιι ιιιιιίι1ιιι ιιι:Ιοείιιε ?Μια

άίίΕιιιτειε ιίίι:ίιιιι,ειίίΡΙΞι ιι·ιοοι!ίιπο

ιιιἔοειτ,βε ει» οίκο :ιειιιιιτιτ ι:ιίάο,δ6

ιιοιτιιτιο απο 8ειιιο!ιο.ιτει , άε ί·Άείίί

τοιί”ο.ιτ ό: Γριιτ8ιιτιιτ,δ:ξείίί ιιιίςι.ι Ρίο

πιει; οοιιίίΠειι.ι.ιιιόε αιτ-νιτειΙιιιε,Ρ;

πι:: ιιι:ιΙιιιιι,ουο που ειίιιιά ιιοΙοειιιε

ιιίΙικΜοοιιιιαιε ιιιεοι,ιιιιοΓέι; ειι:εμ.ιί

ι·ιτ ειιι:ίο:Ραι·ιι:ι πισω μιιιιο,ιιιοιι Γε

ίἐιοΠιτ ει! αυτ” ,έεΙ8Γ058(ΙΙξΤ Έξι,

ωρα: ίπποι ιιιι ι ει ω. π. · ει ι ι,

Ρειτιια ιιοΙαι,τι·έΠιέμ ιιιοείίι οιιοειιο;

ίστατοί.Τετιίει απο; παπι σύ Πισω

απο



α: ιταχονε τ. α τμημα. ν

τιιτττ Π: απο αιττοτε ρτοεείαττ τΡΓα τα

τττα, Μο; Π: ττττττετΙο ό: τρώτε οσο

τταττΠ ΡτοΒατε:ιττ επτα ττο εδΓο.ιττΠ.

ττττ.Γατα&ιΐ οίτ.τττοο Γατα ιττάοτροπο

ττττ:τ,6: οτττττέ τττοιττίτττοοεπιτ: «Μακ.

@ακα ταττο ιττάτ:τ',οι ρτςτττέϊττ το

ότοττε πό ΡοΠϊ: ασ! τττοιττίτττοοδ μο

τ:οάτ: «τα ού ετατι·τοτ δε τω” Ρυτ:Ιτοα

τοΓυττοκοτττ τ:όττα τΙΙιῖ,ἀοτιτἴι οίτοιια

ττΩΡτεΒοοΓιτε ί·'οττ,ουατ απτο τἶο κτίθο

σττωτττο οιιΠα ετατ,υτττοιοτ οιιαίτ οσα

«τα ΡοΡιτΙτ Ρτοτ:Ιαττταττοττο ωωω Ρο

:τικ ρτοτ:ετττίτο,ουαιτι οι αΙτοιιο τα

ττοτταΒτΙτ α Ιεἔτιτιττο αέτο:ιττατε.τΕο

δ( α 44Β.τ.ίτ Ρττιτατιτα.ά Οκτώ πτα.οοο

ΡοΕΙ.σΙτιτο Ματεο.ττα ατος ασοεε Ρο

οτί πό του: αοτττοτττΙα.::οτ (Με με.

τἶάοεοττοττιιτττ.8ε ΙΕάο αρΡ.Ι.ίτ εστι

Ιτατ . Ετοττττα οτάοτιττ , ΕΡ ε: ΜΜΜ 8

Ρτ2Γοττηπτοτττοιιτ ΡοίττττΠε οοατίττο

Μουτ Γιτοττετ ουττιο; τακτοοτουε. Ρ[.ίπ

πια ταττο:οατιτ ώ ιττάτ:ατιττ τττοοατιΐ,

απο εαρτιττττ ΐοτττΈ αΙταε ττοτοίττέ πια

Με Ϊατττπ,ἀτετ Ροτοίτ,ουόά ατττιιιο τι:

Ροτο ετττιαττττε ττο οιτο οιτα:τττοτ,οΠο

Ρτωτοτττττυτ οτιτΠτέ τ:οοάτττοτττε δε τα

πταετουτα εα φαι: το ρτα:τοτττιιτ·ο οσα

£ιτοτυπτ,8ε Πε :Πἶε υετα 8: το ατο (τω:

Βοάτο Ρτα:ίτττττϋτοτ τω: τΕαττ Ματ::

άο.Ι.τττ;το ττ.().ίτ Γ:τ.οπΡοτ.Ι.τττοοεοτ.

ά ατευ.ττ:Πττττ. το8ϋ.Ι.τττ ττοα!του8.8:

τττεο ΡτιτΓυττν:ττού ιττοετοτ,ουτιτ αΙτ.

«ματια τιιττοΐτττσοτ ιτεΙτόττ εοτττετοττ

:τατττ ΒαοιττΠ`ο Ροττιτε φαω αΙτιΞ Βο

ταττττοττι οδότττοτττε αΙτεττυα.νιτάο ού

ττταεττ οι: τίὶο ιιεττίτττττΙτα οτάεατιιτ,

64 το οοίὶτιιττε 8: το ουοτττ,τιτάο1 Ιτα

Βεττπτττατι 8: τττΙΡτι:ετο ι·:α,ττοο ΠθΓτο

ίδιαττΙτοτα Γοπτ,8:αρττοτα οπο υτττοττε:

οι τΈάο τοΠα.Ι.οο οαττττἐ.ῷ.Π τοτὶετ.8ε

τττιτο ιιοτ.οο.τ.εῦ οτ τ1α.τττ Ρττο.δ£ Ηἱοτ: τείου.τοτ.Ι.τττ ος1:Γουττε.8ε επτα οτ:

::ίττ.ο.οι τοποτε.τττ ττ.Ρτατε·τοα :του

Με υτττοτιττ επτα ο, Ροττττ οι:2Πτοτττ

βατ αςΠττβεττ , η.: ΒΧ ΜΗ τττφτοΒττατο

δ! πααττ€οττατο το ΡαΠΞ δ( ΠΟΠ ΡΗ?

ττττοτττ τοττΓεομτατιττΝϊ πΓ8ΗΜε 5"

τ.τωμ τοΠο.8: στα τσέΜ><α& οπο

οι: τεττ.τ:.οι τοττοτο.τΠ .Αττοφττπ στ:

εαττο 8τ ωατω·τα Ρτ·αιτοοτετιιτ Εστω'

τποτττ τοττάτττοτττε ττοΜίΠίΒΗΜΡ Μ!

ιτοΙτδτα τοιττοτο δ: ότε ΕΜΗ ΡΓ0ΠτττεΒ

3ι1ὸ‹τ ετα τοτε ρτοτττοττιΐ “ΜΗ ΜεάΕ

ο τοττ.Ι.ττ. 5.Γο‹:! Η α8αουτΕάΦ ΙΝΕ-τ;

τω Η ορεττε.3εειΈάα απτο: 'αιτία (ΙΜ

το απο αυτ ΡΙιτττουτ ΒαΒττιτ$ ώ ωΐΡΦ

&ιττ,οτττ δ: το αποτο Γυῷοξω8 ΡΗΣ

Γυτττοτκτιιτ:ιιτ Πτ.ττε ΓοΓρο.τιιτ.Ι.τττ.5.ίτ

αιττετττ.6: Ηῖτ·Ιο τοΠ.τοτ.Ι.τοΠαωεωο.

@ποτε οτιττττττο αιπέ.τΡ «τα Ροτείτ τα

ττοοε ρτοοεττετε: αυτα ο το υποτ'οττ

ττταΡ,8ε ττι τ:α:τοττε οφ ρτα:Γυτττττοτ8:

τ:: ττἶττο ατ:ο.Ι.Π ουτ.5.ττΓιτοτττ.8ε ‹ὶο το

ττττΙτ.Ι.ττο οωττττ.6.α Βατοαττε.8ετι.τοο

:το οταετιιτ “απο Γ.τΓρτοτοπο Εστω

τ:τιττττοτε:86 Μετα τοτουεπιτυε επτά::

οιττα ατο οστού υτττοτιττ ουττ εΠΕ :οτ

τμιοπάιτε,ετιιτι εττπιτπττ,ουοό οΒττετα

τιιτ,είτ ΓοΓΡε&οε:ιττττζόο ετοαττττ.Ι.τ.το

ρττο. Τοτιτα ταττο : οιττα απο αρρα

τ:ατ Ρετ Ρτοοατα,οϋ εΠΣ·: α Ρώσο τω

τητττοιτ·ι ττταΙατ τ·-απα2,ταΙτα Μπα: ρτοΒα

ττοττιότττοτττ Γαοτατ 8: ιιοττίτττττΙο ατ.

€ιτττιοιττϋ , 8: ΓεττττρΙε·ιτα ΡτοοαττοΠε

τττττικατ:ιττ επτα ω: τοΠτ.ΓΡο.τ:.Γοττοτ

το.ττο ριττἔα.‹:α.ο.Π ουτε ιτε εταττττ.8ε

Πτάε Πιρ. ο8.Ι.τττ.ττι Η.ε:τ ταΙτ τοαΜο

τοτουέιτυτ ετττ,ειῖ τιτττοτἰτ,τΡ @χ Μο

ττ-:€ττττττο δε ταττοτταοτΙτ τοτττοτο μη:

Π: απο τοτιποοτα ρτοεοτττ.Ηΐιτο οοετῖ·_

Ι.άο.ττττττο.9.Η.8: Ι.ττ·ιατττικ.8: Ι. ττο.ιτ:_

πατατα ουατΠιο.8ε τοτ,φΕτττα ταετο:

ι:ατιτύ ε·ίτ σττττττ ό: τιττο,οα τω! τητττςί8

οί·-Ηι:τΠ Γροδτατ ττ.τουττοτε υστττατέ πιο

ότε οτττοτοιιε ττοτοοε ροτοΠ:ιιτ (Με

τοτ.εαΙ.Ι.τ.Ο.εΙο οιιςίτ.Ι.τ11ΕοττοΒαττ.ατ

κατ»
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:στη Ρετ τττοιτίίτττοττοτυ Ροτ“είτ :τά τισ

ττττπετττ ετττττωιε μ:τυωιτι,τιιιπ :μια

Πιο άτ::ττΐ εΠἔ ττπμιτΠττο σ.ιετίταττε , οτ

Πωσ ττττοτ.Ι.ττοπι αμκ! Ι.εΒοοικ·τιπ.6.

άοείττοττετττ.8τ :Μιά $ἱΙΙΑ.Ι.ῇ.ῇ.οιτα€

Μοοδ.8: Με ο:: Ρτοοεττε ο κάτσε πιει

Η:: τοπιο δ: εοπωττοτήε :τουτο ΜΜΕ,

8: Ρ υΒΙι::ὲ τοττττΙΐτ ά:: τινιΙοθεττε Μάιο

τςτε υεττττιτέ,πε άοΠ&τι τε:πειττ:25τ Η::

Ρυττττε:οτ :ΗΜ Ιε8.ΑάυτΙ.Ι.Ιτα ΜΙΜ

τεττι.τε.& άε 5άοτυίΐο.Ι.Π ὰ τεο.6.ττετιπ

:τυοά ουΙεο. τττοτττὸ Μάο:: ::ττωίοτε

μπεί: τακτά τετΙδ τυουιτοτε Ρετ τοτ

π18τπα, οι ΓετΙτέ τατηιι5:ιπτ ΜΜΜ 8:

τττΐεττττιττι ΡστΓοπτι Μπιτ τεΕτπιοτιτυπι

ΓυΡετ οα:ιτΙτο εττ:πίπο,ουτά άε τρίο

ττοιιοτττ , ιτε! αιτάτιτοτττ στά ΠτιτίΙττιτάτ.

ι:έ ουτυΠιοετ τειτοϋτΙίτ ά ττττΔωτιττ τι:

Πτε,ουτ άτέτυ:π Πιάτο ΒειΒετ άσμα::

τοώ τοτττιστιτίε:υτ δώ: τ::ίττ.!.οο τα:

πιέ.5.ϋ εει.8: πο.ά.Αιο τ:: Πιτττ.Ο.εο.

@.τερεάΙυτττι1τ ἰ8ττοτἰ. @ποτά απο:

τρία απο ω: :πωπω Ρετ τών:: :τρικ

:στα απο ::ίΓε ό: ΜΠΕ ΜΜΜ? :ΜΜΕ

Έαππε, 8: "Μάο ατάσατοτ τ`εετίΓε εο

πει ττοττο: τιποτε: Για οτυίτατίε, ιττΠ2,

ικά σ.·ειίτττ,8: Ρτορτοτω ΠΠ στυττεττ,υΕΙ

Η: , ιτε! ::ειΠτο Γ:: Ροικτιτ τοίιτττοί'ωπι

84 τττάιειτίι:οοία οιιτ τόσα οο:τοε :πο

το: ΕιεΙτ,ἰττἰυτιτιω ::ότιττττετε άτ::Ιτιττ,

ιιπάε εάιτο:Πιε απ:: επττικτάιτοτττ Γο

Ι::τ:οτ τω: ετ:τταοτάτ. σττπιτ.Ι.τ. ο.: δ:

ετ. Πἱάε ίτιτοτ.Ι.ττεττι τρικ! ΜΒεοτιδ.

!.Γ::ά εμοά άίετί εἴ Ρτετοτε.8ε @Μέ

τίτ.Ετ Ρτομ:οτοει σάιιετΓιιτ απο, τω

:μέ ΐαιι1οΙὶι τη δ: άσ:τοτειτύ, τω” στι::

Η εττττττιπιτ ά:τοετ Γε τετττΜΙοτιπ μα::

Βεταιιτ το τιιι:Ιι.άο τπαοά.ρττπ.6.άω

ίττάτ:. Θ: τι: ειυτΙ:.ιτττυάί. Με άυοεμιο

Γυάτα.5.οοε από ουτ ττε.Ετεο οι άο

ττοτειτοε 8:πιεΙΒ αποτο: , Επι: άε ουσ

:τιτ2τττοτ,τιοτι μια:: :ΡΠω ετιιίττιττε,

::ιττττ ικά :Με , επτα τω” πιοτεε

::όττττΠτ,εΙίουοά ρτο Π: ειιττΙτίτ Μιτο

αιτσηιιτει ττιτΠτε πιο: αιτι:τΙ:Π ττπΡΙο..

τετ,άιιτ τω: τΙΙ:τά εότιτίδτ.τΕάο Μ".

Ι.ειο::ίΙτυπι.ιττ Η. 8: έἰίῖ Βιπιτ.τ”υτ.ΐε:.άί

ε:ι.Ι.τ.5.Βο:: ποτέ. Ε: :άσο υτάετιιτ, ο,

τιτάο:: ετ1τττκιάυοττε:τάο το ειιττάἐ, οτ

ίπτιιττοΓιωτ 8: τυ::Ιά πιοττ:ϋ,ΡοΜτ τι:

τετττΙ:Μέ ΙΕ οΠεοάεπάο :το άΙδτο οτί

τιποτε ττηιτίτστερετ τοτπιοιπτά,ά ιο::

:Ετι·τά οτ ριτϋΙτεὲ :ΗΜ :τά τοττεττάει πιο

Ι::δετε ίττο1:οπ1ΡΙΠ:ιιτ $ά::Ροίτ.¦.Βο

Πει θάετ.8: Ηἱάε· ρα.Ι.:ιυτ Ε.ιέτει.5.Ε.8:

το αυττιεπ.ά:: :τι:ιο.ρτί:τ.6.Βοιηιετάτε.

$εά Με:: :παταω Π: ουτε τΠιιά τιτα

ΙεΗετιιπτ ε6ττττΓετττ,ττιπέ :Μπι άο :Πο

άετέτο ά αφτο :πετώ ετετττρΙιιπτ :ια

Βετιτυτ,άοιτι Γιατι Γροτττο τόΠττωτ δ: Π:

Ι·Ε::ττ ΒοττιἰτπΞ πατάω τσιπ, σωστο: ε?

τιτάοκ ε:: οτΐτείο Πιο,8: :το Μάο τεεί

τιποτε ΡοΙΒἰτ άσε εττπιτττε οι:α:Ιτο εά

οιιείτίοτιοε Ρτοοεάοτε :τουτο ΙΙΙιιτττ.

:ιτ8.:ἰαάΙεἔ. Οοτ.άο Ιἰσετ.Ι.ιῇ.ῷ.Γοά

οι ΙσπετιιίΖ:6ΓιιΙτο. 8: Ηἶάο Ροι·.Ι.Π τι:

2ΙίεΙυτά.6.ουτ ειΒοττιοπτε.ουοά Μάο

τιιτ τττΡΙΙ::ί τετττο:ιε ροάτ: Ρτο::εά::το.

Ρττπιο,ο:ι ΓοΙκττά άεοετ @στο τω.

Μ:: ου: τιιττΓάιέΠοτιί Ρτοεἔτ , Μοτο

:ΗΜ οικΐ 8οοετ::ειτ,οπτΙτε Βοιτιίτιτ..

Με αιτοεττ, ιιοίτο:1 ; 1ιτττ,αιττ:τι:τάιιστ

τέάο τη τ:οτ,τι::·:: άτίάτ:τευτί ιπτάε Ποτ.

ίΕάε ο:Β.ρτ2Π.Ι.τή.το τι. δ: Ι.εό8τοττ.

3ε‹:ιτττάα απο: ετιττττ Ρεα:ειτ:ι τιο::έτιϊ

:τοτε εΠΕ οΡοττοτ 8: α:Ρεάττ: ιι: ΙΕάι:

ὶοἰιιτ.!.ειττιτ.9.οιιτ ττοοετττε:π. ό: (Με

οτδ.τεε.ρτουττι. Ι. τιιίΠΠτιτυοε. 8: ή.ιτ.

ῇ.::.Π Ρεο::αιτετττ. Τοπία τ:τιτίο::44 @υπ

"Με .ττρ:οίΒίτ:ττε ιττεο:ττο Πι:: Φοιτ

τειττεά ιτοΙιιτπ::το άατοιέμ ορετει ΙΕ το·

τω: 6: ώΠττυττ τουΓΡε&υτ Ιτοττττττϋ

Βοττττ:τέ ΜτΙ: τάφο:: , :πατώ στι:: Γι:

τ:16άι1ε ΓυΓρσ&υε:ιττ τεστ: ΦΠ". πω.

Με:: οτετε.:Εαά Ι.ΟοτοεΙ.άε Πε:τ.Ι.

υτ:οττ.5.τ.Νο:: Ροτετττ εοτηιιεττ Π ά

0 Ο “τοπιο



ω Α @ΣΟ ΥΕ!. Α ζ,ΙΒν8.

ΠἰουἰΒιιε επΗΒαι€', «Μπι ΠΜ Βοεὶτιτ

μπειτε άεΒεστ,ε·ο Ψ Πω ουΙρει Πε Πε

::ίτ ΙιοπΠοέ πιώ:: Πιιιπε 8: ώ6Μοσίε:

δι ὸἔοΠ ‹1€ἰ ηιΠε Πιει ωΙΡα Πεπιπ, Πιτο

Γεπέίτε ι.ιέόεί.Ι·Εάε κε.ίυ.!.φοά Ποία

δ: ΕΕάε· πο:::Π.!.Π ώιιιιιΜε Πιτι1ίωι.8ε

Ο.‹ὶε ΠεΜεοπτ. ΗΒε.Ι.Π εΙιιΕε.δοΙι.τ. Μ:

ΠιισεΠἱοΠε ρωωιίΠ. ιΠόετιπ Ποτε: όί

εοπόύ,8ε ΠοτΓειο που ιιπΙὲ,3› Π ι:όττει

ὶΠυπι ΙΒΡΕΙΗΕιιτ ΡκοΒατιιιπ μ:: Μο

πεοε τεΠεε άε ΡυΒΙἰι:α απο 8: Παοκ,

8: 9 Μο. ΜΙΒ ?Μπα ΜΒΜ: από οτἰἔί

πεττι,8ε 90 ποο1ΡεεΙὲΪτὲττιαΙἱυοΙἱ: ό:

ΠΕΠ ιικιΙεάιοίε,Η:άέι υέτίε τοιιΜίε 8:

ΒοιπΠΙε : ὅ€ 9) πό ΡτοοείΕ·:τίτ Δε! ἀε

Ωυτιτἰειήοπιἔ ΡειιεοτΠ,ίεά ΔΙἱειιΕιιε μι

το:ΒΠε,πιιι τι·ω1οκὶε Ρειττἱε 3ΙκιΙίι18 οί

εἰοἰεε;8ι .κό ερρει;επ, 9 ειπε πω..

Πκ:ίυπι οόιπέίΤυττι , όσ Πωσ εΙυεετίτιιτ,

ορἰ.ἰΠιυε στα εΠᾶε Ια-:Γ.ι ερυό. Βοποε

δε επιασε Ποωίτιω:τυπε δ: κι ταΗ αι

Πι Ροιοτιτ δ: σΙοβετ εΙυσείΒοοίΝ' ΠΠ:

Ποί, ιι: ρκοΕηωτ ςυὶπ‹.Ι; ειτἔιιιιπἐ:ἰε!Ρ Β

Βειι:Ραμε Γιηη;ὶ ρτοκιιπὲ ει! 08ειτίε. Ετ

Γεκι:ι τ:ι:ίοοεμμιΠι @αυτά απ! τραπ

ΠΙοιπἔ εοιπκι ε1ηυέ1·αείει1ώΐ, ιιΜεΕ ο

Γιι$σετε Γεωει μιτοεΙιί2,οιιι: ιπειίοκίε

Ρειττἱε Ιοεέ Μ” ει·ίπτω εόπήίΐυπι εΠ,

ΠΠ ςι1ὶΠΒἱΡΔτεετ6 Ποπ ευπιυίτ, ω π!

ιοπππι1ε :ΠΠε μειτοοτε ιιοΙυίίΓε κ::α!έ

«Μπι εΠ ι Π: Π. άε Βο.εο.τ1ιιίωοτ.ΠΜ

:οι:ί`σἰ.|.Π.ῷ.υἱ‹ἰετΙ ειιτοιπὐΒἰ,6ε ηι1ί

Παω ΠΒί.!Εόε ςὁἰ.οὸἱ‹:.Ι.ειἶτω ειιτειπ.

@ΜΜΜ Γει·ιιιιε.Οθειιω: ι]ιΠει :Μ Π.

κμιἰίὶιὶοοετιπ 8: ιιοτἱτειοει› ΜΒειπάειπ1

‹Ιε .ιΙέσμο,ρΙυτίτιπΕιπι ορετατιιτ, 8ζ έτι

τικηάιιπι εΠωίω οΡΞπἰοι:ὶε δε ΜΗ

πυιτΙοιΠε Π: είιιίτειτο Π: ‹1ιιὶί‹1; 86Β:1

Βετιπ:ιπ ατε.Π.άο Πω. ἰπΠτ.!.εὺτπ τἱε

Ιαηἰοοἰε.@.εΙἰπειπ1.ἱπ Π.8: 2Εάε ΊιιςΠ.

|.άε τιιἱποτε. ῇ.ΡΙιιτἱι1ιΠ (μωβ. δαΠ.

όε το ππίΠ.Ι.ιιοΠ οπτιπτε.5.:ΐι Β.πΒειι·ίε.

Α Η ΝΟ Τ. ει ΊΗοικΙὶεε. ΑΜ:

Α¦σαε.:ΠΠ.!.κκν.έίιμΙδ. Θ· εισαΙΙΙ"· 8εβσ.τ

ιἰεὐεωπ υδείπάεπ, Μ Ρτοβε2πη/Μπα,Ρα

ειΐιἰεΜ :οι2β.Ι.κ:::.ΙΠ.Πύ.Ωαί.σδΡ.ρέ:Ρ,·σω
ΒΑΘ· ΚαΡβ.Οκ.σσηβί.άκέΝ.Ειιί8.σο»β.

άκωεϊή.σ ακῇευια/ἰτ/ἱιἔεΙἱἶτ, επ 9ια!·

ωκΨάἰ:·›·εὅιιἱα›% ,·φο·ο&ο2π,·, Μάο Οι!.

:οπ/ἱ.ἰκ.‹ἰε ρ·ούκι.Βοο·.

Π-ΠΠΑΙίαο!ί5.Αάά: ΑΙο.ν.:οπβΙ.ακνζ.

ΠΠ.Μ.Κουσ.εοπβ.σε:Π.Ρει.έε Από: .:57ΐ.

::ίΙΙι].Οίάτα.εοπΠ.::κ.Ε".

ΨΙΠ€ΙΤ€.Αιἰ‹Ιε 9κὁιἰ σε ειω[:υπ ὶπάἴ

ΜιαηΕ,ιίέσωτικ:· €παέι·.Κσωπ.σοη|ίΙ.Μυ.

Θ· :ότι|ί.ίέ.α:.Βε:·.

Πω ιιΞείιΠεε ει!ίειΠυε:ιιτ οκτώ ά:·: Ρι·α:- ό ΤΑι.ιτοτε. Α‹ἰ‹ἰε «μοάπο!κΞ: Επωσή.

Πτιπρτ.ο.ίΙΙιιά.8: :π8.Ο.τιε άι: Μιάο

Πιιπκ:.Ι.Π πκι:ει·.$εΡιίιιιπ:Ίυία άιιω Γε ο

1ιοτιπίπειτι τιπειΙ:ε Παοκ δ( εοπᾶἱιίοιιἱε

εὁΠἰτιιἱτ,ί`οἰΡίιιπι` Για Μπα Παπ ρτί- Ε

ιιαιΠτ:8: ΠΠ: ΠΠΠΡΠ ετιπ!οΠε: ά1ιπίε

επιι:ΙεΙίε @Με πποτίτο ίικΠε.πΞ , τὶυί

Παω Επτά πο8Ιιειτ, 8ε μοά3ευε ΠΜ:

ΓειΙιιιΞε επιπΙτ : υπ αττ.ὶ ‹Ιε ΡΙ πιοι·.ο.

Π.6ι ›η.ς.ίιή.ο.τ16 Ματ. 8: επικἔ‹ὶε εκ:

αιΓε.:.υΙιἱ.8: ΜΒ. Ο,‹Ιε Με ...Η Ροτιΐ.

ιπο.Ι.ῇ.ίη Π. Ω.ιππιπα οοι:.τοιπΡ.ετί,

ΡυπΠίο.Ι.Π.υπόε δ: :Πτετίιιε Ποπιίπίε

ε:

Απ!. σοηβ.ί:σκή. Β υπ

ΠΓΗοτκΠί. Ε: ..Με ω. Θ». ποπψ

σοη|ἱἰΙιιπι έ» αιιίδο.Βε:·.

ΠΡταΓΠωιιηπιτ. Α‹ἰ‹ἰε 5, ω: Με.

ρ›·σσσάοι·σΡοβε9, ω. Π... Φο :φωσ που:

ιἰιβΙ£σΞε£ ά ππιίο κέκσπάέ8επιν·οΡα· ί7$ἔσ

πέωπ./Μ ..ω απ.. ήσο,·ι· ιωΙΙ:€βε:,Ψιέσ

ΗαισΡΜ/ἱυπΙ:Μ :τοπια ἰ›υπ›ισ, βιε/ΖπΡω

Ρτοκάει·ε ›ιοπροβο: Φ·ΡΜ |:ο:η!!εΧο σ.:

ειπε :οπ/ϋιΜι Κοπω.σοπΠ!. £σκ.πατ|. πω

πω: Ειπα μα α!!εδα::Φ· κατ. εωφω

Μ:: |›οποπτκ. Βει·ιιω·. `

Πωσ &Εεττ12Ρτ2[υπτοι1Πυ58τιτ 8: Β ΠΡτεείαπιίται·. Ακἰιἰε ε. πω..! πω!...

Βει!σειιάιιε μοιΠειω δ: ετιιάε:Πε:φο: που.Πωμη»·ιβωΙ:κϊ Μάικ: 44 Ε" απ.»

μ...



εμ” ΑΒ ΡΑΜΑΕ. η

πω! »ΜΙ πσπ!»·ιβωέιππ »π:!ια,/π·κπ

ιίωκ ΒαΙ.(ρ· Ιαποἰ.Μ Ι.Μ)ΐάσ |πιδ·ειι'.έπρ.

παα›·ιΐομξ7κί2πυ· Αἱεκ.:οπρ/ἱΙ.ν.πΒΕ :ώ

Μια", πιο! απ: που μπω:: ροπἰ πιἰ τω·

ΜΜΜ,ΨσΜ ε: βιΒ>οδικ άεβο·ιο, ΙΙ:ἔ£

ρ·οπασκτπ :βετ ιἰσ τπαΙαβυπα : ποπ κατά'

$1δΜια οβε:βαα›·Ξ:άΙ:Ιτ ΜΜΜ κι». ι|ε

Από».σοπβ.ισσ:κνμ·άτεπάο παπα Πα.

8,α:::«Μ πατατα :ὅ:›νι‹Ίια, πωπω:@

διιπι ΡΜπιπη:2Ισπό: Μ2αΜ , Θ·βπαρου·

ἰπιἰὶωυ·ὶιἰεἰκ2 :ποιά οξβΙ:Μιω π. επι:

1ϊποριπ:ΙΙ:Μ. Θ· πω» π, απ: @Μ :σει/Μ

πα:ππίπ Μ: πιω/Μο απ·]π :δΡο,·έσ ω? πιο

πυκω·,πι ή! 0:σσώπππίεα2Ιο,ΕπβΜΙα,ψ

π»ιΙίπι.Μωππιπ:· »Με άπ›π›·ο,ροβππ:ἶ

μ·ούμαι· 1ϋπά οικω Μ £αΙΕ-βαιαβιβε.

«Πς2.€)ππι 2.οπω.0 «Με πω: πω: Ιω

αΙά·προτει. Βα·παπί.

@π πό Ηπα ρι·οΒετἰοπεπ1

Μ: , 8: τε£ἰΡἱ8Πἄἰ, πώ οάίθο άι·: π:

ΜΒΜ Ι'Ρο:Μίτοι· ποπ ἱππεπἱειπτιιτ

ρποπέΒιτΕ: ιΜΈάσ ιοΠε.Ι.ρτΙτπε.Πουτ

δ: άίοίτιπ ‹.ὶο Ι:ποεπτεποτε.Ι.έππἰ:ιιε.6.

ΜΈάε ρτοοιιτα. ΒεΒεπτ Νεο δ: ροΒ

ω" πό ?ειπε ρτοοπτἰοπεππ ΜΜΜ

ρτοιπσΠ ΜτΙ ό: ποπείὶί , ά οπί οπιπί

Με επεφτίοπο ιππίοτεε: π: ακτή ‹ὶο

πεπΠο.οιωΙίτετ δ: οπαπάο.ππάε απ·

τα” Ιιοπππω 8τειικε, πεεποπ Μπι:

Με δ: Βοπε: οπίπίοπίε , Πιο: π! Με

τείΠπτοπιιππ αόππιτεπόί:ιιτ !Έ.άο Μ..

8”. ῆ.Ι.£ὸπ1 Ρ:1τοτ. ό.το80. 8: πω”

οιιἱἀεπι.6ι επττΞι π: ΜΗ. επρ.Ιιεθτ οι

οιτπάεπι. φα! οπίοετπ οΜετιιτ Ροβ

ΙΕ σε :πίσω ρτοεα:Ιετο,οπία Μωβ

ιποάΞεοπώποππ ποπππιοικ πωσ:

πω ίπ ΜΒΜ εὸπἰΒετπτ:ιιτ Ιϊόε ιι:

Πί.!.ὶἰῇ.ῇ.ἱἀεπι ιΠουε.άε Γιιπ.ἱπΠι·ι1ο.

ΡΟΜΙπ δ( ό21κωπ εκ ι 415.* ΥπεΙο Η οπο:κεικοι· οιπιΠτε·τ ?ειπα

παο ωωπα. ΡτοΒπΙΡοίΒΕτ,εΙἰεΙ ποιοί! δ: υὶἀετιιτ,

η Επι" φπα αΙ2ιμοπι Ρ.π..π μ” οπὸά τοπίο:: «πω ?Μπα Ρτοποτμ ,

πκο:|›ο-βἰ£.0 άδεια: άι· Ιων.

Η Ραπ: ιΙππΙΙΔε›^Ι»·οΙπι›·Ε @βία

Η Ραπαμ·οοαπι πο· π:βα οπιπἱ κατ.

@Με Μαὶοτσ:,απ ω: Μ.: |ωΡΉ πά_/δυι

“πω” ιίώςπΜπωπ ,»·οαάπ

16 Ρπωα/ὁἰα !ε3ἐ:£π:ἔΡ›·οὐαω,έπ πισίΙπ44

ηβου:ρίσπαππρω:ρ·ιψαι2οπαππ.

η Τ4Μπιρ ει· ρἰιι›·ιὐιω απΙσπΙο έπων·ω

οιιοτἱεε τε·ίΐοε οπιπἰ επερποπο πω·

έστω ό0Ροπυπτ: 8: όίει10Ι π, ΡυΒΙΙεὲ

άἱεἱτυτ ίπ επιίωκοέΙΙ:ι πο! Ιοεο, ΜΜΜ

οπο Ή1Σπίτπτ,ταΙίτετ ΡτοεοΒίπε,ππτ

ε” Η πω ΓιπΠΐε οτ πωπω άΝεώ

τιπ· άί&ο @ά ΐεπιδιίει. δ: θ:άε ?σιώπ

Πτυο. Ι.επιπ ι!ε Ιαπίοπίε.8: οτε. ΗΒΗ

Πυι·πί.8ε πε οπί‹Ι ἰπ Ιοι:ο ΡιιΒΙι.Ι.ῇ.ῷ.ῇ.

ΐιια,άΙσοπεβ:πΪ›ΙΙ_ῇΙπε,/ὶφε›·πἰ£ππἐ η "' πα π υα:τατικ πυποιιἱά Έπειτα πι::

α: απο μοΒει.ιπ πω· “απο Μαιου

ειπα άάσατ,οαΜ έ: ΜπΔΜπρω αδ

:Η ψ ραΜπα πω: @·/λπΜ , 4ιΙ ω».

ΗΝνΝΟ ιιὶὸεπὸυππ *ώ (ΙΜ πό Η

πα Ρι·οοπτιοποπτ πόττει αιΙπ.μ1δ

Βιείέά:ιππ ροΓείπε ό: άεο65τίπτο ω

ΠϊἰΠἰ_Εττ1ι1ἱὸο111 πίεΙετιιτ, 41ο ροΓεΕπι

ΦΜε οἀπιἱτιἱ, δ: οοτιιτπ ἀεΡοίἰιΙο -

παι·Ιι·Βι:απι ιὶε ὶιιτε πει!ετο,ουί απο

ῦ84ὶ:ιππἱ‹:ἱ ποπ Πιπτ ἱΠἱυε Μπει·Πιε

οικω Ρτοάιιεππτιιτ:ἱτπὸ ιιΜοτιιτ δε..

πεπεΙιτει·,οποά οιπποε εάιππιοπάΙ

Ιἴιρταὸιἔοε τείὶεε σο :πωσ πωπω

τα,εἀεὸ ρΙεπειπι μοΒατίοπεππ Μάα

::ιτ , πι ω: επ ΓοΗι ροΓεἱτ απ! ὸΠΉπἰτἰ

.παπι ΐοπτι:·πιέειπυ ρτοεαΠ. τοΓΡόόοο,

όΜίσΒιιεπόπιπ ι1Μετιιτ,επ 01ο εἱιιἱΙἱ,

απ Φο ει·ίιπίπΔΙί αιιιΓι οιι2τετιιτ: :μπι

Ξπ υ:επΓει :τιι11ἰπ2Ιἱ,ὶἱεὲτ ΓοΙα Μπα:

Ρτοοει:ίο , ουκ ΡτοεεΙΓοπἰτ εκ Ιεεἰὡ

πιο τειπροτε, 8‹ ρωΓοπιε οπιπ€ απ·

ε:επτίοπε πππἱοτὶουε,ίπὸισἰιιπι 8κ με

Γπιππτἱοπειπ ιπάικ.π , οτ ροϋπ Γε

ωπάιιιπ οοίπίοι:οε ουοτι1πόαπ1Αά

Π Ο 2. ου:είπο



ε» αν Ι Α Β ΡΑΜΑΕ.

Β

Ο

πιπεΠίοπεε ρτοεεπἱ : π: πκε:ιπ πω.

πε πυ2Πίοπίβ.δε ιοπ·πέ:Ιε; ιατπέ Ρετ

απο ΓοΙαπα που Εκπαί: φπα επω

τίππ εὁπειππατἱ ,ππία εκ ΓπΓΡἱεἰο

πὶΒπε ποπ εΠ πεεεωωε εοππἔπαπ

πωπω: 2ϊπε Ρα.Ι.απΓεπ:επι.& πω:

ιιεπ.έπ ροΠπιέτ.Ι.;. Μ! ίπ ετίπππεΙΙ

Βυ: πιππ πε 11οιπίπέα ί-αΙπεε πα&αΐ,

πε!σεπτ εΠε ΙικΙπαε 8: αΡετιπτ ρι·οΒα

τίοπεε: π: Ο.πε ρτοπατ.!.πΙτέ.8ε πειτε

μπω 8: πί:τί , 9ο Ρετ ΙΙΙαιπ τα!επι ία

τπαιπ ΓοΙαπτ ροιεΠ απ πυκΙποπε [πο

αεπΙ , φπα ιαΠε ίαιπα: ΡτοΒατἱ0 Βάι

ΡπεΓππιρτίοπέ:δε πίείτπτ “Τε πικαπ

παπτ ιιετπῖιπἰΙε. αι·ε.ιιτ εκττπ πε Ριπ.

ρτοϋαιἰοπέ πεεπι·ι·πΓατίε επἱπι ΙΜΗ

εετε πέεπιιτ,ίϊ τείΙεε αΙἰππ£ πίεαπτ , π,

επιπ εποε ιποττπίιϊατπει ίἱιὶπ Βια επιί

τατε,ιπ είπε ροΓεπ παππυεϊ ιποι·τιπ Με

τεπἱταε αΡΡι·επεππίαιιτ@πω αφ.

8: ΡοίϊΙΙ.τεπετ.!.πεε ποπ Ρτεπτετϋ:. δε

θ.Ιϋ!.πιατ.Ι.Π ππίπεπ1.Ιπεκπ επαπι πἱ

πετιιι· πἱεεπππιπ,ίῖ πε Ιο‹:ο καποτε:

Βιιαετατπτ:ιιτ αΙΙππειπ είπε ιι·απε :πατε

είππ&πιπ. παπι ω” είε Με" επ

επε πποττιιπππ,Π πω: ιιπΙἑπ (Με ορί

πἰοπε:πι ατ8. Με ΓεριιΙ.Ι.ἰῆ.ἰπ Η.$·Ε

Ίπαππο αδπο πε Ρεειι.εΠ επ.Ι.;.6.π

1ιτπιπ.8ε "Με οΙΒε.ρτεεΙϊ.Ι.Βπτω

τίπε.8ε Ο.πεπε Πα. πείππ.Ι.Π μια

εα.ε.1ιπιπε πε 8ταπιι.8: ατε.εικτπι, πε 16 *Ετ π: ΒτεπΙτετΙοππαι·,πτυΙτί Γππτεα

τεθί.ΐΡο!.ε.ΓοΙιεπε.ά πω: ίὶ1ΡΡ.|ε8.

|.ΗΙ.ίπ Η.νετίιπι π πε πω εαπΓα απ

παμπ, :πε Ηεὲι πιιαε Γειπ1ΒΙεπε Ετο

Βαιιοπεε,ίἰεπτεΠ πι&υ ππιιιε τείπε,δε

ίαΙιζτα εὁπιιτπἱε , ιπἔΕπε ιἱο.Ρτα:ΙεΒ.Ι.

Τ εοΡοιπΡπε. υπατπ ρΙεπαιπ ΡτοΙ:α

ποπε αππυεαπτ , π: ΡοΜιπππωΕπα

ξει;π Ιεπτ2Έαεπτ 6138 Ρτ2(Βατ.Ι.Ρτοί

α ιοπεε. . ε τε .στα ιιπειπτ. ,

ποια Ηπεί.8: Ή: τίεΠ1.Ι,ίΙ]. 6.είξπίπε

πποπ;. ταπιεπ π α αιπα πω: ευπ

ΡΙεπα ρτοπατΙο ιπ Με α:πΓα εεπΓεί,

κε πΙατί:ετ Με πό ροτετη: ορει·αι·ι;

παει; πω ΓεππρΕεπα ,ρπατἰοπε, ποπ

·είἱ: τεευ|ατΗετ Γκάι παππτω Ροπή

πα:ιπαι· ιι.(!.πειιιπι.Ι.ιππιεεε.8ειπ

πιιιΒ,πεἐπεἰπίὶτ. εφε. ΚεἔπΙατ1:ει·

απ:επι πίδτυπ·ι επ: πυΙα εοιπιπ8π πι

τετπιιιπ π) ΓοΙα ω” ραι·ίτ δ: πωπω

π: Ρκοϋαιἱοπέ : πα π εα Με ρτοΙ:α

ιπ,ΡοτεΠ πί1Ήπέιέπα ΐεπιετία 'ΡΙ:.εκτί:

9 ἱπ οπιπὶἱαιιε ΜεΡι·οεεπετε , εαπ

ε: αππππο τεπ:Εοτε,8: Ιοεο τετποτο

Ρτοεεπιιπτ.νπ ε μ·οεατΙ Ρετ τεΠεε[

9 ΒιιΙ πω] ιποπυιΞς πίπει·ππτ,ταπτ

πι1Βείί πιι:Μπ ΐοιΓαπ ἰιπΡοΙΒΙΜΙε πἰ

απ”. πω ταΙὶ Με πωαπίαπικ

Γι:: Γρ εεια!εε, ε1πίϋπε ΡΙεπα μοΒιιτιο

Πιππτπτ,8: Ιιαπειπι·,Ρετ ?Ματια Ιε Μ·

ιπατπ Ρτοπετἱοπεκπ πε Καππα ρπέίεα

ό: οἔἱπἱοπε επιππππιτί , ίἱπε αΙίο ω.

Ιππ ο : πω εαΓπε επωιοπωω πεπο

ταπτυτ:πΠίπεθπιπί.Ι.ίπ. (φαω. δε

πω. πε τεΙππ.εαΡ .Ρτ2τετεπ. 6: Η:.πε

τεΠ.!.ίίπ. 9.πιππεκπε. ὶἰπε ίπτείιιτ.Ι.

υιιΙ€ο.ΐΕπε Επι:.ίπΠι·ιι.ά ἱπίἙτπ.Ιεἔ.Ι.

:πω πε Ιαπἰοπἱε.5.αίἰπαιπ,Ι·Ἡ πε πωσ.

1.ποπ ΓοΙι`ιτπ. 9 .].ΧΈπε Β::.ἱπΙΗτ.Ι. Ρα

ειππεπίπε. Ηἶππἰε οι·π.ίπ ΡοίῖΓετ.Ι.ίΪ.

(Με τεΡππ.απτπ.ἰΒἱ οΠια.$επ εσπ

ττα πω: ιιιπετιπ πιιό6Γ Εαπ·ια πό με·

Βετ.Ο.πε οπῖε,κεε.ρτοιιἰπ. Ι.ἱπΠιΓεἰ

πιοε.Σεπ ι·εΓΡοππε0, @πω ΙΜ Εξω".

ι1ετα ποπ εκατ,6: €πεο ιε1Ροιει·α:1Ρ

παπί εοπ:τατωπτ:Γεπ πα Ι.Η:Ρπὶ πο.πό

οτεκατ ρι·ο!ααπ εοπτκαπϋ. πο. αυτέ

Κπακ,πε Ραπο πίεεεατ , (Με ΓειπΡει·

Μπα ρτώει: με: Γε ΓοΙαππ,ποπεε σό

τταπᾶΕπετἰι ,μπώ δ: πικαπ Με π,

πε τείπ.Ιπή.€ϋύ, π» υεΙυπ εὁΓεπτἰΞ:

ΐαπια πως, αϋἐιε, ω ε!! αΙΕπι.ιαππο

π: ΓΡεεἰαΙὶΒιιε εαπευε ΐαιπα εοπΓεπ

τἱεπε. Εσ:ιππ απεττίοπε ραπίε ,Ρω

Βατ Μ. πε πω: επαπι που Λα:πτ.ίπ
` ' ή ` π π.ῇ α

 



φωτ” ετ εΒΙΑΝτνε ε". Β

ττ.τ'.λ Γετιτέτω.8τ Ω.άε τεΠί.Ι.].8τ ΜΒ. ο .[Μοττυοιο.Αάψ ΑΙα.:ῆὶ.α:.ῇ.ΙΙΒ·

εο.!.τείτίε. @τετΙἱτετ ττοτετττ Με»

τοττίτε :Με Ρεπτ:τ,8τ ο οσο: :είτεσ,8τ

Γυρει· ουκ άεττεΞτ ε6εοτάετε,τ!Μ Γι:

η Ρτὲ,ἱττ ττττΕτ.όε τττοιιτΠτίοτηοοε.*δεά

οιτΜ Η πω: ΠτΡετ ΡΙοτίΒοε Μπίστι·

|τεττττεττοεατοτ,οίαιτ Γε :ΗΒΗ ίτ:ίτε,

Με: ττΙἰοΒοε οει·ὸ ι!ερο πετ,8τ Επο

Βε:.Ιο δε:: Με τΠθ:ί Γι:: όεροοειτ Μ

τεττο8:ιτιιε,8τ τΠεεττ,:Ρ ο:: οπτοΙοιπ

Ιορτπάί&ίε εΓτ ροΒΙτετι πο:: δ: Μπα.

Με άίτ:τττπ οιιἰὸΞ,οιτὸἀ τ!τότοπτ τω”

ΜΗ: τείἱτἰηἔεοόίι εἴ: τετιτΠ Διὶ ΠΙοε

ετ:ίτ:ττΙοε ΓοΡετ φώτο τὶεροΓοἰτ , 8:

πο:: :το Μο: Γυρω (μου: τω:: Γε :ή

το! Γεἰτε.ΑΙὶοιιἱ εΠεΠτ,ιι: πο.θττΙτ.ότ1

.τεττπί:,8τ φώτο: , ο, :πω τε·Εετττ πό

οι·ττττΙ:τ το οπιι·τΙοοε επ:ίαιΠε εδώτα:

ουτε ώ ροττεε άε οτιποίοιτε Ροιπ:ιτ Π

ιιε ΔΠετε:,τεί:ίειίτε ά:: οττττιτοιτε του

τοΙΗ8ττιπ τεΓΡόάίΠ'ε:Βεπεευττο ρότ

εΠ`ε,τΡ τείΠε ::Ιττ1οτά σεΓεττ: Με :Π

τω: 8ττ!εΡοοίτ , Ηρώ: τΙε οτποίουε

ριιΒΙττ:.ι τω:: 8: Βιιικι,άεροι:Ιτ «το Γεἰέ

:τα 8: :του τ·Ιε ει·εάοΙττατε.ΑετΙοϋ τει

πτεττ εί:, πω: Η: Με οποίο ποιά

τεττιττ,οιτἔτΙ ιΡΓε άεΒεε: όττ)ϋ ΠΝ: οε.

τΙππο.8τ το: :πιο εΠ`ε ττετ'ετΙΜτ άτ

τΙυεθοΙί.οοτπο:τε το $ρετ:ιιΙο τω:

:Με 8: εατιοπιτ:ί:9ιτοτ! οοικ οετΙοε

τοπτρτοοτι:ιιτ. 7

Α ο Ν Ο Τ.εΤΡι·οΒειτἰ. ΑΜ::το

Φυτά:: σίοΠ.έπ ειψίέκβρνΞ αἰἰεἔῇώ πι.

ΗΜ τμο,ισε! ἐ τμέ|:τω Ροίΐτηςιωτι ΜτΙ

μι·ε.φ· Μάοπω» Επιπσέβατ·ετται.:οκβ=

[το Βεπτα.

Ήώττόεοπτε1τί. Αιἰιἰε Ιο.‹Ιε οπωσδ

_ΜΕταπ.αι·ι.εοπβ.κττΞ.Α:2.:ζβ.τή. Βαν.

Φεβτου.ΩαΙ.:5β.Ι.τ.έε μοΒα.φ· φαΐ.

4°["Μ ρίσκηπ·ούπτ οι ετω!ιβω.(ρ· ω,

τΐτ Αίτε.τ:οπβ1.τή. φ· ία::τ::ς.έπ τ;.τ.τ.τω.

Μ.το›ι]ἱ.ἰ.ε:νζ.Ρκἰ:|›τἱ Ρσ.ά: απσ|π:τπ.

##ηβ.ττΙΙῇ.Βς›·. _

Β

:Β

ώ· τοπβ.Ι:τ.ε.τέ.Ζιθ.Βο:·.

£ξοεΙτε δ:: ττοεπτοε Π: ί::

_ Με: ετ”τα':οα

ι8 Ματια @δια 9ιω!Α ο· 9σωπετα χ;»

το Παντα ευ· ισοτεραβίτσαρ·οΖωταρ,· 2:

|Ια Ι»βυπε:,απ ΔΗΜ Μίιωπ βάσ:/ϋ

αάβιβεπώι.

ιο Ρο·ωτ·ιω το/Μ απ: ττῖέτωΜ έτι/Ξιτπβ:/Η

πρσίΙσπάτω τ: τψΙπποκΙο|τ›·ε›ι‹ἰο.

5Ε αν Ι Τ' ν Κ ιττάετε φωτο δ:

φωτο: Η: Ηττα εθεδτοε. * απο

φα! Γετεπάοιπ δ: ισοττιποοπι , ω::

@απο ττΙττΙοετοτΙο εοπΠιππίτιπ, δ: Μί

οττειπάο πιτποτττττ:ίρίε απτο: εοπίο

πιίτοτ 8: όίεττοτ @το εοπΓτιππρτε,εὺπι

ε:: :στο Μοετοτ Ρτο εκτίο6Μηιιτ ετ”

ΐεδτυε ό: , ο: τε ω! τωΠιιττπ ΡοοΗευττι

ιτε! εἱυΕΙε οΐΗ:τοπι ττάτττί::ατοτ,εοίτ.τε

:επτα Π: ε:: :στο εοοΠιτττοτε:οτ τΐ.τ!ε

τ.πιτ.8τ εκττειοτ.ετΕ.Ι.ρε.6.Η. ΜίουΙτιπ

οετο Ε.ωπα,ειΕ Μσεττω 8: τ:τοττω κα»

Μπιτ: Γετὶ είπε Πειτοτο φωτ: ρα.

:κι Ρ!εδτε:οι· , ο: ό.Ι.ποτ.Γεο οιιττΙτε δ:

οικιοτττε Π: ετΐε&ιτε ,απο Βιιπσε :οτι

ΙοτπΡ:2,οοιτττι τω ιττε,ιτΙοετοτ· :Πεδ

άιτιπ:υτ Ρ!εοειτο.άο.Απο το Γυτιππε.

Οοο Με τ1τ.ιί οο.ίοΐει. 8: άετοθι.!.τ.!ί,

ω. δ: ετίατιτ το ρΙττττοοε ρεττττοοε Μ:

η Π:: ορετίε εοΙΙ18:ΡοτεΠ.* $εά ροπε

2.

Ρετ τείτεε τοτε ρτοο:ιτιττο :Μπα του

οπο: ‹ὶε ροοΙττ:ει οοτ:ε 8τΓεπιττ , οι::

:απο :είτεε τεΡεττιττπιπ “Γε :οίτι

τηεε : ου2τττοτ :το άΙδΙτε :::Ιτιππι τείτττΈ

Π:ΜΜΜ:τα ΠεΙεε.8τ εεττε τη εεωίϊε

τ:ίοίΙίουε απο τοι·τοεπττε ττιπτεο τοΙ·Σι

πτεε τεείΡτιπό ΡτοΜοεοτιιτ τη κοίτα:

τπτ:: τ:οτροτε ττοτττ.τ!ε τεΗτ.5.Γεττοιτε.

8: τιο.ττι Γοπι.Ο.ε.τττ.6.το ρεειιοτ:τττε.

τι: Π: τ::τοΓτι εττωττω1τηθιπιεε,άε (μή

Με άττ:ττοτ ΗΪτ·Ιε Με οοίηο.ἱτ1[:ει.Ι.τ.ἑ

ί:ετετττΙο τεί:ττοοπίο τεΡεΙ!οοἔ 2,οε::

:ΡΓοτυπι τω:: οί: ΜΜΒεοΔει Πάω.

τ) ο 3 ο: ΙΕτ:Ιε



“ πε ντιΑεενΜυτιοΝιπνε.

οι Π.άο τοίὶἰ.Ι.ϋῇ.ῷ.Ιο:ι ΙπΙ.ΒΙΙΙτ ἰπ αἱ

1πίπο!:ι:Γ«ο ιπειίο.Ο.ειο Ιο8οπι ΙυΙ.ιπο

ὶο.Ι.ππΙΙπε_ Οτπποε πικαπ πφωεοι

ὶπἴοιποε , Με π! ΐοτοποοπ1 πωπω.

πἱοιπ ποιπίποπτιιτ πο: ..ο ποοπΓειπ

οοπι.Ω.οοιοοοπ.ποπ ΡοίζΙ.οτΙτπἱπἰε.

8οΠ:.οο ποο.Ι.οπΞ ΑσειιΓειτο.ξε!.οπί ω

οιοιο.πιπ Πιεππ πο! πιστα επιππε πω

|οιΒοδτοτ:οτ Ιἰάο πα:.Ι.πί απτο'. δ: πιο.

τίτ τοΠοε ΙπΓειιποε;ὶ Ροτοποο τοίΙππο

Μο τοΡοΙΙππτιιτ:ουἰα Εοττο το!Ιππο

ποιοι επεπποε οΓ2,8: ποποτ:π::π:ῇ.ο.

ν.ρτεοφιυιπ. 8ε πιιΜιουπι ο!:Βοιιππ

οοπΓοππ,8ι πόΙιιε:πΕ π.Ποπέε οΔυ.Ι.ῆ.

9.η.8: ιπέΞιπιιΒιιε πο ΙοΙιππίἰιπτ πθυε

ΡπΒΙἱοἰ ἱπτετὸιᾶὶ:οιΗἶοο «:Ιοοπ.Ι.ίί;.5.

Γπροτιοε.8ε (Με άοοιι.Ι.πο οπιε.ΡΕπο

Ιο8.ΙοΙ.‹.ἰο οι ροϋ.!.ῇ. 8: οκτώ οι. τοϋ.

α:.Ιιοοι οι: οιισ.οοπτ. ὶπ Μ. τοΓΡοπ. τω ο

οιΙππι ποιοι: οΙ8πΞωι€ε επ Ρατοπο πό

άοϋδαπτ (Σάο ο18πΙ.Ι. ποπ; Βιιι·ιοΠε.

Μιά: Οοο το ιπἱ|ἰ.Ι.ιη.Ιιπ.2ῇ.*3οἀ ποπ

το, ποποιπο τοΠίε :μου εοπΠατ οπο

Ροτίιπππι , ίἰτ αιποοέ ἰπΒιππε ὰ τόπ

πποπίο ΐοι·οποο πορο!Ιοποιτε. Ε: αει·

το Ρπω οἰὸοτιπ οιιὸο π.. οπου. Ξιιτο

οοποιοι· , οοὸά ου: ροποποε ώ, Ιω

ΓΔΜ: οά·Βοιππι·: οπο. οοικιπ!:.ιο. Ι. Π

οπο πκποτ.8ε Οοο ὸἱιιοτ.8: τοΡ.ππἔ.

.Βοώο.Ο.άο ρα.ίποέ.οπίπιπΙο ὶοποἔ. ο

ποοο ἱπτο.οοοπιπὶ "πω... Π...ιπΡιε.

οἱ τατίοπο.Ρτίππι,οπία οοί&υπι οΙο το

ΠΙοοε'ο1ϊ ΡτοΙιιΜτοπίππποτ ΕΕάο τοϋ.

Ι.ῇ.8ε πυΠει Ιοεο αιιιοππτ,9 Ροι·ίιποε

Ξ τεΠὶιποπἰο πορο!Ιοιπτ. Μ οιιίο πο

πποποτίιιτοε ροτοίϊ ι·Ποί ίπίπιπιίο,ουϊει

Ειπε ε·Π φ ι:Ιο ροτΙππο Ι)οπιπ πεποειτ

υ!τοπο.πτ Οοο τοπ. οπο. δ: ίιποιιπ·.Ι.

ῆ.Ιι4ἔ :μπε μου το: ίπτοτ1πΒιιποε πό

οοπποπτοπιτυτι οι Ηἶ8: Ο. .ο Με οπί

πο.ἱιιΓπ.Ι.Ι.οτἔο ποπ οΙΙ ὶπΐπιπὶε.πτἔ.

ἰπΠἰτ.ὸο πέ):.@. Α&ίοποπτ. Ι:οποίε οιιί

οοιοπιτ,ε:ΙππποΙϊο!Ποπατυφιιπίτιιτ:

δ: οπἱ ο6εΙοιπππιπτ οο οτἱιπἱπο , ποπ

οΙΉοίτπτΞπΐεπιίε:οτ!ΐίοο οι·ί.Πο!.Ι.].64

Ι.άοροτίιπίο. πε, οιιίει ἱπἴπππἰει απο

οίὶ 8: ροεπε:ιιτ π8.(Σ.οΙο οοοπτ.Ι. πο:

ἰπΪεπιἰπ.8: Ι.ποο Μίειτποε.8ζ Ο. πο ίπ

Βι.Ι.υπε.8: απο πο Πω: ειπτ Ιίειπο!ο,

ία! ροπυε τοΠππ8έπει: οι τἔιὶ.ο ΗΜ.

8εΡοίὶπο.].εππ1 οιιιοέ.$οΙιτ. Μ ουκ

ίποπο Με .πωσ οίοοτοτ,ορ Μο οοἰ

Ροτίπτοε ἱποοπτπε οΠ,τοειι!πι·ίτοτϊο

το ποίὶτο ἰπΓπιπἰε πό οπο: δε Νεο πό

Ετ ὰ τοΓπιποπίο το οΙΙοποπε,ιιτ Πιρτεὶ

Δω ώ: Με: ο! ίξ ππποτ ποπιοδοσι

Ποοε:ουοπύ οἱ ποσο ίιπιιππΙοε 8:ο.

π: 1·Εοο ειοο.Ι.2 επί.5.ίΙΓοδ.8επ.οο Γο

πει.Ι.ΟαΒίπε.Βοο τειπποπ ΜΗ: ίπ εαπ

Βιιο,ίπ οπΙΒιιε οοΙρίο, Φ Θε οοιοι·ειτ,

Ρεποτιιε οΗποίτοπ:άΙοοο καφέ Μία.

ιπΙε οίὶ ὰ τοίΗτποπίο ΓΕΡ8¦Ϊἐἀι1εΒ:€.Ι0ἰ

οπίιιε ποιέτοι· 8: τοΙΙιεππωτ ἰπ Ιο8ἱ

Βπείπ οοπιι·πτΞύ αΙΙοεπιιε. οπἱ απο:

Πωσ: ΓροοίαΙοε,τοπποπόΓοπι πωπω

...ο οόΓοοιιοπείοιπ,ϋπο το8ο!:ΐ:οΕ Ηἶοο

Ιοἔ.8ε ΓοπειτοΕΙ.οιτοοιιοτο. οπο Με

αιποπίοο οπτποε ροτἱοι·ἰ ὲιοίὶἰππο

πίο ΐοποποο προΙΙππιπ τ, οι οπττἐ οι:

τοΠί.ο.τοίΗπτοπιυιπ οίιι: δα. (Ξεπόί.

ΔΕΝ Ο Τ.ει ΐΒερο!Ιππτοτ.Λάο

είε ΑΙε.κ.:οιψη.ῇ.ὐἰσ.ΟΙ‹ἰ.:οπ_β:κ:ῇ. Β”.

Τ ΚερεΞΙοποι.ιε.Α.Μ οιΙά.Μι·ω «Ιε

α·σπευι οοπ/:ν.άο Ιιο·εΕπσ·απ. ώ· Μάο Οία

έ”.τοπ[.οκή.Κουπι.:οπβσκθ. Α|εκ.οσκ

.β.σκοπή|.Ι2θ.ο· σοπ[.κίΕΕι].ι7.ΙΙό.σ :απ

β.άσπ.ϊή.Ζώ. Μπι.

Πο ρι·ο:Γπιπρείοπίουε 86 ίπ

άκίίε οποποτιε , ε:: οπί

Βιιε ρΙει·πποιιο ρω

εεεΗτιπ· πο τοι·

ωοω. πω).

δ ν Μ Μ Α Κ. Ι ν Μ.

ι Ρπε/ῖιωμέσ:ιο: Θ· ίπάι:Ια,οοϋΜΝο0

,'Ι"δ9.“' αἄΣΟΙ·Μο›ιΜΡΡΩεοά2ΙΜΙπ '

ι. Ρυ·ιβωμέουσκτπ|]·οοέ:: εσω.|ίππ.·

ΡΜ

 



ΒΕ ΡΚΑΕενΜΡΤΙΟΝ1Βν5. :φ

ε Ρυ·ιβωρι2ο[4δΙ8 9κΛΙ/2:.

Ο Ρ›·ι/ῖι›πρ:Ισ|ἑἔ?ἐ ?κακάο ‹ἰ: ::υφου·:

ρ·ι:::έ:ο Μεβαιν:: Μ! ρ,·ι/:κ:.

; Ρο·ι/ἱ‹πιρ:Ιο αν ρ›·.:/:»:Ι[αδο,παππάο

ι,·.-Μπω,· ἰιιρπ:::τΙ£κ»ι.

ό Ρυ·ι/ἱωπΡΔἰο |ιοπιέπέ: μωβ.

7 ΡΜβιωμέο πα£ωκ 9ιπά/Π.

Ι Ρ›·ι:/ἰιΜΡ:ἰο Πού: ωιπ:ιὶπι€ιιἰ‹ἰ/ῖ2.

ρ Ρ›·ι_/ἱ:πιΡ:Ιο απ: @· εἰ: Μ:: ιμἐκἰ]ἰ£.

ιο!Ι::·ι/κωΡ2Ισ ::πι:πυ·έα Ο· Και: «Με

π.

Η Ρωβπκρι°ἱο ρ·οβαθέΜ Φ· ΜΗ::

Ψαάβι.

τι Ρο·ιβωρ2Ιο κίο!επω 9ιιΔίβ:.

η Ρυ·ι/κωΡ:έο @·_|ῖ£ἶιο ΨΜΜ0£ἰ0 ιἰἄσ

ποπ.

η Μάι:Ζωπ ΨΗιίβ2)Θ· ιωιἰ: άία:τα,·.

η 0:27:10::Μή”μπω ιι:ἰρ›·ἰιωιο :ὅ

πι€βο,β :δικα τιω2ρωπω ὶιἰυ›κο:

::(Ι:: ιί:ρκ!ν!Ι:α πο:: φ·]ςιπω ρο·οβακ

Μπι,απ πάω:ροβέι :Μακ ΤΙΜΐ Μ”

π.: ομπέυπό: 9ιω..ΐίΙσπΞύικ ἰ›ηκἱο·:ι·:.

Η ΜάΙ:Μπι ΡΜπεΐ 9ιωκιοάο /ὶυπα :Μέ

ίκι::2ω· , Μ' 9ιά: |ε.ωω 9ιω:.Πέσπιδικ

ΡοβΙ: , ::Ιαπιβ Μ:·ιάμ:κε έ: ΜΜΜ:

Μ:: ΜΜ:Ι:ια σ.#:·π[ί απ: ρενω» θα

τ: Μάι:Είί/::εΐάιϊ :/ὶ,β Μ:αψαιω ιδιω

.:ί: αΐιο:::βι:ίου:” είίπϋπέ:έ: :αφ (α:

Η ΜάΙ:Ζιυπ :σπασω :!!,·β Θ:: τ:::|›:›·ἰ£ 1

Μα!υψ::Ι07:Μ Μ έστω /ιω μοβ πιά:

ῇσὶισωροφει›·αιιιω , Με ποπ απ:: αἰὶ=

Θ” ι:]7ίπιτσι2: τοπίκυΠΜ.

Η Ιπιίι:Ιππι Ψια,·:ιἴ :Κβ έπαιΦαπα @Β

Ψσίά[::έ2,9κοπ:Ι:ΑΜ ά:ΙΙηκί.ίε ά:ρ›·:υ

ΙπΪκσ Θ· :ήπια αἱ ἰκἄί£ἔιἰκ02ϊ:£σ£9%

ιο Ιπιἰκἰιυκ Ψ4ΜΜΜ Φεβ ΜωΙριιιω ά: 2.

:Μπικ: αιαβιδά: α·έτωπ: :οπιπιἰβσ.

Η Ϊκἄἰ£ΜΜ]:Δ:ΜΜ :β,β |υ·οδ:ικο· Ψαθά

άπ:ι42α:ιαβί!π:/Μ Μ :ίσκιο κ! πω:

ει: 8 ιἰΙο εκπέέίκαιο αυτι οπιβ απ:

είσιίποινιισ.

οι Ιωἰ£:£ωπ ]:ρώπιιιω :ρ ,β ἰπ:ιιἰμ2ιω 3

καμια :Φ!έκσ[κ22,:::ιω απ:: Ιικίίσ

:ἰωπ,|:ψ`: :π!Ραδί!:Μ εἰ: :αδ σέ.

πω::

η Ιπἄ:ἰκπι οσ.(?απ:ΐς/ββΙ>:ού:2πσ· ?Μέ

ἰπ::›·ἱπ:ιιῷαιπω ο· οπωυπ βι:Μπ:

από: έκία›·2οβ κά 41:10:10” :ποσο

ί'Ω ΦΕ.

η. ΙωἰΜωπ πωπω :|Ι,/ἱ ίπ:α!μικ:/ϊΕω

ω» ά:!Ζηκοκ2:πι, π:,προ:κ!τΜ::

Ι::ιτ, ερ· πση:υ·ο/πΖωτ.

η Ιυπώ:Ιισκ ‹ἰ::Ιωιιπι Φ,/η»·ού:Ιαν αδ

?καπ βΙαι]:): 9πὁκι' Μ α!Ι9πο Ιοεσ :ΜΙ

Μα!:/ιέΠοο·::,ζρ· ά:σ·ο[Μο·έΐ: :ιοί οαΜ:α

ω» 2›·απ/ἐκπ£:::@· πιπ:ι·ιι :ΜΜΕ πω:

:α2οτ::,/ἱ·:ιιυπ`|›:υ· ΜΜΜ ι4ΜΜ Φιίβι'υ

:Φωτ ιί:υ·οΒα:Ι,ιικίπ:ι·αΙΙ,ζρ· ο:η|ί.

ι6 Ι›ιιίκΕκπι ιιιπἰωτπω›ι σ! ,/ί|»·ού::ιπ·

Ρετ ::ἔἶ:.σ ἰιἰοπεο:, ι]ιώιί έ: 00ΠΙΝ1 9κἴ

ὶπι]κΙ›·Ι2κ›·,ψ Μπι:: Μωβ: :σιιιωΖοκι:

ο· βπιι,|παὑ:π£ἰ: ΜΜΜ :Ξ απ:: οπικί

:.ν::::Εοπ: πωΙοτΙδιω.

η Ιπιάκωπι ι1ω0ιίε:ΜΙΜπ :β,-β ίπ:ιοΙρασ

:κι αδέε ιζο:πιτπ:/ί: Μπί:|Τ:Μπι έκ μ::

βπαπι ο#τη/ἱ,π:ἰ :Παω αίιοπωι.

Μ; Ι ιιιίί:ία ΜΜΜ αἰπι/ὶιυτ :Μπα ά:ίίκο

εκ:π:::,5ια Επιί:.ν Μπι:: Θ· Ζ:έΐου·ασ

:Εο[ιιη›:ηο:›Διἰ:›·: ΡΜςβ ε:: 9ιωωι:::

Ρ:ψπαυ·ππι,ζρ· ::ππρο›·κΜ , Θ· Ισα”

Μπι έίκω:βωτ: σε.

νι Α Γυρτἑι άίθυπι* :Η ό: Η·

@πω δ: εἱυχρεττἰΒυε , τεΠετ πω

ιὶο υἰἀετε άερτςΓιπιτρ:ίοοί5υε δείπ

ὸἰεἱὶε άυΒΙτατιε , £μΠϋιι8 ΡΙοτιιπ3υε

ρτοι:εάίτσ.ττω ιοτιπαπε:8: ρτιπιο ιιί

άοεπιπιιε ά: ΡτςΓυτιπρτἰοπἱὸ°,& Ροίὶ.

σε ω: ά: @Πω Μέ:: ΓυΜ:κιωπ

άυπα.*Ρτ;ΓιιυπΡ:Εοηϋ ε1υτἔπιι1ΙΙ22ίὶ1Μ

ΓΡεείεε :παπι Με ί·Ά4%,ει!Ιει Βοπήιιέε ,

:Νέα ικιιυταρΙΙεωτἱε τπυτι`ιω,ειΙἰ.ι ω

Με ά ὰ:: Ηπα. Παπ ρτσ:ΓυπιρτΙοουιιπ,

Με τεπισκι:Ηι δε ἰ€ιιἰε,ο.Ϊἱ2 ΡτοΜΜ

Η: 8ε άίΓετοτει, ό: Μ: Δωεω: υιοΙΞια.

*ΡτςΠιπτ ιἱο ΒιΕὶΙ :Π,ηιιεΐάο εκ Ειᾶο

3Ιἱ£ι1ὶι15ἔ0ττ1ὶυἱε ρι·::Γυιπέκυτ ειΠεΙυΙά

` Ι) Ι) 4 τοπια:



ισ ΠΕ ΜεΑεενΜετ10Νιπνε.

εοπει·ίι ειίι·ιι , πεί ρω εο ι παπι ίιιείείε

είπε ρειΓοπιιπι είίπιίιιοίί ίιιιί:ετ πε

τίει ε:οπίίείει:ιτε ε: πιστα ί`ίίί επίπιί,Γε

είίπείίίιιι πωπω δι&οιιίπι εοπιίπ

ἔειιπίΠ. παπι ει: ε:ίίίο.ίίιιιιε ΕΜΗ δε τοπ

ιιίοπίε ρει·ίοπείιυπι εειρίιίιι· ε·οπίε

&ιίι·ει:ιίτί·Εείε είοιιιι.ίπιετ ιιίί·. δε οπο.

ί.είίι·.8ε ?Με ειδίίο. δε οίιίίε.ί.ίί.ίοί, ίιι

ρειΓοπίε ειιιίείεει; ιι:Πίπιειτοί·ίιιιι δεσ.

Με ίεεε ίιιί.πιιιίε.ί.Βιιποίί.Ει ίπ ρι·ί

επίε παρει ίίίε:ίείε εοπίίείει·ιιι·ε,ε:ίιίπε οί

και ειίίίε ειπίεε πίειίι:ίιε ί·Ε επί ίεξεδ Ιοί.

ιπειίε.ί.Βίπιοίί.ίίιί,8ε ειΓοπιι ρεέίΞ

είε 8ε ε.π:ιπι είίιείίε είίίπιιιιίοπιε δείπ

πιει ειί.ίίε ειπτεεί £ί.18τίΕ,Ε2ίί8 ρί·ιεΓιίιιιί

είπω: ί:Εείε πε πιίΙίτ.ί. ποπ οπιιιεε.ῷ.ἔι

ίιπι·ί:ίιιτίε.ίοί,είί.ίίίίίε είπτε.ι 2ΠίΠΊδϊίθε

πίε 8εε:.Ει Ε:ιείεειεί ίιοε ίἙείε εεείίί. επί.

ί.ειιίιείο.8ε Π: είε πεί ιίεπ.ί. ὰ ίεοπιιι Η.

είεί. δε θ: είε ιιιι:ίίίο.ί. είε πιίποί·ε.6.

εοιπιεπιιι.8ειίωίεεείίί. ί.ίίί. ίπ ιίπε.

Ιιεπι,ειίιίιι είιίιιίειιι είίτιιπι δε ίιιιΕίιιιπι

είπε είί.ίπείίτ, ειιίεπι ειίπι είίε ρί·ιεΓίί

πιίπιιίε:ιίτ Η:: είε ίπίιιι.ί.ίεειπ ειριίεί Ε.:

Βεοπἐ.ῷ.ίί ε:ίιίίε υπ ίπεε. 8: ΕΕ είε απ.

δεειίι·ε.είατ.ιιί:ι ίιίε.ἔείί:ι ίιίε.ρ. ίιίε πω.

δε ίΕε:ίε εοπείί.ίπίίί.ί.οιίίείειπι.ίεεπι ίια

Με ίπεί1182ίε ίίίείείε ειίί·ίοΠίε δ: Πι

ρίεπε,ειίίπ (1ίίίίιιίε ίιοπιίπίίιιίε,8ε ρε:

ειιίεείοε::ι εοπιίει·Γειοειιιίι είε ετίπιίπε ί:

ίπειίίρετιίε , είίιεπι ίπιέε:ίίε ιί88τείίει·ε

δε εοτειιίετε:ειίιοπίειπι πιτείε εοπίίει·Γι

τίο,είϊ πιαίε επτα: ίπείίε:ίίίπι ^ιίιτίίΕ είε:

αείπιί.τίίτο.ί.ίί ρίιιτεε.5. εί'είείιίε.παπι

ει: πιειίε εοπίιείΓιιιίοπε εείεπι ίιοπιίε

εί·ίίείτιίι ίίίτίοίὶίε:ιίιίΕείε εε:ίιί. εείίε.ί.

εείίίίεε.ΣΡεείίιίε.ίοί,είε:ιεοι· ?σιτε 8εε:.

Αεί ίείεπι είπω είί ρίιίίοΓορίιί, (Σία

ίίε ειιίίίειίίε είί,τείίιίπι εοπΓοπίο είε

ίε&ειίίί·. Ιιεπι εοπίίείετετ ίοείίπι Γειι

ίοεπ ίπ εμίίίιιιε εοπιιετΓείο.ιεείί·: πω; ε

Γεεείπείιίίπ ίοεοτυπι είίιίειίίεείτειιι δε

ίίπίεσίεείπ , οικία εοίίίΒιιίίί εοιιίε

4·

διίίτε:ίίε (ί.ίί ιιιείπείρ.ίια Γιίε.είίεπε.ί.

Ι·ί.8ε ίίζείε ρεε.ί.Διίτ Βιδιίι.6.ειίεπίε.Ρι·ε

τεί·ειι εοπίίοίείετ ίιίείεκ Βάσω : είπω

ει: είίιιιίίιΔιε ί·ίιδεί , επίπιίίπι Ειείεπιίε

πιείίιπίπ:ιιι πίείερειί.ίιειεεί.ί.ι.ιιι είί

ιίίείει·ε ίίοε είιεπιρίο. Νεπι Η τίίιί Γεί·

ιίιίπι ίίΒιιτυπι ιίειιείίε:ίειο,6ε ίπ ίίειίείε

εεριίιτιιιτπ πιίεπι:πιιιιεπ Γεεί.ίππι Γίι8ί

ιίιιιίπι είίεει·ε ιίίείεοί δε ιίεπείετε:ι.ίπ

είε Η ροίίεει :ιο ειιιριοιεείιίΡιι€ίτ, πιε

ποπ ροπή: τεείίιίοίίοιί.ι εοπιίεπίι·ε:

π: ίί:είε πείίί.εείίε.ί.ίί τίίιιιειι.ῷ. εἰ επί

Γετιίιίπι.Βιείτ απ! ίιοε: ίπίίίτιί.είε πειτε.

2ιίειίί.8ε είίί·ίε.6.ίε είπαμε τοπτΕπιι.ίπ

.ε$εί·Εεοπιιιιο.ί.ίί πι: απτο ίοε:ο.5.ειι

ίίοείίεπι.8ε ίίἱείεροίί.ί.ίί ίιοπιίπεπι. 8:

Ό.είε εείία.ί.ποπ εοείίείίίίιπι. 8: εχεί·ἑ

‹ίε ρπείίίπιρ.ε:.ί.Νιιίπ ρεί· είιττίπΓεε:ε,

ρίοίιίιπιιίι ίππίπίεεεπιτ Κ είεείίίίοι·.

.ίί.είτείι ίί.8ε ίιιίίί:. είε τε. πω. ε. μ

ί.ιοπίίπι.ίιίε πείπειίίε ρεπΓειείε ιίιδείίευε,

δε Με ρπεεεείεπτίί:ί.ιε δε ρι·ιε(`επιί.

Με, είε ίιοπιίπε ίιοπιίπι πεί ιπειίίίπι

ρι·είίίπιίτιίε:ίίτ Με ί:ίειι·ίιιιι·ίε.8ε Ο.είε

ρι·ίπ.ιι€επ.ίπ τείι.ί.ί.5.ίίπ. 8ο είε οίίίε.

ιπεεί.ιιιίίί.ί.ί.8είπείίιίε.ίί·ίείε ί·ε πιίίι.ί.

είείει·τοι·επι.με ίιοίίεε.ίίιί,εοπίῖείε

πιο είπε ρι·εεεείεπιίε Με ει&ί.ι. "° Ε:

ίισεεί·Ειδιί ρίιίεΓίίπιρειο είίειίίιιπείο7τι·ε

ίιίιίιι· είε ρι2τεί·ίτο Β τεροτε πεί με.

Γεπε:ίίτ ίί είπε ε:οπΓίίειίίιίείΓει ίπίίι·ίι

πιεπτεί Βιεει·ε,8ε είίίειιίοεί ίπίίπίπιεπ

τίίπι είπε ι·είίοεετιίτ ίπ είιίίιίιίιπ: επ

ρπετειίτο Γειδίο ρι·εείίιπιίτοι·ίπεοπεί

πεπιί εοπεπι είίπι: 8: Πε υπο πιοείο

ίιιιείίίείπίί. Ο. είε ριοίκίε.ί.ίίιίιειιιίίε.

Πε επίπι ειιίι οίίπι ί·ίίίι πιιιίίιε ,ίιοείίε

ρί·ιεΓιίπιίιιίι ιιιιιίιίε:ιίτί;ί:.είε εεείίΓει.ί. Η

ε:ιιί.6.ίίΓείεπι.ίίε ειίἄ ρι·ιεΓίίιπίτιίι· ρι·ο

είίειίιο, Η οίίπι πεί ίιοπείε, οίκω πο

είίε ίίιίιοπιιε:ίίτ εί.ῷ.ὲ ίεπτοιίιίε. "' ΛΗ..

επίιιπείο είι ρί·:εΓεπεί Βιέίο ρκιεΓιίπιί..

τα: ίπ ριίι:τεπιο,ίπ είε ιίίείει·ε ίπ εεΓο

ίε8ίσ

--....ί



πε τκαεενΜτ·ττοΝτενε. τ,

τε8τε.Ο.αετ τοεδ το!. ιτε αετοτ.τ. το οοτ.

άτπ εοτροτε αοί.πτ ποτττ τοιττ. @ο

οοτε ποτα.ττετπ, οοτ ποπ Ρτοττατ εττ

:ποπ οπτεοτοτπ ,τοτε Βετο πτπΓοτπτ

τπτ εατοτππτατε:οτ (Σ. ιτε αετοο. εττοετ.

τοεττ.τ.τ.8ι ττἰιτερτεοα.τ.ρτοιιαττεαττο

πο. $τε ο: ιτε τττο τπατιππ ΡτετΙοπττοτ

οοτ ΡαετΓεττοτ ιτε ετττπτπε:οτ ττ·τιτετττε

οοτ ποτ.τπτ'α.τ.αττττεταε.τπ ττ.8ιτ.Γεο.8τ

ττταεπτετ-οποιττοπεε ταδττ πειτε τοετ

ποιο: Ρτοτταττοπεε το εοπτταττο:οοτα

τατετοπτ ρτετοτπο; εττατπ ρτικτοπττΓετ

απο: ταττττ:οτ Ποτε τοτ.8ι πιο. τ8πο.τ.).

*ΡττοΓοτποττο οετο ττοτπτπτε εττ, οτ

οοαπιτο οττΡοτε?ειττετττε οττπ ραττοπτ

ατο το1τπτττ,οετ ιττεατ το εοιπροτΠιπτ το

οτπε,οετ τοεο οταιττεοιιεπττα οι πο

πττποτπ. παπι πό εττ οεττττπιττε:οττ:τ:

οοοετ τπετ. εαο.τ. ποπ οττ οετττττπττε.

1τετπ ττοτπο ποπ ρταεΓοτπττοτ Μετα

τε Γοαπτ Ρεεοπτατπ : :οτί οτε πτοττα.τ.

εοιπ :το τπετεττττο. ττειπ τετ ταετ”οιπττ

οοεπι ποπ ειιτρατεττετπ:ιττ ιτε τετττ.

τ.ιττιιοε.τ.τεΓΡοπΓο.τπ Με οοὸιτ αττ

οοτε Π: Μπιτ: ττττετ:οτ Ο. ιτε ρτοτ:τα:.τ.

τοττίτο. 8: Ο.ιτε Με οοτ τπττι.ποπ ποτττ.

ίπποι· Γετοτε.ττο το: ΡτεοΓοπαιτ, δι μο

πτετ τεεεπα ΡτεοΓοπτττπτ ποταττο Γεττ

Ροδο οετα:οτ Ο.ετε εοπτταττοπ. 8ι εο

τπι::επ.τττΡοτ.τ.ορττπτα.ττεπτ το:: οτε

Γοτπττ Ρτοπτετ εοπτιτπ&τοπο τ`απεοτ

οτε οιππέτταοιτο εετττιτε:οτττζιτε πω.

ποπ.τ.πό Γοτο.τ.τετοοπτ'ο.8τ το οοοιτ

το τ`αττ`ο τοτ.αοτ.τ.Ρεπιτ.ττο τοκ μετο

τπιτ αττοοέ ροττοε τττπ ττεττατε οο:τιπ

τοαττττα ιτεττοιιτττο:ιιτ ιτε Με οοτ π.

το αττ”εττ.τ.ρεπ.ττοε τατπεπ οοοιτ τα2ο

τετ ιτιεττ , Γροετατε εττ το οποτε , πω·

τ.ντετ τττπΡττεττατεπτ αττπατατ τπτττττατ.

Ντ πο.τττττ8επτετ ττοε εττ`ε τοΒοταττ

τω· οετο,οοοττετεππ ;εοπτ'ταταττοοε

τπατιτ εοπττττττε,τε·ετττ]ο,οοτ ττεττ Με

ίε,ΓετπΡετ πτα:Γοιπττοτ οοιτττ. άστο τί

Χ

τ`ταοιταπιττ απτπτοΜε ττεεεττ: 8: εοτπ

ττττΓετττ:ιττ(Σ.αιτ τεεεπτ ()οτπε. :το τὶ

εα.τ.τ.8τ Ο. ιτε τπτοτ.τ. ττ ποπ εοποττπ.

οποτε Γετπρεττττεοοε ιτεττοοτττο το

ττατ,ττ ρτατεπεταττοποταττατπ πετ ατα

ετεοταττοπετπ , ττα οοὸ‹τ ιττεατ οοὸιτ

ποπ ιτοτο τττοετ ετττπεπ ε6τπττττ, Με

ετοττετ 8: τταπε: Ρτοττατε. οοοττ εττε

εττατπ,πτ ποτ.Λεεοτ.τ`πΡετ ιτιότα τ.τ.Ο.

«το θεα. Αττοιτ ετταιπ πω. ι:ττ8πο1°π 8:

οτ:ττοτοπτ ποπ τταιτε,οοιτιτ αιτ τ·ιοε ο:

ιτετ.τεατ δι ροτεττ Ρτα:Γοπ·ιτ εοπττα αττ

οοετπ ,οιτὸιττρτ`ε αττοοοετ ιτετιότοπτ

εοιπτπτΓετττ,ιτεττετ εοπττατε τοιττετ ττ

τοετ τπατοτπ τοτε εοττιτπτίτ`οτπ, 8ι οπο

τποιτοεοποοε πετ τεττετ πετ τπιττετο,

οετ ποτε πετ επτιτεπτταπτ Γαέττ : οπο

πτατπτεεε εαοετοτ,οοὁιτ πετπο οτιτε

τιιταπτπτοπτ τταποτττο ποεεπιττ , πττἰ

δι εττ`εέῖτοεττιετττ Γοτ:Γεεοτοε:οτττί στο

οοτο.ττ8πτ.τ.ττησε.αιτ Επι. Ε: Ρτοπτετ

εα ιττετττεττ, οοὸιτ Η ουτε εοπτττεατοι·

το ττοπττπε οεετιττττ`ε οπτ οτοατ, οοὸά

ποπ τεπετοτ Με εοπτ”ετετοπο.παπτ

ιτεττε: εοπττατε ττοτπτπεπτ ετ οποοοα

τοτττ`ε οεεττ”οπτ:οτΜε τπτετ. αότ.τ.εό

Γείετοπτττοε.Φοιτ ιττε ετταπτ,ιιτ ποτ.

Γοπτα, οοαττ.αι:εοΕ ττα:.5. ττοπι εττ ιττ

ετοτπ.ρεεεατοτπ επττπ είτ Μπιτ εττπτέ

τ`οπετ οπο ιτεττετ Ρτα:τοτπτ δ: Εππιταττ:
οπιτε ο ττο τρίτο ετττπτπε ποπ εοπττα

τετ,οτττεοιιτετ α:τττττεατετοτ' ποττοτπ ετ”

Γετ:οπιτε ιτττετεττ ατττττ'οτεε απτοοιια

τποοτταπτ,οετ αεεοΓεττοπεε τεετπτατ,

πετ τοπιο οτε ρτοεειταπ:, ταετοπτρετ

αΓοοδτοπι πτττεττ ττοπττποπτ πιοτπιττ

οετ οπτπετατοπα. Ναπτ ποπ παάττοτ

τπτοττα εκ τεοοεα:τοπε αιτ απτπτοπτ,

Γειτ ετ ταιίτο,τττ εττ ε:: εοπτοιπεττα , τιτ

είτ ω: επ οοιτττ ιτιατεττετοπτ πιο εττ:

ο: τττιτε παετ.τ.ττ οποε. _6.Ραέτοε. αετ Η.

ιτε αέττο.8ι οττττ.τ.εττ πτατεττετο. Ε: ο

τποτε τπτοττα Ρτ:εττιπιττοτ Νοε Βέτα

τ) τ) ; 8ιπτατε



Ω ΠΕ ΜιΑΕ8νΜετ10Νιιαν5.

ε: πιαΙειιι: ειιττα πε ρι·αεΓπιπ.ε.ι.ιιππε

Ιεΐτοι,πποπ επιπεπ εΠ ρεεεατϋ αε

επ ατίοπε πι€πιΓαιπιππι: πτ |ια.ι:Ιιίτ.

αροΠοΙοε.ιπ π.8τ πα ει·ιπιεπ είτ εαπ, ο

Βι,ιιπάε αεεπΓατιο Ρι·οεει:Ιίτ : πω

Με όαιιιιιιιπι επ εαπία,οιιια παπι: αε ε

επΓατἱο,πεΙ αΙιαε,ιιτ πο.όοπιι.Αιο πι

Γτιπιπια.επεα Παπ Ρτιπε.8: παπα: ασ!

Ιιοε ατ8.Η:οποπ πιετ.εαιι.Ι.ΓεεΙ Βερα

τατιια. 9 π. Ιτειπ αΙι:Ιε πιστα είὶ εαπΓα

Βιιατε α5ίτιιτειτ εοπττα&ιι εποε Ε

ειιιιτ(..ιπ οπιο.εαι.ι.ιπ ίπτε8.τεΠιτ.

ποπ πι πεεεΕΙ.ιπ πιιποπιπι Ρεπο

πα.ιιαπι πιο εοπΠατ πε πιοιτε εΙοπιί

πι,ιιοιι είτ παΒεπάα ειιια:Πιο πε [ΒΤ.

ιιί:,πε! ΪαπιιΙἱα ειιια:πτ τἴαεἱ $ιΙΙαπ.ἰ.

ιι.6.ιΙΙιιά Γειεπόιιπι . δε ίαειτ ορπιπέ

ἔιιὸά πεοεατ εοπίἰατε πε ιπα!εί·ιειο.

.ατά Ιε8.Αποι.Ι.ίπεπι Νετατιιιε._β.5.

επ Ι.!”επ.πεε ρι·οοείτ επεσε οιιοπ π. τι

πεπάο ιπιιιι·ια ίπτπΙιτξοπια Ιπποε πο

πιω εΠιπ ει.ιΙΡα:ιιτ τΈαπ Ιε8ε Μπιλ!.

Παπ. π.5.εππι Ι.Γει:ι.πιπ τατιοπερα

αεπτεΙα:,Γοειετατιε,πε! απιιειτιαε , πε!

ΡετΓοπατ εοπτειπΡΓετίτ ιπιιιτιατιια:πτ

ν.ο.ν.ποπ οτπιιιε οπιιιετοετατ.8ε πεε

εΠ ΡιοΒατιο ει: Ρατι:ε πιέει·επτιε ιπιπ

ι·ίαιιι,ιιτ Ο.εΙε ιπιπτ.Ι.Π ποπ εοπιιίιπ.

παιπ ει (με ειειι,ιπεπτποιτ οπιιε οπο

Βαπόι:πι έΕπε μοΒα.Ι.ει ι_1.8:Ι.οπο -

τίεε."' ΡτεΓππιοτιο επίπι πατοπε,πτίί

αΙίοπἱε ίιτπατπε ει: Βοπα ρι·ο8επιε,

ιιεΙ πωπω Ιιαοιιει·ιτ ρατεπιεε, Ρι·ατΓι.ι

ιπιτπτ Με οοπτια:πτ 0.αά Ιε8.Ιτι!.πια

ιεΠ.ι.οιιιΓοπια.8ε Ο.‹ὶε εοποτ.|.ίι εο

ΙιοιταΙια.Πε 8ε Η πατιιε θιει·ιτ ει: πια

Ια Ριο8επιε , πε! πιαΙιε παι·επτιοπε,

Ρτ2ί`ιιπιιτιιι· είπε τπαΙπα Γπρε:ιιτ ΕΕάε

τεοι!.επιε.Ι.οιιοπ Η πο!ιτ. 9.ε1πι ιπαπ

Πατπεπάοιπτ Ο.όε ρι·οοα.Ι.Ππε μπαι

πεπε.8ε Ο.αιὶ εττ!ιιο.Ι.ι.8ε έΐ.όε ε!οπα·

ιπτετ ιιιτ.8τ ι.ιιτο.Ι.οι.ιαπιοπιιιιιια.8ε Π:

πε Ραᾶ.Ι.Ραεἶιιπι . * Ιπι·ιε δ: πε τοτε

άί8ποίειτπι· εΠεπτεΐιιπιρτιο, τιπο

τἱε: π” εότι·α ε αΙιπιιεπι ρτςΓοτπιτ αϋ

πιιιο εΠ”ε ίαε1ιΈ,8ε πε Γπα ΡΠιπιρτίο

πε πα εοπΕάιτ,οτι:Η Μπα ρι·οεεεΠτ

8ειιεια!ε Γτατιιτίι,πει Γεπτεπτια,ρτοΓε

τεπάο οιιοά πα ιιετιιπι Π: ιΙΙιιεΙ,οποά

ΡιαεΓοπιιτπι·,ά ποπ αΙιτει:τοπε ει τα·

Π: ρι·εΓοιπρτιο εΠειτιπ Με Ιεεπιπια:

πτ:Ρι·οοατιιι·.Ω.αεΙ Μαεεο.Πι.ιπ 5.δέ

Ο.ατο.τοτ.!.π_8ε Ο.άειποΕτεΠ.Ι.ίι πια.

τετ.8ε ροπε ειτεπιρΙύ ().αά πωπω.

εΙε αόιιΙ.8ε Μι επι. ιπ εοι·ροτε αιιττιδ.

πτ πι.ιΠί ιιωι.ε.6 ποια πειὸ εοπιτιιεΙιδ

Γοπιπι.Ετ Μ:: παπα Ρτείι.ιιπρτιο πια:

ΠιιιιΡτίοπεπι ιπ εοπττατιτιπι ποπ αει

πιιιπτά,ιιτ πατε: Ρετ ίπτα Ρτεοι&α:εε

τετ; αιιτεπι ρι·εΓπιπρτίοπετ Ρτεπιδτα:

ίπ εοπτιαιίπ Ρτοπαιιοπεε αεΙπιιτιίιτ.

ιο *Τειπειακια πειὁ 8ι Ιεπιε άιειπιι·είΣ

ΓερππΓιιπιπτιο, οιιοπιεε αΙίοιιιο π Ιε

ιιιοπε,ίἱιιε πιΠοπε ρει·Γοπιε ΡτοεεεΠτ,

δεαταΙιοπε οιιιοιιε ποπ πι ει·ει!επ

Ο Δα Μι: αι·8.ίπ απί.οε τεΙἙἰ.ῷ. ποε Έι

πιο Ο. πε ιπεεΠ. πυρ. Ι.ιιιιιπΠεπι. ό:

Ειπε ρτπΓππιμιοπι ποπ ίτατιιι:ιιτ αι·

ειι.Ηἱιὶε απο.ι.ιιι.;.ι.πεια.ιΔω τα·

πιεπ.8τ ιἰεὶε Ρι·οοα.Ι.Π επιι·σ€εαρΙιιΤ.

ο: ιε!εο ποπ Ροιεί`τ πιω επ πω”

Ρι·2ΓπιπΡτιοπιοπε Γποιιείά3Ευα;Πιοπι

οπ:,ιιεΙ τοτπιεπτια:ιιτ ατε . ιιοάπιε

πι: εατιΓα.Ι. ποπ επ πειιτῖπι8ε. Μπιτ

εα ειπε Ιετιια ί`ππτ 8: ΠιποΙα,Γρει·πεπ

πα Γιιπτ.ΕΕε!εόοπα.ίπτετ ω. 8: πιτοι·.

Ι.ιιιι·πιπ.τΈεόιποοα.ι.Π π: εεττο Ιοεο.

ε. Ροίΐτιπτ.τ”Ε πε αεειι(Ι.Ιειιία.δε π πε

ποια. * Ε: είτ μεΠιπιτπιο πιω ταπτιῖ; τι “ε” ιπΓΡι.Ι.ι.ιπ ε. 'ΐ ιιιεωιιιιπ πετὸ

πε φα ροπε εεερΙο,οπαπε!ο Με πι- δε εΠΓετετα Ρετ επε πτ.τΓτιπημιο,οι.ια.

@τι ΡτεΠιπιιτ, δεοε τα!ιοΓοπιπτιο- άοὲ ει·αιιίοιιε 8: Ιιοπείτια ΡετΓοππι

πε πω: Μπα ποπ μοεεάίτ αΙιοπιά :Ιιειτπτ,εάαιπα ρτοεεάι:Εοιε ίαΈΕπιιε

α πω

 



ΒΕ υκΑεενΜ ΡΤΙΟΝΙΒνδ. σ;

ΜΙυπι :ιπ:ιΙΙ Μι ετ :ΙΙΙ ιιστη:ιπ σε::
ἔ Ρ . Θ. . .

ΜΙ ‹Ιο Γεπτ.επεοω.τ.ιπ υιΙἱτιοωε . δε

αιτ:Ι ΙΙο ρτςΓιιω.:.ΙΙΙιιΙΙ.ροτσΠ σκέπη

ιΙΙ:ΙρτοΙ›:ιΙ›ΙΙΙε δ: ιΙΙΓετεπει ρτ2Γυπι

ρτΙο :σωρο Ιο‹:Ι ιιεΙ πέροι·ιε:υτ ςυἰε

ιιΙΙ'ιιε ΙΙ.1ίτέττΙοεο ΓυΓρσ:&ο,ειυη1εΙπο

Ϊ κι £Ι`υΙ`ρεᾶα: πο Ιοεο , αυτ Μπι :ή:που 2ΙίΨ.10:ΙΕΙ2811τ11 ΦΙΙ:πετιι Μακ,

&τστορυε,8: Μπι ΓυΓρκΙουεω ΕΔώ,

ά ραΓιιωρ:Ιοηεττι ΙικΙυ‹:Ιτ;υτ :Έιρ

ΙΕ‹Ιε ρασ.Ι.Αυτ ΐαξΙο. ρ' . Η:ι1τριπ:.8ς

ῇ.Ιοευε.Ο. ιΙο πΙυΙτε.Ι.ΟτποΙπιιε . δ:

επτ:Ι άι: ρτ:2Πιιυρ.ο.ΙΙΙ.& σ.ΙΙτιπΙε.8:

ΙιεεετοΙΙε ρτα:ΐιπιπριίο Βια: εκαΙιιΙΙ

ΗΙΒΜ,8(ΡΙΩΙΙ.ΙΠ1ΡΕΙΟΠΩΠ1ΙΠ6Ι0€ΙΩΝΕ

ιιοτ.αττᾶ άσε Γετποπ.οποππωιι.ε.Ιω

ςυΙΙΙ.8«Ι1οΙτυτ οπο ε1ιιοάσ:ΙΔιπ υει·ΙΙΙ

:Με π8.άο ρι.ιτ84.αιρο.:. Η φΙε ‹Ιε

εκάυ.6ι ‹Ιε ΙΙ1ρρεΙ.Ιε8.Ι.ΙΙΙ.Ιπ Ι·ϊπ.8:

ιιΙεο οι ΜΗ ρτςΓυπιρ:Ιοιπε ροτείΙ .ω

ςυε:ΙΙΙοτ1ε·ε ρτοεεὸἱ,‹:ὑπι ΓειτιἰρΙειπῖ

ρποΙππΙουεπι ω:Ι6Ιυσίτ: οτ ΙΙΙ:τΙο τοϋ.

Ι.οΙ› αιτπιου.6.Π ιιετὸ.ΙΙ›ἰ,ᾶ πό ρω

π.πίππΙοτει εΙΙ`ε ρτοΓροπἱτ 86ο. * νίοΙε:·πι

:ο από ρι·2ΓυτπρτΙο ειΙἰωἱιιε ΒιδΙΙ σ;ΙΙ

σ:Ιτυτ,ειιιτίυτΙε τειιιτοπΙ,:ιυτ ἱυτἱε δ: Φ.:

Ιιπαάε ι1ιιέρωε εΙΙόΙι1ιιι ΜΙ Βοριά , αν

8ο Με που τερετο:& ῆυΙει ‹Ιε Με ρΙε

πθ:ΙιαπΙΙηΕτα,ηυοωο.άο: τυαΙεΙΙ.εο

8Ι10.ΊυειΠεΙο “ΠΙΝΩ εΙΙ ποτο.Ιἰτ :Η

ΦΙΙυτ ρτςΓσωρτΙο εΙΙευΙυε θιέΙΙ :Ιω

ΙσιΙειΙΙερωηιΙο ρΙει1:ι,εΙίςυΞάο ξία:·ια·ιί

Μερα Ι11ι1εΙΙΙ8:1τίο,ΐσεϋάϋ τ1ιτο:Ι πο.

ΟοΗιιΙΙιππωει ὰ:: ρι·2Γπωρ:.ιοΠιρει·

ΙΙΙΙΙ.ρρ π8υπ·ιδτύ 8: ρτςΓιιτρρτΙο Ιου:

ΙΙΙ0η€Ι ίκιώοΙει,ι1υΙΙ:Με ρτοι:ειΙΙιιιι· εά

τοικτιειπα.υπάε ειι·Βιιιιιευτει όπω

1ιπέιπΙΙεΙΔ:ιιτ εοΙΙ18Ιτυτ.Ο.ιΙε βΙΙ.Ι.

ΠΙΝ( ΙΙίσΙο ςυεεΙΙ.Ι.ππΙΙΙα·ε.& Ι.υιπ.ιε.

@ο αι.Ιτοτυ ρτεΙΝιπρτίο δ: Π1ΐρίεΙο

ΙουτΙάεπι,φεωΙωΙοκ ΜΙ:ετ απαιτει

:ιεερίπύ:& :Μ ταΙΙ ρτα:Γνωριίοπε Ισ

φπα: Ιοκ.ΙΙΙ:Ιο ςι.ιεεΙΙ.Ι.Ι.Ιπ ΡΙ-ΙΙΙ.ιω,

Η ΓωΙ'ρε&Ιο 8α:. * ΗΕ πο. ςρ άΙΕΐοι·εστΙ:ι

ΦΠ Ιππετ ρτπΓατρρ:ίοποπτ 8: Ε&ίο

ροπ::τή ρα;Γωπρτίο :ΜΙ Γυρω "πετ

τίε,8ι Ε: εόίεάιπίε ορυε ι:ΙΙ:ιπ ΗΧΩ:

μστ.ορΙ.Ι.σό:ίουυε.ρ.Ι.ίπ Ι·Ιο.ΙΙόϊίο πο

τὸ είΙ ί`ιιρ εει·ιίε,ιπ ςιιεΐιΙο ΞιιΓείτ Πού

εΙΓο,8:ΒηεΙτ :ιΙιικ:Ι:ιπ ΙπίΙίτ.τρ.ιί.ωο

άΙεΙυε ρατ.ροτε.ΓοΙ.6.ίΙ Δρ ΙιοΙΙΙΙ:ι1ε.

δ: εμέ τοΙΙ:ι.ΐ:ιε:ε.ροΕ6.Επ.8: Ωω Ια

ἔσω ΙυΙ.‹Ιο ειόυΙτ.Ι.Ιπί ερυΙιΙει·ι·ι . ΙΜΗ

ιιιικ :Ισ ρτέι1·κι ρειι·τε τυΙ:ι·ίες;τιΠε σε

:ὁ ΗΙιΙ62ΠΝ.Ι3 ιΙε ΓεειιοιΙε , υΙεΙεΙΙιτ:

ι:ΙεΙωΙΙοϋε εΙιτρΙτατίε,ςυΙΒι1ε πό το”

η. 111δτε ρτοεεόΙωι·.* Ετ ρτἰιπὸ ιιΜεα

πω: εμιΙιΙ ΙΙ: ΙτκΙΙεΙιΙ,ιιω:Ιε ἀΙεετιιτ,ε:

9ιΙΙΙ:ιιε ΙιπΙίκ:ίιιιη Ιπιβεπιπ,& ‹1υἱε Π:

είιιε ε·θ`εθυε . Ε: ςυΙάεπι ΙιπΙίαιΈ Με

Γωπίτιιι· 8: εΙίεΙ:ιιτ ΙΙΒοίιΔΙίουίιιε πισω

ΙεΙἰεΙΙ εοιιιιιιἱΓεὶ , ιιεΙεΙωτίω τα ‹Ιε

φα :ι€ίτιιτ:ιιτ εοΙΙΙΒΙΕ αΙεεΙΙ:υε :τα

ἐΙἔ:ΙΙ:υ$ εΙΗΜΙΙ:ΙΙε , ‹Ιε @Ι Με ΜΙΒ

σΙίεοτυι· ροι·οι·εΙΙππΐ:ά Φακο: ὶκπΙΜιῖ

Μ: ΙππΙίεΞ:Ιο: ιι: ΙΕ:Ιε ρταΙ:Γετίρ.υετ.Ι.

ἴοΙοπτ.‹Ιε αριίΒιιε πό ΙοιΙΙ:ΙΙε ιΙίε α::

ροή.όε ΊυαΙΙΙο.& τοτριοπ.6.9υετο

φα δε εριαΙΙα.ικτΠ.ροΙΒΜυε 8::.δο

φΙτιπ υΜοτε ο:: εριΙΙ›ω αιιιΠε Μ.

σύ ΙπΙκειιυτ: Γ:‹Ι είτε:: ΙΙυίιι: ιππο

τέετ οοερΜοπέ Ιοτειι‹Ιο ρταππίπωτε

ηι1:ιιπ:Ια ιΙυεΙΙΙορδ,ε1ιις τοτε «Με άσε Η

η· &ο ΓυΒΙΙΙΙΙ:,ιριεεωΙΙε εΙΙ. * Ροπε Μί

ςυο‹Ι ει·Ιιτιοπ ριιΒΙΙ:υπι, υε:Ι ρτίιπιτιΐ

?οτε 0011Μ1ΙΙΙΩι11 κι :ιΙίςικι εΙυίτεπερ

αιΙΙτο σε! υΙΙΙε: '1`έ:ΙυεΙὶειιἰω εστω

ωΙΙΙο ετέιιυπεΙικυΙρατιιτ,‹:υἱιιε ΤΙΜ

ορΙππο αρα! Βοροε ό: 8τειιοε που..

Ψι5Ια:Πι Ηιετετ,84 ερ ΙρΓε ΤΙΜΗ Βιο

τΙ: εοΙ:Π;Ιυε δ: ειιΙρεΙ>ΙΙΙε ό:: ΙρΓο πι::

Ιε·:Πείο,ροτ Ιόοπεοε τείΙοε ρτοΙκιτιπ,

μ:: ρορΙίωτρ ιιοι:επτ 8κ Επιπιπι , ΟΓΑ
:ατο ΙΙΙΙΕΙιπτ οδπΜΙΙο ετΙι11ΙιΙεΙυΙοεο;

ιιΙοι ρετ ἱρΠιιπ ΤΜι1ιπ ιΙΙοεΙππιτετί

:και εοιιιωΙΙΙΙιω:ερια::Ιιατ απ ω”

Ρ ροβπ

|



σο Π!! ΜιΑεενΜι:ΤιοΝ1Βνε. -

ροίἐἰ:ρει τει!ειπ Ρπο!!επιπ ποι:οιπ δ:

Βιπιᾶ ι!ε ι!ιέ:ο ιπ:ιΙσποίο 8: ερεθισ

πω: ιποιι!ι·οτε εδ:τπο!ιδ!οιπ Τ!:ιῦ.

Ε: ιιιι!ο:ιπ οικω ω, οικι:ιιοι πι:ίοπί

Με :Ρπίππο,ουίιι ?απο οπο: :ιε!ιιι:τΠιε

ε!!οοεππ οι·ι:ο ι·,!πεοπ:ιπεππ ι:όιπΠΣ

Γο οιίιπίπε,ε!ε!ειπ "Μπι Ιποί!Ε πί

ι!ε:ιιιι6: Νεο !ε8ι:ἱιιπι 8: τε:ἰοππ!;›ἰ

Πε οί! !·ιειΒε·πι!:ι: ο: ἴἱῖε!σ ιιι!ιι!.!.οοοι:!

Μ: !α.6.6.8: Ηπα π! ό: οι ιιτιπα.Ι.ιιι.

6.::ίιιπ !8ί:ι.ιτ.δσωπε!:: τπ:!ο:τμιι:: π- 8

τ!! ιιΜοπ:ιιι ιιοΠε :Ρ οικιπ:ίι ω! Μου!

Π:ιοποιπ ::οπ:ιε ει!Ιοιιι:ιπ Επι:ιεπάι!,

ΙΜΒι:πι: θα: Ρειι·οεπιπ, πε! π·ιαίοπε

:πιώ Με! πο! ι:τιπποπ ι:όπιιίΐοπ·ι ι·:Π:

π: απ! :!ε Ρι·2ΓιιιπΡ.:.ί!Ιοε!.8: πι€.Ι·Ε

πι: ο!!!.ρτεΐε.ρι·ιτ:ο.Ι.ΒαιΒιιι!υε. Νεΐ

πιο! ρποΙιεέ :!!τ!::ιτ 8‹ ι:ια!ιτυι, ιο

π: ριπ:Πιιπρ:Ιοπέ ιπι!ιιεί:, ω! Μπιτ,

ου:ιπι!Ιο εοπ:ιιιιιιιπι ποπ ριοΒα:ιιι·:

ιι::Εοι! Μεοει!ο.Ι.ί! :πιο Ρει:ι·επι.6.!.

8: (Σουι ό: ιιάιιοι·.Βιιοε.Ι.ι.Τει·:!π τει

:ίο::μι!ει ί! ποπ Ρο ετριοαπ!! οπα

Πιοπίοιιε :οπ:ι·ιι ιΠιιιπ , Μπι :!2τε:υτ

:τιποτα «οι Ειοιπίπι ΜΜΟ όε!ίοιιέ

οι, οπο: ε!! :!ουο!ιοε: πιιΓειοπ:!ει. : ιι:

Οοο: !π‹!ἰ.υιι!ιιἰ.!.ῆ.ἰπ 6.8: Β!.‹!ε πιο!.

!.ίἰιπ ι·ειτιιε.!π Ε.Φοιτ::ι :απο :ποιο

οι!πι ἔιιιπππει πατατα πω: οι! άσπ

:Ή Ριοι·πιπΡει::ιι: ίπ :οι·ροι·ο :ιο:!·ιδ.

ι!οιποπ:ιε.6.ί! πει·:!.!ιι:ε: ‹!ε Μο Τε.

:ἰο,:ιπ:ι: ιΠπά ι:ιίπιι:π ι:όπιίί!!ιιπ , πό

Βιιί!Ε: ει!ιοπιά ίἰπ!ί!ι·ἰ ιιιι:!ι:οπι::ιιπιέ:

ποπ ι:οπ:!π8ί: ρι·ορτοι·ι:Δ , οιιἱπ Ρο..

τικ:·ιι: Εὶιιί!ἔ οπωιι ::ιΕτπιπ!: πω”

δ: ωιμωιπ : πω: ποποιοοιι: πο:

οπο , πιο! :ιο πο: ::οπ:ιπ8ι: πωπω

π: Ο.ιιπι!ο Ιε8ί:!.!.ποπ !ιο:.ιιτ ω::

μοΒει:.!.πεοπε πα:ει!εε.Ε: ιε!εο,::ϋιιπ

ειι!ιιειΓιιε εοφ !ποει: ::!επιοι· ιπειπί2,

δ: Γεω:: Ιο::ι!ιοι: "Μια , ρο:επ: :Μ

!ποιι!τεπσ!ιιιπ πι! :οι·πτεπ::ι !08ί:!πτέ

επιιπιιε πω: μοιποιιοπ :ο π: απ!

ό:: πει:ιιΕι:.!ποιι!ί!.ίπ 5.8: ατἔιι.Ο.‹!ε

ί.ο:!.!ιΒοι.:ο!!.ππει.οπο! ι!ιιι.δο!.!π

οιιοΠ. αζι·2:!ι&π μια: πω: ι!ι‹:επι!ιῖ,

οιιοι!ι ο πω: Ροίέι: οπ:οί!ιοπιοιι.π

Γοο!ίοι,8: ποπ ροίἑἰ:,Γεειιπ‹!ῦ ι!!ιιει·ω

Γοι·ιιιπ Γειοἰοπτιιπι οριπ.ι!ιιιοι!Ξιε 5 π:

πο:.Ϊ.‹!ε πι.ιιεί!.8: :οι·πιοπό.Γει! άο

πιιο φωτο θα. δικ! ΓεεΠάιιπ·ι οιππ!ιῖ

‹!οᾶοτιιιπ ποπ!. Η Μ:: Τέ:ιιιιι ρι·οοε.

οἱ: Γι: !ιοιπίπειπ πω: Μπι:: οιππ!ο

Με 8: Ηπα, ε!!εο οσοι! που παω: ἔ

ωι›ω οιικί!ιοπώπε πο! :οι·πιεπ:!ε·,

οοί:ειπ:ε ρι!οιΙεε!ο Ισοποΐαππ:ε!ιπι

:Με Ρτιοι!οΒίιιιπ Ρο:οπ:!ιιε !πίπιπί:ι.

Η: !ι:ιπέι!ιιππ:οτ !Έι!εΙε8.ή.Ι.α:ππι πει

:ει.9.τοΒο.8: εχω! οι: :ιεεοΩι.ο. Με!.

οικω! Ρο:ι:·Π πιιιΙ:ιε ι·ει:ίοπ!Βιιε :οπτ

ρτοοειι.Ρι!ιπὸ Ροι!οσιιπ1!1Ρτ2ΓυΜ

Ρ:ιοπε παιιιις,ους ε!! ιι: ‹!ο :μιο!!οιπ

οοπο ρι·ιεΓιιπια:ιιι,άουο:! π: Ρο:ιπ:

Βοπιιτ Ηπα: οιιι!ιπ πωπω: Απ:: πιο.

:εί:.Ι.Γοιιιοε.άπι€.!Έι!ε Ιοέ.π.!.είιιπ

οιιιι!ιιιπ !:α.$ι:ειιπ‹!π ιε-ιτιο:οοιιι!πΐα..

ιπια ποπ !πεί! πει:ιιιαΕι:ετ :ι!ιειι! : δ:

Μοτο ι!Ε&ιιπι εΠ, οιιὸι! !πθιπιιει πω

ιπι.ι!:ιε ι·ποι!ίε ιτιο8τιτοτ, πο ι!ί::ί:, ίπ

εί::ιπ Π·ζ8: Ο.‹!ο ιπ:α.Ρετ :οιοιπ.παιπι

!ιιΒιιιι!ει ι:οπ:ιει ει.Ι!οιιοπι οι!το:Βιιι

!!:ει;ίτοοιιοπ:ει· ι·:πιπ·ι πι! ι!!&ύ @πιο

Γεοιιιτιιι· ιπιιΙ:έ:ικ!ο : π: απ! ά:: μια

αι.ε.επιπ ίπ ιιιιιοπ::ιτε. δει! Βιιιιιι δ:

ίπεο8ιει οπί.πε:ιικι!!:οι· !ποί: :ιΙίουί:

ο: Ο.ε!ο ίπο!!!ι:.:εί!ει.!.οπιπιπ·ιο:!ο.8:

ί:!εο ε!! πιει8ίε ι!ιιιει:οιει: ο:: τιποτε

!!ει πο πι: οι: ίι.ιι·εία::ί!θ !ιππιιι:ειπί,ί!

απ! «πιο ε:: Δε:ἰ:!ἐιἱρτοιιοπἰῦ::ιιι: Μ.

Μ:.‹!ε πω: πα:.ῇ.5Ρ πό.8: Μπι!. Ε:

!ι!ι:ο πιτ:: ::ειοε:ιιι·, 99 απΠιεπω πι:

τοκοι: :!ε!ιποποπε θεια Πιοτύ :Έκο

ι·ιιιπ,ίρΓοιπ σα: ποπ :!εί!π!:,πει: σο,

ποπ! Ροι·ιπέ :!!εί:ιιτ!π1:ΠοΗτο:2ο πο

πιιε Μπακ, οι!! ει: πει:!ι!επ:Ε Ρι·οι:εΓ

Γι! πετά οι:οι.ιμπε ΜΜΜ! τεΙιποιι:ι:

οοπἀ



υεί>ΚΑεενΜΡττοΝτττνε. σ;

Μπα, τυπο 28τί οεευρατί ρτίοτέ τω

"τα ποπ ίτπτπυτατ:ιπ ατε.Η`.πε ατ:εμιί.

τετ.ποίττί.ί.απεὸ.ῷ.9› Η ίπ οπο.8:ίο

Πίτ.πε τε.πτυί.9.ίπΓιτΙα.ά ίπεο πταείε

ίτττοεππα Παπ πίτα: πατπταΙία Πιπτ,οι:: εκ αεείπεπτί εοπτίπειτπτ.Τεττία

τατίο : :αιτία απιστία παο πίοετΓα ιοτα

οεεπττππτ,αΙίππα ΡτίιτίΙεείατα,86 επί

τίπα ποπ:Γεπττ›ετ τοτε ρτίυίίεἔίατί επ

τατττ Βαοεοπα τατίο , εΙιτππι ίπωεπ πα:

οι Η:πε τε8.ίιιτ.ί.ίπ οπτπιοπε εαοίίε.

δε (Σ.οπί ροτ.ίπ Ρί8.παοεα.ί.αΒίποία.

9'.ί. πε ΡεευΙίο.Ι.Ιεπ εκ ΐαᾶο.ῇ.ί.8τ

ίπεο ίοπε:τ πω: πείεδτατίοοτίπε ίπ

οποτε ά Γιιαπίτατε Μπι; ΐαπτς,2τιπίπ

ετεππίίτατε τπαΙατ οΡίπίοπίε 8ε ατος.

ατε.εατιτα πε αεειιΓα.τ:.Ιίεει.ίπ Η.8: πε

ριττ8α.εαπο.εαρ.ειΜί ίπ ίοι1επτιιτε.8:

«αιτία ίπ ΡταττιίΠ'ο ποί:ίο ίοπείτροτίοε

εΠ'ε πεοετ οτοτπρτίοτ απ Βοπϋ τμι:ίπτ

απ πταΙοτπ:πτ τί.πε ρα:π.!.Π πε ίπτετα

Ρτετατίοπε.ΟΔίαττα τατίο:οπία πείσετ

Ρτα:ροππετατε ρτίοίίεΒίιΈ οοπε οΡί.

δείατπε, τίπίΙεε:ίο τπαΙατ οοίπίοπίε

δε Εαπιατ:,τίορίίεί τατίοπε:οπα ίπττίπ

ΐεεα,οιίαΐ πω: παπα ΡτίπποτπιαΙίτετα

πατοτα:αΙτα είτττίπίετ:α,οπαίπ Με Τί

τίπε πω αεεμιίίίιιίτ, τατπ ε: Βοπία τπο

ποσα Γπα: τεττα·: , οιιππι ε:: Γπα τόπω

Γαποττε Ιαοπαί:ί!ί : π: ίπ εοτροτε ατι

πίεπ.πε πτοπα.ῷ.εοείταππιῖ.δτ ίτζπε

ίπίιιτ.Ι.ίτετπ αουτ! Ι.αοεοπὅ.ῷ.ίπἐ αίτ,

αποετΓυα.ΕΧ ποίοιτα τατίοπίοοε εστι

ίε&πτα Ρτα:τετίτοτιῖ εαρίτπτ είπα Ητ

τιίτα,ειί εκ τταπΓαθα πίτα Γείατιιτ σα

Η: πεοεατ ίπ ΐοτι.ττϋ ρτεΠιτπί:ιπ ἔπε

αεειι.Ι.ίί επί.6.ίίΓπετπ.8τ ΙΈπε τε τπτ!.

Ι.π6 οτττπ€8. @θα Ι:ατοατία.Ατ ταΙίε ίπ

είπα ιτττα τ5τππτ πίτίτπτ τατίοπε,Γεί.

Με: τείτίπιπ ρτοοατίοπε;υππε είππ

?το ?αιτία τα Μπα οπίπ.πιτατ Γαείαπτ

τατίοπεα,Γεπ ρτο ίπΕαπτία ππα τΞιθττπ,

ιπετίτ.π τω” Εστία: Ειπα ΡτίιιίΙεείπ

ίπί·ίατπία: Ρτατοαίετε:ττιτία τεεπίατίτετ·

ποτε τατίοπεε πίπεππτ υπεί:υτ ίπ ατπίτ.

πε εδΓαπ.8τ ιιτε.ΐτα.β.πί.εοί.νίί.8ε Ο.

πε ίπτ.6τίαε.ισποτ.Ι.ί. (Σπίπτα τατίο:

(τω ορίπ.8τ Βοπα ίατπα ΓαιτοταίαίΙία

επ, εππτ Ρετ εατπ τρία απ ίτοποτεε δ:

πίεπίτατεα απτττίττατιτττπτ ()`.πε πίεττί.

ί.η.ατ ίπΐατπία το Γε οπιοπα εοπτίπετ,

αιτία Ρετ τα παπα ροεπα ΡΙεθίτπτ,ειίπτ

ίπίατττία ΐαθί είπε α πίετιίτατε τεμ!

Ιατ : π: απο πεεοτ.ί.ί.9.ΓΡιιτίο8.8τ Ο.

πε πι€.Ι.ίππίσετ.8τ Ι.ί,. Ε: ετίατπ τω”

ίπτε τπΐατιτίαα ΡυΒΙίείε αθίοπτ είτε

τερεΙΙα::ιττ-τΉπε τεΠ.Ι.ίίί.€.Ιεεε Ιιιί.8τ

ὶἰπε αετ:πί1οπίαεειτΓατε.8ι τπεο τε

Πτίπο,ί πεοεπτ.ατε.$πεΙίοε.άΡοΠ.

ίτπ.Ι.ειίπτ οπίπαττί.8τ Πἱπε ίπ ίοε ποε.

Ι.ττιταείίτιί.8τ τω ίίπαε.6.6.5ειτα τα·

τίο : οιτία πω: ρτοΒατίο πίαΙα Γατπα:

παπα ίππποετε οπαΙεπιποαΙεπτ με.

Πιτπρ.τόττα ίΠιτπτ:υτ Ω.πε πε ίία.πε

ΐοπε,ί.ίί πίατίτιιε.8τ επτα πε Ρτα:Πίπί.

ε.ίΠοπ.ίτα Ρτοοατίο οοπτε ορίπίοπία

δ: Γαίπε,ίιαβετ Ρτο ίρΓο,8τίπ είπε ία..

ποτέ ρταεΠττττρτίοπε ίπππεετε. δαπὲ

ποτά Με: ΡτεΠιτπρτίο παπα τοΙΙετε

Ρτίππί ΡτεΠππρτίοτίδ,είίπτ ΡοΠετίοτ

ΡταΓπτπρτιο αι·ποπεατ Ρτεεεπεπτειπ:

π: ί·Επε Με πω Πιπτ Πτί πεί αΙιε.ίπτ.ί.

Είίπτττ.ίπ 5.8: τω ίπ ίπτε8.τεΠί.ί.πί

ιιιτε.8: απο αποΙτε.Ι.Ιτί ποί.πίε ίἔίτπτ

τατίοπίοπε ποπ ροτείτ οτι:επίοπίουα

Γι: οίίεί,ιτεί τοττπεπτία,οοίίαπτε ρητή.

Ιεἔίο Μπα: Γατπ2:οετππτ Η απ» (ία

τπα εοαπίππειπτ :Νίτρο ίππίείο , πο!

τατίοτίαΒίΙτ απππίπίτιιΙο, απτο: τ:τεπο,

9 επ εαΠι ροΠ'ετ ίιιπείτ πιια:Πίοπί

Με ίποιίίτετε εοπττα Τίτίπιπ Πίπη.

πίιίτιττο : φπα Ιετέίτιττ οπο τποπο , 9

ΐαιοα εοπΓεπτίεπε , ίπ πι, οιππιοικ

αΙίίτ απεπτίεπε , εοπτίτπτατ τεπτ πε

πίτα α8ίτοτ δ: οπωτίτπτ τω" : π: θ

τω τεΠί.Ι.ίίί. Μ, :Πίπα ιτεΙοτί εοιτί'επα

πω:



σα. ΠΕ εκΑεενΜ ΡΤΙΟΝΙΒν$.Ϊ

πέστε 8σε.<:1υί:ι εμυερετ Γε που ρω

. Πιο: , Ππ8ωΙα τηιιΙτ.ει ΜΜΜ: ιπο.άε

16 ρι·οΜτ.Ι.ππΠτυωεπτε. " $ε‹Ι ειπε 8:

εΙυειίει ροτεκιιητεΠε ΙΜ :Με Μώ

εἱε,ηιιὶϋ^' ?Μπα εοεὸἰιιιιετυτ, υ: ρο!Σ

ίἰτ·ςιιίε ευπΠίοΜΒιιε ωωεω άτω

ιιπετιτίε2 8: εεπε Με: οπωπι :μπε Γε

ευιπιτιπ. Ρτἰωίι ΙιπΗεἰῦ , Η ΡτοΒετιπ

ει) Με Τἰτίυ5 ε!ε ει:ίκτπίπε Ιοευ!ρετικ

εκτέτἱτ Μπτικυε οΠεπΠ , αυτ Πιοτϋ Ι] ,

υπ Γιιἰ ΜτεΙΙίεπτπιπ οπποεε.‹1ιιἱ :ιό

:πἰίὲἱἴιυΗεπτ ω! ΙιιιἰιιΓωο‹Η ίπἰυτἱεΐ

ΡτοΓεειιἐὸεππ,εἰιπι εοτύ 1πίιπι·ία, Με

Β

3η ε!εΙίτηιιεπόο Γτειιόίε ίσεΠετ εστι

ΠΙίιππ·ι:υπάε ποπ Ρι·εεωίο , ί`εά ραπ:

αΙ:Πείεπόιιε εΠ: οι ?έ άε ο!Ηε.ρι·2Ρεε.

ιιι·Β.Ι.Ι._6.ειδπι ΡΩΠ'0ΠΠ8.δζ (Με ἰποΕ

1ΒΙεΠ.Ι.ΙίΒετἰ.ῇ.Η. Τεττἱυπι ἰτκΗεἰίἱ

ί

:ιάΠείτιιι·: Η εφΡατεατε9 ι1ιιίε Γειεκπετ

ιικι|εί·'άθοτε' τεεεΡετικ Μ @πιο Πω

Ροίὶ ωεΙεΠείιιωΗΡεη:εττοτυπι , ουΠει

ετίαπι ευππ ευ ει ιΜωτε εῦἱιιπᾶω ι ε

σίιιιπ Ια ἱΠο εαΠι που ισΜεειτυτ ΜΜΜ

ἀεΙἰτηυετε, ειιιἑω Με ιιυὶ Με ετἱιπδ

εοππυΞΗ:: οι πε.().άε ί: επί λεπτο.

Με Πΐάε τεεεΡτειτ.Ι.ῇ.8ε εΙε ὶπεἐ.τυἰ.

ἰπἱιπἰο δε άο!οι· ρτομίυε ΜΒεπιιτ: 19 πευἴτΔ.Ι.ἰῇ.ῇ.ποπ ιευτδιππ.* @Μαΐ

ιι: υο.‹ἱε Μ8.Η'::Π πευ.Ιἰ.ῇ.8: ῇ.8ε $Έ Ξοώείωπ όΜωτ, Η κ όε ετίιπἱπε Πι

ιὶε ΙἰΒε.εευΙΒ.Ι.ῇ.8‹ ί;.Νειππ τιπκ: δε εε

εαίἱιετίτίἱιῷεᾶυε οΙε ει·Ιπιίπε μπε

Πτωεπάι18ηιιί:ι τα!ίε ἱπίππἱεἰτἰ2 εμπι

Π2:ιε, αιιιΐειιπ ἴοΐρίεἱοπἰε εάι:ΙιτεΠ : Μ

ακτή ‹ἱε εεειι.ε.ει.ιπι 0Ροι·τετ.& Πΐάε

ρι·οϋπ.Ι.ίόεπτ. 8: Ο.‹ὶε τεΠί.Ι.Π (με.

απ" Ια Ρι·2Γυπύτ άε ἱυἰππἰεἱε οπο”

πηει|ϋ.ίΈόε ςυ2ίὶἰο.Ι.ῇ.ῷ.Ρτπτετε:ι. ὰ

ὶὸεο Ιεχ όίσίτ,3; :ιεευΓειτοι· πιό εο8ί- Ι:

τιιι·Βιεετε επιΜΠπΔω π! επ·»ίεϋ :ιε

ειιΙΡ:ιτυ: ΔΗυά :Με ειιΜ ΪεεἰτηιιοΙπἱ

πω: ὸεΙἰιηιιει›ε ιἰεΡτεΒεηΓυε δ: εε.

μπε εἀἱυὰἰεεπι άυεετετιιτ. Νοτη εφ

:Με ιΜΙετετιπ εοπίϊἱυε ετιιΜπίε , δ:

:ρω Επι άεΙι&ο ίΠο ὸ0¦ιιτπ ε6κπΕΓε..

τἰτ:ιπ ετε.ί·Εόε ευΠο.& ειώιϋ.ι·ε.Ι.Επ.

ῇ.ῇ.84 εε εο Ρετ ςιιεπι.Ι.ῇ.ιιπ ρι·ίπε.8:

Ο.ο:!ε ?ιιι·.8: Γετ.εοττιιρ.!.εοε.ἱπιὸ Μαΐ

:Με μιπἱεωὶω Η επί: Ιε8ε Ιυ!.άε εἰ

με· & Ρτἰικι υ: ετσ.ε‹! !εε.Ιιιὶ.‹:Ιε οἱ

ειιίἔτἱηιιειδ ετιιίευε εεειιΓειί ίτπ:ί Η:: | ΡυΒἱἱ.Ι.ΙεΒε ὶιΠ.ᾶἩἶΜ Ιε8.ΙυΙ.άε οί

εΠ`ε ὶπἰππἰευεεεευΓετοτἰε:ιιτ !ΐ.όεΐε8. ιο Ρι·ίικι.Ι.Ιεεε Μ. "' Ήέκπιπ1ΗΜΙείιΤί

!.Γεἰεοἀιιπ›. 8: Με τ2τίοτιε ιερεΙΙί

τι:: τεθιε ὰ τεΠιπποηίο ΐει·επόο:υτ ίπ

17 ειιιΙ·ι.όε τεΠ.9.ιμιία ιιετὸ. " $εειπκ!ιΈ

ΡοτεΠ εο8τι0ίεί ΜάίείΠ , ΠρτοΒετιπ|

Η; ἰΠε‹!ε ετἱτπίηε ίσειΠΡετιιε αΏαι

:κίτ ε6ιιετΓετίοιπέ απ" Ιυίιπἰεἰε οεεἱίἱ,

ιιεΙ Εισίιιι·ίατί,ι1εΙ επιίείτίειππ: Δι1τει:ίει

«τοπια ευπάθοεείΠιω,υεΙ ἰπἰυπἰετιΊ,

Ηπα: ωΙέτετ υειΓειιυε Η: ειΠίε 8: εδ

υετΓεΒετυτ,9› επεάεϋπιπ «Με ἰπἰπιἱ

ευ: ροτίιιε ειιἐππ επιίευε:ειτοι:Ι ευΜε

Ρςπείὶ ε: πατώ αιιΜϊε ρτοεεάει·ε:υτ

ποτ.Ο.ι:Ιε τευοε.άο.Ι.Η.& Με ΓοΙ.8:

ετ8.!Έόε!ίΒε.8ε εοτῦΙἰΒ.!.ἰ].Εκ :ΔΗ

Βυε επὶω ίιιτεκεεόειέΒυε σ:τΕπιδρο

τοϋ ΡαεΠιιΜ.8: εδέεθυπι ειιείτετ,3)

τεΡετἰτυι· , Η εοτ:Πε: 9 ἰΠε ΤΗΛ” άι:

ετιιτιἰπε ἰπευΙρατιιε, εοιππιἰίΓο ει·ίππί

πε,ι1Μ ειπιι ωΔΙεΐειθοτε,ιιεΙ Με ω,

Ι·1ι8ιτ Ι ‹τΙε Με:: ::ίωίπίε,ευο :Με :τί

Με εότιτΠΗ Γιτ!`Ρἰεἰοπε που ατε::

ὑπὸ μεμε: Έβε ΓεἰΡΓυπι πειιΓετε

υἱὸετιιτ.ετσυ. .σὲ 87ΙΙει.Ι.ῇ.β.Π ειιίε.

ἰΒἰ,ίἰ ειπε Ξοπτίπι1:.8: Ι.ίΐ πιώ Π: 8τ2

ω. ῇ.‹:Ιε Με ειπέ.8: πω: ΓυΓρεε.ιυ:.Ι.

ἱττιΡυΒετἰΒυε.!.ῇ.8ε ίπ αυιΒ.ι!ε εκΒἱ,

δ: ἱπττοὸιι.τε. ῇ .Η ιιετὸ.εοΙ.ν.δτ ().άε

ΔίΪε!ἶ!.εὁίἰ!ὶετἰἰε.8ε θ.τ!ε οκιππί ει€το

π.: ὁεΓετ.Υ.ἱοεοτυτιπ.ἱΒἰ,8: Π.86ε."' δεκτϋ

ἰπὸίεἱυπι Ροτείὶ όίεἱ , Η ρι·οϋετιπ ε,

‹ὶε ετἱιπΙιιε άπευ!ρατι1ε ?Με υἰΓυε πι

άοιπο,ίπίπεκεμεΙ ειετο, ε!ειάίο.ει12

811180



ΒΕ ΡΚΑΕ$νΜΡΤΙΟΝΙΒν$. σ;

8τττετο απο οι:ετΓο 1ιεΙι1υΙτ18τΔΙ0.Νἔ ΕτοίεΒτε.8: @τε ΡτοΒ.Ι.ετίπω. μπε

ε:: Με εοτιίε&ιττε,εαρφοτεΠ δ: ω!

Πετ Ρτεείὶτιπρτίο , ε!) διετή: ὸἱδΙἰ :τὶ

ττττοτε εουΓετιισ.π8.ειά Με. ετττ:ὶ :τε

ΡττεΓυτιπΡ.ε.ἱῆ.8ι τι: εοτροτεευώδ.υτ

Ιἱεεεπ τττετττ ὰ :ιυἱε.ῇ.Βἰε ευος;.εο!.

ω. νή. * $εΡττπτυπι ΜΒετιιτ τττότετιττιπ,ίϊ

ΡτοΒεωτ ε) ττιιίε άε εττττττττε τττει:Ιρει

:ιτε θτετττ τττιιετπιτε, άερτεΒεττΓωε , 8:

αμεα Με ειΠτ1ιιο σε· :τύπω ρτσετΠ

&ιττττ,ςιτί Π εΑΡωτ εουΓείΤυε Ηιετ·ίτ,

τπτ Κατ ετατει έυάτετωτι ω ,Γε ε: Μο ετί

τττίπε ?οτε ει:ΙρεΙετΙε : παω :Με Μπότ

εἰϋ ορετπωτ ιιτ ίῖτ Γιτείτετεττόιτε ειτε

ΠτοτττΕυε 8: τοττυέιτε. Δτε.τΕττε πάω!.

ε. Μ:: ττε.ίιτττω Η. * Οθττυάεττ.απτ ἀε
3

Γεττ€τροτείτ τπόίετιιτττ,ΠρτοΒετιττ,%

@τα οεετΠιττι δε ιτυΙττετατιιτττ στ: απο

Ρεττε, 6: ‹ὶε ετίπτίττεττπ:υΙρεώ ε:: τι!

τετει,εττίπετύτ ιτετΙ::ι ίτιτυτίοΠι Η ,ετος
Π

ΕΙ.!θΙ"ΠΠΕ ΞΚὶ ΞΠΪΓΠΗΓΠ τευοοειττι:ευτ 9,

Με άε τ:ττττττιπε τοειιΙρειτιττ,οεττΓο σε!

υιτΙοεταπο Βιετττ ττττττετυε ρωΙό τιτπε

πταΙε·δετϋ εοπτιπτωτπτ:ΐοτΓω ε) ιτα

Ιτετετ ΠΜ ιττττιτττ Ρεττττέ ‹!ε Με, ιτε! 9

Ετεετε: ευπτ τεττετε τ·ικι!εεεΡυτ , ιτε!

επτά ΠτττΠε. Παω ε: τεΙἰΒιιε ττωττ δ€

_ ιπέ!τ!:συε ευτεεεόετπΙΒιιε,τρΓεω ετί

πτεττ εοτττε&υτεττρου:Π,8: ρτ2Πιτττ

Ρτίο άετεοτειττ, φ ί·τειιάεπτ 8: όο!ϋ Π:

ττεΗθο Μο εὁτπἰΓετἱτ: 8: 3: Με πετ

Βα άτττεττι Με τικιΙΙΒοττετε , ά εστω

Έτευτωτε.ατ8.ετά Βοε.Πΐόε Βοττ.τ:Ιοτη.

ώαπτο. @οι Βοτιίε.ίΒτ,Β·.τυάίε 8εε.

δ: ετε.τΕάε Γετ.Ητε.Ι.εττ ιτυοόαπι ίπ

τιιττ:τιτότ Ρτοροδτο.5.ρεπ.8ε Η.8ε Ο.

ατε τττωτ.τ.σ πο:: εοττυτττί.!π:ι:ε ει·τίω

τω; Πε στη τετττετιττη τ:τωτττε

ΡτοΙετε,Ϊκ:Η Ρϊ2ιιτά1:1Ε1Μ ρ!επιι το·

Εεττε που ροίΒιιπ:τετττε εοττττει ΠΠ:

Ρετσοιξ ὰΕτοἔετετιτἀἰἔΐετΕἱ 8:Βρτεί

ιττττρττοττειπ ικιττ:ι1τ . ερτο π. .

ιττάεΐ.β€ Π. 8: ττοτ.Ο.άε τεΙΙ.Ι.ττε ω:
9

τε πτο:Μ :ττττττπιτε 8: ιτοΙιττεε α1ιιτΓε,

όεεΙατατυτ.Εττάεο τττέτιΐ ΗΜ; πό Γο

Με ἱΡίἰε τεΒιτε δ: Ραδίε ττιιττ ΡτοΡττεΐ

υοΙιττττετέ ἀεεΙετετ:ιιτ τΕτΙε αεττιΙ.εάί.

Ι.ίἰ :επτά 9'.ει ευτ.& ττοτ:ιττ ε6Ητευίτ.

ὶΕάε Ιε8ἱ.8ι εοττΠττ.!.άε ειιτΙ:ιτε. ττττὸ

εττετττ ε:: ιιετΙ:τε ΡτοΙττττε ττττεΙΙΕ8τωτ

:τοτε ιιο!ϋτ:ιτεττπ ρτορττέ άεεΙτιτετε,δε

ίπιττοΓετ:.1Πιτεοτάτε:ςυτε που ττττεΙ

ΗΒίτυτ ιιετΜε ε:φτίπτετε,ειτοό πάτε

πιό ει€ίτευτ2:ι1π τΈάε Γιτρ.Ιε8.Ι.ΜΒεο.

:τά Πττ.8ε τ]ιτίε μι· ειδΙε δ: 8είτα εττι:τίτι

Γεω Γετ:τετα ευτιιΓειτε ό: τιττττττιτε άε..

ε!εττετττυτ.ετ8ιτ. (Με τείί·.Ι.ττό εσώ

εΙΙΙιιτττ.8: ΙΒΝ Ιεἔ.;.ὶ.ίἱ Γετιιιτε ρΙυτὶιΐ.

5.6.8τ Ηἱόε τείτε.Ι.Μ:τεεεε ρεΙεττι.ῷ,

Γετὶ δ: Η πού. Ετ τη τπ:τΙεθείτε ΓΡεδά4

τιιτ ευίιιΓειιε ρτοροίἰτίι δ: ιπο!ιπποε:

Μ. ι1τ τΉετά Ιε.Οοτ.άε Παι.Ι.όίυιτε.*Νο

Μπιτ Ροτείτ ε:οττπιττττεττιτί ττττΠείϋ , Η

Ρτοβετιιτ τε ΓετιιίΠε φωτ εάιιετΠισ

:Πίεσε άεΙίτηι1επτετττ,ςιιετπ Ροτιιτ!Η

εμε: πτίττιτε τ:ΙεΙίτηιτετετ ρτοΜΒετε,

δ: ποπ ΡτοΙττΒιιίΠτ ο τ Μπι του: εεττ:

τε ειτΙρει είιτε εττττττείε πό ιτΜεττε:υτ

τΈέε τε8.ἱυτ.!.ευΙρε.&Ι.ι1υ!!ύ.8: στ·

:ή ό:: ο!Ήε.8ε Ροτε.έυά.άεΙε8.ε.τ.8ετ:Ι

Π]ΡΙττϋετε ττ6 ροωτΠί, ιτειττει ετ Με

εττε.Ετεπίπτ Η ἑπτοττε ροτιττίττ ἐοτττί

πό ΙἰΒετατε, 8: ττ6 1εεωαε, οτ:είο:ΜΓε

ιτττ:Ιετίε : οτ ὶἰεά Ιεἔ.ΛεμττΙ.ἰ.ί`εἰειττἰ5.

τ το ρτίτι.8ε επ .ΕΕάε ττοττε.Ι.τττ οφεί

Βιτ:.8:1.ίττ ὸἐἰᾶἰε.ἱπ ρτίτι.δε τΕ:τάΙε

ἔδ ΟοτΩ.‹:ἱε Πε:τ.Ι.τττ. ;.τε ειιΕ.8ε Με:

οτΓειττ Μία που άεΒετετ εΜέροεπει

ειτε άε·Ιίτηιτευε Ριττττττ : ώ :Η Ρεο!ό

πτίττοτί μπει τττυ!:5άιτε,τιτι εατετε τι ό

εΠετί ΓετιτριτΙο Γοετεταττε οεευΙτο : ς!

τττετττΐείτο τ:ττ:ίττοτί άε!ϊτιίτ οβιττετε:

οτ ετατεὶ τΙε ττοττττε.ε.Πευτ τ!Έττϋ.@.τΙΙί

ετἰἔ.8ε Ο.άε εόπτετ.& τττετ.Ι.ϋ.8ι ετ:

ιτἐ εε Γειτ:Ξ.ετεοιπ.εα.εωεια:.ευεε

τεττι·τετι

Ο



αν, ΠΕ ιικΑεενΜιτιοΝιιιν8.

τιιιπδ π: πόιπιοΙΙί8ειειπεἱιΠιιιᾶὲ:Γεἀ

ιπιεΙΙιἔε ιι: ιιο.ιπιιὲ πι: Ρωι.;.ιιωι

Βιιιιι· ιπάιειιιπι, Η Ρι·οΒοιιιι αιΙιςιιοπι Ρ

πιω πι απο !οεο ππιιΙοΕΕι&οι·εε π:

ι!ει·οικιι·επτ, πει οαιιιειέι ιι·ιιπΓειιπ

ιοε:ιιε! παι·ιιιιιιιι 8: όπιιι ἀἰδτιε πισω

τοι·ιΒιιε ιι: Γεώ παπι , πο! τιεπίιι·επ:

πω· άιθυπι Ιοοιιπι, ειιιι Βιοιιιπτ άσο

πω, ιιιι!πστπι , πο! οα:ιίι. Νιιιπ :πιο

ιπάιι:ιππι ορει·.πιιι π: ροΓεικ ειιι;ίὶιο

πίΒιιε δ: τοι·πιοπτι: ΓιιΒιίοι: ειιιιε που

ΓοΙπιπ ωι.ιΩιιπ αιπιιπιε ιιιόειιιι·Ρι·;

ΒυιίΓε:Γοά ετι:ιπι Ρατιιεεμ ‹:Π άπο

πι” Ριπι:Πιιιιδάπε:οιππ πακετο: Ρω

πε ΜΒΜ Οοι·.άο ωιι.ι.ιι;.μιιο Γε..

πειτιι:.ιΒι , ω ιιτἱ-ιιἰ.8α:.8ε ειι·Βιι.ίΐ.ιιά

Ιεε.Α‹ιιιιΙ.Ι.‹ιιιἰ οικιόιι. 6.ροπιι!.8ε Ε

πι ποπ.ι·ειρ.Ι.Ρειι.6.ίιι:ιιπι οο.ά Πει!

Β ειιιιε.8: πιω ιπ πιιεεΠιοπιπω ΦΠ π::

Βοπόπε:τ.ιιιιιι άι: Με :Η ειικεΠίο παώ

άιι,κιιιι ΗιΓρισιοπο αει!ιε ι:οπΓι:ιι:πτω .

υιάεΒιιπί:υτ Ηἱπά $γ!Ιε.Ι.ι.ῷ. οαιΓο

ι·ιιιπ.ιΒι, πεπιεπ Η ειιιιε &ε.Θ.ϋ πιώ ίπ

Ε:

(ζ

ω· ιιιΙΙα. * Υπάεοιπιιιιι·ι εοΙΙι8ιιιιτιπάί- ό

ειιι,ιιιιοκίεε Ρι·οιπιτυι με: τοϋ:: Μο

πεοε, ειιιὸά ιε :οικω τιπέ ιπιιιιιτίτιιι·,

ει! !ιοπιο ι·ιιιιΙα: εοπάιιιοπισ δ: Γειπις, ε

πια Μπα Γιιιπρίἰτ οιι€ιπέ, ποπ ει πιει

Πιιο!ιε, τω 1.Ριιιι!ίε πιώ δ( άιΓει·ετιε, Ϊ

οπιπι αα:Ριιοπε ιιιΔιοιιΒ*': δε ίπ ει!- ε

ποση; ΒιέΙο Γιιτιιι·π τποιίι·πιιι·:ιιτ ΕΞΩ

το ιπι!ιια.!.πό οιιιπεε.ῷ.ὲ ΕπιτΜι·ίε. 8:

π; Ροπο,επ 080 ιιιι:Η.* Πεειιιιιιιπ «πιε- ι.8 Ι.Γετιιοιιιιπ. @κι ποπ". '* $ιιιπ οτιδ

ειπα πιιιιτ:ι Ρ ιιιιιια:ιει κ:ότι·ε ιιώιπειιιδ

τε; ι:]ςΙΙιπετ σιιτιοΓιιε, 8: ιιιόειι Βοι·ιιι:

ΡοτοΠ ρετρεπάοι·ε, Γεειιπάιιιπ ικιι·ιε

ι.ιιοι·ιι ρειΓοιιιιιιιπι 8ε πυαΙιπειιεπι ιδ

Ροτυπι,Ει&οιιιιπ ι:οπτιπεοπτιιΈ,8ε Ισ

©ΟΓΗΠ1 όιπει·ίιτιιτσιπ:ιιι ‹:Ιε Με ποτ.ίπ

Ρτιπιιι μπω ιιιιιιιε ιιτ.ιιΒί άι: Ρια:Γι.ιπι

Ρτιοπε πι ποτατιιπι. απιε πικαπ Π:

ιπιιιιι:ίοιιΐ Ρτει:όιδιοιίι ε2ΐοί:ϊιιε , ΓΔΜ

ι:οΙΙιείτιιι· οι: Ριπάιθιε:8ι όιαπιιι· με

πω: ιιι τίτ.ρτοκιιπο 86ο. ›θππόιπιισ.

Λ ο Ν ο τ. ει Τ Ιπάιείπιτι. Απω0

Βαἴ.σοπ/:ἰκκἱ.τ.ἰιι;. Μι·ο,ιά:Ι Μίκι: 9ιώι|

ίπ ΜΜΜ: Ι›ιι·ε|ῖ: σουββιοβειι πισω”

πω,κιω Μπι :οπικιβιιοπε,)βι|άβείω:

ιπιίΙ:Μπι κά :σπαστά :Μακ βσικω.Βοπ

ΐ Ρτ:ετει·ιτο. ΑΜ: ?κακάο £πράιο.

ΜοΡ02/ΒΜαΠ0° έ»Ραπ/πω, ΑΪ8κ.σ0π]:©ἔ.

ερ· @δώ ρπ:/ιιΜΙικι· ιἰερπι/ἑπιέ ίπ

βικι·ιιω,μα· :ιιιιάἔσοηβἰαΙνιῇ.ΙΙΙ›.Β".

Φ Οοπιτ:1.Λάιίε ΑΙι·:ι:.:οπ/:|.τζ.έιμιβ.

ΤΝοπ επιπιτπιτ. ΑιἰιΙο ιπωπιίο πιώ

Ριαβωμιο ρ·οίκιιοικω ειι:επιιι Ε» απ”

£υνι·ικω. ΑΙι·.ν.ι·οπ/ϊκωνι).ί πι. Μπι.

Τ οι€ό€πάϋ. ΜΗ: ΟΙάι·.:οκβ.:.ι:ή.

Βωιαι·άιπικ.

Ψ Ηοτ2.Αάάσ Κο.:οπ/::σσώ.Βοι·π.

ΤΝοπ ροΓειτ.Λάάι· Κωμω.ιω2. ευη

απο Δε Ιοειε ε: 'μι, ι:ιτιοπιιΒιιιτει· β.:Ικιω;. 24»! .εσπ|ίΙ.ίασ.Καμι.επιπα.

μπώ Ειπιει Ρτοι:εάετε:ιιτ πω. ΓιιΡι·ἑ :οη/ἰ.εκιαν.ΑΙοιιι.εοπβ..τκιιι7.9.2ιβ. ΙΜ!.

Μάι: δ! σε παο τσιπΡοι·οροΓειεθιπιπ

ηρι·οι:εάοιε, "' Βιιοάεείπιππι ιτιάιειιΐ π

Γιιιπιιιιι·,ίι Με άι: ει·ίιπιπο ιιιευιρ:ιτιιε

«πιω ε:οτπιπιίιι αΙιιιά ιπει!επι:ιιιπι ίπ

Ρει·Γοπεΐ :ΜΗ οέἶεπίἰ,υει επιππι απο

τϋ:ππιπ ειιιι ΓεπιεΙ επι πωπω, Γειπροι·

Ρι·ιτΓιιπιι€ πιιιΙιιε:ιιιιΈάε πο. Μι απ. ί

;.ιιαιε.α Ώ.‹Ιε ιιίΠΕΙ.ιιοπιο.8: (μια

Ισε.ΙιιΙ. πιο οι ριιΕΙι.Ι.ίτετιιοε.ιπι, ό: πι

πιιιΒιι Μ. α:: Ριει:ιειιτο :πιω υπο

τοηβ.:σ.τικ.ἰΙὅ.| .Βοι·π.

Ϊ δ ιΙ0ι°ιΗΠ. Λάιίε φορ “ΜΜΕ αρΡάσ

ία:ιωισβοι·ιυπ,άοπιι. άι· Μπα έπιβώτ.

?καὶ πιο:.ωκ/Ε.ιπ ιυπό?Μ. Ε: κι: "ω"

:οπιμαι·,κιά: Αἰσκισοπ/ἱἰ.κκκἰἰῇ.ιιΪ. Μι.

Β απατά.

[ (]οπωη&ιιε. Αεἰκἰ€ 9ιιΜ :ΜΜΜ

θα: “Μπι ι·οσφίεπ.τ β·Ευικι· ιίείιπιμοιο

ι:›π,ρισ›ιἰ:ιι›·#ιὶΜΜΜ Ζιώπι σκιι·απεια,

πα Λ!σ.ι·.:οψΙ.σ.νύιιΜ. ΐυ.ΒΜπ .

Τ Ρι.ιπι



ΠΕ ΡΚΑΕ8νΜΡ. ετ ΙΝΙ310:18. ό”

ι ἴΡΠΠἰ€Πὁι18.Α‹ἰἐε Αἰεκ.σ‹ῖ]ἶ:υ.τ:ετ.ζ.

ΙΙύ.Οα|ισοη|ϊ.κίΞξ.Βοπ.

Ϊ ΪΡΗ8ίΕ.Αιἰ‹ἰε Α|α·.:οπ[[Δεν.Θ Ικα-ή.

δύ.Ιο.ιίο Αικ.:σκΠ. Οἰά.σιῖ]:ἰ:ε1>. Μ».

ω ἶΕΧττο ίιιόίείυιπ Μάο Δ» ωπβ·βΙο

£Σἰ#'άἱΙ$ἰΪ£`Ϊσ8Ιἰ3/ῖ¦β#;£Ϊ2π: ἰπἄΙσἱκω αἱ

του·:ισυ·κυκ.αΕάε Χοπ: £ση[ἶ.νιΪ.Βι¦0°.

ο ΐΙπίαϊἱ0Ϊ2. Μ. Α!ε.υω».:οπ]ῖ.κἰἰι].

£ι].Ζιό.Β σ.

ο (ΡτοΜΒιιίΠί..ΑΜε ιἰἰ£σπἄΜπ 8ο Με

ω:μ» κοωσ.εοκβ.χή.8η·.

Ρ ΪΑΙΜΜΜΜ. Λ‹Ι‹Ιε κΜυπάα ιἰἰιμα

αΙΔι ωεπωμι· Κοπια.ςσπ|ἱ.τζ.@· ευη/ί.

ά:::|ί. Β".

Πε ρι·εεΠιωρτίοι·ι€Βιιε 86 ίπ

τΗείίε ίικ!ιιΙ:Μιτίσ,α εμί

Βιιε εδάετωπιτίο ροΙΤετ Γε

· ςιι€. Πιι1Μαι.

5 ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ.

ε Ρϊωβυιρ£ἰσπσ: (α ΜάΙ:Ια ἰ›ιιἰιιὁἰΜΜ

«μια [ἱπ2.

τ Οαῇὁ ΤΙΜ έκ έστω εςΜΜΕο π·υΉε

β50τ:.βρπΒ[ίσα ασκ Θ·19:»ια οπωἱ

'βίο έξεκιζ|ί:, 9αὁιἰ δάκσ :ΜεΜωβ

εἰιἰἰἔσοω›ιιῇἑι·ἰ2, ερ· ιἰἰιφ: ἰκἰτπἰσπω

οβιφε εφ ρ·ο!πιιιΐ, πει.·ποπ 9ισθά κακα

[ιιετἰ£ αἱ” είε πι. ιἰοωσ 8Ιαιΐίο εκαΒὶ

ΜΜ,ίπ ?ισα άωπο ἰ›ι:ὅ:ΙκἔΉ π·ρε:·ω:

:β ΤΙΜΜ 0ΕΕζ[Μ,?Μά οΜ|Σε:Ξσκάκω.

; 1υάίτΩι έ:ιάκωΜ2α πο! ιἰοειιωἔτα φα·

£φ'Επια, ω: 9αΙΙ:παροβ2Δ ‹ιά :σκάσω

πωπσωπιρτυσσάΕ,9κι Θ· «Ρωτώ ιἰἰ

πωπω· :βε

η πωπω!» ίπέκθίωΙπω μ·Επιπω ψ,

ιΙυἔιἰσ :ὅυπ πἰἰἰιιἴψρπε/ῖιυιριἰσ ίιι

Η: Θ· έα Μ”.

: ΙκάΜακι ἐπάιιδΜι2αΜ[κππάκω ψ,

9ιωπάσ π!ΙΨοιη]>οπτε Μ ΙκκίΙσίο απτ

1%ΐιω αν! σωπευ,πκ! έ» τοπκαπι)·, σ·

ρ:ψαπαιά2 ε”.

6 ΙΜΕ:έωπ ΕΜιώΞΜ2πω ΜΜΜ φ,

φωπιίο :ουιΪίπ£ αδιΙπωπι άπο ρ,·ε:ἰσ

Δοπικβ2Φεβρου· ο·£ωἰ›ιε,ρ·ο εις/Επι

δω,Μρω” πο” £πέστέΜν·.

7 ΙΙ"ωΐΙΜι ἰκἄαὐἰωπυπ 9πα·ΜΜ ώ.

ῇ¦###άο :Μαη ιμοά:οπ2Μ α!Ι9ιωπι

ΟΜΜ',ψ Μαρπύ|έτωπ,κ: Μου·ΕΜΡοβ

β! ξοξοι·ια:π αρμΠατΕ. -

δ· ΠπἰΜἰί £:ια'ιιΒΙ:α£ἰἶ9ι‹ἰπ£ἔ 2/Ι,ιΡΜηέο

|°#ῖ0ῇ5ε›· επέάε:::Α·ΐβΠέ:πηυηβ :οκ/ΜΙ

τωϋ ω·ιαφε οπσίιππ ωωιύωεω σο!.

Ι2εω»·,9ΒΜ/Β απο::ΜΜΜ.

9 Μάἰσἰξυπ ἰκάκὑὶ£α£πΜῇχ£ιἶψ,9ωἈ

ιἰο οβ:ΜΜ, :Μια ο]];σωπι (β ω Μ

9Μπυιάσ 67· ριιπἰεκιἰο ἐεἰἰπ9κι·π::ω,

ρΝψή: :πισω Ξκ2ιια·παυ·.

ω ΙπιἰἰσἱἔἰπιἰιώἰΙα£ΔΪΊἔΡ£ἱΜΩΜ φ,ια β

.β :ΜπακΜΜΜ»ΜΜΜ πω” Μ.

£τ·οἰ:ιῖ,@· αΙΖιμίκ :σέ/κι φ εκἰ›·ι·|:αΙ!ἰι

ιἰια σοκ ΧΜιΙἰΟ/ἑΠιΖΙΙΪΗΘΙ€Π!Ω έ». »κι

»παώ ΜΜ: :σκοπο σ·φσΜω· Βοακο

ο·σα·ωο»· Μο»·ικια.

κι ΜάΜιιω ΞιαΙΜΜιιαπι οό?ακιΐεβ:ροπο

?Μέ οσ:Μέιω· 9ιιί: έ:: ιώκα, ιίσ μου

ἰπσκΪραΙω· Τί2ίω,0 :Μπα ειιέ·Υ)"μ;

Με: Ιωά2ςΜ,ιμΙα ω:: ίπϋππω ινφἰ

Μ!» οσσἐβ:ἰ£σΜ |ἰιἰ: κϊκσ βΙω “ΜΒ”

. @νε ειιωζώάΙο,σ/θΙεισ19ι8η·ε ά: Μ

:ο :κωδίπάΖο :παΧἰπα2ο, ο· α! μ”

ω” και: (αβυπα ?ΜέΒοωΜάίππι

:οπιπιι]ἔ,·ἰ£.

Η Ιωἰ2:£ιῖἰ›ι‹ἰι‹!›ἰια:ιἴποκιΐ φ:ρο,κ ω.

αοΙρα£ω· Τἰ!ἰΜ,Ψσᾶιἰ]ἰ°ι°£Ρἰ! Μπόΐι·ε

τ: (ἱαἰιΐ:|›ο·ι”ιπὁ ευ·α£ εφφέ;;¦η[Μ|"“

(Μεβώ· Τέπίπσ ε›·ατρο·ορε ἰσωπι Με

Μίκι: ?κακάο19219 ουσζιω:9πο Ρο·ρω

Μπιτ πεερ:"Ει ἰ7οππΕ:£‹ἰωΜ,9πἰ ενη

ἔ0Μψἰ€Μ Τἰή, ιμέ ία8.Ίαπ:Μ2 /Ε,

εισόνιίβιτσιτι· σαἰκἰό (ΜΜΜ, Θ· ω...

εσ:βιωεπι ο-#έκ/Ξε, Θ· πω: ριώ|η·.

Β” Θ/;:Μαηαθέβ:συ·αΩ :δπαϊι:Ι ω

Ισ |:σωί:Ξάέωπ.

'Ν”ρ|Ν Ο :οΩ:ιτ"πτ Πίά€Μηη; ζω

__ ρτσ:ΐαωρτίοπίΒιιο, 8: ΠκΗεϋι

£ωΙυΒ€τωε, ω: τΙΜΒΒ8 σ6άεωιωΙο

ροΓείτ Γηιιί.Ετ είπα ρτ;!Επιεεπ πο

Ε Ε Μακη

Ι



ε°σ ΠΕ Ρ11ΑΕενΜυ. ΕΤ ΪΝΠΙΘΙΙ!.

ἔ·

Ηττα:: πτπτετιᾶ,ὶμτἱπιὸ ΕπτετΙο τοτπτει

τε οικΐάΞ τωιππωιε ειι:εΠτοπε,οιια:

τοτε :Με ‹ἱε ?εδώ Ροκ” ΓπεΠΠετε:8ε

ε6Γεοπεπιετίι:ΓετΞάε ρτεΠπιηπίο

πιει” δ! ίπάίετΜιπιει!τέΉε:8ε ετικε

Πτο πιω εἰ!. *ΟΕΜ ιιοπππε Έκτοτε

το ἀοιπο ιτε! ειετο τερετἰτυτ οικἰἰῖιε

πε! ιιιτΙπετεπεε,άε ιπΔΙε?ε&οτε Με

πο εοπΓέετ εΙττετ,πΞΗ επτα ουἰ‹Η πο

ιΜπε δετιτε,άε ἀΞέὶο τππΙεπετο Μπιτ!

μα" εοπττ:τ Με Τέτιι3.1Πει ρτοΒειο

τπτ Ρετ ιεΠεε Μοπεοε αυτ” ετα:

Ρτίοπε τπείοτεε:ρτἱπτὸ οικω μυωτ

επ τω:: δ: Εππτε στα εΙϊ σε τόοπείε

ΡετΓοτιἰ:, οικω Με” Σελ:: οΜπτη

τπαϊεΗείΕ”ι εότπίΙϊι:ΓεεύεΙό τμιοά ιΡΓε

ετοιττΙΜιε Ττττί ωρτωί8 ἱ0ἰτπἱειτε:

καπό υόεΙ:Ι!ε $ετιιε ιιέΓυε Πιτ: Γο!υε

εττίτε 3οιπϋ,υεΙ π8τίτ ΤΙτίτ είίεΙαοίο

ευπεἰπετο ὶπ ιπαπιτ Γυετεπε, τη :μια

πΙοτπο ιτε! ει€το Με Τπτικ τπεοπττ.

παπί τερετιιτε εΠ οαττΓυσ πεΙ ιιπΙπε

τοπικ : πιο‹ὶὸ οιισ;τττπτ,πιτπουίό Με

ἱπάἰεἱπ1ἱιπιιΙἱυπἔὶε,ιιεΙ πιίΠτι,ϋπτ 6:

@ή ροΙΕΙπτ £πτΙτείτι ὶπἀυΒιτπτε, ε::

φωτ” [ΜΜΕΜ ε6άδπατίοπ5 Επο

εε‹!ι ε Ετρτἰπιὁ ττΜετπτ ροίΓε τω,

εμιὁά ίῖε,ττἱρ|τεἰ τειτίόε.Ρττωοτ πω:

(του: ΓυίΉεττ (Με ουτε ξϊττεΠτουε Μ.

Ρετατιιε, ιτε! ρτοΡτία ιιοεε ε6ΓείΕτε,

πό Με ετ ΡοίΞἱτ αφτωίε (επιδτία «τό

σε ειΐ ρτοΐετττ:ιιτ Ο.ιἱε ρα.Μτιτί ίεπ

τεπιππ·π.8: απ: ερτΙτοΡίε 8αΙετ.!.Π

φί8,8ζ (),ουοτίι εφρεΠατ.πό τεεἱΡ.Ι,

Γεεππό.τ.ίω εοὸέ :πωσ άεΒεβέι εκ

θιί&τε ίπόΜίε εότττι είἱ τεοετττε,Γεπ

@ωε1ττΒοίττικι Ρτοΐεττί, ετιτπ :Μία

πωπω πό τεΓΡιιαπτοτεὶἰιττε:υτ Γιιρτἔι

τ1τ6ττΞ είΪ τι: ττ.ρτσετε.8: ώ “Με Μάτ

είε πό υτάεατιωτ εοπτΕπ ετε @ποτε

μποτιτειιέ 8‹ Εάεπι ρτ0ικό, €τεΠεσ

ιτε! ίοΠτυπτεπωπτ Ω.εΙε ΡΗ:: π.Ι.επ

ΙππΜποπεσ-δ( Φωτο υει:.Μπάι

Ξ

επι.Ιαϊ πιω τείὶεε ειτ.ΐτιρεττει ίττάίείει

ό: πιοπτίεΠε εεεμτιρετεπτιττ,οτ ροίὲἰ:

ΐεττιτί Γεπτεπιτει άττΕπίτίω. υπ θ. άε

Ρτοε.Ι.υΙ.8εεϋάπ τετἱο,‹:μτία οποττετ

ε5τςΑ Με ρ!ιιτ.<τ πυκι!ίπ ετυΓάέ Βατε

ττε ε:: εοόέ Ειθ:ο ἀεΙΕεπὸδτἰπ, βτπιι!

εόππϋΜ δ: τϋ&ε ε6ειιττι'ϊτ, τ:Πειϊωττδ

ΡετΠεετε,8: Ρ!επΞ ρτοοετίοπέ2ειάι:Ια

εετε:ιπ ΕΕάε επεο.-τιιτο.Ι.ή.9.Βοε πει

ΡΙίυε.8ε άε ειρρ.|.Π ουτε Γεροτετίτπ.6.

ῇ. 8: Ο.εμτἱ πυ.τιιτε.Ι.ιιπο.Πε ὰ εὶ Πτ·τπΠ

Γυρτ:ιπΕ&π ιττἀἰεἰε ίἱττιυΙ εοπἰυπᾶτι

ΡΙεπἔ ρτοΕκτττοπέ ττπ!υεΠτ, Μεόπιτε

δπ8υιο ουτε πο μτοΠ1τιτ,τεττπδ Παω!

ΜΜΜ εοπότυπαπτ:υτ ίπ οπ11:.άε ΙΜ.

τπΓττ.6.Π ιιετὸ εάάττωτπ.8: ῇ.ίἱ υπό

τιιιΙΙιω.εοΙ.ν.6: ἰοίὶ.ὸε Ιιτετε.ἱπίὶ.ῷ.ίἰ

ρΙπτεε.8ε επττἑ οι: τεΠί.τ:.ρτεετετεέ.8:

Ο.όετείτε.Ι.ΐετπιιιτ. ά ποτ.Αεεπτ.ΠΕ

πε εκειι.τυτ.Ι.ῇ.ἰι: Β.ῇ.τεῆ›οπ. Τετείε

τοτίο,οιιίπ εϋ το οικιΙτοετετιιτΗεευΠι

τε8ιιΙ:ιτίτετ οπο: ΠτιπτπΡεπτε 'πωπ

τἰοπεε τΣτείιτπτ υπ:Ϊ ρΙεπειτπ, 8εΡοΒίτ

:ποθ επιΠτε ρετ ίπάτεΙ:ι δ: ΡτωΡυτπε

Ρττοπεε ρτοΒετἰ, π: εκττ:ὶ πε πω

Ηυπημε.εκ Ιττετίτ.8επτε.ΠΗε Με επί

Μπιτ Γυί σε! εΠε.τι1τ.Ι.ΠΙίϋ. δε παπί

εοπΠιειτἱτ (ῖ.‹!ε τεο.ττετΙί.Ι.ίπ Μπα:

ἱῖὰεἱ.8: οε ρτοΙ:»ει.Ι.ε:ίΞ ρτορτΙεωτί:.

μι” τ:ιππΞ υττΙετε ὸεΒεπτ ά οΡετετἱ

ΜεΜΙ ΡΜ πωκἰΗε,ῳιὲπι άπο. Ν5,

απο εοπίΠΗτ ι1ΩΡΗτεττ1Βιτε ξ άσο

Βυε οτεό:ιτι1τ:ΡΪυτττΪτΜτἱεπττο Πδάίἱ

εθ:ιπ !Έάε ρεε.¦.ιπιιἰοτἔ.8: τ!ε τε!Η·,

ττ;.@.!ιετε παει. & (τα τἰὸεἱεοππ.!.

ευείτίοπδ.ιπ Ε.Ετεο Ρετ ΙοεΠπΡτο

ροττἱὁειππἰοτἱ,ιττ:ι τπτΠείτι, Πω ιτε:

Γεττιἰρ!επ2 ρτοοατίοπεε, επειτα ΡΜ

παπι Ρτοο:Μοπέ ροτετιιπτ ορετετ·;':

ε!ίοπιιιπ ΕιεΠε 6: Γτεουεπτετ τετππ

τιετεπτ τπεΙετἰεἰ:τ ίιπρυπτετι,ιμοπ τη

σόττπττωπι ππ8πε πω) πιπάετ:ιτι Η:

σΙε μέ).Ι.ίιετπ Π εποε. 6. ροδτει.Ι·Εάε

Με



ΠΕ τιτΑεενΜυ. ει· ιΝιιι0ιιε. η

ΕπείιιΠ'ο.ί.ίί τί τω. μα οιιοπ πιιΙἔο.

@Βια τατίο, φπα ιιίπειιιιιιι οιιὸπ ε

πιιο πεί ΡΙτιτα ίτιιτιετίεε?τα υπό Ρετ

ίε6Ιτιπι εοπίτίτπππιιυτΟ.πε αετιε. 86

τ:επίί.!.ειΐ Γείιιιιι:.ίπ τιτίτι.Έιπ Ρίο

τα9τερετίτιιι· ίπ ίιιτε τιιιππ τρία ιππι

τ:ίοα!ίε εαπία ει·ίιπίπαίιε,τιετ κουφό

τα 8: πω· Ρτει:Πιπιρτιοπεε πίἔτιοίεία

τπτ· 66 τετπιίιιατιιι·, οιιαπτιιιΞ ιοπίππ

πείί&ι“ί ριιοτιατί πό Ροίδίτ.ιιτΙΈπε τε

πιίΗ.!.πό οπιιιεε.5.α οατοαι·ία.ίοί, δ:

ό πω: Ιίοιιίππ οτοίιατί πό ροίἐίτ,ατ

8ιππεπτίαΒ ταπιεπ εοετιοΓεειιπιί πι.

8εταπιεπ ίΒίεαρίτα!ίε εαιιΠι αοετια

τπτ:πτ εοπίίατ μι· Ι.εο.τίτ.πείειτοτό,

ο.ία τιιιί.8ε ταείταπ ίιοε ίπ αυτ.ιιτ !ίε.

πια.8τ απίε.6.ίΙίππ.Εεόττ:ί πω" αι

εεππι.ΐ.ειιιππ πό ροΓείτοιιίτ ε: πιω

ίππίείίε ό: ΡτεΠιιτιρτίοπίου: πίπ'ίπί

Ντιπ παπιοατί,ι·ατίοιιπιιια ττί!ιπτ.Ρι·ί

πια. φπα επ ίπ είιιίΠοτιτ οππίτίόίΒιιε

πιαίοτίοπτ ιιτια Πίστα αυτί, πό ιιιίποτ

ι“_ίττίιιττι “πιο ειτίεατοτ ΡτοΒατίο:ιιτ

ίπ ατιτίιό.πε πιο ίτιπτπ.5.οροττετ. ό:

@Με πίείπιοε.εο!.νί.8ε ποτ.Ο.ίί εεττ.

Ιιετ.!.π.π·ιιιίτο ΐοττιπτ ίπ τμια!ίπετ ετί

τιιίτιαίί εαιιΓα πιια:πεί ττεα Ρι·2Γιιπι

μίοτιετ, αιιτ ίππίεία,ρ!ειιαιιι μεσοπ

τίοπδ πό ροτετιιπτ ορετατί:ί`επ ετίτ

πιαίοι· πππιετιια τείτίιΐ τεοπίι·όπιια:ιιτ

ιιοίΞίτ Γιιρετ ετίπιίπε Γεπτεπτία απο

τιίτίτια ρτοτ'εττί.πιαιιίπιπ επ τιιια!ίοετ

εαιιΓα ετίτιιίιιαΙίτ Π: πιαί0τ ό: εεπΓεα

πιτ τιοα!ίοετπεεπι·ιίιιτία,τιοαπτόετιπ

είπε πι ιιιαἐιιαιιιτ Π.πε πω! ίπ Πετοσ

πιπι.6.τίτι. τ ίίεετ ίπ εαπΓα είιιιΙί πιω

ίεπιίΡΙεπα ρτοοατίοπεε (ιιτείτ Ραιιια

ιιιιοΙίεα, δε πίδτό πιιίιιε τείτίηιιπα Ρίε

παπι Ρτο!ιατίοιιέ απποεαπτ: τι: (Με

ρτοοα.Ι.ρτορτίετατία.82 ατ8.ίΕπε τείί.

Ι.ίίί. 9.είτιπίδ.8ε ίίίί.ο.ίίί.β.ιτό Περε.6ε

επτα το ιείτίο.ε.τι τα:τετεα. ταπιεπ ίπ

σίπιίτιαΙίεαπΓα ε: πίδΙία ΙεπιίοΙειιία

ΡΓ0οατίοπίΒιιε ποπ οτί: τρία «πω.

Είπε παιιιπαππτιε<: οπία ίπ εαπΓα ετί

πιίπαίίΡτοοατίοιιετ (πιο είίεαρει·

τίίΞίττια::ιιτ Ο.πε ρτοοα.ί.πιι.ίίτίθι`ιιε

ετιίπι ίπ είε ρτοεεπίτιιτ,ειῖεόττα πο..

πιίπίε Μοτό αΒατιιτ:ιιτ Ο. το αρρεί.Ι.

αππίιποτ.8τ τιο.ειτττα πε τεΕε.ιιεπίότ.

$εετιππα τατίο, τρία ειιίπεπτία τεί,Η

εετ ίιαοεατιιτ πιο οιιαπα ΓΡεείε μο

Βατιι,ιιτ ΡΗί.ι·εε.Ι.6 ίττπρποπε.Ι.Η.8τ

ε.εοπ.τίτ.Ι.ίίί.ετίαιπ είιπιατιίτείτιί ὰ

αΡεττίἱ ίππίείιΉιαοεατιιτ αΙίοπέ ίππε.

πίι·ί ίπ ετίπιίπε,8ε τοτε πετεπτό 8: ε;

μπ:ατε.πε Ρο ι·.Ι.ί ί ί.είί Ι.Γεειιιε.8τ πια

ιιίί·'είτα ποπ ίιιπίἔετιτ ρτοοατίοπε:πτ

πιο πο.ρττείεε. .ί.ίπ Επ.8τ Ηἱπε ατά.

επιρ.8τ οεπ.!.ειτδρίο.ίπ πί.τεΓΡοπ.τα

πιεπ ιιοιι πείσετ ποπ ταΙιίιπτ ίππίείία

πίΡΓίπίτπιε πέτιατί: τρία ποπ εοίΡΓο,

.μια οιιίε ειιιιτπα ίππεπίτιιτ, πε ει·ί.

πιίιιε ροτειίτ παιιιπαι·ί, ιιίΠ αΠτετ πε

ιπα!είίείο εοπιιίπεατπτ:οτ ατέιι.ίΕπε

τίτιι πιιο.ί.τιαίαιιι.5.τ.ιπε ίπ αποΙτετίο,

ό: Ο. πε πάω.είιιί.!.πεΓεπί'οτεε. Ετ

ίπεο Η αΙίειιιία ίππετιίατιιτ πιο οπαίί

εποτιε ςτιπιιπε εαρτπα :το αΙίοιιο,τιιιί

τ:οτα ΡΙιιτιοπε τείτίοιιτ επτα ίιιπίείιῖ

τόπτεατιιτ ΓείΠοπει·ίπιτΈ εόιιιίίίπε:8ε

@τι οεεαίίοπε ίΠιπτ ετίτπίπίτ τη.

μπε ίίτ : ειιιαΐι.ιίε ίίτα ττία εοπτι·α ίΠοιιι

ίππειιίίιτιιτ ρι·οοατα, ίείΙίεετ φπα π:

εαρτιιτ ότι ίΠιιπ ετίπιό,8τ οιιὸπ Ε:ώ

απ” ίΙΙππετίιπότόιιιίππε, δτ ππόπ

σο πι ίίτ εαρτιιτ:ταιιιέίίεετ ίΠα ίππί.

εία οίπεαπτιιτ αΡτιατετιτία, πό πεοετ

ε: Ηπα απο ίππίείία ίππειτ ΠΠ εατιτό

πίΠτῖπίτίιιπ παπιπατε,!ίεετ τιππΠίοπί

Μια ποιοι ιιοί&ίτ ό: ιοτπιέτίτιιιι πω.

Είπε αππΙτ.!.εαΡίτε.ίπ πιι.8εε:ττπ πε

ίππ.ε.είι ποπ ατι Ιιοπιίιιε. Ροτείτ ε·τί5'

τοπία τατίο αΒί8παιί:οποπίί οι τεί?ἰ

Μια δείπίτι·πιιιεπτία, 8: επίππίείίαίτι..

πιιοίτατία,ιιοπ αυτό επ ρτεΓιιιιιμίοιιε

Ε Ε α. τ!!



Η ΒΕ ΡΚΑΕ$νΜΡ. ΕΤ ΙΝΠΙΟΙΙ$.

@ΙΙ ΙΙΙΙΙΙπΙΙΙι1ει ΙΕπτειικία ρίοΙΝεπά:ι.

(Σ,ιΙο ριοΙι.Ι.ΙΙ. #9 Ο.‹Ιε εισειι.Ι.ΠΠ80Ιι.

Ιπ οίιιίΙί από ΙΙτοιιε,ίεΙεο ιιιιίιι ίπ αί

ιπίππΙίπιιε σειιιΠωπαίιιε ροτίειιΙιιπι

· Ι1Επίτι1τ:ΙΙ.Ι60φΙΙΑΙΓπι1νίι30ΕροτΙοι1ΙΙΙ.

επίπιπ::ιιτίπ :ιιιιΙι.ιιι ίικΙΙ.Ιίπι: εμπι

οιιο ΓωΙΙΙ·α8.β.οο8ίτατίο. ιιπάπιιιαίοι·

ΜΙ τοοιιΙτοπιΙααιιιιεΙει:ιιτΟ.τΙο αρρ.

Ι.2ιΙ£`ΙΙᾶΟ8.8ἔ Ο.όείαΙ.Ι.ιι!:ί.Ετ ίπ σπ

ΙΙΒιιε εΙυΒίίε, δ( ίπεοπίε ρτοοειτίοπί

πιο, πιεΙίπε οΙΙ ΙΙΙιείπιιε ι·‹·Ιίποιτί πο

ι:διίε, οιι&ιπ ίπποεοπιέ ι:όάειππετε:

ιιιΙΙΙιΙε ρα.Ι.:ιοΓοπίδ.8ε θ.ηιιο.αρρ.

πό ιιπ.Ι.οΙ:Π.ει·ιιαι·ε.Ει οιιί.ι ίπ οποιο,

ρο;πε (Ποτ ροτίιιε πιοΙΙιοπ‹:Ιε οικΙπι

οπαίρετεπόεε:ι1τ Ι·Ε‹Ιο ρω.Ι.ίιιτοτρτο

μιιίοπο.8ε ΜΙ ρι·σεί?ω,8σΙιιι.ιιίοοιιιι

οι1οιΙΙι::ι ΙΙ1ρΠιάΙ&ίε ίπ:Ιίι:ίίε ροΙΞίτ

ι:οΙΙΙ ίτ.ΐιιΙ ίιιι·ίε ρτΣΙΙιπιρτιο, ι:6ττ2

τιι=ιέδΙίι $οίιΙ, ιΙιιπι ι:οΙΙίείιιιτ ρίο

ἔῷτιιιπ,οιιὸ‹Ι είν:: εορΙΙ:ιΙΙ5 ίπίπιίι:ιιε

οεοίΙῖ, ιιοΙ ιιιιΙπετιιτί: 8οουὸιΙ ιιίΓιιε

Βιίτ ΙΙιι€οιο οὐ οΙ:ιιΙΙο ‹Ιο Ιοι:ο 'παπι

ω, 8: οιιοοΙ ριιΙδΙιι:ει ποπ Μπα ΜΙ

δω, Ξε‹:Ι πιιΞι1Ιε ίπ ;:ει.ιΓε ειιιίΙί ε: ω

ι·ίε ι:ιπιπ ρπι:Ιππιριιοπο ροΙΒίτ ι:ΙΙΙΙί

πΙτίιια ΐεουί Γεπιέιίιι, οι οπο Ιπ σοπ
ττειιίϋ ποπχρι·οοπτιιι:ιιτ (Με ρι·οΙπ.

Ι.ΙΙιιο ροΒΙιΙειιι.8: ΙΙΙιΙο εΙοπιι.ίπτοι·

Ιιιι·.8‹ ι.πίστ.Ι.ωΙπΕΠ8 Μιιιίιιε.ιαιπΞ

· ίπ ι:ι·ίπιίππΙί επιιΠι, πο! ίπ ι:ειιιΓει ηι12

ΙΙΙοπίε ρι·πόΙ&ς,οιι τοΙί ρτςΐυιπρτίο

ποίυι·Ιε πιπιιί, ποπ 6οΒεβίι ιιεΙ ροτε

Πις1ιιΙε ιΙίθίίπίιίιιὲ πιιιπι·ιατίιηιιΙει ίπ

ι:ι·ίπιίππΙίΒιιε ωιιΠει ΙπωΙΜΠΙιθ (Ιο

Ιπι·ιτ,βε ι·οοιιίτιιπτιπ· ρι·οΙπιιίοπεε ΙΙ:

σε 6Ι:1τΙστοε:ιπ (ΜΙ: ρι·οΙ›α.Ι.ιιΙΙΙ.‹Ιο

Ρα.Ι.€ΙΙΙΙ Γε_πιοπτίᾶ. 8‹ πε ιιαιι.Ι.ίῖπ

8ιιΙΙ.οιιικΙ ιιίιΙετιιτ αι τ.·ιτιοπο ρίο

ροεπειε, «μία ίπ ειιιιίίπ ειιιπιπ:ιΙιΙ:ιιε

ρειΓρίωεΙυε οΙΙ ι:6ΠΙιιΙ ειιΙΙιίΙ·ιιεπόύ:

οιιίπ ΙΙ›ί 1°πειίιιε ρετιι:ιιΙά 8: ιΙοιι·ίπιι.·π

ι τυιπ ιτοποιίΒίι::ιπ ετ8ιι.:Ι.Ι.ιιιΙάι&οε.

8: ΡΙΧΙε ιι€π.ΙπΙρί.Ι.Ι.5.Ι. ΕτΜεο οι·

ρι·:τοΙί&ίε ρηΙΙιιπριίοπίουε ποπ ρο

τι.·ι·ίτ αιρίαΙίτιει· εοπόέπειι·ί:οιιία πιά:

οι ρι·ωΙΙιιιιριίοπίουο δε πιεπεΙΙΙ.°ΠΙ8

ΠιίΙΙΙταειίε οοπάεπιπ:ιπι·Ιιιε πό οΙΙ: π:

Πωσ ρα.Ι.ειΒΓοπιθ.ίπ ρι·ίπε:ί.6: Οοο

ει:ι:ιι.Ι.Ιίπει:Ιί.8: πο.εΙο.Απο ίπ Πιπι

πιΔ.Ο.ιΙο ρω5.ι:ιιιιΙΞι ιιι:.ιιοι·.ίί.Ήοά

Μπαρτ ε: ι·ειίοπε, φπα Πιπ&ίιιε εΠ:

Έπίπιιε ποεδτίέ ίιπριιπίιι”ί τεΙίπιηιιί,

οιιἑπι ίοι·ιοι:επιέ Φιπιπειτο : ιι: Πάω

ρεε.Ι..ΙΙ›ΓοπΙοπι.ει·Β.ΙΙΙΪ‹Ιο ι·οουί.ι·οίο.

Ι.ί.ί.ιεΙ`ροπ.8ε ιιιιί;ι ίπ τιιΙίΒιιε πω,

ροεπτοιιοπίϋιπιοΙΙίἑ‹Ι:ι::ιιιΙΙἱ‹ὶε ρω.

Ι.ίπτετρτοιει:ίοπο.8ε ΗΗΕ ιοειι.ίιιι·.Ι.

ιιΙ:ί. ΜΙ. 8οιΙ Μετα σε Με ρτοΙ:2

τίοπο,οιία: ίιπίε (κι ι:ιπ:ϋ, πΙίοιιίι πό

ιΙεραιι,υεΙ ροΙἐίι ι:οι·ροι·ιιΙίι·οι· ΙΙΙΙΈΙ

πίιίιιὲ άπι·ιπιιτί:πιιπέεκ σε Ι'οΙιι 'πο

ΙΙιπιρτίοπε, οπο: ίιιιίε εΙΙ 8ε ιΙο ίιιι·ο,

8: ει: οιιοΙΙΙκι απο ίπι:Ιίι:ίο πωπω

το,ροκετίτ ::οπιι·ιι ιιΙίοιιέ ιΙΙΙΙΙπιιΙιτι

Ι··οι·πιειτί Γεπιέτίο:οιιίει :Με ρι·α:Γυπι

ρτΙο,ουιο Ιιιι·ίε εΙΙ δ£ ιΙο ίσιο, ρι·οΙωι

τΙοποπ:ι Μιμή ίπ ι:οπττειιίΠ ποπ Μ

πιίιι:ίι_εύ Ιοεί: ιΙΙι:ειιιιι· είε Γεπιδιίε:

ιι: επι ειιΙιΙΙΙ.Ι.Ι·ιί οιιί.Ιπ πιιτΙι.ιπ Πο.

πιιιττί ό: ειιιί2.6.Ιιίε ουοτιῖ.εοΙ.νίίίζ8ε

πο.ι:Ιο.Αιο ίπ Γυπι.Ο.‹Ιε ειιΙιιΙτ.5.ΙΙ:ά

8: ρτ22ΐυτπρτΙοποε.Ιτσιπ ΩΧ οιιοΙίΙ›α

ίποίοίο ίπι:Ιυπίτστο ροτ6·τίτ ιΙΙΙΒιιί:ί.

πο ΐοιπιαι·ί Γεπτεπτίει:ιιι Οοο ρι·οΙ:.

Ι.ιιΙΙ.8ι πιοι·ίτο,οιιία ΙΙΙσ. Ιιτ88 ε:ιιιοιυτ

οιιὸ‹Ι οι:ιτιιΠιιοτεε :επι πω, πω: οίιΈ

ΙΙΙικΙ ετίιπιἔ, Μίκυ: δ: άεΒἔτ ίπ μι

Ι:Ιίαΐ ποιίοπέ ι·οΙει·ιο,ιιτ ροίΒίτ :ΠΕΠ

πίιίιπι Γεπιδιίε ριοΓεκι·ί:ηιιοιΙ οι·Ιπισ.ΐ

ίιΙοποίε τοΙΙΙΙι. ΙΙΙ πιιιπίτιΈ,ΙΞΙτέ οπο

Βιιε:οιιίει ιιΙ›ί πιιιιιοι·ικα·Πίι'Ι πο :1ι:ΙΙΙ

ι:ίιιιι·, άπο ΓιιΙΙ·Ιι:ίππι:ιιι απ: τοΙΙΙΙ:.Ι.

ιιΙ:Ι.8ε ΙΙἶτΙι: οροι·.Ιίο.Ι.ί.ιιοΙ οιιὸά ΙΙΙ:

ειροπίβίιπίε «Ιοι:ι.ιπ·ιοπτίε ίπίΙι·ιι&ιΐ,

ΙιΙ ώ, ριιΙ›Ιίείε ίι:τΙ.ΙΙο ιπροπΙ:ιπ θ:

ιΙο

 



Με 1>τωε:νινιι>. ετ 1Νο1τ:118. τω

3

τ:Ι0 τ:όττει!ι. & εόπιττ.Πίρ.Ι.οΡ:τωό.ά

Π: τιιιτΙι.ιπ Φ6.Ιτιτ. @Με ίτιΓυρετ.«:οΙ.

νΠ].ιιε! τΙυὸά Πτιο1ττιι&υπιειάΒτοό.

ίτ:άίοτε ττιτωόταιττ:,ά :ΜΜΜ α: 'ιι

α: ε·ΧΡ:άίτα *8εά φα 8ο φώτα άτ

σ.ΐωτ ΜΕαρετττωτικι άοτ:υπτίκτηιιο! ε

ΙοτΙΜα ἱπἀυΒττΔ!3,€Χ τμιτόυτ ροΙΞίτ

Μ σόόόοτιτΙουδ ρτοτωϋ& τμ1Μεττι

ιτττΙοτοτ τΙΜ ΡοΙΤε,3› Π: τ:όΡεΙΝό :Η

τσ.τίιω ἱτι έιπ.Πτίο ΓΡοτιτο Ειθ.:, (Με

ΜΗ:: εστω τοάα&τι:ςυττι παω ω: ιο

Πτόιισ[6ά τ:: εοπτ.τ:Βίοηε το ἰιιόιεἰο

τ! ΐρότε ίο.&εδ,ρότ τρίο όἰίῖἰτιἰτἰιιὲ ἀέ

Η υεττ°:ιπ Ο.‹Ιε εόϊείἶΙ.ῇ.8ι “Οφιο

τό ειρρ.τυοτι τε.Ι.ἰῇ.ΗἶΜ ευθο.τσο.Ι.Π

εόΓοΠἶιε.Ρ`ὁτ στό οπο: :ιρετττδίωιΐ όο 6

τοιπδιό,6τ τητΙυΒίτ.πϋ Ιοἀἱεἰιῖ,ηιιο‹Ι

πω: Ρ ιώΠειΈ ίιιίττιχτττευτό,Ρετ :μισά

τ:τιττιετι ΡτοΒατιιτ δ: ίυθτιιττιιτίαΙΠΕ

τόττιι!πιτπ:ηιιοά “Μάτι Β·εηιι:πτετ,

ττοοιτεε ἰυ Μάτσο πιαΠτιιτιπότο ίτητο

Μπιτ, τ!) αΙττ;ιιω άπο Ρωτώ ΜΒΜ· 7

ιπὲ εΠ [κάτω ώρα σο τ:ττωίτπ:,όδ πό

τι ω: ρωι1ΞΙΜΒιιΙτιίε:ςυο :Πα Η -| ό

Γ Μέ Γε :οττιττιΠὶίΤε τ6ΗιετΙ ιιΜτωτό

ἰἀεο εεττ: Ρτο τόυί&ο,8: Ρτο τόΐεἰΪο

ΜΒέάυε:8: Μεο μιτ:τοττάικ σίϊ:υτ ό:

ά: Βο.εο.ςιπ :ιυΕ€_ίἔτ1τ.|.Ϊ.δ€ τῇ. 8: ό:

6ο ίυτ.ΕΓτ:.!.ίη ΗΜ αιυίΞε. δ: Ηἶάε Με

εμέ πο.ίιαβι.Ι.θιττί. 5.ρειί:ϊίο.& Ι.ειιιο- τ

κάθε ΕΕάτ: τιιτ.Ειί: Ι. ότι” τμιἱ.δε Μπά

μτποτ.8ε πο.Ο.όε ΡτοΒ.Ι.υ!τ.άεΒετ

σύ ττίττπέ οΠἔ ἰτιίὶτιιόἱ:ῦ ἰτιἀἰεἰἰε τη- Β

ἀΩό1£ε€ἰ8,11Ε ροίΒίτ Γυρετ :το Ρτοΐεττί

ἀΙΙΒπΙτἰικι Γετ:τέττει:άε: φωτ Μάα

Βτωττε ίω·ΙΙ:Πε φωτα ΡοίΠ1τ1τ ποτατἱ 8

4 οιἐΡΙε.*ΡτἰτιπΠ ε!ΗτιάυΒΜτότυότ

οὐ, τ.μποτίιέε τόσα εΙίε|μό οΠ ιιιτἰε, δ:

άριιιτε ΡτεΙΏωΡττο: δε οι είὶ ἰτι ίΠο

τή Ρτετεκτιι τοττ!Ξιπειιίοίτατιε οτα:

Βιιιίτ ΙΕ :ιό ει:ευΓειτοοε ωωΙτετϋ, 8:

Ρώτα ττιιιοπίτι1τ εοτιττπἰΙΪε ττιεπττ

ε π·ιοτιίιϊε:ό ὶΙΙαΒ.Νππι ΡτςΓαιπΡτίο οί'η

ν

δ: Γιφετ τεστ ε·Π ΜΒΜ Γειπέτία, τΙιιὁ‹:Ι

0πιτιίτιο ΡιΠτιἰειτυτ:υτ ().άσειεΙυ.!.εμτί

εάιι!ωτΕϋ. τ!τ: φα ΡΜ:Π1ττ1ρτιόε :Μέ

ἔ.τἱτ.ρτοπὶ.8τ τΠταπι ῖ.τἰιιοπιοτὶο Φ:

ωειΙεΗ.το-ερ.ηιιέάσ εττττιό είὶ ποτό

ΠΠ. "'δα:ιιάϋ είἱ ττπΠείίι ιττάιψίτ.τ1τότ

ΊυΞτ!ο τοπία: ςιιὸά 2Ηόιτίε το ΕΜΗ

τ:ίο ώ: τ:τίπύπε Πε ἴρ6τε εὁΓοίἱὶιε,υεΙ

Πι τοτωθ:ίε,8τ ΡετΓειιετειιίτ,ωτ «Μό.

Ιἱτ ότε σκι!εΗτ:ίο Ρετ τάοηεοε @θεά

τόιπάτι:,υε! ἱπυ6πἰτιπτ Π; ττιτττ Π: άιέ

ι:ττπιίπε οόάδυατυε, φα τόὸέοατἰό

ττΞΗικτίτ τη ιιΞ8οτέ τεί τυόΞαιτε ε τά

ίἰὸε Ρα.Ι.Γετιι6τωτιι. 8: Ω.άο ερἰΕ8:

τ:Ιο.Ι.Π εμΠε τη Βοτ.δε :ττ.ε:τττὲ; εξ:: (το

Ιπ1όί.τ:Ιετί.8ε τηι1Ι.τ.ι:Ιτί. ἶΤεττώ Θ",

φάω εόίὶ:ιτ ΔΗςιιδ άπο Ρτετἰσ Πω

Ρετ το £1°ίτ11ί::ιε ττ.τπΓς8ιίΓε,ρτο :τυο

τ:τίπύτυ:: ρατκι Γετ1€ιιίοίε πό ίτυ8ετί-ε

τυτ.‹:ΙΜ Ξ.ε._6.Ρ6: ετΙ5.‹:μιο ι:ειΠι το?

ίρΓο Με Μπιτ ρτοϋπτοπίΒυτροττ·Π

ά:: ττίτιωπε τ:6άέπεττ. *Φωτό Βα

ΒοτιιτιτκΗείό ἱτιἀιιΜκειτἰιΗιιοτἰω τό

Ποτ, τι? εττι·πό, φαί ειόι16τΠ18 2ΙΠ011ε

οττωτ, τα ΜΙ ριιΒΗτό δ: ιιπΙπἱᾶἶ`@

ια φωτό ΡοίΒέτ δε άεΒοετ τωτοτίιϊ

αρΡεΙΙατί.τ1ιτο εειί`υ πω: πείτε: τηΜέ

τΠιιιτ,ικτ: ετἱέ ε6τα;υτ επιτἐ άο τοΙτ.ειτ

ο!ετΙ.8ς ππιτΠε.ε.τικι τιοε.8: τ.τιοίττε.

8τ ατ8.τΈόε €11Π0.όζ εκΒἰ.τε.Ι.Π το π

ΐοίΓι.ιε.8τ ().ιμτοτό ΞιΡΡ.ττό τ6εἰ.ΚοΒ+

Γετυειτο.& ίπ :ΔΗ ποιοτίο Ρωπυι· ΜΕ

::ίειΙτε ίἰωρΙΙεἰ εσεττίόιΙΜιτ Ιῖῆ.Ί.ιΙΪ.

5.ΑΙίςικιττε!οτάσ «τυο ρΙεπὲ :Παω )'δ

9ιιοτπο.άο τ1°18Ι8Η£.£οἔτ1.ιΙωἔτἱο :τμ

ο:Π ττοιοτίίι. 'ΕΠ ακί 8ι ςυ1τπιῖ1υ‹Μ

Εκατό ίτιώετό Ρι·ορτοτ ειιἰὸετπιέ 6:

ΒιιΔιΠτετε ?ιέτί, τ1ιἱοτΙ εια:ΜΗ ττικιττε

ο εοτυΠ;π ειΠτμ10τι1 ετιιιἰΪε οτ:ωΙιι€τι

Μπα!. Μπιτ ε:: Βοο: οοΠἰείτυτ ςυὸ‹:Ι

έτττιιτέα Μα ΕΜ: αιτοκ:ι.π ετ.ΙΈάε Ρετ.

Ι.ή.ίι: Ειτε! εμιοιτεε ττιιτε τϋκοτίτ Μί

::ιττ,0εΙ Επί: ποπ τϋτοπάει ιιεΙία:Ιετι

` Ε Ε 3 Μέ

Ϊ

ϊ



?ο ΒΕ ι>κΑεενΜε. ΕΤ ΙΝΙ)ΙΟΙΙΒ.

εΙΑ.Νιιιι ει: Επι: δ: πιτειιτατε Ει&ί Μι

πι: επρεπε, π, άο!0 πιω ιπιιιι·ιΞ Δι

χω: πει Ρεεειιι:: π: (Με ιπιιιι·.Ι.Π πό

ε6ιιιτιι.8ε θα! Ιε8.(Ξοπι.όε Πε:ι.Μ.

απ: πιιοπεπ ε6Η:ιτ :=Ιιειιιέ ειΠιιιιι (Με

απο ιιεΙ ιιιιΙπετεπε,ιιεΙ εοπιι·ιι ειιπι

Βιωισ ττειιιίἱ`ε.Νειπι οι ΜΗ ειιιόδιιε

Γ.1&ιιιΡΡατετ,9 άοΙο Γεεει·ιτ !ιοε,6:

επ Γιιι ιιπιιιιι μτιιιι::ιτε ι Βε Μαι μι- -

πιΕάιιε:ιιτειι€.Π.άε Π::.ι.ι.8ε Με επι.

Β: ποτ.ειο.Αιο κι Γιιιιιιτιει εοά.τιι. ῇ.

οι:ειάει·ε ειπε. *Ξειιτιϊ ιιειὸιπὸἰειιῖι

ίκιόιιΜτατϋ εΠ, ποπ “πάει ί·ι·επιιει·ι

τει·,πιιοτιεε ιιι3εικ σε! «Με πω, πεί

ωπειιιεποπι ρτετεΠ :ιΠειιιιιε επιπε

επ,ωιιι πε! ιιιΙΙα:,(κ:ιιίιιε οίΐιειίΞ πό

εοπΗΠιι ιπ άεπι'ιπιππόο πιπ:Βιιπ,Γειι

εί5ΠΠιτιιι ιπι:ιιιιι·ωο 8: ρυπιεπεΙο)

όιίΕιιι·ι·ιιτ πει· ειιιιτειιέ,ιιιΙΙιιιι·ι πει αι

Πι·ϋ,εει.ιβ τω οΗ:ισ:ίιιπι ει:ριίεΞίάι: 8ε

ἰπιιεπιπ,8ε Μάι:: 38 ιεποτεε,ιιεΙ επί

«με ει!ιιιιιοά ιιιιιὶείἐἰϋ ε6πιιπεπιε,

απ: πω: ροι·ι:ειπιδ ιιετιτ:ι, σε! εΙε πο

θε ειιπτέ,ιιε! τι:: ιιετιτ:ιε εΙεΐειδιδ ώ

ιτε £ιιιετὸιἐΙε ειιιιωικ.Ν:ιιπ δι πω:

επι κ::ιΓιι Μπι πιει ροτείὶ, 8: ιιιάετιιι·

ἰΠιιε! Έοι·εω!ε ιπάιιΒικιώ ιιιάι::ιιιιπ,

ει; ε: εο Γο!ο,ιιιι!Ηι Μπι Γυρω ευ οτί

πιίπε ριοΒιιτιόε κεραια, ροΚειτίρΓε

ίιιόειε Γεπτεπιιέ όιι·ΕπίτιιιΞ ρτοίετιε:

:μια ειπα ετἰιπεπ, Γεω ιΠιιεΙ Με θ

&ιΤ,άιειτιιτ εΙΤειιιάίεί,πό ιι: ριιιι:πο

:ιοτοι·ιϋ.ατ.$ΕΗ.τεε.!.Π ιι·τιιρτιοπε.

5.Ε.8ε Με ?ει·.Ι.ιι.ιτι Πτι. 82 (ιο οθῖε.

μπω.ι!Ιίείω.5.υετιι·:ιε.8:ιτιε επίπι

άίειτιιι·ριοΕετί ετιιπδ,πιιοά ΠιΒοου

Πε ΓιιΕπιείτιιι· ιιιι!ιο.ιπ:ιε, πιοι·ε πω.

ήπιο ιπεισ.ιιτειιτίε:ειδιιι οειι¦οι·ῦ ιπ

ῷεᾶΙο ΙιαΙ:ιειιτιιτ ρι·ο ιιιιιιόΞ Γρεειε

ΡτοΒιιιι6ιε 82ε.πει: Με οΒΜτ; :μισά Η.

ΜΑΜ εΙιειτιιτ,86 ποτ.Ε.'.άε πεειιΩ.Ι.ειι

πιιιόδ.ιι!ιι άιείτιιι· άεπΠειειτιοπι ΜΒ

:Μια ποπ είε ει·εάειιάιΞ: ιιιιιιι Μ::

Η

Ιοεπ Ιι:Βετ, πιιιΐάο οίΠειεΙίε οθ`Ξει&'

:πιω πι πιιπείιιπάο εοπΗΠιτ. πιιοε!

άι: ρΙετιιιιει ιι: ποτ.ἔ.‹ιιιοπιο‹Ιο Ρετ

:ο Δεπιιοπωε ιπΔιεθ.εο€πο.*Ροπιτυτ

δ: ἶὶ·ρτἱπιῆ ἰιιἀειΒίτατιῖ ιιιάιειιιιτι. πι:

εεεε,είὶ πιι:ε‹Η επιιιει·ιι ιιΔιαδε πιπιίΞ

ιιπιιπι ιιιτιοιτϋ 8: ειιιιι“ι.:!ιπιιιι ι.ιιΓιιο

:Η ειπε ι:Π&5 επιπει·:ΐ μΙΙιε!ιι:,ειιπι

ΒΜάιο ίἔιπἔιιἱποΙεπτο ίπ ιπαπιι : Πι

ποπ επιπετει Ξπιιἔτιιε εΠ Ιιοπιο ιιιοι·.

το” ωεεω.αιω ἰπτεΠἰἔἱτιιτ Ο. άι:

ριο!ιει.ι.ιι!ιι.πειιι μιιωεω Με πε

μωιο, εΠ ιιπιΞ ιπάιειίι:ιιτ ειτε.Ι·Ε‹:Ιε

ειιι2“ι0. Ι. άε πιἱιιοιε.ῇ.ρε.8: πω:

ιπι:Ιιειιΐ εΓι ΒΜάιιιε. Νπιπ κ:οπιι·ει :ιε

ροι·τεπτεε ειιιιιει Μ: Ρι·2Πιιπιτ σπιτια:

πωσ: σ: ίπ ειιιτιι.όε ειι·πιίε.ίπ ριπή

Βιιε Ιοείε.8ε (ζώ ει·τιιοι·ιΊ Με 8κ.Ι.ι.

Μ”. πε πιιὸά ε!:ι‹ιίιι:.ει·ειτ Πιπἔιιἱ

ποΙεπτιιε,εΠ ε!ιιιό ιιιάιειιΤ. Ιπ ιιοπιί

πε επίιπ οεειΓο 8Ιειάιιιε ί`οΙετ εΠε

ἰΞιπΒιιιποΙεπιιιε:8‹ ε: πιιει!ιαιτε ΕΜΗ

σειριτιιι· εοπιεδΙιιι·ιι:ιιτ ΙΒΝ όο.ἱπτει·

Με: ιιιιο.Ι.ιιιι·ιιιι·ι. ά ειιιίει από :Με

ιπιιεπιΠιιιτιπι!ιεια,ΓυΜειπιπιιπόιιο

:Με ειιΕΡΙα ιιε ιιιὸιεἱἰε ιπάιιΜωτιε,

Γει!ιιο κιιπιειπ Ραιι:ι ιπιροπδόιι:ιιτπαει" ῇ.εικ ρτατιι&ιε ιιει·ιοτ. *Ρο

πε ιΞίτιιι· πιο νἱῆ.ιπὰιεἰο ιπάιιΒίτε..

το:ιικροτει, Ροπε πιιὸ‹:Ι :ιΙιε:μιίε οικι

άιτιιτιπ σπα Μπι:: ιιεΙε1ιοΙοεο, πε

πωσ ιπειιΙριιιιιι· δωσε, σ:0ιι2τει φοιτ:

Πιπτ Επι: ιιιιιιω : ιιιεΙεΙιεετ,3, ἰρί`ε

εκει ιπίιπιειιε ειιριιιι!ίε οεειίι. Πέ ει,

ιιιΓειε Πιιτ Γοιιιε επιιιιιΜτε ειιιιι Βια.

6ιο.πω πιιόό ιιιΠιε πι» ΓοΙιιε Πι€ε·

τε πε άι&ο Μαι ειιιιι @απο ειιειΒί

πειτο.ιτέ επ πιιΜιεα πω: 8: Επι” εΠ,

φ ιρΓε όιέϊίι Βοιπιεἰἀἰϋ εοπιιιιΗϊι:ά

Πε ίπιεΙΝπε ό.Ι.Η.Π.όε ρι·ο!ιει."'Ρο

πίτιιι· 8: ιι-ξιιιίι ει:ειιιρΙϋ. εαπ: ιπί·.·ιιϊ

μπαι: $ειιιε, 2: Τι€ιιιπι (Μι: οεεωί.

:σπιτια 8ειιιπι Με ριο!ιππ:ιιι·:μιιπσ$

παω



Β Ε Ρ Κ Α Ε δ ν Μ Ρ. 121· ιΝοιοιπ:. 7:

σ."

99 σε: ι::1Ρίτει!ί8 ἰοἱωἰειιεΤίιΜτεω

9 ἰΗε_ $ειυε στα: Ρτομ: Μάι Μακη,

2επιροι·ε :Ιω ΕΜΠ ΗΜ ΒσωίσίάίιΈ

Ρτ2όἰἐὶῦ.ἰτ€ω 3) €ΡΓε Ρει·ρεωτο Φ

δω Βοιπἰεἰὸἰο τεεερπειέιἰτ !ιοτπιι:Η

Μπι. Μετα φ Βο:ΜοΜ.ει σε: :Μπικ

ΙΗι:ιικ :ΗΜ $εἰἰ.€τεπτ 3) Μ: Ξεἰυε ω

&οιήτ Γε,9› ΠΙιππ 'Πού Επ:στοτ εκεί

ιὶί : Βε είὶ όο Μα: ικτέΠτιΜε ει) ?εκε

τε:.ἰ:οιτι Η: Μίκη .Μερα οθοπΓοςΕιιε

τἰτ Με" ΡκπἀἰΕὶο_ε.ἰτειιπἑΡ ρυΙ:Παι

Μ; δ: Εκπα εθ, ε? ὸἰᾶἴι οιπίείόίιῖ

ί·-εεΕπ οόωΙιι€.Βεεε οτιπιίει Πωσ! £ιΞέΙ.·ι

ΡτπποηιιΞ ίπ αιίι:ίΠο, υΒί ώ ίιπΞε

ό: άείιιτεραεΓαππΡτίο τόσα αΠ9ι1δ

ιὶε όίδϊο Φ:Ιί&ο : 1ιτηοτΑτιπ ἔ.ςιιο

:Μ :ΗΒΗ εΙὶ εάοο €ικΙυβίωκώ φωτ

Ίιι.ΐάεΐ ἴοὶκἰιἰ όιιΒίταϊίοπέ τεοἰρἰειτ:

ιι: Δ: ειυτ11.άοΜΒα:Ι.ξ.6 1ι6τὸ.£0Ιι1τπ;

ἰΕῆ.8‹ Ο. σ.11ιέΒιιε πο! ΗΒετ.ρτοεΙα.ποπ

Πα:τ.Ι.5.8: πο.οκττ:ὶ άε θα ι:Βοϊκέ

πκπιοτί:2.5.!ίε:ετ. θε1ικΙΠ.

Α ο Ν ο Τ. α €ΡκοΙ:Μουεωι

ΑΜ: 421 έ» :ΜπέκαΙΙΒΜ :Μωβ8οικΜ

ρ·οβατέουσΐ ΙΜ Μι.» π: !»·σθσπ2.Λία;

σοη|ΐ. κείΕι).9.ϋί.Κσωπ. €σηβα:έ9, Β σ.

ι:Ηωεω· ς-11°ωΠΔυωεωω ἱυἀἰεἰ2, θ) Β ΤΑϊεΗΙΠἔΕἱ8. ΜΗ: Κο.:δ]:::στί,.Β;

Με ω” Γει:ετ1τεοπιτπίπί ω”Μ- τ: Ί”Π2τ111°12Πὸ118.Αιἰιἰσ Οίά.:οπ/:οκήι

τΗίΞ ΐυΡτειάάθιΈ.Εκ Ρι·ςάίι%ε από Η1- ΡΜπαΑστ.00π[::|ι].Απς.τοπβ.ϋξ.Βε7.

ὸἰεἱ€ε:τἰ!:ι.ιε Ξ.Ρτο›‹πιπὲ άΜΜ,υίάε- ά Τόροιπε ίεάε.Αάίο Ρε£.‹ἰι·Απτ.:ὅ]Ϊ

Με: πώ. νἰῆ.ιιτ. ΓετίρΠτ άο. ΤΙπο.άο τβνσσῷΑἰσκ.τοπ[/.ὶἱ!.ἰἰὑ]ἱ!αΜδ'00π-ββΙό

Ρίραετ2. Ροίΐο μ! ώε!επι π:ι:ίοποιη πυπ|ξ2 ισΩ·Ι|ἱΜἐἰι:,κσπΡοΙσο·Ι£ ιἰιἶπαο·ι:ἰΜ

Ρϊοακ1ω1Με ίἰ‹: $ιπιο11€€€.Ι.υΙ:.Ο.Δε πω» Απσ.εοπβ.:ιαΙή.ερ·· Μφ|,;Οισπα

μοβ. τειιηιιαατ σε:: ίοόυ έτατίε ίιπΠ- φοιιβ.:ΜΙ,.Βο·. >

είίε. Νό οϋίὶ.!.έἰ‹:|ο Ρα:.εΒΙΕπιθ.1:Ι:ί ε· Τοαπ111ε1τί. ΑΜ: ΟΙά.εοοι!ἱ.αι·Ι|.ιιΒἱ

©ΧΡΗΒΓΠΙΠΡΙ10ΠΠ)!.18 :κοπο ι!Ξίοαπ

Με α1Πίκ: ΙΕά οδε ίἱιρἱευτοε ςιιοε

Βοίι.ιιἰᾶῇ,8: :ΙΙΒἰμὶἰεᾶμ& :τό Πε οί

ιὶἱ όε ι:δΐω:κιιάϊοοϋΓστιιω·ΜΒΡΡιστ

ω; ω! ΙἰωἰΜ, πιό ροΜτ τμ1ιε ἀΙΗἱ

οἰ:ἰυὸ έτι Ρει·ΓοπΞ άΞπειτΕ,ιτωοοίΒυε

διΕ101°ιβ118 ρω Με:Ραιτο εΙΙεεεπί8 Μ

ς.Ροίἰιε ἔ.ε0.τ1τ1Ι.ῇ.ι]ι1πἴἱἱ0 πώ; ώ

8α.;ι: Η οι πι:ιΜΜοϋ ε:: ςιιο είΠτιπ

Μία ὶπἀἱεἰε,ά€ϋθτεΕ Γα1ιή ροευτ1ίε

όΕΜ, 9ιώά 5πΙσπποπ κι?“ω” @Μπακ

ΜιιἰΞε›·ἔ ά: Ρἰὰἔ£ο.Ι£ἔἄππιΜιιιν·ΙΙ κάκ”

|Ιιια:Εοπέσ σαπιἰἔ/επΜιΜΐ Μπι· Μπα

ώ Οαβ.σδ[ε:ι·στή.ίιι μ·έωσ ὶπιμωβἑσ.ιιὐἱ

ιθι·έ:,ςαὐά ρυ·ορω· «Μα ωπαι.αφ»άει

9κεπώΐ ὰ Μεα›·τε,:δωι 9ω?εταπί "σάπια

.Μου ιοΒεκτέα,9κθέ |›ωπαππ :ποπ 'αιω

σ·σώπε πουροισ·π:.@· Μεπι πω: Λία:

σοπβ..ι:ν.|.Ιιύ. ερ· εοπβ.πή.ίζ.Ιάβ.Οαμ

σοηβ.Μαζι Βε›·. _ ν

πα μπω, Ιιώαι:ΡοτεΠαε ατΜικΜ: Ε” Τνίότ:τιιτ.Αώ!ε Πω££Ξάιΐιιἐροο· Μια

εΠἐ`κ πιό ροίΪἶπ !ο‹:ιππ ΜΒοτε ςυὸά «Ζε Ως!.ι·οκρσ.›ω:.Επ ρι·εωοΕυφ»·ψΔ.Βε

!επιρ6ι άιέωε άο.ΤΙ;σ.8ε ςυὸι:ἰ ἀιεἰ- ε ΐουιππ ΜεωωΖάι προ· 1ιοπω.υι»ιβ.

τι:: ἀ.Ι.υΙτ.Ο.ἀε Ρτοϋ. δ: Μ υἱ‹Η Γα:- α:.ω.Βω κ

Ρίο: οϋΓοκιωι·Ε.τΜο ΜΗ ηιιΙ:ι Μή Β .[ΑΠ-ετάφηίιΑέάεω” Β·ωιι·.ΑΜ

πιειιιιε Ρετἰευ¦ιιιπ ἀαυιἔ.Ιπ ό.ς.ιπο.

Πωσ! κατά ἰιι ΙΒι·πτωι ποτ:ιο:Μ εΠύΡ

οπιπί:ι Ρτεά1&ε ίσάκ:ίεμ άι: ε1ι1ίΒα:

Μ:εται· Μεοτἰοἔ.ε0.:ἰτ.ρ€τ τσιῦω6ἱ

πάει: άπάιιΜηιτ:ι άίωτποτ, ςυἱο εά

ιιοπΓιι: ε: ροϋπ μοΒιιι·έ :οαππ5ϋ,`

εσπ[οί.5:ν.κδί ιἰἱ:ἱΔ,ιμ‹Μ πιΔΙΙυἴψ Μειωΐ

:Μπα Με ποιοτίιυπ, 9ποψισπ ρυ!Μ Μ.

Β:›·ε αίά9σωπι εκε:ρπιοικω. Βεπ

Ψ!) 2τΠ11211°ί. Αιίέε ιιὶιἰεπιἰω άσο.ίπ α?

_|ἱΜ αΙ!εδα..βιμ·ιδ Ευ καψει, :Μπι οίκω:

Μή. Βαν. ν Ι .

Ε Ε 4 Π:



μ. ΠΕ ΚΥΜ. ΟΠΕ'. ανοΜοσο ΒΕ ΜΑΣ.

Πε τστττοτε οεεσ!το ‹':ἱ€ πτε

ηττείτο. Πσοττεα.

5 ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ.

ι ΚτσΜου·εκτιτ/ττ.

τ. Μπιτ: εκτάβι.

ε ΜαπῇΠωπ ειστε |ἰτ. .

τι Οετ:τιωτ οἴπο,φ·ττετιἔ σεειττττΐ,εκτιζβ2.

δ Τ εστι:: στάετε άετστττοτε στα

Εττττ”ε!το δε οεειι!το.*Ετ @σε τσ

τττοτ είτ Ρετττειι!ττττε ει!!ετττο ετ ισ

εεττο ειστοτε, 8: ε:: Με. ΠτΓρτετοσε

Ρτοσετττεσεωτ αυτ, ‹τε εο ττστ εο

8σο.εό!τισ.σκο.Πττε.ε.Γσσετ εο.ά Με

πτττιστ Ρτο!:.4τ ·:τιτεΐ τ:ττττ:ι.*Ν:τττι Ειστε

εΠεόσωστε στετστει: ρτοε!τιττκτττο,στ

στΡττ σε τε.σο.τσιττοτ σετὸ ε!!, οίκο

Ρτισετ :τ!τσιττττ ποστ Ρσο!τώ τττειττ,0τ

ε!τεττιττ 8τ Ρτσοετσττττ ιτ.ε.!τιΡετ εο.

8: ττετιιτετστ.τττ ε.σεστεσε.ρτορε δ.

*Μετττττε!τττ :Μέ εΠ Ρσ!:!τετι Γεσ Ετ

τσοΓει στοε!τιτικιττο ε:: εεττε Γετέτττι,

δ: ε:: εετττε αστοττ!σιτε Ρτοσετττττε:8ε

Ροτε!τ τ!!σ‹τ ττττισττείτιτ ρτοοεττ ρει·

τττσ!τοε τιποτα, εστι ασοεε Ρετ το:

ο, θα σοιοττιτσι : ωστε ε!τείτ !.εμτοττ

Ρε!τττττ, το! είτ τωτττωτε τε!τττττ τττετ

τιστ,ττστ σου Ριιο!τεστιτ !τατεε!ετττ πιο

ι·στσετ:Γειτ ποτΠτσετ εοττττττ τε!ττοιιε,

ιτστ .τα το!ειπιτττττετο Γστΐτετστττ:ιττ!Ἐ

οστ τείτε.τ:τεε.ροα!.!τ.ττεάετ ρττ!ετττ,

το Ρττσε.ίτε !`σπτττιιτ τετ ωτισττείτιτπτ.

::τ.τμτε!”τ.τττ.εαρ.εοτστττ ττστ.το ίτ.*Είτ

τιστετττ οττιστττο οεειι!ισστ, δε ρεσε

οεεσ!τΠ. Οττττττττο οεεσ!τίι εΙΙ,‹τιτὸ‹τ 2

ττιτ!!ει ττιττοττε ττοτείτ Ρτο!πτττ:στ ε» Ι

ττττ,στ εεε!ε.Βεττεττε.ε.ιιτ ττοτττιιστ.τττ

ττσ.σττετε οεεσ!ω Γο!τ Οσο τεσε!:ιττ

τστ.ττο.ν.εὁ!`σ!ιτἱ!`ττ.δ€ τε!ε0ε©σ!τι1πτ

Ποετιτστ Γεετετστη:ιττ εττττ,τ!ε στ”.

Ότο ττοτ.τσ !τττ.ττ.τ1.τ.Π Ρεεετιιτετττ.ΕΠ

ωστε α!τεσττ! ττιττττττ!οττινε οτειι!τσιττ

τστ.ττετ,τμτ ε!εττετ δέ οτεΠΡτοοσττ:ιττ
(Σ. εε στΡ.!.εοε.5.τΙτ ειστε ειστε. Ραπ!

οεεσ!τιιτσ ε!τείτστ, ττσου! Ρετ Ρετσεοε

Ρόι ρτοοεττ,8: ετσεττ οεεσ!τστττ,ττστι

τ!!σττ μισεί ίετϋτ, μια άσο σε! τω::

ται ιετττἐ,σσὸ‹τ Ροτε!! Ρτο!τεττ.Νεω

Γεετεισιτ·τ τττεττστ,σ€τ Η: τττ.ρτε:ί`εττττε

οσίας; : στ ιτε ρωσ.ότττ.τ.σετττ. Η π

ετεπει σετο ττοττ Πιο: &ε. (Ματ.

(ζσοτττοετο σε τττει!είτετο ω.

Σττοίεειστ,δε φόβο ετττπἐ

ιτοτοτίσιΏ ε!`τ. Πσ!στ.

ενΜΜΑκτνΜ.

Νττοτ·ττ?ττ·.ιβωτττοπσ 9τιο:ιτρ!ετε!ΐ0.

Ν0τω'ττυπ ρΜ/κΜΡΙίοΜ επτά-β.

Νο:οτ·τωτι τιστττ τμττΜτ.

Νοεστ·τιιυτ Ριδίι επτά.|τ8.

Νοτοττωττ ρεεε ?τούτα Μοτττ:τ· ρεβτ2

ιτερτ·εβτπάτβρει· εισοττιπ]; ετ·ιϋπττι ε.

Νοιοτττ'βττΊτ ττΠι4 Με...» τρώω».

Νοτοο·τ:ΐβεί!έ αδ:: τπ:εφοίτωτ 4ιτ/ττ.

Νο2στττΐβί!τ άτα ρε›·πιαπἔΜ σά/ττ.

ο Νστοτ·ττ?2κέτετ αν· @στ 914ἱἄ0|σετε!τσΙ°.

το Νο2ω·ττΐΜε): ταυττΜι,επττι! ορετ·ετιστ.

τι Νοτοττωτι τέστ Μπ2ττπι,ιμοτποιτε το·

τεΠε: σΠεττττατω·.

τι Νοτοτίτυπ στο σ·τυποπ με: τε.τ?τ!:τισ

ρ›·οδετιιτ·.

τ; Νοιοτ·τιωτ,19τωε, θ· τοτυπτωτί: 0|ττο

τττο,ιμοτποιτο εττωρ ττ#τατιιτ.

Η Μπιτ: πωτβιεΙτ τω.

ν! Ε) ιΜνε Γσρτ) σε βιτσει,8ε

είπε ρεττττ!τσε,ττε στείτιιιτρττο

Μοτο. δε τττάτεττε : ττιιττε τττττεστττω

σσοτττο‹το σε τττει!εττεττε εο8ττο!ετ

τστ,8τ εισισιτο ετττοεττ ε!ὶ ττοτοττιμ.

Όλο! ομοσ !ττει!ιτε!!, Φ τ.ι!τικτ ε!! σο

τοττῆ ρτεΓσττητττοστε,α!τιιτ! ε!τ ποιο

ττϋ τσττε,ε!τικτ ε!τ ττοτοττστττ €.τετωτ

Με στιτεσ!στ Πι!)άτιιτττττιττ:σστττε!ισά

Μ: ττοτοττϋ θιέττ :τέστ ττ:ΐΓειτττε,ε!τιιΔ

ττέὶσ ττττετττο!!εττ,α!τστττάσ πιτισετττ.

Μεσα ττοιοττιτ ΒιεΙτ.ε!τσττ είτ σωστή

:τ!ττε τ5ττττττ,8: :το τστ!τετ:τι!τσά ε!τ πιο

τοττιῖ τστττετ, δ: πό ε!ττε:ε!τστ! είτ σο

τοττστιτ

ντ.μωσε

°θ`|.`



α] Ο Μ Ο Β Ο !) Ε ΜΑ!.Εϊί. ΟΟΩΝ. τα;

Βοτίιττι·ι ίιτε!ίεί δ: ει!ίίε:‹!ε τμή!αιτε Ρετ

οττ!ίτιδ ιτίάε:1τττυ::& Ρο!!εα ίὶιΒίίεί:ῖ

ευίε! τεΠεε ρτοΒατε εεεε5τ, 8: «μια

τεί!εε ΓιίΠἶείευτ.*Νὸτοτίιῖ ΡτωΓυτττ

Ρτίοτ:ίε ε!! ευΜθίε ίτιτίε ιτε!πετινΞτίτ

ρτ:ιτίιττττΡτε, οι: ε!! Ρ:.ττεττίίτπε πε! τί

!ίτιτίο:ιιτ εί!,εμέτίο ττκιτίιιιε 8ε "χοτ

υοετιτπ ε!ίηιτε ίτίθιτίιε ίτι Ισά Η!ίι1ττπ

παπι :Πε ε!! ρτεεΓιιιτίρτίο ίιιτίε, 9 Ε:

!ί!ίιτε εοτι.ιιιι: οι πω! ‹!ε Ρτ0Β2.ε.Ρ ετ

Π12.8.8ί :Ιοί ίἰΙίἰ Ποτ !εειτί.εερ.ττω!

Ι11ίΠ-8.ε!ι1ίε Μπιτ ίε εί!,ευεττι πιφτία·:

ε!ετττοττΠτεττττ2 οτ Η:.άε π: Με σα”.

!.τίιιί:τ ΐεττιρετ. 8ε ΕΕ εε Με φαί Πιο:

Πιτ ιτε! ε!ίε.ίιίτ.!.6!ίιιττι. !τεττι εοτίθιττ

Βιιίτι!ταε ε!! ποτστία,ίυτίε Ρτε=:Γιττττ

ρτίοπε, σε! ετίειππ ρτείὶιτηρτίυὲ: οι

απ!! εε άίιίοτ.εερτί.ί.8ε Με ρτο!εν1

τίουΕ που εκίΒιιιπ:ιιτ εκττ&,ε!ε μο

Βατίο.ε.ειιίάεπιία. *Νοτοτίιίπτ ιτε

τὸ ίιιτίε , ε!! Μ! ετίηπετί είε ττυο τρία

εοτκ!εωτί:ιτυε εί!,ιιε! ίπ ίι.ιτε εοπτεί

Πτε:ιπ το ρτ:ει!ίδΙο ε.ευίόετιτία.τΕάε

·Π:ιτιτ Βοητί.!.ίεΒετίιιιίω.τΕάε τε Πα!.

ΜΒ: τεε ίυε!ίεετε. ι!ιιτυπτοόο ίπ ίιίτε

εοτίτ`εΠ`ιτε ΡετΓειιετετ ίπ ΠΣΔ εοτιίε!Σ

Πουε,Βιδ!α (Με ΐοτιπί!!ίτιε τοττττετο

τἄ,:!!ίε!ε ειιιέ!ίδ:ιττ Η·Ϊ‹!ε εμία:Πίο.!.ί.

5. φαί!. φῇεὶεί Με ε!ίεετε ιιο!ιιε

πω, ιιὸε! ετίττ!εττ, είπω! που μα.

ΒειτιττΈοτε εοτττττιίΠἱίπι,τίιτπεμνΞ Ρετ

εσταϊείΒίοηεττι, πο! Ρετ Γετπεπτίτιπι

Ροίείτ Πα! ττοτοτίιττττ:ιττ Η ειπε Με!!

εοε!ίτεεωτ Π: ετίτπετι, άε ειτο εἔ!

κατ, εοτητηίίίΠ'ε: ιτε! Η Π: εμίε εεττ

ι!εττττκιτικ είε ετίτπίτιε, ομοσ! κτυπ

ςυεπι εοπττττίθτ:τεςιιίτυίπ ετ8ο ι!ί

Ε!! ΓτιΡίετττεε ευίε!επτίεττι Ειδί:ί, :μια

Γε ίτίτζεται ΒοπτίτπίΒιίε !οεί,εϋίεοιπ

ωίτιίτιιτ. ε!ίε τεπτετι, ετιὸά Εεεε πω!

ο!:ί!ατ. Νατιι Ποτε ει!εό ττυίε εό!ίτε:ι

Βιντ,ιτε!.00ττάετΜ1ετ!.1τίΠίφΙε·,Μτττεττ

Ρετ!!!ειιτι εσείε!.ττοεεω,πε! Γεωτε

Με! Βιέ!εττ·ι, ί!! !ίαΒετιιτ ττοτοτίι“! ίσ

τί:,άοηεεεόττοτίυπί οί!ετκίαωτ: τι;

(Με εοπΓείΕ!.ί.8τ απ! εο.τίτ.ε.!ίτι.

ετίεττι Γετίιετιιίτε Πε1τιττ, @Με είιτε

ίτιίςιτίω τ!ετεε:ιτυτ:ιιτ ετττ.ὶ εε το ία

ὸίε.ε.ῇ.8ε Ο.άε ειρρε!.!.Βί ει” τα! ετ

ι1ί!ία.ειπτι ίίπιί!. 84 ει·τι·ἑ.‹!ε τεευη.ε.

·ίπ ΡτπΓεετία.Επίτε τ.ι!ε ετίππ.ΐ ΜΜ

τιίτ τίοτοτίιιιτι ίιιτίε, πω: ε!ίεο τΞι&ί:

8εεόττε @Πω ρτο!.»ειιιιτ εοπττετίῦ,

Η ίτι εεωτίω τευοεεευτ: 8! στο” εΡ

ρε!!ειτε ειικίίτιίτ:ιιτ είτπτ!,άε ειρΡε!.ε.

Κοτικιοε. β. Η αιτι:επτ.!ίΒ.η. ἀο.ιιετὸ

Μεττ.‹!ί›τίτ, ειίὸ‹! ίίοποί·ίϋ τω” ετί5

ετα! Μπιτ! ετ1τι1εο, εποε! Ρετ τεΠε;

ετατ ΡτοΒετατιπ:ίται πω!! εκ εο Ρο!

Πτ εστιάεπιτπιτίο Γεττυί:ιιτ (Με ρω

4 Βε.!.υ!τί.8: Ο.‹!ε τε ίιτό.!.8εΠε. "Νο

τοτίιττη ιιετὁ τω! !πιΒετιιτ Η ετίτυξ

ίπ :ΙΜΟ Γεω: ΠΜ ρτεε!:>ετ :ιε!τττίπίειι

!υτυ:δε ίπ ρτοτεί!ετιιτ ίΡ!Ξι ειιίόδτία

τεί, ειιὸε! Π: ρτίεΒετ 8ε ετΜΒετ εστί.

Γρεᾶυί οπιτιίιιτιι !ιοιπίτιιί, ιτε! ττπιίο

τω ρεττίε ει!ίειιίω !οεί:μπ ττιι!!ει Ρο!

ίίτ τετ8ίιιετ!Βτίουε εε!ετί : τι: ετττᾶ

είε εο!ίτι.ε!ε.8ε ττω.ε.τυα.8ε ε.ττοί!τε.

8: εειρ.!ίτι. δ: είε !τοεροττίωτ επετη

ρ!ιτττι ί. εοτ:!.πίτιτ. 5. τποιοτίυπι Επί!!

εδώ τιπτιετττίε 8εε.ιιε! είε ετίἱ τω!

ττοτοτίίι ΒΕ!! ε!!, φωτ! εοτιπτιί!!!τπι

ι1ε!ΐε&ιιίπ ποπ ι!ιί!σί:.πιττ ε! ρορυ!ο,

ιτε! ὰ τττ:τίοτί μπε ΡοΡιι!ί: ω: ε!ίείτ

ἀοττιί.Μ!›ετ.‹!ε Βοείο.ιιι εεεε,ετεειι

Γατιττ Τίτίιιε, ειίὸεΙ ίεεετ ευπι Βεττ:ι

ιιΧοτε Ξετί, φωτο ίΡΓε τεττετ ρε!εττι

ίτί άοιτιο, πίετιΓα, 8: !ε&ο: 8ερ:ιΙειιι

ειίπι εε ιιτίτιττ,8ε εοουε·τΠιτιιτ:ατ ί.ῇ'.

ττοτοτίιιττί Βιετί.υιαι!ε ά!ιίτ είο.ν!:ετ.

.ίυὸτ! Η ειιίε ε!ίευετττ το ρ!ειιεε εω

πιτπ ΒοιπίτιίΒιιε ίι·ίτετί:εειτ, Φ ί!!ικ!

ετττιπΐ που ετίτ ποτοτίιί:ε!ίεεε, ηιιὸι!

μπε!! ε!ΐε,99 Με ετίτιπετί ποπ εεε

Μ: ιικ!!εί!, «μια εεεί.ίΓεω απ! ω

Ε Ε ε !είἱε



7.; ©οινιοπο σε ΜΑΣ.ΕΡΙ. (.ΊΟΟ.

ί

Κ

ιππείπωτ,8ε πε π: τ” πποίπ : ιιτ Ο.

πιιι.ειπ !ιοει.ρτοεΙ:ι.πό Ιἱεει.Ι.ῇ.*Τει

:ποπ πω; ποτοτἰιῖ ειπε Γυρω· πω.

ευη; ειπιπιπε,ροτεθ ωιιιἔι 8: πε

Ρι·εΒέπί ττπ:ιιε ιποπίπ.Ρτίπιο ιποπο

ε:: ιππΙτίτιιπιπε ιιπε 8εππϋ ρι·ιεΓεπ

:ἰι”ἰ:το: επιπι πεπέτ πα Ρι·2Γεπτεο,

πιιππ εοτπιπ ρι·πίεπ:Μ “Με πω:

απ ποτοπϋ.Νεΐ Ρειιιεοτιΐ Ρι·πΓεπιπι,

μπει πιιοιί”ι,ι.ιεΙ ττιιΈ,ιιεΙ ππἰππ;_ σι- 7

πιό πό Επι: εΠ`ε ποιοππ:ιιτ Ξ.π.ριο

:π.5.ρεπε οεεπιτίι.Πεετ άπο μοΒ6:

είΓε ποτοτίπ:ιιή.πιεετιιτ.$ποε: ποε

:ιττιειπο πί:ιετίιτ φιιιε,ΒΡ τεπιιἰτἱτυι:

ποπππ τοπικ ιιπ:ιππιτ,8: π» Με επί.

πιεπ ?στο εόπιί1Τππ·ι ρτοεΙππιεπτ:ιιτ

ῇ.π.ῇ.ίὶεΙιιε.ΑΙἰἱ πικει·πι Γπίπεειε πο

:Μπι πιπΕοι·ιε πατώ ιπεἰπιεε:ιιτ επι

ττεὶ πε Ριιτ.εειπο.ε.εϋπίτιιτπε.ΑΜ πί

:Ξει·ιιπτ,ιιτ πο.Ιο.ΓπΕΠεετε ι·2Γεπτιέ 8

:κ.ποπιἰπῦ;πἄ κ.ποπιίπε: ί·1ιζειπτ ω!

Ιεἱίίἱ:ιιτ έΈπε πει·.Π€πί.Ι.Νει·π. οιιοπ

πι Η πι πίεετε:ς1α Με τιιτιοπε ΙΜΣ

πωπω ττεε,ιπ οκτώ πε εΙεε.ε.ποίΗ.

Το πει·ὸ πἰεπε,π) πιοίτιίο ιιιπι.εϋ.

:πιπιτπι·,πποι Ιιοπιιπε: Επεπΐι: ποιο

τιιΐ:ειΈ που πό ίιι π] πατε επρτείΠιιπ. π

ατ.π:πε ιπι·.πε!ιο.Ι.ι.έΕπειιετ.οοΙί.Ι.

εδππιιιιε.8: επττἑ,πε ο!Ή.πεΙε .ε.πε

σιι1ίΐε.Ιιδ ποι:οι·ιπία&ι περτΔ5ιδπί=

τι:: ΓεειιπποΙοεο ει: πικιΙιτπτειοεπ

ποι επιπιεπ Η: εόπιιΙΤυπι:πτ ριιτωμ

ἱπ Ιοεο ρυοΠεο.πΞ Η ίπ οεειιΙτο,πό

πετά ποτοι·ιίΞ ί`ειι Ρπωιειιπι;πτ Μπι.

πε ίπίπι·.π.πτιοι:.8; πιω Ρα:.Ι.:ιιιτ Η

ᾶπ.Τει·τἰὁ πεπιειιδπιιπτ ποτοι·ιιΈ Η

πι ε:: τέΡοι·ιε πικιΙιτει:ε:πτ Ριπα,ίι αι

πιει: πωπε πιο εὁιπἱίΐππι:οιιἰει π

Ειειιιεόιπιπππι πι: πο&ε , πό ρω.

Γππτοοπππεε πει πεπε πιπετε,ιιπι !ιι

πιεπ πό είπω αππ πε οΕΗ.πεΙε8.ε.

ε6ΓπΙιιιε8ι απ: ΡΕΕπ.:1ιιΕ ΕΖ&α.6:[6-.

Ριπ.*Νοτοκίϋ Βιέ!ί πι" ττπίειιπιίπ

πιείπιι·,πιιοπ ?από Μ ποτοτίιΐ θέ

δω Ι:πιτ,επ πιιΠει ποιπιτ ιετείιιετία

τιοπε εε!πιι:πιιοπ ώ Β:&ιιππ,επ οπο

π ί`επιεΙ οιιπΝεπ @Η €πίι,τειι:ετα

·τιοπέ πό Ιιππιιιτ:8ε Με πιοπο πιεί

τιιτ εΠ”ε ποιοι·ιϋ,ΟππΜ ρπΠἶππ Με

Γε ἰπ Οτιιεε.ι.π.ι€π.ποιπππϋ.Γεπ πω:

ιιετιιιπ πω Μέ ποιπιπεπ ιππετέτ:

Με από πό επ ποιοι·ίιξ,Ιεπ επ Βι

ππι πείει&ο Ρπειετιτο.*Νοτοτίπ πε

τό επι εξω ιπτειρο!Ιπτι πιείτιιι·,ππΓ

Πε π ρυΒ!ἰεἔ,ιιτ ιεισιιιεπίπιιοπεεε

Ιω πό ροπεπ,πιιοπ:ππέ Γεριιιε Πε

πιιιιι·,πό ΙΪι ε6:Ιπιιὲ:πιιπΙε @τι"Με

ιιΠιπιτίι,οιιοπ πὅ εοπππιιπ,Γεπ Γεω

ΡΕιιε πει·ιιτιιτ,8: πιπιΙε είε ετιιπἔ,ππ·'

ιπ Ιοεο ριιοΙιεο,8: ιπ πωπω τπιπτο

τοπ: ΡιπΓεππει εόπιππιπι·: ιιιεπαπΙ

πε πΓιι.ε.επ το ι·παππ”επιιε. δ( π: επ

ρι·κεεπέιιοπε ρει:ετ.* Νοιοι·ιίι ιιει·ὸ

Βιδτι πᾶιιπιπππθιἰε,επ "Με οιιοπ

πιω εόππιιαιιοπε παι,ιωπ ειππ

πΙίππίε ιπππἱΓεΙὶὲ πι ε:ιι·εειε πετίπε

ιιιι·,ιιεΙ Π πε πεπετ ριιο!3επ ε6ειιΒιπ:ΐ

πι ποιπο,ιπ6πι,8ε !ε&ο.πε πω: πο

τοτΙο ΙκιΒειπιιε εκττὲ πε πορει.ε.πι!ε

&πε πΙιπε.*Ιπ ι:ιππΙίπετ ππε ΐΡεέίε

ποτοι·ιί ποιο ίεείἱπιΐ πει·ιοτέ ορί.:Π

τι:: πιίὶἰπἔιιεππῦ.Νδ πιπι:πΞ Πιο: πο

τοπιο ιιιπιει 8‹ πιπ,ιμπε ιιετο πιω

τππτιῖ,8: ποπ ἱιιπιεὶ. ίπ π: οιπεΓππ:

ποιοι·πι πω 8ιεΗιε,ιιι πιιπι πω

Πιο: Ρι·ςΐεπτε ίυπίεεί8: τοπ :ιΙἰἰε,πιιἱ

Γιιθ`ιει5: επ ποτοι·ιππι Με: πω”

επίπ·ι επί-ιι πω πό τεειιίΞιτιπ:πτ ε:

απ πε πρρεΙ.ι:.ρι·πρσΒιιτ.πεε καμπ

επιπ πεειιΩποτ πε! πεπππεπιτοιχπεε

πω:: ΙιοεΙ!ιιε,πεε Πε εόιεΠ.πεε ίιι

τειτιιι· πε επιππίει,ιιεΙ πι: ιιει·πειτε Με

εεπππ:πε‹: ιεπιιιτπιιιι· 5τεΠεε πει πι

ειπα Ρι·οοπτιο;ιιππ :πε οι·πιπδ Πιπί

ειοτίιπό Γεκπατε,επ Γεεπππίι επιπ

πιω μοεεπετε,ειταΒιιιιπ_ αιιώ

ποπ::



εΒιοΜοπο πε ΜΑτ.επι. εόο. το οι

ποίίπ επ ΓεπιεπιίΞ ιιππίεππΞ:πι μιο

Βιιίε·ε.ιιιιι ποε.8ι ε.ιιείιτε.8ι στοπ πε

εδΙίππ8.8ε επδ.ε.οποπ πετὸ.6ι επιτπ

πε οπτεε.εοπο.ε.επ πίΙεδιπε.πεε το

Με ειιΓπὲ Γεπτειίε πιο ποιετίτ Πρ.

ιιεΠοτί:ιπ: ειιιτεὶ πε προείΙ:ι.ε.ρετιιε

το πω: ε.ε6Γπίπίι.8ι ε.εύ τΡωπτ. * 8ί

πετὸ Ε: ποιοτίπ πιο ιππιίι,8ι πό ίπ

πίεί:ιποο!πείει!π,ΐεπ πεπππείπε,ιιιι

πέιπτ Ππε ίπΓετίριίοπε:ιιι Ο.πε πε

επ.Ι.εο οπίπε.8ι ίπ Με ποιοτίο τε

οιτίτίιπτ πτοποιίο,οιιππ π: ΗΒΗ ίπ

Ιοεο ρπε!ίεο ο πίε,6ι τοι Ρτε:Γεπιί

Με οπίπεείΞίι ετίιπέ επι: ποιοτίίί:ιιι

:πιώ πε πΓπ.ε.Βοπα;;.!ίεει επιδ.ίπ

ποπ από Γιιρετ Ειπε ποιοτίο ποιοί!

ππιπίεί πίπ ρτοεεπετε:ίεί!ίεειο ίπ

οπίίίιίοπδ εκ οίπείο Γπο,ιιι ίπ οιιίται

:το Με ετίπιεπ π ποιοτίπ',ιιεί ειίΞ

ποτε!! Ρτοεεπετε απο Βοε ετίιπεπ

πεπϋεί5ιε,8:εειιΕ·ιιπ ρτοΓεεμιέιε,8ε

οτοοπτε ιιο!ετε Με ετίτπεπ ποτε πο

ιοτίπ,6: οποεπποι ιποπο ρτοεεπιιι,

πιο ε!ϊ οτπο ίππίεί:ιτίπε οπΓετιιαπε

ππε,πεε !ίοε"πε παΐππε,πεε Ιίτίο εδ

ιι:Πειίο θιείέπιι:τειιειιετπ ΡοιεΠ.ίπε

ιεττοΒιιτί :ιο ετίτπεπ ι:ότπίΓετίι:86 Η

πεεοπετίι,ροπππιιεΠεε ταψί ίίπε

απο Ιίτ.εόιε.πε ίπτετε πε “πιο” πε

πετίιειε:οπίει ίπ ιιιΙίΒιιε ίπτίε οτπί.

πό πό Πετπειτε,εΡι είπε οτπίπε πω.

Η πετιετε : οι Πιρτ:ι. *Τεπεο πετὸ οπί

ίπποι πω: ποιοτίο ίππιτειιπιιιτ,ππο

πεοδτ(Γεειιππίι εποΓόπ)ρτοοιιτε,πι

εοτῦ πίδιπ πιι!εει.ΓείΙίεει 515 πίπετίιι

ιιίιπεπ,πε οπο ιεπίπεοιιίτ ,ε6ιπίιιί

πεπίε,8ι ίπ Ιοεο ριιο!ί.8ι @τι τοι

ί·ιοππίπεε ετΞι ρτ:είεπιεε,οπί πίπειε

ΠιπίΙίιετ ροτιιετπι,πε ετττπεπ ποιο

τίπ ΗΕΗ Ηιίι.οίίιετ επίτπ πόΙΡΒοτθ:

"Με πι.: ποιοι·ίπ:πεε οὐ εοτιῖι ιε

παπω του: εΠει πΞπὅππι,οπίε Η

ποπτοΕπιτειπτ,ποΙ πο επίπιτει ετί

τπεπ Με ποιοτίπιρετ εοπΙ'επιιδι πι.

πό τοιείι.δι ίπτίε οτπίπε πό :τοπιο

οπο”. Γοτει:οποπ ιίετί ποπ πε

πω” επιτ.ὶ πι Πι.πό εόιεΠ.ρετ το

ιππι.8εθ.πε Πειτε: ίπιετί.οτπ.ίππί.Ε

Ρτοπιι5.8ι πει :οπο πό ετΕπιπιπ πο

ε6ΞΗΠιιπ.ρ τοεεΠὶιιπ ποπ ιι,‹!.ι.ποε

το οιιδοπ2.δι ε.ί)ε' οτππιροιε:.Απι

πετπ πιεπι πιίδεειε,π ιεπεε ρτοπιιΕ

πωσ πε πιιοοπε,Γεπίεει,ιίεΙ ετίιπε

1-'οι-εποιοι·ίπ,πεί π- "πιο πιω εο

ππιιί.πιτ:ιο; πιτπιΐ ορίπίο Ρα Μικτ

τί,ρτοπι πο.π.(;πί.πιιτπιιο ίπ πρε.Γυι

ορετίε,πίεδε ρτίππι οριπιοπε Ρεπε

Ιοεπ πεοετε,οπ ίππεπίπ ρτοοοιι0

πίππι ποιοτίίε οτοεεπίιω πουπο

πδ οίίεπίπε:ΓεεπππΞ πετό,9"Μο η·

πω: επ πιο οπίείο ρτοεεπίι,οιικτε

πο πο ετίιπέ π: ποιοτίπ : τυπο επππ

Ιίι.πό εόιεΠ.ροίΠίπι τεείρί ιεΠεε.πε

ουαετίεΐ ίπειετίιι πο.ε.οιιοτποπο πι:

Η π1εΙεἔἱ.εοἔπο.Ρετίποιίιπ.*Απρτο

Βιιππιΐ ποτέ π, ετίππε π ποιοτιπ,ί'Μ'

Βείιιπι άπο πο! ιτε: τοποσ :οι ίδιοι

ΓειίίΪεο .Ι.ίΐ `πετο.σ.ι_1 πιο τεί.8ι εκ

ω πε εἔε.ε.οοπε.οιιο ετίτπίπε ΡΙΟ

Βιιιο 9; Πι ποιοτίιΤ,8ι Ρτοπιιπεππ0ί

ρτοεεπετε Ρόι ίππειι πε αποτο Είπε

Ι'ο!επίιπιε ίιιτίε,ιΞεμπιπι Γιιρετ ποιο

τίο ετίπιίπε.8ι Με πειίἱ εΠΗΜΪ Με

τίι πρρείΜιπ: πιίίπἐ ρτοππο:ΜοΠθ

Με :πιο ίπποι ποιοτίο,Βεπε ποτά

πρρεΠοτί. ει·ιιΞ πι· εμρεΙ.Ει σπίτια:

13 Ηεπιδ.*1π Η.πιιιέ ίιπίπε ιιιπίι πιπε

πππι οποια Π: πίπειέιίο ίπιετ-πο

τοτίπ,8ε εοί·πππέ ορί.8ι Ι·πιπει.Νο εο

ιπππίε ορί.εΓι ιΞιπ πε ρτα:ιετιτπ:πο

ιοτίπ πετὸ πε ρτπΓεπιίοπε πεί ΡΙΟ

· πιίπίπ πτε:ιετίιίο,οπ' μπω ΐ:ιειΥπ'Ρ

οπτί Ρετ :εποε πε είπω εόπι ο”

ποἑι πο: ρτοΒιιιίΙΡΕΣεΠ08 πειι::-:;:

πι οτι εόίε πρι.. αποφ ο _ ι

ορίτι.Βείτ ίπε:πι Ο.πε τείιοπ·θ·θ·ά.

ΜΗ ε..
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οπίε.ρτα:το.Ι.Βατοατίπτ.8τ Ο.‹ίε Γετι.

δε ίπτετΙο.οπι_ίιιιίί.ί.ίί ατοίτιίε.8ε Ο.

πε πιοπί.ί.ίί οι.ιίε.8ε Είπε Πιρεί.ίες,

ί.ίρίῖ.ῷ.ίῖ.8£ ίί.πε αεπ.ίιαετε.Ι.ίί πι.τα ΡΙαιιε.*8επ ίαπια πό ί`αείι ιυα:Π.ιτιιτ

ταπιό εί ποιιεε εότι·ατίΠΑτιοειιιτ,Γεεό

απ ορί.π.Ματ.πε Βιπο. “είπε εόίε

οοί.ρτοί.ιατ,8:1ρ ιιετίιατε αεειριτιιτ,

ίειΙίεει ριοΕιοιι3 8: οοιιοτπ:ιιτ πιο

φίΕαιιπίδ.αιιτίι.ίί ρτεΓει.Γειί €6ΓΠιι

πιε ορί.ιιίΙίΓείπιοτιί πό!ροατ:υτ π!.

Βαι·οατίοε.πε ποιο ετιτί πίε ιιττ10τ.ΐ.

οτί ίίιίαιπα,απ ίί.ποί απ”, :επιφα

πιο εόίε ορί.8τ ριιοίίεα Βιιιια,ίπ επε

οι Γιιπτ ίπε.Ιτόπι Μπιτ 'Ροατιοπί πε

ριιοίίεα Γαπια,ποπεε εόττατίιΊ οίΐεπ

παιπτ:ιιτ ειίέ πο.Ξ.ο απ ,τι!ιατίοτιό ί·`α

πι:: ΡοίΓιιιιτ πε ίιιτε αππιίτιί. πιο.

Α ο Ν ο τ. α!ΓΝοτοτίπιπ.ΑΜε

κτίσει· $ρε.ερ· Ιο.Αππ.ίπ »τω ποτο.ει·ί=

επί. Α ία· .εωι|ί. ίίπ.Μ . πιο . Οιιι·ιίί.είΐα

]ίί.εα:ί. Αππ.εοπ/ί.κίίίπ.ίατε μι· περιπετε

μπακ πιετΐ πο.Ιπίει·ο.Τοί·οοετιίω , οπο:

]ίτακίατί εξ/ίίίο επίτο ίπ]ςικοι·επι Ρίοι·επ

τίπει·ωπ,ετΐ ε.ι·εδωτοπίετιτί [πετώ αυτι'

Ξιιὁάῇι/Ϊ›ἔάίῇεε›·ἔτ ποίί αι·είιίερίβερΐ.

:είπε σπιτι: ΙΜικε.Αι·ει.ευκ/ί.είκν.οπί ίπ

00πτΜ/εδίο ευπ/ίτίο1τ.Βει'. .

Πε είτατίοπίοιιε ίαείόπίε.ΕπΒ.

δ ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ .

(:ίται·ί επειπαππιοιίτιπι πείσειιτ οποία

μι* πι· ει·ίτπίπε.

τ @κόπο εκβωικι· πεοεεωιίτι·ί απο

το ίο:ίτεί:.

α Απποε/ίατειταπππίπροβίτ τιιΐείο μι·

ίταιίίεεπι εοπυπίττί πίε/ει·ίαία. ε

Οίωιίο απ πωπω ι·εί τα! αεσπ|ίατί

πιοιοιιίιί /ί4]]ίεία:.

ι· Ωίτατίο τι» βει·ίπεπεατ,-β πιο τόπων

εοπιιιιίβί ιίι·Ιίδίί ίιαὐίωἐετ Μάτσε:

Θ· ?κακάο αίτιο· Πιάτο: πε :οποία

πε,ίιώίτο: Βοποπί.ε. - ι

6 Ωίπιτίο [Μία Βοιιοπίε μι· Μπίεσιιιι

Π

Ο

Ι

θ.

ο

7.

Ραπαιτ,οισοπιοπο τωίεπίί, εετὅο π..

»πιο |»·εεεπ.ικι|ί.

7 Βεπιιίίί,εκπίετ , βια αιερπίβ πε Μίνι)

]ίσίι,ιρι ραβίπτ ίί›ί εοπικιιίι·ί με .πιο

δέ: πο:: ίπιπιιαπι,επι εκριτζ|ίτιπόίδί

εοπιιπίβο·.

8 τ:τω·ω επί ίίστ,ίιοπιίείπίο εσωίπσίο

Κε3ίι μι· Ροι·Με/2"2,9Βί Ροίΐω Ρετ·

πιοπι αιίι]:,ίωιίίεε 1τοδιί ποίειιτε πιείτε

Ραι·ιπεπ/ί:ιπ Με”. `

ο Είπατε: ι·εεεπτο τίιευιατε/ίφα·ίοι·ίιβ

πίτα: πω: επάει·είι·ε Καποια ρί·πρτεί·

τίπιοι·επι Ροίι·πιίο ίπίτπίεστππιβοι·ίζ
πιιίιίβείετ πω. ° ί

το ()Πατυ είίιιμο, το ρυψω:Ιίω· πω·

@πιο είίωίτε: ττιιιίε/ίειἔ τοπιρει·σεωϊ

/ίτ ίπ επι/ία ίπ που |ιστεβ ρο·ρι·οεοι·οσ

τοπικ εοπτρφ·ει·ε,ιιπ πιίττεπιίο Ρι··σεισ

πιίοι·επι εκειι/ίιοίται·.

τι Νιικείο 7εβ0°Μίε/ε αίίπτιεπι π: οποία

είπω ίταιίιειδι· ειτοβε,επ οί ει·επετιο·.

ν Ι Α οιιοειιτιο; πιοπο το πια.

ΟΙεπείία εο€ποίεατιιτ,πείιετ ι·ειιιι

ειιατί:ι.ιίπεαπιιια το είταιίοπίΒιιε π

είιΈπία,ίεί!ίεετ ιιτιοιιιοπο Με δ: @απο

Ιοεο,8ε πε εατιιιτι οΒΓει·ιιατίοι·ιε. Ετ

τιιιίπό ίπειιΙρατιιτ πε ει·ίπιίπε πείιετ

είτατί,είίειιιΒιιπτ είταιίοτιε; ίιι εαπ

ίίτ είιιίΙίοπα:ιιίπεΙίεετ ιτίιιιιτ ει!ι&ίε,

πεί υπο πιο οιιιιιιοιιαβ:ιιτ ίί.πε ίιιπί,

Ι.απ ρετεπιρτοτίι“ί.επ Ι.Γεο.8τ Οφιο

ιποπο 8ε ειιιιῖπο ίππ.ί.εόΓεπταπεό.8ε

ί.ττει.8τίιι αιιιίι.ειιιί ΓεπιεΙ.8ε ίΕπε τε

ίππίε.Ι.εόιιιπιαεία.επ αυτό είτατίοπεε

πα παπι: ίπ ε:ιιιίία ετίιιιίπαίίΒιια,ίίεπτ

ίῖιιτιτ ίπ είιιίίίίιιιε τ πίειιτιτίιιτα ίΕπε

Ραιι.ί.αοΓεπτειπ.8: πε ριιο.ίιιπί.ί.ίπ

αεειιί'ατοτε.8: Ο.ειιιί αεευΓα.ιιό Ροίξί.

ειιιί ετίπιδ. "Ετ Π0Έ.% είιατίο απο

·ί`ειιιιιετ ίίετί ει: ραττει`ιιπίείε.ΝΞ πο.

ο) πιιΠιιε πεΒετ πεί ροτείτ πετίιιει·ί,

ιιεΙ θα είτιῖπιιι,ιιεΙ ειιίιίίιόπιιε,πίίί Πα

Ιε :με ίιιπειτ Ρτπείιιίτ.τιτ Ο.πε ειἔίἑτο.

ε:
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δ: εκπί.τε.!.πιιιΙυε.8: Ι.πεπιίπεί8:Ό.

. ευί:ιεειιΕπό ροΠ.πυι ειιιπδ.Βοε τα

:πε ς‹ΐ άίεΙΠ πω, πι1Πιαε ροτείὶ πε

τίπει·ί 8: ει·πίΒειί εοι·αι·π ιυόιεε,πιΠ

Ρι·;εεερτο ιπάιείε.Βιιιίτ ίπ εείἰΒιιιι,ιπ

ιιιιιΙ.ιιιε π” Μάτια ιιιόιείε Ροτε!”τ ‹Ιε

ιιι·ιει·ί ὰειΙιἰΙ›ει·ὶεοιἔι ιιιι.Ιιεε ι π: ίπ

ΐειΙΓο εποπεπειι·ίο : ιιι().άε ἴιιΙ.πιο_Ι,

υπα.8ε ιπ άεΓει·τοι·ε πιιΙιτια·,ριιΒΙιεο

Μιτοπε,ι·αρτοι·ε ιιιι€ίπίε:πτ Οφέ

άο Ηε.Γε ίΐπε ίιιόί.ιιιπι:Η.Ι.).& η.€3.

ι:Ιε ι·ερ._υίι·.Ι.ιιππ.άθ.ι!ε ερι.8: εἰει·.

|.ι·πρτοτεε,δε ΐοι·ιε Μέιπ Ειπε : ιι: Ϊἔί

ιἰεἐῖιττ.ἰ.ἱιιτετεἰΐῖ.β.ςπἰ Ριπε.8: ΙΈ:Μ

Ιε8.Α ιιιΙ.Ι.ιτικμ.δε Ηἱειά Ιε .Οοιπ.

εἰε Πε1ΐπτέ.ίπεπι ?σιτε ίι:ι ι€Μτοτε

πιω εκ ειιι:Γει ιπο.Ιεπειί ίιι€ιεπκε,πρ

Φ ροίΓιιιπ επ 4:ΑΡετε,δε ι!ιιεε:εωι5°

ΞιιιΙιεε ιιιπθίι ιΙιεε: ποπ ροΜπι εΠ

οεειάει·ε : ιι: Ι·ϊ.ιΙε Με πο.: ιιιΓκιιι. Ε”3 ετει:Ι.Ι.πιτ ρτητοτ.ξ.ίἰ άεςΐιιτοτέ.*8εά

ςιι2το πιιπς1ό επιΒ:Π:α_τε ροΒιτπι.ιπ

ειο εδπ·ιίτεί1Ρει·ιπάίσειιπ είε ίετίετιι2

(Ι υίόετιπ· ει) ιι:ά: Με Μπα ιιιόιείε

!.πιθιππΐ εΠ:ιπ ΕΕάε ἰπἐἰΕοτπ.ἱυὸ.!.

].8εθιειε παΙειε ποσά ιιΙἰἔιε πό' ιιιιΙε.

απο: Πἔειυοά ω ΕιιΙ.ιπ.Ι.ι._σ.ευ:επι.

Ι:ιΐτμιίΔ πάει; ειι.·ι!ιτει· 8αι ειιιο ἀε

πιιπειετ_πτ.!ϊδάε ρετ.Βα:ι·ε.Ι.ιτειπ. ;.:ὶ

ιιο.8: ί·ΐ.όε δι:ετε.ιπΠιτ.ι.πιπ!ιει.Ιτέ

Βιιθ-ίειτ πιιαΙιτει·εππιμ ιπποτεί'σε1:υτ

ΒΚ ειάιιιί.τιιτ.Ι.ρπει.5.ϋ.$οΜία: Γε

ειιι:‹ἱΠ άο.(3ιιιάο.άε Πιιιι.φ Μπι ἰιπ κ

ροδτίο Γεᾶε,ιιεΙ :ιτπΒιιΠεμ,ποπ πει

Ιει:ιιτ Ο.‹!ε Γει·.Ι.άιεε Γοί!οε. πε πιιίε

ειπε ιιτιροπτιο ι:Ιιειτυι· Γεπτεπ:ἰιι: υπ

(Με επιΕ8ε ε!ε.Ι.εϋ ι:ιετ.8ε ιόεο Με

επί πό Ηιετίτ ειτπτι.ιε,ίιπριιπέίιιάι

4 εἱο πό ρατεΒιτ."'δεό πϋπά ΠιΠ=ιείτ Η

ε ειτ.ιιτίο Έα&ει Ει:ετίτ :ά επωιι=ωι πε!

πεπΓ.πϋπιι:Ιετιιι· π; Παιπ ΙΕάε άιιιπ.

ιπΈε.Ι.άίεε.5.ρτα:τοτ.8: Είπε επ.τιιτ.

Ι.Γεικε.8€1ίπά'ιιΕ απ: ε!εΐ.Ι.ειιτ π πι

τει·.6.ιι.ιπ Ε. 8: (Με εππε.εκεερ.Ι.ιιτ

ρειίε&ίυε.8ερτο 8: τοπικ είὶ :ΜΕ

πια Γεπ.ϋπε ερρ.ι·εί`εἱιι.ἰ.ῇ. “επι

ειῖ πιω είπιτιο πιά «Μι ί'Α&ε,ΓπΡΗ

απ! πι ειιιι!ι!πιε,ει·εο ΙὶιΙἶιείπἰπ αἱ..

ιπίπει!ιΒι.ιε:είί π: π: επετιιτ ίπ απο

Παπ ι.ήίετι.ιι ίπ ιιιιο,ιιι Ξ.ι:Ιι&ιιιπ εΠ.

$επ εΒο πό μπε Πιθ:ιεετε 9 δε: εἰ

πιω πι! όοπιίι τει ι.ιεΙ πειιιιι:ίιπό π

:ο πιιὸπ Με πωπω ι.ιεΙ:ετ ίἱει5ιπ Ισ

:ο ιιΙπ εΠ ιΡί`ε ι·ειικ,ιιτ ιρΓε Με: Γε

ει:ειιιπιίϊ Ρετ ειιπι θεια ηυοιπίπιιε

ιρΓε ροΒιτ ἰπιιεπιι·ι 8: :Μή , πω».

ιππιι:ιιπ ?σιτε ΡτεειιιΓε:ιιτΠ·τειιοάυί

ειιτεΜπι.Ι.ιιιιπ παω ΕιΪ€ ειιί&.Ι.δ

παω Μες: ποπ Επι: αιιιΓα Πετιπ

τιιτ,ιερ Με πω: είτετίιτ,πιΒιιοιπιπικ

Μπα:ω” Νεκ” απ! ιπιι€ιΠι·πιιΤ,

ιιβι .πω ιρΓε τευε,ιιη:ιετ εύρο&ιτ

ιπποιεΓεει·ε ιιιι πο! τεειιιτέόιιέεΠ:

ει, Με εΠ πε επι ιπιι!επείο πενθ

τικ,8ε πι! πω: ιιτ Μαη) επι: Βοπει

ίι.πιτ ειπποτεια , δ: πιιὸά ιπίίΒιο ?ειδα

είὶ ίπ Βοπιε ιιπποιεπίε: ιι: Ηἶ‹:Ϊε τε.

πυι.τείε.Ι.ι.6ε ΩΧ Με άπο ποιειΒιΙιιι

εο!Ιι8ιιπτυτ:υπιΈ 98 επ·ιπίε πι:ιειΠτα

Με αΙτετι πιει8ιΠτεΕυί τειιετιιι· οΒεπί

τε,ίπ Με πω: ρεττιπετιι ει! Πιιΐ 096

ειιιπι. πιω , Φι:ιωπο παω πι.

επι,ιιτ :πιω είτειι:ι·:άε εοπΠιετι.ιάΞπε

Με 8επει·ειιί,8ε ειιΞ μα· Μπι με·

ειι!ε8.ΓιιίΒείι,δ ει:ετίο ΐ:ι&ε ΜπιτΜ

ποπιιῖ ι:ΙεΙπι.*5εά ροπε,ιΡ τέροτε

πκιΙεπειι εὅιπίίἔί Μπάσα: άοπιιεί-ι

1ίιιιπ Ρειάυιε,ΡοΠεε άοιπιει!ιιΐ απ·

τι.ιΙιτ Βοπ.πίιε ιιετὸ άι: επίπιίπειι€ίω

τιιι·Ρεάιιιε,ιιΒιβιίτ εόπιιΠιιππ:ι:ιιια

ήτοι· ίιΒί ιὶεΒε:ιτ ΠειίιΡΓε είτετιο,Ρα

άυα: επ Βοπ.ΚεΓρ6.Ρπόι12,ΠΡΙει:ετ

ἱιιἀἰεἰ:πιιι εΠίπ είπε εΙε&ἰοπε:ιπ Ο.

άε εριΠ:ο.8: ιτΙετ.!.εϋ ε!ει·.8: ΙΕάε ι:ο

πιιοά ι:ει·.Ιοεο.!.πό ιιΒἰπ;.ἰπ Ρτἱπ.πιῖ

ιπΦιειιιιι· ε6άιτίο ιιιει·Γοπς,φιε επι:

τεπη:ιο
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Ιετπποτε εῦκπἰίἱἰπιΔ¦εΗΩῆ : π: (Έσω

πετΒ.οΒΙἰ.Ι1ῖ ΗΙἰιιε.‹$ε ίΕάε ιιιι·ίΠοπτ.

Ιικ!ί.Ι.ι:ϋ ομισεά5 πυεΜ.πε! εΠοππυε,

8: πτεΙππ , ππὸά ιρΓε πω! είτετἰ

ΒοΒ.υΒἱ πιππε ΜΒΜ:: ιπί:.πΜ άι:

ει·ί.εφ οποτ.8ε Ο.ιιΜ ίπ :επι εδΙ.Ι.ή.

ά θΪΒε Βοπ.απτἱι.ἱιιὸ.ροἰΪΙ.εῦ ππιιε.

(ῖ.εο.τἱτ.:ιιιιπ.εἰ :ΙΜ ἰιιτπτ.ῆ.τεί`ροπ,

ΝΞ Με. σώσε ττ2πίἱιτΪἰΠ`ε όοιπίεί
"πω ιιίάιετπ: : ιπίΐ.πά π·ιυπίε.ϊ.ποπ

πεί ω: Ι.πἰπἱ!. "δω εποπποπο τα

πεδια: εί::ιτέο , εμι:ιπάο ἰιιὸεκΡπ

όπε.κπππόπ Βοϊ1.6ετέ,εΠ ΗΜ επτα

1εκτἰτοκιΠ ΐυΠ:ιπ Ιἰἀείιττἱίἶοτπ.ἰυά. 8

|.πΙ:ί.8ε $ἰ‹!ε Βοπ.πιιτπ.ίππ.ροΕΙ.εϋ

υπικ.6.ρε.τεΓροπ.Βεπε πα!ετ,δε τε

πετἰρἴε εέτει:ίο,& πΕπΙ:υε πἰιι`τιιπεικ

επ παπι Μάο: Ρειάικι.ίπ Ιοεο ιτΒἰ

ἰμΓε ΒειΒετ ἰπτἰΡ1ἰ6Ιιοι›ἔἱπτετΙοςυἰ€

πε εέτιιίοπεΐπεἐἐὸε,ἰππροπδἀο Μ

@ο :ιππϋαΠει5,ειιύ πω” Βοΐι.8ε εἰ

τετ ΠΠ πω: Μ: άεΙπτϋ.:π8.πά πο::

ΙΜ:: τ:: ίω:Ιί.Ι.εά ίπορίαπν.Ω.υπόε

πό ίπΓρἰ€ἱΙι9τεΡ είπιπο Γοπέετιπ· εἰ"

ΐ:&δι απ: τεπἱιοτἰϋ ίσάίείε:8: πα

Μ Γεω” τ!ο.('5πίόο άε Π12:ι.άίε τα.

πιεπ 9 τιι:ίοτ8 Μα εΠ,5» Ρεάπε.ίιι

όεκπιίτια: Πω Πισω ίικ:ΠείΒοϋ.

8ξ Πὶππι ειτετ.πτ8.ό.Ι.«:ϋ ιιπιπ._σ.ρε.

*Σεπ εξο επετο,ππ ΠΠ εμέ Πω:

εκιιΙε:,Ιεπ Βαππἰ:ἰ,ΒΓειυ εΧΡ11Ηΐ άε

τετι·ίε Πιέε,ροί3·ίπτ υΒί εόπεππϊ πω

πω!εδειίε ειπε Μππϋ πο! αρπ!Πο

πεπτ ἰϋἱεὁππἱΐἔκὲτεΐροπ.ίἰ εδρενε.

πως ει" τε!ε8.ατία.ρΙππιιππ εἴ! φεόε!

ω: Ρο(Πιπι : π: ἐἙἶ‹Ιε ππ.Ι.ΡοΡἰ.8‹ ΙΕ

Μ Μι1πἰ.'.€ῦ.6.Ηπ,δ0Ιυ.ὸί€φ Η πο

π;; :ΑΙΜ ΐυπτ εοπωάτει,& ιρίἰ Πιπτ

εοπὸεπππ.ι:ἰ οΒ ταΙεει·όπιδ,ρι·οριω·

«μετά πόππΓετΠτ εΞιπτπτειι1 δ: ποπ::

πό :Μπέκ πε! ροΠππτ ε6υεπίτι ἰπ :Η

θα επτίι τεττπ,υπάε Μπι ε:φυ!Η σε!

εδάέιωί.Νεΐ :Μπι εδι:Ιδπποε ΜμΕ

Ρειι·πππιτε ι:Ιεροπ:ιτίε:ι:: ΕΕάε ΜΜΜ'

Ι.ῇ.8ε ΕΜΗ· ωΡἰ.ὁὶ.Ι.ρεττἱπε:.ίπ μάτι·

8: Ι.ιιιτε!πε.8: Ι.ίΐ |έΒεπωτδ.6.5. δ: Ο.

ό:: Ηἀεἰιιί!.ῇ.8Δ (Ζω Με Ιυ!ίΞ άι:

Μ μυΒ.!.τιι:οτεε.δί ιιεκὸ τετίπετ ω

π:: οϊ:ι,ιτεΙ μπε Ισοποτϋ,8ε εΙυΞτετε:

Με ροίΐππτ ίπ είε κ” εὁιιεπΞτἱ,ὸῇ·

&π.ΙΙ.Ρ:ιΡ.εκυ!ι.6ε !.πιπ.8ε Ο.‹!ε δάε.

Ι.ῇ.π‹ἰ παπα ὸἱ.ρτα·Πω ετἔπ.ΙἙίἰ (Ιω

ε:ιυ.Ι.ΐεσ:Ι δε ίϊ.@.τεί εαριιαΙίε. δ: Ο. 9

Γ.·ιειΕοοεππ.Ι.Π ὸεεείΓετἱτ.ἰπ 5.8: Βι

εί: ΒΙ.Αεε.ροΠει ίπθ.φ1ΙΒ.πιοό. Με

Ρ:τ.Ρο.ί`ο!.ῷ.τε!εἔπτἰ.ἰπ 8Ι.ί!!εΐ εΙίίΡε

:επτά ω. (ἐπὶ. *5'εά ροπε Ψ ςιιἰ‹.ἱἔ

ΡατιπέΠε εὁιπἰίἰτ ΙιρπήείάίιΈ Κε Ί:

πιω θι&ο τεσΠίπ Ρει·πνπιπ.ίυάεπΐε

Με πω: Βεστε είτπτἰ Μισο Ρατι·πεπ

έτπ. φαω Με πω" ίἰετί ἰρΓει ό

Μπο,ιιιτιιπτ Ρειττπω,ειπ Κεἔϋ,ιτεΙ ἰπ

(μια: ίΠοι·υπι Ιοοοτιππ εοπιιεπίετιπ

δ: ρυπύειιιΜΠε άεΙίππιτεπΩπίόεπιτ

παω ΜΜΜ: , είπω ΜΜΜ ίΒί Ροι·ιΐ,,

π: ().ιιΒέ άι· "Με . 28ί οροττεπ:.ἱ.ῇ.

Παπ ?πει πᾶσι· ίεςιπτιιτ Ροι·υππ τεί:

π: Ο. ε ἰπτἰΐὸἰε.οτπ.€ικΙίε.Ι.ίυπ.ε στ.

εΗπεπι.8ι ἰπΙ.ἰπ ετΠιπἱπε!ἰ.Ιτἔ πε Με

αποκειιτι· ᾶΓπἱεπεἔοτΜω: Εκμετα

Δόππο.τεθ.ερε.Ι.Π επίε.εκ δεπ:ι2οή

Βυ:.8: πε τεΠ.Ι.ίπ. ῇ.ίῖπ.Ιεετπ ΗΕ.: τε

τιοπε,‹_μ πό εἰ): Κε8ϋ ιιεκσπόιιε πιο

111πΪεΗεἱο,£Ιυ0ὁ' ποπ ι:οπΠειτ απ εδ

τπἰθυπι.Εεοπττᾶ ιπάετιιι· 9 Κεέίπιπ

ε!εΒεατ τεπτίτιί ρυπίεάυ.ιε:ιιι π: σούι.

κιτ οπππεε οΒε.ἱυά.ῇ.ῆ.8: ιιτ πι1Πί π,

όπϋ,β.Π ιιετὸ ειπε. Ιτέευύει πιείοπε

όεΙΝΕΤί Με εδεΕΙιτε Μ άε ίιιι·Είό$δτίο.

πε ἰπἀἱ.ΐὶεἔἰἰ:ιιτ ().ιιΜ πε ετέ.π ίο

Ροι·.ουτΙιδ.πικι ίπ Ρτοπίπεὶ4.δ2 2‹ἑ‹ἰε

οΗἰ.ρι·εΙῖ,ἱ.ἱἱῇ.Ιτἐ Γεπιπ Μ όεϊεπά&Η

Πιπ:,πΜ πτἔιιιιπί άεΙίπιιΙΠε:οτΙϊπε

πειι.Ι.Π ειπ.$.Ηπ.8ι πε ποκα.Ι.ὶῆ.$οΙ,

όίε ΕππΐάΞ είίεεΜπίοπό Ρει·πιε:πε

Ξ.άίπί1π5.Γεόροπε π) ΤιιΡ.8κ 519 6ε

πιειΙεδ

 



ΠΕ ειτΑτι0Ν1πνε ΡΘΟΙΕΝί)ίδ. ,ο

π·ιείείίείο πι εο8ποίεεπείπ Κεείί,8:

βπὸ‹:ί Κεἔίπ είί Βιι:ίεπίίπ ττειπΓπιίΒ

ιοί : πτ'έ.ιίίδίπ πι ίπ ίίίο Μπα είε
ω.

εοπίὶιετπιίίπε ποπ πω: ίίοόίε καίω

τί:ίϋπίί:ίοπεε,πίίί οπ:ΐίίοεπιη; ρίο

μει· εποτίπίτπτε·ε ετίιπίπππί:& :παπί

Με πιτππείο ΡετΓοπα επ ραπΡετ δείπί

Πε εόπί:ίοπίε.Οιιί.* Σεπ πιά Η Ρετ

π1€πίίε είιεπκ,πιιὸ‹ί πό πιι3επ: πε Κε

8ίππι ιίτποι·ε ποι:επτίπ ίποτιιπί ίπί

π·ιΞεοτππί:ππιηπίσί ίπ Με εειί`π εοΞε

πιπ·ίι·ε Κεείιιπι , &Γε είεί-επάετε, π

ίε.ι Π: πει·ίι,ίίίο Ρεπίεπίο ποπ οί:ίίππ

!0ΞΗ3ί-ρ00.Ποπ0086Ειί1°.2Γε.ίΕίί ποπ

εεπ.ί.ίί.8: ίίῖ‹ίε εκειι.τιιτ.ί.ίεά ξΗΤΗίίε

τεε.ῷ.πίἔποπίίπίπ.& ίίίωί Ττεί:.ί.ιίε

εππε.(ξψ;ί ετ80 ίίειπίίεοιιὸιί ροιε

ίίπίζε ίππε Ρτ2:ίίπίπίτ πω Γεειπίπι

τειπ,πεἔιίείίἔπείσίτ ίίί›ί εεπό ίοεπιπ

ίπ Γππίπτίίἰίίε.ίπ ππο Με Γε ροίΞίτ

είείεπιίετε,πίίρππίπ Κεἔίπτο πεπίτε

πό εσεειπππτ ίίζιίε επίί.8ι επίπ.τεο.

ιο ί.Ι.δέ ί.π.8: ί.‹ίίππ:.* δω ροπε,ίπ‹ίεκ

ί·'εεί: ειίίοπέ είππί,πι πΓοπείίπει· πε

Βατωτό εο εόρει·εί·ε οι:επίίοπε είί

επίπε ιπείείίείί:οπετο πιίοιιίιί διεκ

επόιτπε,ίί πτίτπιτ ρίοειίι·πτοπό,ιπ εαπ

Με ίπ ππίππε Ρόι ίρΓε πω· Ρίοεπτετ.

τεΓρόιίετε2τεί`ρό.ίί ίπποι: εππίππί πό

επρτείΒίτ,πεί εκοτείΒί: ό: ίπίπίπί:ίΜΒ

πεί: Η ιπίττετπι·'Ρτοειιτατοτ : ίίτίίἶίίε

ίεε.ί.ί.πίίπίΐα.π.ιίίπο.8: πε ίεΒα.ίί.ί.

μίετ.Θ.ίπίίιιε . $ί ειπιε ε:φτεπίπίπίπί

εαπΓπιπ,ιίεί:ετ πεπίτε,& μίοπείίτετ

εόρατεί·ε:οπίπ οτεεερτό πιω ίπίίαΐ

ίί απΩιπί,Γει·πόάπιπκείί:πτ ρίπτπίίεεε

τεί.8ι βεί: επίππσ.ίί.είε πιίορτίο.ί.ίί

σττοΕπτοτ.9'.'.8: ί·Ειίε ιί002.ί.ίί πει

π Ποππ:.Ξεκί ροπ.πίπιτε πωπω πόείπε

παπί: ί`ε πίίοιιέπω» τπ.ίίίπτο 8: Η

:Με ίιίπίσίε,ι.Ιππκίιπτ πϋπιικί ό: σε

ί τίεππίιί επίκίεεπι· πιιὸ‹ί πε:οιιίπ ίπ ίπ

πω οπίπίΔ μ2Γππιππιπτ Γοίεπίκει·

κι

ευθεί:ιιτ ίί·π:ίε πετ.οί:.ί.Γείδιίππί.8: ίπ

είπω δ.π.ίίπ.8: είε ίπίίί.ο.ίτεπί Η ίί:πί

Ρτιιπί.Ο.‹ίε εοπτιπιίιεπ.6ε εοιππιίιτε.

Πίριι.ί.ί.ίτεπι πω: πιιπείπε πείτε ίπ

πιπίτ Γείε είίιετ ί·Σιεεί·ε πε εεετεετε

οί·ίίείιίω ίἔπ,ππιίε πό πι ιιεκίίίιπίίε

ππὸιί ίρί`ε ό: ίπίπίεπποτ Γειίιπίε οτε:

πα::πτ (ζω ίε8.ίπί.τερε.ί.ιίί.Νό επί.

πι:: ίποτπίπό εετει·ίε τεοπε ρτείετεπ

πε Πιπι.().‹ίε ίίιε.ίαπ.εεείε.ί.ίσπίιι:.

8: βεί: εκπεί είε ρπεΓει·ί.ε.πίππόίεπ

τπιππ. Εεοπιπί πίιίειπί· είπω ποπ εεε

εί;ίτπι·,οιιίει ποπ ππίπε,ποκ ππίίίιπ:ιπ

Ο.‹ίε τείί.ί.ίπτείπτ.8: ίί.ο.ίίί.ε.ί.εκττ:ί

είε τείί.ε.ίίεετ.8: ίἴ.‹ίε πιι:Πίο.ί.ππιτί

τιίε.ίτεκπ ί`οίί ετοίττο ποπ ει·εείί:πτ:

ιπ(ζ'.ιίε :πί>ί.ί.πε ίπ :ιι·ί›ίττίε. @Η :ίπ

κειπ.πεε Γοίί Μίπείί2.ίί0:1ίΕ ίπ επιίι.‹ίε

ίπετε.8: Μ! π .πί›ί πό ποίππκ.πεε ειτε

σποτ π08οτίοι·πιπ ροτείί είίε τείίίε:

π: ίίίῖ‹ίε πείίί.ί.ίί.ίιεπι Γοίί οίίίείειίί πό

ετεείίτπι·:πτ (Με ίια:π.ί.ίίπειιίί.8ι ‹ίε

ειιίὶο.τεο.ί.ί.$οί.‹ίίείτ ιίο.Οπί.8ε είίί

ίΞιρίεπτεε,πππείο ?οτε ετειίεπ‹ίπ ίπ

Ρετ ει_τπιίοπε πω· επιπ ί`πᾶε:ίίί πιίεπι

είπιτίοπεπί ππίεί=ε,μετ ίπτε οι·ίτπό .Η

ίεε:ιτει.8ε πω @πε επίπί.τείε.ί.ίίπ.8ε

μι· ίίτετΞ ίίίππί επί τοί-ετεπ‹ίό Βίαια

ίίἱ‹ίε οΒί.ρτείεε.πί·ο.ί.ί.π.ππί εο.8:

ίίἶ‹ίε τεί:ιπε εο.ί.πίπείε ρπιο.5.πε πι

πίεπ.8ι @είε εκαε.τιςίο.ί.ειρρατίτοπε:.

$πρεπ επ ποτό ππὸ‹ί σ.ίίε:ιτ α τεΐετε:

Γε ιίίππ·ι είπαροπέ ίεείίΓε Ρτεεερτο

δ: ιπαπείειο ίπείίείε,ποπ ει·ειίο ππὸιί

ίπ Με ει·εόπτιπ πεί ίίε:πτ τεία:ίοπί

ίρίίπε πππείί:οπίπ είπε οί·ίζείπ είί ότι·

Μπι όψει· πω» ο: ίπ πω: πι ίππ

πίεπιίι Γπιιπι:ππείε ίπ εο είπω πό ίπ

ί·Ξπίτ,πό οίίεπί:ίίτπτ οίίίείπίπ Γπππ:,

πεε ει·εείίτπι· εί:πετόπιπιδίίεετ εί πό

είο ‹ίε είπικίοπε π: ετεί:ίεπιίιί,πτ ω.

μὲ πίόίππί είί:Ροτει·ιτ πωπω είται”

μοί:ατε«Μπα ,ίεεππείπ ίοι·ίπειιπ

εί·επίίπω
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Μιάίτππ ἑΙοεε:ιιτ (ΜΚ 60ΓΗΠΒδ&

ςοπιιιιἰτ.ίῖἰΡιἶ.Ι.ορτἱιπατυ. Ο1Μί.

Α Ο Ν ο Τ.ειῖ(Ϊἰτει·ἰ.Α‹ἰ‹ἰο 5ρα·.

Μ Μέ: ίκιΊιη/ϊ.@.9ιωπάο.Φ· Ιο.ιἰε α”.

σουτ/ή . Β π.

ζΟοπηιΊ›ι1ε.Α :Η:,5ιώκΙ ΜΜηηωω

:εἴ ιδι:στο$,ιμιδά α'ε!πι·αι βο·έ π:: :ί2α2ίοι

ησ:,σ]ισὁιἰπὅΔ/ἱι#Ϊεε›·σ£ πο” ρω ουυιΕΙπα:

α: αοϊκΗ Αἰε.ν.σοη/ἰ.:α:.τ:.τνῇ.ιῇ.ἰἰΒ . Β”.

Ί (.30ΜΜ ἱυὁἱ€€.Αιἰσἰσ,απ “Δευτ ὶπαἰί

:Ε έείκ.σ εοιιίίς:πανΙ π: :μια ατι|`εν£πτ19”

2ΜιΜκΞά: Αἰεκ.τοπῇ.ὶι·ὶἐζ. Βο·.

Ται10 :Ϊ ΠΟΛάάσ ισἰιἴεπιἰἰί Ρπιι.‹ἴε οι.

ω»/ἱ.:αν.@·· Ροιία.σοηβ.:σ.τΙίή.Βα.

(βαδ δο11°1ϋ.Α«Με ΨιέιΉο Μια:: :Με

Μ: αιἰἄοΜπω.ἰα:ἔ Κο.:οη/ἰ.:ι·σι·ἰΕἰιΪ. Βα·.

Ήΐσηυίτενπόιιε.Αάάσ Βα»·.ίπ ωιέ?α.

:Σά ΜρΜπσπά.έκ αει·δο,ωτ εἄἱἐἶιυπ.Βε›·.

(.Τ11τί01° . Λάσίο,απ Μάσα· Ισά :ὅΜψΪ

ἐ:ἰἱἔ?ἰ,ρο]?ἰ2 “ω” πω: Μ·›·ἰ2ω·ἰιἴ άσ

ΙΕπφσω2ευι.Ρωπ.ω·ε.σωιβ.Μή.Φ· ω(

Οἱιἰκ.σο›ι[ἱ.ἱκκ.α:νἰἄ.Βσ.

ΐΒἱηἱτΙ.Λ ‹ἰ‹ἰε ΑΙσχ.:ξβ.βει·ξ.ζ.ΙΙΒ.ψ

ΕΒΕ α" 2:πωεω·»Μακ ρωσστ·α2ο,·ἔ Βου·.

ΨΠαηΓωίΓείο. »Μάι α» »ΩωΜΒ”

ἰοσἰἶ ›·επ›ιἰβ”ἰο.Ω.ιρ.:οη|ἰ.ἰνἰἰ/. ΟΜΜοπ|ΐ.

σκκἰἰιἔ.κὑἰ :Ζωιιάκσ ψ@ρ άεΜΜσωσε

ΜέρκΜεΕ/ἐ αΒ/ἐπω::ισἐ‹ἰε Ιϋ·σπ.απ·.σδ|ΐ.

σν:κ·κν. Β ε›·πω·.

].8ετ(13ΜΜ €ΗΣ.Αιίοίε 9ιωΐάο μέ: :Ξ

“ωΡεη/ϋπαΜπ πἔροβΕ£ ροτρπτσα.οδο

Ρα»·ετε.Οίέ,·αφξ/ί.::.κε·πή.ΠωΙ.:ἔ/Ϊ.ν.‹ἰο

σέια.(9· κο2.9κδό σέπια” ραβΜΜω·ίπ

ο·ΖωΕπα!Ιιβ :ἴρατε£ ρω· |»·οεκ,·π.ςκί βιέ:

αέιπέβιωικί:2 ρ›·σουβιω : /δεισπάπΐ ιἰο.‹ἰσ

Κο.ά::έ.εϋ.άερ·ο:|ι. Μια

ΨοτεόΜΜΜή1."Α ιἰιἰε Ραπ. έ: α:.εοπο

ρ.εεω2'υ.Κ6Μα.£οη[ἶ.κ:νἔ. ΑΜ:.σοηΠ.

σκΕξ.«2.!Ιύ.Ρυ·απ.αο·ο. σοηβ.τ.νή. Αδύ.:οπ

ΡΜ ›:Πα]. Β”. -

νω·ιιιπ ρι·οευι·ειτοτ κι ιππι

ΜΗείίε ίιπετυεπέειτ,δ6 φιέ

εΙο. ΒιιΒι·ί.

δ ν Μ Μ Α Κ Ϊ ν Μ.

Ϊ Ρ›·οΦσ›·ωο›· ω; Επτωκπ2α2 ίπ εαπ-β:

:ήΜἰΜΪΪΒΜ σρ· 9ιωκάυ.

# Ρ›·οσω·αιοο· απ ροβι Ιππι·πωΕπ ω!

|υ·σροκιΉιΐσκεφ82οπε: ιἰιἰα£ιπἰ.υ.τ ./δισ

ιἰσσΙΙπα£ου·ία:.‹ιπ Μ :σφι "Η εου·ρου·σ

ἰἰ: ραπ.: "πίνει Ι:προκοπέα πο.

3 Ρ,·οσπ,Μοκ απ ροβά έυ2υπωιί»·ε πι(

έκφε:ΜπάιΞ' ‹ἰΙἰαι£οπἔα:$ τε[Μ ρα;»

ἐισσἔιἰισυι,(ρ· α!Ια ρωα$επάεΐ Ψω|ι-αΐ2

α›ι:ε/ῖ·›π£επτ2Ξ:Θ Μερα Φο ει·φω

κ Μ :‹ι›·:σπὐια,ἰπ:ιιἴρα:ο ι!ε Ϊ›ου:ἰσἐσ

ιἰΙο ρς/Ι Μου σοπη(Μ.0· πουτΞπε "ί

υπο· πο.: παρω. _

4 Ρ,·σσιωπον α!!ι·ς·(απ: εαπ/ά: αδ/ΜΗΔ

π:: Ιωωιτωβ2φίω·σ.

σ' ΛΜίαω 424 αἄΜἰΜπω· [Μεπαπέα2ο,

4ιἶ αΪΙεΧὅἄα: :αχ/Μ@φπααπ:Μα:

σκ-βαέ έ: ΒοαπΜέΕο.

θ Ιπ/ΐυ·υιια :πάω οι·ι·α/ἱοπε,απ καιω”

“αν Μπακ ρ,·οεκπι:ου·εω,κε! ασκ/Ξ

£ου·επι αάαΠ:$απάκω ι·ωπ/Σιω/Μ Ε».

]ΐκωίω!ή·;

7 Ρ›·σι·ψ)ιω|ἰιἔῖΜ 65'ιυ·α £η|ϊκυιΐ2α!ί πιο

άο ιαιαβ2αΜ,ακ Μπακ ο· παΪωτ.

8 εεωωφ πὅαιιάεπ ίπ αἱ Εκιι'Ευέωπι

Ρτορ::›· ἰη/ἶιἰἰω πω!οι·ισκ ΐ:οπτΜΐζακ

2επεπ:ω· κάποτε μ·σσιω:Ισο·επι.

9 πω» οι ροβέ2 ιἰἀπιἰα·σῇἰΞιἴρ,·ο Η

πω.: :ιφἰ2αἰέ ΜαιΦαΜΜ ώ· :Πισ

Μπι.

:ο Ρτουκυκ2ου·ἰπ ε:·ὶυ›ἱ›ι: ρκΗΕ:έ ἰΜΪἰόΪ

φωςιάο ροΡ'έι: »πω-»«»ω:

τι Ρο·οσιιπ:τονιιπροβ2: Ξπ2οπσεκἰπΜ Μ.

Ιοβείο,ρο·σ 9πο ΡΙΕΜΕ Μα,·Μ ΙΜροποτ

άα,αΙιωεω 4! Μρ:οακίατύπω ::ι·-βυ·

πιαβα:πσ2ί.

η. ΡΡΘΕΜ%Ε0Ρ .οι ροβ£: ΜΜνσωίκ Μ! 2ο

“ω” “ια/Σια” ΒοκιωάΙο σουυυπψ'ο,ρ›·ο

?κο έ: Μ” α:ΜπιιωΕ ἰπφοπἰειον· ρα·

πα πιοαΜ:σκ1ΜΔαιοαα2εωμε” τω!

Ιο Μπιο·ιππ. _

η Ρ,·σσιω:το:· απ!σοβί: ἱΜσΜΜΜφαΐ.

` · 40@Η

«

!



- ντκνΜ ΡΚΟθνΚΑ·ΤΟΚ. Ω

Π.

Ό"

άσο οϋυπίε Επου!μπου· , πο· πω."οι

:νέα/Ε οαρ|2ου,ο.οέδοποοβα:κιο, πισω

αὐβω ροβΙ: οοΜυπποπ οι αποφ: πιο

Ιπω!Μοβ εβοηποβπ.τ. - Μ

Η Ρ›·οοπυ·αιω·ἐπ άπαυιαβφτάροβικ ?ο

-[Ποπίωκ ο» :οηου:π›·|ἱιοο›·ο οουψω·ο·

π· Ρουῇυιωπ ρ·Ιποι2αΙ:Μ ίπ ποσο

που "Μαιο οπο: Μωυσή: ποιου

βιο»

η Εκοφ2Ιο έ.ΐίο,άπο οπαδοί |πιππϋια ο"

ωοΜποα1%·ωαβατπ:Ε ροτο›·έσ Μ.

οριο οοοιιἰέ, απωφοιίΙσ Μο οουποβο

Μπεν» ,βου2οβο2π!0 , μου ἰπιππΙ:ὶ

ο” οπο:·ωΙΒΜ πικιωΐοίΞ.: Ιωρισιιο/οβ

βιο οβτπιάΙ. ΙΜπι ρωι:ΙΙκασ μου ιδιο

ω» πιο; οοο:ΡιιοΡοβ2:ρπρσεω·οιο

"κι 2ροπΙ. _

Ε πικαπ ποπ υοπΙοπιο ποπ;

ΒοοιπΡυτοπτο,ιιοΙ οικω εσωρο

ιοπιο δ: οοοπΕοπτο, ΓεεΡΙΙὲὶιπο οίἱ ο·

μι: , υὸό. ρτοουι·πτοι· επτοι·Πι 'ο ω:

πω (ὶύο Γυοἱίο_ἰπιπυε δ: ιπάο:ιπιυε

υπ·υκπ οτοουι·οτοτ ίπ ιπΔ?οΗοὶἰε ίπ

τοτυοπάεπ, δ: οποποο.* ΕπΙπ ρι·υπίε

οδο οποιο. Εοοο πω” οίτοτιιε :Ήπ

πιοο,οιιοοϊρΓο οοτπροκοποοκοπι οο

:ο Γο οπουΓοπο!ιιπι :ὶ ουοοευπ ιππΙοπ.

πο, οο οπο ἰρ!`ο ίπου!μ:υτ, ποουΓει

ππ·,υο1 ἰππυὶτἰιυτ «Με ουππ.ΙΠο πο·

το Τἱουε υυΙτ οοπίπτυοτο Ρι·οοιιτειτο

του: ουὶ ουιπ ἀοἔοπἀ3τ ΡΙοπο π] τοτε

οιυΓει:ουπτο πυπουίοροθετ προβι

οοκοουπ:Ιοκυκ (μπα ίἰο: υ; @πομο

ουπιτ.Ι.299ο οι θ. ©ο<λτίτυ-Μοτυπιπ

ουοουο.ο.ΡυοΙίοο υιΞΙο.οίΙ.8οο οσο?

κή οΠ,ουοό που π ροίπιτ.ίεάο μου.

Ευά.Ι.Ρ ο.“ο οτἰπιΞ. $υΡοι· υπο οπε

Πέοπο πο οποιο 8: ποιεΐου οὐ, ο·› ίπ

οαυίἰε Ιουἰουε,ἱπ πουο Επιποππυι· με

πα υίουο πο! τοΙοευτίοποπτ β δ! ίπ

Έπι,ροιοΠ οοπίΠτυίΒτ06υτ:Η. ω! το.

πω: οπ.υθιππ: υπιπι ππαώ ποίοπο

πειιππαππυι ἐῖοππο: Λάππα απο απ

2

ροΙ.Ι.υπο.ίπ απο αυτοιπ ετπυἰοπουο·

οτΙπππΗ:υε ρτοουκπτ.ἰπτοτιιοπἰτο πό

ΡοτοίΙ:υτ παο ρτοπ.Ι.ποΓοπτοππ.8: Ο.

οι: ποοιιΓειτ.Ι.ποίοπτοπτ.8ε οι: πω: πο.

Ξπ ὸἰᾶο οπο οτἱπιο.8ε οΠ πατώ, οπο.

το μοουκ.π.έπ Με ο:ιΠουε ίπτοι·υοπΕ

το πό ροίΒ1τ : ουπι Γοπτοποει ο]ΐοτδάπ

οΠ , ίἰΓοποτυτ Ιπ Ροι·Γοποπι μ·οου"_

πυΙΙπ οπο” Ι.Ο.‹:Ιο Γου:.8: 5πιο:Ιο.

οπ1πἰυπιἱυἀἱουιπ.Ι.ῇ.8ο 1:Εοο Ρτοςιπ_

Ι.!ίοοτ.6,ροπυΙι€ιπο.6: Ι.ουί Ρτορπο.

ρτυπο τοΓροπ.Νοιπ Γοπεοππα πι μ.:

άυ&ιε ει·ειυίοπουε :ουδε ίο:οπο!2. οΠ

ἰπ ροπ1οπ.ιπ1 άοιπΕπί, δ: ποπ Ρτοοπ

ι·ποπε,πτ απο !.ποΓοπυέ. Ιου π: Μ.

οτἰτπἱπΙουε ΙουἱοτΙΒυε Γοπτοπτίο πο

τοΠ Έοπι :σπαει μ·οουπτοτοε ο πω;

ἱπ οσε παπα που ὶυιροπἱτυι· οοφω

κειΙιε:υτ ποτ.Επ αμα οππμοπ. " 1τοπι

ου2το,ροπυΙουο ουὸά του: ουϊάειιπ

οποιυτ Ρτο οπτπιπο,ρτο οπο οοκοο

:ειπε παπα άοοοτοτ Ιππροπί : 0.11.12:[..

τω· , υπ ἱΡΓο του: ΡοΒέτ οσπίδτυο:ο

ρτοοιιτ.ειο ρτοροποπουιπ παμπ).

πω @αποψε Ιου άοο1ίυποπιπώ

ιςειοοτΓοποιπ ποοιιΒιιοπο ; υμΜίαπ

οποο ίρΓο που!Ει:οτ π; ηήηςη·,8ς Γα_

πο: , υοΙ Ιπΐειιιπε , πο! ΔΠυο :απο οπ5

που πάιπίτπιππ ω ποουΓειπάυιπ : πο!

οοπιπι ΡοκΓοποπτ οπο: , @οι ποπ

ίἱ: Γυυο ιυοοπ, πο! οΙποτὶποοπτρο.

τοπιο ευ! οοοποίοοποππ·ι 6ο ιππΙοπο.

οτ πω” Μο οποουι·πι. 8ο ωπα

Μ ίΠΦ "#98 “ζωο οοτπμιτοπι, πο!

μοοοιππυι· απο: οιυπ, υοΗΙίτοπ εε.

8πιπο;υτ. δ( ρππιὸ Μαιο: ουοο πό

επιππτοτυ:;υκίΕοο ΡυοΙίο.έυο.€. Ι.πο..

πυΙπ. @πιο οτΙπποπ. Νπιπ πεεωπ,=

Ραπ :ιΙΙουει οΠ οΙοΓοπΙῖο :υ:Ο.πο οπ

οομ.Ι,Β. πε ποοκοπιΠο οΙὶ, οπὸό ουπι

ουκτοποϊυππ οΓτ πο ποτπειιο Γυρω

πΙΙιτιυο εικιίοιιΙο πάω: ΡπίποιροΙίε

Ροι·1οπει υοπίκο: ω πο: οποιο οΠ Ο.

Ρ Ρ ‹ὶο ἰυι·.
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‹!ε ίιιτ.εει!.!.ί!.8ε ειιιτΙιε.τττίπείμτ!ίε.ίΒί

ΡοΠω.Εεοπττι! ι1ίι;!ετιιτ, τιιιὸτ! ποπ τι!

ι!ε:ίτιιτ ε!ετεπο!ετείπ !ιοε εε!!ι, Γε‹! π!

ι!ετιιτ πιοττΐ ίιι‹!ίεί ίπε!ιιεετε τ τι: Π·:τ!ε

πεσ.8ε!!.!.!ί!:ιεττο.Π.πιτιίεο.3ο!ιι πο.

Οεο!!τ!ίείτ ο; ρτοειιτειοτειι! οτε!!!

έ):ι Ρτοροιιετιτίε ά ιι!!επτιπάτι τιο!Βίτ

ίπτετιιεπίτε: ιιπτ!ε ε!ίείτ 9Ρ1Ραιτ:ιτοτ κ

!ιετιε ροτετίι ττ!!ε8ετε, 3: :.ιεειιΓ:ιτ.° Πι:

ΡιιΡί!!ιιε ιτε! Γετιιιιτ,ιιε! ει) ι!!ε επί εί

τ.1ιιιε ε!!, πό ε!! ‹!ε !·οτο ίιι‹!ί. δέ οίκ!ι.!

πιιι!εΠείιιτπ ποπ ε!! εόπιί!!!ιπι ίπ τετ

τίτοτίο Πιο. δι :Με ρττει!ίθε , δ: Πιπί

!ίε.Νεπι ι!ίείτ 3ο πό ε!! ει!!εεπτε εεττ

!επι ετιιι!ιε,Γεά ειτεερτίοπειπ ΡτοΡο

πετε δἐει!ίοἔετε:ιιπάε Πετιτ “Π” ειτ

εερτίοπεε ειι!ιπιττιιπτιιτ ίπ επιιΓε είιιί

Π ί!!ε 'οειιττιτοτ ίπ‹!ιιε:ιτ τε!!επ Πιτιετ

ίπποεεπτίιί ί!!ίιιε ι!ετεπιί.Νεί είιπι ε!!

ειιίτ! Ρτο!ιι!τειιιτ,86 είπε ραπ ίπτε!!ί

8ίτιιτ τω.. Ρτοίιίτιίτ:ι : τι: !!ίε!ε !”ροπ.!.

οιππίπο.8: Ο.Ππιππ.ίτε Γιιε.ε!ι.πε 'ιο

Πι.!.Ππ.!τειπ ειπα Με. πω!» ι;ιοΠτει ίπ

ί!!ο βάτα! ετίπτεπ.!!τε!ε Ριι!ι!ί.ίιιι!.!.Ρε.

Πειιτ επετιι!ίτετ Πιπτ Ρτο!τιτει,ίι:ι ε

πετπΙἔιετ Γιιπτ ίπι:ε!!ί8επτ!:ιτ ιιτ !·έ!ε

τίπ.!.τ!ε τιτειίο. δ: !.Π εεοξ ῷ.ί‹!ἔ.8ε εε

επι .δι ιιειι.!.ειτ επιρτο.Π.Π είπε. ιτε

@τι Ρετ: τ!ίείτ ,ΕΡ Δεειι!!ιιιιε εε ετίτι·ιίπε

ετιΡίτε!ί τ!ετιετ εκ ιιίπειι!ίε επιι!'ειττι τ!!

εετε:ιιιιτιπτίο .ιεειιΓειιιιε ιιιι!τ ί ιι‹!ιιεε

τε ιε!!ετ,τ!ε!›ετ ίιιτ!ειτ ειιιιι Γεεετε ε!ε

ειιτεετίοιιτ εοτττιπ Γε ι!ιτεί:ιιτ !!.‹!ε επ

Πο.8ε ειτ!ιί.τεο.!.ίί. Εεόττιι ιιίε!ετιιτ Φ

!ί,ιιτί).<!ε ειτεερ!.πτ.εΓει:ίρτίοπειπ.8ε ε! Πε ε! :οιιοπι:ΐ Ρτοεπτειτοτ μα!! εστι

(.!.ι!ε Ρι·οοιι.!.ειιεερ.8ε!ίε ίιι ετίιπίπε

Μπι: ε!!.Γετιιτιπάιιπι: ιιτ !!Ϊ‹!ε ετ!ιι!.!.Π

ιππτίτιιε. ῇ.ρτ.ε!`ετίτ›τίοπεε. Ν:ιτιι εκ

ττε ιεττίτοτίιιιιι ίιιτ!ί. Μπείτε πό ρετ

τετιιτ:ιιτ !Έι!ε ίπτίΓτ!.οιπ.ίι.ιτ!ί.ά!.Η.8τ

Π:ε!ε ο!!!.Ρι·ΣεΠ.!.ιι!τί. 8ε φ Ρετ Ρτοειι
Α. τ _ -.

τιποτε Π σε! :ιτπιειι ρο!!!επτ τιι!εε ειτ

εερτίοπεε οοροπί,ιιιτ!ετιιτ ‹!ίεετε ε!.

Αεειιτ.ροΠωι.Ο.ι!ε τετιιιί.τε. !.ί.Πιρετ

!!!ο ιιετ!ί.τετιιιίτει!οπι. παπι δ: ίι1ι.!εΧ

Ροκ!! ε!είπτε ΓτιΡΡ!ετε: τι: Ο.ε!ε απ!.

τιιπρ!ίοτ6.ίπ ίι.ιιετ. Π επτεπι. Οτι: πε.

ι;ιτίιι:ι.Ι.ίί.ίιι Π.Ο.ιιτ πω: τ!ε!!ιπτ :ιτ!ιιο.

ίπ Μοτο ά πίέτο. Οτ!οί "' !τεπι Ρο

πε, τιιιιι:το τι: πι. ίπ εετεετίοιιε :επειτ

τιιτ οεεπΠοπε !ιοτι·ιίει‹!ίί , φ ίτι!”ε πί

είπω· εότπίΠ!!`ε!ίτ.εοπτε!!:.8: ποπτίπε

είπε ίπτετ τεστ πεεερτο,ιιιι!τ Με ώ!!!

τιιετε τιτοειιτειτοτό πι! ε!ί!τιτίοπε ίιπ

Ρειτέι!ετπ,πιφ τεΠεεπτοειιεεάοε , δ:

πι! τει!ι!επτ!ιιπι Πι!Ρε&οε, 8‹ πε :Με

τα Ππείετιτ!ιι,τιιικ ιιέ5>τιπτιιτ ειπε Περιε

τίτιπι.τιιια:τίτιιτ πότε είε! ει! !ιοε Ρο!είτ

εό!!ίτιιί Ρτοειιττιτοτ.8τ ιιίάει:ιιτ 9: πό:

ουτε ιιίι!ετιιτ ει!!ε8.ιτε επιιΓιιιιι εειι!!;,

!!ίτιιί τα! ι.ιπετιι !!ιεείετιι:ιιτ !!)!ε Ρτο..

ει!τ.ι.!.ίί.$ο!.άο.Οάο!τεε!.Οιιί!.8: ει!!!

ι!ο&.τ!ίειιπτ,ιε ρτοειιτιιτοτ τι!! μπι!!

έ!·α Ρο!είτ εοιι!!ίτιιί, είιιπ πω: εσπε

τ!ειιιιτίπ είιιί!ί!:ιιτ , πεε ίπ ετίτττίπε!ί

ότι: ιιίι!εατιιτ ε!!`ε ριο!τιίοίτιί: ετ8ο τι!

τ.!ετιιτ είε εοπεε!!`ιιιιι: ιι: !!·`.‹!ε μοβ.

Μ!» επ ριιττε.Ν.ιπι Με ε!! οποία, είτε

τε ρτοεπτετοτ ποπ εοπί!ίτιιίτ' πο! ρ!ε

πιιιτι τ!είεπΠοπεπι:οιιίε Γεπτειίτι ε!ε

!τετ !`εττί ε6ιτ.ι ρτοειιττιτοτε, είπε: εε

Βετ!”εττί εοπιτε τ!οπιίπό: οἱ! τίετί πό

πείσει, ιτε! πό Ρόι ίπ ε.ιΠι ρτ:ειπί!Το:

ιι: 'ἐ.‹!ίιτί:& !ιοε επί!! Γεπτίτ ΑεειιτΠ.ίτι

Β!.ροΠι.τι ίπ ε!.5.2ι! ετίττι·Ξ. Νοτι σο!!

Ψ Ρτ0ειιτε!0τ ιιίε!ειιτιιτ ε!!εετττε εστι

Γεω επιιΓ.ε. ί.ιι!επ:ΐ ι!ε!επΠοπέ: ειπε

πω: πό ε!! ιιετιί:ίιτιο ε!!εε:ιτ τιι.ιοί!ε!ί

πιίπί!!ετίι”ί.1ιε πό ο!ι!!.!,ίι. (Με επί!.

8ε ετ!ιί.τεο.ιιιιίτι ί!!ε !ειτ πίείτ Με, τι;

εεειιΓετοτ εό ειι!!οτ!ί!>ιιε ω... πεπι

τε εοττιπ·ι ίιι‹!ίεε ειι!!ίτ.εοπτε!!.8ε ποπ

'Ρ!ιί!:ετ τιιιοτπίπιιε πι! .ι!ί.ιι ποΓείτίπ..

τετιιεπίτε μα. Ραπ: ετΒο επ τ!ί&ιτ,

τιιιὸ‹! Π πειιιιιτιιτ ει: ετίτπίπε Π: ει.
Μ. πι"

 



ντκνΜ ΡΚΟθνΚΑΤΟΚ. ε;

ο Ϊἰεπ: ° , ο, πω πο ροπεΠπικτυοιππο

δείπτοτποοετο ρτοοιιτ.οπἱροτείὶ Μ·

Ιε·8ειτο απ” π›τωω ει°. 8: ποπ εΠ

ποσά :Ποπ Ιε::.ΙΈόε ρτοευτ.Ι.Γετουιπ

η ουοο;.ξ.ριιοΙέεὲ πτίΙε ώ. "' δεσ! οπο

τίτπι·,ιπι·ϋ Με, πώ ειΠεε:π παώ” ει!»

Γοπτία:, άεοεειτ ΡΠοτε Μιμή ΠιτίΠΗ

τιοποτπ.ιιἰἀειπ: π, Πε,Γ:Πέσετ .ο το

ΡτεΓοπτειπάο ΡοκΓοπέι' απο , ρω οπο

πΙΙοἔετ ΕΡΙΣιιπ αιοΓοππ ειοΓοιιππ:,πο Β

&ϋίι10"Πε οἰὸ:ειτπι·ὶ!ΙοΓοτἱιππ:οτ Η:

άσ ἰπἀιε.Ι.ἱἱῇΡτπτοτ. 8: πε πω! π] Ισ.

Ρπωι.σω.1. .Νειππ ρω· οικω πως»

ποποιπ Ρ0ΙΤσ.·τ οο8πίπο έικΠείε πιο

Ρωεπ:α Μοο π·ια!επεί:ι τοτποπετεπτ

πιτροπί::,οδ πιο ποπ όοοετ:ιπ Β::ιά

Με. Ατμιί.Ι.Ιοι οιιΙποτειτοσ.ά ΙΕ‹Ιο δ.

σὶειιιΠ.Η ὰ τοο.6‹ ΗΧΩ: ΓοΙπ.Ι.8ιΙα:Επιπ

απ: ΡππποἱιἰΙπππ.ῇ.ῇ. 86 ίΕοοροδ.Ι.Βο

π;; Εάε$.δοΙο.άΞε, ο; πυΗεπι Γειο!”άα

πωπω παθετε εοεατοτ:οπίει πο::

πιιΠει Κ· ο αιπετιπ:ιιτ εΙΙιε8.Ο.άι:·ι:α

όπο.ιοΙΒ.ππι.84 Βζόο Ρτςιιε.Ι.ἰῇ.ῷ.Η.

δὲ:: πωσ ΗΠ.ίπ.ίπ 5.Ιιεκπ φπα ποπ

απο οιπε εταιιειτί Γπουτοαειι:ι απο

οπίοπε:πι τΕάε οτοωτ.Ι.ποπ οο8ο

όιππ.ίπ 5.8: ΙΕιπ Ιεἔ.πο.‹:ε.!.πα:‹: Πι

πΓὸετἰο_ἰπ Η. Ιτεπι :μπει οΙΉι:ίϋ ί!Ηπε

ποπ οσοει πω εΙΪε όατπποΓοιπ.ίΐάε

Ρι·πιο.ίΙψ.Ι.Ρπι1ιιεπΓροποίτ." 8εά

οιιπτο,οιιἱΙἰοετ,οτἰειτπ ποπ Ρωσσια

τοτ . εὁιπἱττἰπιτω εΠε8Ξάιππ :πιω

ποί'επιια::ιιτ άιέΙο @.μιο!ιο.!Η μπε,

ο: ΑππιεπεπΙΙοεατ επαθε εΒΓεπτί21Ρ

Νίτρο Πιο :ιππκ:ο ειοωΓετο ό:: Βοππ

να

Ρ ειππιαίτιπ· πιω ιπ:ιπάατο € Δε! οΙΙεεἐἱ

ω ωοίΕιε ποίΕπτά.2. δέ πίε!ετιιτ ου.ιο_έΙ

ποπ: πωσ ποπ Μοοκιιτ ιπαποοιπασΙ

Βοο,ειο: :ιΙέοπο.πι πειιωίοποιπ.:π8.

ίΕοι: πο.8εΠ.Ι.ίΐ ρυΡἱΙΙἱ.ῇ.πιἀε:τπιι:.

8: ἔΕάε :ιἀππΕ.τπτ.Ι.οποιΙεε.ο.ίιθ.8ο!.

απ, φ Με πωπω ειοκιπιπέ απ Π

δ

_ . ἔ
τιιπο,6πε αΙιοιιο πιππά:πο,ποποιπά 7

8

πε ππιπάεπο.ειτ.ά.β.ρποϊί. ίΕάερτο

επτ.πΜ όΜιιπ, Νππ 8: ἰπ ωρἰιεΙΙΒ'

ἱπἀἰεϋε ἀοΪσπΙοτ ιπιτοπΝεππ ΗΜ Μ;;

ποι: ΠΜ εοπεεάίτ , δ: ΠΙικὶ "πωπω

οΠἶ: εοπεείῖῖππ,ίἰπε οπο π! οκΡΙἰεε

τί πό πάω: $οο ἰπτἰΙῖοιπ.ἱιιὸΙ.Ι.ὴ.ΙΕ

πε τοεπτ.Ι.:ιά πω. δε Μό Ιοἔετῦ. δ:

(ΜΕ: ίποπ:.Ι.οιιοτίε:. * $εάποπο Ψ

πΙίοπίε ἱπίἰττππε επειτα: οπαθοπε ΑΕ

:οπο ιπεΙοἱἰεἱἰ:οπο:ι·ἰ:πτ πιπποι.ιΙά πω.

οποιοι· κπἱττετε ρτοοιπ·ποτέ ιπ:·Ι ω;;

επΓατοτέ Με αΙΙε8Ξόίι σειιι!Ειιπ Με ίπ

Ετιπίτατίε. ιιίάεπιτ ο) ποπ.Ν:ππ τω,

ὶπἱἰττπἰτειε ττἰοιιἱτ ΠΜ οκαιΓατΙοπέ:υτ

εεε ι:Ιοί: £ΩιΙ.Ι.ῆ.9.ίἰ οιτἱε. δ: Οία το

ιπά.Ι.ου:εδ:ϋ.υοιόο πο: πο.8οο σοι:

καὶ ιιΞάστοτ,ιιιΕοο οποσ). Ραρἰπἱειμ

ποε.$οΙπ. π: ΕΡ ίπ α:.Ποιπ,ίπ Ψπωπ

οι·οοπτ:ποτ ποιπιιτέτιπ ει! Γυἰ άοίεπῷ

Ποποτπ , 3,» έπί·ϊι·πιοε οπο πο τοποτιιι·

Μπεστ: πτοειιτ:ποτέ: οπο. ίπππιπίτο:

ττίοιείτ ΠΜ ίιππιππΜτέ ὰ επεπίῖπἰο

πέ,ροι· ὶπτει Ρτἰιπο 8Π€8.τ!)ΕΠΙ ι:τίπιπ Π

ΠποπσΠΞττ,πό τεπει·εί πεππ·ε,ΠΜ

ευ.τπίκωτοπιιι (Με μοοιι.Ι.ιπ μου

πίαι·ίίε. Νο οΙ:Π.ά. Ι.Ρερίππιπιιε.9ιιίο

πε πωπω·ω. άο.·Ιάθύ Μ; μπω πό

ροπ·ται ιι€ππ·ε: δε Μεο όσοιπιππιτο

τερτοειι.Ρα:πει επίπι Γεπ άεΙί&ιΈ ποπ

ττἱοιιἱτ ίιιιπιππίππδ:ιιτ ί·Εόο ιπκοπό. δ£

τοΙοε. Ι.τοΙε8αιοτΠ.πά Ε;πιπ·"επ Μ.

πο τοποετιΙτ ι11Ητοτο ρτοει1τειτοτοιπ,

οεοετ τππτωο εΙὶοιι‹Ξ οπιιωοτδ, ο οί

πω: δε αΙΙε·Βει ι:Ιο εποε ὶιιΗτπιἰτατο,

ά οι1ίποε τπω!ο σύ ι·ποΓετ 8 :οτ ει.

:ή «Με Ρτοειιτ.απιιοτε·Ια. "' $ο‹Ι (πω.

το,ποποιπό ρτοεοΙΪπε Βάι” εοππ·π

ΞπΗτπιίι ω!ί ιποιἰο εκουΠιιϋ παω" &

α·πεει. Δε: Ψ πο τοπετάε ίπω,ρωω

το Ρτε:οί(Μ : 8ςΜεο πό @Με τουσ

επτά οποοί·ζι&πιπ ΦΠ ποιου.: τοπικη;;

Η'.‹!ο το ίιπΙΙ.Ι.τμιοιΠοΓπι.8: ΠΚΚ π

Βἱτ.Ι.οιιειΙοιπ.@.πιιπε ιπάεπάϋ." “επι

Ρ Ε ε. ποπ!

ο



ο.: ν·:ιινΜ ι>ιιοενιιιιτοιι.

Σ:

Ώ

«μιά Η ευ:: :::οριε: ἱπίἰἀἱιιε :::::ιο:ϋ

1:οι::::ιιῖ Β πο:: πάει: :::::ιιιε ε:: ω.

:Με ι:ε::ί:ε,::ίιιιυιά ΓειΙ:ε::: :ει:ε:ιι:

:::::ιει·ε ρ:οει:::::ο:έ :Κεΐρο::. που:

βει:: ΠΟΠ :ε::ε:ιι: ιιει:ί:ε, ι:εΙ μισο::

:·ο.:οιε :::::ιε:ε μεμε: Ρε:Ξει.:Ια ιι::

::=:::::·ι:ιι::: ι:: θ:: εε:: ειιι:.Ι.:ι.9.ρε::.

(ΜΗ. "'Ιιε:::Ρο::ε ει: ΗΙίιιε Τ:::::::ει:!

μια:: :!ε ειίι:::::ε ειιρίι::Π,Ρ τιι:ο :ή

απο ιιιά:ει: ει: ειμ:::οΡΡοι:ιι [ε Τ:

:ιι ιιιω; α: ::ιι|: Με βίι:::: ει:: :Πα ε

:ιε άε:'εω!ε:ε, αΙΙε8ἱιἱε ειιι:Γέ ειιιι(`:::,

πω:: ει:::: πο:: εΠε ευΙμϋιΙἐηυε

:::::: Μιμί:: ΜΒΜ: ιιιιάιτι, ί: με ι!.

:ο ε:ί::::::ε ::ι:ΙΙ:: μεσα Γ::::8::::::ε ίπ:

::::::ε!:π:ι.ι:ιάειι:: ει: ::ο::: ΦΕ: :ιό ε::

·:::ει: ΡιιΙ:Ιιει:::ι:Ιιει: δισ.ι:: Ι.άεξ:ιιΒΙ,

ζη:]_ι_ΡΟΠ.5.2ά ε:ιι:::::. Νει::: Π: ε: Ια

ω:: ιιιί::ρ8ι:::ι::, Η ω:: ρ::ιε: , ιιεΙ

ιΙ:ε::ε: ο πε: ::οε ά:ΙΙ:::ει:ε:ε άει:ε

::::ι:.ἄἔε υΒιίε.Ι.άε ρ:εείο.8ι!Εάε

ρ:ΐιε. Ρ::::ίξΙ.::ι.εά :Μή ::ε:Β:.ι 8ε::ε

:ι:Ηιε: Ρ:οΙ::::::::ό:Π:::διε Γ::::: :::ιεΙ

Ι:€ε::άα.ΐΕάε ::οι:::2:2Β. Βο.ροί)ρε?

::::ι.!.:. _6.ξει:ε:αΙι:ε:.:Εάε ΔΙει:.1.]._(.

εποε :::::ε.Εεου:::ξ ::ιόει:::,ει:::: με

ω: ΕΙ::ῖ άε:“ε::ι!εάο, ι:ριΜπιοι:Ιρ Γε

.ιρΓι:ι:: :!ε:ε::άε:ε ι::3ε::::::1::::: εεάξ

Ρε:Γο:::: :::::ε:::: Απ:: β: ::Ι::;ι:: Ο.:::ε

::::ρι:.8: Μ:: Γιιβ1ζ.Ι.6:ιει.ί:: δ. (Με

38ής_δι ::ρ::Π. !,ι:::::·: Γε::::::8.5.ί:.Ιιε:::

:μια ο!ΉειιΞ ματι:: ει: ι!είε:η:ε:ε έι

ΙΙιιι:: : ::::ΐι.ι·Ιε :::::::1.Γει:Π ::::::::.5.2

:ει::ε::. Ιιε::ι (μια απο: μια:: , διΕΙ::

επιὶό :ερ:.:::::ι:::ιιι :::ίι.::Ιε πιω!. Μ”.

ε.ροί: ::·ιο:ιει::. φαει: εσυ:: ι:ε:ε:ι:ι·

μια εΙε ΕΙΚ), εισαι:: ::Ιε Γειρ[ο :οιΨ! ιπει.εα::.Ι.:Π: ιιυιάει::.6.::.::ε :μια

Ρα::::: Ρε::εΠε:: εοι:ί:Ιί:.:π: εφ::με Η

Ι:ε:ιε:υ:Πί όε ειι:|ι:ι.Ι.:ιεε :τι εε. δ: :Π

Ι:ι:::ιιΙΙ:.ιε είιετι:0: , ει:: :::::ι::ιτρα:ε:

Μοτο: (),άε ευ:::.Πι:.:. Μάτι:: Ρ::::.

.ει ω:: μ: [:::ιει:::::: 8: ε:ΐεδιιο::::

:πιο Ι:::Βει::ι:ι·:::: :Με ε::εε:›:1.ῆ.έ1ζ

ΓοΙ.ι::αι.Ι.(:α::ιε.6: :::]π:α::ά.Ι.εί:::: Γε:

ιιιιε ει: :οιε:.Ιτε::: ::Μιι::ιι: ε:: :Με ά::

:::::::ιε άεΓει::!:: ::Ιε::ε Γεω:: Π: Π!"

Γε,8ι Γεευ::ά:::ιο ρε: Ρ:οει::Αιο:ε, :η

ε::::::::ε εεμιειΙ:.Η.όε ρι:ΒΙ.:::ά. Ι.ί`ε:..

ι:ι:ε.8ι :άεο :::ι:Ι:ὸ :::::8ιε μια ροκ

:ιι όαΐε::άε:ε Πιό ΗΠιιπ:.δο!.ό.Ουιά.

:Με δι:22 Γεω: Με:: :::::::Πιο::έ 8: Γε!

::ι:,:Πεεω ιιιιὸει μια εά:::::ι.ιιι::: :κι

ι!ε:“ε::βο::ει:: Γι:: Η:: Ι ,ίπ εε:Γ::ρ::2

“Με ει:2Πιομί;, :.::ίο::ιΙ:' Γ::Ρ::: ει!

Κε. ά::::: ::::::ε:: Ρ:2Πει Γεει:::::::ε:::

:άο::εεΐ, άε ει:: Πιο Πιο Ρ::εξει::::::άο

ι:: Γο::ι:ΐ Ροιεί::::Ξε, Η εοιι::ἔε:ιι απ::

Γι:εεύ!σε:ε ι:: α:ι:Γ:ι, βι!:οε ι:ε :::::Γι::

:Με εΕ&ι:ιιι:Ι:είε πο! ΡοιεΠ:::ιε ιΙΙι:Γο

:ο ή:: ::ιάε.ιι:ι::;:ι: Ιὶιι:::ὶ ::ο.εί:. * Ε:: με

:ΗΜ ε:::::: εο::ί::::, ειιὸό :Μ ι::::1:ει:

::::ΒΠε: :ι:όΞει: :”:::Ι::Α Ρ:οειι:ειο: ω

:ε:ι:ε::::,ίἰι:ε ε:: μπε σα:: Επι: :ἰ:,ίἰ.

::ε ε: Ρ::::ε ω:: :Με μ:ΒΙ.ιι:ά.!.ρε.

5.ειά ε:ἱ:::ε::.ε:ι::ὲ ε!ε εισειιΕε. ι:ει:ιό:.

β: ν.::.:::ι.ε.::: ε:ἰ:::ἰ:::!›°. $ειὶ :Με θ!

Η: ι:: :::::1:ιε εεΒΒ::ι.Ρ:ίι::ι:: ό:: :μια

Ρ:οει::;::ο: ::ό:::::::::::: :ά εΠεἔω

ει:: εΔι:Γεε ::ΒΓε:::ία::::: :Εάε ρ:οει:.Ι.

ΐετυι:ε :::ιοι:ι:ε.5.Ρι:ΒΙίσε. δ: ω:: :ίε

εεε. ε.:.ιε::ίει::. $εευ::άι:: ί:: εεε::Γ::

τίο::ει::::::ιε:ιι:ι:_, ΠΙ:: :ΙΙι:Π:ιε 1( :Πε

ει:: ::8::,υεΙ ει:: εοιπ:ε:::::::: ι:: (Με

::::ι::.Ι.Ε.Τε::.ιι:: εΠ ι:: Ιει::Βι:: ε:ἰι::ἱ

πίΙ::::::::1ξάε ::εει:ΕΙ.Ιει:5::,%.::ιυε,

β ε::::ιε:: μου εκεε:1ει: εφτά :εΙε8:.

:Με ι ι:: β.ι:: Ρε: .:1ι.εει:.:.:.φιι::

μ:: Η: :::ι:::πε ΜΓρετ): ιι:ιο::ε : ω::

ὸεΡ:οει::.Ι.::ο:: Γο!:::::. ῷ.Ρε::ι:Ι:ἰ. δ:

ι:Ι:ι. $ε:::::ε , ειιι:: :με εεει:Ι5: ι:Ηιιι::

εΙε ε:::::ιιιε ι:: :οιιιιιά:::ίε; ι:: :ϊ ά::

Ρ:οει::α:. Ι. ΓεἔᾶΙ::ε ρε:Γοι:ιε. Με

ιιε:ι:::: ε:: είι::: ιὶε ε:ί::::::ε :1υε:::ιιι::

ειι::Ι::ε::Γεευε Η ε::::::ι:ε!ιιε::::: Π: ε!.

5.αά ε:::::6.8εμ::::ι.ιε, εί:::: ::Ιο:::::::::

' έείε::ά::

Ι:



ντττνΜ 1>ποενκΑτοκ. τη

τ!εΐετιάίτ ΓετιιΠ Πτυπιιιιτ ΙΈάε πε.Ι.Π

ευι.5.Ρε.8τ Ο.εο.τι.Ιιθ Γετυιιο. (ΧΜ

ιιιιε,οιιατιάο τω” πω: ὸεἔετιὰετε`Ε

Βιιιιι,υτ Πιρτὲ άτβιἄ είι.Νοτιιιέ “Γι”,

ιιΜειιτιο; άτείτιιτ,οιιω ίι.ιάειτ :το Μ

τω: εοἔτιιτιοοετιι ‹!ε ΙΙΙο τιιαΙείϊειο;

φαί στο τι: ιιο.ϊ.εο.Ει.€.υΙ.είτετι πιο

"Μοτο 8τε.άοπιι.ειοτειτι Μεττίτιιιε :Η

:ἱτηυοό μοῦ Ιίτετι·ι εοοτείτα.ί`ετιιΡετ

εκ μπε τει ροτεται ωτει·ιιετιιτεΙΡω

ειιτει.το φωτο:: ετιπιιτιε:ιιτνο.ιιή.

ε.τεοε. 8ετ! ί“Ε2.3,9 ιΞΙιπὶ ετιΡίτιι!ιτττι

Ιοεμιττιιτ τη ΡΓοει1ΜΕ01°ε άπο ω ειΙ

Ιε85άίι αυτ” τιοΓετιττω,ιιεΙ 3Ηί|Ποά

τιιιτπΠετιυιτι,τιοτι :τοπιο :τά ΡΙετιτιτττ

άείετιΙϊοτιετιι: πιάσω: ττιτιιετι οιιὸά

Ρτοειιτ2τοι· το οποίο εερἱτε!ἰ,τιὁ Ροίἔ

ΕτΓιιοιιετήτε :τά το.·ίτεε ιιιττοάιιεετι

άοε,8ε Μέ τα! Μετα εατιιτυΙτι,άε τω.

Με ΠιΡτἑ άίθιιιτο εΠ,τ:ιττιπ Ιω:: μπί

@το ΙΙιεετιιΙιτετ εθεεάειτιιτ ότι εδώ:

πε Ιοίοτιατιιτιπ ουΠιιιΓόεπι ΡετΓοτιίε,

ετ€σ Π: “ω” εΠ ΡτοΙιιΒιτυττι:οτ κ!.

Ι.ιιΙ.άείτιιιιτ.ιιιΒ ΓοΙὺιτι :ο ειΠεεεω

@το εαιιΓειε εΒΓετιτια::ιιτίο ά.6.ρ ΜΜΕ

τι εἑ.ᾶ 5.τιά ετίτιιε.8ιΙ.οο.* Λο ματι

τοπικ Ρο!Ειτ τιιτετιιειιιτε ιο πκιΙεΗ.

ειο,ρτο οπο Ρα:τιιι ττιοττισ ττιπΡοτιετι

τι: Ματια 1 εΠ ίπ Ρεειι.ειτ Ροττιιτι Πτι

:οτι 8α:.$εό ουσετο,ροιιε οιιὸά Πάε

ΜΤοτεε σου ΡοίΓιιτπ εκτιιοετε τεϋ,

[πο οιιο ΜειοΠετιιιιτ,Γεά ιιοΙυτιτ ειῖ

τιιιιιι:!Μο τ!είετιόετε ΡΙετιθ,8: Με

ειιῖ το Γε ΓυΓετΡετειτιιιτηιιίόροΙΤιιιιτ.

ιιΜή.το απο Η: ο8δ.τεο Ρι·Μεο.8ε

πό τ:ότυ. ῇ.τἰ.8: ιιΜε οο.όε1Ρευτ.ρτο

ειΠο ιιστετιιε. ιιοΙιτιπΙ.ττιτ”τ& . Βετο ρο

υ. τω οιια:Πιοτιεττι "° , ουτε τοτε ότε σε

ειιττιτ ο: Γεδτο.εεεε πιω εόιτιτΠτ

Βοτιιιτ:ίοιίι,Γειι τωιΙεθειιιιτι,ρτο οπο

τΙε τοτε εόπιιιιιτ είὶ έττιΡοτιθάε τιποτ

τι: ρωτιει:ιιτ ττζτιάΙε8.Οοτο.άε ίἰω.!.

ΗΜ: οι άίεεΐί.άε Μπιτ.με φαω.

μ.

Εκ ?στοπ ιιετὸ ΠαωθτττωΡωεω

ρατιτι ττιιΙ.ΙεΙΙοτειιι?πιοάοΤιτιιιτ τι

τατιιτ1ρ :Βέτο ΒοπιισιτΗο,ιΙΙε Τιτιιιε

ΜΗ εοΠίτιιετε ρτοοιιτατοι·έ,οιιι Ι:ιτο

εο ίτιτετιιετιιτιτ οτί τοτΞ τ:ετιιΓοοι:οιιεε

ήτοι· τιιιτι21αιά ρο!Ητ.6τ Ρτττιιὸ Μάο

τιιτ τιι.ιοά Ισιτή Ρετ Πειτιιτιιττι πό ιω

Ροτιιτυτ Ραπ: ΓτττιΒιιίτιίε , Γετ! Ρτ·ειι

τιιΔτιει:ιιτΜε Ροτιιιε άεΒετιιιιε ττι!”Ρι

εεττ: μετα ιττιΡοίῖτἱοτιε,ουὲττι τητα

ττιπι δ: ωι€ιιιε ετιτοιιιίε:ιιτΗΜε Ρω

πτε.Ι.οιισοΙ τα! Πετιιτι·ι.ιοι'Ροτιι.ιο Με

οιιὲιτι @πιο 8ττπιιιιτειττιτιιιιιιε Γρε

τ.τ.τιπυε.Ιτε "κι ττηΡουιτοτ Ρο:τπι Με

8:ιτιοτιίε,υε1 πιιοοτί9,1:56τιτττετιιετιίω

τε Ρτοειιττιτοτ:ιιτ ἀ.Αεειιτ.τιο.ἰο ολο'.

Μ ετίτπετι.ετ8ο τιιιιΙτοτικιΒιε ιιοι με

πιο Ρ60υηίετιει είϊ ίωροτιδόε,εϋ οικε

Νοε! Ρωτιει εοτροττιΙιε Π: :ιεττοτ-οικι

Νοε: Ρετ:ιιτΜτΞε:ι1τ τΈάε Ρα.Ι.ιιπ Πει·

ιιοτΠ.ίτι τἰ.Ιτεπι ετίτιπ.·π ε:ιοίτοιΙε εόίἱ

άει·ειωτ τοττοτιε ευετιτιιε ικ·Ι Ποιε,84

που ποσοι: οτΙΒἰτιἰε:ιιτ αι1τωωιω

τω· εορἰτειΙε, τι`ιιετιτὶο Ρα:τπι εορττοΙΙ.τ

ἱπιΡοιιΙτυτ,8τ Π: τ:ιτιοε ιττιροΠττοοιε

Ρο:τιεε όιεττυι· εερίτει!ε, ιτεΙ ιιοτι:υτ Η·.·

ε!εριιΙ:ι.ιιιά.Ι.ιι. ποιο Η ΗΙίιιε ιιτιττοτιἰ

ΔεειιΓετΙιοεττίι ‹Ιε ετιττιιτιε ωρίτοΙί,

τερεΙΙιτήτ ειο είιιε Πιτ:εεΙδιο.τιε, ΜΒ

:ετ Η ειεειιΓατίο δι άε :το ετιτπίπε,ι!ε

οπο Ρατιττ ωφτωτι είὶ £τιιροπετιάσ.·

διΕΑΜει1ἱι1ᾶ€ΧΙει1ἱΕετ ρι1τιιιιιτ Μπι·

τιιιτι,8: που τ::ιοίτοΙττετ,ηό Ρτορτετεει

ιιΜεοίτιιτ ειιτπ ΔεετιΓΔίΪε άε τ:τττιιίτιε

εατιτττιΙΙ:8ι ίιΕΕ'0 τιοτι ι·εμΙΙΙτιπ ὁ Πισ

εεΒιοτιε, πο ιττΓΡε&ε εεευΓατίοπε δ:

εττττιττιτε οττειοε, Μ! ττιπΡοίϊττόε μ.:

Ι12:ΗΕ ΙΕάε Βοτι.Ιιο.Ι.ουι :Με τιιιιιοτ.

β.Η.τ:ίτδ|.Γετ1.ίτε οποιο Ιιἰε,ιπ πό ω.

Γεο.τοτ ετἱιτιετι τ:.=ιρίτε!ε, ε:: οσο ιιιιΡο

Μπιτ Ρα:τι:ιι ρεευτιίτιτιο. Ιτέ οίκο Ρο:

τιει εοτΡοττιΙιε ττἔιΠιιτο Η: τ” Ρα:ικιτη

Ρεσιιπιειττ5,8τ ειιιιι ετιιιΓει είΪἔΜ ηιι;ιτε

Ε Ε 3 ΡΙ0ΕιΠΜ



Η ντιινΜ ΡΚΟονΚΑΤΟΚ.

ι
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Μι Π ειπε ΡιοΡιει ίπποι” πιαΙοιῦ

Ιιοπιιπιι ΙΙ ποπ αιιιιεαι είιαιιιε αει ιιι.

ειπα ιιεπιι·ε, πιιιιιιιιι Γ:ιΙιεπι ιεπειιιι·

πιιιιειε ρι·οι:ιιιποιε ι ΚεΓΡοιι. ποπ:

βειιι ποπ ιεπειιιι· ιιεπίτε, πε! πισω

ι·ιιιοι·έ πιιιιει·ε ΡιοΡιει· ΡειιειιΙα ιππ

ιπιπι·ιιιια: ιιι Μ ποια εαιι.Ι.ιι.6.ρεπ.

επι. "Ιιεπιιιοπε οι Ποιο Τιιιιιπι:ιιΙ

οπο: οι: ειἱπιιιιε εαριιαΙι,1Ρ ιιιιο πιει

οπο Μάιο: πι ειιαιιιοΡΡοπιι (ο τι

ιιι πιο; οι ιιιιΙι Με ποπ πιο με. ι

πε ι;ΙεΓεπιιειε, αΙΙεέιιιιο ι:αιιία εαιι(αι,

Γι:ΙΙιεει ειιιπ ποπ ε Δ ε ειιΙραοιΙδ:ιιιιε

ιιιιιτ ιιΠιιιιιι:Ι εΙεΙιεαι ιιιιιιιι·ι, Η πιο ιι.

Ισ ει·ιιπιπε ιιιιΙΙα παπα Γαπειιιπιε ιιπτ

ιπιπεΙ:αι.ιιιιΙειιιι οι ποπ: ἔιιια απ επ

·πιεπΡιιοΙιειιιιόίειι ιΒιι:.ιιι Ι.ιιεΓιιοΙ,

ιιιιΙ.Ι.ρεπ._6.αιΙ «πω. Ι5Ιαπι π. α Ια

ποπ ιιιίιιμΒιιιιιιι, ιι ΕιιειιΕ μια , ιιεΙ

εΙιει:ειἔο πει: πο: ιιιΙΙιπειιειε ιιεοε

πιιιε.Ιί εἐ› ιιοΙιε.Ι.ιιι·: Ρι·εειο.8ιιΕ:Ιε

οπο. πιο .Ι.ιιι.:ιιι ω: ιιετΙ›α Βοοε

ι·αΙιιει οτοΙαιαιπιΙιΠιπδιε Γι.ιπι ιπιεΙ

ΙιΖεπι·Ια.ιιζι·Ιε ι:οπιιαιαΙι. ιιο.ιιοΕΡεα

ιιια.Ι.ι. ῇ.εεπειαΙιιει.ιΕιΙε αΙεα.Ι. Με'.

ιιιιο:Ιαιιιε.Εεοπιια ιιιόειΨιωΦ Ντ

ιει ιιΙιιι ιιεΐειιιιειΙοϋιιοιιαπιοιΙο Γι::

.ιΡΓιιπι ι·ιεϊεπάειε ιιι ειιιι· ιιιιιιπ ειιιτΙε

πει·Γοπα ιιιιιειιιτΚαιιιε ιιΙιι;ιιι θ.ιὶε

ιιτιοιι.8ιαΙιια οι .Ι.ιιιια.ιπ Ε. (Με

αειιε.οι ι:επΠ.Ι.ειιι·ι·ι ειδπιβ5;[.Ιιείιπ

ειιιια οιἶιειιι μπι: ε Ι θ. οι έ” ·

Ιιπιπ: ι.ιι Με ιπιιιι·.Ι,ΓειΙ Π ι.ιπιιισ.5.ιι

ιαπιεπ. Ιιει·π ποια ιιιιοι μπω? διπΙιι

εποε ιεριιιιιιιιι:ιιι ιπίι.:Ιειιιιιιι. Πιιιιι.

5.ροίι ιιιοτιεπι. ιπαἔιε επιιπ ιιειειἔι·

Ραιει πι: οπο, ιιιιαιιιι πε Γειρ[ο ;ιιι ο

πο ι·ι:ιει.ιταιι.Ι.ιΙΙι οιιιιΙεπι.6.ιι.Ιιε ποια

παπα παιείιαε εοπίἱΙιιιιπεαριι ρω Ιι

οει·ιε:ιιιιΈ οι: αιιιιΙ.Ι.ιιειτ ιπ εα. οι πι

ΙππιιΙΙιιι είΙ μποτ , πιο ιιιιιι:αι πατα

πιιπι:ιιι ().ιιε ειιια.Πιι.Ι. π.ειιεα ποπ.

οι :παπι ιιι (ιιιιΒιιιππ 8ι εθε6Ιιοπιο

:απο ΙιαΙ:ιειιιιιιιιιιιΕάε ειιεερι.Ι.ιι.$

ΓοΙ.ιπαι.Ι.Οαιιιε. οι ιΕι·ι·ιαπε.Ι.ειιιπ Γε:

ιιιι5 ει: ιοια.Ιιειπ ιιιιιιιπιιε ιο πιο ιὶο

πιιπιιι ι.ΙεΕεπιιιι ρΙεπιἔ Γει·ιιιι πιο πει·

Γε,6ι Γει:ιιπάαιίο πει Ριοειιταιοιε, ιιι

ειιιπιπε εαοιιαΙΙ.Ι·Εόε ριιοΙ.ιιιιι. Πει..

ιιιιο.8ι ιιιεο ιπιιΙιὸ ιπα8ιε ποιοι· ποτε

ιιι ι:Ιει-επάειε ΠΜ ΕΙιιιιπ.$οΙ.ιΙ.Οιιιι:Ι.

οι: Μ” ΐεειι παπι: οιικίιιοπε ό: τω·

ιιιι ιιίεεπε οσοι! μια αιιιπιιιαιιιι· απ

ιιΙει€επποπειι·ι Γιιι ΗΗΕ Ι ,ίπ απο πιπε

Με οιιιεΙιιοπια, ιαιιοπιο° Μπι α!

Ιε8. ιΙιιιπ ι:ιιπεπ ριιι:Πει Γεειιιιιιιιειπ

ιιιοπεα, ιΙε επ πιο βΙιο ρι·ιι:(επιαπεΙο

ιιι ΓοιιιΞποιείΙαπε, ο εοιιιι€ειιι ειιιπ

ΓιιεειΙΙ:ειε ιιι εαιιΓιι, βιΙιοε πε Μπι

πιο ι;ΙιδιιιιιιιΙειε πο] ΡοιεΠαιίε ιΙΙιιΓο

ιο κια ι.ιιιιειιιιιι;ιιι πω πο.εΙΙ. "' Ε:: πιο

απο επιιπ εοπΙιαι, ιιιιὸιΙ απ ι:ι·ιιιιεπ

ιιιιιιΙιει ιιιεΙΙειι Ειιιιιια ιποειιιαιοι· ιπ

ιειιιεπιτ,Ιιιιε ει: μια αι:ειιΓαιοι·ιε,ίι.

πε ει: μια: απο: πω: ΡιιΙ:ιΙ.ιιιι:Ι.Ι.ρε.

@πιο ειιπιεπ.ειιιια οι· αεειιΕι:. ιιεπιέι,

βι ν.ι:ι.ιιιι.ι:.ιπ ι:ι·ιπιιπΙΙ:°. $εἀ πω: Η!

Ιιιιιι παω εαΠιιιιε.Ριιιπιιε εΓΙ: ειπα

ριοειιι·ιιιοι αιΙιπιιιιιιιιι α‹:Ι ιιΙΙεπαπ

πο: εαιιΓαι αΙ:Γεπιια:ιιι $ιΙε ιιι·οειι.Ι.

Γειιιιιε οιιοιιιιε.6.ΡποΙιεε. 8: ειιιι:ὶ οι:

αεε. ε.ιιεπἱεπι. Σεειιπιιιιε ίπ αεειιΓα

ιἰοπειπιιιιιαιιιπι_, βίιιιΙΙιιίιιιε κ ιΠε

επι αΒιι,ιιεΙ πιο εοπιιεπιιιιι·: ιιι (Με

ιπιιιι·.Ι.Π.Τειιιιιε επ ιιι ΙειιιΒιιε ειιιπὶ

πιοιιιιιιι ιΕι:Ιε αεειιΕΙ,Ιειιια,ιΔαιιιιο,

β επιπεπ ποπ ειιεειιαι ιιιιτι·ιΞ ιεΙε8α..

ιιοπιει ιιι β·τιιπ μι· αΙι.εαιι.Ι.ι. @με

ιιι: ιο ειιιι·ιίπε Γιιίιιε&ι ιιιιοιιε : απ:

πε Ρι·οειιι.Ι.ποπ ΓοΙιιιπ. @.ρεπιιΙιι. ε:

ιιΙιι. $ειιιιιε , ι:ιιπι ειπε αεειιίαι αΙιιιπι

πε ειιιι·ιιπε ιπσιαιιιιιι:Ιιπια: ιιι Η: εΙε

ιιιοι:ιιι·αι. Ι. @πιο ΡειΓοπ2. πω:

ιιει·ιιιπ επ ειιιπ ιΙε ειιιπιπε ιιιιιει·ιιιιι·

ειιιιΙιιει:Γει:ιιε Η ειιιπιπαΙιιετ:ιιι ιο ό.

9.αιΙ ει·ιιιιθ.8ειιιιιπιιι, :πιο ιΙοπιιπιιε
ο ιιείειιιιιι

Κ



ΜΜΜ 1>ποονκΑτοκ. ε;

α!είεπάίτ Γει·ιιϋ πωπω:: ΠΜ: πε.Ι.Π

επἰ.5.Ρε.8ε Ο.εο.τΞ.ΙΑ Γετπυ:. (ΗΜ.

11π:,οιιππά0 μια πω: ὸεΕεπὸεκε`Ε

Μπα ΠιΡι·ὰ ἀὶΒῦ εθ.Νοππε επΓυε,

πωπω; πΜιπ:,πποπίπάεπ πό πε

ω" εοεπιποπεπι πε ΠΙο πι.ιΙεπο:ίο:

ποσό απ: π: πο.Ϊ.εο.:ἰ.5.πΙ.εἰτ‹:ει πππ

ιεπωπ 6α·.ποτπι.πυιετπ Μπτπππε άΕ

επ,πιιοπ Ροίὶ Ιίτεκπ :οπτεΠε.ΓειπΡετ

οι μπε κει Ροιεπιι ιπτετι1811ιτεΙΡω

:παω ππο!Ιοετ επίπππε:πτ νο.ιιπ.

εποε. 8Φό άίεε:,εΡ πω επρίιυ!ιιπι

Ιοπιπ:πτ πι: Ρτοεππποτε οπο ω ει!

Ιε8εϊοϋ παπί” πΒΓεπ€ἰε::,ιιεἱ πΙἰπιιο‹ὶ

πππἰΠεποτπ,ποπ πικαπ ω ΡΙεπππι

πάεπΙϊοπεπι: ιιΜαπτ τπππεπ πιιὸά

ρτοαιτ:τοι· π: επιιΓ:ι επρἰτεΙἰ,π6 ΡοΡ

πτΓυΒιιεπίτε π! τείὶεε ἰπττοἀυεεπ

ποε,8: επ5 πο! ΔΗΜ εππἰιπΙπ,‹ὶε πω.

Μ.: Γυμὸ άίθιιι·π είΙ,ι:ι1τπ πω: Ριππἱ

Ιε8ίϋ ΙΡεεἰπΙιτει· εόεεά:ιωτ ὶπ άπο»

πείπππΙπτυπι οιιίοπΓόπτπ ΡετΓοπίε,

ετ8σ π] αφτί: :Η ΡτοΜΒίτυπι:πτ π.

Ι.ιιΙ.ᾶεἱππιΕ.πὶΒ πω” ω 3"θ8δΠα

παπι απ” :ιΒΓεπ:Επ:πιἰπ ά.5.ΡποΙΙ

21εθ.8εσ.πά επιπε.8ι!.πο.* Απ μασ

πω: ΡοίΒἰτ $πτετπεπὶτε ίπ ππιΙεπ.

πο,ρτο ππο Ρα:ππ φωτιά ιππροπεπ

π :ιΙιει·.=.πι 1 πι π: παπα Γοτππι θα

:υπ δΔε.Ξε‹:Ι πυπ:το,ροιιε ππὸι! πάε

ἱπΠ`οτεε ποπ Ροίΐππ: ειπποετε τοϋ,

οπο πιω ΜεΙυΠεκππι,Γεά ποΙππτ ειΞ

έππΜΜο άεΕεπάει·ε ΡΙεπέ,8: πω

ειῦἱπ Γε ίπΓείΡετεεπιιποπίοΙροποπτ.

ιιὶπεῖ.€π τἰ.π‹1 Π: ει8ε.τεο ιπω!επ.8:

πό «πω. πω( ιπάε πο.πε1Ρεπτ.ρτο

απο ππετπε. ιιοΙππιἱ.ἰπΪ:εὶ . πω Ρο

π. πε πιπεΙΝοπεππ * , πια τοτε πε σε

ειππι οι: Ρπᾶο.εεεε τω” ώιπΙΗ:

ππωωπε,τω ππι!επείιππ,Ρτο παο

άεππε ώπωπέ είὶ ππΡοπεάπ πιστ

Έπ ραπει:πτ ΗξπόΙεἔ.(ῖοτπ.‹τΙε 6:21.

πω: π: πκηπε Ιωππ.;.€ιιΞ φωσ.

.-.

Ε:: ἔσω: πετὸ ΙΜπτί ώ ' ἱπιΡοπἐἀπ.

Ραππ ΜΗ:: Ιἱοτεπᾶ,τπο‹ὶὸ τω” εἰ

τειιιιι·|ρ άέθο Βοπιἰεὶἀἰο,ἱΙΙε πω"

ΜΗ εοΠίτπετε Ρτοευτπιοι·ἐ,πυἱ Ρκο

εο ἱπτεπιεπἰετ επ τοτ5 επιιΓππι:πυτε

πω: πιιπ;:ιπιπ ροίἔἰτ.ῦε Ρππιὸ Μπε

ω: ππὸά κ,π:ῖ ροκ Ππιπππ·ι πό ίππ

Ροπἰωτ παπα Γειπειτίπίε , τω ραπ

πίετία:ππάε πωπω ι:!ε·οεπππε Μ»

:στο μετα ππΡοίΪτἱοπἐ,ουὲπτ παππ

ταπι 8‹ οτἰἔἰπέ ετΕτπιπἱε:πτΗἶάε ρα:

πέε.!.πι1οά ει! Πετιιτπ.ίου,Ροτιπε Επδ

ουπιπ εεπω δ( π:πιπ:ΐ ετιποίπἱε Γρε

&:Μπιπε.Ιτέ π!·›ἰ έππΡοπί:πτ παπα τε!ε

8.πΙοπίε,υεΙ ππΞποτί:,Ρότ Ιπτει·υεπίπ

τε μοκ:πτατοτ:ιπ ὸ.Αα:πτ.πο.ἱπ κλπ”.

π! εκἰπτεπ.ει·εο ιππΙτοππ8π ιιοΕ μ::

πε ρ€·σππίαι·πι είὶ ἰτπροι1ἐπε,‹:ῦ πιπε

πω Ρωπει εοτΡοτεΙιε π πετΙοκ-ππε

Ποετ ΡεειιπἱετΙΔ:π:Πἰἀε ρα:.Ι.ίπ ΙΜ·

ποτΠ.Επ Η.Ιτειπ επτπεπ επΡἱπιΙε ΦΠ

πωπω: τΑποπε επεπωε πο! Ηπάε,8ε

ποπ ι·:ιποπε οτἱἔἱπἰε:ιπ ΓεἱΠεε: ππ:ετ

τω· επρίτει!ε, πι1επάο Ρα:π:ι ε:ιρίτπΙίε

ἱππροπἰιυτ,& πε :εποε ππροίἰτἰοπἱε

μεταπω" εεπίπι1ε, πεΙ ποπ:πτ Π;

οι: ΡπΒ.ἰιιᾶ.Ι.ίῇ. πω Η ΗΙίπε Ρειπ·οπί

παπΩιτ ΙΗ.›εττίι πε εππππε ωρἱταΙί,

τερεΙΙΙτιέι· Μ: είπε ΠιεεεΙΞέοπε, Γεώ

εε: Η πειιΓειείο πι πε θ0 σίπππε, ‹ὶε

οπο Ρα:ππ εερέτει!ίε εΠ ίππΡοπεπάπ.

Μ πιπιεπ ἰπἀεκ Ιειπτει· ρππίιπι πω.

τυιπ,8: ποπ σειρἱτπΙἰ:ετ,πὁ ΡτοΡπετεπ

ιπάεπίτιιτ ι:ιππ :ιετιιίέσε πε ε:ππιίπε

επΡὶιπΙἰ:8‹ Μεο ποπ τερεΙΙππτ .ἐ Πιε

:εΒἰοπε, πό ὶπΓρεέ`τπ πεευΓετίοπε 86

εππππΞε οπείπε, τω ππροΕπόε πο:

ππ::ιπ Ηἶιὶε Βοπ.Ιἱἱ›.Ι.πιυὶ είπω πκποτ.

β.ίἰ.ειἔπ`Ι.Γεπ.ὶιπ άΙαππ πω” πό ω

Γεπτι.ιι· επιπεπ σειρίαπΙε, εκ πιω ππΡο

πιω: παπα ρεειιπίπκπι. Ιτέ επιπ ρα:

πει εοφοκοπε ιπῖΠπει πιω Ραπειτπ

Ρεοπ11ΜΠ5.β€ :πω @Με 8πε8, πιι:πτε

Ε Ε' 3 μοσιιι·πτ
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ρτοεπτει:οτ ίπτέτπεπίτε πό ροτετ:ιτ,

ιίείιετ ειίεί εείίπτε είίεδίπε εειιί`«τ: : ιι:

Ο.‹ίε ερίΚά είε.ί.8επετείίτετ.8ί ίίΪ‹ίε

ίπτε ρπττ.ί.:ιείί8ετε.5.οποποπό.8: πο.

ίί·ί:ίε ρ:ιδί.ί.οποιί είιθιί.ίτιδ ιπτιι τπππί

είρ:ιίίει οπο ρτο ίιοπιίείοίο ρο·:πιιιτι

ρεειιτιί.ιιτιό ιπιροπότ,ίππτ ιί0τ0ἔπΕ0

ίπ τί: π' ίπτί είπίίί:πτ ίί·Ϊ είε ίε8. ό: επιιτ.

ί.‹ίε οπίοπτ.ίπ Η. Εεοπττὲ ιιίιί€Επι οι

ρτοεπτειτοτ ίπτετπεπίτε ποπ ροίΒίτ:

Με ιι‹ί ετίπιιιΐ ριιίιίιεί ίιιτίε ρτοΓεοπό

Βιιπι πιάτα ρτοεπτ. ίπτετπεπίτ:πιπί+

το πιίππε ίπτετιιεπιτ επί είεί?:ποεπιίό:

πι ίίΪ‹ίε ρπίι.ίπ‹ί.ίπ ί.ρε.β.πεί ετίιπό. δ:

ποσά Πτρπίιίίεπιπ ετίτπεπ,‹ίιείτπτ ί·ίί

οοτί.τίτ.ί.ί.ίτιΞ οιιίει οτίἔο ετίιπίπίε 64

τίι:.:ιεειιΓατιοπίε ροππε ι3ίοί38Ε ίπίρίεί,

οπ:ίπι ειιπίΣι ίίετπτί: οτ ().ιιιί Μ:ιεε.ί.

ίιί.8ι ίίζίίείίιίειπίίί.ιιιτοτ.Ιιέ Επι: ρω

π:ι πιίίίε ίίίιτπτό,ί`ιιπἔιτπτ δ:Γιιεεεείίτ

ίοεο ραπε εοτροτειίιε,οιι:ε ίτπροπε

Μπιτ οίειιιτ:: είπίίί , ετεο είείιετ είίΒ

είπίίίδ είί'εξίπε δ: οτείίειτίε ίπ οπο

ίίίσετ Γπί ριιττε:πτ ί:ί[ΐίί οπίτ ε.·ιπ.ί.ίι ειί.

@.οπί ίπίι.ιτίιιτό.8: ίίτείε ‹ίοπ.ίπτετ πίτ.

δ: πιτο.ί.ίί ιίοπ:ιτε. 6.ίροπΠιι.πιίίίίπτί

τίείίδίππι οπ ίίίιιιί ίίπτιιτιιιπ ποπ είε

ίίπίτ είίε εειρίτείε Γειι ριιίιίίεπιπ. $οί.

τί.Οπί.‹ίε 5πιτι πίείτ,ειπὸ‹ί ίρΓε πίτίίε

£ερίπε ρτοπιιπείειτί ρι·ο 8: εοπττιί,πι

πιεπ ιίεείιίεπιίο, ίπ‹ίιιί›ίτ.ιπτετ τίίείτ

ρτοειιτποτέ ίπτετπεπιτε ποπ ροίίε,

ρετίιιτει ρτοιτί.ειίίε.ιί. αυτό Μ. ‹ίε Επι.

Ι.ειτπίοετ.Κιιπιρ.8ε ‹ί.Πγ.‹ίε ΜιιΓεί. πι

ειιπτ τείεττε πιι.ιίίτετ ί:ιεεαπτ πετοει

ίίε.τπτί.Ν.ιιπ Η πωσ ίίιπβρίίείτετ πί

επτ,οιιὸ‹ί οιιίίιοιπίείπίϋ εεετιι,ί`οί

πετρτο ραπτι πιίίίε ίιίιτ:ιε : πιο:: άι

εππτ ρτοειιτιι. ροίίε ιπτετπεπίτε επί

τοτπιπ ε.ιιιίππι,ρετ ίπτ:ι ρτίιπο :ιίίε8.

δί ειιιτειπ Πατιιτό ‹ίίε:τ, οιιὸ‹ί ι.μιιεππ

είπε ίιοπιίείτίίππι Γετ:ετίτ, ‹ίε·ίιε;ιτ πο

επρίτ.ιτί,πίίί ίπττιι αποτο τετιπίπιιτπ

ί`οίιιπι ίίίι.ιπίίίε,πτ είί Ρίοτεπτία:ίππε

‹ίίεππτ,τιπο‹ί πό ροΓτιτ ίπτει·πεπίτε

ριοτπ. οιιίο. ροεπει εοτροτιίίτ τ·ίί ίπ

οίιίι€ιιτιοπε,Γεό ίπ Γοίπτίοπε είί μι:

ι; πει ρεειιπίετίιι.$ε‹ί"' ροιιε πιιὸτί Μ

Π

ιπιππι Π: ίπείπίπτε, ππόιί :Μπιτ ίπ

“Με αιρίτιιίί ροίτίτ εοπιίόπιιτί , οι: Η

ρττείεπτ ί·`οι·ετ:ίῖεπτ πίείί ίπ πιπίτίτ εί

πίτπίί·ι' οΒΓετπειί. πιοιίὸ ιιίίοπίε ίπ

ειιίρατιιε πε ετίπιίπε σειρίτιιίί, δ: είκο

τπε , ππίτ εοπίίιτπετε ρτοεπτειοτό επί

ποτό επιιΓεπι,οπί επτπ τίεΓεπιίιιτ,οιι2

τίτπτ επ ροίείτ.‹ί.ί)Υ. είε Μιιί”εί. τίίείτ

οιιὸ‹ί ό: Π ροτείί. 8: ότι πιω εοπΓπ

ίιιίίίε ίπ οπτιτίιιιπ ειππίίίοπε,τιππ ώ

πιίίίἶι ίίίιί επι Βοποπία: ρετ ροτεί'ίει

τεπ·ι ίὶε8ίι: ρει· ί.ί;Ετίε ρτοεπ.ί. Γετπιΐ

ππο:ρ.5.ριιοίίεοπτίίε είί.πί:ί είίοίίπτ,

οπό πίιίειιπππε τρίο :ιοί'επε ιίιιτιετί

ροτείί,ιί:ί ό: ρτοειιτιι.ίπτετιιι·:πίτε ρο

τείί:ιιπιίε πτ ίρί`ε επί πω: π: ρτοεπτει

τοτ ποπ ροίΒίτ ιπτετιιεπίτε , :πιο ίίιπτ

πεεείίΞιτιπ,Γείίίεετ οπὸ‹ί ρατιει ίίτ Γο

ρτιι τείεεπτίοπετπ , π ε! τιπὸιί :στρο

τιιίίτ,6: (μια εί:Γεπε ιί:ίπιιτί πό ρω”

Π: ιίίίί·ίπιτίποί:ειίί:ίε Η αίτετιιτιι ίίίοιπιπ

είποτππι τίεί·ίείπτ, ροτετίτ ρτοεπτ:ιτοτ

ίπτετπεπίτε,Γεεϋπό ίρΓππι ιί.Πγ. 8εεί

ιιίίί ρίιιτετ είοσ.& βρισκει είίείιτ εότ

ττὲ,ρετ ιιιτο ί`πρτ:ὶ :ιίίε.ίπ ρι·οιτ.τι. ρτο

14- ριιττε ίίίει."'5ετί ίπ πεταει: ει: ρτε‹ίίἐ`τιπ

ρτοιτίπιίτ οποίίίοπίίιπτ πίιίειπτ Φώ

πω ί›επε,ίρ Π ρεΕπιιτ2ί3 ίίίο ρτω

επτπτοτε ιιτίιπίίίο απ τίείειιιίεποππι,

Ριιὸ‹ί ρειίοπἔ π: ι113ίτ:ίίιΞί0 ίπειιίροιό

απο: εοτίί ιπείιεε ειιιιΓε ρετΓοποίίτετ

εόρατετε, ρτο πετίτπτε πίεόιίπ πε πιο.

ο ίι:ίίείο ίίίο,οιιοεί πό ίιοε ιεπειιτπτ ο·

ρτοειιτιιτοτ, 84 ίρί`π ρι·ίπειρειίίτ ρετΓο

π_.ι:ιιι ε.τίορτοειι.ί.ιιίτ.& ίί:‹ίε ρτοτ:ιι.

Ι.ίί ειδίοτ.ρπτο ετίδίοι·είοειιιιι,ερίρίε

Γπίιίίεί:ιιιιτ οπείίιοπίοπε,ρτοριετ ίπ

απο ππιεριοεετί5ι:πεί παπί πεπίπ:

οι!
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:ά ιοἴΡΒὁειιάιἙ Ροίἰ:ἰοιιιΒιιε ιιοΙ ω

Ξιιτει·ιοΒιιτιοιιιΒιιε ιιιόιειε : είιιιι πιο..

"οι ιιοΓσατξιιειἱτατἔ,εΙιιἑτιι ιΡΐοηιιι:ιιι:ι

τοι:δώιοο Με ιιιτιοιιο,εμιιιι όίι ιὶο κι

ικι·Μπο ιιιιιι:ιιιιιι , ι:Ιοικτριιιιώμιίε

μ:τί-οιια ιισ:ιιιι·ο. ε. ιιιιΡειετοιΘ.οιιττἑ

‹!ε ιιιι.αιιιιιι·ι.Ιιδ Π Ριιιιείμιίε ΡετΓο

_ιι.ι πιο!ιιιε Γάτα: ιιειιι:ιιέ, ιιοΙ Π: ρετ

Γοιιει ΙιοιιοΠἰοι,ὸεΒετ υειιίι·ε ιο!ιιοιι

_ΐιιιιιε οΒιεθίε:ιιι Ώ.‹Ιο ιιιοοιι.ι.ιιΙτι.8(

ει.. Ριοειι.Ι.Π ιιθοι.Ει Η ιιοιι Μικτ

. ιιτΡειΓοικιΙιτοι· ἰΡΓε τειιε,ι:ιει!ο ειιιιι

ίσιο ι:οιιτιιιτιπέ, ὰ τιιιιηιι:ΐ ώτικα οσο

ιιιιιι.πί: ΡοΠΕ· ρι·οι:εόι εότι·ει ειΊ.ιιιὶ ειδ

εΠ.(:.ι·Ιο ιιιι. ειιΙ.Ι.ίι. δ: ιιιιί.ριιιιείρω

Ιιι.Νᾶ Μ: και "Η ιιιοάο “ω άι:

_Γουάι,ιιι·: ριορτει ιιιΙέ ὸεΒειΜῖοιιΞ πι:

ρ&οιιι,ιιοΙ οοιιιιιιιιιιιε, οΙΒι:ιιιιιιι ἀε

τοι·ιιιε:ιιτ ΡΗμιιΒ.σ::ι αιιι.ιιι ροΠΪ ε·:ι.Ι.

Ξ).ιιι Η.νΙιιιτιιδ ειπε ιιιιιτοιι5 Με ιιιτειι

ρξαι:ιιισ:Πιοιιέ Γοτιιιιιισηιις οιιιιιΠιιι:

:ιαεΙΤοιιιιιιε ιιιιιιτοτισε κι ιιιαιοδειίε

η οεειιιι·ιτ ‹·Ιο ία&ο."' δι.πιιώ ε·Π εμιιιίἱ

ιιι ιιιι:ιΙιΕισιι:ιιιιιιιτο, «μιὰ ΜΜΕ Ριο

ριιοι·ιιιιΙιι.ιε ιιι:ι!εδείίε ἱτιιΡυι·ιὲ μοβ

Επι: οέΐειιόί.ποίαΙιι εμεις! φωτ οσ

Με: τ.·ι16,8ιιιιιοιιι Πε Επιιιιιιιι, ειιιιιιιι·

Με οεεεΠοηε ιΠιιιε Ιιοιιιιι:ιάιι , οι Γι:

ιιοιιι;ιε επιιΓ:ιιο.ιΙΙο Με: ωιειωι.

το ριοειικιτοιέ Γιιύ,ειιιι Μαη ιιιάισι

δικια: ά:: ιΠο ειιιιιιικ:, δ: μιά Πι οι·

Πιο ιιιιιΙοί·ισιο ιιΙιει·ιιιε ιιό ρι·ο:οι:ΒΡ:

ι·ιιιτειιτιιτΠ Μ Μο: επερτιοιιέ ορΡο

ιιειιά.πιιι Ροΐειτιιιτειάίσετε μυωπ

τοι. δ( ει: Με ιιιιαΠιοιιε Μια οι·ιιιιι·

άιιΒιι:τιο , ΜΜΜ ειια:Ρτιο οΒίε·&Α

μι· ιΡΠιιιι Ριοι:υτατοτέ , ω! επιιΐ Ρετ

ιρΠιιιι μιιιειρ.τΙδιοιιιιι,Ιιτ.ι:όιεΗ.ιιιι

Ρεάιιιι:όε Ωω” ‹ἰιιιιὶ›ιιε κ1ιιαΠιοιιί

βυε υιάεαιιιιιε ω! Ριειιυπι. ΕτΡιίτιιό

ιιιι!ειιπιιιε απ οιιοεμιο Μαι , ι1ιι:ο φ

Βιιιιιιιτιι: μια ιιι:ιΙεΗοιο ει: ΐοιιιιιι Πει

παπι ιι·ιιρ ιιιιὲ Ροιιιιτ οαΜι, Μ. είιτι·:Π.

'Η

.ίιιιΡεόίειτ.8ε ιιτιιιιὸ Μάσα:: ιιιιὸε! πό,

ιιιιιτ.ι :ιΙΙοε:ιτιοιιεε όο.Ι4.άο Ι.ιιι·.ειιιιι

Με:: οικηπίοίιτ Ροι·επιμοτιιι: «μισά

ριιτει,ι:ιιιιιι :κι ριοΒιιτ:ι,οιιυΓι ρειίιιιι

τω· οι: μια: ιιιιοιίεθι, 8ε ει: ρ:ιιτε ώ

ιιιιιιιιε,τι.ιιιι Παω ροτιιειιτ οα;ιάι του

εμέ ΒοΗιε.ιιι8.(`.άσ Με ιιι ει! ποια

α: ιιίιι.Ι.Π Γσωιιε.8α Ο. ‹ΙΞΪ”ἔι. Ηιε.!.ι.

ζ: .ι.ιΜι σω.ι.ιιι.6.6.αι1Με (φα

ιιιι.Ι.ειιιιιΒιοιιτ·.”.8ι ηι.ιοι!Ιοέιιιιιθ

βιθύ οΠ,Ρωικΐ ιιοιι ιικ·ιετιιι:ιιτ Η άι:

ιι€.ι.ι.9ιιια οιεο.ῷ. Η Μεσοι Γειιιιΐ. δ:

ει.. υστ.0ΒΙ.Ι.1ιΏ:ιιιυ5.άο.άε :ιάιι'.

1.Οτπάιιιε.Μιξιε Μ: ιΜτέρει·ετιιτ Μ.:

Μέ!. ι.Πιιιιι. (μισό είΪἱ· ιιοιι άαβετ:ιιτ

Ο.άε Με ιιιιι ιιέ.ςτα.ιιιιΡε.!.ι.οτεο Με

:Με ειιατρτιο εΠ ρειἐρτοτιει : ιιτιιιΗ.

άι: ειιεερ.6. :ιρρε!ιιιιυ τ. Γυά ειιαεριιο

Ρειέριοιια Με: ιιοΒιι ριστεΠιιιι Δι

ιιιιτίο,τιιιιιέ πό ιιιιραΙιτ Μ. σ:ότε.ι:ι”ιιτι

Μ:: άισει Πιθιοειε σέ Μι ιιιιτιο ρισκ

Πατι,8: ΡΟΗ Βιιιάειᾶ ιιιτειιιιοιιθ :Μο

τι: ΡιοΒιιτι: στ Ο.ιιε ριπείοι·.Χ.ιιοΙ κι.

ιιιιι·ιο.Ι. ειιιρτοτ.8: (Με οιιοερ.Ι.Π φα

ι:Ι:ΐ.δε θ.άε ειισφ.[. ριιτΓει·ιμιοιιδ. Η

ετἔο Πιι·ΐισιιιτ Πιιι απο ειισορτιοι·ιδ ει:

ιιιιτιο μοιεΠατΙ, Π Μπι ρειιιιιΠε :ιο

ι:τιιιιιιισιιιειι!ρατιισ,αιιιτιιέόιιε ιι6 εΠ:

ιι: Ι·Εειά ΤτεΒ.Ι. ει· π... & Ο. ‹Ιε ΜΒ.

εείΈ.Ι. απο. δ( Με:: σκεφτω Με ιιοι·ι

ιιιιρεάιτ Ιιι.οοιιιοΠ.1ιειιι :Μια φαιά

ιιι ειιιιΠι ωιιιιωιωι οίΙ Μ. εοιιτοίἱ.·

9 Έ.πείειιώι μι: ιιιΟ. ιι: Μπι εεττ. Μπιτ.

ειιιΜι.ειιιιιι.τειιιι€.Ι. ηπα. 8: Ο. ὸοΒιΙ.

Ι,ιιβι. Ο. ‹Ιο πιω. ρτορειιιι:άιιιιι ,ίπ

Ριιιι.ί`εά τοι·πΞ πι:: ι:.ιιιτιιιιι Πιιιτ οπο·

Ρτιοτισε,:1ικι: ιιιιΡεάιιιιι: Μ. εοιιτείἱι

ιι: οιιεερ.π·ι ιικιισ.ιιτ Ο. εμε:: Μπι. τε:

Γειιι.ιιοιι ροΠ.Ι.Β. ά Ο. ιΙο ροΠιι.Ι. ινε

Ιαιιισιιτο. 8‹ «υπερ. τιιιιιί)ι&. ιιτ Ο. Με

τιιιιιΓει&.Ι. εαιιΓιιε. δ: Ι. ίι·ιττιε. δ: Π. άι·

εοιιόί. ιιιόοΒ. Ι.σ:Π:2αιικι·. @. Η ειιιιε.

Μετα €ιςοΡ.ριο:Γειιρ. σε Ο. ‹Ιε Ριπΐα

Ρ Ρ 4. κι;
ι



Η ν·τι:νΜ ΡΚΟί.ΐνΚΑΤΟΚ.

Ή

πιι.:σιι.Ι.ίιοστ.σο σιιίΒιιο οιιοορ. πω.

ιι: 1ί.5.ίι σιιίε. 8: οιι:τεὶ σο Μ. ::ό:οί:.τ.

οικοο.Ιι.ν).ιιι:οι· σσεε Με:: οικοορ. ποπ

ο6ιιιιιιιοι·α:σι·,οι ο Μ:: οπορ:ίο το.

ιιιιιι·ιο: ί`ιιί› ι·οειιέ,σιιε ροι· ο1οορ.5:.

πιιι:σι:σ: :ιι·.ιιι 5ιιιί.σΙο :ιό αΙιο.σσ: μι·

ιιιιι.ι·οΒ. οοο!.5. σ: :απο ίοι.δοιιι.ίΕσο

Μ: 9σι ίση: σι ιιοΙ ιιιιο.ιιιι.Ι.ριι:ι·ο (σ

ι·Ιοίο.Ι:ο Η ι:Ιιοει: σσιε , σσοτιιοάο στο

εσιε :ιο οιιιι!ιρσο σιιείίιοιιισσικιά :ή

ΜΜΜ '2Κοίρ.Ιοείο εισ€.ίΈ :ιο ροο.Ι.

ειρΓοιι:δ.ι.τοίροιι.8: ίΕοίο οσίΐ.ι·οο.Ι.ή,

ό.σί:.8: ό.Αιο Πι Γσισιτι4.(). :ιο που.

οοιιίοιιιι: ροίί'ο ίίοτι:σ: ισ ιιιι:'.6. ο!»

Ιει:ο.8: ίἰ‹€Ιο πω!.Ι.ιιιοι·ι:σε.6.ριοΓοιί.

Ι:δίιι οιιτιιισειιΒσο ιιιιι€€ιεσωιο οιισ

Γ: οικτιιιιιιιιισ€ι ω: σ: Οσο ίΞιΙ.Ι.σρί.

8: Οσο ριοΒιι:.Ι.σΙ:.8: ΙΕ :ιο :ι ρ.Ι.:ισ

σί&σε.ΝΞί ίσόιείειι·ισε οι·είο ωζο :ιο

πω: ισί:ι:σ:σο,σοιιιιιοοο:ιει ωω.

Γειι:ισισ ρι::ο:ο: ιιιίΐόϋε, 8: :ιο οσΙριι

άοιιιισσο:ιε Γοιι:οιι:ίᾶ οίΐσΒοι·ο: ίιιίΗ

οιιιιιιιισίε:σ: ή. .ί.ο.σο ιικι:ιίΕ6: Ο.είο

σ.οο.!.ίι.οι€ο ιιίίιιΙ σο σι·όι:ιο πω: οί:

οιιιι::οικίϋ:ιιο ω: Μ:: ί`ο:ι:ἔ:ἰ:1 τό

:Η ΓοΙι:σ,οι·ιε. ιστίε ιιιιΠισε ίοιοήιτιο

ιιιΞ:5:σ: Οσο Γοιι.8: ιιι:οιΙο. οιστι.ισ

ὸἰ.Ι.ρι·0ί:ι:5.ὸσ.οιιἄ ί.ει·ιιροι·.άο Κεΐρ.

:ΠοεΞσο σιιι:,οιιοορ.ρασιδό, Ιι:.οό

:οίὶ. ιιοιι ιισρο:Πτο ροτιιιι·ει ί`σροι·ισε

:ιΙΙοε.Εοοι·ιωι σἰἀο:ιιι·,σσὸεί :ΗΜ οι:

οορτιο Ιι:.ο6:οί:.ιιιιροσω.8: ρω Με

ρει::ο ΓιιΒιιοιο ιιΙΙοεε:ίοτιοε (Με ο!.

Ι..σσιροτ.Νέ :Ποπ ερ οπορ.τοι ισιιι.ισ

ι·οιιι.8: :ιέΓκ.Ιί:.οοιι:οίι·. ιιιιροάιύ::σ:

.ίΕκίο :ι·έΓειο.ι.οιοΒ5:οι·. @Η σι: ροίί.

8: Οσο :::ιιιΓιι&.Ι.ίι·ιι:ι·ιο.ΗΒο ιιιιοιιι.

Μ. δ: Με οικ:ορτιοσοε Η ορροιιιιιι:ιιι·

αστο Ιι:.οοιι:οίΙ.Ωιρισιι: ιιιι:ιιι5 :Πει ι

:οιιΔιιιιτι οποορ:ιοιιιιπι:ίἰ σοτὸ ορρο

ιιΔιι:ιιι· ροίὶ Ιιι.οοτι:οίί. Γαρισιπ ιιει:ιι

πωσ ροι·οτιιρ:οιιατιιιιι. @σιιτόΞ @Πω

ίση: οιοορτιοιιο: ροι·ρο:ιιατ , σ: ριι&ί

σο :ιό ρο:οσείο δ6ί0ίυ:ίοιιί8. 8είίΜ

::ίοε,'εισιιε Πιο: ωστοσο ροι·οιιιρ:ορ

ι·ί2,Η:. οοιι:οί:.ιιοιι ιπιροσιιιιι:, ρω

οοίίὶιιιι.Είὶ δ: Μισό 8οιισε 'οπορ:ιο

πιω: ω” σίοι:ιιι 6: οιοιρί:ιιι·,:σα ει::

:από οί: ι·οοίριέσε:ιι: :μία Μ: μι· ίιι

Μπι πρι σκιά σοιιοεα: ιειιωιε, 6:

εοο.ροίὲἱ: ίιιί:ι:σι,8: Εεεε ίισιιΙι:οι· οι.

::ορτιο ίἱ ορ-ροιιιι:σι· ιιιι:ο Ιι:. οοιι:οί:.

Γειρι: σωσει σοοιιικι:οι·ιεο ο:οορ:ιο

ιιιο;8: σοοίισε:ιιισιοισι·ιι, 8: ιιιιροάι:

ριιοοοίίσιιι ισιιι:ιο,ε: οοεσί:ίοιιδ ισ

:Με ρι·ιιιοι ΗΗΕ: ά:: Ι·ιοο ίσΒιιι:ιο

Επι: ά.ΟιισίΕσιιο οκορΙα,ροι· σα; Γώ

σοίσει: ρι·ιι:ίοτι:οσ·ι σιιιοίίιοιιο. Πωσ

οί: οκοπιρΙσπι πιο. ρω Γοι·σο οοοιί”ο

ει8ι:σι· Ι.Οοι·.άο ίιοει:.οιιι·ιιιιιιιΙι:οι,ίϊ..

ω: :Έρικ ρ:ο Ιιροι·ο!ιοιιιιιιο οοοιί`ο:

σ: ΠΣ ο ειοο.ι.!ιοε ειοοσΓει·ο.ρ'. σωσί

Βσε.ε:ίι ί`οισιιε ίι·ι:ιο: ιιι·πιει:σε ισ οσἑ·

τΙοίι:ΐ, 8: ειι·ιιιίε τοίιίία: :ίοιιιιιιο πω,

ρο:οίίιιιιρσσο οοοιι:Ιι, Μο:: 3: .ποσ

Γει:ιο σο πιοι·:ο ιρίισε ιι6 οί: Μιιιι::δκ

τΙ:ι:σ: (Με Με ιισι :κι οο.οϋίιι.Ι.Π Γοι·..

ιιιιε.ιιιιάο Με:: οκοορ:ἰο ισ ισιτιο ροίἱ

:α ίΞιρἰ: σιι:σιεΐσοοΙιπισ:οτι:ι: οικορ:ίο

ιιιε,8: ιιιιροάι: :ο:ιΈρι·οοοίίσιπ:&ρδ:

ροι· ρτοοιιτα:οιο ορροιιι. $οι:ιΗιΈ οί:

οκοπιρίίι.Εοι:ο οεο ροίίΐ.ιιτι άοροιιο.

το δ: τοΓοίιιτίοι·ο ιιοΙίι πείσω , Η οί:

ΑσιιίΠ,ίι ρι·ωσιο ισοο ί:σοτι::ιρροσ

:σ Μ: ιιιισιιο ρτισε:ο , δ: ίΐεια:σί'ει:ιο

σε πιο Ηειτ,ιιοσ οί! ι·οοιριδάσ:στειιιιιι

Ιιοσι: πωσ ω” Βιοοι·ο,σ:Ο. ιι: ιιο:ιιο

ρι·ί.8:ο.ί.ίι.σιιόο οΙίοοΒιι: ά.Ο:ίοίί Πι·

πιο οιιίιίε :ίιιειί108 ίοἔιΒσε σιτε. ἰπιό

ὸοοἰίἰοιιέ οιιισίιίΞ σ σα:ίΙιοι·ιιο,σιιο Βο

ιιοϋ.ί:ιοεισέ:α:σι. ρω: ίιει:σ:ϋ, σσὸά

Βιιιιιιί:ιιε ρι·ο 8ι·εσι ιιιειΙοί·ιοιο ροΓει:

ιπιρσσθ οι:οιοίι , σ Βασι·ιι:ιιε οικιώ

:σι·,8:οποίρι:ι:σι σε Βειιιιο,ερ Με :α

ιι: οιποορ:ιο Ιι:·.οοιι:οίία.ίιιιρο:ίίε:, δ:

Μοο ροίΕι:ροτ ριοοιιι·α:οιο ορρο.

:ιι,6:

 



νΤκνΜ ΡΚΟονΚΑΤΟΚ. Σ;

πι,6ι 9πει!ιε ωιιιΓειτιο πό Η: ι·οοιιιιό

άα:ιιπάε Ρόι Δια ει; σκεφτώ :οι ιπ

σ.ιι.π·ειπΓιιΒιι·ιίιπ.& 8ΧσΩΡ.ειιις τό

πικ:: πι: πό ‹ιε ω", πό είιἔ το

:ιριεπ‹1:ῖ ι.ιοΙ εάπιιιτοπε!ό:ιιτ Μι ιπ ε::

Πι ποίιιο δε ίιπιι.ετιεπι άιδιιε άιιιιιιιιε

ιεειιιιισ , Ιιο:ετ ίιιι πιιτιιι·ει ροΒιτ ικα

ιιπὸιι ίιπ: ΡοιόΡτότιε , τιιιπέιπ ωιιω

ορροιιιιι: Γεριι.ιπτ ιιιιτιιιιι πωπω»

ιιιιιι?ι,8ι ιιιιραιιιιιιτ ρι·οτείιιιιιι.Μοτι

:ο ι ω" «Πει Ρόι, ιιὸ‹ι πω επερτιο

πειιυπτ αποιτιιι|ς.ἔιιιιιιειιιἀεπιιιε ιπ

ειιι:ερ.πό πιιτποι·ιιται από, 6επό πιπ

ιπστππτ Ρεοππιπ:ιπ Ο.‹ιε πό πιι.ρα:.

Μ. Βιιιιιιε είΙ ιιι ιιοιιοιιιιπ οιοιιΓιιο=

πε,επιπ πό παω:ΠΕ ιιι&α, ό: όιιὸά

μιπειραΙιε ρειΓοπα :ιό ειι ρι·ιππο Ιο

ιτο εοπιιοπιιι : Παπ εοπΓιιειιιτ παπι

μι· ει. οω€ ‹ιε πι: ιπ :οι·ροι·ε επί.

άι: ιιό.ιπΠ:.@.Γαι πη;.Νό οΜι.ειιιοά

όπερα Γιιιιι·ιι, Φ αα·ρπιο ει·όΡτο

τι: ορροπιιιιιι· πιο Ιιτ.εότεΒ. δ: Ριο

Βιετιιι μπι Μ. ι:οπυ.·:Π. τιιιαπιιοοιιιιιι,

πω: Γεπτεπιι5:τιπιει πω; και ιι Με

παπι ιπ τι·ιιιιιε “Πισω Ριετἀιἔιιε,8ε ιιι

πιο σεΠι , δ: ΜΒΜ ειιιιιιιιε αποτο:

ιιαιιΓατιοπό πό οπο ι·οοιιιιοπάΞ:πιιιιι

τικ: σκεφτώ οριιοδτιιιπιρεάιτ ιιτ.τό

καΠ.8: κοκό Ρι·οι:ειΓιιπι, ιιτ ιιιδιιιιιι Μ.

πᾶσι επεο πιάσει ιικια ιειωι πό τό

ιιετοτε πιο πεοιιιιιπάι , :μια πιο ιιεό‹ιι

οι ΡετΓοπιι :ιέιοι·ιε πιειιιιιιιι· , πτιι:ίι

μι: ιικι·.ρετε.Ι.ι.άεόετ Μα :πιό πι:

ειιί'ιιτιοπό ὸιιππιπιε::ὺιπ ιπ Με εστι

Ματ :πιο οΠιι:ιό:πτΙΒιε ιπειΙ1ι.;. ό,

οιιιιΙα.οιε Αι·ο.α!ιε85άο Ριο πιο μια

το ειιοικ,ποπ οιιιι:ιτ φαι (ποπ ώ ίπ

ρι.ι,ΕΡ ρετεπιΡτοτιΞ επορτιοποιπ ιπ

ιιιάιειο τοπια: μοιιοποιε, 8εροΠ Η

:επι οοπτ:Π.Ρι·οΒπιο:‹ιπι: ιιι·ι:ετιπ

τεΙΙιει,ιιτ πό Π: πεσείιιιτιό,εΡ απτο Η

το.τότο.ρτοόεεπτ,ΐεάπαπα: ιι:.τότο.

πω: «και μοιιοποιο δε Ρι·οι:ιιιι·ο, πό

τορει·ιτιιι·ρτοπιιιιτό:8: πο: ιππιιιτιιι·

ιιἱΓοπ.τοΓε.πό ΡοίΠ.ρετεπιρτοι·ιιε.8:

α ε·κι:ερ.ι.Ρι·πΓα:ι·ι.ά πο: ιικιαι.ιι· αιι

:οι·ει.ιϊ ιιοιπτειτο.:ιθ.ι. Η ειωι.;.ι.

ό: (Με επορ.Ι.ιι «μιά. τω πετ :πιο

επιιο ιτπριιεπιιι·ι πωπω” Ι. θ: ω

επιιω.ιιι.6.ιιιιΔε.τω ιό,όιιοά απ Δι

είπω, ιιπόουΙοειιιπ ιπ ειδιιοπε, ιιιιι Π:

Γιιιππιιιιιιι οοεπιτιο: δε πιω ω” κι

πό Πο πισω! ειωπιιπαπτυι·:ιιτ εει.Ι. ό'.

Γι:ιεπάιι.Ηιιιε ετιεπι ιπτα:Ιιεξιι.ιι οιιίι.

Ρωωιε16 ε.οπιι·ἑ πιο Ιιτ.εότειι.ε.επα

μω.τω όπ ω; επ ιΠικι ιιΔιπ:τ Ιοεό,

πω και διιτιιι·ι πό Ροπ·:Π ρι·οικι·ε Πιό

επερτιοπό, ΑΜ: Με εοπίιιιτ π: πο

ωιιδιιτιιι·ιιιι ΗΜ ω ροίιἱ Ιοε.Ι.Ιι ιι ἐ

ἔιιο.8ε ό: π! Τι·ειι.ι. ιΠοὲ ιιιιο.5.ι. ό:

.‹ιο εοιπρό.Ι.ιι.8ι ό. ῇ.ιιιι‹ιἐ.Ρτςτει··

σει όιιι:‹ιιιι‹ὶ κιιαιτιιι· ιπ ειιιιιιιιιιε «Μπι

πιιπιιΙιΒιιε,ρει·οιιιΡτοιιιι αοεμιο ιιπ

μια Ρτοευ:Πι1τπ: ιι: πτἔ. Ο. ιι: πω.

Ρι·ιιεΓεε. δ: π όειιιιιιΙτ.ι. ι τπατιτιι:._σ.

ρι·ιιιΓστιρτιοπε:.Ι.ιιιιιι ριιίΐιιπι.ιπ Ρτιπ.

δ: και τωρ.ι.π όπιε.ιιι ρτιπ.8: Με

ιπιπτ.ι.ιτό ειρπό.5.πιι(δό άοιπιιο. Παπ

τόιπ ω Ππιππο'ειιαιτιιτ , οιΞιτιιπΡιι

πὲ οιιιεπειι,πιιιιΙ πιω πι όποιο, πιΙῖ

ιιτ ποπ κει:ιριιιτιιτ όιιοι·οιει,εΈο ποπ

(πω: ιπιιιόιειο όιιιε όσοι. Νόιπι:ιο

ι:επΓπιπ πι:: πω, ‹ιε ειπε πι:ειΡετσ ίπ

Δω πιιΠιιε εόμιιιπιτ, ρι·2τοι· πό πι·

ιιιπιπιιτ:ιιτ ιιϊωσ.τοι.ι.ιιιι ιιοπιιε. ιιιιι

κια πω: πο.8ε Βιι:ιτ Με ιπιιι.Ι. ει: με::

τοι·.ό.ιι.δ6 Ι.παπι δ: Ροπω.ιι. (ω ιππι

ιιι.$οΙ.ιιιι:ιιπτ ΩΡιεπιεειιιτ Κόκε πω.

Ι.ι.πό εόρειιιιτιιτ όιιιε πάπια Πάφο

ι·ο.8ε ειι&.ιι.Πγ.8ε από εοπιπιι.ιπιπει·

οπιπει άο&ο. :μιά ι:ιιιιι πω: επαι

Ρτιο οι: Γι:ιιτόπια, ιό πι εκ Μπο άοΓα·Ξ

ἀετ,ιιιιὸιι ιπιππό ειιΕοι·ιπιι Πιιιι.ιτιιπιι

Ροπιι Με ιιοπιια:ιτιιο πω πω, φ

«οι ειπ:ερτιο Μ. εοπτεΙΙ. ιπιρε·άιιιι·,

δ( τοτιιιιι Εποεοίιιιπι. Σεπτεπτι.ι πω,

ΡΕ ; `ειιι€



,ο ντενΜ υκοοντιΑτοκ.

εμε Μεττή "Με εθόί:ίοπίε ίεείι ίΙΙιῖ

Μπωτϋ,3; οιτίηίΒοε Ρα:ιίίε Μίπιιτο

πιω ΠιΒίεεετίι εύιΙεω.ατ.ίΐ.εά Τιπ

ΡίΙ.Ι.;.@.ε:ιΙῦτιίετοίίΒιίε.ίιπ Η. 6ε .ατε.ίΐί

είε εει.όπωί.Ι.επιίβίοπε.9.ί.ειιιει εδ

Παι ' επεερτίο πεί ω. ίιιιΡεάίκ Μ.εότείΚ.υτ ‹1›ε1σ είὶ ίὶιρτὲ,είἔο δ: εεε

εκεερτίο.8ε ίιίεο είε Με ε::εερτίοπε

Ρτίυε εΠ εοεοοΓεεπάϋ,8ε Η ιιετα είὶ,

ίτπρειίιτ Ιίεεὁ:ε.4Ιίἑ: πό:ιπ ί·Έείε ει

εερ.τεί ίυείί.ί.ίπ Με ίιιεΙίείο.6ε Εεε

εΠ υετίωε,8ε ίπ.: εόπτυπίπετ οβΓετικι

τυτ:ιίυεΐιιίε ετίεπι υίεΙει·ίπτ είίΨ.Μίίτετ

εοπαεπιιί οϋΓετυπί . Κεεοίἀοτειίἔ,

ε: εΙϋ ίεκιίεΙ οθίείο τωίεΠείοι·ίι με·

εΠεπί ίπ ειιιίτει:ε Βοποιί.& Με με

ιΜ)ίεεμίΒιιΓάέ οεειτττεπιίΒικάιιΒί

τίπεδ,εοπΗιίυί είο.Κο.είε Κοιπ5είε είε

μπάίθει ε1ι:είϊίοπε,ιυπε οεειίπείπε

είε Γειθο οεεεΠοιπε ευίυΓὸεππ Μπεί

είεἱίί,ευὸό άί&ει εκεερτίο είε Μιπίο

116 ιπιρεάίτετ Ιίτ.εοπτεΠ.ευίιπε σα.»

Ιίοπε άίιίτ,ςυὸι:ἰ ευίείαιιι ποΒίΙεε είε

Βοποπ.τεςυίίίπί ἴυετίἱτ ΡετΓοπει!ίτε:,

ὰ εσωρετοείουι τεΓρόΠιτί ευίεΙππ

εεει:Ωιιίοίπι.8: ιικίίί.είίεευε ΠετείιΞ:

εεεειίιί,πει·ιεό οεεετίοίίε Με Μισεί

:ιεΓοΙιπί Γιιετϋτ.8ε ίιι εΙίκίι ά εόΓυΙυίτ

Ρετ ίιπει επίπκδ είίε8.Νιιπε τεθετ [Πε

άσε είε Με ειιεείἱίοπε , ιιίάεΙίεε: σε

εκεεμίο εΞειρίπεί&ίροΒίτ Ρ με.

ειιτποί·επι οιτροπί,εΠΙεεε πίεσεω

μΙί Π: εειιικιΐ,3) Μίηίτί Ρίο πκιΙεθείο

ίτπΡιίπε Ρο!3ίπτ οΠεεεΙί,8ε ε: Ροίείτ

ερΡοοί Ρετ ρτοευτετοι·δ:8ε ει, ίωρε

όίετιπ μοεεΠϊι:,υίάετν.ίτ ΡετΙ.ίΈάε

εάιιΙ.Ι.ιίεηΠείεΠε.5.Γεά 8ι ίί Ρ Ρίο

ειπποτε.δε θζόε ίτιεπ.υίε.Ι.ειίαπτ. ε”.

Αϋίεικ.8: ΟΦ: πιά.Ι.πεε;. 1τεπι ειπε

Ρωωεί τείίε:εεριίοπε ΩΡΡεπεΕ πιό

ιίεΙ:ει·ε π! Ιίτ.εοπτεΠ.ρτοεεάίωτ είΙ

Ρτοϋειώ πι Γυρετίοι·ί Ρτοκί.τμπετὶτὁ

Ρετ Μεεκοϋατετ Μία ποθΜω

τίπ.ΙιιΠε επίτπ εειιίΠι εΒί'επτίε εΠ,ςυς

πο η είὶ ίηίιιίία:ιιτ ΙΕ κίε διάε·ίεό.ΙίΙΜ.Ε

, Η . . .ευπι.6.εκίυ ει.ίει,ιίο το: 8εε.8ε

ίΐ.άείυάί.Ι.ποπ υίὸετι ίΕιίε με.

Μο πέΡοκε.& Η)ίυεί. !ὶ› .Ι.ιιίτεοκίυε.

Πει! ειιιτείπ εοιπίΜτ ,ειιὸό :ιό ε:4ιιΠιε

ειΒΓει:τία: αΙΙε2ειο «Με , ΡΙ0ί32Πἀ28,δ£

τεί·ωίεΞάε:,ΡοιεΠ ίίπε:ικ·είτε Ρίο

ει1.υτΙ·Εάε μοευ.ί.ίεωυπί ί;ι1οε1;.9”.

ΡυΒΙίεε.8εΙ.ειΒΓεπε τευε.6ε .ὲε με!»

ίυά.Ι.:ιεευΒ1.8: Ι.ρε.9.ί.ίε 1ίιι.84 (Μία

:ιεε.Ι.τεοε.ειί Με Βεπε Εεείτ επτέ είε

:ιεε.ε.υεείεω.αεω Ρίο Μεμπε εΠ:

είπω! πο.Αεευτ.Ο.είε εεευ.Ι.ίί. Εεεε

Ετ2ιί1ὸε:υτ:πΔτηΒ2ε εκεεμ:ίο που

άεΐεεπι:ίίωιΒ είΙίε1ιίο 2εεἱἀἔΠ ίπ Ρετ.

Γαία είιιε'‹:'ιιί ΔεειιΓειτυτ,ιί: ίτίίίτπιίτ:1

τε ιίεΙ ίιΙίο (ίωίΙί ίπφεάίιιιευτο:κίε

εΙυίΒιιε όίείκυτ.ίἰίῖ είιιίε εειι.Ι.ίΙ_6: ε!ε

τε ίεεί.Ι.ι:Ιυείίτυπι.8ε (ΕΦ: επευ.τιπο.

Πείτε οροτ:εμτιιπε επίπτ οϋιίί·ιετετ

είε εκειίΒιτίουε βιείδάει Ρετ μπακ

τοτεπκιπ νίί.‹1.ίίί.Π 2(<μοπυε.5.εεεε.

(αἱ ε:: εε εαπ! ὸίειιιιι· ίΡΠίπτ ίιιΠέ

δ:_ίε8ίτίιπείίοε Επεετε οτιίίίΤε:ευία

Β2.οπίτυε,ΒοΠίε ὰ τεεεΤΙίε εκτοπί

Γυε,ποπ εΙΙε8:ιτιιτ εειιιία εΒΓείπτίε,Γεά

οτίιιε εΙίεΒετυί· πίετίτιΐ εαιιΓε δ( εε

ΙΒ:ηίίο ΡΙεπε, ά Πε που εάν:: ειικ:ίίπί

Ρι·οει:.υπ (Με πο!. Με εοπιτεπίτ. δ:

Ο.ιίε Μ.Ι.είίίδιίετε.8ε ίΈιίε Ριίω.ίιτό.

!.Ρε.5.ειά ετίιτίε.8ε Ηΐ είε ΑΜΠ. πιί|εε.

6.εε είστε: επί ίιοε εαν: Βείτ Ι.Ο.όε

επΒ.τείε.ί.ίί.ιίΜ εΙίείκ,εΡ ροΠευεΐ :και

Γεω: :Μ ίιιάίείϋ υεπετ.ιε,ίι.ιε είεΒει εκ

ΡΙοτετε ί.ίιίείί:ϋ,ίά εΠμιε!ετε παώ

ποτέ, 8: ορροπεκε ειεερτίοπέ : & Πε

Ρετ Γε Βοε Ειεετε , δ: που μι· ιι|ίιίπι,

Μέ είιπι Π: Μπιτ: εΙυὸὰ υεπίειτ αεί Γ:

εΧε1.1Πιιτόι1τ13 , δε όοβίυπι Π: «Με Με

επεερτίουε , επ εοιπρεπειτ , δ: Μπετ

κυπι ίίτ : Ρεπίκκίε όεεε: ιιειίίτε , πε Η

"παπί είΓει ειΐ ΜοεΠε ίιπίΓεί&ίοπί

` :και

 



_ ν'Ι'ΚνΜ ΡΚ'Ο ονκΑτοκ. Μ

εΞτωπίε ωπκιιτ ίΕθε ωά.ι.σ Ίω ε::

ΔΙἱοπΔ.8ε ἐΕίἱ ι·Ιι1Μπ Η:: ποο:.πό Ηπα

Ι.5;.Νεπτ :Μι ΜΜΜ σεΓτ απ 8Η9ι1Μ

Π:,Ρετιιπάε ΜΒετιιτ α: Π ΗΜ! πιο Πτ.

ει·8.2Εόε άοΙο?Ι.ε!οἔειποτ.ῷ.πὁ Γο

Ηιπι.8ε ποτ.ί·Εάσ οϊδε.ρτα:Η.Ι.ΒετΒα

:Νεά Πε ἰητεΙΙἰΒἱτυτ.£ΕςιιΞΒ.ε: απ.

ὶπ ΡοΕο:.Ι.ΡιιΙειτιἱι1ε.5.ίἰ ι]υίε ειδΙίο

218.ὁ.Ιπη.όἱεἱτ,ςιΙ£Μ αι1Γειε εοπΠΠέ:'

Με Πι ἴοδἰο,ροτετἱτ ρι·οευι·ποτ ει!!ε- ο

εαπ: με: ειΙιο:Ριιτει ιειΙιε πό εδρ.ποτ,

εΙυίΜηΗτπτυε ικ:Ι αΒΓσσε:ταυΓιε ποτέ

φόΠΠειπω Π: ίιπε,ικ οΡροπετε πω

Ριἱοοε: άΙΙειτοτια.4,ευτ σου 66Ρατετ,

Ιποε:υ.Ι.ππιτίτιπ. ΟΑπάί.

Α Ο Ν Ο Τ.ειθΤΩμοό ΠΟΠ.ΑἄιΪε

μα” Ε» σΙικ£καΙΙΒΜ κιΐρο-βΙ: έπισ·κεΜ

πμ·σεω·.@· πιο#1 Μ” είφι]ισδΠα , πε

πΙ2 ἰπιρσπἔιἰαμε” σοφου·Α· α#ΪὶεἶΙι‹α,ετ

$ο σκιά: 4! ε›·ιπιύ›ιαἰι2.€ῖωἰ.:5[ιᾶ.‹ἰο ρυ·ο:.

Ι: 'Πξε!εΒετίοπεπο. Μω."ω μ!

ε!»·δ ΛΙΟ.Σ.€? εα:1>|.9.Ζί.Ρε. φ· Ι ο.απ.Επ

Μάρσια. .;."»-.ιωω 5, ό! ο·Ζωέπα!ό:.

ΤΡϊΟ£ι11°2Ε0ϊἔ.Αιἰἄε ι1ιἴ "Μ" Μ!.

εοπ/ἱἰ.εν|.πὐἐ ιἰά:Ι:,5, ω" Μιὰ: Μ :απ/Σε

σΜπΕπαϋ πι? α,άππΙ:Μ:κο· ΙαοεκπαΜ·,ιαι

απο:: Μέ α:αι[Μοψ Ξυιερω , αὐπΙΜ2ω·

κά αΙΙ:3ακ.ά: έιιφ2“°κάέπε.Βο·.

9ιιἱα :ἱετἱ‹:ιιε,ιιο! :Με ΠωίΙοε,πόΡο ι! ΐ(διο:Ι Πε.Αάάσ Ιο.άο απα.σεβ.,.:!0.

 

ιεΗ.Ηο‹: ποιειιιίτ ἱΡΙΒ οκτώ :Η κατ. ιἰσ Κο.ιἰε:ἰ.::ἰ.ιἰ:ρ›·ο:κ.ἰπ ίΜρ·εβ2.ν.ιώέ

Βιμ:: Με.ά.ειϋτ Ιαο.ι!ε Εστω ς.ρη- ιΙΙσίί2,Φ Ειω·ΜπθΡεφω,ω,9[Με πω::

ΙΜΠἔ 2Πεεετ ΡΙΟ δ£ £ὅΕτἑ,ἴ€τΙ πό υί- ιἰα£ο,‹ι ιΖαοΜ::: κά” :ατ:στατιω ιίώπιϋ

ιἰἱ ι1ά ΓοΙικιτ.υπάε άο.Ε:ιωΒ.όεΚέρ. ρ6::φ· ἄἰαΪΕ ε.2έ.ρο·αβιά άω·.άαΙ.ε:ή.Φ

ΓοΙυίτ 8: ὰΞειτ,ςυὸ‹ὶ Ρι·οευτατοτ ΡοΙἔ κκο›·:Ζε›·Ι:£ ιίειωει έ” ω·σωβιω ρ5ΒΡω

5: δε άεΒι:ετ εοΙωίττΙΜ ὸἱδὶεω σα:: κω·πο ρ›·οοω.:οπβικα·ε.Βου.

Ρτἱοοδ ορροπέόΞ &ρτοϋΞάδ,8ε Με: ε ΙΓΑΒίσπε.Αάάσ (λφο.:οηβΙ.κ[7>|. Ο·

:Μπι Γωπέτ ὸ.ΟΥκι.6‹ Γεκπίιιιποοπμ σοπβ.::ΙΙ:.σ· ἰή.ερ· οϋβ.Μή.φ· Μισή.

ιπυιΜετ 5 άοέϊ.υεε οΒίὶ.ό.ῇ.αά :ψ Μ».

πιΕ.Β:άο ρυΒ.1υά.Ι.ρε.Ψι υετϋ εἴη!) Γ Έδί1πίππΞόετο.Αάάε Οωρ.οξ]Ξμ·ων:

Ρτοευτετοτ ποπ έτιτει·υετώ: πο! <!οθ:·π

Βοηετ11 εσ.ιιβε ρκέσείΡεΙίε,ίεά Η σπα

Μ: :ιΒΓι·Ι1τἱετ,δ£ ω! ἀαΙιικιτοτἱειε οΡ

Ροκιέάεε,8ερά Με Πω όίθο::3Τι ααα

Γειτιπ,8π άαΙικκιιπ ἑιιτιἴἀἱόὶιοηε,ἔ›εηε

.ἰυτετιιοπἰτ Ρτοειιτ.υτ ίὶιρ.τἑ άί&ιΐ εΠ.

8ιπο.μ:: Αεσιιτ.Πιρω· ά.5.ειά ετἰιιτἐ.

Μ ε!.άο Κοιικιο.άιεοϋπ οόιτ:ιτ6ιΐ.

Ε8ο Μ: ::όππιππτετ ιιΔΠ ΙΕτυ:ιι·Ι οΡἰ.

άο.Ι.ειωϋετ.& ε:ιἔ ιιοτίοτεκπ πωσ, Β

ΠεεωΙίε!υοιίω εδττειτέιΈ υιάετίτι·ι ώ

ΓετιιετἰΡετ αΙ1ιμοο :ιΠΕΙΪοτοε : [πο ί

ηυοτυπι ορἱ.ΐιι‹:ἱτ |.Π.όε ίηιιι.Ι.Β.υΜ

ΡειΐοπΞε :ΜτιΜπτίσ Π: ΡτἰυΙΙοἔιιῖ είΈ

ε6:επωω,ίπ ε.ιιιΠε ετἱωΞιπΙΞΜ ροΒ Κ

Γ: Ρεκμοευτ.:ι86τε,ά κεφόάετε,ε:Ι

8ο π: εςτετἰε ιη‹ἰοπιιτ οίΪεΡτοἱιἱΒιτΠ:

οι ετ21Έά: έωι,Ι.ειϊ με:τοτ.86 Π.άε

Ο

ο

α!!2.ς9· ιἰ.‹ἰ: Κο.άεσ.::σεω9.άο μασ”.

..ω αΐσίαάΞικο· ε, ρ›·ο:κσ·8ι·πε›·αΜ πάω”

Μισι· ακί αΙΙσέ.ϊά.π αεκ-β: αὐ/Θπωι έ” σέ

πιίπα!Ι:9κΙα ωω·φ τσφ.αὁῇπ:ἔὰ Ψω

ειἶιμι· ιίάκάι.(9· «Με ΩαΡ.:ξΠ.!.ι·Ιή.Β.

ΤΕΧ6Σαβττ.Α ιἰ‹ἰε ε, Μ. Απ.Επ Μ.άφυ·ω

σα. 5ΜΜΜ: :ῦ]ἰἐ:ιιὅιἑ:.ἰιιβ.ιἰΙι·ἰ£ 5,β Μ·

19υ·ικιω π·πο·στιω· ΜΙ12κερο·οεκ›·α:ο›·ξυκἰ

Μπι :ΙΜΙ»·ἱισΙὶσ8Ιιι»› Μβ·υιΙ:«Μ.Βο:·.

ΈΒΜοωιπ πουπηιιω. Α‹Μ κε

μι· Οἰ‹ἰ.:οπ.[ἱ.κἰιἱ|. Μ».

Έ-8ι11 ΗΜ. Αάάσ Ωκε]:.σση[ϊ.::Ιτί.υβί :ὅ

[ΜΜΜχω" ΙαιἶΔ:Μ |›ο_β£ι Λι αυα]Σι :Α

ρωκΐίί9/Ββψ:υ·ε άώ·ηβο:ισσπ.Βσπ _

ΉΠαΠι·ιε. ωΜ· Οκρ.εσηβ.το. ·

ΤΑ¦τεϊε1Ε21.Α «Με αυμ·οαι:·α:σι· Ρεβύ

Ξοι:ε›·ικνπι›·ε ίπ :πιο/ὰ , πωΡαπ: Φ πτω

2πιο·Ια .Ρ‹·:.‹Ι: Ακά: «κή.!.τ:τή.Β στ.

Π€τοΒασ



ει. α_νιπ $ΙΤ ΛΟΕΝ. ΚΕΟ ΑΒ$ΕΝ.

πι ΤΠει·οεειτοτίπ. πω: «πο ποιέιΙππη

μια δία άοδοι·ρι·ωβρροπ22,π πιιαβπιιι

πο» "πω, ο· ιια·ιΐ ό! παπά πάω, αυτι

[Δ :πω εακβ,αΜ: /δαπ .Μι πω Πωσ.

έ: Απ.εοπβ.ε:ε:ε.Β:›·.

Η Ϊαιιοά Πε. ΜΗ: 0· πιά Οερ.σοηβ.

ἐτκή.ιιὐἰ πω, παπάκά αΙἰεΧαπιἰκΐ Μπι”

:επιπυπ,εα εαπ[κ π&βπιιι,Ροιψ πω.

πειιιπρι·οσιαπωωπ πιο:: «Μ “παπι επισ

βπι.έπι πω, ?πιω σοκι·οι·άπίπα άο.Απ2.

άε Κο/Μπ ρ·ιεσμου·

ο ΐ-ΤΕπεειι:ι1τ. Λιἰιἰε με πο: Ψαθά ισο

ίιιΙΙ Ρσ:.ιἰε Απι·|ι.εοπ|ι.εε!ιιαΕπ. Βι·ι·.

Ρ ΐΝ6 ρι·οεεεΗ. ΑΜ: ιιιΙ.ιιΞ μ» εφ.

ι·ξ/ί!.:ι:.ν.εα “Με εβισοΙππ Ρπιι.‹ἰε Οιαβ.

εσπβ..ιιακιί ν..ρ·Επιο έιπρτ!.ι'π. Β:»·.

κι ΤΡεειεπέ!ει. ΑΜ:ωρα· Ρ›°ππε.Αυ·:Ι.

εεπβ.!νή.Βοι·.

τ ΤΩτιιπιππΙεε.Α.Με ....π....... Μπα'

Μι έ: ι2πΕΜΜ,αιι·πάωπιια κά ο·ϋπιπαν

ἱπι.Ρ›·απ.Αι·ι·.:οπ/ἱ.σΕ.ι·.Β::·.

8 9ΓΟοππιπππιτει·. πω. πισὁιἰἰἄἔεἴι

@Με Ειφοί.τοπ/ί. Ικ.τἰἰῇ.ιιὑΕ «Μι παπά

:που πο!! ρ.πωωπΡοή! ππΖωπι ά:==

Ραι·ει·ο, ο· οδειιέεκε Επιί2ιτι, 9%διί απεαια

μιση:: έωριιπὶ οσεΜι: ρι·ο επιπσβιώπι

φτιτπεβειππ:[ο·Εμπμι· πω.Απώ.

ι·οπβ.ή.Βοι·.

@πιά Πι ει8επ.τεο ππΓεπ.δε

εοπτιιππι. ό: εὶε πεππ.ρι·ο

πιει!εδ. τω».

δ ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ.

ι Και ιώ/ἐπιε Θ· εἔΜπιαεε, πισω @απ

απ· επτα απποΜιἰσπἔ Μποι·ιΉίΙιια.

Φ Λει·ισ[.ιιο αΕΠεπιε ι·δ2ιωπισε απο Π»

:επι εοπϋαπυπ, θ· πιΐ Βάια:: Μ”,

επι Ριν/δικ ππποιαι·ι,πκιάαδο:ισ.

η .ιπππωω βοποπιπιπι Θ· σ.τμδασ

Μ: ἰἰἰέιω,απ |ισάιε[επιστπι·.

· 8 Τ ω? Α Μ ι·επιιίΠτι18 Πιε

τίτ :επι , π πό πεπεπι π! ίιισΠειιΐ,

ι ποιά .ιεεπάιΞ * Π: ιιιάεειιππε.Ει εει·τε

Μπα Μπι: Μίκι· πιο αιιιΙεπειο τε

2

θ.

πωπω, 8: πό εόραι·εππε,Γιιπτ εππέ:ἱἑ

:Με πω: πιοόοἐπιιιει ιιιάειι επιπ πο.

:απο πεπιειειπ (Με πεειιΓιιτἱ, 8: Μ..

Ριπι·ετ άι: Βοπιε ιΡίῖιιε , 8: ιρΓει ω...

απ:: :!ειΕτΜ Ρετ παπά: 8: ειιι:ιΙΞε

τει· ίἰπι ιει·ιπέπει πο.(ῖ.ὸε Βο.ιποΓειι.

Ι.Π ι.1πίε Μπα Ρτοπιπείαπ·ι.πιιιιι εοπ:ι

πω: Πε 6εΓει·ιμει εο!Ιοεπτι ἱπ πι

ειπε πιω Ιοεο , πε! ρει·Γοπιε Μοπείε

πΙὶιεπετἰ. ΡοίΗικε πωπω ιΠε πετυ

Βιιιιι πω: ιιοε.ιιτι δ: πιω μι· εκπ

&ει,επ ιιεπιπτ ει! Γε εκειιίΞιπάίι,8ε π..

Βετιιι:νί πσιιΕε:ιτι,πυει!ιτει· είιιι Μπα

Γωπιιιπποτιιπι 8: «πω. : π: ΡΜε

τετιιιι.ι·είε.Ι.ι.ιιΒι όίεπιπ,εΡ ι:Ιεπετ ιπ

ποιεΠ:ει·ε ΦΠ ι·εο,ιιιιιδιι είπε πεπο

ι·ππ·ι Πι πο. :ιπποπιπο, 8: πιο πιω

τεειιιίθιιιε Ροτει·πίπι1·ει ειππιῖ πεπίι·ε;

8: τει:ιιΡετ2τε Βοπα ειπποωτπ:ππἰ απ

πω ιπείΡἱτ επιτει·ε5 τεπιροτε Γεἰεπ

περι: παο πω πει Ρετ εάιεΙίΞ,ιιεΙ μι·

Ιιπετειε πιπειΠι·:ιτιιε πω άε8ιτ,ποτιιιπ

πω: πε ιρΓ:ι ειπποιειτίοπε ποπει·ιϊ

ω. : π: ὸ.Ι.ι.ΐἰ‹ὶ.ε ι·εππί.ι·είε.δι ποιεῖ

ΞΠε τιιΙπει· ειτ.ππε 6ι ειπποτπιπέ,πό πε

πει·ιτ Μπα αππιῖ,ιΙΙ.ι Βοπε ειπποιετε

εοπΗΙΕ::ιπτιιτ , 8ε πιω ιεειπιιῖτι Με.

απ, δ: 8τιιιπιτυι· οριπιο πρπά ποποε

άεπιιιεε:πό ποιά πιω". ιπΓ.ιιιπι:

ζει Γεπτεπιπΐ, πεε ω) ΒιέΙο:ιιτΙΠ!ε

π επί ποτ.ιπΓΔ.Ι.ι.8: Ι.ει!ιΙετω.8: π

πε ιεπιιι.ιειε.Ι.ι.ίπ Η.Ιτέιπι άεπιίι εδ

ΕΓεειπιιιι· Με Μπα , ω μοεπιπτοι·ε

επι ειιΡ15τπτ:πτ Η·.πε τειιυι.τειε.Ι.απ

πι Γρπιιιΐ.8ε ΙΕεΙε άιιιει·.8: ιετπρ.ρι·ε.

Γετι.Ι.ίπ οτππἰπ°. παπι: ?σιτε άι: :Με

Μπι: αΙιτει· οϋΓετιιετιιι· : πει ιΡΓει π..

πει ὸἔπειτοιιῖ, Γεπ ΡτοΓειιμοπι εδΓει·

ιπιπτιιι· Πω 8:πΓεεπάθτιππε ε δ: Μ

ίεεπάί·ΞιιΒιιε Μπι .ω ιετιἱῦ 8ι·ειάίι : π:

ἰπ Διιι!ι.ιιι: πιι!.ιικΙ. _6.μ:οΙΙ:ι.νιή.* δα!

πω! Η ειεειιΓετιιε Π: εότιιπιακ ιιπτε Η.

εοπτειι.8ε πό παπα: Βοπ2,€10α: πει.»

ΠΠ

 



?ΠΕ ΒΑΝΝΙΤΙδ πιο ΜΑιει=ι Β

δω ππποτπ;·ἰ.ππ:ι!ἱτετ ρι·οοεόοτετιιτ

πωπω οιιτπΡΚαΐΡ.3) ίοπέ ἱπἀιεετιιτ

παπ!δια Ρετ ΠΙικΙ ωίπο,σ που Με ἀἰ.

πό οοτδρ. δ( Ρτοποιίτ Βοε:οπἱπ Με:

πςΡπιφετ , τππ·ιεπ Η Ροίἱοπ :πΡὶοτιπ·,

Ιπιποα:πετπ ίπ :οτ στο Πισω: πω:

3 Ρ‹_επ.Ι.€ῇ.* ΣοόποιΣοάο εὸΓποτπάἰ.

πε 8οπετειΠ πό Γετιι.πυτ ι:οπιτε εδω

ιππεεε,οποά ὲιεἱτιιτ ιὶεειπποτειτἱοπο

Βοποτίι,8: ο) αι:ειιΓειτπε ωφεθοτπτ Ε·

πππῦ;ἰπιὸ σπιτι ΕποτΙ: :κατω ΓοΙεππί

τετ,Ροπίτιιήπ παππο ώιπι1Με β: Ρο

ιεΠειιίε,ά ροΠαι ΓπΡει· Με πεεπΓατίο

πι: δ: Βέκιο εοπὸἐπειτπι·, δ: Μ ΜΜΜ

πειτππ ίπ Ι.οπιοαι·.Μειτ.ΤπΓεία,ά π.

Η μέ: :οιᾶ Μια δι Με: πἰὸοπιητ,3,

Με: ποπ εοπτε·Π.πό Μπι είπω εκ:

επΓειτιΞ (επτεπιπι άϊθέ)πίτέππ Ρι·οΗττί,

@πιό εοπ;τπι·ίιϊ είῖ: Μα εμππΙίποτ Ρο

τοΠειε δε πω” Ροτο?ἱ; ίπτίΓιπέ.Ήοπειπ

β Γυεΐπείεπόει·ε ΡωππΙἰΞπάἱεἰο Β :πε

πε πωσ πι: @από οοιεππρ.Ι.ῇ.8: πια

έππθ Γοαππόπππ Αεσιιτ.οπί πο. οιιὸά

επεΐΙίτ.ποπ :ὁτε1ὶ.ΡοτεΠ Ρι·οοαΗ αϊ

ττπ ειΒΓεπτε ει‹ὶ εοπάεπ1πωοπέ , ω

ποπδ:Ιο ρα:πΞ τεΙο8πτο.8εΐπτ ΙΕάε

ρῳπ.Ι.πΒΓ:π_:ἐ.Ο.εἱε κοπ.Ι.:ιοΓεπτα.

Μπα πικαπ τοΙεε:ιποπέ, ίπ ειοΓεπιδ

παπιποπ Ξπΐεπιιτ , οποια:: ίπ Ιο8Ι

Με Ρ;2ἀἱᾶΪ8, δ: ὶἰὸι·: τεοπἰ.τεἰε.Ι.ῆ.

Βοξ: επίπτ οπππϋ,πποά πι ‹Ιε ώΓυεπι

αϋπο,8: εοπι:Ισπ1πειτίο,οπο ΓποΓεοπί

τπι·,Ιοπο ρφπε τοΙε8:ιεΙοπίε πω

όπ,εππι ΦΙΣ οπο” ποάπ:πό Γυπιέπ

πω: πτπο,Α‹:επι·.‹1πἱο.πιοὸ.ἱπε μι.

μα.ΓοΙ.5,κειεεε;Ι,μπΠιτ.βε πο: Μπι:

«Η ι:οπΓπεμπόιπο οοΓ:;πετυπ Ο:ιπά.

Α 13 Ν Ο Τ.π (Αίεοπόοπτιοπε.

Αιἰ‹ἰεωρα Βαυ·το.σοπβ.;9.ωβέρσιω, πρ,

ρ·ιάιδα αιιπὑἔἡπἰιειιι @αμκ π: ροΙΙ.·22α

ΜΜΜ , ερ· α» Μ" Φεβ ΜΗ £›·.·μιῇατιΩ

πι π0|ί·επιί:Μ:.σ αξῇικ αιωΙσπο.Βο·.

Ρ ΠΗἀί€10¦ Λεω: Μπα· Δίσκιπι.:σηββ

::.κκν.9.Μο.Βαπα:·έ.

Πε ΒειππΜε ρω ππι1επείο.

δ ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ.

ι Β4ππἰ:ἱ 9ιακάο ΔοκιΡαυ·επτΜ· κά.

(Ρωσ- 9ιακάο άφο›·:αΜ.

ι 5ΜΙ'ισ2αΐ φπωι·Δ σο»ιωεω, 9ι“ΜΜ,

πι” ρω ιπαἰεῇσἰοροβὶκ:άτπ!›ιικἐ 22729.

άι ο· ου:ΜΕ,απ Ισπανια

; 3:α:Μο άπ:επ:: ?Μό παππιιΞρο·ο πω

@Μο Ξ›η›«κἐ πβ>πέφυβΙ»:,-β πω.

τισ.φα·ο υπ:!ο/Μο απ: £ακ|ξι,εχ πω: χω;

μαπα: έκβπέα2πε άαπιπωά,οεσέιύω

ΜΜΜ ω! ικά/Μ Μιρωιδ.

φ $ΜΜΒο ιἰἰσἑῖε,ιι2/ἱφι·ἀιβ|υ·σεω·ωοι·

ΜΜΜ (πω: πωυπωι π" πια!!|ΐι):·β

ἰιρ·ε,@·]ῖ8 οι Μιά: αυ·Ξ μπ4Μιο, ο·

,παω π·κφο:·σ ΙπιππΖω: οσεΙώπκι·,απ

πο: ευ·Ιηςιέΐππι Ξυφωιἔ.

; εωωω ιἰι”σεπ£ε,πσ£|ῖφτᾶι/ἰ ΤίΙίω ε".

κήποι ὐαππὶιιιΐ π: 2ι·φο:·σ α”›εἄα2ἰοω

υπ,πκκοπέσι' ΤΙΜΜ ::·άφουΙσπάσα.

ΣυιΜΜ άΕυ:επ06,π2]φώ,β οστΖάαπο·

θέκπισ αΡΡ:Πα:Ιδπρεπάάσ,παΙά απ.

; Ασεπ/Μακ ά: κωΜϊείο π‹ἴ σο»ιρω·ιΜ,

Ρ›·ομο›· Ψ40ιἰῇιἱ£ ροβΜ: π: Μπα: απ

Μπι ίάθπιτιιυι:ρσ?ίσι Μοή:Μ·,απ ίπΐο

που: ουνιἔστιισ· απ |πε:·ι·άΙίωσ ά!!έια.

8 Βαππϋιω έα :Ιιπω:: Βοποππερ·ο ω.

ἱιῇἶσἰο,απρομ|ῖἰ£ρ,·ο πω: ππ:ίψείο παπι

_βικί Θ· Ροπέ έ» :Φο Ιπιππο.

ο 52ω£ιπο α'ίαΐε Ψσδι"148Πϋ ρω πω

ἰσῇΜΡο-βι'›ι: ω" ιἰε ἔωυιο]ἰ μεσω

ὑαὑιι:›·£π£ , ερ· [ΜΜΜ !ι|υ·.·ισ :ΜΜΜ

συπυπαπΞ : β ιοιΙιοι·ηβιω ·|ἱ; Μ ΜΜΟ

μ» πω” ς#ι·πάι βδα ΠΜ , παπά

:Μ αέσπάκω επ ανω: έ: ἰπυυιο.

:ο 5ωτιπο άκωπε Ψαθά ἴπἶω£ικρ›·ο πω:

Ι:1ΐαο ὶωΡ!ιπἱΡπ]ἔΙ£ ο]]επάό , χε πω"

[ι τοὅωιισ παπά κατώι: αἐ/ὁἰιισ›ι‹ἰἰὶ

συπάεαΜ:Εοπεππ ἰιὐπιι·ιυπ :ἔΪκΜ άι·

εοβιτ”βιω,φ· που “Βπἱ£ΨΜ|›£ε% 9"ω2

ρω”ρω έ» ίναππο , ερ· ιἰἀ›·ιμια

π» Μυ·ο θαυιπέ:«›·ιΐΡ,·ο πια!εβσΙο:μ.ο

»Ματ

Ά



ο ε. Π Ε Β Α Ν Ν ΙΤΙ$ ΡΚΟ ΜΑΙ.ΕΡΙ.

Μ" β :Με θεπιιιικσ Ρο/?Ι: ἰιιιρπιιε

ιιβιιιἰΙ. Ι

π: Βιιππωπ ΤΜ) :με ποπ εοιπΡεειιἰι επ 2

επω.ιιω πε εουιἰειιιππιΙοιιε/ὁΙιιἴο

εφ εοπ:2πωι ?παρ πι Μπιιο απο

ω» Ζιδι·ω·πιπ, ο· π πιιοεπιιπαε ροβί2

@πει έυψισπε,ακροιει·ιι ποπ :Με

μια. ·

π: διεπει:: πίσειιτε παπάΜΜΜμε ,Με

ί:ΐί:Εορο.βιιιι £πιριιιιε πρωι, πρ· Μέ ι

ίπιεί!ιέιαιιεκι· παιιιιΜ,2πί τερει·ίκπ2πε

[ωριι ερ· πω: αικα!!αιί ίπ Μπι: σε.

β ΤΜ” ιια!πει·πιιετιι/Σι:ει·ποιετπ,πισέ

[καιει όπιιιι|ειω με ιππΜισιο ὰ παι

:: ίαιεο,πιιΕπ πι».

η 5Ιαιικο/Μπιε π: βΡιν) , Ο· ιιιιιιιιιι

παπι:: Ρι·ιδίει αιι.ειΙΙιιω κε!έιποι·ειπ

πι) :σπα ριι·ικ:β πιικρι·σ κά: Μπω

εποε:: εαπ/π: κύ/επ2ΜΩιε! αβοεέει εἴ,

ω: ιπεισει·α: ΡΩΜΗ”.

π: Βαππιιιϊβ3εταβ:Ιεπ:,εποπιοποιωσ

πίεπιπια.βε.

η 5ωιπιο πισω" φαιά Με ιιπἰιιει:|ἰ

Μ: πωπω:- επ/Μ,πε! "πω, άτων:: να

8ίπει·:,π:Ι ι·εεφπυ·ε παππέιωιιμε πι::

Μιειο,ιιεΙμε πιωιτ,ιπ π! χιπ/ὅ απ”

:πικαπ επάΙ:οι·ππιβύ εει·ιπ (πω: :ὅ

πιιιιιέ/εΙα:πάε,(ε· :›·:‹ἰι:οι·ιὐισ:]ἱ Βεΐ

Μπα με ωιω βετει·ίε μι· «Μπι Θ·

πιωπικ ποδιπ:α έτι α!Ιππω πι|ίι:,απ :ε

κάτω" σεαπραπεω (πω.

Μ 5ωιισιο πω" ?Μιά ύπιιιιιιιικ ρω Με

Ι:·βειο μπι: Μφιοπε σε:ΜΙ,π ύΕίιιι2ια,

πίί αμεα ζει· Ιι2αΜφει· βει·σαι·ίσι πιο

ω·:ιω· απ ειιιι·Ιάβί2 Ρει·ι:Πίί Επ:ειππ·ε

Παρκρο:ικι·π Μιιιιυπδ παπι.

η $ια:Μο πω:: , ιι:.|ἱφι·ἑαἱ παππίειισ

ποπ:: βπαππ'οι·ε: πεβίπειιπο, ΜΙΑΝ.

Με,ςο· πιωππωι πο» π: εαπεεί!πιιυπ,

πε Επιει·ιπι οεσιιίαιω·,επ ποιεῖ: Μπικ

ιιδ πρεπε.

νι Λ ιιιπιπιιιε πε Ρι·ίιππ ριιι·:ε

()πι1πι.ιιιιπε ιιιπειιπιιιε πε επ

πα, ΓειΠεε: πε ΜΜΜ πιο πιαιεπείο]

"' Ε: πω:: ιιαπε πιπ:επΞ πο.3› πω”

ιπππιιοε επιιιρετιιιπιιε ει ι·εΙε8π:ιε,

Η Ειιε:ιπ: Μππι:ιιιι·ο πιιιΙεπειο, πιο

:πιο ππροπιι:ιι: μαπα :εΙε8.ιιιο Με.

ει ιιιι:επι πιει·ιιι: Βιιππιιιιιι·ο πιΔΙείἱ

ειο , πιο :πιο ιιπροιιπιιιι· παπα πε

Ροτ::ι:ιοπίε,εοε επιι€.ιτειπιιιε περοι·

ιπ:ιε:ιι:πο.Λεεπ:.ιπ ι.πιιιΒ.πιοπ.ιιιε

Ριι:.ρο:.Γοι.5.πεποτ:ει:ι. "' 3επ ροπε

εοπππει·ι Πιιιιι:ο ειιιίτιι:ίε, πιιὸπ οἱ

πί:ί'Ρ πιειΙεπειο ιπιριιπε ιιοΒιπ: οί

Γεππι:8: ΓρεειαΙι:ε: :ο ροίΒιπ: οεεἰ

πι:πιιιι::ί:ιι: επ ιι:ι!ε:ι: :.ιΙε Πε:ιι:ιιιι·ι.

8:ρππιπ ιιίπε:ιιι· :Ρ ποπ,::ιππιιαπι Ε:

διιιπι εοπ:ι·εἰιιε πιιιιπιιπ·ι.Ο6:ιπετιιι:

επίιπ ἰπ πιιιίπει Γει·ιμιιι·ι, ποπ οεει.

πε:,ποπ πιεεπιιοειπ:. Ε: Με πιιιιπιζ

τιιιοπ :Η ειιεεΙΙεπιιιιε,πό πω: ποί

Γε τσιπ ρει·πι&ιιιπ Ππιιιιιιιπ , ιιεΙ με:

πι: επιι:ιι:ιε,πιιοπ ει: πεοιΙίιιε. Ναι::

Ρατιπ ρπι·επι ποπ Εεεε: ίτπρεπιιιπ,

πιιιι:οπιιπιιε ιπιποι· ίπ πιιιιοι·επι : ιι:

Πἶπε :ιτοί.!.π:ιιπ 8: ιππ8ιπ::ι:ιι8.8: Η::

(ο πιίποτ.Ι.ειιιιιπ. Ρτι:::ει·επ :Με Π::

::ιτιιπι επ εοπ::ε Με 8επιιπ, δ: πει::

ι·ιιΙι :πωπω ιπ:ιοπιιθυπι , π: πω:

Ι·ιοιπο πι πο ιπππίε:ιιι:π::ΕπεπιΠ.

δ: πω: ιιππ.8: πι: ειιιιιε ς εποε! ει:

πιιι::ιοιΙε) πιιι:πτε πει :οποτε πιο Ρο

τει: πι: πιι:ιιιιιΙε πει εειιπίι,:μιοπ ε!

ιπππιι:ειοιΙε:ιι: ιπ!Η.πε ιιι.πιιιιι.8επ.

ιιεΙ ειιιι.:.τω πε:ιιι·πΙιιι.Εεοπ:ι·ιι πι

πετιι:,:Ρ Πει:ιι:ϋ :Με ιι:ι!εα: 8: :επειι:

πε ιιιι·ε:οιιιπ εοΓοΙιιιπ εοπεεΠιιιιι ει:

ειιιιίπε: επιιπι:ι, ω” ροΠε εοππειε

ιπ:ει πισω:: Η'.πε έιιίΗ.8: ιιι.Ι.οπιπε:

ΡοιΒιιΙί . πει: ιιιππ8πι ειπε Βετο::

Ρο ειπ: εοππει·ε,8: πως π:3:ει€ο πε::

πω πεπειιιιι: πιΠιπεπει·ε : ιι: ?Με

ριιιι.Ι.πε ρτεειο.8: πιω $ΥΙ!ιι.!.π :μια

ίπ 8:ιιιιι.6.επ ειιπίπιπ.πεε πιππ. Ν5

σπιτι Ιπιπετει:οι εοιιεεΠεπ: ππιειππι

€ιιιιΚιιΙι·



ΒΕ ΒΑΝΝ!ΤΙ$ ΡΚΟ ΜΑΙ.ΕΡΙ. ε;

είττττετί,ροπε εὁάετε Ηττα ίτττετ Πιοε,

ιττ τΗδτ:τ Ι.σωττετ. ἱΡΓε Ιπιρετετοτ εἰ

Ιε8έ Βιεετε ιιίάετιιτ:υτ Ο.ιιΒί ά τιμά

ευεππ εο.τε.τ›ο.ειεἰ.Ι.τἰτ::τ.8ε ἰρΓε Ιπτ

Ρετατοτ :Μάτ , σωστα επίπτ ιιιετττο

ττοίττει Βπἰττιυε, τρώτε: ττοίττει ίτυμτ

τίτυτ τιιποτίττιε:ετ Ο.ι!ε ιιετε.τιτ.ετιιτε.

!.6τ.β.8τ Μεο.ετΙ ΡΙυτεΗΡΓε ετττιτττ

Ιτιτρετειτοτ εοττεεόττ τμιο!Ηεττ·ι !ιοτηί

πεε τωΡεττε οΠ“ε οεείεί ικτττε εε

εειιΠε:υττΈαι5>Ιε .Οοτπ.Ι.ἰἱῇ.ῇ.ττετ:Β

τττε.π. δ: (:.άε ει€τΙ.Ι. (ΞτεεεΒιιτ.8τ Ο.

εεεπεΙο Ιτε.ιτητευτε; Γε Με τικΠ.υτπ.

Ι.ῇ.8£ Ο.όε Με τ1ιτί πό εεεΙε.εουτ`υ8.!.

τέτ.8τ Ι.τερτοτε:.Ο.όε τερτ.υττε. 8ο!.

Β (Με 9 ΜΗ:: Β Πετυτεττι:ευοδίΞ Με

ττε υετιῖ είἱ, φ άι: τοτε άίιιτττο δ: 8εττ

τίιτττι τ1οτι|τεετ τωτωΠε οεετάετε:εα?

τ1ττττεττ ι:ετιττπ είτ, ΜΗ εκ “Με Πειτε ί

ττοε Βατ,ιιτ Ρεττετττευτε τω: έπετα

|ί, ιτε! ρετττειιΙετἱ ροΠτίινο:ωιπ τω::

Πεετ,8τ ειιοά Ιεεε μτιπίτιετ·πε Ρεθύ

εΠ,ττοτι ΡτεΠο!εωτ ρωττΑπ1:υτ @έτει

Ι.Οτε.εεΕυε.8τ Ω.‹:Ιε Με (με υεττ.τετε.

3 ἱτιτρε.Ι.ῇ. "' Ιτεττι ροττε ευείττουε,ευε

τω τΙε βέτο το ετιιττετε Ι.υεεω,όυπι

οτΐίεἰο εΡΡ.ΡττιεεΠετττ.ἱΒἰἀεω Πετιπ

τιπτι εΠ , εστω Ικτητείτίρτο τιιεΙεΠείο

ἱπιμτττε ροΓεττττ οΙΐεττεί:ευΕάεπι ΠΕ:

τὸ Μΐτιττυε με ττκιΙεΗείο εκ ττιΠ εεττ

Γε, ε: ειτε το Πι:Βιιίυε ά.τττ1ττετί που

ροτετετ,εττἱτετετ οεετΠε τ ειιτετεεε

τετ ει: Με Μ.ττττίτυε οτ:εττΠ ροτι:ετίτ

Με ματια. Δε: ιἰε Με ειττεΠτοπε, υτ

ΒΙεττε ττο.ΐ.ΓυΒ τιιβττ.άε πτυΙτίε ευτε

ἰο.ρεπὸ.ὲ Πειττ.τ.ίε δ.8τ Με φτε:ίτίο

τοτιιτποτ·ξίεε Γυτ› Με τιτΙ:τΞεε Ροτετ:τιτ

4 τ:ο||οεπί. "° Πειτε Ροττε,Πετιιτοτττ είτ

έτι εἱυἱτ2τε, ςεὸά ΒατιττττΕ με τπειΙείἰ.

στο τττιμιττεΡο!Ητιτ οΙΐευάί ι ματι

τετοτ ιιετὸ :ΜΜΜ Μιτείτί εαπ ἔτι

αιτία εοτ:ιτπ ροτείτετε, δ: άτεεεετ

τΡΓετττ Ιοειτωιτιπ ίετε τιιι1Ιετιι ίΡΓο τα· τ:

τε : πτεε!το ιτετὸ τεττπροτε Με Βατω

τικ τ:Π οεεἰίἰτε ιτε! ο!ΐεπΓυε: ευεετττυτ

πυττειτίεΙ Ιἱεἰτεἔοτιιετἰτ οεετάττΚεΓρ.

άτΠτοδιτεο.ευ ε! :τετ τω. Μεττωτι

ότείτιιτεπε τιιιΙΙιιω Ρετ τηοάιττττ ειρ

ρε!Ηιττοτύε,ευτ Με τττοάο. Ρττττιο οι

Γε που Ικιβετιττ Ρτο Μπττττο : τι: ΟΠ

Ρεπάεπ.ερρεΙ.Ι.;.8τ Ηἱετ! ΤιιτρτΙ.Ι.].

τη Η.δ£ ττζιστΙ που. αρΡεΙδεπά.Ι.χ.6.Π

ττιτίε.8τ τΕάε ρατ:.Ι.ττ.τττ . 8εευττάο

εεττ) εειΓυ:ευτε ΜΒεττιτ τυπο ἰτιτετττττ

με Βατιτπίτο,Βεττε ροτιτίτ οεετάί.ετ8,

τΕάε ΙίΒ.ετιιτ.!.Π τω. _6.Πεετ.8ε Ι.οτ‹ὶι

ττετε.8ε Ι.ἰῆ.ῇ.ίῖ Γεττωπι ττιτειπ ΡοΓτἰ

ττεΒετιπ. Ιτετιι Η το ίτετιιτο όίεετιιτ, 9

Βεττι1ττίροΒττιιίτιηριιττε οΙΐεττι:!τ, ΠΠ

ττιτἱά ροτετίτιτ οι:ετόίΞ είε υτ Ριξτε

τιοτ.ῖ.Ιὶτ!› τυΒτΕ.‹Ιε πτυΙ.€μ12Π:το.Ρτο

υεοίετ1.εττΠ8.τιτ._β.εδίτετ.τη Η. "' $εά

τετετττο εοόειιτ τΒειττετε ροεεηιτὸά

εεε ττττεττεεί Βέπίτιιτττ τττττε τετιπρο

τε,ίτιττετ ειπε ιὶε τιιτε ροτυττ ερΡεΙΙτι

τί: τμιιτ:τττυτ ηυτητιΜ ερδο Μπι ριτ

τττεπάω9 υίττετιιτ ευὸά Πε : ευίει Μ

:τα άεεετη τΠεε ΜΙΒ είτ ετττιετίο Ε»

είεττεει.ττ.πΙΙ πο.αΡΡεΙ.!.ῇ.ιτΙ›ἰ Μεσα:

πετ. Βετο Ρετ ερρεΙΙαττοττεττι τατο

αιτττιιτ τττττου:ιτ.π ροίτ τωεωω Μ

τα ε!εεετπ όιεε.εκττ5 ιτε ε”. εε.τ10τ1

ΓοΙιττιτ. !τΙ:.ντ. Τιι Μπι επ :Με εοττττ:ἑ:

ειιοτήεπι :τοτε ηΡεΙΙ:ττίοττεω τηττε

ττεεεω :Με τΗεττιιτ Γεπτετττία δ: τετ

Ξιτείετιτε:υτ τΈεΙε τε τιιά.Ι.τ.ιιβί ττεΒοε

ττοτ.Αεειιτ.6ι ΜΗ! που. ερρ.τ›εττ.Ι.ῇ.

8τ τετ τυο!έαιτε Γοττίωτ εθ`ε&υπι Γεο

τεττττε Με , ετέτιττι ειστε ΙπΡΠιττι εεεε'

ε|τετυππ:υτ ΠΠΚ Ρωσίε.Ι.ςυί ιιΙτἱτιιο.

τω εε Εεε Ποτ. Αεει.ιτ.8ι ότι Ι.ί'ετιιο

τυτττ.6.ττιτί εκ εειιΓΔ.8ι Ι.ῆ.ῷ.ῇ.ἱΒἰ, ό:ΐ

απατη εεείρτωτιε &ε. τΕάε τιμίττΓτο

τυρ.6εττττ.τεΠ:τωεττ.Ι.Π ειτἰε.ῇ.Βἰ τε

τττετ1.8: Π:: ίιττττι άεεεω άτεετιπριτττε

Ροττ.τίτ Μετὰ. 'ξ τω ειπε ετεεωιτε:

°° Π στα



ρπ° σε πΑΝΝιτιε ΡΚΟ ΜΑΕΕΡΙ.
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Έ

Ο

Η σεειΓαε Μπιτ πρόεΙΙιιιισπε Ρπωε

κι ΚεΓΡ.πρ Με από τεπεοι·,ειε Π σε·

είειιίΤσιιι πό όόπιια:πει :είπε σα |ε8ίσ

ΗΜ! πσ.ειρρεΙ.πεπα.Ι.ι.ό.ι.ιόι, πεπ;

αΙΙπι·π αΙιππι ιπιατιδ ΡειτΕπιπι· : δε πω:

απ: πρόεΙΙπιισπό Εππιιακ πό μοπό·

είειτπιπ:πι όΕπεεο!!π.πειεε.Ι.ρεπ.8ε

πω παιε.ό.όι ειιιιδ.8: $ειι:Ι Τατέ:ΙΙ.!.

ι.ππιπ παπιππαιπ ειεειρίιπαε τα: εό

πειπππτό;ιιτ απ: ρα.Ι.π.6.ι.* απαε

το,πιιΜέ πεεπΓειιαε σε ιπειΙεΗεισ πό

εστπόπιαιιιαππε ροϋιαε Για: ίπ όιιπ

πο εεπιιῖ Ιιόπιιό , ό: ρσΠεπ όπιππαα:

αεεείΒιι, επ πιω όειππόποΓειι σπαει

πό ιΡίἱπε όπ:τεάιόπε.& πιάσω: πασα 8

Πε:παπι Μαι! όπππιῖ σα Ισεσ εαιαΓα.ΐ

τπαΙᾶς,παε ω”. πίεσ ειρρΙιεπτί,πεε

ωφει:Ια Γαρει· όπππσ Ια.εόιεΗ.ειιπι

παο επιπι εσπιείαιτειιπ ποπ αιεΙεο,

δι τπΠε Γεπιεπαει όιειιαι· σαΠπιιιαει,

είται πιό ε: παπί: παρεΙΙειτί,πό' πό εθ

πό ιπιετΙοεατσιπι : ια Ι·Εειπ Ρετ πι.

επα.παρ.Ι.απα. αι επἰιπ πεεαπιειται,

δ: π ΐεμιτει , απο επ επ σήτα: πωσ

ια (όδια:πι 1ΈΠίππΙ: ια: αι.ι.ι.ω μια.

8:απ εΓι ε: παει ι εόιτειάπ:ππαι ια ια

πω, παπα εόιπιόίται:πι 1·Εάερεεπ.

Ι.Ιιεεκ.6.ιάεππ παπι. Νειππιπαιεπιί

:ιδιιο ει: εοπιι·ει&ιι,αε| παπα εσωτε

&ιι αειππι πι όπ:ιεπεπι:πιίΈπε Α&. δ:

ό: σόΠ. Ι. ε:: εσπιτειδιιόπε. πππτε όοε

όειπππιπ ΡσιεΙὶ ποπ πό Ιπετεπε.Ρπε

:εκει ιππιιπτ ΡστεΠειε όπππαιπ,8ι εδ

όειππιιππ επιπετε:παειιε πιάσω: α.

Γι: πετιαιαε , πια επαεειτ. απε!ε ιπ πιό

άπόίο εκί8ετε πεόειι απο ..ι Ιε€.

ΙαΙ.τσΡε.Ι.π.ίἰ πω” ποε,ίαι:Ια πό αι

::ιτ,εόπεπιπο:ππιπιππε [από εΠ`ετ,

αι: Ιἰ Η παίε ια Με αοε.Ι.π. πω παπι,

όσπο παπι ιπ ό.ιππο ε, ό: ποπ «κατ,

πια εεπιππι Γο!ιιαε: δ: ποπ ρι·σεεΓειτ

παπι ιπι!επ αιεεπάο,ία όπππιιιιπ,πε!

ποπ : ιεεππεπααπι ώ Εππε επι ιπ- π

ιεπι:επιιισπειαιΜα:πι πε πι: πεπόσ.

οόΙι.Ι.ιπ εόπέιισππΙιόπε.8: Ι. ιπτετ πι

Ρα!.ό.ιπ.Εεοπττει πιάειπι·:πτ Ο.πε επ

παιπ.παππ.ι.ι.π α. Η πια: ειάιε.ίαΙ.

εππ.ιείὶ.Ι. Η παιε ίαό εόιπποπε. 8ι πε

πε ι·εό. άπό!. επτα Ρι·ίπειρπιό. δ: ει·

μπε Η πω: ια: άίε. πό σότ.Ιζῇ. ίπ ε.

δσΙ.Ι)ίε,πασά παιδί πόπσΒίτ,ρει·ίπ :Με παιε Με α.ιε.πό σόι. 8ει:Ιίε 3:

ι·εεαΙειταετ ιιΕΙίο ίπ ίειθιι,πππ: σήτα:

ε:: εόιτπειιι,πε! πιιπίἰ, Μπι :κι Μπιε

σε·ιπι τω Επι” Ιόι·:εκιΙιε θα πόΙ ποπ

ττέΠτ:αι από :ι&ισ.ά οόΙί.Ι.ιπ πσπσ

παπα. δείπ». Με επι ειιό ..πα @σεπ

απ. * Ια:πι Ροπε παππεπι Ροκ: όπππι

:πια σε ειαιιπτε Βοπσπ. πιο ιππΙεό

εἱσιπισπὸ παπ:τίται·,ππππαιεΙ Με όεϊ

πιτπε Ροίὲα πιο απο πιει1εόειο ειεεπ

Ιότι,8ιΡοπι ια απο όειππο.8ε πιάεται·

π) ποπ: σ:: εσ:παιπ μα· ε!ι&ιιιπ Μια.

παπι Ρεα:ΙΜιι ποτπιειΙιαπι Βοπο. σόι

παπε ΔεεαΓειται·:ιιτ έΐ.πά πιαπ.!.σί πα!.

6.5.δοΙ.κ.ι.Βγ.πιειππΡ Η ιΠε όειππιιασ

Ρετ ιΠπιπ όπππαπι , Ιεα τεΙεεπιισπό

Ρετσιαιι ἀοιπιειΙιππι,π› Βσπσ. όειόε

απ: ιπποπε ιπεοΙειταε, ποπ ταπε πό

Ρόκα ίισι·ππι ειεεπΓατι:2 ειαιειπ πετ

.πω πασα π:Γο ππόεόπι ι·ιιιισπε σκι

ειπιπ,πρ ιαπεόεπε ποίόπ αστακό :ιε

εαΙΞιτί;παίει πα όιιππααε όσο εειΠι πό

[πωπω ασπαει|ίαπι. δ: Με είὶ από:

8: 8Ι.ΕπταΙ τπαόεπάσ α.Ι.εί παλμό.

εΠιιιιπσπ εαπ) όιΐπαπε σε απο από

&ο,πεεαΠιτι πό ροσειιιιτ Πίπε εισιιΙτ.

Ι.απαΙιετιαπι.τεπιππ εοπα·:ι εΠ: πιππ

πι! πια!ιιρΙιεπιισιιεππ ι:ΙεΙι&στπιπ,πό

Γι:ππιτπτ παπίππασ μα:πειτό;Γες! πώ

παπα ιπαΙιιρΙιεπιισπειπ πειι&οιπιπ

ΐσπιαιαι· πιαΙιιό!ιεε.ιισ Ρα:πειι·αι·π : α;

ίΕπε οι·ι.εΙε!ί.δι ι.πόππιτπιιδ.8ε Η·:ι1°

Ιἱό.όο.σΧι1ἱ.|.ἰπ.ό.ίἱ πε ποιο. ά ΕΕόσ

Ραπ.Ι.ειατ ε|όπο.& Ι.ιεΙε ιια.6ι (Με

Γετ.ΐπει.!.ππιεαπππε. "' ἐστι παΕπ Η

ια απ;



ν ΌΕΒΑΝΝΙΤΙΒΡ πιο ΜΑ:ει=:ο. 97

ω

ἰπ ί:::ιπο οοπτίποπ:πτ·, ουὸεΙ Ι:όπί:Ι

ρι·ο πποΙοίΙοίο ροΙΙΙ.ιπ: απο ‹Ιο ραπ

πο.ίΐ ρ::.οέ περιιο:Ιπ:,8: ΓοΙιι:ῖ: Προ::

::οπ:Π ::όπωπί ρτο Ι::ιππο. απο:: ππί

πο:·ΙΙ:πε οιιο‹ΙΞ οί: Ιπ Ι:όπο ρι·ο οΙΐοπ

Γ.: πώ:: ΙΒΝ:: πιοτΙ:ιπ· επ ίΙ:πο:οΙΤο

οπόοΙ οπιποε 3ο απΙποι·ίΙ:α:ο ΜΒ::

Ιει·ί:οι· ΜΜΜ: ρπο',8: οοπ:ίΞ Μπα:

ΓοΙικιπ: οότπι:πΙ ρι·ο Βιππο 9Ι)ίο :τό

Γι: οτι: ::ιπ:ϋ υπό Έει&ό,οιι:Ι:ΜυΗΙ:ίο:

ρπέ τοεΙάί:Ξ ΓΥπόΙοο,8:ου:Ιά ΓοΙικι:

::ιπ:ό οοπτό ΙΙΙ:::ιε.ειΉ.Ι.Ι·Εοιιοά οι:

Ιπΐουο ι:πΙ.πο.Ι.ή.ΙΙ.τΙ, πὸ:Ι ποπ οτί:

Ιω:: ιΙΙοοπ:ΙιΈ :μοῦ ε: ρ<Ιιι:ΙΙ›ιι: 8εο.8:

:ο ΙΙΙΙ::Ιο ΠάοΙι:ΠΙΙ.:ποτ:πο. *Πέ φωτο,

Πα:π:ιῖ οΓ:,οιιοιΙ Ιήπίτπ: ρ:ο πιπΙοίἰ

οἱο ίππρι1ποροί:Ι: ο!ΐοπόΙ, Ζπί:Ι::ιπ

ΠΠ: ι·ο8ει:ιιο,οιιό:Ι ιιοπίτο: ε: ΓοΙικό.

οΙιῖ οιπιπάεΐ οοπ:Ιόπο.:ίοπο ΙΙΙ:.οοπ:ό

6ο οο Γ:ιδ:5:8: (με: πό ποπί:,ροΙΙ:πε

πω" Ιπππο, ό: Γοι·Ιρ:π: ίπ πυπποτο

Ι:εππΙ:οτό ρ:ο ιπ::Ιοδοίο:ουετΙ:ιιι·,

πυποιιἱ‹Ι ΙΙ :ΔΙΙ:ο: Βαππίριεἴἱπιρππο

ροΓεί: οΙΙῖοπ‹Ιι ή: ρτππο ρι«:Ιοτρι· 92

1Ισ.@ΙΙ: ιΙΙο :1υι111ΞΩΙειτο ιιιοΙιοιε πο

οΒΓοοπἰ:ιι:ὲ ιπι·ο ιΙἰιιοι·ίἱπτο‹:Ιὸ σοῦ:
οο:πι·,ειο Η εΙίο πποΙοποίο ρα::ειΙΙΙο::ιτ:

ΙΙΙίί :μπε πιο άΙο.ποπ οΙστό.Ι.Ι.8: ΙΙΙ:Ιο

το ίιιά.Ι.οό:οιππί:ι.αάιΙΙ: ιΙο.Βγ.Γ:ι

οι· Μάο οτΙ.ΠοΙ.Ι`υρο: Μ:: οικεΙΙ·.ΙΈ:ί

ΙΙ:ο: απ πό ορο:ΙΙ:ο ΜΜΜ Π: :πεπο

ΕοΙό:όε ι:ΙΙοί:,ίπιπ ΜτΙ: οικοΠίοπόΙΙΙό

::Ιο ἴεᾶο,8: άιιπποΙΙΕπ:ποΙροοει:ιι:,:ρ

πό οπο:: πηΙοδοιό:&οιοΙπ ρι·ε:Ιιέ:ει

οτειιόόο,:Δτπό ίόοοπΒιιἰ.Ιπ Με οπο

ίποποπίεΙο:ιιι·.άιΠιπευό:Ιϋπιπ: οπο

ω:ω: ίπιτό:ικ,ίτε ερ οόΠε:,οιιὸ‹Ι Ι::

πι:: πο:Ι:Ι:ΐ ιιοπί: οΙ:α:Ιο, 8: :Εκ πο::

υοπἰἐάο, Γεώ :Ιί::Ι:υ:· ::οπ::ΐποπο :ο

ιΙίοδ,π: Π:: :ΙοΙιιε Π: οκρτοΙΙΙ:: ΙρΙ`ο Η:

8ο, δ: ρω· οόΓοουδε Π: :παΙοίΙ:ίιτπ::

οι:: πό Επί: ί0υδιιι:,8: Η:: πό οόίὶπ: Ιπ

:πιο παπα: πο:Ι:1:ϊ,8: :ίἱε πόΕιιΙ: 4ο

Με, Ιο‹Ι οιιΙρε:8: ροι· οόΙοοιιόε :μπώ

ππΙοδο!υπι : ρω· οι οπο: σ:Ιι:Ι&'.Ο.:Ιο

Ιυ:Ι.Ι.ρι·ορο:Ξοϋ.6.Ππου:δ :οι::.ποπ

οΒΙΙ.ΙΕ:Ιο οιΙοπ.Ι.Ι.Ιπ ΙΙ.οιΞ ίΙ.οοίε ΙΙ

::ιπ Πω: ι·ΙΙ:ιο:Ιά οό:υπποπο,ίω ΙΜ::

οπι·ίι Μικτό οΙΙοδ:ιτε.ΙΙΙ:Ιο πρρ.Ι.ο:ο
όί:ο:.5.ίυΠΙυε.8: Μ:: οόΓοπΓυ.ρ.υΙ:.

Βγ.ρι·2:οτοει :ΙΙ::ίτ Ιο:,9› ἰπ οιιΙΒιιΓ

οιΈ:1ι:ο ::.ειπίΙε, ω: ιΙοΙι1: υοι·ίΞιιιπ, δ:

πρι :ΙοοίΙ ποιπό :ΙοΙΙ&Ι, 9 ΠΙΝ :Ιο

Ιίδ:ίι οκ::ποτάΙπωίΞ :ΙΙ::Ι:ιπ ό: οοΕ:

:οωι·,8: τΙίοΙΙ:1: :::ίτποπ ΠοΙΙΙοπο:πω

π: Με :::Ι.Ι:οΙ.Ι.ΠοΙΙΙο.υο:Ε8: π: ο

ποτπΙΙ:ο:.8: μα:: :ρ ΙΙΙ:: πό ρετοπἔο

Ιπὸ.Ι·`ιιΙ: ίπάοΙο:ουΙει οοΙο πό οπο:

:μή πό οΙ::δρο:ει: ί:προι·Ιο ππι8ἰίΙι·ο

:πε:υ: :Σάο το ΙπΙ.πό ρο:οί: ιπάο:Ι.

8: Ε :Ιο το πιέΙΙ.Ι.ίΙΙ.5.ίπ Ι:οΙΙο. 8:Ι·Ε

:Ιο :ΙοΙ.Ι.ίἰ Ιοἔε:π:Ιυε.ρ:2:οτο: πιο

ΙοΙἰοΙιῖ :ΙΜ ροτοΓ: οόΠ:Ιο:πτει ρτοΙα.

:ἱοπο ποτόοι·ό,οποά οί: τποΙο θα..

το.Νό π:::Ιο ΕειοΙ:,οπΙ βεί: :μισά Η::

,ΜΜΜ ό: :μπει βεί: οΕΙ' πό :ΙοΒο:

Η::οτο,8: οιπΙ::Ι: επ οπο: Γεοοι·ο :Ιο

Βο::π: ΙΕ:Ιο :ο8.Ιιπ·.Ι.ουί πό Ι·ΞιοΙ:_8:

οί: ρΙππίι ο: οπίποπ οΙ:ο:ΙΜ:ιάίοΙ,

ω: :ρ :Μοτο πό άοΒο:: 8: :ΙοΙι:: :Ε

Ιο8ο έ:: πό ρε:Ξ‹Ιο ρ:οΓυππ:ιι::π: ό.

Ι.π6 ρο:οΙΙ.Ετό:ή ιιΜο:υι·,ουο:·Ι πό

μποτ:: ΙικΙΙ:Ι, ποΙ οό:υπ·παοδ απ, πό

ο:: αΙππό ιιοΙ οοΙί&ό:πειπι πό οίΙ Μ.

?κι Ια οπο: πο:: :ΙΙοει:,ο:8ο ποπ οί:

οΙ:&ό:ιΜΈιΙο ρτἰιια.ιΙοΙΙο.Ι.ύῆ.ρ' Ε.

ρωταω οΒΙίεει:Ιοπό Πιιππιπ :ΙΙι:ί

Πο :::ι‹ΙΙ:ο οΙΙ ΙπΙὶ.‹Ιο οΙ:Ι.6.Γοοποπ:·,

ουίπε φωτο :Μύθο ο:: :ποΙοί·Ι:Ιίε

οΙΙ, 8: Ιπ ΙΙΙ:: :μπω ΙροοΙοπο Ιπιιορ

πω”. ουὸ‹Ι ποπ οΒοάίτο ΙικΙΙοί Π:

όοΙί&ϋ,:1οΙππΙοδοΕυπσ, ποΙ ιιοίῖ:υ:

ΙπίΙ.:Ιο οΙ:Ι.οιια οι :μοῦ π·ιπ(ΙοΕΡι·ρ

πω:: οππππι πκιΙοδιοίπ π:: ΙπάίοΙα,

τω:: ρυΙ»Ιίω,ουππι ρ:Ιππ:ει, του: οι·

:ΙΙπαι·Ιει ό οι::ειο::ΙΙππω, Πιτ:: :Ιο

(5 Ο ΙΙ::ιρ:ει
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ίΞείρτιι ροτ οπίίπδ,8: Πιό €όρετεπιί

Με τίτ.ίπ ίΕιίοιιο,εί ιίτυ.‹ὶε ρι·ί.άεΙί.

πί2_ιπε :ιό πειί.ιίε :ίρροί.6ε ‹ίσ ποπ πίί

@Μέ ώ τε·ρ από. Ρί·ειττετε;ι Με· τίπ

@πω (π: ρίιπίεπ‹ίο εόκιίπωεπί ποπ

ρίικοπτίε ίπάίεί, είί:ροίίτιτε ίπτετ οί.

ιπίεε τκι&.Πιό ι·πρ.ί·ίίί όπίε ίπ: Μ;

πό 0βΙό.δέ ΙΈείε π: ίιιό.Ι.τόωππιείπ.

μου: ιίετί.πί Γοπίιι·,Γεεί :ίί·.ρτπί›οτΠ: ρίου: πεπίπΐ Γοπετ:ιίτ ποτ.ίπ Μ,

πε Γει·ίρίεί·ότ. Νίιπι Η εοπεοόείετιπ

ςιιοάίίΒοτιπ:ιΙ:Ποίό απ: ιπ:ιίοίίσίιί,

ίόπ οί·ίιιι€,Γειμίετετπτ ςρωί πυειίίΒοτ

είιιίίίωυί';ί ροΠό::ίζί ει·ίι·πίππίίτεί·. '

πυοάΒΙΓπίπ οίί.ιίίθείδιίπ «π οπίίπ

ίπποι· είιιιίία ίικίίσίε δε ι:τίτπίπειίία:πτ

ίσίτιπ πνιΜίείίι ὸί‹:ί πό ροτεί1_501_ Η ίπίί.ι!ε ρυΒ.ίι1.ίπ ρτίπ.$εά ροπε*εό

άΐΜ:ιττ.άε Ρ.ιπο ίίίι:ίτ Βυτίο σόιπίπε

ώ ποπ ίίεΒεί·ί ρω Β:ίπ.ρτο ππιίο:·ίί

οίοά,ρει· Μπα ρτοκί.:ιΙΙε8.Νοε (ω.

είπὸό ίπικ:πίπίπτ Π:τίρτυε ίπ ίίΒί·ο

ρπππίτοτιί, 29 ίπ από πυιπει·ο:παπ·ι

ρεορτετε:ί πό ΜΒετιιτρτο Μ'ίπί.ρτο

πι:ίΙσπί:ίο, που: πό ίπιρετιιτ ρτο άο

επτίοπε πιιίε,εκ εο ΓοΙο παπί ίπιίε

πί:ίτυί Γαίρίπε ίπ πιίιπετο όεειίτιο

πϋ,8ι ίπ οοί·πιπ πιαιτίε:ιιΙιίε,ιίΒί αΙίείε

πό όσα” ίό!έπίτει· Γε εκατό: π: θ

είε: όεειί.ί.Ηετέπίιισ.Ετίππέ επίπι είί:

ίΠικί, επί Επί: ποθ Β:ΐπίτιί ρτο Μαίο

Ηείο,πό Γετίρτιπο Βειππί.πιιίά επίπι

Η ει: πίκρα είπίΙί αιιίΓε ίπιίεπίππί·

ίΕι·ίρτω ίπ Νότο Βίιππίτοτό ρω π3:ι

]είίεί0966τΙό πό ρι·ορπ:ται επί: ί:ππί

ως ρω πω!εί·ιείο.:ίιιτοα Μ: αεί-αεί

ποπ ΕΕόο αιΓποπ.ρεο.Ι.Π Γοπε.ιΒί,

ποτίπιτέ Γρεδίωπικ.Ιιέ πό οΒίἶείιίὸό

πίπεί·ί ίπ Κήπο άπο ίΠί ιιί πό ώρα

:Με πό εεΠίίίαΐάό,πεί πό] ΓείτίΓίίππόό

άι: εόε!δππποπο ΓοΙπόοίηρ Π: ίπ Η.

πο αυτό Ιίίπ.8ε πιίὸ‹ί ὰ πιίοι:ππόπο

ροϋίτ οίΐεπάί ίππρίίιίὸ.Ήρι·ο πιω

ιιίεί ίπ ποπ :πω ίΠε ίοέπίτπ: οθ'οπ.

3ί ροίέίτ ίιπρυπὲπίίεερ Πε.ΓεοππόΕί

ι:ί.Ρτεπε.Ατε.ςιιίει ίικίε::ίπ πω απ:

Ι.1ίιίΘΗΠ ίπόίαιίΐοίΠιιά ?οτε ίπ.·ίίοίί..

είΠ,ίιπροἔἔ‹ίο ρα? τππἔπέ ΒΞπίτο

το ίπ.ιίε είο, δε ί ω ο επΓοτ πί
ιΙίειιίτ επί:υΠιτσ:,εππί ίιίΠίτε ρτα:τοτίε

οίκιίΓετ,είί&ε πό εΠίει επιίΓπίπε ὁ Γεπ

ίδτίει ίπάίοίο,ίίευτ πα: τεί2:τίρ:ίί ρι·ίπ

οίρίε πό όοΒοείτ ίιΙίππό ό00ίΡθτθ: π:

ίί.όοπίε ππί ποτό.ίπει.ί.Ηίτιί.ρ.ίπίΣ

Γυπ.8‹ επί-ίπ πιεί πεπ.πετε.ίπίρεττ.

ί.ί.ρι·ίπτεται όποάΒ1&Γι είί ίΕοίίκ:ίπίπ

ΓεπτεπιίΞ, όπείί Ιεπίτίππί ιτίο!εκπτ Ρα

δίό,8ε πκικίιπόίπ Γεπίδτίίε,πυρ ίπτετ

(ίοωε "Μαπίπ ωΙππίίπε ίπ πό ρω Π. 0π1πεε ρτα:ίιιόίαίτ &ε."'ίιδ Γπόίίε:ίο

τεπάο:πείπό Γεεριίτιιι· είπω ο!› οι:

ιιίόαιτυι· ετίιπέ εκττεοκάίπειτίό:ςιίία

πό Γαίπίτιπ ιιΒίοίίίμιεείί ό0ίυε πά

πω” πο! ρτεί-πιπρτιίε,ίπ πό πεπίό

@ο πεί ρατόείο, π; ρτορίει·ε:ι Η: ετί

επε·π πείπκιί6Ησειιπ1:ιίτ11ίό61°πι13 ίπ

80ίοπε άσε ί:ίοΙο πωπω ίπ τόπω

εωρί1)ί π8ίτιίτ,ερίἔίίό5ιίε ειδὶίοπε ὰ:

ιίοίο, φωσπω:: εξΕιρε ω: ρωτάω.

Πε Πό οΜίπιίοι:ί όίειιιιί·-άε ΕΜΜ

ηίοπε ιιετΒί,όπί:ίίεςυπάπ πω;» ορί.

ποίπίπίε :ιι·Βυπίετατιό,ίίπε εΠιιίίο,

πό ί'αείτ ρ1οπείρτοίκιτίοπε, 9 Π: π,

π.

όιικΠιοπο πω: ροτείίατι $επίιτιι πο

τί8ίτ είε ΐεδίο, ό: άπό ΑΠΗΓοτίΒυε

ππί ίί›ί ετωπιτε, τῦ‹: :πε παπα: οροπΐ

οπίίπετίοπίρτΜΕ·πτίείιί:είίί. Μίκυ..

τιππ οίίίπ Με είιίίτατε,είυὸό Βίιππίτί

ρω ίπειίε·ί·ί:ίο ίιπρυπὲ ροίἐίπτ οί·ί·επ

ιίί,8: π) ίΠί ίππ:Ιίίεέτπί· Βίίπίτί, προ

τό ποίπίπσ. τερετίπππιπ Γετίρτει,ποπ

κ:ειπο:Ιίωι ίπ ΗΒΗ: εΙππίίί άίᾶσε κ:ίπί

τειτίε.πεοίὸίτ φίδι! Ουί. δε Τίτίιίε ?τα

πω, & περσι” σΙ.Επεει:ός ρίοποίο

ίπίπίππε, ίπ πόρο ?οτί οίί οπίίΒιίε πα

ά.ί!δέ21ίί8 από ίπΓιίΜποίππτ 6ο,

Ι.πκ!ιπιι
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πω:: :ΗΜ ά.Ρο!!:ιοαπίε, δ: Κηπο

:·ϊι: πω:: Ρ:οιογ:οτπ_ 8: :οέ:οτο:π

ορ:ΓοοπαΙιε οεο|οιῖ:ιε, ουδ οοπίωσει:

ίοι·ο οποπικί: πιο ιπ::!οπο:ο, ό: απ

πώ :π πω:: πω:: ι:Ι:ιπιππι:8: :Με

ΙΒΝ: τοπιιίΐππ: οι! ορ:Γοορί:Ρτο απο

πκιΙοΗοιο, ::ΐοι:Ξ οΙο::ειῖ.Μο‹ὶὸ π::

:ο οι:εί:ιοπο,οπ Ρω::ει: ποΒοι·οπ:

ο: ΡοΠοπτρππιτι Ρο: πιο:: :ιο:·πιππ

Ρο:οπ:::δ,ποπ οοΙῖἔιο :Πέ:ο :::ιππο,

ού ά:: ὶΙΙοἰπἴἱι!τι:,8ε πιι:Ι::ε πιιΙπο:π

οπο πο:: ειπε:: Ειδ::ε,Ιίοπιάθ απ:

Βετο: :επι πο: τοΠο.ι, Σ! Ρο:οοπ:`οί`

:Με ΙΡΓοιπ.ΑΙΙ:·8::Β.:π: πι:ποπο :Η

δ:ιί·'ω::οε πιο:: οπού, δ: πω:: :ιπ

1:ππο Ρο:::ο:·ί:: Ριπάίθε εδ:πι:το:·ο,

ειιι:οτιτατο πο: τω::::, Με: £οπ:τ;:

οιοοοει:ιιτ,οιιόάιΙΙι:ά Βεΐπιΐ οι:: :Ρίο

:πιο ππΙΙιῖ.Ε:ρ:ἰπιὸ πιπο:πτ,3, πο:

Β·ι:το: Ρο:ποτι:π: :ιο ιπ:ορππ:::, 8:

οοπειέπαι·ι :πο πι.ποποιο Ρ::ιεἀἰᾶο.

Νί οόΙ::::, ε) ο!ο:ια:πε πο Ρο:οί: σο::

:Ιοιππ:::·ι Ρετ :ποιό ίΕοπΙ.ιτο:ι:: επ

::ἔι ο:: ιπι:Ιίι:.ο,ο: Η οΙο:ίοί.ποι ποο :ο

ΐοιΞιο,ποο ::οπσΙδπα:Ιο Εει&2 πο :Ιο

ι·ίσο Ρο: πω:: Γοει:Ι:1:ο,ποο οοιἄ οο

Ρ:ΈἱπάἱοΔ::π: οι: ὰ ποπ :6Ρο:.ιπά.

πο: :ο:ιϊ.Ω,άο :φπα οιοτ.3π:1ι.Πο

ιπιιππο.ππάο πω:: :κοπή πω: ι::

Βοι·:,ικ Η ππποι:Ξ :Μπα Βιδ:ι:, οι`:ιπ

ππΠιῖ ίἱ: Μο ιι:ιο,δ: ω:: ποιου: το

ίι:ίοι: :πιά ίι:πά:ιοε:π::πω ρο

μ:Ιοε.(),άο ΐι:π:.::·ι, Ναι:: οπο:: Ρο:

:πιο ιπάΙαϊ Κωδά:Ξ οΙ:, 8: Η πι:: πο:

πιο, πό ι:ειΙο:.Ο.άο άοοπ:ίο.!.πο:ι:ο

ἱΠἀεΧ:Νἔ πό οί: τοᾶιἔ πο:: :ιιππίσο

:μισά πι! οΙΐιι:ιι: Πιππ: ποπ π:οέ:α::

π: απ:: :·ο8πΙε ιπ:ιι.Ι.Βιέ:ι:π:. ππ::Ε

οπιίοι:ο απο: ιπάο:κ ::|οπο: οπο ι:οπ

:οπιπε ΕπιιΓάι&ιοπο π): ::οποοίπ:,8:

:ο ε!το:·ιι:: ιι:::Γάι&ίοοδ Γο :παππ

Γεο:ο πο:: ιιοΒο::ι:: Οοο πρρ.Ι.:::›ρο

:::ο:οε.8: (Με οι:ο.ποΙ.οπιιο.Ι.οπμ

οππιἔπο.8ε Η Γεω:: Η:ι:ποπ υπο:: π:

(Μι ποπ οοιπρο.ιπάιο.Ι.ι.ροτ :ο:ιῖ.

8: ι1ο!ο8:.Ι.ποπ ι:πι::ε. 8: οι: τοπιο:

πω:: Πει:: οι: ιπ::ίο άοπ::π:ι::οποε

δ: ρτο!.πιοποο οόί:::π::,π: πππΓοι::ΙΣ

οπο: Μ: ::::·:Γόίθιοπο ::οπ:οπιπε,ίπ

:ιΙ:οπιιε ιι::ιΓο:&ιοπο:π Γ:: ποπ Μ

ππΓοοιο::πι :ο επί. οι:ο:ποπο οροι·_

ορ:ΙΕ.ιπ ρ:ἰπο. ::Μέ :ιπ:οπ: το:ιῖ απ.

Βι::διπ: οπο:: Οοο ::·Π.Ι.::οπΓι:Ι

κι πωπω. δ: Βοι:ο:πιπ:,οπίο ω"

ΐοτιππ πω:: οι @πιατα (πω: ποι:ο

:Ι π::ιο,8: ::οπΓοι·ι οοπο::ιο:π: (Μο

οοπ.ιπ:ο:· πιιππ·: 8: π:·ο.!.Π πω”

οιιοπάα:π. πω:: 8: οοπι:οιππ::::Ξ πο.

οιΡιπιπε π:: οοπόοιππει:πτπ:π: Επι:

το ιπάι::Α.Ι.ίΐ ιο ποπ οι:::πΙ::.6. οσο..

όοπιπ:ι:πιπ. Ι:οπ: ο::Ιιι-ι::·οποτππ: πο..

@πωπω πιο ο:ιπ:ο:οπει:ππι : απ: πο

οοπ:::: :ε:ο.Ι.ποπ ρπ:αι:::.Με οπο

ι:ιε.Ιτοπι :οΠοπ:οπ:π:·π ει:οιριτππωι

:ο εοπΡοέ:ιιιπ:ι::.:Μο ι:ο:Β.Π πιΕ.!,

Ραυ!"$-& Ϊεάθ Ρα.Ι.ίΐ πω: :ιἔοπἰό.

δ: :Εοποπιππ:πο. τοΠεπτοπ.πΡο:·.Μπ

ππΙε:·ῦ.:.:οΓροπ.ἰ::: ριιτο:, πω:: (Μ

πο: ρππιτί,ε:8.:Μο ρα6:.Ι. π:: :ερ:.

::ιΙ:ε.πά πω: ίΕιά Τπτοι!.Ι.ι.6.Επ,

(Σάο Η.::π.άοί”ππ&.Ι.ϋ ρο:ο:.8: ΕΜ:

:Έπο ίεΙΠε.Ι.ιπ:ρποο:ο:π. 5. Η οπιιπ

Γ::·πο. :Μο ο:ιπ:ίπ.ο:ιρι.Βει·οοι.

!.ππ.ποι π “ ' ° ·
Ρ ιπιι::, οπι Γπ:::ρπ:: "ω

ιποαπ:,ο:·οάοπε απ: :Πο Ι:2:το:Π:π.

·:::ιπ:.Εοοπ:τλ πιοο:π:,οποπ πω: μ'

ΜπυΓ:ΠΜπ (Μπι: πω:: ΙΕπ:οπ::::,

“ε” βαΠ-ΠΠΠ7: "Μετπ: ρ:·επιθο.: ο::

οιιἴειτο ο μι:πε:πεπ: :πιο παππιΐ πιώ

:ιάΒιιίπίπ:οιΠ ιπ:ρππιτειτοπ:,ιπο Ιο

εί:ιπιο Μπο:πι·,Ιί::ι:: οι ποπ ιπΠο,8:

πο:: Ιοειτ::πει :πως π::Βο::::ρτο Ιο

8ιππ:α ι::ιοτο, πο πο :ιάι:Ι:οτιο Ρο

π:α:ιιι·,οπι εαπ: οο8ποποτι:, ίἰπ:ο:·ο

ασκ:: 8: πωπω πιιιτι·οπο: ιιιιιοΜ::πτ

ΕΜ! Ιοε.Ι::Ι.άο ειιιπΙ:.Ι. ι:Χ0τ.ι.τοΦο.

θ ι ..ο

ου
ἡι2/ φ:
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δ: θιεί: σΡ.Π·Ποεει.8: εδάι.ι&.Ι.ίί ί8πο ε

πιπ:ε.8: ίΕεΙε ίπίιι.Ι.ί:επΡπόΙ.εοεο

πε. Θ. Η :πιο πίίείπε. 8: δ. πεί ίπει.ί.ίί

ειπε Ρωε. Ρίτε:είεπ επίπ ίΠε εΙείί

εεε πω: ΡυοΙίεε Ροίί:ιιε ίπ Βἔπ‹›,8ε

ίείίΡ:πε ίπτεί εποε Μπί:οε,είεάείίίι

επ ;ὶ οποίίοε: ιιιιΙΒο ευπι ?οτε ίί:ὸ

οδ.πί:ϋ, δ: Η πεΠείπιίε άίεείε είπω

ίίππί,είεείΡείεπ:ιιί ΡίεεεΙί&ί πιο”.

:πίεΙε ίπ δε Μίπ:ί, πεί είίε ποπ :Ιε

Βε::υ:€.όε Με επί ιίεπ.ε:ίπ.ίπίΡ.ί.ί,

Νέ Ρτίπείρεε οπίπία Με :ιεείερίπε

(οππΐ:πί, 8: ΓΡεείείί:εί ίπ ιοάίεέιίο:

Η: Πω:: οίίί.Ρίεί:ΐε.Ρίείο.ί.υπε.εά Η.

Ρι·2:είεει είίοί ίιιί:ίε ίοίίοπίοιίε πω

μιίε,εχειίΓε:ίοπε ίπείε:πί,ίπ Με ε:25,

«με εοείεεπείει πεπίππί:ιι: πω Βο

πο.ί:ιΡ:.ί.ίί. @Η ΡποΙίεεπυε.8: ί·Εί:Ιε

μεΙοί.Ι.πιίΙεε.ο.πίπΙίεί.ίεποίίίε επίπί

ποπ ίπ:εΠίΒίωί ίίεΙίπείίείε:υ: Με

πεζά οοί,Ι.ε:: ιππΙεπείο, Ιίείπ ιίεπίᾶ

είίοίίάεάίπίπε:ποίε πό ε:: πίεΙί8πί

::ιίε,Γε:ί ΙίιπΡΙίείωτε Ρεεεεπί:, είίίίθί

είε :ίοπία&.ε.ιί,ίπ 5.8: Επί: ε:ί:πί ‹ίε

ίίπίπο.εεεί.ε,πό ιιίίπι.ίε.8: ‹ίε εΙε.εκε.

ε.σ.ΡοΠοΙίεε.πείπ δ: ίπ άείίδ:ίε Ρετ

είίπί ίΠί, επί ίιίΠπιπ εειιΓεπί παπα::

εί·επεε!ί:ο:ΙΕάε οοπ.Ιίο.ί.ίπ Γείιιί:υ

εε. Με:Με ποί8.ι.;.6.6.εί :Με π.

Βεί.επο.ί.Ωίπεεπιιε.9.Ρε. Ρία:είεε:

ίίίπά ΒείππΠ πό Ρο: :Πίεσε Ρίο ποί

Ιο,πίΙί είπ·π Επείι: :ίί&ϋ,ιιεί πεπε&ιί,

8: ίίεείετίι Ρίο ππΠο 8: πυΙίπίπ,ίίειί:

άίείτπυε πε ίεΠεπίείο,οποά ΡίοΡ:ετ

Ρία::ετί:ίοπέ επί ίπ Ροτείίπτε εόίὶί

τοίί,ποίΙιΞ είί ίΡΓο ίπίε,8ε :ειίπεπ ίεί

Μπείτε πό Ρίίπε εΒ, πο: Ροίεί: πει

Βείί Ρίο πιίΙίο,πίίί Ρίίίπὸ Ηιεί·ί: είε.

είείπ Με πιίΙίϋ:ο:1ΕπείπίιιΠ.ίπΡ,8ί

ίίίί.απ.Ι;ποίίο.8οΙ.άο.Μεο.πε Με,

π7.εεΜ πΓεί.Νίε.Μει:.8: ππ τπιιί:ί

:ίοε,Γιίιιί ίπ Με οΡί.9› είπω Πίεσ

;ίοε ό: εΙείίεπε Ρο:ιιείί: ίίπΡππὸ 08

ίεπε!ϋ,ΡείίπίπΡίο:ίί.οιΙΙε .8επι1ίει

Μ:: επ Ρίο Με ΐοίυ:ίοπε.ἔείε :ιάιιί.

Ι.Ρε.ιιοί ίίίεί:οί, 9 ίΠε ποπ Ριιπί:οί

εΙε ειιίιιΙ:ετίο, πεί εο€πουί: ίπιιΙίείε

πιίΡ:5,επί πωπω ππιΓείε: πωσ τε

Ρπε1ίί,ίιεε:ίίίε πκιίίτιίε ποπ πω, δ:

Γεεϋείίί ΐοίππέ παπά τπίίετί: ΙίΒεΠᾶ

ίεΡιιάίί, :είπω εκεπίπ:πίποίε, πιο::

ίεποίειί, επ Ηπείί: ίπίίΠίε ίπίεΙίοεί

Ιυε,ιίεΙ ποπ. πε ποε πο.εγ.Ο.κίε τε

Ριιιί.επ:Ιι.ίί πιοί.8: Καμπ Ι.είεεείει

:ε.ε.ε:ί εει:1ίο.ίίΠίε ίπ:εί:0.οθί.:ππ

πω ίπ Μ.6.ποπιπάιΞ.εείΙί.εείετιί.

ἐ‹ίε ι1είί:.ίπίΡίε.8: Ρίο Με ίο!ιπίο

πε είί5 €πει:,ΕΡ ιΠε πεοείω Ρίο πή

ίί:ε,επί Γε1°ίΡ:υε ίεΡείίίπί ίπ ππιπε

το πίί!ίτπ: ι1:ίίζείε το ίπίΙί.ί.εκ εο. 8:

οπο: εοποί:.Ι.πιιίεππ ;.Ε:Ιίεεί εοπ

:ία Με εΙΙεεε:ίοπε πί3εείιιί)π:. απ

μπε ίπ πιππει·ο όεεπίίοπίί, ε: εοίιΐ

πίε:ίίουΙε,πό είὶ ΜΒείίιίε Ρίο εεε::

ίίοπε:πίίί ΙΕ άοεεει: Γοίεπί:εί οίεΙί

πωπω: π: Βΐοε ιίεειπ.Ι.ποείεε. Νεε

οοίί.είίδ:α: ΓοΙ.«:Ιίδίω ο.εδάεπίπε:ϋ.

εππί ίε8ίοιίε ίυΡίεὶ είΙεἔειίε:οπίε ί!

Ιικί ΙοειΞ πειοε: είπειπ:Ει πεί εοπείεπε

ώ: εμε ποπ πεπείιιί Ρίο εδάέπε:ο

ππίποε ίεεί:ίππε εοπιίέπει:ιία,ευεπ:ίΐ

αεί Γε,Γεό εμπιπτύ εάοίίοε;Γεει.ίε.νε

:πω ειπε εοπίὶί:ί: εΙίδ:οε ἴίε:ίεε Γεί

ιιίπε, εποε! Ρίεεάί&πε είε:: εΙείίευε,

δε π» ΓεεΡίπε υίάείοπ:εππί εείεοίοίε

ίπίίδιππιίε ο;» ποπ Έπείππί ί8πείί,8:

πι: ποπ Ρο:πείιίπ: Ρίεε:δάείε πεπο

τΞίίίιπι Ε”πό:ί σε! ίπίιο, επ Ριπή: εσπ

15 εεπίπει:ιιε.*Ι:ε Ροπε ίπ Πε:πίο εσπ

τίπείί,ΡΡ οἄίίίτπ: Ρίο πτείεπείο Ροΐ

Π: ίιπΡππε οίί'επόί, 8ε ε!) πιίΠοε ΠΠ

Ρίο:Πε: πιπίίΙίιί,ιιεί ίεποίεω εεί:ίι

μπω: επείί:πί ποποιιί‹ί ίπεί:ίο: ίπ

Ρωτή,πιτί Ρίο εο “Νέα εευΓεε :ίο

Γειί:ίΞεκίίε Ρίο δεεοπτπὶ:ιιτ ίπ 9:12

Ι:ίοπίοιιε Πειτο:ί8,δ: Γοίπε,π) ίπείείο:

π:

!



131€ εΑΝΝ11°18 υπο ΜΑΙ.ΕΜο. ω:

κ

ίπ ρωτίἔ:‹ριίε είΙΙεἔΞεΙο εαυί:ειε εΒΓει·ί

ιίε,εΙὶ εΙε επε!ει·ε,8ι ΐαιίοτε ρωθεί

π: : 8ε Ιω: Η ιΠιισ1 σ.ΙΙε8ειτ εοίΞ Μάι

εε,που εστί Μο. Παπ ροπίε ερ :Πί

τ1ιτίε Ιοείειω ίεΞείτίί τΔΙε,πιιοςιά ί::

:ίεΙ:ιτ Μ ρωσέΘάίίε 9:ερ18:ίδεεωΠεΙ

ίιπεί·το ειιυε,τε ρου ί: ο. ο τ.

ρε: ΙεἔἔΟ.‹1ε Με οιιί ΙΑτ.ί.ί.ίο ρι·ίίκ:.

Μ. φρετίιιιτ,*‹ιιίί‹ίἔ ΐεείτ δί8εί·ε είπε

εί5 Ι›5ιίιιιῖ, ηιιοπίοίίο τ!εΒεειτ ριπ1ίτΙΡ

ι·εΓρό. ίπ Μ ίπ ουσ Με Βεΐείιυε σε:

ε6άέπει:υε, πεί :οηάδωίεΙιίε:ιίτ Ο.‹ίε

εεειδίοι·.ττώ.Ι.ουστίεε. ίίΒ.::. 8: Ι. αεί

εσωτιίείίπει·ίεεΓει1·ί.ΗΜε ειιΙϊο. πο.

δ: Ι.ουίΐουί:4.ίτεπι Βιίί εοείεΠίίίπ.

η· θ.ειά ίεεείπ ΙιιΙ.τιπίε ε.*ΑΙία ετίειίιί

οιία-:Πίο $ετιίε ίπείάίτ, τετπροτε ουσ

Γιίρτὲ άίκί,ιαίε αΙείε!επτε ίΒἰὁἔ.€0π

πωπω: ίπ Πετυπο όίθ::ε είιίίταιίε, ο)

1ίιίΠε επίιίεκίίαίε :ιΙίουίυε ωίίτί πεί

ιιί!!ίε,άερεετ τετἱπετε πεί τεεερτ:ίτε

ίπ εοτίί τετι·ίε·,ιιεί ετίαππ ρεπτίί;τετε

Νίουε οεΐτιίτΠ Ρίο ιπειίεΒείο,υεΙ ρί·ο

ιιιετε,ίά «Μ, ροίί άειίετατίοηε” εκεί

τοτίιω εεκτο.ρατία ώτπιπίίΓοΙοεπ

ά::,8: ω μερα ΓοΙιίευάί άεΒίτι'ί ίρίῖ

ετεάίτοτί,ηίίΐ ίΙερίκοπέ ρπεΓεπτειίε

τί: Πίττα άίεσ π!. εότίιί8ίτ οιίὸοΙ επί

εΙ:ϊ Ιπιπίίωε ρτο άερίτο πιίΠε Μπα

πιω επί ρεπίτίοπε (Ξετίί ίίε 8ιπ:ιΙιι

ρί:,ροβάευε:ετίοπέ ΗΜ ίε&Ξ Μέ·

είπα, ίί·ίιιετπιίε ΐυίτ εΠε Με άίε, δε

@είπω πο&ίειίε ίπ “Με ‹ὶε $είίιτιο,

‹ίε τρία :είτε ίΠε εποε πιο Γεεί·ει:,εεε

Μείωτοί ίπ εε:εεειίίΞιΒακυκιΙΙατετ

κι αεί ιιπίίιετΠοιε ρε: ίρΠίπι ετεείί

τοπίο, 86 ρετεΒετιίτ,ἔ› ρί·2Γεωίιτετ

Πίσω ΒαπτίίτΠ,υεΙ ου ὰ Γοίυετετ Π

Ιιτά :ίεΒίτιΈ Γεειιικίιί ΐοτιππΐ ἀίᾶί Πε

τετί:8ε ειιίίετιι ροτείϊ Μ: οιίιεΙ”τίο είε

Β:ωπίτο ρω πίεΙείἰείο.Μοάὸ οικίε

ι·ί:ιπ, παω. ίιτι·ίε 9 Ετ ρτίπ1ὸ ιιίάετιιτ,

ε, ιωίιίεκίίω ίίεεεει 8: ροΙΞίι εορ

άειππίιι·ί:οιίίίι Πετυτϋ Μια! Με όί=

ΠίσειΠΕ, Η Γείιιεκίτ σε! ίέποι·ευει·ίτ

Με ι.ιείιιεκίίω,ετεο Με πω ΦΗΜ

8ιίετε άεί:ίετπυε:υτ ίί είε ρυΒΙίε.Ι.‹ίε

ρτεείο. 8ε ιίει·Βει 8επεί·ίιίίιεί· 8ε ίΕπΙί

Πίπετε ρτοΙειτα, ΒεπεκιΙίπειί Πιτ:: ίπ

τεΙΙίΒέάα:υτ θ”. ι1είίΒε.ρι·εεΠεπ.Ι.ί.5ί

8επετ:Ηιτετ.Ιτεπί πό ιιίάετιιι· βειί:ετί

τεΓρεδἰιιε είεΠωε σε! ί8ποέιτίιε:υι:

Ο. είε σο!. ΙΙίγ.ί.Ι.ΙίΒτ.κί. υί;›ί ίε8ίτιιη

Η οπο εΙίεπιιε ΙΙΙγτίείαυυε πίσω

?ίτειΒίιιπ ΐιιίΙΤε ίπ: ί:!0ίπο ιίεΙ ει€ι·ο

Τίτίί,τεο εΒίωί· Τίτίιίε τ:ιεςυΞ τσα

ρτετοι·, ΓιίεΙίιω ι1ίίΐείείί:ίει ίΕίεπτίεε,

ιίεΙ ί8ποτΞτία. Παπ οριίπίε Γειείτ ει!.

ίσα Ι.Οτεεει.ΙΈόε Ιε8. 8ε ί'επίεωίεόΒ

ίΙ›ί πεί άίεί:,ί:Ιείίθοτιίω φα: Γροίπε

ινε! ἱ8τίοτἔτίε ε6:ι·ιιΒιιπτιιι· εο€τέ!ίο:

ε: (Με θίΙ.ωοτ1ε.Ι.ί. ρ. άοπ·ιιίε. ιιίοί

ί8ποτΞε άοπιίπιτε ίίίδίω όοπιι1εριι-<

οίτιίε.ίπιτη ίπ αύρα είί Μ: ίιαίτίο τε

εερτέε,πίίί :Ιοί Γείι.ίετίτ άε εδάί.ρεί·

Πίπα: ε: Ο. εε ε8ίίε.8‹ εεΜί.!.είππ

Γειτίε.ειιίτεει Ια εΙὶ ω Βοε.$πει:.εειμ.

Παο.ί.Η. ε.Γεί·ιίοτϋ.Εεοεττίι ι:ίίίετιιι·,

ερ που τεπεείτιπ:8ε ρτίπίὁ, οιίίε :πο

είίευιπ Πεκ ίπ Ιοεο, 8ε ιίιιΠο πποείο

Πείτε, σ:ου;ρετεπτετ:υτ ίΈΔε Με 'Η

άείε.ιιεί ε υά.ί.ί.6.ΒοΓρεε.Ηζιίε2ί

ιιοί.Ι.άίιτοίτίυιπ.ίΕΙοε.8ε εοτίουδί.Ι.

Μ! 22 Η Ιεεε. 5.εοΙοπιιε. Ιτείπ ω:

επί επειιΓειίοπέ ιιοίιίετίἱτετίε πισώ

εα πιεΐίίο Β.ιππίτί,οικιω Βείο:ίπί όί&2.

τεται.ιπιπι :πίσω ί:ίτευίτατίε :εωρο

τίε,ρπεΓυίπίτιίτερ υοίιίε:Πτειε ίειίο

ι·ειιίτ.ει·.ίΕάε εκει·ε.Ι.ί.6.ί.& ίΠίερο.

Ι.ί.ῇ.ιπετίτὸ.Ι:είπ :Με τεί:ίοτ16,ν:1ι1ί2.

τεεερτ:πε είὶ είίοιπέ ίπ Πω ιίεΙ :Πίε

πιο τεείρει·ε,8ε ρκείί:ιτε εειιιίΒιι·ι :Β

Γεοικίεάί Γεεί'τίυΠ.$ί:Ιε ία. εοπιίρ.

1.ί.ε.ειίοίί Με. Ρτ2τετεει ασκεί Ν::

είί,οεοά κεεεραι:ίο, εποε που ίίοΙο

ίίτ,ιποιί ι1επίτρι1υίεπάε: ιι:1Εάείω

Ο Ο 3 του.



που. Π! ΕΑΝΝΙΤΙ8 ?ΚΟ ΜΑΣΕΡΙΟ.

οοπ.τπί.πιιιιΐπα.Ι.οπο ππιιΐπειείππι.6. το Ιποποε ΓποιιοΙο ποππιΙπΞὸπε: *επιο

ποπ παπού.οόππιιπιτπε ειιιτοπι πό π.

οΙπιππ φαι πωπω ω: οόπιιττοπο

πιίἰ απο Εοππιια:πτ ι:ιπίπο οππιροπο

Ϊ ΡιιΙΙπιτπι€ππιποπίΙππε πιο οό:πα Ιοεο ΡΑ

οἱτ,ιιοΙιιοιπἱΙΙο Ιοιπειτο,υοΙ απο πιο‹Ιο 11

οι ποτ.ΙΈι:Ιο άοΙ.Ι.Π οι: τΙο.9'.πιπ πιπ

πίοομ.8: Ι.πποείΙ.5.ππίπιπάιιοπτδοΙίΙ.

Επιιοι:Ι ππο.οιιι.οποι·Ι πό Επτοι·ποπί:

ίπ οαΐιπ ποίΙππ: οιι:Ι:Πιοπίε:ιπιο οπο:

Πιπιίτι.ιτ ππίιιοπΙΙππο ιεποπειίΐο, πιΠ

ΡιποΙιοτι.ιπ οιιὁ‹Ι Μιιοπιππτ ΙΙ'.‹Ιο οπο

οει.Ι.ιιοπΙυε.Ο.άο τπιΙιιπ.οιπΙιιΙ›.ῷ.8οπο

από: ΜΟΔ ι8ποπεπείει πιοποτππ οπ

οπίΕιτίοπο : οι ΙΜ οποίο ποΙΙ.ΙιΙιοτ.οίΙΕ

ιιιΙΙ:ίυο.Ι.ι. Ρπεποποπ ποοορτπιτοπ πει

οΙοτιιίἰ Ραπ: ‹:Ιιεπιιιε οὐ, Η Με ΙΙΙιιπι

οιιοπι τοοορκειτ.οπο Ιιπππιπυππ,:Ιι:Ιο

ε :πιο ποπ'έ:ιιτ ΙΙ:πΙο ιιοπ.Πεπ.Ι.Γορο.8ο

Ιπ ΔιιιΙι.άο οι:ο.τΙτ.9.ίΙ ποιο ίπ ΠΙΑ-δ(

»ΠΠ 2:ιπιε Ιιπποε.6: Ο.‹Ιο ΙΞι.ρειΙ.Ι.Ε.8:

ει· . .πο οιιΙΓο.ειι.τά.Ι.ΠΙο ιΙ;ιπο.8: (Σ.

ππἔΙοε.ΙπΙ.ἀο πἀυΙΕΙ.οειΙἔτπτἰ.8£ πιά

Ιο8.ΙΙιΙ.‹Ιο οἱ ουΙ:ι.Ι.οπίπποπ.Ο.π:Ιο Με

ποπ Ιπιτ.Ι.ιι.8: :ιιπποει Ιοκ οΙΙ.ΙΙΙΙοπ:.Ι.Π

ΙἔΙΟπ”ἔἔΪΙΙἔεΪΕΞΙἘΡΞ'Β°8Ι ”°ἶΙἔἔ”ἶ
. . ο π . . οιπιππο. πιο

οιπιπιο Ο.‹Ιο πιέπι.8ι π:οπίι.Ι.οοιπ ΙΒ

ιππε.5.5.8ε οΙΙ πατώ, Μπι ποπιοι πο

ποπ ιιΜοτιιι· οοπτπο(Ιιοι·ο, ποΙ υπέπ

οιιιοπο: ιιοίΕοΙο ο&ίο.6ε οΙιΙ:Ι.οι πιει

ΙοΕοιο. πο. ει: ιιι πππΙοΙιοιιε, πωπω

Γρο6Ι.ιιιιπ επιπποε ί_ι”Βοιιοπιιιοπ πι: ΙΕ

‹Ιο Ιιοοι·.Ιιοππι.οιπΙιι ο.Ι.ιιι.€.πε πιά

ποΓοιτ.‹Ιἰπ: οτιόρπο 8π οοπππἐ πο πο:

:πωπω πι: ποπ.ῖπΙο Επιππ.Ι.ι.6.Γοοιππ.

δοΙ.άο.ΟάοΙΈ8ο οΙο.ΟπιΙ.ΓοΙποπιιπ:

που: οπαθιοπέ,ροπ ΡοΙΙοπἱι1: οιΙΙοε.

ό: Πο ποπ παο ιιίΙοίΙ”οποεζοιπί Σεπ πο

οππιππιπο) οόΓιιΙιιίππιπο που ππιιιοπΙΙ

τπιοπι ίοπο ποΓοΙιιοπάοπι : άπο πω:

οπτιππο πιει: Ο. πιά Ιοε.ΙιπΙ.άο ρΙπι€ί.

Ι.ΡΙπιΒιι.ππ ΒΙ.οτά.νΙ:ιππο οπο: οπο

πιιοπίπικι :απο οΙΙ.Οοπτίπιοτιιπ ίπ Πει

τιπ.οοπιπιιιπιίο,οπόπ Μπιτ” οπο πιο

Ιοποιο πιοΙΞιτ ἰπιπιιπο οοοιόΙ. οιιΙ‹ΙΞ

ιιοπο πωπω” οπο πιπΙοποίο πομπο

σειρα Ιιοτ01τί08,ΙΙΠΒΙ ΓπιπιπΙοε πο

τοΙΙ.ιπίο, 8< πό οποιο: ὰ ΙΙεπτιιο όπ

π:οποπιτ πιο ουπίεϊ, ιιοπιτ πιιιπΙ5 8: ίπ

τοπποειτ οππιοΙδ.3οοιιπόιι οπείΙίο κει

Ιίε οΙΙ,ποπο οιιὸ‹1 ιπιάπππ οπιππιτπο

οπο πππΙοποιο, ΓατΙΙΙΙοιΙΙτ Ροπ·Ιιοπο:

δ: πωπω: ΠποΙπποποο, πο ο5πο δε

οόόοπιππτποπο ΓοΙποποι ιπππει πιοπ

ΐοπι,ιιοΙ Ροπο Ψ ΓοΙυΞΙτ, τοπιο ιρΙΙππ·ι

Ιιπιπιπό ποπ οπο: οπιποοΙΙπιπό:ιπποπιπι

ποιό υΙόειππ Ιπιοπΐοοπτ οιιπάοππ. Ιπ

ππιο;Ι›πε οπτοπι οιιποΙΙΙοπιππε οπο.

πίτιιπ,πιπ Με Μπέτυ: Ροοποπιπ ίπποι:

πὲ 0τοί:ΙΙ. δ: Ρπίππιὸ ΠΙάΗ'Ι.ΙΙ'9; Μπ

πιίτιο,οιιι αφτι” άποοΙσποπ,ροτιιοπίπ

ιτπΡιππο οοοἱἀἱ.πἔ Ια ίΙπτπτι ΐοπιιδ.

Μ οΙΙ,Ιιπ:οτ ροποπειππ οΙυπο.ίΕοιιι δ: ὅ

ἔπιιο.πιππ.Ιιο.ποπ π.Ι.ρτοΓοοιπίτ. θ!

.πιο πο ιππΙΙ.Ι.οιποοΙ οόΙΙίτιιππιπ.Ιτοππ

πΙ ιιοποιε Ιοείε πό οΙΙ ποοοιΙοπιάό, πιό

πιοπο οοπιππιι·Ιπ ειρροποπιτ: ιιτϊΕιίο

οιποπο.:ιά.Ι.ι.6.Π π πιιΙ.8πΙΙΙ‹Ιο ιιοπο.

οΙ;ιΙ.Ι.Π οοΙοπο.8:Π·Ιάο Ιοε.ίή.Ι.ποπ

οιΙΙ:οπ.Ιτοπι Ιοιπ ποπ ΙΙιΙΙΙπδιιιτ Ισοπ

πιπό π:πιπτό :Ι πό οπιμο,οπεο ποπ: πω:

ιιι ΙΙΙάο πιιιο.Ι. πο οποπ:Ιο.8: ΡΙ'.ιΙο οσο

παω οΔπ.‹:ΙΙιτ.Ι.‹Ιο‹ΙΙ.ῷ.ΙΙ ω" πο

πιο. Ιτοπι παπι πω: :Μπακ οειπιπιῖ,

δε ποπ οοπίοπιιοπε οπο: οΙΐοέ1ιιο: Π:

οπἔο ποππιπι ίπιροποπτΙ:ι οΙΙ παω,

π: ππε.:ὶ π:οπιππιπιο ΓοπΓιπ:ιπ Ο.‹Ιο Ιπ

Επ.μ·.οο.Ι.ι.8ε ιὶο ΐοπ.Ι.πιιΙΙο.8: επειτ.

οι! Ιια:ο.ΙΕι:Ιο ποοπ.Ι.π. ιπε1πωππ1ιο ι›5

πιεσε ?σποτ οποτπε,πό πιποοποποπι σοι·

ώ οΙΙ, ΙΡΙ`ο μτοποτιππ Ρα:πδ:πει πιο..

τοπικ ἔἔοπο.Ο.ἀε.ιιρρεπι.Ι.Π ::ΡΡ1

πίτοπ.Ιιο.ιπή.8: ΙΙΪοΙο ποοπί.ι·οπ. άο.Ι.

ιιι.5.ΙΙΙππΙ.8ειπΙ.ιπ Ιππποπ.8:ρπή.

οι·Βιι.

 



ΒΕ ΕΑΝΝΙΤΙδ ΡΚΟ ΜΑΕ.ΕΡΙΩ πο;

ετε.είί.Πίάε ίπεθ.ιιιί.πεπΕΙ.Ρεόίιιο.

Μέ Με ίκιππίτι1: οεείΓιτε είί, 42ο επί

Πεπτε Μιππίιο:8ε ΙίείίΠ είί οεείπετε

πιίδίπ €αείποτε άεπτεπόΠίπτ,οπεπί

ποπ πΙί:ὶε ίίεεπιπ Ο.‹ίε ίίεει.Ι.ίε οπί

πεετεποπό.8: ί.ίί π: εΙΙε·επε.8ε (λείο

παπΙτ.ί.ΟπιεεΒπε.8ε Βίοι: πετο.οοίί.

Ι. πί Γεπιπί. 8: ‹ίε ίεε.ῇ.ί.ππίεί εί·8ο.

62 Ιιετε:.8ε ω" πειπίπί Νεα: Με

πω. Γε πίπ.ί.ί.ιίπείε ποσό ίε8ε πει·

ιπίπότε είί Ωί&ό, πεί-πιό πό πίείετιπ:

π: ό.Ι.ΟταεεΒιπ.Εεοπικί ιπάετιπ ο)

σεείΓοτεε μιπίππιπί·. παπι Ππτικυίπ

οικω Ιοοπίτιπ, επ ο:ΐπίτιπέιοΒίτ Μι

οππέ οίἰεπόί,ίπτείίίἔίτιπ Θ: εο Μ::

πίτο, επί μι· ίικίίεεπι Ραπ:1 ίπίροπί

ποπ Ροτεί·πτ.ετε.Ο.είε ίπάί.!.πιιί!υ:.

Με αυτό εειρίπε Ρίο Βιπιί!ιο, είπε ίπ

?Μάικ τείρπο.πι·έπ.Ο.εΙε άοπο.Ι.

πω ΓεπΓπ.Ν5 ο ΔΗ: Με: επτοίίπιιε

ΜΒΜ οεείπετε ίεΠΠεπτό,εί επίπε Ιε

διε εδττωίο ΓεπΓπ πό Ιίεετοεείείετε

πό πείίΠεπιδ;ιίι (Με Με είπί Δε! εεε.

4:όθι.Μί ίεκοπε.Ιπό ίίὶε οδπίιππεπίτ ίπ

επΠοάίε οποίίεει,8είπεο (πω: επ

Ποείίτί πιιοτοπείετιιτ:πτ (Σ. πε επί

8: είο.ί.τορτοτεε.δε π: Μπα Π: ω”

πο: ΓπροΙίείο:υτΙ·Επε €102Π.ί.οπςΠίο

πεε.δι Ο.πΙε ειιθ.τεο.Ι.ί.πυτεπ Με είί

πεί πεε.Ο.είε ππιίεΕ8ε ιππιπ.ί.πίτ.8οΙ.

είίείτ όλα. πε Μ”. είίε οιίὸά παππί

πω ίπίρππὲ οεεί‹ίί πό ροτοί:..=ιτε.ίε

8ιΐ πιο Μεμπε αίίεἔ.8ε πεί Με ω!.

ει|ίε8επ πω” πω Ι2Ει0πεε Μίκι πί

|ε8.ρετ.ά.ίπε.ιίε Επι: Νἰ ΗΕ:: είίεί19

ΙιοΠ‹Ξ Με: ίπιεπίίεει·ε;πι π. ό: πο”.

1.ίίί.ιπιπέ ροΠοπεΐ ε:ίοτυε είί,πό ρο

κείί οεείοί: π: ίπΠ.‹ίε ίπκ.ρετίο.5.ί.

8: ἔΕ‹ίε Ππιί.Βοιπί.Ι.ίίί.ό.Π:τιίί.Ιιέ Η

είε ίΕπιί ίεἔ.Αοπί.ί.ίεεὶ Η ι:ιιί;πειίςπε.

είται ρι·ίπ. ιό πω; εεΠΞτ είιυΓ:ι,οπο

το Με Βἄπίιπε ίπτρππὲ ροκεπιτ οεεί

Μ, πια εκατ πωπω άείεε1ϋμπί

επε πίποί&επ,οιίε ίπ ειΐ ίπτοεπί·ί ποπ

Ροιεπιτ,8ε ίόεο ιίε·Βετ εείΐειτο ΜεΗ

επί::ίε οεείάεπάί: π: ετ8.ίίόεραδί:.

Ι.είιιοπ είι&ππι.ά (Με ίπείί.!.πιιΙίιίε.

Ιτειπ παπι Ροίίοπἔ ευι·ίει εερί: ίΠυπι

τείεππ οοιππίιππί,ίΙΙππί ποίεΠειπεπ1

οεείάεπάί τεποεειΠε ιιίιίετπτ.οφ.ίΕ

είε Ηείείπίΐο.Ι.ροϋπίΞ:ι.&ίπ Με ω.

Πι ππεΙίοι· ή εοπτΙίπο οεευρέτίε, π:

θείο ρτοεπί.Ι.ρίυτίουε.Ο.ιίε και!.

οί ‹ίε ετίτπίπε. Μό Γ.4είτ Ρίο Με τω.

2.οείπ πιο ποε.ίπ ιπο.8ε πετ τοπίπί,

Νοπ οί:Π.οπίε Πειτπτό ίπάίΠίπόίιί δ:

αΒίοΙιιτε άίείτ Βἑίπίτιί ίπιπππεΐ ΡοίΓε

οεεί‹ίί : οπίαίΙΙικί Ιοειῖ πω: πιί!Ιο

:Πο επί·ίπΓεοο ίπτεΙίεδίιι ίπτετιίε

πίεπτε:πτ πωπω θἶκίε ίπίἱί.8‹ ίιπε.ί.

Με ρίιπίΒιιε ιποάίε.ίείΙίεετ παππίτο

ίπ Γεια Ιίοετωπε εκίΠεπτε, δε πό ιίε

τοπιο ὰ εόπίππί:ιιπείε ποσά ι:ίίείτπτ,

επί Με: Μαι: 8εε.ίπτεΙΙί8ίτπί· πίίἰ

εποε ίπίπεείίπτ, 8ε ποείίπΡεείίτ:οπίπ

είὶ ίπ ειίΠοείίο εότπιιπίπ,8ε εόιπππο

ίπεοοειυίτ Γιαπ: ίπκίΓείί&ιοπεπι είε:

εετε,ίίε ετίειτπ πΙί:ίε τυποι· 8ε ίεεειτα

πιο ποίΠίπτ εΠε· καθε: ίπ ποίϊεπίέτο

πίίί Μπι! ίιπρεπίετ:πτ ΙΒΝ ίεΠ.Ι.τε.

Ποιπεπτο.ίπ Ρτίπε.ίἰόε οΒΓεπ.ί. Τί

τίπε.86 είπω ποιείί ίπίίπτοπάυπί είε

ΐεπε,πίίί ειίίικί ίπίρεείπιτ:πι εμπίε πό

είί Μίσίίίε:πτ ίδο:: ίπι·είπι·.!.τυτοί.6.

μι! ΜέΜε τπππε·.8: ποπ.Ι.ιιτ ἐπι

ππκίτπ.ό.ί·ί.8:Ι.ίί.8ε ίίε Ρτοτπρτπίπ είΙ

Νεο: ίεείΒιιε εόεοτεί:ιτε, δε απο ία

τεί·ιπίπειιπτ με: πίιό:8ε φπα ΡετιπίΓ

Μπι :ΦΠ 86ε. υπ ίίξείε ρτοοπτίο.Ι.Γείο.

δε Βατππι τεττ:ίτιίππ άετείππίπειτίο

:και τεείπίππτ ε π: ό). ιίτ €τοποτίπί.

1*Ειίείπ ίπε ποε.Ι.οπείίτοπι. 86 :απο

ίεΒίε :επεποπ εΠ ποπ ιπίπιιε οιπίπτ

ΜΒΜ: Ο.είε Ιεἔ.Ι.ποπ είιιΒίιιίπ. 8:

ι·οοτει· ίιοε τεΙροπΓπίπ «Μ, οιιὸά

Εοε ποπ :Η ία&πίπ Νεο Ρεκπίίιιεπ
ο Ο Ο π πε,



Με. πε ωιΝΝι·κκε Ρ!ΚΟ ΜΑ!ξ.ΕΡΙΟ.

τε,ίπιὸ ιτετειπτε !εεε,πεε επ εἰ ίιίΠα,

ίκπὸ ίπίιιίτα:πεκπ :ι€εκείΓοκεε 8: ίίππί

Με οεείε!εκε Ρ0!ΠΙΠιι18, πε! ίπτε!!ίἔί

τοκ ί!κι€κεπτε εκίκπίπε,ει!ί:ιε Γεικιιίτιίκ

Ρο:πιτ: οι ποτ.ΐ. πε ‹!εΓεπ. κ! κεο Ρετ.

Ιτεπ·ι ει! πεπε εκιία:ί!ίοπέποικίΓείπκε

κι!!ε8. ιίο.Ιοιιπ.!·ίεκκίο!ιιε,ιι!τκκι εκιί:!κπ

ίπτιεπεκικπ πιιπεΙυ:ΐ ει!!εε:ιτό,Γεί!ίεετ

φίδι! ί!!ερππίκικιικ,ευί οεείε!ίτ πω

πίκίι ι!ιππ είτ ίπ εακεεκε,ικε! ετίκιπι ε::

μι:: Ρεκ !:ιεκοατίοε:ςπίπ ικίκ!εκπικε 93

πεκπίπί !ίεετ Γεκιιό ει!κεπό οεείι!εκε:

οτ έ!! είε Με πο! Πιπτ Πκί ιτε! ίι!ίεπί ίπ

κίε.!,ί_ίπ Η. 8: ποππε Με !”εκπικε εοπ1

πιιιπίε εκκιτ,τμπιπκ!ίικ εκει: ίπ είπε ειτ

Ποτ!ίει:ει!πι Ρπτικι·π ε!ίΠετ ε! ί'Ρεείε Γεκ

ιιίτιιτίκ,επί ποπ ὸετικκ Γεεικ!τειε πεε

ε!επτίί9ικτ ίΕτίε !ί!υεκ.Βοκπί.εκκπί.!.ίίί.

5.Ρκεκεκεκι.πεικκί κί!ε εκίιτίπ ευ!τοάίε

Ριι!:!ίεε:ικτ τ!! πε ιιεκπ.ίί8.!.ιιίπευ!ο

κι!.8τ είτ εκτιιΓιι !ίείτα.τικἔ.!Ἑε!ε εικί!ο.

κεοκι!.!.όίυιτε.8τ !.ίἱ εοπίε!Πκε.8τ απ·

εεκ πό ε!! ίππεπτικε ει! Ριιπίεπκ!οιπ,

ία! πι! επΠοκίίεπιίπκκι: πτ!Έτίε Ραπ.

!.ιίαπιπ.ι.ό.Το!επτ. εκΒο εκατ Πιό εικ

Ποόίπ κείΡι1.πεκπίπί ετ ο !ιεετ πια

πικε ίκκιροπεκε πίίί ΡυΒἐεὲ,& πίεσ

κε ίπι!ίείακίο,8τ είπε εικτοκίτετε.ακ8,

Ο.κίε ίιιι!ίε.!.ππ!!υε.8τ κ!ε ίιίτε!ίίεί.!.

Ρκο!ιίπιτεΐ.ίπ ε. 8ε ΡικΒ!ίεε ι!ί&ππί εκί

πιό πό Ρκίπειτό, εκατ ίτιάίεκιπι!ιΞ κείρ.

επίθ, Παπ αεκεκε εκίκπίππ Ρετ άο

ίπε!!ίεοε πό εόκκπίππ:ικτ ίΕτίε ρσ:π.!.

κετΡίείεπε!ϋ.@.Γιικκπ ιίοκπεί!ίεπ.8τ !ίζ

ε!εροίί.!.ί.6.κπεκίττ!.Νεπι πιικι!ίΓειΪιπ;

ε!!'ετ "Με ειεεικΓειτίο,ίίικε εκίκπε ί!!ει

πω, ποπ εκεευΓεπκίε ι.κο!ικπτετε, Γειί

!!!ο!!Ε!8 εο8ποί'εδτίε κτικτοκίτίιτε επο

!εκί ιίεΒετ:πτ Ρίκα! ΤιικΡι!.!.κ.5_:ιεειτ

ίπτοκε.ί!›ί,εκιιεπκ κποικετ δω. 8: ΡΕτίε

ευί!ο.κεοκΠ.!.ίί εοπΓεί!ικε. τκπί‹ί ρ!ικ

Με ι!:ικππεκτό πε! ειιίε!ιδτι! Πιρρ!ίείο,

πεκπίπί πω: τεπεκε σε! ιιεπε!ίειικε,

κ·κιιί!τοπιίπικε οεείι!εκε:ιττ (Με πριν;

!.ειίτίίἐ`τοε. Κατω εί!:πικί:ι ε ρπΒ!ίεσ

τεπε!υτιικ,8τ ριίΒ!ίεὲ ριιπίε!πιτικκ,επ

ίικε ίἱφρ!ίείιῖ πεπιίπί εικίικίεικπι:1; π

επίτειτίε πε! κε!ίείοπίε,!ίεετρικπίκε,

κκε! ίπιρεε!ίκε.:τκ8.!Έι!ερο.!. Η !κοκκκί

πω!. ά ι!ε εό:!ί. εειιίΓει κ!π.!.εθικπ ίεκ

ιίπε. ίπΓπρεκ πεἔπκί πό ροτεί!,πιιόε!

Με ποπ Π: !ιοπιο εόιπππία,κκικίοπε

τ!ε!ίετί, δ: εκ1Ποτίίτε, δε εεεεικτίοπίο

Βιείδιία:,8τ πεε Με ρικΒ!ίεο εόρεκότ,

8τ πό ρκίικκιτο:ικτ Μιά κπππίε.!.‹!ε ίπ

κε. 8: κτικι!.πικε ίπ1.ρικίπεία.8ε πεκ κίίέτ:ΐ

Με εικΠτκεο. ά Ο.ι!ε ρκεεε.ρ!ιω :ίί

εο,ςικόι:! ικίιίετιικ εκκρκεΙΐυπκ:ιίτ εεεε

επί εοπίε!!!ιε ίπ ίικ!ίείο κειί,8τ πω..

ρτεκετι ι!ετεπτό ίπ πίπειτ!ίε επιίί-εκίτ·

!εσε Ιικ!ίιι πκειίεΠειτίε τεπετυι·: π: ίΐ.

κικ!)!εεδ !υ!ί:ΐ πκιίεΠ:ιτίε.!.ειιίικίεϋφ.

ίπ Η.8τι:κιιίε πιιι€ίε εππίττίτ,ι1ιιἑιπ επί

ίπτεκίει:ίτ:Πίπτ ετίιικπ Ρ:ικία,ευ!·-εκκε,

£καπ8ετε δε ε!ε!εκε, δ: !ί.ιττ !Εείε ίπ

κίΠί.οκππ.ίιιε!ί.!.Π επί: ίκί.ῷ.ί.8κ δεί

Βοπο.καρτ.!.ρκωκοκ.6.Ιοηπίτικκ.6ε ΙΕ

τίε Γεκικο εοκκιφ,!.ίπ !ιοε ίικ!ίείο.!κδ

!ίεετ εόπιιιπε εοπεεί!”εκίτ ροτεί!κκτέ

εειΡίεπιίί δ: οθεπε!επιίί εικίειιππικε,

ποππε 8τ ΗΜ κεΓεκππικίττεεκτε !ίε:ικτ

!Έτίε ειρρ.ίπ !ί.!.ί.ιμιίκι πό ρκορτεκεκτ

κ! Γε αΒἀίεΔυίτ:ικτ !·Ετίε ο!;!ίε.είπε επί

κπεπε!.είτ ίιικίίι!.!.ί.ίπ !·ί.8ε ίίι1ικίε ίίί

πετίκ,!ιοε Με ά πο:: ρππίκε,εοπιπτικ

πί 8ωι!ίίκι ίπΓο!ίτ!ιῖ εοπτρετεκε:τ!ίεό

Β)εί! κ! εόκπιτπί μί·ιευεπτιί,8τ Πεκι!ίίε

επεἔπτΠ:ικτ !ίι:!ε ίυ.!.ίίςιιίι· Ρώτα.

8: τίε ίπκίΓσ!ί.οπσπ.ίπι!ί.!.επκπ επτά

ζικε!!:ι. πω! 8τ Με ε!! ίικε ίπ αποί

ιι:εκικί!›ι1ε ίπ Γο!ίιίυκπ εόρετίτκικτ άι:

@οποσ κείε.!.εκτ ιίιιοΒιτε.ίε!επκ ίπ εκί

πκίππ!ί!›ικε 8τ :ιεειιΓπτίόίΒικε.Ηἱ‹ίε πε

ευίίιτίοπίππε.!.!ί ειιί.5.ίίΓτίεπτ.· !πυὸ

κιπκρ!ίικε ι!ίεο, π) Η ετί.ἱ Ρκίν.κπτυε κα!

!κκιπε ιιίπάίθεΐ εοπεικκκεκετ,εόιπικπε

από



ΒΕ ΒΑΝΝ!Τ!8 !ΡΚΟ ΜΑΙ.ΕΡΙΟ. ιο!

τιιππαιιπ·ι ιππ(Βιι ιπσπεππ·ι, ό: παπα:

πεόειετ πιει: ειιι:αι Ε!·.πε εεειι!πτισ.

!.Ιί π!ιιιεε.86 πι. πι. ιπ!!ιππιδιο.Ι.

!ι.αε! τιῖππἔί πσπιιπαε, 86 επι !ισε ία:

πιιε&π εσπιπετιι: πι Ο.πε πσπιιτιο

πίόαι.!.ιιι.πστ.πε! παπι εόπιππιε πο·

ωστε: ε!! Ειπσιπόί!ίοι 8: :επιιιοι, 8:

πι: ιπιιι 8ι ίππίτις, πΙτειι πιππίδιιε

ίιπππ!ειιε ό: πιία:ιι2. 86 πιιείί !ιοιιί

όι!ίιει:ιιτ πι.. ιε ιππ.!.ίπτει πειει.8ι

(!”.ππι όσ.εεπε.πσιτ!.ππ.Νεε πστείἱ

ιπποιειπιιιι'α!!επειε,ππι Γειεόιιι ιπ

ιιΓπί&ισπό ίπεαεπτει πεόπιιιπί,8ι: επι

ιει πειεό:ιτπιιπτ Ριῖπεπ.!. Η ιιοπ·ιιπό.

8: Γειεόετ εόε ίπε!ισιιί!'ε,8ι πε!!ε ειιε

Ιιεετ παπι πω.πω” ι!ίπιιιι ιε,ει

ιιειόο:πι πιο ιπ ιαε ιισε.!.π!ειίπ;.όε

Η πειόσ ειιπιπε,ποπ πεπίι.!ιεει πι.

ειπε πσεπιι ει πισπτει Και εόιππιεειΞ

ιιππσπατιιι,πε! Π: ιπιποιίιπ: Η πιπι€

παθει πει ιιιπι εόπιε!ιεπΠιε αεπιιιτ,

πό επ ππιοπσ π!ιιε εόιππιιιι,πε πε

πιτ:8ι αει εεί!ιιπτε Με ειιιι!'ιι 8: ιππι

ιιιι,ππ.ιπι ππστίπιε εόιιιίττεό:ιτ ίπ πό

πεπίέπο,εει!ότ ειΓεετιιε ι!!ιιιι πασπ

πιιιπιε ιπιαιις:8ε πιοπτειειι σεειπί ι

πιίαπισ πό ποτιιιι.Ετ .εε πισόσ πει

παο :ιι ιιπιε'τιι,ππίιι τιΞιΕἰιπιε πό πει

ται πσέ!ίπιίπίίι,Γεπ ειιπιίε !ἰιόπεπί

τιιι:ιιτ !;ι!παί.ειι ε.ιια.πιπ.!.ίτεπι ει πια.

ππί ιιι8σιε ίπίτιιιπ:8ι π. πω πει εό 19 *Πέ πεε ιιιΐε!·-απ:ΐ πεε !ισίιιΐ !ιεετ οσ

Γεππέε πεπεπειπ. Νειιπ πει ειιιιιπΓε

ειι εο!!ί8ιῖτπι ίπτιιπΓεειι:επ ππόεπε

ιιεεεπίτ ιΈπε πιποι·.!.!·ί. είται ιππικ

τειειι πισόπτιιι ειιωειιιιιω.ι ιιιτιόε,

παπι Μιπιπ πεόειιπιε!!ιπί πε εσ, π

πι ίπ Πιιι πστεΠειε,8ιπσπ εόπιιιπίε

επίὶοπιιι.Νπιπ πιιί ει! ίπ όιῖπο δ: πια

!ιόειτετε,8ι επι ιποόεπίιΞε ίπ πό πε

πιέπο,8ει”.ι&πι επ !ιο!!ιιε ποπ παιδι,

πεε Γε ειιπί πειτπιιιόι, Με από πει

ιπιί!”απι ει! εππειε 8: σεείπειε,παιπ

απ. Γπει εόιπιπ.ιείιι ιιιιπετ πωπἔ: ιιτ

πι.. παιιίε.!.ιε!επιιτί.8ι πε τιιόιι.ειι..

!ιί.!.!σειι.π.εόπεπειισ.Γεπ επ επ :ιπ

πιε!ιόΠιι,8ι ιπ εοιπιιιιιπίε ποιε!ιιιιε,

εεί!πτ τιι!ιε εοπτππ·ιιιειιι, παπι ειιιτ ίπ

πό αεπίόπο:8ι π πειπιίίίι ΙΕ ε:ιπι, επ

ία: εππΓ.ι πειιπίιιεόιιιπι σεειπί,!ιεει

ειπετε,πσΠπιι:ιεεπτπε πι, πιό ιείπα

Μία, επι πίππίέ1ιιι!ιπιε πειιιιιιιι

ται·:πτ ιΕπε πο:.!.επτ πιι'ππ.6.ι. 8: ίι.8ε

!.ίί πιιίε.π.ι. διπιι!ε όΞπίἱ επ ια Ι·ειίε

όεπιιπ, πω: ει! ποπ πειιίπει,ππόπίπ

ιπ ποιό.: !ὶιπι επιισπιπ, δέ ιιπ!!ί !ίεει

.ειικιιπειε:επ ιιειὸΜΜΜ8ιε.οε

ειιπιῖτί εόεεπιιτπιιιιι ιι.πε ιιεπιιί.ιει.

πσ.!.ίίι.ίπ ιί.πΞι' Η ιιπι·ιιιιιειετιιι,εί!ότ

ειιεπ·ιπ!ιι πειπιείοΠιπι:πτ απο πω!.

ίί παίι.6.πιιιιιόοιιίοπίε.Ο.πε πισό.

!.ειιόπ!σ.ιιπ !ισε επ π. !ιιε,παι ππειῖτ

πε!ίππιιέτει πι! ιπιιπίΠιιιτιιε παπίεπ

πω. θ πεΐιιιτ.!.ίπιειπίἱ.ό.πιιί πω.

δ: πε Γει.Γιι8.!.ι.5.ιί.8ε Με! πιιό!ιεό.

ποιό” !ε8ιό.εο!!ιπίτιιι,πρ ει: τπε ί”απτ

Γεειιιι.!ιεει εστω ποταειίπτ οΙΤεππί.

ει πει Ο.πε ειιιε.ιιιόιι.!.ι.8ι πι. 8ιε.

πό εΠει πιεπιι,πιιιπ ει! ι εόπιππι απ 7-0 *$ιιπει πιιπεΠιοιιε ιι.ιιπ όΞπιται.παί

πσπόπιι,ι:ιτιοπε πιιιιτειιτε εσιιι εδ

τπιπιιειπ:, 8ι ίπίπιίπε Νότια: εόι, παει:

ι”σιτπ πει Πιιιατίι πι πω ιπιποπεπει:

παπι εόπιαπιε πεόίτσι Μια ει·πτ:δε

Γπό!ιιτει ιπίιιιίπ,πιι:ιπι εόιιιίιιεό:.ιι ιπ

πό αεπίέπο. ίπ (Ε: πειι·πίιτόπο εππί,

πσίιπαπ ιπ πιει εόιπαπιε πειιιεπιι:

παιπ ια πι: οπιπίπο πό ει! ι:ότιιιιιιιιι,

Γο!πίι πε! πιιιωιιι πι: ΓοΙπόπο, πο

τιιειιτ ιπιπιιππ σεειπί, πίπειιιιπι δε.

ιιι€.!επιι ιι!!επιιτιιιίί πιο Με πιιιτε.ό.

πισιιι.π.8ι Γεια από πε Γεπτ.ειιεό.ε.

8ο ίπ ππόιίε. πε ιπ πιέισ πατατα εοπ

ιίπειιιι·,πο εκ παο !ιιτίε!·-εείι,τιιιόπτπι

πε όόπσ:ειπο ίπτειίιπ ειιιπ όππασ.

ΒΓ8η,Β:ςι=Π1 ;πιεἔ.ιεί!ι.!.πιιπιἔιὸιῖ.

Ο ι . . ε

ι



τοπ ΒΕ ΒΑΝΝΙΤΙδ ΡΚΟ ΜΑΙ.ΕΡΙΟ.

ΙΕάε πάιι.εάιο.Ι.Βουδ.5.Ρο.& Η ἀπ

κειτ παππϋ,8: Ροι:πιι.Ιιέ επ πιιιιιι Γιιπι

πεεείΠιι·ιιι απ! ει!ιππιά οπτιπδάππι.Π ί

πιίςιιιό άι:Πιω·ίτ,ιά πό ικιΙει:ιιτ Ι·Εάε

πι.παιι'; Ριι.Ι.ιή.6.ιπιει·πιθύ.Μπι

δευτ εΠόί ποοεΠ'ε εΠ πιιι·ιπ Μπι ίπ

πππιειο ιπιΠιό,πτπ πιιιποι·ο Μπαι

πωπω ΓιιιΠειι πιά ΜΒ οΙοδιιι,ιιτ Π:

π τι: ιπΙΙι.Ι.οπ εο.8: Ο.άο εοποπΙ.

ςπίειιππ;.ιιπ πό Γιιι·Έιείτ πιιέ :Πόιπ

πο Πιιιιι,ιιι οιιιιπί πεπεεικόε παππ

το Βόπιτοιίππιππω αεπιπιπε:πτ

τόιι·αιίοι·ίι οειάδ Π: ι!ιΓειρΙιππ,οϋ πι

πι παπι πιιιυι·ιιΙε εΠ 8ω.ιπ Ο.ιιιι.«π.

παώ επιμ.άιΓεε.Ι.ι.8ε ἰῇ.Εεόιι·ἑ πω::

τιιι·,ηιιὸι:Ι πι: Βέίπο Βιιπαιιιιι· ειιδριιιε.

πι.Ι.ϊΕ ‹Ιε τι: ιπι!ι.Ι.ΗΙιιιιΓεπιιΙιπ:.ΝΞ

8ε εΙοππιε πιο εοπιππΠε Ιιαβεκπτ,πά

πιπ1ιπι€πιε Ρτορέ ιιοπιτ : πτ Ι:Ε.ιΡ πι

:οι ε!εϊ.Ι.Π ΗΙίπε.6.εΗ 8: :ιΙιπε.8ιππί

παταω ι:Π άειιε,πιπίΙίε εΠ όπιιιι:πτ

ιπ ειιιιιιδ.ιιτ εκεέὶ.ἀο.ίἰ.ῷ.ιιΙιι.& πι::

πωπω οΠΕ·,πιιεε: πεζιέοτιπιπ πό

ΠιΓΡεπόΠτ:υι έΉόο ποιιιι.Ι.ίῖ ριιρι!.Ιτέ

ιποατΡιό πιω" Ε:ιθϋ,84 πιο ΐπ&ο

1ιπποτπι· ι ιπίδάε ιιι1.8ε πτ.Ιε·8.Ι.& Η

πό Ηπτ.6.πιιιό ειἔο.πἔ οι πι ίπ ει:

ΡΙι:ιπεπ;ο πι:·Βοτιι ιοΐιιιει:ιε παπι::

Ειιιοι·:ίτε Βιμ: Μ.›ει·ο.ιιο 8ε ειιοπιπτιο

άι: Βιιππο,πι πο8οιιπ παρτίι πεπε

τω· πιο ώρΙετο δ: τόΠιιπιπειτο:ιιτ Η:

πιππ.Ι.ι.Η.εΙε π:Π.!.άο ηπα ι;τιιιε.8ι άι:

ιιΓπι:ειΡ.Ι.ιπ ιιίὶιοπρ.8εΗἰὸο ιπίποιί.Ι.

πεπιπ;.5.πιιποι·6.Ιιέ πιο: Ι:Ξπιιιιε πα

Βοτ :ιδι:ιοπειιι,ιιι ειιίιπ:ιτιιτ άσ Μισο:

οι·8ο ιΡΒιπ "επ ι:Π είπ:&ϋ ειιδΡτίο

πι: Μπει·ο υιάπτυι·,ια ειιιιππιιιτ ι π:

ίΕπο ι·ι:8.ιιιτ.Ι. πι εθίοπό.Ιτε πω

:οι τοιπππ.πο8 ΓιιιιΓάειιιοπέ Μπο

ιιπι.ιε ι:ᾶὲ ΡιιπΒιιιιι:ειἔο πιπΙτοπιπ

ίπ παώ ειιιιιιι:ιιτ Ο. ε: ἀεπ.εἱ.!.ῇ.

€.Π Πιρει.Ιιεπ·ι ιτείΠιπω (Μιλ ι:ε(Πιτ

οπο&πειιπ Ξ.ιπ Ριοιι.‹ιιιιΕΠ.ποτπιιὶ.

8ο!.πο.Ιππο.άο Ι.ιιι.ΓοΙιιιι Με φαξ

Πιοπέ,άιεδε,πρ Με πωπω οα:ιάΙ

πό ποιπιιιΠιιε ΡωππιειΈ ροίὶ παω

πιοπέ πο! ΠιιιεθιέΙιοπέ ει.ιειππιι ιππ

ππ Β:ιππι:8Η:δπιτύ πάρετε ἀπικ

ιπιιε ώ ε·ίΐε·διιι:ι.ιι ι:Επε ειιιιε ιτυπι.Ι.Π

πει πΙἰῦ.8‹ ιΈπιιὸιΙ ςπιΓι]; ιπι.Ι.τοι·

τιιι.9.!ισεο ιιει·πει.Μΐποπ μπώ πιει

ΒΞπιιυε,πιιι ει! ι:ειπεεΙΙιιτιοπέ Βεῖπἱ

Μπειειδτιοιιδ,8: είπω πἰιεε πειππί

ω" ε·κεφτιοπεε.πειπι επι άειπιπε

πδιίοπό,πιπ!ιοΐοιιιπ: οιιοι·:ρτίοπό:

οι έΕπε ΠιρειΗ.Ι.ι.ΙΈπε το ίιιιΗ.Ι.ίπ

ιιιτιι:. π.πιιιππιπ.ίίοιιτ 6: ποπ άιι:ιτιιι·

οΒΙιεπτιιε,π οιιεοπτιοπι: είὶ ιιιτυε:ιπ

ΗΒΟ πι· .ιιιι.Ι.πιπιΙρ ίπτειι:Π.8ε πἶιἰε

ι:οπιιι.ο€ :πιρ.ειιιι.!.ρο.θ.‹!ε ἀοΙο.Ι.

οΙοεΞιοι.Ι.Γετιιπε ρπάιοπιι:.Ιιεπι π:

πω οι:ειι!ίωι· @Με οι: ειπε μι.

τε ΒεΙΙΠ πιιιιιωσ,επι πιιὸοΙ ισόπα

το πω ποπ Ηεοπι:ιιι (Με Με ειιιι ιιά

εεεΙε.εόΡιι.Ι.ιή.8: απ Γετ.πιιΙι.Ι.ῆ.

8: :Με ι:Π Με ιΙΙιειιιΐ Οκ Ρ3ττε οθ

ίεπέσπτίε,ι:ϋ πάω Π: 1ιοπιιπέ πο.

:Μπι ιππωπ : πι Η·.άσ ίιιΠι.8ειιιι.!.

π: ιιιιπ.ειΈ ει· ο πό ω"παπι πω.

ποΡοΠ ΩιτἱΙἔπτἱοπἐ πε! ίΞιτἱεΪαἐἰἰο

πε:ιπ,ει€ο πό πω: οι(Ρεπόι.Νό οΒΠ.

σ.‹ιιιι ιπ άιιΒιιιι,ιτιπίπ ΙΙΙιιπ Μπα Ισ.

ειιπ·ι ίπ Γεπτότίπ ειιοόιπππίεπτίοπΒ,

πια ιιιιππιιιπ ιοΠιιιιτ:πτ ειιτι·ὲ πε

τιιιπΠει.ριαΙα.ι:.ιπτει ι:οιροι·ει!ια.Ηιι:

«Με πιιεείΗοποπ ΒιετΠτ όιΓΡιιι:ι12: ἱπ

::ιιιιπιτε Ρειάιπτ ίπ Γοπο!ιε,Ρει· πω.

Αεειιι.άι·Κο ἰο,8:ΓοΙππτ,υτΓιιΡιἑ.

πιο @Η πιό ἐΙιιιιοπε,πυιο;·Πιπτ Με

8εε .ι!ε τε8.ιπι.Ι. πό ίιπε;ι.ιΙιε.84 Ο.

@ο πιιιΙείί.8: ιππιπο.Ι.ιιΙτί.8ε οριιιπἐ

ειιΞ πω Η πιωιιιιω ιπιεΙΙι€πιπι Ο.

πε ιιιι!π.8: ι:εΙ.ι.πιιΙΙπε.ειΈ ΙεΒιΙ:° πι

ποι.ι_› πιά πΒε Μέ άο.:4ι:ειιι·.άιιιιτ Γε

ιπι·πιιπιιίΐο ππ;Π.‹ὶε Μπέκι: οιῖεπΓο,

ι::ΐιπ ΡιιΒΙἱαι επΠοάι:ι πεπειεί.ΟΞάι.

Α Ι) Ν



@πιο ει·ι· Ασε Ν Β ν Μ Κ Ε Ο. παρ
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Α ο Ν ο τ Α π· ι ο. :ΝΑΕηιω

Ρ3ϊ2Π'Μ8.Αιωε ΜΕ ιιμἰραπιιι›· Μπι

Μπαμ:: άε!εωι:ο,πε! άφο,·2ατο.ΑΙ::αΐ.

σοηβ.εχνί.€).ά.Βο.·»·.

ΤΩμ0ό Ι.121Ι€τ. ΑώΙο,9κιΜ £αΪε|ΜΜ

Μπι ιωίσα2.Ιοιπ.Αππϋπ αάιδ.αά $μ.Μ

Μ.«ίε Μάπ_|Ϊ.αιἶἄὶ.Βαυ·.00ηβ.τ[κ.α:Δ:Π9.

.Αἰα.:ζ|ἱ!.:.νΞΙιΪ.ἰιὐ.ῇ.ΩΑΡ.:5)?.νή.Απ-2.

:οπ]ΐ.ε:ίκ.κανι7.Βου.

·-ΙΠ Β21ΠΠο.Α«Μι· Ωφ.:οπβΙ.:ί.Βο,·.

ΤΜ8Ϊ€Η£ἱ0. Αάα'ε Ψ4δά :οιπισπα:Μ

|ϊ: ιΜ2ό?ιω,ιευιΜ Ι0κιπ.ιἰ4.· Απα.:οκβ.

.κίνή. Ρακ.άε (Σα.:οηβ.:.ττ!ή.

ΪΟΗΕΙΚΗ. Λάι!σ Αἰεκ:ἔ.εο›ι]ῖἰ.ξτ1ν.ἰἱἰ.

Μ:.ΒαΙ.ίπ αιἰιἰΙ.σά 5Ρα.£2:ιωἰσ :Μπέο

πε.Βο·.

ΤΟεωρειπ:ι ρυΙΓ.π:ωΜ.Ιο “Μ”.

έεΙΙκ.Ίί:,9κι |ιώωπ ΙΜΠί; ρσ:ψΥπισπι,

ωπέπει·βω: ΡωιΠισ , Μ:: ποπ ρπζμπι

σανπρακα ιἰεἰὶἔῖκτπῇα£.ὶ£α Ρε:.ά».· Μάι.

τοηβ.εεή.Βου·.

ἶΑυτ€Μ 11011. ...ω Κοππω.:οπβΙ.

:::ίκευή. Βι·ο·.

ΤΒετοετἰοε. ΑΜ: ά: 9κ.αΪδο. Μ·

8υ·παΐα2ι!,πΖάσκιω Ι ο. Ακ.Επ $ρε.ἰπ ιΙ£.ιἰ‹.·

αι·ι·α.ίπϋί/.ρσ:σάπ αέέέτίο Μα(φω.Βε,·. Ι

ΈΝ011 ΡΟΠ1ίτ. Α‹ἰ‹ἰε άεσεπάιΐ επ Ρεν·

ΡακΙ.ιι'α Οαβ.:οπβ.:α·::ίή.Φ· σ.ν:ή.έπ ¦.

ἰωρτςβἰ:.Αίεκ.σοπβ.ίκ.κτή.ίζ.!ιύ.Μάο.

σοη/ἱΖ . ::Ει·.νωωΞ . Ωωρο!. εο:ψΪ. ή. Θ·

8.ναι:έκ.Β0·.

@άΠ: εΒειτόυω τω ρατ

ίειπε , ά ποπ €ΟΠΕΜΠ3·

α. ΠιιΙ:Μεει.

5 ν Μ. Μ Α Κ Ϊν Μ.

π Καπ ΨΜΜἶσ ρ:·.αβπ.τ ψ Θ· πω: τοπ

£ιευιαα·,φωίβω·ο άε&σθ:2.

ι Αι.·επιβιο Τι:Ιο φωτ” :σωπππ·:·Ε2 Με

ΜἰσΙἄΙιΔΜ Ρααπ:.οξβ !”ε .Δω 9ιι6ά

ΡΜ ΕΟΜΜα!)“Μ Ωο·ωποπ.ε,ποπ ΜΜΕ·

:ομβιωτα»·β ευππηββε |›σ›πἰ:ἐιἰ2ιἴ:

.ιι ἰωσ α·συμΕο |υ·Εκσ ἄεοἰιἰσωο·:ςρ·

ειιΜ|ΐπβ κιωΙ9'ί:Ι:ιω/ί2 £οπι:πξβκπι

Μ σου/ΐπίσ π20·ία/9α: :συν·ἰ2ο›·ἱ|.

; Ασσα/Ειιοπο κι βρώ ]Ιαπω,β που:

α”ω»·ω: Ε:: ?κο τον·Ι:ο:·Ιο πωωί:Ιοΐ

|Π :ουυπψισπ,9κίά ω» [::Μπίπιπτ.

Αυτα/Μο εδρει·επτο.βοοηδιεατατ πιο!

πεζει άεΙΙδιω,9κΞέ 3!σω!ωπ Μ:.

Ποδό?αυι(ζ:·ωπε ?καὶ ::.:2α,·σβε.

Α ::ιίβτικ εδ:ρω·οπτ φ· ιἰαπ.τ ἔἶἄσἰκ-βο

κ: ε!εριππάο £ω·2,φ· σοκιΜπι2ίωκ

βἰιισπιἰπῇπ·ἰακσ:ω·,@ @Πω που

απο· ρετίιιώσεω.Π!ε ιαΜ ποπ του”

ρωτα2 :5ιιΞεί €7!2/:ατἱ£π‹ἔπ πι.

Ρἰκἶ0ἰπβ0ϊἰβ_;ικ ά.πι2,ιιι /ωρ›·ᾶλβ αι!

αποπέ2Ι πουιρκεῇπ2αασ›·ιιυι£ρΜιείένω

Μπ,οιι Ο ΦιοΜοάο :Μπα εσ:ρ·οο

:ειίεται·. .

8 ΡἰιἰεΙιῇ|ῖο,·,π:/ἱιρ,·ὸ ίπ :.π:ξζεπιίο μισώ.

9ιιαω/ὺἰιιὶ2,απῇ›·ισαιΜ οπἰὐκτπ Μ·

ιίΙ:Μ·Ιπω.

Ρίά€ωβο,.2:/; πο» Ροβικ2 αβἰὐσκε

κκω,ρ·ο ?κο |ΐάοέιφεναπ2,απροπυ

πω: Μπι ρ!εκδ άης·πιίοι·ε , απ! Μάιο

σΙ.ι: α‹ἰ αυτι ρ,·ι/Ξ·»ωπάωκ μισο.

Ε Ο ευ:δεόΡατευτε 8: ιιοπίέ

Κω :ά τιπαΜ:ιτ:ι 'Ροτοίὶατἰε.ςιιίά

ΠτειιέεπάΠ*ιιίάοαπιιισ.Ετ εστυἔ ἰρ!Ξ

τουσ Ροτει·ί: ΠΙ” εποορτἱοπε: οΡΡο

πετε,ίἱ φα: ΜΒετ,τω·π άΠετοι·Ι:ε,

ιμιθιω ροτδΡτοκίεε.Νέ Παπ Π: σω

Πε ρεειιτύ:Μίε :Με ε:α:ορυο τΙεΙ:ετ

οΡΡοπἰἰπ Ιοίτίο,Μ ε!! επτεΗτ.οότο.

ιιτ Ο.όε επεερ.'.ι:Ηί.8ε ρο.8ε ‹Ιο μο

Βα.Ι.οκεορτἱοοειιι.ἱω & κι ετΕπιπια

ΗΒιιε “Με άτ.·ΒειοΒΓει·ιωτί:υτ Ι·Ε‹ὶο

εισ!ιι|τε.Ι.Π ΠΙἈϊΪἘ08.$.ΡΓΧΞΓ€ΓΙΡ.8Ζ οι

τιοτ.ἔ.ἀσ ρτοειτ.5.ιι!τι.υπάο ειποΗτ.

ε6:είΙ.ροιωκ 0ΡΡοηετ0,εΙυὁἀ και

Κιτσ: Πε Γετιιικ,ριυρΠΙυε,ππι!όοτ,ιιοί

Η1ΠΪἱίε,ν1ΦΪ<;Ρ πιό Πι ‹Ιε ἰιιτἱίΗὶᾶιοπε

..ωω..ω :αυτό τσιπ ποπ112Β6ΜΗ

φωτα Δε Ρτκάίθω €Χεερτίοπίβυ8,

ιιιυε ΜΜΜ: Μ. ιιστω1ΠεόίτΩπάσ,8©

πωπω ω. ι·εση»Ξεκιιι· Μπι πω.

Μετα
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:ο8 α_νιι3 $ΙΤ ιιοΕΝονΜ ΚΕΟ.

Ποπ: πιπο:πτ απο) πιο τω: ιιπ:ο

ιι:.οό:ο.ποοοο: ορι:οποτο οτοοριιο

πο: ροτοπιο:οτιοο: π: π.β.ρτιοιοτι

Ρ:ιοποε.Οιτοιι οπο: πιο:: πο.ΟποΕ

οιιὸπ οποοι::ιοποι πιιιιτο:ιιι: 8: Ροτό

Ρ:οτιιο,ποιι:ιπ οιιιιιιοπε,ι:ο δει:: οτι

τιιιπιιΙιοιιε :πιο ορροπι απτο ιι:.οό

:οι:.ροτ ιπτα ΓιιΡοτιπε ιιΙΙοε.ιοπ οι:

οοι::ιοποπ ροτοπιι::οτιιιι πιο:: ΡοιΓο

ορροπι 8:Ρτοοιιτι,οπιποοπποι απ..

:ο Γοπ:οτι:ιό:ιι: (Με οιτοορ.Ι.ιι οιιοπ.

δ: ().Γοπιδ.:οίοιπ.πό Ροβι.ιι.Νοο σο.

π.5. Ρτεοΐοτιο:ιοποε. ποι ι:ιππι:ιιτ φ

οι:οοιι:ιοποι ροτοπιοτοτιο: πο·οοιι:

οριιοπι ειπ:οιι:.οότο. ο ιιι:ιπ ιιιιοπ

ιοι πιοι:πτ;ΓΡοοιειιο π: ιΠωιωεω

επιιι:οτιι,ιιοι οοιιοππττι ιιοπιο τοι το

οοΡ:ἴι οι: ιπ:οτ τοοε,πιιίοι: οιιοοοιιο

πο: Ροτοιιιριοτιιο ορροπι ποπ ΡοιΣ

Γππ::ιι: :Με ιιππΙ:οτιιι.Ι.ιι.5.οιτ:ται.

που: 8:ο.'* $οπ οπιπ ο :ιι πιο οποιο:

πο οτιπιιπο,οποπ πιοοο.ιο Ριιτιιιο οιὶ

:ο οόιιιιιιοπι,οΒο :ιπ:ο πιοο ιΠιιπ πι::

πω” οι: οοιιιιοιπιίι :ΜΠΕ οοπιο

:Πισω Ο:οι·ποποι,πό :πιπο σ:όιιτοοτ

πιοιΠιιπ οό:ιιιιιποιοιιο:τι:ιιτ επ ος::

ο:τοοριιο ::τιιιε ποοο.ι: ποοιπι,οιιππι

ποπιοπ :ποπ τοοιοιιι:πι··ιπ:οτ τοσο.

πιπο:πτ οπο! πω:: οπο οιιιοιιιο Π:

οπιοτ δω:: Ο.‹ιο ιι:ιιω.ι.ι Ρτοοοπέ

το.8: ἐπο ιιοο.οιιπ.Ι.Ι:οοτιο.οποιο

πιο: οπιι:ίιιοπο ιποιπό:ι,Γεοπιιπιι οιο

πιπποιιι οιιι.οιι οτοππποιόπιι:π: πο. ι

πο.Α2ο ιο πω. Ο. πο οτ.ιππι.οιται

ιι.τι:οτι.Τπ ::ι:·τ:οπ πιοιιι,8: π:: τω::

πο.(3πι. πο Με:: Γι:ποτ ιιοοιιιο:ιοπο

π:: οίι Ρ:οοοποππιιπι,πό οοι:.οιτοοιι

ρτιοπορτοπι€οιιπ: πο:: ιιιτιΓπι.οπι.

ιππ.Ι.οϋ πω:: οποιοι.πππο επ :που

ι:=ι:οτ ιπ πιο: ιιοοι:Γιι:ιοπο οιιιοτι: οο

πιιοιπιιιπ·: ιΠιιπ,ποι πιειΙοι€οιπ ιοτο :το

ιιιιιΓπιπ Ρ:ιτπιο,ποοο: ιιοοπΗ::οτ Ρατ

ιιια: τοιοόποτο:ποτίι ο ιπ οποίοι πω:

3

έ·

οοίι`π τοοοοι:πτ πιο: πιιιιοιιοιιιιιι

ιιΙιοι το:: οόπιιιιπιπ,ιιομτοοιι Ρετ,

τιιοπΓοπι πιο:: ιοτο πό οόρο:ο:ι:ο,

ό: ίιοιΡΓο ιπτο πό ι::ιΙοοι: οποπ Ει

&ππι οτι:,π: ΟΠ ιι πό οόρο.ι:ιπ.Ι.πι:.

ε: Με οι οοιιιιπιο ιι:τιπΓομ :οποσ

ιιι€ιαοι1ιωιιιιαπω πιαιοποιππι,8:

μα:: :ιοοπιιι:πε τι; οοοπΓιι:οι· πιο.

επι:: Ιοοιι πιο: ιποιοιιοιι,ποοο: 8ι:ο

πο:πτ οπο Βιοοτο.το πο ποοι:.ι.ιιοοιιο

τιιιιι.8: ο:ιιῖ Ιοοί: ιΠιιιιι ποιι8πποι: επ

οοιιΙπιπ: πιω:: ετ:: πι.6.ιιπ.:Ηι.το

Βιιιι.ι.ιιιττπο:ιοπο.5.ιι."'Βοπ οπιπ ο

ποπ :ιρΡ:ιτοα:,π:τιι οι ποια ιιιππ πιο

Ιοιιοιιιιτι ιιι :οττι:ο:ιο Ρειτιπε , πο!

Πτοιτιοπιο,οπιπ οτι: πιο οποιοιιππιτο

Γ οπο) ιιποειι:τιπΓο;:οττι:ο:ιι ω:

ποιοι ιιοτιπι ό: :οττπιπόπι : ιι :ιιι:οι:ι

πό πιἔιιπειιιῖιιιτ,:ιιο π:οτο; Ροτοι::ιε

:.ιιιι Ριιτπιιο,οιιιιτπ (.'τοπιοπιο οοεπο

πο: πο πιο πιοιοιιοιο:ιιτ :πιο οιτοοιι,

:ιι:ο.ι.ιπιιΓΡοτι:οε. @απο οτιπιιππο,

Αοοιιιο:ιοιιο ιιιι:οπι οιτροιι:ο,ίιιοΓο

ποοπιιι:πο πιιΠιιο οποιο: οιτοοριιοποε,

Ρτοοοπο: π: ιιοοπίο:ιοπο , πιιιιτιι :ιο

οιιίο.:ιοπο ποι:Γι::οτ Γοπιροτ ποοοιι`ο

οποοοι: Ρτοοπτο ποτό οιΓο::ιιιοοπιπ

οοιιιιο: τοεπιο , ο!) ο ιιοοπΓιι:οτποπ

ι·:τοοιι:,τοιιε ιιοΓοιπι:ιιτ:π: Ο.πο οπο.

Επι:: ιιοοιιιιιτο. πιο:: ιι: αιποπε,ιπ

ιιιιιο:ιε :οι ιιοοπίο:ο,οιιπιιι ιιοοπίο:οτι

ιποιιοι: οπο: ρι·οοιιπι:ι:: Ο.πο ποσ

ιιτ.ι.:ιοι.8: Ο.πο :ιοοιι:.ι.ιοιΙειοι:οτ.6.

ιιπιπ.Ι:ο οο:ιτιο: πι. το8:ιιιι,οπο πι,

π: ι:οοιιιΣι:οτ πό Ρτοοπε,πιποιι:πτ 8:

ιιι:οΙΙιοι:ιιτ οοιίιπιιι:οτιπ: (ζ'.πο ω.

πο.πι.ιππι.ι.ρτιιιιο,οιποπ πω:: :από

ιπ πι.ιτι:ο 8: ιιΙιιε.οποο πό οι: ιιοτιίι

τπιιο οιΙππιπιιιτι:π: οι: Τπτρ.ι.ι. ο.

οιιΙιιιιιιιιο:τι.8: Ο.πο ιιππι:.Ι.ιιιιοππιο.

*Χοπ Ροπο,οιιππ σ.οοπίο:ιιι οοιπρο

τιιιτ,8: οοποοιι'πο οι: ποΙιδιιι,ιιοι ο:ι:ΐ.

ποειιπι:,οπιπ οι: πιο: Βιοιοππιιιιι:

. τοΓΡοπ.
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ίεΓΡοπ.ε1ιιίε απ: εδίίίείιίί,πιτ: πεεε:.

Ρίίίπο επί Πίί:είίΠίιι€ιίε: επί: απ:

εόίί:ε:πίείίίπε,είε οπο ίππίιί Ραπ::

Ρεεππί:πίπ εἴ: ιιιίΡοπεπείπ,8ε :Πε είί

πείείιίίί'οίίί:ου:2εοπίίπίττεπείυε:ιι: Ο.

είε εΡΡεί.ί.εοε.@.Ρεπιίίίί.8ε ίΕείε επ

Πο.ίεοίιίίπ.ί.ί·ί.8ί Με εοίίτε:υί είί

τπ€τ1,ΡίοΡ:εί εμίοίί είεί;ίε: Ροεπει ω:

Ροίειίίε ίίπΡοπί,:ιίε Ροπεπείιίεείίίπ

επίεείε:πί ίί·ίείε επίίο.τεοίίί.ί.ίί εοπ

ί”είίπε,8: ί.είίου:.8ε :επεπείπε,‹ίοπεε

ε:: είίπίίπε Ρίοπιίπείε:υί,επί εόίεΒ

ί`ο Ραπ:: ιιείοίί είί ίπίΡοπεπεία:π:Ο. 7

είε ειιίίο.ίεοίιππ.ί.πίίίίπε.είεοε: :ει

ιπεπ ίίίε εοπί'είίίίε εείπίοπείί,ειίὸεί

Πίπίπ ε·ίεΐεπίίοπείπείε:,Η εμπιπι πι

βεί: π: Ο.είε ίιιίε ίίΓεί.ί.‹ίεί`επίῖοπίε

ίπεοί::ίε.8: (ί.είε οοπ.ιπιείί.ί.ιιί:ίπία.

ίί»ί_είει:ε εοΡί:ί ίεεί:ιππιπείί.8ε πεί

Πίεσε ευκίίίο.ί.ί.5. Η ειπε ιίί:ίο.υί›ί

ΓΡοπ:ε εεδίείίο :Εεε είί είείεπίίο πεί

Γπἄίπποεεπίπί είίειιΩιπείί. ΝΞ Ρίο

ίσε:ίοπε: 8: είεί'επίίοπεε Ροίί`ππ:

Επί Με; πεί ΓεπίεπίίΞ ί π: (Ζ.είε πο.

είε.8:ίοίείπίαπ.ί.ίί ειπε ίιίίίπίππείίί.

8: είε Ρίοίκι.ί.ίππίείει.8: είε :ίεπίπεί.

ί.εότεπ:ίο.ίί ειιπείπ εεεπίλ:ιίε Με::

είίίπεπ,είε οπο εεεπΓ.ι:ιιί,πείεόεία

επ ίπείοίίί:πί,:ίίε απ: εείωί είε ετί

Μίπεἔί2ι1ί,1υ: είε πο €ί:ειίί.Ρίίίπο

“ο Ροπί:οίίπ επίεείε:π:ίξείε επ

Πο.ίεοίππί.ί.είίπιπ.8ε ίπάσ8ε:ίο είί

ίπίπίε ίία:ίτπ άεοε:ίίείί,υ: ίπποεδε

ίιΒΓοίπε:ιίί_8: ποίίειε Ριίπίπειίί.(Ξεί

εε: επίπί πεί επίί:οείίπιπ είί ίππεπ:ιιί,

ποπ π: Ραπ:: ίπίΡοπείιιι· ε: επίεε

πω: ίΕείε Ρωπ.ί.επ: είππίπε.β.Γοίέ:.

Ηοε :είπω Βιίίί:,ί`ειί εοίίίεί:πίίπ

ίππίίείε , είπω οίο είίείποεί είεοί:πίπ

ίίΓεπίε πεί Ρίίπε:ίιπ·ι,ίευ οί› είίείοοιί

είείίδίππί,οείείίίπε,ίπ εεεεείεπί πό

Ροπί:πί:ίιπὸ Π :είε Π: είίίπεπ,είιίὸεί

ποπ Π: πεεείίε επί:: είιίεείείπ Ρο

ο

δ

πείε,εόίπί::ί:ιπ· ί·ίείείοίίοίίί:πε,ίί ίί

ε:ίείοίίοίεε είπε Ρο:είίί:ίιίί:ίε Ραπ;

Με ίπία:οίίεί εαυ:ίοπείπ είε ίπείίείο

ίίίίί,8είπείίεε:ππί ίοίιίει:ίο,8: ίείίιη

Βίίπί.8εείίί είίίπεπ π ίειιίίβίπίι“ί,

είε απο ίίεε ίππίίεί εεεοέ:πί,ίπ πιο

ποίίείίπίπ ίπί::ί:ιιι·,πεί πίιίίίείίίίιίε

::εείί:ιιί,Ρεί οπο: επίίοείί:ί:πί:ο:ίπ

πυ:ίίεπ.π: πυίίίίοείίειίπι. ῇ.πεεείίὶ

τίπιπ.δί ουτε είίπίεί,είοοεί πεί: πε8ε

υείί:,ποπ ίί:εί:ίπε,6: Π: :ιεειίίίι:οί,

:Πε πείείοίίοίίί)πε είί ίείααπείπε,ίίε

εί.ί.είίπιίε. "° $ε:ί είπω είίείτοί είί`ε

Βίεπε είείί&ιΉίεΓΡοπείεο,ίίίπεί Ρίο

οπο ειπε είεί:εε: ΡείΓοππίί:εί Ρππί.

ίί,π: είί ίπ είίπίίπε Με ίπείείίει:ί::

π: (Με ίεΒε ίπε ίπείεΠε:ίε.ί.ουίε.

πεί Ρε:ίίε Ρίοείί:ε , πεί ίίιεπίπίεπ:ίε

ίπΡ:.Ο.είε πω. ί. ίείί:ιεί:ει·. πεί ίπ

ίὶίίίο,πί (Με ΓείοίίπΡίίί.επ:ίίεπ.Πιο

ίπίε.8ε ίίίπί.ί)ε είε είειιίίουε ι, Είβίίπ

&ίε πω" πο:.Ρεί οίείίπε,ίπίίί είε

Ρα:π.είίεεί ίί.ι.πίπί :ίπόίεί:πί επίπε,ποί

:πιο επίί::ί: οεπίππί,πεί'πίπ,πίππιίίπ

ο: Ρει:ίε::υπείί:πί,πείπεία:πίίδε εοφ

οπίί:πί,ΓπίΡεπόί:ιιί.8:ίίεπΠ ππΡω

πί:ιιί,Βε εοίΡΓο εποε ειπε εεεπίίω

:οί είε 8ίειίί είίίπίπε,είί Ροπεείπε ίπ

εειίεείείπ:ιι: ποί.Αεειιί.(.`.είε επίίο,

ίεοίιιίπ.Ι.ίί.ί π Πιίπί·ίία.ποπί εποε 2ά

ίτοε π: επί: ίί:ίΡοπεπάίίε ίπ επτα..

ίεπί,πεί ίίείείυ οίίίίιπί ΕΟΙΠΙΠίΠΟΠο

είυε,ί›οπικ ίπείεί εείίίππιίοί: Ρίο είπε,

ίί:ει:ε είίίπίπίε , πεί ΡίοΡ:εί ίίοπο

ίεε,πεί πίπΡίίίΕίππιε Βίειιί:ίι:εί , πεί

Ρίο ίπποεεπ:ίπ Ρείί'οπω,πεί είιίείί

:Με 8: οι πί:είτε είπε επί πουθε

:ίίί:π: ίεςοίί.ίε.ί.Ρίίπία."'δεεί

Ροπε , είικίεί Με εε:επίπ:υε πεεεπί:

ίε ίοιίε επίΡείοίίέ,8ε είεείί:ίἰείείιιίί`ο

ίε: είε Ρ:1ίεπείο ίιίίί,8: είε εοπείεπε

:ίοπε Γοίιίεπείπ,6ε ίείείεε:πε Ροίίεε

είπε εοπείείπι:ίοπείπ ίεεπίπίπί,εί

ΕΠ τοπ
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Ε

έ

ίπ οσπιιιπι:επι ΡοιίίΠίτ ίπ πό ιιοπίδ

άο,8: οπίσθίσ τεΓιι6άέεΙο,πππιιιιίπ π

είπε ποπ: ετιιπι ειπποτ:ΐείει2άίε: πιιὸ‹ί

ποπ.ίπιὸ απο πιοιίο ρι·οοει:Ιετιιι· ώ

α; επηιιίπ ίιιιροπαιιι· εί παπα ιι:

σιιπίαι·ίιιιυι ΕΕ πιω ιιιε όι.π0π οπ

τι:πιπ.Ι.ι.Ειίίπάίιπο ίπ ι:οπτιιπιιιι:ία

ει·Γοποια , Γ.ερίπε πάπιοπίτιιε π

Επι Γ8ί08:1τί:1ΙΙ ίΕσίε ρω.Ι.ιιίιίΒιιιδ.5.

α<ίποτΠιε.8ι Ι.σ:ερίωίππι.Μ.& ίξειπ

μι· ειίίππι ειιιιί.Ι.ί."'3οά φωτο παπ

πιιίά ιιοΒίτ εοπτιιι ίίιίοίιιΠ”οι·ι:ε Για

εειίί,πιίπιοπίιοε_ἶίυὸιί Ριίπείμ επι

Ιιτιπίεπτοπτ : ά ι μπώ ρτοσειίί,

φώτα· ριοεπιίοι:ιπ:τεΐροπόπο , δ6

οοπτιιι ίίποίιιίτοι·επ ροτείὶ ρι·οεπιίί

πο: πιοιίο,πιιία Απε ρτοπιίΐειιί: απ·

μπι Ρωιιεῖ,‹ιιιὸιί ιΠιιπι :ιι:αιΠιιι?ι εκ

ίιίβετεπτ,8ι ώ:: ιιιίραιιἔ ρτοιιιίίί`ειπι

:84.τωι·:ιι: ίίἶΠ ποπ ι:.=ιιι.ί.ί.8ι ό:: «π.

ίιι.τε.Ι.ίί πω: ι·εππι.5Η από πό πιο·

πιίΓει·ιίτ Ρα:π5,ί'εά ίίπιιιίίσίτι:τ πιο·

ι·ιιίΓπιππι ίΠιί επίιίίιοι·π , πιω: παπι

Ρπειίπί:ιιιία ροτείΈίικία οσε μπί

τε:πιιία ίιιιίίεί πό οπτεπιρει·ειπετύι,

ίιιίιοπιί πώ ειίιίπειί:ιιτ ΕΠ πιιίε πι:

ιίί.ιιοπ οπ:επιρ.Ι.ί.8‹ίιίε‹: παπα Γειι

1πί1ί&2 ειιιιιίιαιτπι ΗίΕο.ιιι (Με πιο.

ιππΙ&ει.ί.ιπιιΙ&.πι·ϋ.δε πω: Μ ικά,

@πιο πιίοίπίΓοι πό πι ίπ πιω,

ιιί:ι πό ειιίιίίιοι ιεππι.$ί από άοίο

βα:ίτ πιιοιπίπιιε ειιπι ειιίιίποιοτ,ιιίι:

Ροιοι·ίτ είπω οιάίπό ριιιιίι·ί,ιιεί [κι.

καί: ωίε8:ιιί επί ίδριιε,ι.ιοί ?ιιίίίεπτί,

πε! Μπι ποιοί: Ρι·οι:ειίί 000Ετ2

ε·ιιιιι:πι ί·Βπίο τοπιιί.τε.Ι.ιί πιιίε ι·εϋ.8:

(λείο θάι·ίιιΕ!.ίιπιιίε Βιιτίζιτοτεί δω.

*Μιά πιιπι.ιιιίιί Ηιί;ίπποτ ίπ ε·ικί8ι:π

πο πο! ρωιιΞ, τεπείιίιπι·πιιιε Ηπεί

ίιΙίΠἀἀΦ.ΟΙἀίΠί8 ἰιΝίί£ίΑτίί Ειιεει·ε5

δ; πετειπιίπιιιιιιι Μ: Βιιὸ‹ί ιι6,ρει·

ω πω! ποι.Αεσιιτ.Ο. ο ειιίΕ6ε είε.

Διιίίιεπ.Βοπεια!ίιοι.ίπ 8ίοίΣ ποπ ίπ

ι:ίρίτ,πππι:ιπίπ οι ί130.δζίΙ2. ίΒίξιίίπί8

Κερίι."3π‹ί ππαιι·ο,ποπο τίπό:ί Με.

ίιιΠ'οιεσ πό Ροίίἱιπτ πιω” ιειίπι

πιο πιω πάείπίίπιππ:,Γεά παπί: επ

ιπίπιίίείο πεί·-οπείοι·ε ρίεπθ,8: ίπ Γε

ίιιιίίπίππι ΐιιίί:ίροτειππςτίτπτ επ ροΙὶ

ίίιιτ.νοί ΡΟΠθ,9Πόαί ρεπίτ ίπιίιι:ία:

:ίπ οππι ρι·ιι:ίΕ·ππιπιίπιπ, ίδειιπάιιπι

πιιοιί ίπ ι:ιιιίΒι τίπίίί πόσοιίίιπτ πω

ίιιίίοτί ι π: Ο.άε πείείπίΠ.Γ.ιπείπιιιε.

ι·ε:Γροπ. ρί·ίπιιιπ·ι ποπ πιίπιίπίτιιι·,

ιιοίΒίτ ιίο:ίειιιίειε ΠΜ ι·εππι:ιμιίπ εἴ

ει·ίιπι:π ριιίιίίσί ίιιιίίείί Πιάτα ρω

τοπικοί ίπτετιιεπίπιιτ ΗΜ:: ρυί:Ι.ίιι

άίσ.ί.ρεπ.μιά οι·ίπιθ.&ιτίειει· ιιικίιτι

ίΙίπίὶτίε ΡοιΓοπιι:ιιι Ο. ο ριιΒΙί.ίιιά.

ί.ίΐπ. Ιτ€ιιι παπι. Μπι Ριιπιι·πιπτ πιιί

πιίΠιιπι πιιιία·ίίσίιιπι ποπιιιιίίίτ, εσπ

τιιι πι", είι ρωπα πιω πεποίιτ απο·

τεεπωιεε:ιιι.().ιίο Ραπ.!.Γιιπ::ιπιππ

Παπ Η ί·ίπείιιίίοι· ιιππίτετιιι· τηιίτι:,

πο! Μίκι· ίπ ρειΓοπιιιπ,ιιεί π:ίο8:ιιοπ

τιιι·,ποΙ σηιοι·πικιπι,πιιππιιοπι που:

ροίίἔτ τηιοποιε:η€ί Γα:ιιε ι:Π ίπ απ·

Η είιιίΙί πεί ρα:πιιί.ιιία,8ε πω: ερειπ

‹ίο Με πιω στ” ιιιιιιίδιίυε παπα τα

|ε8.πί,ιιι:Ι ιιίτι·ει,πιιί:ι ειίί:ίε ειίπιίττοπ.:

Επι ιίείΕπΓοι:πηιίεπιί ιίε Με επειτα

ί·ίει πο.ΐ.ιίο ιποοιι.8: πο.ί·ίτείε μπαι,

Ι.Γπτυπιπ πυοι:ι;.5.ιιιιίιίίεέ πιίίοι:Π.

8ι ό. ῇ.πιί σίπισπ.πποπ ειιιεπι Με·

ίπποι ι·ιοίείτ ιιι·π:Γεπτετε , Μπα όα

Βιιπτιιι ίπι€ίι10ι2.Ο.τ:ίε ίίιίείπίίο.ί,Γεπ

είπιπε. Οιιππίππι.

Α Ο Ν Ο Τ.ει (Π:ίι:ίοίιιΙΤοτίΒιι8.

ΜΗ: Ιοπο απιι.ροπ/ί.ίσ Ραπ: εα/?.

σωιβ.:σαΙιή.ίι].Ιίζι.πιππαι·ισπι ε!! π".

ίπ πιω κοιίβ.ιιοπιβί!Εισι· πίσω , π) είπω:

πίιίμωπ :οφοι·ιι!ίσ πω: ίπ/ία:πιία πο,

Μία πι: Μωβ@ΙΜ είπω |ιά:ίκυβοι·ί!ιιισ

ι·σβααι·σι|ίκαι Ρεπό! ω: :πισβραπιππ σου·

!πιιπίππ £%88Ι'Ε Θ· ιπίππει·:.:οδίία κοπή'

πω: :Μι ίισέσκ πιίππΖηιαπσπι,άσίιΠπω

σίοπικί
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βΙἱΨωΙ£π›· ΡππἰΙΡιιτ:€-ΙΜ0ιἰ βι·ιἔ πο» ρωιΕ

π:ιισ·/ἰ τω: βάοΖκβο:·2βκ: υ·σίακα#ε:ισ.

Μέι· σἰΪ/ἱι έέαε:·/:ι ταιἰσ,ποπ Μάι·2αΜιν

|ἑ›·ἔιἰιυπ Ζω·Ι|:ικ καέζα,·ΙΙ:Μ.απτο:·ί2.π Μ

ή :β Μαδκα. Β π.

Β ΐΟτειιιΒιι5.Αάάσ 914.: ἄΙι·α›ιιιι›·ὅτ·α

πω: «Βωξ Οαρ.:οη|ἱ..κ|. Β".

4: Ί-ο0]0.Αιίάο ωρα· Οιρ.τζβ.2::ν.0·

μ·οωΙ:σεω παπι Ρ7κ/ἱ·κ£ατε 2υτΙ:.σ,9κο

Μ: ΙΙΙ)θ|'άΐβηΡ,Ήρ,”α”άθ Μῇσισπιἰιω

Κουια.εο›ι[ἰ.κν.Βε›·.

ΈμἱΒεΙΙιιιπ1.Αιἰάο 5ρο. φ· Ιοωι.ακ.ω

«ΜΑΜ $ρο.Μ τἰ:ιι.‹ἰ:|ἱ‹ἰ:Ξπ.βἐῇ5ισἰ:κ›·.

Μ !”·Επ.Βου·.

Πε ςυαΓτἰοηἰΒιιε δ: τοι·- Α

ι τη ειπίε ^ . ΚιιΙ:.

5 ν Μ Μ Α Κ Ϊ ν Μ. /

ι Μέσω άούσι άε19ι:Ηύ , περα προωσ,

α! 2σΝπἔ£α|ἔκ 9κιβοπεπι ρ,·ς|ἰΙΙ›·ε.

ι @εξι/Μ ποπ ε:: ΨσοΖ.Βε£ ΜαΙΘἔ:Εο,›ιω

914€ σ:: απόψε: αιαβ , αεκ: Μάιβ

0Μ·ειπα· έ: ι1ΜΜ76! Ρω;βπα ια! Με

&επώι.

; @πάψω 9Μπάοβ:αάβέύεπέα.

η. (ξι.:|Πο «κακάο ο·εμ8:κάα.

;· Ιωίσκ φα ιαωρεο·αποκι·αβεαΜ Μ.

δε” :Μπα έ» 7α.οβοπιύω.

6 ΨσρβΙο Ψάι[βΒ.

7 αξι1?ίσκιΙ:ΜβΙ"7:2 με Ρα·]όκι και

Μπι.

8 Τι:[Μ .ιιι 2ου·9ποτέΡοβε.

9 Τοι·9ική ?ικά πο» ΡοβΙκ:.

Ο.

10 Φι|Πο Ψ40Μ0ά0/Π Μόεπέα,0 α?

9ισο αποάσπτω!πο.

Η φωβάσ «μυ οπἰΙυε βαδηιάα 4!,ιΖωΐυ

ιἰο μια:: βπ2 το:·ιμεκέΠ

κι Το›·9ασι·£ ΒοπιΕπ:: α· 9ιιΞΙ:Μ :απ|ἶ.τ

ΡοβΜΔ , (α ι1ιωπάο!ιΒει· Βοπιο Ιου·

9Ι4ΜΜ9°.

η (χαβΙαπω ε” Ιπποεάο·ε άώσωπ.

η. Μάπέα θα ο· ?καίω ιΜκΐ ?κι|Πο>

Μπι ρ›·ι::|επ.

.η αιέιβώπίσ επιδ:]ί8

πό Καπ 9κιβοπόόιαβΒίυέΐα4!β έ: 480

:οη/·Ϊ£ε‹ι£κ:·, ω:πω ιἰἰἔ|ο ]ἱ£|ἔακιἰιἴ.

η· Κια Μ ΊιιιβἰυπὶΒια αΙἰο: 2πω!!ωπω

Μ;» ΠΩ οί: 9αιιβἰ0κἱὅΜ/ιιὅέ:ὶἴ‹ἰἰ.

ι8 Τοι·:ια ΜΜΜ @Αρωνι ›πα!ιβωσ

Θ· :οπέΜοπέ: , α» ποαπίκαιικροισο%

»ηω»ι Εκ αψύιω πο:: α:εμπαΜ·.

19 Το›·£Μ Επώσω ρ›·ιι.·εάάΙ|ικ: :Μποστ

[έ ἰἰἱακἰβϊἰκΜ/ἔσε[ἔ£,α£π μακ» απ·

9ιιε›·Ε (7 ἰυΜ·›·σἔω·Ε ιἰσ αἰἰὶ:[κτ:ἰ:,«Μ

944: πισἰἰα ΜΜΜ Ιπιδοπιια.

ω» Του·ωι εισΜ2Μ ι!ΜΜπ μισή: π.

μα.

ιι Τοπιαβ άέσω,ωκκώ πιο κά Μπάκα

Με:: Ψιασπισκι κκἰ£ἱ::‹μω »ΠΜ “θα”

:Μι/Μ Ειικοεσπ.σ:απ]Ιο2ίω άι· 2ο,·»κΐ

ιο ψ άεροπεπέικ.

ι: Τοπια/Μ: Ψ4ἰιἰι2Μ Ξ ροη/Μια Βοκοω

υιΕ.ι «Μάι πιαἰε/ῖσἰί ο·οπιπι€βΞ έ» :Μή

ω.. Βοποπέι,ρ›·ο «πο Ασπα» πο” έ”

δυό” μιά ραικΐ σοφοσπΙξ «μέ σου.

#βια ή? /θβσφ'ε α!ί9ιω @πα ΜΜί>

πιω» ω: ροτςβασ Ρο2στ·ἰ£ εσωι,-ε.

η Κω ἰπιἰπωσ , Εισάι·κ κά: οιικιϊτου·ιμισ

,αφ/Ε ά2:Ιτ , έσω· »πω παπα ά:!Επω

ῇοπεω,9πὶπ :Μο ιοΙία·σ ἰπιἰΕ‹·Ια σε.

α» ιἰαπάσ :›·ἰ£ ιωα:έο ιιιί/Ε· άιβυιίωκ

άι”.

η(Σοπββικ Μ τοΜ»ΜΜ , ών· ρεφ”

Μπ:εβ άΙ:α2.β ευ·:·:ιβε,‹ικ ΜΒάἱΕΕΜΣ

ι ; Ωοπ/Ε·βοηε Ε» εονωδϊάβό?π,ποπ Βα

Ηιπι ροηβιιε›·αιἰουιι· , "Μ ομταἰν£ικτ

ἰΙἰ‹ι σοπ/ἑ]?ἱο.

πό Το›·:ιω »υπ ρ·αεάεωΙ&ια ἱπιἰἰσἰἰ: ,β

υδβ:εα:ιπ Ϊ›ουιἰ:£‹ἰΙιιυι,@·Ροκ/Βαση

4273 ρο/Μ άωπκατἰ.

η ΟουββΙο έ» τοι·πιεπ2ιΖβδΜ,πουφΜ

ἰιωἰέσα2,›ιἰ|ῖ|ἱ£ ρεκβπωι:ιοπ.

ω; ΟοπββΙο ?πιο άΙσσπισηςιΠα Μαιο Μ·

ΜΜιοΜΜ.

η Ωοκ/ῦβο βιέΐα ?ι πΙΙ480 αάροιἰεω σου

πκωο»·ιωι , πω: ίξ2αΜ πιιΜίΒΜ ‹Ιε

κι” , /ἑιί αοίϋύΙΜ »ΜΒ ι!ε απ· ω

71ΙΏΠ.



'Η σε ΉΛεετιοΝιιενε.

εκκάο,πέβ σοπ[2Μ2α:·,απ ισἱἄ::κ›·[α

ἔκ πισω ωτπιοπ£σ›·κω , ισ έίσκωκα

Μακ ποπ“Με , @β 19ιστί2Ραβκσ

ΜΜΜ.

;ο £οπββ€οβδι επτα ἰοαἴἰπ φωσ Μ”

κήπο: £ο›·ι]ισσ›ι:κυ·,ἰιιιἰἰσο ιίέι.·επ2ε , απ

:οπ)'ϊτσαΜ,ακΙ ώσαν” το ω! :σκατά

ἰπβτεπἄοΙἰΙ›ἱ Μετιιω,.απ κΜωω·19

Πα πισω του·ωου2ου·ωπ.

μ 3ΜΜτο σΞαΙΜΜ ιΠ0ά0,9 410? κΐἴ ροβ

|ἰΔ ρωιἰ «έ :οι·εκπιπι,πέβ Ε» «ω, α”

βδια,ρο:ιβασ "Μια |20ΜΜΒάαΪ! Ρο

:Με παπι έκ α!έιμα :κιν·Ε,άεπιδικάο

εἰ ΜΜΜ φ· μπω» κ/ἱμηισο ι·5ββια

[Μ2,α» Μιὰ υφβο άΙσπ:κι·βιδο πιο

τισ το”ποιτο,·κω.

μ Ρυψαο·ωΙο ίση.σω Ιοσο [Μ ιΜκα2,

σ· ικΙίω·.

Η Ραβιιαα:Ιουι2 :ωρα θααπ2ι“ίάψαυ Ι

π· ιΜκι Μ: Μπα εοπββίοπέ.

Η @ωβἱΜἰ εκἰ άο!παπΦ ίπ19ου·ερ'ε.

μ· Μάσα αιἰώ ›ποέιΐ “πέστε ίπ “πωσ”

τἱ:,9ιιᾶ‹ἰιο›·£κσ πιο! άεβ:2:,αιπ έκ πω»

Ε” έεΙ:221ωιια ψ , α» ωιώΞω· , ο·

9ιιο Επι” £οπι·ἔ›Ι£ισ›·.

,ό ΙπέικέιΐββοΕαΐ κά Ιο›·:ιι›·‹ΐαω-|ῖι,Ρ,·ου

Δω πωω'ΐ:έομ» ΜΜΜ τ4ἱἔ έ: πέβι.

.7 ΜΒΜ: ›ιο]!»·Ε π:προτύ: , α» 2ου·εισεο·Ε

Ροβ2πτ.

,Β Λάιιοαπί οι :ου·9πο·ί καἰωπ£. 2.

” Ιπ/Ξυπιικ: :ο›ιΜι θιιετπ[κἰ2 ά: ΕΡΪΜἰο

»ο ρι·ούα:κω,ρυρυΒ!!αιω ιωαπι Φ·

βΜπω,οτ2αΜ ίπσέ:ΉπσΜί σδΜι]ΐο σ·ὶ

ΜΜΜΜο "-ιΜ»ω,Θ- ὰ ρεκβω3.β 3

ιἰε έ:8πέι,ακ@ΜΗ ποοΞκευ·Ε.

ω Ι›9°Ξιωα:ιω μ!! ώμο εεωραφπθ!ό

ει πιο:: (7·ρυια υππἰΘΙῖεἰ£ :οπιτπξβί,

Μ: σπασω ι]αθά κδσοηβώατ ά: πω,

ως:Που·σ , φαί αΙΞ‹Β ψ Βοππο ,Μία

σουιΜΙοπέσ Θ· [Μπι , α” Ροβέ: ιω·- 4

εαπ.

μ εωωο άκιπ2υ.· Μ)ω·ιΐ (α δωιοπάε αν.

Εί:»·ϊκωΡοιεβατέ ἱπΞιοΜπαΪ ευ·μιά'

ιἰ£ Μαἱ2]ς:ἱα ών·σ.απμπώ:ακα ὰ

διΜπι έ: σ·ἰΜἱπε,πιἰ Μο·8ιοναυπροσω

άεπβι:£ΜΜί:,0· κοιιππΙΜ Μ.: .ία

ωεωΡο1°φαΜ.

ΤΚΑΟ Τ Α ΤνΚΙΡΙεπἰὑ: όσ

ςυετΙΉουιΒιι: δ: τοτιιιοηιἰε,ιιἰ.

όοπ‹ὶΠ οΠ τμιἱό Π: ιμιεεΠίο,εμκε ροτ

Γοπω ΡοίΒιιπ τοι·ι:μιαί, ε]υ:ιΙίτετ άο

Ι:ι:επ εμπει:ΠΙο ΗΜ , Γειι οιιω (μια: τυο

ὸετειππἰηε,‹μιο οτόιπε Πτι: Βοποίοοε

τοτςυοπάἰ,α ειιιἰΒιιε αιυΠε, 8: :μια

οροποπ ρπεεεάει·ε ἔυατίἱἰοιπεπτ,84

ΡΜ: Π: ςυα:ΠίουΒ ο εξω: . ι:Η.·σιιο

οτωειΒο είπα τπατοι·ίαπι ει!ἱ‹]υ:ιε 6ο

π:: 9ια(Ηοπω δ: ιιτἰΙεε:8ι ο: ἰιιὸἰεἱ

Με ὶιπωοὸἰώ ΐωτυἰοπτἱϋιτε,ςυςὸεπι

πιιπρετὶεε εισΙΒΜτει ιιΜοετιπ . Ρτἰπιό

:Μασάει Γιο: ςυίτηινε ωαἔἱίὶτει!ἰει.

"Ρτίπιιιω πω: οπιπἱε,ςι:ὸ οιιππἰε

ἱιιἀεκ,ο!ιτἱ σΙε αΙίςυο φαΠΙοποτη Μ

Βοτείοτθόίτ,επτε οωπίε ΜΒοτε ώ

Με Πω: & ΒυιΜπίτπίε :οιπίϊόετο.

Ιίουεω Μου:: ΓοίΙΞεοτ οι ποπ Ηυ:Πέ

πω: τερειπθ π! ςυπίἱἰοικω μοῦ.

Πειτ,ίϊ :ιΙἰςυε :Με Με Ιουίοι·Ι σε! ικ

τίοκἱ ΡοιείΙ οΒὶοδτὶ κ:τΞωΕπίε υετΕπε

ἰπιιοπἱτἱ,τμιεῖτιιο:υτη; :ΜΒΜ ἱπὸἰεἰ.ι

ιιεΙ υετἱίῖτηἱΙία ατ8ιππιδτ:ΜΈάτ φας

Πἱ.Ι.ἀἰι1ιιε.ῇ.δ£ ῆ.τΒΓΡ6.δ£ Ι.εάίδτύ.8ε

Ο.οο.Ι.ηυοτίεε. "' 8οοιιικ:ΠΈ ποτ.‹1υὸι:ἱ

που οι: ‹]ιιοΙιΒετ Π121εδείο , Με οι

9υε¦ἰΒοτ εευΓει,πα: ἰπἀίὶἶετεοτοτ άι:

ςυεΙἰΒετΡΓοπΔ ΜΒδόε εἱὶ ηι12:ΙΉο:

ιι: «:Ι.Ι.εάΙ&ί1. * Τοπίιπιπ πο.ςυὸιὶ πδ

ςιι;Ιἱ!›ετἰυὸἰεἰα ΠτΠ·ϊεΙϋτ :Μ τοι·κυτί

ΜΒεπόά: τοπιο οπἱτιπ τοτεμισηόυ: ι:Π:

τευε,ειῖ Π:Γρεθιιε εΠ,86 ἱυὁἰ‹:ὶ:ι ΡΜ:

ι:είΠ:τϋτ υετἱίἰιτιἰΙια,τεΙἱει ςυὸά ςιιείἱ

ΓοΙα τοτσμπιπΙΙ εὁἴεΓεἰο είἱ`ε Μάα

τοι·;υτ ὶἴἶοοὸ.ὶ.ῇ.ῆ.τοί-ροπ. "' @ερτ

ω” πο.σμαΜω εμιςίΠοπο 116 ε·Π ΔΗ

τΙιτί; τερετέόσε όοἱιιτο,πἱΠ άσο εδ

σιικτἄτ,8ι ςιιό:Ι Ωσηε ΓυΡοκ!ἱω ἱτ14ίω

απ,

 



πε αν.ιεε·κ·κοΝιιινε. ι ει;

πι: σ.πίπιίο; ι!πκαιιεκίι.εκ. ίἱἱεο.!.ππίδ.

6.ί.!ίεετ ι!ε εόΓπετιιι!ίπε π·ιιι!τί ειίΪ`ε!`

Γοκεε !ιοε πό Γεκπότ,ιιτ Γιιοκίείκ!.εο.

πι. Με ο0α:κο «πιω. * φίίπτίι πω.

οποτ! ίποκεεε !ιοε τεπίΡεκιιπιεπιππι

τεπειιπτ,πι τοκπιεπτει ποπ Γιππ:ιπτ π!ε

ιι!ίοιιο ίιπκπεπΓιι,πεε φωτο Ροί!ιι!κι

πεκίτ πεεπΓΔτοκ:Γεά Ρκοπτ ιποε!εκπτε

καιίοπίε ιεκπΡεκπιπεπιπ ι!ε!Μεκκιπι,

ιιτ!εο ο) τοκιιιε,Γ:ιπιπ,Γεπ ίΞ!πιιι,ίππο 9

εεπιί2,Γειι ΓπΡΡ!ίείο εοπΓεκπετιικι π:

ί!.εοτ!.!.ε!ε κπίκιοκε. δ.τοκπίεπτα.δτ Ι.

οπο:Πίοπίε πιοι!πκπ.κι!ίίκε τεπετιικ ίπ

ι!εικ:ιιι ίΕο!ε ίπίιικ.!.ιιΡιιι! Ι.ιιδεοπε.5.

ο πόπίε.πεκ.ίοί,τεπεκι εππί δα. * !πει

Ρίππιιιε ε! Ρτίκπο. ίζοπίτ! Π: οιπε!!κο.δε

οιιίε!έ όί!ιο ε!!ίποιίίίίτίο , πω: Επι!

εκικεπψί πεκίιαιό Ρεκ τοκπιέτε δι εοκ

Ροή: τ!ο!οκέιιιτ!Ετίε ίπίιικ.!.ίτε ειΡικ!

Ι.ε!:εοπείπ. δ.ιιτίίίείάπει!! όί!ίοπέ.δτ

7 ἔκ! 8ί!!Α.!.κ,δ.πιια:ί!ίοπε. * απο!

Γοποι ιοκοπεειπΕ,Γεικ ιοκοπεκι Ρόι: δι τ:

εεκτὲ τοκοιιεκί ΡοίΓιιπτ ιό !ι!:εκί πιο! τ!

Γεκιιί,!ιοεκιίπί δι ί!ειιιι!ί!:εκί.ιπ !·Εεο.

!.ει!!.δτ !.Πιιτπ!ίπεκί.δι!.ι!ίπικε.δι Μπι

κπειΓειι!ί οιι:!ικπ ίαπιίπε:πίΙί ίίκιι Ραπ

επίιτεε:ιιι !!!ι:!ε Ριπιι.!.Ρκιεἔπεπιεε.δτ

πιιιιποιίιΐ εοπικο.κίιικπ φίδι! ιίίιτεκίπτ,

πίείπι!ποίαπιετ!ίπεκοε ποιπίπεετἐ
. μ ι ο·- . . ν

ίπ ίειΡΐοε, τι ίπ εποε Ροί!!ε ιοτοιιεκι:

πτ Π:.ε.!.εκ !ίπεκο.ίπ Ρκίπ.8ι !.ππίπε.

5.τεΠεε.δτ Ο.ει! !.Ωοκ.ι!εΐ.1!.!.Ρ8.ίίεπτ

δ: Μ! πε ι!εειικίο.δι !!!τ!ε κε κπί!ί.!:,Ρ

ε!ιιοκεε.δι Ο.εο.!.πιί!ίτεε.ιι!:ί ίπσ:!ί!!ίπ

άι! !οοπίί,δε οπο Δε! επίπιίπιι , δ: οπο

ει! Ρίο πιο επίικΓειίο; εόε!ιτίοπίε,εκκεε

είει,δε 9 τοπικ ίπ ίοιιίιποίπε εοκΡο π όκί;κπι!εο,ίίε,ίί πειεί!!ει, υ δ: ι!ίε:ιι Γε

ίπτειΗιί!!”ε ί!!! πε8οτίο: δ: Ροί!εει ίπ

τεκκοεπιπε οπο: Ιε πιπί! Ιείκε.Ν.πιπ Η

οπο: Η: πδίπτειΕπίίΓε δ: πιο Γείκε,

πό Ρόι ιοκοιιεκί : οικία Φέτα ε!ικο πε

!σειίπιεκπεπίκε.Ε. πιιεί!!ει,διππόά

ίπ τεκίικίτ Βιέ!ο:ιιτ ἔεο.!.είι !ί!σεκο.ίπ

Ρκίπ. δι !.ιιπίδ.6.τεΠεε. δ: Βιείτ πι! τοκ

τπκᾶ !ίειοεπτ!!!. Ο.ι!ε εΡιΙῖδι ε!ε.!.Ρκε

ε!ητεκ.8: ίπ ιιιιτ!1.ι!ε ιε!!.δ.Γεπείκπιιτ.

*Είτε!Ρίππιπκ ΨΗ,οιιοε ίιιε τοκοπεκί

πό ίίπιττοιιίιί5 πίι!ε!ίεει ΡκοΡτεκ πιο.

@πιο ιπίποκεε κίίίί.:ικιπιε,ο!ίεει «π.

οιιεκί ποπ Ρπτ,τοκοπειί τιικπό Ρόι Η:

κπ!ιι ι1€!ε0τκίἔία!ει1ίτετ,2τ! εκπεπτ!ιί

ιιεκίιοτέιιιτ !ίἶειι! $ί!!.!.ί.6.ίπίΡιι!σεε.δε

!.ε›ιείΡίιιπί.ίΕε.!.‹.!ε πιίποκε.ί.τεΓΡό.

δτ!.εκ!!!3ετ0.9.πεΠ1ίπ0κε.!ιδ πιο ίπ

ειπε ιίεεκεΡίτι Μπι, πό ροπιιπτ τοι·

οπο. Ε: ειπε ο ί!!ει απο τ!εεκερίιπ,

ιίίεί€ Με δι!!ίι.!.ίίί.6. εοἔποΓείΕ. !ιξ

ίπ ε!ίεπίτ.ιιε Ροίίιί πό τοκοικεπτιπ,ιιτ

ειπίπεπτί!πίπιί ιπί!ίτε: ε , δ: ι!εειικίο..

πεε ά ,δι ίί!ίί δι πεΡοτεε εοκιί, οι πεε

ίπ είε ιι!ίοιιει εοκΡοκει!ίε ιππειι!ε πΓΡεκ

8:ιτιικ:ιιτ Ο.ε.!.πιι!ίιει.δε !.‹!ίπο Μακ.

εο.δι !,ι!εεπκίοπει.δι !Ει!ε ε!εεπ.!.ί·ίπ.

δο!ετ ίπ οιιίοικΓά:ί εκίκιιίπί!οικε ε!ί8πί

πιο πό Ρ!:εκε επιεπίίιτίοπε,πεε πιιποι

πτειο,οκι τοκοιιε:ιτ“ιοτίπ εκίκπίπε Με

πίτι.!.,Ρι!ίτοκί!:'.δι οπιιΓτ!ίί πιο : π: δ!!

ε.!.‹!ε κπίποκε.ί.κπ. δ: !,είι !ί!›εκο.6.ί.

δ: !!.ι:!ε κε κπί!.!.ι!εΓεκτοκό. δ.ίε ιΡ8τ Ι.

'Ρι!ίιοκεε.Ιτέ τ!εεπκίοπεε δι απο επΓιι

τοκἔιιεπΕ , ει! ιΡε ι!εειικίοπαιδ τίκίτιικ

ι!ε .ίπί!κ.3: :ιπιε ε!εειικίοκιπιό €6Ε©π

εεκιίτ:ιιτ απ! !.Οοκ.‹!ε Ει!.!.ίί οι πε

Ρτο, φ ίπ οίεπίτειε Ροίίιο τοκοιιεκί μ; ειικίο. * Φιι!ίτεκ επι ικό ίίτ πωπω,

Επιίττιι;.ιδι Βιειι Ο.‹!ε ίπΓι.!.ππ!!ιί. πεί δ: ει! οπο πιοοεκιιπιίπε, ι!ίε οι πόεί!

οι: Επι: πο.Αεε.δτ (Με πιο !.πιι!!ιί.

πι! ποια Με ίιικει !οοπιιιιιιικ ι!ε οπο:

ί!ίοπί!:ιιε !πιπεπε!ίε τ!ε !ί!›εκίε !·ιοπιί

πίοιιε. * Με πό,απ τε!!ιε Ροβίι τοκ

/

ίπ ίκιππόΓπιπ ίπποι!! ,πεε ίπ οιιαπιι?ι

Ροί!π!επεκίι ειεειιίκιτοκ.ί`ε‹τ! ιι: ιποοε

ι!εκειτειτ κόπίε τδΡεκπιιιέιπ ιίειῖἀεκἄτ:

ιιι!ί.ε.!.ι!ε πιίποκε.5.τοκπιέπι.Ετ ΓπΡ

ΗΗ Με πω:



:η πε αγαπετ1οΝΙΒνε.

πο: ποπ μοι εστία άοδϊτίπα εΙατί,Γεά

ίπποι: άεπεκόίίπετατε σοῦ' ΐοπίτπ

όίίιία,8: απο: ι:Ιε·οί!ίιατί:,8ε ειίίιίε πα

Ιαπίίίπίε , 8£ επίπε ακακία ίίτ οι τοι·
οιιἐ‹Ρ ε·Π,ίιτ Π:ε:ίιάίι ιίατίετατέςΡΓοπα

ι·ιί,8: ιίατιεπακέ αίπίίπίε,Γεπ αΙιετί5°πε

8οτίί οιία!ίτατέ,πταί ιοτπίξτίε:οίηίίε

αΓπείοτιο', οπο; α πίίποίίο,, Φ πατε

ΠπκόΠόεταιία Προατ“Είιιία.πτ θἶάο

το πιίΙί.ί.ίίί. 9.Η.ίΈαά $ίίία.Ι:ίίπε ίΒί·α

υί.ίπ ρί·ίπ.8: ἐ.ί`οοιίσπίἴ.ὅεΙ.ί.9.ίπίΡιί

Με.ιίίε στεο Πο.ίιίάεκ τοπ1α: τού π:

ίπποε6:ία: π1:ΙΕΠιρΡΙίείο επ ία·Ξπετ ίπ

ε:οίοπ·ίέ. οι .ί:ο.ί. όπίε ίπο πε δΕ6.

Η "° ΝΠ: ίίίάΞείϋ :Η,πἔοοτἀίπεΙΙίπ:Βα

Μπα τοί·πίέτα:8:εοπέ Η είε Ρίωεωω

Επι ωίπείπ,αί82Χ πω εόίίιίοταΒίτ,

α οπο ΒιοίΙί' παπα: εί·πί ροΙΞίτ,8ε π)

ίΠο πόπἐ ίείρίατ,τ5πιίέ α τίιπίί:ίίοι·ί,86

πία€ίεΓοΓΡεθο , δ( απιίποτί,ξε α πια

ά Ι οτί 8επὁὅ Ϊοττίοτ1 πτίΐ ί

πό Ρίο πω” :οτ ω: εί.ί.€έί&ο.88

ίτα ποτ.ίπ ί`είίοίίε ά.Ρεάο.άο Ια Γεπο

Ια.8: όίκίτερ Ι.ί:Ιίιι9.!οποίίίΓει·ιίο δεσ.

"° (Εμ: αστε? όα:Βέτ ” ί:ι·:ιίετο οιί2Πίο

πείπεἀίο,ίπείί‹:ία Πιίζίείδιία δ: πεί·ίΠ

ππίΙία:πεῖ ὁ τοι·ιπδ:ία ίπείοίωιί πό Μ:

οι πω.ί.;.;.ία.Πε Με ίίιάίοίίε 8: Ρία:

Πίπίρτίοίίίο5° ε τοτουέπιπ πό εΠ: π:

ἔΕεο.Ι.ίπίποί.‹ἐ.ίπ εα.ἀ !.ππίίίπε.Ι.Π.

δε απο Βιίίίε.Ι.ίίί:πτ.αά ίί.8ε Ο.‹ίε πο.

Ι.ρτίπίπππ.8‹ Ι.αά ιπίΙίτα. Ετ εεπὲ ι:ίϊ

παίάε ὁ το&οι·ίΙσπε 66ΠάεταπόΠ 8: Ρο

άετ:ΐάιί, πιίποσί Ρτι;εεάΞτ ίππίεία ΓιίΒ

Ηείεπιία δε ποτίίίίπίίία,αιί πο:: ιππα

Βεατιιτ @Μο άε αΙίοιίο,ί:ίί :Με αρρεί

ίατίο ιιεΙ κείίί:πτίο ΠιοΓεοπέ:ΠΡιίοπο

ω ροίΒίτ. Νε ΡΙείίπ; ού τοτοοειί€,ρε

πιο ίοΙέτ.ίΕιίε Ρα:π.!.απτ πω. €.ί.8;

πρ ίπάίι:ία Ροεπείο (πιω, Ρίο πω·

π ἀίᾶαε Ιοεπε.ιίτ Ο.ο.ιίι.‹:Ει εοεπίτίο

Ρία «οι ί “, . ί .ε. Δ; παΙίτετ.*$ε‹ί ίξτο ο 8: οπαΙία «ΠΕ άσ

.,.6.ί.8: Ι.ιιπί..ί.τίδ.Ιτέ Ο Γππι τοτοιίδ

:Η Ρΐ δε πω πίίο εΠ ίπείΡίἐὸῦίπί:ὅ

ΓΡε&ο ραττίε : πα Ρ πω: είπ° ί!ίείτ ρί,

πα ρί πί;ιείε παεί ό:: ΗΙίο , @Η Γε

ίΡίο:"πί;φίοίί ίπε.εΞ.Ι.ίΠί οπού: ίΠ·.

είε ποί:.@.υεπίέε.Ιτδ ία:ιπίπα πω· το:

ποδόα εΠ οσα πίαΓευί*,‹_1α Ιιό παπουα

απαίοτίε ς6Π5:ίς,τατάι. ε6Επ:€, 8: πιο

»Πεκ σίτίπε:πα πιοπτέταποίι ὰ ίπίίαοί

Η απ Ιπίίπατ:πι Π·.όε ίπ οΗί.τεΠ.Ι.5

Πα ίπ οτοίτατε.8ε ί·Εάε ίπ.β.Ι.άοΐοί·κε.

ίπ Ρτίπ.8: πίτσα οί: ιίστ.Π8.Ι.ΐοϋ.ίπ Η;

Η. " Εκ πο" αΠτεαπίίε Ι·ίοπίίποε τσαμπα

τπτ,τπ‹ίεο ί:ίοίΙί8: ::τίιπίπαίί οίί:8: Μ::

:ύ πεί·ίταε αΙίπεί· ί·επετίτί πό ρότ:ιίι ΙΤ.

σα!. ε:: ίίωω.α Ο.€.ί.€11τοΕ.& π: πο.

Απο ίπ Γππίίπα,εο.:ίτ._6.τοίηπέάί.πό

άι ε! οίππίαΐ πω" τοπίίιέ:ίοε είί,

που: οπείίποτ ΡΓοπαίιπ ΕΕεο.Ι.εάί&ιΐ.

Μπι· πίάεί ο: πο αΙίοιίο Ιίοείο πο

Μπι: πό Ροίέίτ και” δ1ίίίο, πίίἱ ίπ

αττοί:ίοίίποε 8ε 8ταιιίοτίο°ὰεΙίᾶίε,8:

άεΞίτ Μα ίπάίεία, ο ιί:Βέτ ρι·εεει:ίεπε,

π: περοίΒικ τοί·ποστί.ταίροιίοο, ποπ

Ρία απο πίσω σπα πο! οΠέπί ,Με

πο: Με ροί::Π όατί :στα άοθτίπα,Γεά

πω: εοπίίτιίέ ατοί:τίο ίιιάίαΐ:ίε. αι·.Π·:

ιίο καΠ.Ι.ίίί.ίπ ρι·ίπ.ίοί,το πίαείε Γοίί·ο

ροτεε δω.ίῖειίτ άίοίπιοα πε ααπΓατίο

πο,8ε τποία:ιίτπΉε άίιίετ.8ε ιέΡ,ρτο

ίΕπίΡ.Ι.άε αεεεΒίοπίΒ°.8: ί;Εάε παπί.

ίποτα.8ε8παΙίτετ οπίπεο8 πό άστα·

επίπαΕ :ί ιπται·πΙίποιίίί ατοί:τίο ίικίί.

εΞ:ία:ιιτΙ:Με ίπτε άοΙίπε.Ι.ί.ΡοίΉίίπ.

τῇ ίπ εεπετεταΙὲΡοπετε άοδίπίπέ,9

ποπ' ίπποι απο: Γοίίί:ίτέ ίπΙΙατε απ!

ίπάαεαάιΐ ίπε!ίεία είπω ιίεΙατά οι· :τί

ίπίπε.ΝΞί ίπε!ίεία Πω: πίαΙΡωίιί6ίο.

ἐπί. 8είπάίεία άίουπίοπαίίαείοίπό

ί·:?ίάο,8ε ι:ίοππόΠτατίπα πεί·ίτατία,8: 'Ρ

Βατίοπίε απίπίπίσπΙα : π: Ο.άο1ΡΒατ.

ΗΠίπτπέτα ὸοπίοίἰίσα.δ€ Ι.Β.Γοπτ επι

ίπάίεία μια ι:Ιατα: Βατίοπίε.(Σ.ο τοπ

ία.ροΙΣΙ.!πιο ο6ΓιίΙξὸοίπἀε.ίί›ί,ίπΜ..

- ° :ία άστα

κ



πε τχνΑεετιοΝιιιντ. Μ

,Ώ

επι ω.Νειπεπιε πιειτιιι· :ιΒΙππιεΞ

πο : ιιππε ιππίεπι ιπό ειδ πειπόΙτιπτι

πει ειππιιπιειιΙα πο Ιππιι€όπό ιιειιτιιτό:

τι: (Με ειππΙτ.Ι.πιιι ιιπιιΙτειιι. 8: τΈπε

Ριείε.ιιει.Ι.ΓοΙετ.πεΙ:ετ Μπι ειιτΙοΓιι:

ίπποι Ιπππεπιε δ: ιπι:ιιιιι·ετε, επ πιπ

Με Ιιοπιιπιπιιτ ,8επει ειπε Ιοε:ι τό

πει·ΓπΙπιτπι πεΙειτυτ πε επιπιπε , εμέ

τοπιιιειε ιιιτέπιτιπππι πιπΙα εότιετΙΙι

τιο,είΙ πιπΙο: εόπειΓειτιοπιτ £ ιππιεΙιῖ:

πτ Ηίπε πππιι.τπ.Ι.Π ΡΙιιιεε.6.ειΓπιπππ.

Νειπ·ι ε: πιιιΙπ εοππειΓειτιοπε , ετιειιπ

Ιοοπτιε εΙΙ:ιειτιιτ πιτιοίὶιε:πτ απο ιεπΙΙ.

επιε.Ι.2πιΙεε.ῇ.Ρεπι'.ιΙσι,αΙεπτοι ?οτ

τὸ 8τε.:ιπ ιπειπ ΜεΡΙιΙΙοΐορπι,ππειε

ΙΙ: επ πιιιΓπι,ιιιΙΙιΈ εόΓοιιιο πεΙεδτειΕ”.

Ιτειπ ε6Επει·ετΙοείι,ΓεπΙοε:ι ίπ πιπ

Με εοππειίειοπέ:πυπι ΓεειιππΙοεοι·ιΈ

πἱιιειίἱτπτεπι δι πειιετπιδ,παιιιι εοΙΙΙ

είτπτ εοπιεξτιιτπ:ιιτ (Η ιπππ.ιτπ ω.

πΙιεΙΙ.Ι.8:1Επε ρα.Ι.ιιιιτ πω. 9.806

πιτ. πιω επειιπ εοπΠπειιιιε πω,

ειιΙιιτ πιω: Επειιτππιε ειπτεπ ,πι απ:

2Ιτιιπειτιοπισ 8:Εππια: , δ: πιιπΙεπι πι

τειιπ δ: ΙπιΙπιτίι τιιιιε πιικειιτ.Ιτειπ επιπ

ΙΙτατεπι ιππΙεΙἰειΙ : πποπ πιε,πτ ποτ.“ἔ.

πε πιπ:Γ.ιπιπτ. δ: ΙππιειΙε ιππιιΙπτειτιε.

είται μιπ.Ιτειπ πεοετ Ιπππίτειε πο..

πο: ίππειι,ΙΙ Με επι: πε εππιίπε πιω!

Ρπτιιτ,επιτ ίπιππεπε οετΙΙΙ ιιεΙ οπεπ

Γι.ιε.Ιτέ Ιῖίειεπτει ι·εεεριτ ιΙΙπιπ πι Πω

ποιπο πω Ριπή: οιΙεπι1ιπ·ι. Ιτειπ ΙΙ πε

πιτ οΡει·π πε πιιιΙεθιθοι εεπετετιιι.

1τειπ Η επΗιείτ πε ποιπο,ιιεΙ πε Ιοεο

ιιοιιππΙεπειππι ίπειιτ εοπιπιιπππι.

Παπ Η οεεπΙἱοπε Με ειιπππίπ Πιε

τιτ εειρτιιε ιιΙ› ειΙιιιπιπιιε, ιιεΙ πετεπιπε.

1τεπι Η ιπτει ριπεπιεΙοε τΙ.ιειότ πε! Ε: -

εεΠει·ιιπτ ιιΙΙ πε πω” ἰπιιιτιοΙιι. Μέ

Προτιπτ ΡιοπιιΙπειε πε ΙΙΙιιπ Μπιτ.

ειπιπεόιπιττετειπι.Ιτέ Η ΓειεΙπιτπιπ

ΙεΕπΐτοιε :οπο Ιοι:ο Ιπτει·ε,86 π Με

ὶπτειιοἔειτιιε πί:ίτ β πιω Γειτε.Ιτεπ·ι

Η

Η :ιΙΙιὶε πω π·ιειΙεπείιιιπ εοιπτπίπτ ιπ

ΡειΓοπέ πιω οΙΙ:επϋ , ι1εΙ ίπ ρετΓοπΞ

πΙτειιιι:.Ιτεππ Ημπω πο: 8:Βιπιπ

εΙΙ,πιιππ πιδτι.ιπι πιπΙεπειυπι εοιπιιιι

Γει·ιτ,ιιεΙ εοπιππιτι Ι·εεει·ιτ: πε ειιιιΙ:ιυε

σπ·ιπιπιιτ ΙππΙεπε ρΙεπε πιιιι δ: ποτ.'έ.

πε ιππιεΙιε Ιππι.ιΙ:ιτειιιε. ιιππε πια Π;;

πιιιι,ιπτεΙΙΙΒιιπτπι ιερετιτε.ιΙε υπο τε

Πει πιπειε,ππιε ίπ εΙΐε&πε ιιπεΙΙι6ιε.

* Ετειιιιπετπ Η πιιιε εόπτειιτιιι επικό,

πε απτο έπειιΙππτιιι·, πΙτιο.ι.ποΓεμ π»

ι·πιπιπε τοιπιεπτοιπιπ,πιπετυπτ πω

πειτπ ιιπτιςιιΙ,δε ειιιιπεπι Μοπ.ειπι πο

Ειστε: ,ετιπι ποπ εΙΙ`ε ΙΙ:ιτιιπ εοππέ

πΞππιπ,Γεπ 9; ω" ιιιπειι ποπ πι"

δ! τόπικ έτειιι ι:οιππι Γε Εεεει·ε απόπ

εἰ ι·επιπ , δ: επιπ ιτειιππ Ιπτειιοἔπιε

πειΡΓο ιπειΙεΙἰεΙο: φπα ππιει·ιιπτ ,

εοπτεΓειο Βέτο ιπ επιπιπ:ιΙΙ επιιΓει,Ι92

τίπτ ποπ ρι·πιππιεειτ, πει: Πετιπι πω

πΙεπιιπι ΡιοΙπιτιοπεπι,πτ ειιπιεΓεε πι

ειτΙ.(Ξ.πε (πι. δε ε:ιΙιΙ.τε.Ι.π. 8: ιτε εἰ

ιι-Βε ιπτεΙΙΙΒιιπτ,π 1ἰτ ΒιδΙε εοπτεΙΒιο

τ”οτιπ_ιπιπε τοιπιἐτοιῦ,πεΙ ΙΙπε.Ετ πι

τεΙΙΙΒιιπτ ετΙππι Ιω Ι.ίΕπε ειππ:Πιοπι

Ι:συε.Ι.Ι.@.πιιιπε.8ι _ςΙ.Π π: ιιΙτιο, δι π;

πιιιετππτ Ιοεππι είπε πειΓεπει·ιιτιοπί,

Με εοπτ”εΓειο Π: ειιιοιτει το ι·πιιπιπε

τοι·πιεπτοιπιπ , (Με ίῖτ Ε383 ΓΡοπτει

πιι:επτεπ π) ιπ Με επ πιπειειιτπι ιπ

ΐ9τ εοπτ'είειοπετπ μι επιιΓε ειιιιΙΙ Βι

δτππτ,8τ Ειδτιϊ ιπ επιιΙ`π ετιιπιπειΙι,πιε_

ιππιτ.πε ρππ.Ιιιπ.ιπ Ρτίπ.ιιοε τπιπέ πι

8268 €6"Ρωτ ΜΧ; πι :όπιπιιιπιε ορι.

πο&οιιιπ·ι.πειιιι επιπ πιω εοπΙἰτε€ ω

πιεπ Γε εοιπτπιΠΠ'ε,ΙΙ:ιτιπι επιεεπιπ

πω επ,8τ ιΙΙιεο πω; :Με πΙΙΒιιπ Με.

Νετ4τί0πε δ( εοπΓε!ὲιοπε πειπ:ιππιιιι

εΙΙ:ιιτ ΙΈπε ειιΠο.ιεο.Ι.ιιΙτ.ι.ιεΓΡοπ_ε(

Ο.πε ραπ.Ι.ει.ιπι τειε.& ικα ιπιεΙΙι-π2

τω· Ιΐ,πε απτο. δι ειιπι,ιεο. Ι.ίἰ εό?τ:Ι:

ίπε,ποπ οΙ›. πι€τιιε π. πιπιιι.πι @.6 «πε

πΙτιο.πιιιεΙπτεΙΙι απτπτιιιεότείειο..

· €!Η ν. πιοιι:



μι; Π Ε αν ΑΕ 8 Τ ί Ο Ν Ι Β ν δ. π

ιιιιιιιε ιιιΒίιίε ω ιοπιιιδιίε.Ιιό οσο Μι,

μ.ι.η.ι:.ιω εοίι.8ι ειιιιι.τε. ιιιιιιι ίπποι

ΗΒιιοπ ΠιιιιΙιτει·ιιι εόΓεΓειοπιιΙιιιε ?ε

έὶιε ιο τοππιιειιιίε:ιιτ μια οι ξι.ιιιιι οι

ω” ίοι:!ιειιιιιε ιιιιιιιοιιιεὲ ΐειιιιΐιιοξ

8ι ειττετιι. δι Ιιιιτε εΠ ιιεπιοπ Ιεδιιιιιι ό:

ι:οιιιιιιοιιιε οιιι.ιιοε.8ι :υπό εοιιθιεε

:οι ιιοιε οι εοιπιιετιιοι, ωΕσωεω

τοπιιιειιιοπίι 8 ,ιοιιι: ι:ο οίι:·ίΒιοιιι πιό

Πιιιοπ,ιιεε ριει εοιιΓείἱ`ο Ιιιιιιεί: οπο.

ῇ.ὸἱιιιιε.δι Ο.ιιοοι.:ιΡ. ιιό πεείριιιιιί.

1.η.ει οι ποιοι ιιιιιιι ιιοιείιιο Γιιι8ιΙιε

εΠ πω ιΒιε.ιιτ πΕεο.Ι.ι.ό.ιιιικΠίοιιί.δε

ιιιιΙιει Ιοεό :Πε ω. Ο.ιιει:οίι.8ι ωιι.

ιε.οε ιιιιιειι Βιειιιι: εοι.ιιιι Γε επιιιιίιιο

Γοιιι οειιιι·ε,8ι οιιιιεπιιτ :οι εο,οιπό ιιε

Ιιτίιι εόίεΙΒιοιιε ΓοΑΡεπΓειιετιιι·ε, επ

πει:πειδι:ιτε,οεΙ :Παει ιιίεει·ε: δι ομι

ιιει·οοεπιι,τειιεε εόίεΒιο. ιιτ.ιἱ.ῷ.ίἰ οι

ΙΙΙΕ1°0.δέ ι!.Ι.ιι.Ω.ιιοοπ.ιιΡ.ιιό πεείριιζ

εοπ ζω. Νοπιειιοπειιι πάω ίοπιιιιιπε

ι:ιπειι !ιιιιιε απ. πιο!τ:ιε Βι·εοει βι οιί

μ: Με ιιιιαιΠιοιιεε.* Ε; Ρι·ιπιιό ιιοιεπο,ιιιἱ

επιτ.εει:ε ιιΙιιιοιε Γοϋίιείιοπ ιιοιείιιιιιιί

Βοε,εόΒιετοι ο εότπ:ι :ιΙιοιιι, πιόιιοιιι·

Μέ ιιι€ω ι·:ιοεεπεΓρόιιεο, Με” οε:

οι ιιοτ εόδιετοπ ΠιιιρΙιειιεπ οι ιιἔοεἐ

8ι πιό ιο Γε,ιιεειιι @οι ί`οεἱοε : δείπ:

Παοκ εφε Πιο είἰ :Νοε ιιιάίειιι,ιιτ οι

ω οι ιιι6`ιο τοπτι,6ι ΑΙΜ ίτιάιειιε ει!

εόιιδιιιιτιοιιό ρποι:ειιεπε ροΙΒιι:οτ ο;

οι ειίιεΠ.ιιοΙΙΕ.ιιι:Ι Ε.διί θεο.Ι.ει:Ιι&ό.

8ι ειιιιπιι Ι.ι.ό.ιιοι ιιιιιεθιοπιό.ιοι, Μ

επειίειπιιιιε ειιιΓιιε Μινι πιό ΤοΙΙι°ΐ

ὅ

τοΡιιιι,ιω,οιιι ιἱίειτιιτ.Νἔ ίπ ιιιιιιιειλ

τιι,ιΒιιε δι ιιετΙιετι!ιοε Ειιιειιιι, ιιοοιιτ

ιΠεοιιι οεπιτεε.ιιιί οίιιετυπ ιιιει, ωοο

Η ιιιιιει·οιιι οι: ιπιιιιιιεο, οι :Πε είε Βι

ι:ιεθ ετειιιΐιιιΤ ιιό οι, Γει:Ι οει: οπιιιιιιο

δάεε «:Ιετπιι!ιει:Ιει , Για!. ιό εοειιιτει,επιε

ίιιιεε ιιιιιιιιιόιιιι, οεΙ ιιό Ιιιιιι€ιι:ι: οι δ:

εο.Ι.ι.6.Ραιεπεει. 8: ιΈι1ετεΠ.Ι.ιο.ιιι

μιιι.Αοι τοποιοεε οι Γε 8ιιιι ιι1ιοιι8ι

ω1οιω ίε εό!ιτεί.8ι ιιιιιιιΐτιοείἱ τομ;

Ριοιιι.ιιιδιιι. ει αυτό εόδιετοπ ι!ε Γε δ:

ιιΙιιε,ιΠε Γεείίιιο ιιιι. Απο.εοιοε όριο.

ΡπιειιεΙετ,είὶ ιπιοειιιι·ε τεΒιιΙιι ό: πιθα

τιειιι ει πεΒοΙιι.Νιιιιι τεεοΙαιιιετ απι

ΒΙΒΗ ιιε ιε,τιό ιιεΒει ιιιιεπιο επι ιιε

αΙιιι,8ι τιιιιιιιιιιε ε|ε Γοειιιιιιε έεο.ιιτ.

Ι.πιιΡειι.6.ιε ιιιιι ιιε Γε.8ι Ο.εο.Ι.Πι:ο

ἔ.ιιι Γιιιι:ιιι (Με ιεεο.Ι.ίἰ.ὅἶ εμε ξα

οιι ιοτο ιιιιεππουετοπ,οε Μειο

κεππο8ιιιιοιιε ι:οιιέιειιιοπ, ιιοπι Ποιοι·

ιιιεω Πιο. Με τιιιιιέ ΒιΙΙιτἰιι ειιίι!ιο:,

2: οοιιιοε εἱε Γε ι21οιι€εσιιίε ιοπιιιιετι;πι

ιιι:εττ0 ιιιοι ειι ιι5,ι!21°πειι ιι ι

ιιοει ριιεεεἔιειεε ΡπαιΓοιιιριιοιοτ Ο.ιιε

ιιο:ειιιο. Ι. ι. Ρπιιιιοε ειιι`ιιε είἰ οι ιιιιι

ΒοΠιιιετ Ιειποοιόοε,ιιοι εΙε Γι: εοιιι:εί

ό,ιοιειπο8:ιοι.ιί @οι ιιε Γοειιε,ιιι5ιια

ιοπιιιιιε , δε πεεεΡιιιτοπιιιοε; οι Με

ειιίι. βι ειιιιί.τε.Ι.ιιιιιοε Αιιπιιι.8ι Ο.ιιιι

£επ.Ι.ρε.δει:Πιιοε οι βιΙΙΞιιοτἰΒιιε πιο

ιιιπει:.Ο.ιιεΒιΙ.ιιιο.Ι.ιιΙτ.Τειιιιιε, ΗΜ

ειιιιι.!.ίι.οιιί Γετιιιιε ιοπιιοειοπ ιιιιιιιιί

εεε εοιιΓοείοε επιπιιιιιιι. @ιιιττιιε, Ο.

ιιε ιιιιιΙειι.8ι ιιιι.Ι.ιιΙτ.αΉπιιοε, ιππΓει·

ιιο άι: πιει:ε ιιοιιιιιιι ιιε ιι: εόί·εΙΤο, ο:

ιιιτειι·οΒειοπ,ιιοο ιιιιιιιιιιιπιιε:οιιίιιά

$ι5.Ι.ιιι·Βιιε. Ι.ιΞ ΙἐειεοἔιἐιΞιιι εΠ“Γι,ιε

ει ε,ο ειι ι ο .οπ. _. Μ: ιο.

Με ιιιιι άι: Γε.έιιτι.ιι, 9.7! Ιε.ΘιιιοιΙ.¦.

` ιι!επι Νεπιτιοε.6.Γει! ι επιιιι6. δ: Βε

ιιε εΠιιιτ,ίι ι|ιιιοε ρπεεεειιιιιιτ ιπιιιιείει,

εμιί2 :Με ιιιιιι ιιεΙ:ιει ιιι:εππο8ιιπι ιιε

ει!ιιε ι ι1ΕΟιιΞΙΒ ειοιεΠιοπιιιιιιε.Ι.ι. !τειιι

ειπε πεΓΡοιιΙἰο ι:οπιτπιι ιι!ιοε θδειι,ιιό

«ο ρΙειι_ιι ΡιοΒιιτίο , Γειι Μου: επέι

ΡπαΓοιιιιιτίο εοιιτι·ιι σοι ιιε ιιιιιιεθείο

17 ιΙΙοιοτιιο.Αεεοπ.ιιε εεει.ι.Ι.ιιΙτι."' Με!
Α ιιοει:το , ιιοιιιιιιιιι πιο ιιοιιιιιιιιτι δι οι

εοιρειι :ιιιιΠο τοτιιιειιιποοιοτει·οιιτ

Ρεπ ιΠεπιι ιιιΙειιι πιοιιιιπιιιιιοιιεπι Πιό

Πει ιιοεεΠιοιιιιιιιι δ: τοππιιειιτιε ιτε

- ΓΙιοιιιιεο πιοΜο Για αιίἰΙιοε Γει

· οι

 



π: οπιιιιιτιοΝιιινε. :ή

11 ν

οοοοπ:πο:ιε : π: πτποι.ι.ππιιπε. δ: οτ

=οπιιιοτι. ιι.οο.ι.ι.ο.οιιιπ οπιε ο Μιτο

πο.8ε οτο. οπ πιει: π: οιιιι:ιι: ιι€ω.:.

ι.6,πιπ πε Απτιοππο.8ι ιπ :πιο οοιιοπο

ποπ πο:οτί::ιΊ ποπι οπ :οττ:ιεπ::ι:π:

18 Ο.πο οι:οπ.ι.ιι.8: Π·ιεο.Ι.ιε οπι.* $επ

οπιπ ο ποτΓοπο ποτπιπιι:ο ει :οτ:ο,ίι:

:ποιο ί`οτπεο,Βι οοππι::οπιε , π: πω

οιοπιε , ππποπιπ ι:: πιο οοιιοπε ποπ

.οοεοπ:ιιο:ιε πο:ετι: ποπι οπ :οτπιοπ

:οεπιο πο ιπτε 9 πό , πιο πτοοεποπ:

οπο Βιιιιειεπιιο ιππιοιο.Νέι ιποπιπο

πιο πο οο ιιιοιιι,πό ιππποι: ιππιοιιιιπ,

επ πο ιιοο πό ποοπετι: ιπ:οττοειιτι:

π: Ο.πο ιιοοπ.ι.ιι.δι ι£ε.ι.π πι. απο

οι ιιιπο Γοοπι:πτ,:οποποπι Βιιδιπιιι ιο

ἔο πι·οιιιοοπ:ε,ποπ ποιπι:.ι.ποπ πι:

ιι:ιπ.Ο.πο ιο:οιοπε ό: οοπ.Το:πο πι

π: πο οόΓποτππιπο :οτοιιοτι,πτο πο

πω: Ηιοο.Ι.ι.5.πιπιιε Αι:::ι.πιπω.

19.* Σεπ οπιπ πιο οπωιιιοπο, οπο: :ο:ο

πιο οοοπττι: πο Ροέ:ο .ειοεπιο:πε ει:

οπιπο πο ιι:τ:ο,8: ιππιοιιε πτιοεοπεπ

:ιοπο :οτοποιιιτ , ό: οόιι:ε:πτΓο ιιιππ

πω: ι:εοιιιο,πιιοι:ιπ ποοε: πτοοεπι

ιπ :οτιπτο , ό: ιπ:εττοεοτιορ πια:: δ:

οοπιι:εο:πτ πο πιο Επιιο,π οπο ιοοε

τι:,οπ οπο ποιοι ιιιιοειππο ιππιοιο9πι

:ο οπὸπ ποπ,πο ιιιτιο ιιιο:ιιι::::ο.οτ

επ.εοιπιπ οπο: ποι.ιπιτει,πτο:τι.ο::2

Πιο.Γεοπππο ποτ:ε. Ε: οπιο οπει:ιι απ

ιιιιι€πτ:ο,πο οοπο π: πεποτο ποι ίπο

οι:: πππο οποτιπιπε,ιιι:ιιο πιο:οοποπ:

ιππιοιο , 8: ιιπο ιππιει:ε ποιοι: :οτ

οποπππε επι π: Ο.πο Εοι.ι.ιιοπ:.8: :Ε

πε οποπ.:.:.ιπ πτιπο.8ι ι.π:οτι:ιιε.ι`επ

πο ποποτιιιι οόιιιοιππιπο Ιιοιιιπ οπο.

:ιοιιο ιοτποι·τιπο οοπ:τοτιπιπ ι , πω::

ιι:οτ ιπ οπτ:ιο,οπιο τποξζιε ιιοοποπ::ι

:πτ:οπο: οόΓπο:ι:πο ποτειι ιιιιιοτι πο:

ι.ιοπο το πιιιι.ι.ποπ οπιπετ.6.οι οπτ

ιιωι.ειιΕπε οιπο.πτοιιι.ι.οοποτπι:

:ιο 8ιο.* Ι:επι οιιοετο,ποπο οπὸπ ιοπιει

:ο

Ε: ιιοοι:ο οποίιιο πο οιιοποιιι , πιιιι

οὸπιπ ιπΓο οπιτιιιο τοπο:ι πο:οιιι, ?οτ

: οι: :οτ:πε πιιιιι πιοιιιιιιπε:πτ οπππ

οπο: :πιο οιι:ειιι.ι.τεπε:ι.8: ι.ππιπε.

οποια ιεοοτιππιιιιπάο πιώ: οπο:

ιιιοπεπι ποιιο τοπο:ι.8ε ποι ιο:: πο::

πιιιιπππι: , πο:: ποε:π: :πιο πι:οιιο.

ι.πτοειο.Τπ:οιπεπ πιο,ΐεοπππιπ πο.

ο.ιοω.<ιωε ιιο:ι οπο: ιιοπιε ιππι

οιιε ο ; π: οι:ιο :οποσ ποπ: πιιιιπτπ

οπιπ οο οι: ποδιο ιοεπιΠ'ε,ποι πιιιιππι

ιιιοπιιιο ιπ ιιιο ποιπο, ποι πιοιει·ιοιιι

Έπετο: οοιιιιπιιιι:πι:6: ποι'ιοο πο: :ε

ποε τεπετιοτι:τ οοπ:τοτιιιιπ,πει πω::

ποτιιιιπιιο:8ι ιιο:ο πι οιιοπι οόπιππιο

οπι.οιιοτπιπ ποδι.8ι ιιοε: ιπ οι.πιιιιο

ιο:: οιιοεε:πτ ο:: ιιοο,ποίι“ιιιιιπε πι.

:ποπ οιιοΒιιτο :οπο ποιο.ιιο.ι.οοιιοε.

9.ιιοο Γετπιοπο.8ι πἶπτο ωο.:.6 Γο

ειιιε πτο ιιιπ.5.πεοπ πτιοτ. Αποπο

το: :::πιεπ ιιοποτιε οιιιπι οπο πό Γοτ

ποπ:,ιιπο οπο:ιπιε οποιιιοποε τοπο

ιππ: ιιπε ποι:ιε ιππιειιο , οποπΓο; πι:

πο:ι:ιε οτιπιιπιοπε οτι:οτιπ: πετι:οιό:

οιιιοποιιιιπ: πειοπΓοτι πο: ι.ιιιοοτ

ποτε οπ:”.π:ιππιοοε ιιπε οποοπο Γιιι·ἔ

Γτοοιο.5.0ποτ:ε:.ιοι, ιππιοοε :οτοπο

οι:π: οπο: ό: πό πτιπε οιιιοιοοπ: πιο.

Οοπιιποτε: οπ:οιπ ιιιπειτ π: ο.τοπε..

ιοππο , οποτποπο :οτιπο ιπ οπιπιι 8:

οοτποτιο Γοι:ι::ιπιπο ποτππτοποτι::

ι.: π: ι·Εοο.ι.ππιπο.π.τοπε ω. 'ι' :πιο ιι

:οτ:πε πιοιι:,:οποο:ιε :πο :κι :οπιιιιιιι

οι:οπιιι ι:πιιιο:οι:ιο ιι πιο :επεο:ιε πετ

:τ.οπποε πιοιι πιτοτπ,οποπιοπι π: ποι

ιο ιπτπ ποιιποἴο οοιοοιι οτιπιιπιε , δ:

πο οπιπιο πι :ε:::τ: π::ποπιπ ιιιι:ιπι

πο :οττποπ:οοιι πιπιιι:οπππο.8ε τειο

:τοππι:ε.οοτίο ποπ,Γοπ πτοοεπο:πτ ιιι

τοττιιτο :οπιπετοιο πει οΓποτο,Γεειιπ

πω:: εοππι:ιοποιπ ποτΓοποο,8ι ι`εοππ

πιιπι οτιπιιπιε οπιιιι:ο:οιιι.8ε π :οπο

:εοι:πτ,οο:ιο οπιποιπ: ιι οπ:επι πιιιι

ΗΗ ο :εοιπτ,



π: Με εχνίπεε τιοΝιπνε.

πω:: ,'ίπόοκ περα επ ίπ ωωίίωπ

το:ίπετο, 8:ίίποίπι ιπ:ίίοίπ αείποπο

πω, ρο:οτί: πιίεΠίοποπί τοροτοτο:ίἱ

απ: πό επίποί·ίπ: που:: ίπιίίοίο,τιίο Πε

τιιί:ίιπίοκ ποοιιΓει:οι·ί οόρο:οπιο :Με

τίοποπι επί πΙίοἔᾶ.δ: ρτοοεποίιΐ , δ: Η

ρο:οτί: οοιιίποί,ο6:ίοπ·ίπποί:υ:, είίείε

τοΙοίπιοί:πτ:ιι: ΓΕ οο.ί.ί.5. απο. 8: Ι.

ιίπίπε.Ο.‹ίο ίπτο ΠΓοί.Ι.άοβοπίίοπίο Γ::

οι επί:πε.*ΠοπιίππεΒγ.άίοί: ίπ ί.6 επί.

β.5.ίΕπο ει::ο.ουο:ί ρο:οίίπε Βοποπίο

ροΓυί: Μάριο επί τοτ:πτεί, πω ίπ οοπτί

:απο Βοποπίε πίίππο‹ί τππίοίίοίιί :ο

τπίίί:,ρτορ:οτ ποσό ποπ :ίοοοοει: ρε

τί ρο:πωπ οοτροτείοππ:ππί ίπ :οπώ

:ίε οοίοίίίιε Μ: Γο ειίίπιπι πω: Έοοίίἔ

Γο Μιιτίπς,8: Μία ρίιπ:ί ίιί:ιίοίίσία:πτο

ω πικοι·ί:πί·, πϋ:1υί:ί ρο:οίίπ8 Βοπσ

Με: ροβί: ουπί υί:ίίπο ΠιρρΙίοίο :τει

ιίοτο,ποΙ εοπόέπειτο ρτορ:οί· Μποδ

είπω: 8α:.οϋίίοο πιίο:ί ίΒί ίία:πί:ιπέ

ίπ ίΠίε ρο:ίοπίε ίπ ιίί8πίπι:ο ροίί:ίυ,

Ε: Γροι:ίειΙο,ίί: απτο οοίππί ρτοοπ:ίο

ποίπ ποπ ροπειπ:ιπ· πό τοτπιοπ:2,υοί

οοι·ππί άοΕοπίίοποππ:στΙπο ίπ σ:::::οτίε

υί:ίο:πι·οό:τ:ίτίπτπ:ΓοίΙιεο:,οπ:Μ Γοτ

ιπιπιίπίπ ίί:ίπε οοπιπ·ίππο: π: πτ8.ίί·:

πο ίπί.ί.ί. 8: είε ίπ ιίί.Ι. ::ιίπί ρι·ίο:οί·. 8:

(λείο ρί·οοιι.Ι.ππιτί:πε.Ρίο:οτοε ιππο

:πιω πιίὸσ:ί εδώ: ρπίπίὸ ρ:οί:πι:,8: π”,

ω: ίπ:οπ:ίοπο πό:οί·ίε :οσε ορρο

πί: , δ: ρτοοπ: οκοορ.Γικιε,8: πω: πο

Ι:οπίίοποε:πτ απο οίκο .ί.ίί οπί:ίο.8ε

Οοο ρτοοπ.ί.οπορ.8ι ίζοί: Ο.‹:ίο ω.

υειά.ί.π. δ: :ίοίπτο πω. άοίοπίίοπία

ΒιουΙ:Δε.οτΒο ρί·ί" :ίοί:ο: ί-απ:ίπί·ί ίπ

τοπ:ίο οδπ·πιπίε :ο:πίί:οτ,:επί μι· :ο

Ποε,ξί μ:: οοπίοίείοπέ τοί, απ:οπι:ει:π

ίρΓο τοπε ίπ Πιο άοΓοπποπο πο! οπο·

ρ:ίοπο :πιπί:::ιιι·.$οίιιί:.Πίοπ:ίε ερ ‹ίο

οίπ,οποο6πίππίίί: αΙίοί,πό ίπ είίίίτίΟπ πι ί”οπίίο ρι·ίπε Π: ό:ΐ:ίπ "1,πκαίππο οπεί..

1 Βοποπίατ.8ί ιίίοο πιίὸ‹:ί ποπ1, ιι:ίιίο,

8: Π·Σάο το πίίΙί.Ι.ίίί.ίΈπο ίπίπίΙο ί·ιίρτ.

8: ίπί:ο.Ι.ίί :μπε Ηίί0.6.ί1ίΔΠΕ.ίπίίπα

23 ίοί,ίιιι·ίΓάίθίοπίε Γπεο."" $ο‹ί ποπ! οτί:

7 πο πιπ::Πίοπο, :πιο ἀοίἶιᾶο οπο:ί:ίίο '

οοοιι:τί:. απ: εοπ:κι Τί:ίιππ ρι·οοο

πω: ίποίίοίπ πίππίΕοί:ε , πο οτίιπίπο

Ρο: οίΞ ροτρο:τ:::ο , ρίορτο: οπο: ίπ

ποι ίπΓοι·ί·πο.:πε οί:: πω: ροποτο πΠο

Τί:ίπππ πεί τοτπνΞτα, ιίίοί: ίίίο Τί:ίπε,

ποιπίπο,ίιπ:οπο5 πποροπαι:ίε επ τοι·

ιποπ:ίι,ρίπεοπ: ιίοοίπ ρί·ίιι: πππί π
το :οι·πιίπιππ :ίοίίοπίίοπίε , πίττα οπο.

ροίΒίιπ ρτοοετο πι: ίπποεοπ:ία πποει:

πω:: ίπεό:ίποπ:ί Πω: ρπτει:πε :οΠο

:ο ρο: :οίίοε ί:ίοποοε οπίπίπ ίπιίί::ίει

Η πω:: είπω: :οπο ιπο.οποτί:πτ,πιί.

ποιοί ρίίπΓουετπ πιά :οπποπτε ροπε

:ιπ·,ίί: ποί:οπίίοπίε :οί·ίπίππο ειΓείεπί1.

είπεεπί:ίο:ιι: πικδεί πό,ροτ.Ι.Ο.ποί Γο

πει.ιιοί πω. τ6.ί.ίίί.ποτ.οο ουί.ίί:ί,πο

οπο: :πω ρτοίκι:ίοποε ίπία:ίειε μ.

πο απο ππίπ πΙΙοἐει:υί· ρτοοπι·ί , πο::

ρτοοπτο , ίΓ:ο Τιππε ποπ :ίοίσοι·ο: Η

:οτπ·ιέ:α ροπί. 8: Γπροι· πο:: ία απο·

Μ: άο.Ι.Ξποτ.τίο τππίρ.ροί· Ιοεδπυπ

άίοί: π οοπίπίίπει:ίοπο τοππέ:οτιππ

ειρροΙΙει:ί , Ϊα&π εί ίπείίσο π: ειίίπιιο

Ιοίπτοπ:ειι1:ίο:ιίτ επ ειρροΙίπ.ί·ο.ποί

ποπ.ί.ίί.δ: οίί τπ:ίο, «μία ίπ ρί·πάίθο

ω" πρροΠα. Π: οδοοίίίι ί :μία Ηρώ:

:οτιιπ:ιπί πίίΐοττο:ιι: ιίοίοπίίο, ποπ

ππίιπι ροκ πρροΙΙ:ι:ίοπέ ροΠ'ι·: ροί:.

ο:: το::προτειτο άο:ί·ίίποπ:ιῖ ίποίποί·ιΐ:

π: ά.ί.πο.8: απο τ:::10ί0οϋ ποπιίίοίι:

ίπ οπΓπ ρτοροίί:ο. Γοτὸ ι·πίπτ πρροίίπ

ί·ο:ιπ·,ίί ρί·ίπιὸ :οποποτο:ιιτ:π:ιπί ρΙο

κίουο ίπ :οτπιοπ:ίε ΓοΙοπτ :ίοίίοοτο,

Ρτα::οτοπ υίποπτιιε , :ρ ρί·ίποορε πιω

Γποιίοπί: άππίπει:ο,8: ο:: οοπΓοίΒίοπο

Πω ?πάει ίπ :οππέ:ίε , 8: ροτίουοπί:π

ο:ίππί ροί: Γοπ:οπ:ίᾶ, ποί”οπίίοπέ Πω:

ίπποοοπ:ίπ οοποοποπ:ίο, δ: Γοπ:οπ

πε το::Αθέιίο,ίί εοπίίίκ·π: πο ίππο

εοπ:ίι

ί

ί



ΒΕ·ανΑΕ8ΤΙΟΝίΒν8. :το

εεπ:ίτι εοππέπειίιιι: πζεο.Ι.ι.6.π :πιο

ιπ:το. δί ίΒί:ιτι· Μπι ::όίεΙΤο,8: που :τό

πόπ.ι:ο πτίπεερε Γπί:ιιεπί:, δ: πω

.ἰίοπίε ί·ξιεπί:α::ί εοπεεπίπιιιιιιπ:π πιο

Βίε :τοτε ίεπ:επ:ίπ πω: πεπεξιτί ποπ

πεί:ιει3επί επίπι οποπ μπε ε! εστια

πω,ποπ πωπεπεἔιιτί οιιοπ :πί

τιπε πι, π: πίεί: τεεπΙτι ίπτίε:επί είπω

[Με επ. οιιίπ :ποτε 9 ίπ ίπτε Ιεεί:πτ

Ι.ί.5. πίιιπε.οιιί ό. ε:ίΞίπ:εΙΙίὲί:ιιτ ίπ

εότεί:ίοπε :οτ:ί,ίπ οπο ειτ:ί:ί: ρετΓε

πετει:πττι:ιίεΙ πίείοττὲ πιεΙίιπι , δ: πε

τίπε,οποπτιίίί ΡετΓειιετε:ίι ίί:,οπὸπ

ΗΜ :Με εοπτεΒίο Πιιίί3ιιι ΡΙεπεί,πεί

ΓειπίρΙεπαπι Ρτοίιο.Ρτοππεί:,οποπίό

ροτίί.ιπε ριιί5ίππε :ιιιιιιιιΙππ:,ίπ πιιΠο

πιοπο εοπίί:ετί, 8: εοπίίτετί ίοτπιίπί

ιιε :οτπ·ιεπ:οτιιπι: π: Ο. ιιιιοτπττι πρ.

εκ τείοεί, ιιὸπ ιιοεππ ;::ἔ οτειιιπί ωποπ τε. ί. Γεειιππει 8α:.*Ι:επι οπο,
.Ρ ι 'ί *ί Ρ

ειι,τεο Ρε:επ:ε , πείεπίιο πιιππ.ι πι:

ιι:ί:ί`εο :ί.ί ππίπε.ο.εο πίτιιτιί.8:ιΒί,

1.4 οπο::ππτι; :όποτε δ:::.*€επ ιιιιί:ί ίί :ό

Εεπιίε ίπ :οτπιέ:ιε 8: πΓεπετιιπε,Ροί:

ει: πίεει: ΙΕ εττιιίΐι·,πίιπιιίπ επτε :οπ

Π πεπιπο.ιιιιπίε:πτΠ,ίί πίε:ι: ιιείίε εοττί

ειπε εττοτ‹ἔ Πιό τ τεΓΡόπεο,οιι: :πίε
επτά εττ.ιίίίε ίπ Βιίπο,οιι: ίπ ίιιτε.ρτί

.πιο "τ" ειιιπί:πτ:οπίιι πό πίπε:πτ :ό

ίί:ετί.οιιί εττοπί::π: ίί·ίπε εόίεΠ. ποπ

θι:ε:ιιτ.8: τπίίε εττοτ πό εόΓιιεπί: οπ

εΠε πο; :ίπ Γεπτεπ:ίπιπ: (Με ίιιτ. 8:

Βιε.ί8πο.ί.εττοτ.8: πω Ο. :πιστό :το

Ρείίο.πό τε.ί.ίί. Νπιπ εόπεπιπιι:ο ει:

εοπτείείοπε ΡετΓειιεττι:π,Γποπεπί:πτ

ε:ίεί ποπ ίεπιέ:ί5,πτοπ5πο πε πι ίπ

ποεεπτίτι:8: Π-εττειιιετί:,τιπΓοΙπε:ιιτ:

π: ίίεοπ.Ι.ί.ό.ίί οπίε πΙ:το. τιιιιίτὸ ?οτ

:πιο πεπε: ίΠε ειππίτί,ποΙέε τιπ:ε Γω

τεπ:ίιϊ ρτοπιιτε π πιο εττοτε. !τε_ίπε

ποπ ρετΓεπετεπί:ίιι εοπτ'είὲίοπε, ε:

οπο πό εττΡεθτιπίτ Γεπ:επ:ίειπι. Ι:επι

εοπΐείΤπε τ”οτππίπίπε :οττπεπ:οτιιτπ

:ιππί:πτειροείΙεπε:ιι: Οοποτπτιι 2Ρο

ΡεΙΙ:.ποπ τε.Ι.Γι:ειιππει.5ι ΜΜΜ: ετ

τοπι: ίπίιιτε , ποπ Ρο:ετί: εοπ:το Πιό

εόίεΓείοπετπ πεπίτε:π: π.Ι. εττοτ 8:ε.

π.: τ $επ μπε Με ::Ιίοιιίε ίπ :οτιπεπ

:ίε εοπίε.ίίίιε εί:,:πτπεπ ποπ ρετίειίε

οιιὸπ οιιίπεπι αιτι:ιιε ἐπί: , δ: πιιέίπε

εοτειπι οι::Ποτε, :εΐοιπιπι ίιοπιίείπίιΐ

εόιπίίίίί)Η Ρο:είίπε ιπεοπ:ίπεπ:ίπό

Ρτατεεπεπ:ίοπε ίππίείίε ιι!ίοπίβπε,ίε

είτ εππι Ροπί επ ιοτπιεπ:τι , πιιί :οπ

ΐείίιιε ἐπί: Γ:: ίΠιιπ ίιοιτιιείπίιιιιι επιπ

τπίίΐε, ίπ πιο:: ω” εόίεΒίοπερετ

Γειιεττιπί:. πιοπο ειιιίι:τίτιιτ, πιιιιοπίπ

ει: εοπτεί'είοπε ρο!εί: πιτίίπιτίιιπ

πιιπιπιιτί τ πίε οιιίιπ ποπ Ρ.ιιτ8ππιεπ.

ίἰ πε οπτείίίοπίΒιιε. Ι. πίππε Ρίπε. Θ.

επ οπίίιπε ετιιιίίτ. Μπιτ Η ποπ πιο."

:μπε :οτιιιιετι, ετεο οποπ τοπικ πί

:ιετί:, ποπ ικ1ίε:: π: (Σ. πι: ίεείοπε δ:

Γεπει:πίεοιιίπί.ί.ποπ πιιπίππι.8:ί:ιί

πο.Αεειιτ.8ι Βιεί:,ίπεο.:ί:.ίι πιιιτί:πε.

δ: Ι.ρε.ίεειίπιί ιιπίίίε.8: ειτ.Ο.ίί ετ ω.

ίπΠτ.Έπε.ίπ ί.ίί.ίίί.8:ίιίί.Ρτε:ετείι πο::

επ τι: Γιιπίπίτιτιίί Γοίέπίπι:ε οπ.ι:Πίο

πίε ίιιιίιἐπε,οιιὸπ Ιοεί:ίτπιι ιιτίεεεπτί:

ίππίείτι, ιιΙίδιε οπίε ΕΟΙ:Ι:1ιΠί πό πιω,

είιπι π :οττπἔ:ιε ιπείιοπιιπίι πό Η:: π:

πΪπε οπτεΠίοπίπιιε.ί.ί.ιί. ο: ίίί.τιτίπιο

τεΓρόίο.Ι.πιειτίτπ:.8: Ο.εο.:ί.Ιιεοεπί

:ιοπιιίί:ετ.δ: Ι.ιπίίι:εε. :πιο πεπειέ:ε,

οπίει:ιπίπ ::ε:ίπί:πτ ει: :το , πο! οί.› π,

πό πιιίε::ιι: π.Ι.ποπ πιιίιίιί.8: απ: Β

πείπΓ:τι.ιιτιι·π. δ: ίπτε πιω ίίίὶ:. Μ. δ:

πιω ίπτε.τε.Ι.πίππε.8: (Με ποπ!.

τπιιί::τιιιιοπίπ ίΠο :ειπε εοπίτείΒίο π: ηποιπίπιι:ίοπεε 8:ε.*Πίδ:Εί επ Γπρτί επ

ο “τα οιιιτε:πτ 02 δ: πίπε:πτ οπὸπ π: εοπτεΓείο πω ίπ :οτι1ιε:ίε ποπ πω:

Ρεπιίτιίειπ Ρτοιπτίω π: πο:.Ο.πε ειι- ι.8 ίππίειι:,πίπ ΕπετιτρΓειιετιιιπ.*πεπ_Με

Παπ: ει:Η.ι·εοτίι.ί.ίεειιππε. παπί. ε ο απο πςεόίεΓείοπίειι:ιιτίμμΒ (ί ί; Η ΗΗ π ΕΟΠΕ



τ” ο “ΠΕ εχνΑΕ8ττοΝττενε.

Έοττττττ:Ιτττε τοττττετττοτιΊ. τεΓροττάεο,

Η τοτοττετπΙιτε εΙιττ:ατιττ τπτ Ρεττετττ τοτ

ττττ:τ:, α Πεεττττττ ετιτε πτεττιτε ιτε τε

ττοτ1,8: ότε:τττττ εὶὲ τττάτεε , ετττὸά ΜΗ

εοττΗτεττττττ,εΡ ττττοτττίττεττττΓιτοττετετ

απο τοτττττττ:.Ιττ Ιιοε εττίπτ ατΓιτ Η εοττ

Ητεττττ,ττό τεττετ τττΙτε ε6ΡεΒέο, ΜΗ το

εοτττείείοττετττετίτ ΡετΓεττεττττϋ,οτττετ

τετ: εετττ?ετατ τει!επτ εοτττε!είοττδ,εττ

τοτττττττ οτπτἱὸἱττετοττττετττοτίῖ,εοττ

ΓεΓεἰοττΙ ταδε το τοττττέτίε:ιττ Ο. ουσ

τττττ·τ εττρεΙΙα.ττοττ τεετ.Ι.τίτ.τοτ,ουτίοτ

ττττάτττε τοττττετττοτίτ.8‹ττοΪ. οικω τττί

ὸἰεἱτ,τ`οττττἰὸἰττε,ττὁ ειπε όίεττ,τττ τοτ

τττειτττε.8: τάετττ τω Γετττίτ 8Ι. :ττ8.ίΈι:Υε

ττττιττ.Ι. ττετιτ τΡτω Ι..ειοεοττέ. ο. ττιτοά

ετάττετττττ.ττετ.ιτιταΠτοττετττ.τΒί, ιτε! Ιε

ιτἱε τεττίττο δα. ετΒο ττ εοττττεττο ί`εττ

Γιτ ττοττ Ιετττε τετττττο Ιτετττεττττ τρΓιττττ

τοττττετττϋ.:τό Με εόεοτά.ττιτοά άίετ

τιττ,Πττΐτεττ τεττοτ τιτπτοτίτ,εττ:ΐί Π ουτε

είε Μ' πό Πτ.τΕάε ίιτίτ. δε τιττε.τττ.Ι.τάέ

ε!ὶ.ῇ.‹τιτἱ εττε.ττέ ουσ ΜΙ. Οοτττε. ιἰε

Πε.οεοιτίροΙΙεττττττ Πττττ,ττοττττττδ Ρετ

ειττετε εΙεάτο, 8: ίὶτἱττἔετττἱο 8Ιετάτιτ,

Ιτοττττττέ τττΓτ.τΙτετε.Ι.τ.ο.άτιτιτε.Ο.εοάδ

τττττΙο.Ι.ίε τττττ. δ: Ωω. Η:: ε:: ττιττ. εεττ.

ερ ττπι.Ι.έττ.6ε ().οιτοά τττε.ατττ.Ι.τττε,*$εά

ττιττά Π άιτε:ττιττ :το Ρεόδ τοτττττα: , Γειὶ

·ττοττ ΙίΒετττιττ τιποτα οτε τεττο, Γεό ή

ττττττ τττττττττιττ πω ιτε τοτττιτδεΙο ειττττ,

Ε ττοττ εοτττττε:τττττ , 8ωτ:τ εεε ττττττετε

εοττίείΠτε Γττετττ:πιτττοτττά τετΙίε ωο

τεθτο τττόετιττ είΪε βέτο τοττητότττε

τοττττετττοτιττττ,ιττ τττετττττιτε εοπτείείο

ττετττ ττοττ ττττΙετε, τττίἰ Ητετττ ΡετΓεττε

τετττττττ το εατιττάετιττ ττττὸοΙ Μ: τττ ειτ

8ιττττεττ. ΕΕ :το ιτί 8ε τττ ττττττε. Ε”. ειτ

τττεττ.8ετΕάε τττεεττ.ττττ.ττοιτ.Ι.ῇ.ῷ.ττττἔ

εΠτε.δτΙ. ΡΑττοττττε.τ.τεΓροττΐο.ίεά ώ

ττετττττττ ττΜεττττ, ιτοτττετττ Ιειττε τετ

τοτ ττοττ Γρεέτεττ 23 τοττττωτττετττ τοτε

τττέτοττττι::ιττ τί ‹ὶε τττττ.ττίτε.Ι. με τιμά

Ί

[.ττΒεοοετττ.6.:τόττείττττ.ιτετ. τμτπΜο;

ττετττ.8ειτ ττιτοό ρτίιτε άττττ,ιτετίττε Ριτ

3ο τα* δα! ττοτό Η απο Ιοείτ Μι: ουσ

τ· Ιτοττττττεε τοτοττεττττ, τιτάεττ ότττίτζεττ2

εοτττττε:τττε,ειττ Μαΐ :τά τοττιττΞ,ἱττί·`ε

τεττάο πω τεττοτε ττε ττοε :ρωταω

Ροτεττττ:8ε Με τετΙτε, Με 2.τ1άΠίε τττετίτ

εοτττείΠτε:ττιτττοιτιο εΙτεεττττίττ τω:: :τι

Γιτ «το τττ”είετο Βέτο τ”οτττττάτττε τοττττέ

τοττττττέόίε οιτὸά ττοττ:ττιτίε Ιετττε τετ

ττττο Με τ.ττ αλ!. ττετττ ετττττάΙ.ττοεοττδ.

ιτετ. ττ.τἰτἱε τττττττ. 8: Π. ττιτοττ :τττετττε

εττιτίΕτ.!.πτεττττττ :του τττθττττοτττοττε.τετ

τοτετττ τιιττετττ εττττττετιτ τοττττετττοτίί,

ι!εοετιπιτε ττεετρετε ΡτετεΓετττετττ 8ττττ..

Πεττττετττ τοτττττττε.τττΒ. τί φωτ! τττετιτε·

ε:τιττΞτ.Ι.τττετιτ.τ.τεΓΡο.8ττΕ οιττ ε: ετττττ

ττπ.Ι.τττ.ττό Η. Ιειττε εττττιτ τετ·τίττο τω.

τττετττοττττττ,ε·ττττετ Ιοεύ Βέτα,τΙΙιτΓοτίτι

εΠ.εττ‹ἐ. δΈ οτί ΡΙττΓοττ:τι·ττ.ρετΙ. ΗΜ.

31 Βατε ίἔττἱΕ * $εά οστά άι: οιτεΠτοττε

ουτε τοτο άτε οεεττττττ τω· Βέτο. άπτ

ττεττττ το Γτ:τττττο είιτττττττε , 911€” τω.

Με Ροίεττ Ροττί ττά τοττττἔτετ,ττἰίῖἰττ εετ·

τίε εττΠοιτε.ΡοτεΠεε απο τΠοε αυτώ”

Ιτοττοττε,ττοΙδε τττετάετε το μετά Πο

τττττ,Ρτεεερττ τττεττΙΡεττττττ ιτε ετίττττττε

ττεΒετε ροττιτττ :τΙτττττττ τιτττί:8ε τΙεττε»

8ττιτίτ ετΙτύ δ( ροτίτ ττοττεε εόδτετιττ.ττ,

ιτεΙ ίτττ:ττττ τΡΓτττττ Ροττετε :το οἔτετττ,

ΓΡο!τετίι οτιττττοιτεξττετττττε ιδροτε Βετο

ττττε,ττα ο» οωτοε ττττεόΐεΠϊτε τ πιο·

Μ τττττετττιττ ττιτττοιττά τττΠε εόΓείείο,

θέτει εΠε:τττττ τ”οττ·τ·ττάτττε τοττιτέτοτΠ;

ττεΙ ΠΠ οτ› τω: ΕΜΠ-ε Ρωτώ το τω

τττεττττετ :Πε οιτὸτΙ Πε τ ιτττΕάετττίτττ.Ι.

:μιά Μοεοττετττ.6. ττιτ:εΠτο. τοτ,τιτττΙί

τττττττίἱοττε 8τε.άτΕΙϋ είτ ΐιτΡτἑ,3›εὁΪείὶ

Πο βέτο. τοττττττΙτττε τοτιιιετττοτττ,ττοττ

Ρτωτιτάταττ,τττΠ Ητετττ Ρετίετετττττττττ,

* 8ετ.ἱ ετυπτο , αμκ! φωτ Μοτο άε.

Μπιτ τ:Ιτ.τεί τειτε στά ΡετΓειτττοτπ:!ιττττ.

Κεφοττττε,ειρττά τιότει,ιτεΙ ει! :ΗΜ τω..

Μεσοι

31.



Π! (ζΥΑΕ8ΤΙΟΝΙΒΥ8. τα:

Βίίαι:π ίοι:ϋ,8: ποπ ίπ ::οπΓρπδίπ το:

τπ:2. 8:ίείοο πίσία:πιπε ιιίίί:ίΐοι·ω ίπ

ΡοτΓοπει·οπεία ί·Ξι::ίσπάει , εοπιιο:::ιτε

ποίίεε,8: πι. ριιίιίί::ο τοίίίπιοπίο ΠΠ

ί3ίΕΔ::ίππ2, τ:ιίίε,τείί Με , δ: ίοοο τειίί,

Ρι·εΓ:πτίί.ιπε τ:ιίίίιιιε τοίί°ί. ρο:Γεπει·ει

πί:,8: εοπίί:πιαιιίτ δω. 8: πω:: Βι::ίιίτ

στ. Ο.:ίε:τιιίί. 8: ειίιί. πιο. ί.ίί. δ: ίί:ί,

π; Γιιί› μπίι.τείί.* Ι:‹ἔ ποσο, πιιιιπτι-ί οτί:

ίπ:ει·ιπο‹ίίΠ απ: ποτε: ::6ί:είείοπίε τοι·

τί,ιιΓ‹ι π:: επί ίιο::ῖ :ε:ίιιέίίοπίε επί μι·

Γοπε:ειπ:ίίιθΚεΓΡοπάεο,ίιοε ποπ π::

πιίππ:ιι: ί: ε: :ιίίςπε:ιιτ :ί.ί.Ο.σίε οιιίί.

ἀειίιί.ι·εοἔίί.πί›ί Ρ:ίπιὸ παπι ιίιιΒιιε

δ:::.ποπ τ:ιπιέ £ίίείτ πιιαπτιιπι π: ίίίπεί

πιοείί::ιί. Τπ πιπιέ πιο πιιὸά ίίίικί πιο

:πώ Ρόι είί::ί ει·ίιίτι·ίο ίιι:ίίείε 8::.::δ

πείσετε :ιππίίτειτο Ρι:ι·Γοπειι·ϋ,8: Μπί

ταπ.·: πο! €πιιιίπιτ:.· :::ίπιίπίπειί επίπι

τδριιε απ:ϋ,πεί :πιω ειίίιι:ί ποπ ρπείί

πιω: :ίίπι·ο,ίπ ίιι:ίί::ίε ροτείί:ιτε :είίπ

:πιί:ιιι·:πτ ω: πω: τίπίιί:ε·.ί.ί.8: π π::

3 σ, ρωπίε.ί.ίιο:ίίε.8: ἐπί:: Πει:.ίίί:ι.ί.ί?*ί:€

8πιτιο , ππί είείιεειπι ιππιπ:ΠΒ πιπε

ίοπίθ ΚεΓΡοπ:ίεο ,ίιι:ίοι: ίπ Γεε:ετο

τ:είΡίε:‹:ίίᾶιιπι“τοττίπιί ίίπιίίίτπιίίπέ

τοίίίε:τοπιιε επίπι Μίκι: ίίπιίίίτιι:ίίπδ

ώ τεΠ:::πτ πο.‹ίο. Απο ίπ ίππιιιι:ι σο.

:ί,Θ.ί`εεΙ ει:ίίιίποτπ:.8: Πί.εο.ί.ί.6. ίπιρε

:ποια δ: :ίίε π: Πωσ Διίυί.ί.ίί Ροίίιιίει

3; ιιοι·ίτ.π,σ.1. * Σεπ πό ίίίιι:ίοι: ίπ τοιιιιδ

ο τίε ειιίεὸ πιοιίιί οκοείὲί:°,πιιὸ:ί τοπια

ίί;ιί :ίεΐοι:ίτ, πεί πιεπιίπιί :ίοίοίίίπιπίτ,

τεπείιίιπτ πι: ίιιόει:9 8: :πιο π.: τεπε

Βίτιι:,πιιπ:ίτιιτ. δ: είπω ιεπαιτιιι· πι

:ίπ Μ: ο:Ρι·εΒὲ ΗΜ:: ίπίιι.ί.εριι‹:ί Σε·

Βοοπδ.6.π.ίίσί,τοπει·ί εἴ: δω. δία: επίπτ

τοι·πιιεπ‹ίπε πι τω: , πιίππο::επιίσ:,

πεί ίὶιρΡίίοίο Γειίιιιιε ι·ε:ίάειιιιι·: ΜΗ::

εο.πί.ί.π.ιποείπε.πποπι ιπο:ίιί Η πιά::

ποπ ί`ετππιιίτ, τεπετιι: οι: ίιοε.8: βεί:

ί:ίίίΐιίπ.πιειτ.ί.ίί ::οπίίππτε.6.ίί ιιι:ιι·ί. δ:

ίπίί.ι:ί:: Με πιιί Γιιπτ Γιιί πεί είί:.·.ίιιί. π'.

άοιπίποτΠ:8:ιπείίιι: επί ί. Απι.ιί.ί. Γοτί

8: Η ι:μιοιιι::υπ ;.@.ίί ιππἔίίὶει·.8: ?Με

ιιΓιιΕί.ίοειιε.5.Ά.:ίο Ρ%ει::.ί.είσείι”:ετ.

9.ρίειπιθ.πε:: :ιι·ο:ίεΠ ι ί :Ρ πιππιιδ π:

πω: πο:: Πται·ίτ,εππι :ίείιππετί:.πειιπ

τόσα ιπ:ιίοίί:·ίπ ρι·ειιιι·:.ί ΡταΓπ:πί:πι·ει

πω"θά:: ίπιιι:.ί.ίί πό ::δι.ιί:ίί. δ: Ο.

(π: πω. Μ. Ρι·ορτοι·ε:ι Η ιρρίππιιιιε ίπ

:τοι·:ίεδ:ίο ρτορίπππίί,πιο:ίπει:εείΓε

π: , δ: π. ιιιδΒιιΊ άσπίίίπιιιοτίτ , απο·

τπ:.(Μίε επιειία.ρτορίππιιοιίι.ί.ιιπ:ι.

πο:: ίιι:ίί::δ οποία: οίίίσίιί: :μπει Παπ:

π:ΒΡ:ίιιιιιίο,ί::ι πα πι:ιείίίωιίίιπε :ό

σε ιιπι :Η είίπιιο:ί ίίίίει:ϋ Έπεσε : ιιτ

ίίί:ίο ίπίιιτ.ί.πε:: ιππείίίτε:ίίιυ:. ποπ

Μ υί:ίετιιι·,:Ρ ποπ τεπε·:ιτπ::πιιίε ίπ

:ίε:: ίιοεΪεείτ,6ί:επιιεπ‹ίο οίΐίσίιί ί`ιιιῖ

αιιιΓ:ι ειπέ:ίί ποιίτπιδ , ποπ ιιιιτέιιπί

πιο ίπτο:ίίείεπ:ίι,πεί ιίεΒίίί:Ξόί:ετ8ο

πό ά::ί:ετ ει: πο:: τοπσ::ί: πειιιοεπιπι

ι.ιί:ίετιιι· :ίείίπ::ιιιετε, πίίἱ :πω ειπίπιιί

πιειίίεπιΐ ίι:ιίιπειίτ :ίείίππποπόί.πίπο

ιιοιίι.ίί .ί.Γερο.πά π. ι.ιοίύιπε επίιιι 8:

Ρι·οΡοἔτἴι :ίίίίίπἔπιῖτ πιειίεπείιί.ίξάο

Γπιτίε ί.ί. 8: ::ίείπιπι·ίίε. ί. :ιπίίπίιιι·.ίπ

Ριίπ.8: Επί: ίί·ί:ί:·: ιιοπιιί.ροίίίί.Βιιί ίπ

ίυ.8: :ιίίί›ί Γει·ίρτιί πι. τί:: ε:ίπιε ::δτ:Δ

ίπίτιι:,οι'ιπι ποίίι:ειε 8: Ρτοποίῖτιί Μαΐ

::ίί ίπτει·ιι:·πί:,πό :ιίίτει:ιιι (Με ίία.ί.

Μ: Βιεί:ίΈείε ίίβ.ίιο.€1:ίιί.ί.ίιί.9.ξΙΡ:2

ίίιπιίτ::πίιιι ρι·ίπ:::Ρε ί:ιοπίι ό:: ο Με:

ίίΒιιε Γιιί:,πίπ πιππίίίείὶὲ ::ότι·:ιι·ίίι πο

€€2Εί1ϊ:ί.ιΙίἙ£ί€ οίἔίῖ.ρ:;ί·`ε.ιιιςτο.ί.ιιππ.

επί ίί.ΝΞί :::ε:ίίτοι· ι·θππΐοιέπο, πό :Τα

τπίτπι· :ίοίίπιιίίίξπιιί :έ ίἰί›ί Ρίἔποι·2·

ή πάει:: :μία πιοίιίίίε θα ρτα:ίππιρ.

ί·ίί.:ίο ίπι·.ί.:ιιπι ει·αίίτοι·.ίί:: :ί ίίπιίίί ίπ

Ρ:οΡοίίτο ρτςΓυπιίτπιβ ίικίι:ι: Πιί οί:

ίί.ει:οπιιέπί αιπΓει πο:: εοίτ,πό πεπό

:ίί επιιία:ιιτ ἐπί:: ίπίιπ.ί. ίπίιιι·πιτίι.5.ί.

Ε: π πω: :ιίίππΞ επίΡἑ ίι.ιίιιιίτ ίπ ει:

εε:ί απο πιο:ίπ,πό τιιπιδ ίοί:το Εσπε

Μ.11°ί.00:.ά: Παι.πιιίει ίπ :ίοίίθίε,στίπ'

ΗΗ ς ΗΜ

ι



Με. πε ιΜωιεετιοιιιιινε.

Μια ειιίρει ποπ κ ιιίΡεπιτι.ιτ ιίοΙο:πι

ἔΕπ‹ὶ Ιεἔ.Ωοι·.όε Ἀεπ.ίπ Ι.ί.Ιτεπα επι:

ίζι σε πιό ιιΙίοιιίιί πι, ει!ίοιιίά (Μάο:

ιεπιππετε ίπηιιιιιίκιιπι , πριν! αΙίὲει

ι:οίέι·εεπιίιιπι πω πι: ιΉόε ρα:πίπ.Ι.

πιι:ΓπέΙιι.ῷ.ειιιιΓει.Ιτειπ οΓΗείι πεεεΓεί

πείιπριιπίτιί Γιιειίετ ι·εππιπει·ε,οιιοά

ΑΙΜ εοετεετε ιίεΒει:ιιτ ίΐζόε Με επί.

Πιέιίο,ΕπΒίιπτ ποπ ειπες , 8ετεπετπτ

τιιππιιΞ ιι πιίίπει:ιιτ Πάω ΓιΙΓΡ.ἘΠ.ί.ἱΠο

ποτ.& ί·ΕΕπο επιμ.|.οπί ίππάι.ιπι. 9ι

Η ιιιτ.8ε ιιι·σ.Ωι:ίε εριΕ8: εΙε.ί.8επε-ι

ι·ιιΙίιει·.οιιιΒ ΡΙιικιΜίείτ ιίβιιί.ροτεί!

εΙίεί επΓιιε ίπ ΜΒΜ ίπιικ(Ι.ίτεπι πισω!

Ι.ειοεοπε.ο.ουαΠίοπίε πείΒο.πά Μ.

δ: 6.ίίίιιΓείο8: ιιίιίε (:γ.ί-π ί.θιιειεεπ°.

π: ίπόί.Ι.ΡοΠ Ιεειιτππι.5.πάιιοεπίι.ά 36 (Ζόε επίιιί."'Ιτειπ :μιά Η ιπιιΙείίείπιπ

Ι.τιι.Ρτειει·επ ίπ ι:Ιιιοίο ποπ επρεπε:

«παο πιιίπίοίίεείι:ππ‹ίε Ρτπ:ΠιπιέεΙιιπι

εΠ,οιιὸιί ροτίι.ιε :είο ίπίιίιί2,8ι ε: οί

Βοτε οΗίείί,οπὲπι ιπείΙο ειπίιπο πω:

ίεεεπίππι ίΈπί οο.ιιιο.Ι.ίί. σ.ίί Ριιοίί

εειπυε.86 ει· .Π.ιίε πεπυί.ροΠ.πιίππε

ίπίπιιδιιιε.έμο Γοε.Ι.πιιιιίτιι:.Αεεε

απ: Μπα ιιΙίιιιί ιιιιΙίάίιιιι ιιι·8ιι.Γπιτυ

ικό εκ ίεΒε Ο.ο:ιεεπ.ποπ ροΕἱ.ίῇ.ιικὶ

ίί.ποί απο: εκ πιο οθίείο πι: ΒιΙΓο πε

ειιΓεπε Ρι·οιίιιεεπτειπ ίπίἱτιι . εοπιι·π

μιρίΙΙι.ιπι,ιί ποπ ρτοοπτιιτ,ποπ με.

Γπιπίκιιι· επίπιππίιλίί ιιπίπιο πεειι.ίπ

ΠίωίΙίε,πίΠ επίπεπιει· ρτοπειιιι· πι:

ίοίίιιε εαΙιιιπ.8: τειπιεπ ΜΗ; οιιί ποπ

Ρτοοιιτ,εαΙπιππίειι·ί ιιίάετιιι·,8ε παπι

Μίκι:: εοἰΡΓο:ιιτ (Με πάι.ιο.άίιιετ.!.

ί.$οΙ.‹ίίΠίπ ιιε,οποιί Η ειρριιτειιτ Φ

πω: Έεεει·ίι€ί.ιε ποΙππαιτε δι ι:!οΙο,3)

ίπποι τυπο τεπετιιι·.8ί οικείο εΔΓιι Η -

πε επίππ,8: τῆι: πιιΠο ιποείο τεπετπτ.

8ί πικαπ ιιΙίςπει επΙοει ίπ εισειίεπάο

ιποιίππι,ειίππι εποε ποπ πικαπ: πι.

ιιί είοε.επιπ τεπετί, Ρετ Ι.Οιάε είπε.

Βει·,Ι. ππιι.8: Μπα εΙϊ ειι·8.άε είοιπίπί

επ ΡοτεΠετε,πιί ροιεθιιιεπι ι·εδιοιίε,

π: Πίπε πετοο.Π8π.Ι.ροιεΠειτίε ιιει·ο.

Εεεε τιιπιεπ πό εκειίίππ ιιειπ οπί.ιίο.

ι.ιεώ Οιιί.ιίε Γιι:.‹ίίείτ,οιιὸιΙ Η ίιιιίεκ

πιοόϋ ειιεειίεπιίο ίπ πιιιεθιοπίοπε,

1ιοιιιίπειπίππετεπιιτιιεΙ ιίεοίΙίτιιιιίτ,

οποι:ί ε: πω: τεπετιιτ: ιιπίπ Πειτίιπ ειΐ

:παπι ειιεεάιμΗιίΒιιπι· πό ίιιεΙεχ,Γειί

Ριιιιιιιιιμ ίΪειιτ :πιω ιπε1ὲ ειιιιπιπι

Ρτοοετιιι€οι·ε εόπιίΙΤπιπ τοπτιί μι:

ιιπίι κείΙεπι πε ιιίΓυ,ππποιιίά πω: επί.

ίπιίίείππι ΓιιΕτίείεπε επ πιιοεπιίιί τοι·

τιιιιιππιιίιίετιιτ πιο! ποπ:ιιτ ίΕεοιί.

ιίιιι.Ι.ιπιιιίιιιο.ποί πεί είίδΕππι ιιπίιι:

τεΠίε ποπ ίπιίπείτ ίπείίείιαπι:ιιτ ίΕιίε

ποτε ΡτιεΙεἔπ.!.ΤΙιεοροιπΡιιει8: ΙΕ

οιιειπιιππιο.ιεΠιι. ιιρετίεϊί.ί. _6.ίεά 86

Η ιιππιι.Ρπιετε.ι οιππίπ ω" οπε και

θεια όείπάίείίε,ι.ιι.ιειίί οιππίιιΙοπιιίί

τιιι·ίπ ΡΙππι.Ιί πιιιπετο,ΓείΙίεει ίπιίί

επι απο” μιεεεάει·ε,πό πικαπ πι..

ειιπτ ίπόίείιιιπ.Η.εο.Ι.ρτίιππ-. Γεεππι

πο τεΓοοπ.ίοί, 8επΙίίε Δημ. δτε.-8: ί.

ιιπίπε.ο.ίπ επ.8: @.ιιΙιί.Ο.εοιί.Ι.ι:ο πί

κίοπιιΙίιετ.Ι. ιπιΙί. δεί). ι.ίεΒιί.Ι.ί. Πειιιι

8επίιιτεΙίε εΙοειιτίο ποπ-ποιιίεΓείτ πιι

:ποιο ΠΠ811ί2τί:11Ι ΗΕ πε πιο.πιι. τεΠ.Κ

Ιίπειτ.ιε οιι2.6. ιιΙτίιπ. δοΙπτ. ω , Με

ποπ οπίπίπεειε ιιπιιπι ιεΠειπ ιίε οί

Γιι,ιισΙ Βε.οεπιίιιπι τοπιιιι·ιιτπ:ιιτ πο. π.

Α2ο,ίπ Γιιιππιε ίιι1ίιιε :ίπι.6.ίπάιείπιπ

πιιτεπι.& Επι! Ιειέ.ΙιιΙ.ιπ:ι.Ι.Π οπίε πι

ειιί.ίπ 8Ιοίίί οι. πεε σο. ιί.Ι. ιπιιτιτιιε.

είπω ίιίθΟ ποπ ΗΜ ιι(ιιίε :οικω πιο·

πιει· ιίί&ιιιπ ιιπίιιε πι π, πω: ίΠε τα

ίίίο επι: ΒιπίΙίππίε Ρτοάπεεπτίε : ει:

ίείεο είιθιιιπ ίιιιιπι ποπ Μ: :ειπα εἴ..

ἱίεπείε,οιιὸιΙ διεπει ίπάιείπιπ. Μπιτ

ποπ οπ.ιιΙίειιιιτε. ίπ εοπεται·ίιί :Με ο

τει:ππία Με τιιΙίε ΡΙπτιιΙίτειε ,ίπΓΡεἔΚο

εόπιππί ιιΓιι Ιοοιιειίί, πι ίίπἔιιίπιίτε

:επι τείοΙιπτιιτ:ιπ Η·ξιίε πετ.1ιε.Ι.ποπ

είι Επι: Ιιοεπίε. δ: π άι: πεεο.ει.

.ΜΕ



ΒΕ Ω_νΑΕ8τι0Νιπν8. :η

Ι.:ι€5ιι·ο:οι·. :πιο οπ.ιπι.ιι. @απο

8: .ποεοπι.8: όοιποπ.Ι.Γ.ιΙΓε πωσ

ΙΙ:α:ίο.ο.πΙ:.οππιω πω:: ρΙοπο πο:

ΟΥ.ιπ Ι.Β οπἱε.θ.ειἰ !ο8.ΙιιΙ.πιαίοΠ:ι.

37 * Πιδ:π:π οί: Ξ.πιιιι:οε :οι·πιιοι·ι ποπ

ροΠ”ο:Γοό ποιο! οτι: ιἰο ιπιιι:ιοιιε πο

:πι :οροτιο,ρο:οιο: πο τοι·οπο:ι Ξ όιο

οποπ δο:οίιπι ποπ 8ειιιάοεπ:ρτιπιιο

8ιο πιιΙιιο όοιπιπι ιιπροιπ:οι·ιε:π: ίπ

οοι·ροι·ο ειπ:1ι.άο ιπειπ.ρ:ιπ.5.ιιΙ:ι.8:

ιπ:πο.Αοο.ιοι,:ΑΙιοπο πιιΙι:ιοπε «Μ.

Νο Η :πιο πο Γο:πετι: Γοιέπι:ει:ιοπε,

Βιο:ιοέΠε Βι&πε Έποι·ι:,ρι·ο Βιοτι::ο:ι

Η Ιι.·ιοοι·ι ποπ πω: π: Επι: πιπε

ι·ίοποπ ποπ ροίΠ: :οι·πποι·ί,Γοπ οπο!

ο:ί: :ιο ωππιππω ειπιτπ:ππι ποίὶι·ι

:οπιπο:ιε,ππποιιιιιΙ Ροιοιππ::οι·οπο

:ποιο ‹:Ιο :πωπω πω, πιο ποπ:

οπο: οιιιπΓο; οιπιπιπ ωππιιωι, 6ο

οπτιοποε Γππ::π: Ξερω! επιπΓο; ιιπί

ιιοι·ίι:ει:ίο ποεπιπο,Ι.ππΙΙι.8: Ιἰ‹ὶο πο:

Βο.ϋ.Ι.ριιοιΙΙπε.9.άοςπιιοποε.άο 8ο..

πω: ::ι:ποπ οοπΓπο:πόιπο ΕΟΠΗ'24

ι·ιπιπ οΠ, 8: οοπ:ι·ειι·ιο οοΓοιπα:π:.8:

:τα πιώ Βοποπ.οοπΓπ!ι μι· Γεριο:οε,

«πιο Γο:πειιι ιιιι:ο:ι:ει:ο οοπίπο:ιιόι

πιο,οπιι: οοπί'πο:ποιο πιο Έβο ίο:π;ι

απου: πο:.ἰπ Μο οιιιοπε. .πιο Ιο8ἰ.

‹οπ6.ι.6 πω: οοπίοι·:ιο.8: ειιέ.Ο.άο 39 * Μι άι: υπο ηυετο,ροπο οπο· πιο

οΡιΓο.8: οΙο.Ι.Βοπο:οιΙι:οι.8:ιοι οποιο- Μ:π:π πο :::ιπιιπο τοπικ ιιΙιπποπτι

εο άοποοοιι:ι.ιτ πιιπππ ρι·ιπιιο8ι:ι,

πιο πι:εῖιοᾶΙ «οποιο ΓοΙο:πιιι πο Γε:

πειπιι:δε Επι: (Με ιιπροΙ.ι.ποιπἰπα

:ιοπιε.Νο Με ο:ιιιιπ ιπἱΙι:οε ίπ πι·

Βπ!`‹ιΞ οτιπιιπἱοπε :ο:οιιοπ:πι·,8$ι:ι

Ροι·πιιο!ιο.4:π ποι:οτπ , ε: Βιτπ:ιπι οτ

τιιπι ιποο:ιποπ:ι οοπιιΙΤο οιιιπιπο,ίπ

!οοο οοπιιίΒιοι·ιπιιπίε,8:ο ροι!”οπισ

:πιο οί8πιε:ππιιοπιποο ιρί`ο ρο:οι·ι:

το:ι·ιι πιο απτο: ιπΕιπιει:ίι ει:: :οι·πιο

πέ:πι·οπο επΗιο::,ρι·ο πο ιπΠί:ιοπο. Χ ΜΧ Ρϊο©θὸἱἔΠἱόθῖΗΓ 99 "δ : Ψ10Πίε

38 :ίσιο το πιιιί.Ι.ριοοι:οιοε Π* πε :πιω

π :ιο :ιοποο:ι:ιε " , Γοιι πιιΙι:Ιοπε,πππ

οπο! ΒοίΠιπ::οι·πποι·ι3ιιιθο:πτ οποσ!

ποπ,ποπ:ποο ποι·ἰ πιιιι:οε ποίΉιπ::

πο ρ:ι:ι·οπι οαπΒιι·ιΐ πω: πιιΙι:οε:π·ιιιι

απ: πιιπιο; ρει::οπι “πωπω δα:.π:

Επι: πάποαι.άιπο:.ιιιοι.Ι. σιάποοει:ι.

Ρ:2τοτοει. πω: πιιΙι:ιππε οοποοΠὶιπι

οι:,π: οοπάοπιπιι:ι ποπ ειιι€επιιιι,πι

π ιποιι.ιπ:ίι :Μοτο ροιἶππ:,1ἰο 8: πο,

τι·οπιε αιπΓιιτππι:π: :Με τοιπιιι.Ι.ιπί

Ιι:οε.ιπ ρι·ιπ.8: ιοί πο.8!.οπΙ. Εεο:ι·ὲ

πιάο:πτ,οποπ ππΙΙειΙοἔο αιπο:ιπ,εΡ

πωπω Γοπ αόποι:ιιιι Πιο: πιιΙι:οε. Σο

Ιπ.άιο πο ιπι·ιε Γποιι!ι:ει:ο, ι·οΒιιιιιτί

κι· :οι·οποτέ ποπ ΡοίΓιιπ:: ω: ποπ

πιιΙι:οε:ιι: ί.'.οο.Ι.ιπι!ι:οε.8: π.Ι.ποπο

οπι.ιω πο εοΓπο:ιιπιπο,οπτο οι: ορο

πιο Ιοἔππ·ι ιπ:οιπιω,οοπο τοι·οποπ

1πι·,'έ.ιπ ο.Ρ:οιιι.!ὶιο ιπο.ειπ :οΠοε το:

:μπι ΡοΒιιι: . :Μπι πιο οί`ι :ιππ

Βιπ·ιει μι· Γι: ποπ Ρτοοιι:, Γειά ιπάποι:

:ιΙιοπο‹:Ι ιπάίειο πει!ιπο :ιο οποια πω

Βιι:ιοποε οοί·ιι·ιπ:ιπάειε, δ: εοειάιππΞ.

πιω: ιἰ‹ἰο :οΠε.Ι.ιή.ποτ.ιιΜε ππ:πο

:πε :οί:ίππι 84ο. πιο ιιοΙιι:ι οοπΓοπω

:ιοπε Ειτπ:ι.ι.οο πιο Ρι·οοε:ιοπιοπο

ειίΐοιι:ιοπε,τοποτπκι: 8α.οί: οπίπι :ο

:πε,το: ΗΜ: 8: ΡοιπίειοΓα:π: ιι:8.:Ε

οι: Ικοι·οο.ιπί:ι.Ι. Ρειοιιπιοπιπο.8ε ατε.

(Με Ρωπ.Ι.ἀοοπι·ιοπῦ.8: (Σάο οιἶιο.

ιοο.πιοπιπο.Ι.ιπθιοιπιοε.ιοι, ποο :Μ

Μοι:ει:ο πο: οΙιο:οπιε :Με 8α:. Νο

οπιπι οιιο!ιοο:ιπόιοια πιο: ΓιιίΠοιοπ

:ο :κι :οι:ιιτο.πι πποειιπΞ,π:Ξ.άικι ίπ

Ρι·ίτπο πο:ει›ιΙι. Ρ::ιε:οιοει ?απο 8:

ιπἐἈιπἰει οο:τει πιππε ?πιω οι·ιτιιι·, δ:

Βοοιιο:οι·, οίιτπ ει:: Με οποτε Ριπή

:πωπω πιιιΙ:ιωπο Γοοποι:πωι: οι::ι·:ϊ

όο ροι·.αι.ο.οπιιι :π ιιιιιοπ:ιι:ο. οι πι.

πι: Βιπιει εοπΗι·ιππ: , π: :ι.9.ιιι.π πο·

πιοι·πε. οι8ο οποιτο:, ο; Π: αΙιειιιιι!

Ρι€1:Π71°



12.4. Π] αν ΑΕ 8 ΤΙΟΝΙΒν8.

Ρωπει· Γεωἱ οι:οεΙ ω»... εόπτωειτἱ

Ίσωπ,δε ποσο θείο: Ρτο :ιεευΓειτοτε,

ι1εΙ με: εοωιωί , εθιω Ρετ ΐεΓοΙοθι

απο ποπ Π: ΠιΕ·Ηείεπε , Με πΠίε Ρεο

οπτἱοπὶοιιε.νπεὶε Η Ρομπ ΒιωΞ εΠετ

πΙίοι10εἱἰΩὸἰεἱῦ, οὸΓεοπίἰτωετετοτἑ

Βιπω,ΡοΠ”ετ :ιό τοιωέτο Ρτοεεόπ εΙε

οιιίΒιιε ΙπεΠείίε Δυιπωω .Με Ξ. εΙο

Ρω:ΠιωΡ.8ε ίποί.ίπάιιοί. Εεοπττὲιιἱ

άεπιπ , ο) ε: Γο!ει Ρτοοειιίοπε Ειωα:

ΡοίΞΕτ Ρι·οεειΗ :ιο τοτππεπτπ:οιιοπἱΞ

Βιππι,ουε οοιιετΠιε ειἰίοιιδ οι·Ετυι·,ίπ

εοπ:ἰπεπιὶε6ωΙΠ`ο εππιίπε, εΜεω

ετἰωππ ἰπείΪε υἰάετυτ: οι Ηῖειά Ιε8.

ΙυΙ.εὶεπ‹:ΙιιΙτ.Ι.ο‹Ψ :Με Ιεπ.8ε ΙΈ·3ε ω 8:

ω πτ.Ι.ἰἰῇ.6.ει`ιω ἰ8Εεπτ.ἰτἐ «πε ω.. ιπ

άεπωι· πεΙΙε,εΡ οπο .ω τοτωεπτει π.

Βεποπ , ΓπωεωιΕπωπ Ρατοεπίεε, σε!

ωειίοι·ίε Ρωτώ. Νειω Η πω: Βετἰ ποπ

ΡοίΤεΕ , ω. όποιοι· ειιίουε ωειτει·ία

άεΙΕπεμιεπεΠ:όε (μου. ε1ίε ο: ποτέ.

ιὶε Ρεα:ΓοωΡ.8ε ...ω Ροπε οά'.Ιτο

είὶ 8:ει!ία τοπίο Ρι·ο Με Ρπττε:οιιοπιΞ

πω: εοωωι:ωτει· οωπεε επεί?οτεί,·

οιτοπουεΐ Ρετ π... είοΗω Ροίἑἰτ ιΠε:Ξ

εοπτωπίι , ΡετΙ.8ε ω.. :ιΙΙεεετα Ρτο

Ρείωο Ρεττεω” οιιεεΠίοπιε.Εεο το.

ωεπ .Με Γει·πειτί Ρι·ο 8: εοπτω ,Ρετ

ίιιάίεεε 8ε ΜΠΠοτεε,ΓεεοπεΙοω οΡΞ

πωπω ε!ίυετΓεε ό: πω” ἀἰυειΓοειΈ

πίτοτΠ. υετὺω Η μετα?πωπω εδο:

ειΠ οσο ἱπὸἱεἱΠ, ποπ τεεἰΡὶτ οιι2Πίο

ποΆτο άιιοέτπ:ίοπεπτ,ουίπ ΡοΒίτε.ά

κοτωδοι Ρτοεε‹Η : πε ποίΒιιε ίπε!ίεΙίε

πο Ξ.εΙο ἰπὸἰ.8ε ΡτεΓοωΡ.ἰπὸυοἰκπιίε.

πο * $ειὶ Ροπε,ποιωείοΙϋ ιιεΙ ΔΗΜ πιο.

ΙεΕἰεἱπω Γοτε εὁωἰΠὶιω πιω οεειπΙτό,

9ο εἰε ωεΙεβι&οτε ποπ εοπίὶειτ:ιιετίἱ

Ροίὶ οΙίουοά εειπΡυε επΡίτπτ εμ.ιίόζ

ω” οικω ωΐοτΒίτ ΡιιοΠεει οοπε,δε

Βιωει,όε ωειΙεδ.ΡτεοέέΙο, 8ε .Ιω .πω

Πε Ιιοωο ιπει.εοπεπε.8ε Ηπα;; οικω

πιιποιπ‹:Ι Με επΗε, ΡοίΒί: ω οιιοίὶὶο

πεε Ροπἱ , δ: τοτωεπωτί 3 όίε ε!ε!πιε

οιτπΙὶιοπε οτ ΡΙεπὲποτ.ἔ.εκ [οπο ιδ

Ροι·ε ΡοΙΒἱιΒιωπἰπεἰΡετε.5. εά Ρο

πεεε Ηπα ΡετΓε ΡεοΒατε ιπόετιπ: π: ει πε Ρτο επἱωἰπε δω. * Ρτο:τετεο ε8ο

1·ΐ.άε Γοπ.ίπίπο.Ι.ει'ιιπ εὶε ΙππΙοπίε.9'. εΙυεετο,εεόε ΡοτεΠειε πω: εκ οτω2

ειδππω.8εθ.όετείΠο.Ι.Ρε.8ε ωΠί.πε

τείὶ. Ρ.τεΠεε.8ε (Με ‹ἰε Π.ει.άεθιπ.Ι.Π

ωπτεε.Ιτεω οσοι απο Ε.εωε Ρι·οΕπιτΕο

Μάι.πεπ ΡτεΓπω τίοπε,8ειπε!ειιπτ εί

ἰ`ε οοοε!όΞ ιιεπἔωἱΙε ειτἔ.8ε ΡτςΓιιω.

Ρι·οΒοΕ›ἱΙΞε:επτὲ ε!ε Γεπ.εκεοω.ε.ίπ

ουίίωοπί. Ιτεΐίεωει ἰπιὶπεἰτ ΐεωίΡΙε

:ή Ρτοοπτίοπέ:ιιτ εκπτεὶ ε!ε Γεπ. οπο.

ε.είιπι άεΠεΙετε:. δ: «Με ιὶε Ρυτ8:ιτ.

εειπο.ε.Π παω .ο ομάο.ειτ.ΙΈ ‹Ιε πω.

Ιεε.Ι.Ιῇ.ἰπ Η.8οΙο.άΞε 92 Γεειιπού Με

εειπο.τε!έε Εειωε Ρτοοπείο , ΓεωἰΡΙε

τό Ρι·οοπτίοπέ Μάιιεί:,8ε εεουίΡπω

τω· εΠ&ο πω” τείὶΙε:8ε εἔο °έ_ποι,εΡ

επ ΓεωιΡΙεποΡεοοειτΙοπε,ιιτ εκ :Π&ο

υπΕπε ιε1Ηε, Ρεοεεἀἰτιιτ Δε! τοτωεε.=ι:

ωεπτὸ σε ΓοΙει Βιωα: Ρεοωιποπε Ρο

ποπ: ει! τοκωεπιπ Ρεοεεάι:8ε Πε Γα

γ ϋατιιτὶΙἱοετιῖ8ε Ρ_ζεπετε!ε ειτέττΕϋΥ

ίπουίτεπιπ δε Ρππἰεπ‹Η ωειΙεθεω 8:

εχεείΠο:πιοοο οικετο,πιωοιιίά Ρο

τεΙὶΔε ίἱπε πΙἰοιπο° ΔΗΜ ἱπόέεπε Ρο!

Ιῖτ εοπτω ε!εΙειείι πε ετἰωὶπε Ρι·οεε

άετε ω! κοτωέτειωΙοετιιτ 9 Πε; ειπε

όοτε πωπω ΡοτεΠ.ιι1 πιω! πΙίυά εθ,

πἰίἰ ο: οοπει εδωεπτω Ρεοεεάπτ,Γε

εππάϋ πο' είπε ε6ΓεἰεπιΙε ἀέᾶειιιετἰτ:

παω πτοιττἱυω Με ΡοτεΠειτίουε Μι·

Β.=ιε Β:ιοεπεε:8ε Εεεε εΠ:Ιιιπω ειτοίττΕί

Ιπτει·Ρεεωτίο. @ΜΜε Ροίὲἱε Βι

εετε ΡοτεΠεε ω: τοπ Μπιπο , Ροτἰοε

ΜΒετιπ· ε:: εοπΓπετικ:Ιίπε τει κακο, έ

επωτε. Νεω ίεεππάιϊωω Πεε: Ρο

τεΠειε ΜΜΜ :ιτΜιπϋ,ωωεοεοετ ο

πἰ:ι Επεσε ΓεειιπάΠ πιω 8:1εΒεε.ωπ

κἱωὲ ω επωπέεπάο δε εοπά6ποποο:

° δ: Με



πε ωτΑεεττοΝτενε. τ”

ὰ ΒοερτοΒατιττ Ρετ ίπΡταΓετίματ Π.

Εεε ίποτΠ.τείτα.!.Π οιτατίιίο. 8: ίϊτίε
ίΟΠΕΠαίΠά("Β.Ι.Π Ρτοευτα.ίπ ό.τίαΙΠτε.

δε Ι.(ΞείΓιιε.8τ τΕτίε Ρεε.7.ρεειψί.8ε ΗΣ

τπαπά.Ι.ίίετεοίτοτ.ό. Ι.υείω.8τ ί:Εσίε

Ρί8.ί.οοίί8.8ε ίτ'.τίε όοπ.Ι.ΒΙίυεθ.ίΕό

ίπ Εταιί.ετε.Ι. Η Ρατετ.8ε Καπί τπιττιίεί.

Ι.Ι.οείοε.ῷ.ίτπΡετατοτ.ροτείτ Με; Ρο

τείία:,8: τίεοετ εκ ατΒίττίο :τά τοτπ·ίε

τα Ρτοεετίετε,ίί αίίοποτί Ιταίαεατ ίπτ!ί

είίί,Ρετ τμΉ είπεαπίππιτε !ΠΟΠ82ωτ,Πρ

ίΠε επί τπειιίΡατυτ τίε ετίτπίπε ίίτ τοι·

ετίθετο, πό αΙίαε.π5 αττ:ίττίιί πό ΓυΡ

Ρία τίεΐεθό ίπότείί, ιιί›ί πιιΙίιῖ είί τπ

τίίείιῖ. ΕΠ επίτπ ό:: ίυτίε αυτοτίτατε 8τ

Γοίἐτίίτατε,τΡ ίπτίίεία ρτ2εεόαπτ τοτ

τυτό,ιιτ 'έ.πο.8ε Ρετ Με ουτείἰίοπίβ°.

Ι.χ.ίτ.τεΓΡοπ. $οΙ.ί·ιοε επίτπ ίικίίείε ετ

Βίττίο εόττιίίΓυτπ πό εΠἑ ίπτε.πδτα&ί

ττιτείτίο ίπ ατόίττίο είτ ίυτίίεαπτίε,πό

αυτό ίιττίε αυτοτίταε : οτ Ηἱασί τποπί.ί.

οτάίπε.6.τ.πέΙίεετίπ πωπω , ε: Πιο

ατΒίττίο ΡοΒίτ τπυίτα είε ίιιτίε ίὶτΒτίίί

τατε οτπίττετε, πό ταφεί ρτοι·Γυ: οτπίτ

τετε ΡοτεΠ.υετιίττι ίπ τετέτία Γεπτετία

εαιτεατ Ροτείταε,πε εοτιτίέπετ εκ ί`οίο

ατόίττίο, ό: εοπΐείεπτία, ιτε! εκ όίδτο

μπω: τεΠίε,ιτεΙ ετ Γοία Ϊατπα,ετ.ῖ ίπ Η:

τεπεία Γεπτέτία τίεΒεαπτ ίιττα Γετιίατί:

μ: Ξ.τίίίτίο ίιιτα Με Γιιρετίιτε αΙΙεδατα;

οπότε Η ιτίιίετίτ τπα!εΗεία τοτε ρτοί:α

τα,εοπτίεπετ Γεειιτε, αΙίαε πό.ικ·τυττω
ετί:“ί Ε τπαΙετίείιΞ πό εΠίετ Με Ρτοε

Μαΐ, Γετί αεί μετά 'ΡΒατίοπέ πισώ

ει”ί τίείίεετετ,Γοττε τατίοπε τεΠίιί, επί

πό είΓεπτ οττιπί εκεερ.ιπαίοτεε,τιίπε

Ροτείτα: Ροτείτ επ ταΙί ατϋπτίο τοπ.

τίδπατε Γεεπτε , Η είπε εοπΓείεπτία δε

απίτπυε οτί ρτοοαιίοπε εόεοττίετ.τε

πεττ.ττ· επίτπ Ροτείταε επί ίααί:ετ πω.

ε

τ:

το εοπτίπετί, τα» ουίεμπε; αίίοιτό τω!

πεταπίτ :παπί ειιΙτείίο,Γοίπατ|ίΒτα: σε

τωπ:εεεε, Τίτίω Με εόττιίΠτ πταίε

Ιίείυπα, οπο εόπτί!Το τίατυτ ατοίττίιππ

ροτείτατί Γυρω· ίΠο ταΙί ετίτπίπε, ό:

ΓρεείαΙί τπαΙείίείο : τποείο τμταετίτιιτ,

απ ροτείταε ΡοίΒίτεοπτίδπατε Θεοπ

τίπτπ ατοίττίύ, ό: πιιτκτιτίιί ίΠικί ποί

ττίό αΙίοιιίεΙ ορετατιιτ9 Με τ;) πό Ρο

τείτ , ετα ταίε ατί:ίττίΠ πίπίί ορετατιιτ:

ιι: επτα ‹ίε εοπΠί.ε.εὺππ Μ.ροίί πια!

Ιεδείιί ρεφεττατϋ,Πιρετ ιιετίσο, Πτο

τΞ.8ε ίπ ΒΙο.οικε ίπείρίτ , ο) οιτίεςιιίεί

ίπ Ρτα:ίπόίείό αίτετίιτε ραττίε Ετ, Με

Ρετίεπτε Πτίττίτό.8ε Βαείτ Εάεροε.ί.

τ.6τ ίπ αυτπ.υτταθα: πο.εόΠί.8τε. δε.:

εικεΙΤετ, Η εκ εεττα Γείεπτία ιίίεετε

τιιτ,ποπ οΒΡταπτε ταΙί Βατωτό: οτ είτ

ττα είε εοπτίτ.ιιτίΙ.ιίεΙ ίπιττίΙ.ε.ί. δ( Γεω

είτ τίε εοπΠίτ.εκττα, άεετεταΙίε εεείε.

ίία.δτ ειίπτ αεεείἶ ροπε Ροτείτατί τότε

είατίί ατΒίττίιῖ , 8: Ψ Ετ αίοΓοίυτιιε αΒ

οτππίΒιιε Πατιιτία είπίτατίε,πόοιτίθ ί'ο

Μπι Μπα Πακίτα τίεΒεί:ίτ Γετυατε98τ

είίε Ψ ίίε,ρετ ί.τΐοίε οί·ίί.ρτοειτ.Οπί:

Ι.ῇ.ῷ.Ιίτό.ίπ 5.8: ΡετίεΒεε αΙίεἔαταε,

Ξ.εο.6.ρτετετεα ε8ιο φωτο. 3ί επικό

ευτετατιττ,απ ροτεί α: υίεοτε Γιτί αι·

Βίττίί ΠΜ άατί , ροΙΞίτ είε τπαΙεΗείίε

Ρετ τεοε εοιπππίΒίε επτα τεττίτοτίίἱ

εοεττοΓεετε,τίίε ρτο,8τεοπττα:8τ Γοί

ι1ε,ιττ είτ ιιόί,8: ίπ οπο !οεο μίπίατι1τ

ιίεΙίπουεπε. ·Οατιτίίπιτε.

Α ο Ν ο τ. α ΤΤοτίπεπτίε.Αά

είε ειιο‹ἰ ιἰίαιπσί· του·πτωτωπ. ΑΖε.ε.τοπ[ί.

ἰνιΪ.Βε›·.

.ίν21€ίίίετ. Αά:ίε Αίε.ε.εοπ|ϊ.Ιίεί9.ιμίβ.

Οι ξεοπ[ί.ία:τ.Βο·.

Έ Μίίίτεε. Α Με Ριιξε.εοπ/ί.είωκίζ.κόί

άί:ίτ,πιπλίΜε άυδέοτ· του·9ικτ·ί Ροτιί|ί.Β.

ττίιί ΓοΙϋ , είε τ:ίοίο τα Ηττα ευίρα, Πείτε ά !ΓΙ)τειιτίοπεε.Αάάε ε"Μ Ωερ.εοπο

τίεΡοίἰτατίπε : π: τί.τίεροίί.Ι.59 Νετ- πω» τοτττω·ίκω,φ· τινι άίετιβί·ιτία›Ζάε

ιια.ιιίτἱιπὸ εΒο εμτα:το,Ροπε ίπ Παω- ..φ."τω. ,ο »Φέτα τω”«πωπω

· ε· πω



τισ ΠΕ υεΕΕΝΜΟΝ1Βνε.

_βά/Μ ο·ιώ.].ακ εὅΡΙ.ιτἰἐΡο/ἔἰω παμε.

Μ. Βω·. ·

ο ΊΈ01°τίτι1άί11ί8. Απἰά8 βοά ΒαΙ.:ξ/ί.

σ:ἱωκ.‹ἰισΙ£,9ιιὸιἰ όσα/Ζω Μάσκ .β πάω

ΙΜ! Μο.·άπο: "ι ιου·Ιωνι 2 φπα αἰἰ9πἰῇσπ£

ΜΜΜ αυ·πο,ς9· 6[ίεΙΙ4ί άώΙία.Βου·.

Ϊ ΨΙ11€Β€ίι1ΠΊ. ΑιίεΙσ ιμὸιἰὶιἰἔἐέσἰ2 Εδω!.

σοη|Μιρ·ά α!!ε&ρ·ο.υ1.!ακΕκ.Βοτ.

ΤΓοκοπητοπιιπ. ΑΜ:πω: απο.

σοηβ.ωκέι]. Β".

Ή-Ν0Π ροτ€τυ11τ. Α «Με ΑἱεΔτἔ.ι·οη|ἱ.

ΖνκκνΙῇ.ῇ.Ιιὐ. Εισάο.:οπ[Ι.::ακτή. Θ·

ι:Ενκι]. Ιοακ.ά: απα.:σηβ.!Ι.ν.ή.!ιό.Βετ.

ὶ ΐΟοπττετάιιω.Αάάσ άο.Ωω·ιί.σουβ.

ε

Β

ν κ|».Εάεπι 2επἄσω.@·· Οφ.οξβ.Μ. Αἰα1

Μπα εοπ]Ε. Ιι3.Μ. ιμίέ:::·[ω22ι·ε απίσ

2ιο·. Β στ.

Ε .[Νουίε ίπόίείίε.Αάάε ΚαΡ|:.εκπω.

:οκβ.::α.ννή.0 σοηβ..:!κ. Αἰεκ.σοπ|ῖ.

».μι6. Ω.αΡο.σσηβ.!κή.Βου·.

Ι ή( αιιοεΙ που. Ακἰιἰσ Μ42ο.έπ ωκβ.«:Ι.

Α Ια.σοη|ϊ.ση.|.Ι66. Μ». -

Ή @ΒΚ €1ΞΙΙ1ό21. Αάιίε αφου· ΑΜ:.:οη|ΐ.

άν.%.Μ.(ρ· .ν:Ι[.α].ίιβ.9κι ΜπιέΉα2βω

ιἰἱιιοῇβε Μ,·ι8 Επ-β,·Μ , ΜΜΜ ΜΒΜ εαπ/ϊ.

ιίιφΙΙ:αιισκ. ερ· Ιω πω: 9ιιΙιί βΡο2σ€ίασ

Ιππόπ ω·βΙΜπω,αυ πσζεο›·οὶἰἰΙιω ατΙ:ΙΜΞ

Ροβέι άσ:ιε.3ιι»·Ε :φα Ξπιἰιεὶυ›·ιῖ,ε: κκ ροβ

β :·ε:Ιρεπ “Πεκ πο” :Ιωωρα›·:ε. Ε".

11 ΪΑιιἀίετιιτ. Α‹ὶ‹ἰσ Επικε.ιι,·ε:. σοηβ.

:α:δή.Βου·.

ο Ί[Ορετ2τι11°. Λάάσ ΚαΡβι.ο.·κ.οοπβ.

:κΔανή.Β8π

Ρ Ίῷιοά Ποπ. Αιἰ‹Ιε Ρε:.‹ἰεωισ|›.‹ῆ¦ἱ.

:παίζ.Αάκ.:οπβ.τ.0 τε?β.:α!έψμι|:.Β.

α] ΐ-ΠΕ ΜΕΣΟ. Λεω: Ρε:.‹ἰε απώ.εσηβ.

:αἱ Ξ/ἱσρ·Ε α!!εδ.Αίεκ.ι·%.α:!νή.Εή.ΙΕ.Β.

τ ΤΕ7:ατε Ιοειιω.Αά»ίε εφο.:σηΕ.εο.

ιώΞ Με» απ ιωΙα:2 εσπβο:κάσ,9κόά κ”

ΡΜΜΒΜ Επ:ε:ν·οέτ2ια»· έ» ίσου του·πιεπ2οο

πιω.Βο·.

ε ΤΕΧ€€Ϊ8ἰτ. Τα Μάο Δ· |π:ηκΔΠέυκο

πι: ωερωΜΗ Ρσυ·.‹ἰη›κιεο, Μ Μας!.

Ε

Η

Χ

Υ

ά:Λυπϋ.ίπ :.‹ἰο ΕισάΙ:Μ.ίπ !σΠ.ϋι "Μη

οι β ιβώοϋ: @σ.:Βαυ·.σ.πή.Ε.:.

τνΠ"ω Μάσι. Α·Μ· ΑΙα.αϊβ.η.

Μίκα £0η|Ϊ.ΙΣΩσΡἱ/.@ κΙι/.ῇ12ἰ›. (προ.

εοπβ.πί.Ακδ.σουβ.Ζή. Μ::

$-Αόι10€2τί8. Α ιἰάσ 9ιιὁἄΡκζΖ.ι·οπ|ἶ.

:Ζωέι2.αϊβι!κΕ2,αιίαο:α2ο:2οι·9κεπ ού άσε

Μωβ” ΜΙ!Ειο:.Ωωρ.π·ιω?κήί.Ι.κ.ίπ ου

ΜΜΜ ἰἰ: 7Ι4ΩΩΞ#Ψ4ίΙΙσ# (Μπέ.Βου·.

ΤΤοτηπευτει. ΑΜε, απ19:ΜαβΜΒ

βάεπ: ἰπιἰἱάωπ «ιό 2ου·2ιπαππ.Α ἰεκ.εοη|ῖ.

1:.Απδ.:οπ-β.Ξέι]. Βα!.εοηβ.::::.κσα. Βιν·.

ΤΑτΙ:τττίυω. Αάιἰυ ‹]ιιΙά ΡοβιΕρ:09

το ρυ2ο.ΗΕπσ @ζωο δοκοπιώ "ΜΜΕ [Η

ἄα£ἰ.Αἰεκἄ.:ο:4ἱ.ἰα°ν.0 αξ.ίμ:&.Ρε2.άο

απε|η·οηβ.εΜν/. Β".

8

δ

Ο

$'

ό

7

8

9

Ι

Πε εΣείειαΠοπώιιε ει πο ἔει

είειπόίε. ΒιιΒ.

5 ν Μ Μ Α Κ 1 ν Μ .

Μαἰῳῖσἱιππ :οαππι€βακι οὐ έψηβουιδ.

@Ι φ· !ίΙΙου·ισπησ "ω" Μ·ίί,9καπ

ιἰο ποκριπΕΔΜ·.

Μα!ε/Μιππ τοπιπϋβαΜ Ν: ΜπΙἔκ”

Μ/ὶω,α›ι μικία2αυ·.

()οπίπκδο απ Πωσ άψπζα·ε σὅΪαπσ

8ο: ά: Ικίιπέαπι ?κι ἱκ-|ἔ›·£ιισ·.

ΠΙΑ: Ρα::·"π,ίΙ|π:·Ισ Ραυ·οκιΐ, ευ· /ἐ›·ο

πο έουιΜπω,απ Μα:: ιίαάπάεπ.

Βψπβο "Ω αέπέιδΜφοουιοάομ”

/ἱωι‹ι£κ,·.

Βι·ίοδο ιἱσῇιιιιἰο/ἱσο, απ ΖΙαα2 απ: Με

Ιοι·ιωίΙσ αΐκοαΜ "πωσ άσΕΙσοπ κιά

πσφαΕποπ.

Ι)ι·Ιεό?Μ ιἰήῖπιιἰοι|ἱ καί ιΖ0ΜΜΜ πο:

‹ἰ‹π μ Φ· οδποαΜ απέ:2β:περα· ιἰΙἔ

απ! ιιἰ£›·α,ροΪίσα ,·αειφο·:: ΡιυβεβΙοπξ

υπηκΜΜάσατκο·βυψο κά]ίπ ιία.]θυιο

|ῖοπεπι,(ρ· ίπτωιππωπϊ.

Ι)υβ·πβο .ά ω", ει·κιψ'α Εηι°εΙΙιΖἰ£π›·

σο” υποάσπυκέπε ἰπυκἰραΜ Μισία:28

4Μά_βι δΜάαποέ:Μπου.

Πε2εδιηνα·Μ, Θ· ,ΜΜΜ 1ί0!;"Μ|0

[κο ,ῇ σα: Μ:οπω!Ιο άσπςω ρι·ιωκω,

σ.##



πειππί=επειοπίπνε. · π,

@πι αοι·ίιβω: πο ί.ί?ο ῇσιππἰα πίσ

!επτία , οι υπί·ί: έ: πίο!οπ:ίπρί·ίπω

αείροπ,ποί)ροίπειροίίισί· «απ.

ιο Ποίία»·: κοπο” ΤιΔωπι Μπα: απ”

κιπα:ι: ιυπίεί:,β πω:: Τί2ίασ ασκ-πω

απποπ π/ί?ίί:,π!ίππί ί›ίπσί›ιάο Μπά

κα, απο παίκοί·οπ:πηαπροπία:πί·ρυ·ο

ωππίίπα ::ί::ι·βίωαροίρ::ί·α:ί:.

Η πω: αερίο ποπ πι:ίωκ ρο]ίαΐίσπιδ·,

_βά πω: :Λοβ , απ παίο1·ρκπίπίπσ·2:α

οι ποδίω·πισκ πορορκίαΙππω πέσο

υ·ίσω,ίπππέωι:εω έίι1Μ:Μ,πψί·:σί·εω

πιίίί:ίίο,ρίω·εω ιιούίω·ποπί, πιο! πω.:

πω:: πι::η'ίοου·ο.

πι Ηοωίοίπίο ρπο/οπε, α:: :οποο£ω· ρω

πω. πο πσωπιππ»ί οσπυπίτω:ίο·.

η Ακου/Μία πο! ίποιοίβίαι: πο απαίοποίο,

.β αίροπατ Θ· π:$ο:,απ ρ›·ού.α:προ!!

:ο απαίπίτίο ,β πω:: .β /Ε·:ί|ίο απ /ίιί

πΦπο[ίοποτπ,ακπί6Μπ

η Αοσπρ::ικ ίπ @ο ί·ε/ροπ|ίυπο πίσοπ:, 2.

21:80 υποβ:πίο Μπί:πίσιοπί,Φ·.|ί ορρα

τω: Μηθοί[ίοβοίαπ »τοπίο ποβπ|ίου

πωπω:: :ίπ απο αππίοίω·.

τ; Βοίεἔἱο ΤΙΜ πο/ίιππο,σρσιοπιο κ·

|ΗΜί,|ίίίίο πιεί ποία·ί:,πί:α:,ποίο ρω.

[τωνπωπω πιο/ροδίπιτ , ππροβίΙ.

16 5ΜΜΜ πποπ224ί πιίπί:ιαρω "Μπρ

::ίοροβί: πρίίωί ίωρππἱ,απ :πω απ·

ρωρο-βίκροί· ρ›·οεκπι:οί·σω ορροπί.

ν1 Α πίιίΙ:ε οτίπίίπε ο6ππ::ίίπ

@στα ιππεπ ίπίρπππηρρ:οτ πο- 3

£οπ 10:18: πια οόρο:ππ: ο6πίί::οπ:ί

οπο οπ οίίπίίππ : ίποο πίπο:ιππίσ πο

πιο ποΓοπποπίοπε,επ:οππ5 ροτποπί::

:υπο ω :τείᾶπ:ιΊ π: ίπίροίίίίοπο ρα:

ππί·πίπ. * Ε: ρ:ίπίπ Γοίοππιππ επ, :ρ

:ρπαππο πΙίοπίε :οπ·ίπίίίί: ποίί&ππί,

πο! Βοπίίοίπίπτπ, πο! επίππ πίείΙοίί

είπω ω Γπί οοί·ροτίε ποΐοπποποιπ,

ςπὸπ ο: Βοο ρππίτί ποπ ποοο:: π:

»θείο ίπΠί:.δείπτο.Ι.πί: πίίπ.Ο. πωπ

:ο πω: ππί.ίίπο ίππίο.ί.ί.8: Ο.πππο

πί.Ι.ί. Νειίπ πίπί πί τοροΠοτο , οίπποπ

Ιοποε, οπίπίέίππο ίπί·π ροππί::ππ:,

:επί τεί:ίοπο ροί·Γοπω, π: πο: ί. π:

πίπί. :μπω τπ:ίοπο ίποΒίΙίππί κά,

π:ίί ποΙίοπί ποί”οίίποί·ο ο:ίρ:ίπί ίποἔ:

π:ίΈ πο πί 8: πί :ίππεί.Ι.ί.β. πππο ιιί.

Ι:οπί πιίοπ Ιίοο: ρω :ποπ οοί·ροτο,

Νεο: ο:ίππί ρω οοτροτο ίίίίί πιεί : π:

πτἔιί.ίἰἶπποίί τπο:πε οπιίΓα.Ι.ίπίππί

ποπί. Ιποπί 8: πο ροτΓοπο.ίποί Επι

απ. Νεπίίοίί· πω: @ο Γοοίίοίπ

πίππ·ί Βοπο:ππί , ποοοπτ οοπίπίππί

απο οπίπίπ Μπα 86 οπίπίπίπίπίπ.ίΕ

Ρίο Γοοίο.ί.οπίπ πποοπε.5.ραίτοπί.

ὰ !.:οίιίίπ.ποο ο:ίεπι οοποοπίππ· τεί

:ίοπο εί·ΐοθίοπίε ε π: ίΈπίπππα.ί.οππί

Ιοί·ππε.8: πτειίίποπ.ίππο :π:οΙ.Ι.ί.5'.

ί.Νειίπ πο ίπίπί·ί:ι &θε παπί , πό πεί

ί:ίο: πω: οοἔπίίίοποπί , Η ίί:ίππο:::

:μία οι ἴπέ`ίπ ί·ορπ:πιπ: π: πο: ίο8ί.

Ι.μ.8:ίί. * $οπ :πιω Η Μιμί: πο πι.

τοί:ίίπ :κοπεί πιο: θεοί:: πίο ππὸπ οί:

οιίίΞί:ιίτ , που: οκ::ίί`π:ιπ :μπε ρί·ο ε

Με ό: πωπω: οπί:ι Μπι· οί: Γο

::ίει πίπίπει: ποίππε,8: πιίππίπίπ ίοί.Ο.

πο ::τίπίίπο οκρίίεππ ίίπτοπί.Ι.ππποί·

Πίε.Ι:οπί ππίπ ίὶίπ: ππο ίπ ο;ππο πω.

Πίτοι·.ειπίο.ί.ί.8ε ρω πο: Ετιοί:, ο πόπ,

ίπίπίία Γεώ. :ποπ , π Επέ:π ιίίτο:ιιπ

πο πποίοε π ίπ:ιτί:ίε πίπίίε ποίοππΞ

:ίπ , 8: ποπ οοοπτίπ : π: ίίῖ (π ίπίπί·.

Ι.ί. ίπ ίίπο. 'ί' π:: πυίπ Η ίπΐοπί:πο

είπε οοπίιιιίδ:ίε ροί·Γοπίε ίπίιιτίεί,πι'ί..

πίπ Ιίοο: πο: ποΓοπποίοί ει· ππίοπ.

@Χίο Μο. οεπίΞι.Ι.ί.ίί. 8: ίίί.ί·ίἔίο πρ

ροΙί:ί,ί..ποπ :πίποπ.ί'οπ ποί·πί. πω:

πίοί: , ππὸπ ποπ οί: Η:: οκρτοίίίίπί ίπ

οοπίππδίίε ροί·Γοπίε , που: ίπ ρο:ί`ο

Με πΙίοτπίπ , δ: Β:ι:τππί , δ: πω

τππι. πππο ίπ π): οι::ίοπίο πίοί: , ερ

π: ρο:Γοπίε οοπίιιπέ:ίο ρο:οί: πι

οί, δ! ίποπί ποί:ο: οί:οΓοιππί·ί , που:

πω” πο ροί·Γοπίε ο:::ηποίε , ιππο

ίσο:
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ίίεετ,ουὁεί Π είίοιίίε εξς€τεκίίτυτ Ρετ

Γοτκιτη εκττ:ίοετιίπ αείεοτ1ίστιδίΠ,ουε

τττεει1τ11 είί`ετίο Γοείετατε, 92τωιείί

εε: ππίΙίί ίΙΙΑίτι Μεσα ρετΓοοᾶ ‹ίετ`επ

ιίετε , Πειίτ Π ειίίοτιίτ πεετειίετειιίτ

πω, 8εεόίιίοδΕειτο ρετΓοικι σε! εκπιπτ

πεεί:ετιίία τιπίε ίίεετ 8ε ε;Πίεττι ΡετΓο

τω: τίεΠετιτίετε.8: Ρτο Ποτ: εΠ ετ8.Ο.

ω Ιεέ.ΙιιΙ.τίε ιιί ρυοίί.υεί Ρτί.ί.οιίο

:ΠΠ πιείτε ίίεείποτα.:τίιίτευτε που ΙΙ

ίι εει 2 ΡετΓοιπ5 εοτιίιιτιδτέ είεΠεττείετε.

ε'. (Με. 5ετί 'ί' τμίί‹ί ΠΠΙίυε .ιΙίοιιίείΐε

εετίτ οί: τοτείἔ ρεπτίε Γ.ιίειίίε ο) ©ΧΕΠο Β

ίΞιτυτ.Ο.‹ίε ερίΚ8: είετί.ίιυτίτ.εει. δε θ.

Πε ίττίριιο.8ε ειίίίε ΠίοΠίτ.ί.Π.8ε ίοΠίτ.

είε ίτιιιτί.ίίίΡιτί.6.εί οιίί.ουί‹ί Π Μετ

τυε οί: ΡετΙοίπτω μιττοοί,υεί Γετιιιίτ

οί: ΡετΓουίί είοτί·ιίοί Γυί,ειτί τίεΠετίΠο..

Μ: είίουίεί ΠεεετίτΞ τίίε Με τι: όίίτί είε

Πίτο:ιπ ίίΪ:ί‹ί ΓεωτοΓεοτί.$γίία.ί.ειίτι·ι

τίοιοίτωε.ίτε πιο Γεοιιίτιίτροτίίτίο,οόΓ

είίε ιττΪ.‹ίε ροετί.ε‹ί Πιίε.ίπεεε Με ο

τιίτιίίι ιιετει ίίίπτ,οιί:ίεί0 ί‹ί ‹μΡ ω3ωω

εΠ,τιτί ιίείετιΠοτίε ί·-.εθιί εΠ,8ε ποπ επί

υίιπάί&Π.ιιετοί Βαψιμο εείο ρ.τείΠ

ετι Ροίίείτίοτιε οτί Πιτκίίδεο @Ψε
πτίίοτ τε, οι Ποίο τε είε Ρο είΒίοοε εε

ιίείίεετε:τυ ιίετό ίτ1είΡίε τε όείειπίε

τε,8ι άείετ1τίεοί:ίο τε,εΞ_ζο ίτπίπ10τευ

Εί15ίΠε(ΕΡίΠΠ8ετε: εΙυίτι ετίτιττι είπω: ί

Παοκ: ίττεα:Ρετιωτ είτιτττετε,δε Πιιείδ

‹ίο είτίτιίΠιοιίιιιπ : τα ιιετὸ ΡετΓεουιτ

Με εε πίε,8ε Με Ρετευτίε Πτείεπτεττι,

ίποε ετίίιπ εττΠι ποπ Πτείε επί είεΠετίΠο

τιεττι,ίτοὸ Βιείε :τί ιιίτιείί&απι:8τ ίτίεο

είεοετ ριίοίτί: τμ. είεί·'ετίΠο ιίείσετ δε

τί απο πιοείεττιωίοε ίοετιίΡετε: οπο.

ίτε,1ίιοε εΠ,Π είπω τε τιιετί Πε εστω:

παπι Π τιιίΠί ρτοεί:ίοηετ,86 ε8ο πιο»

τίττιπ ίοΠΠο είτε: υίοίετ:τί:ιττι, δ: το τε

είεΠεοόδτίο :πε οίΐεπτίω ίιοεεαΠτί:τι

είε ρτο άεΠετίΠοοε, Πο Ρτο υίοτίίεϊει:

8‹ πε ίοτείίίΒίτ τω. ΟείοΕΟ.ιιικίε οί.

Ι.ί.8εε. * $εόροικιωυε,το ε: ίπ μπεί

Πε:ι Ροίί`είὲίοοεεΙίευίτίε Ειίοείί , εΒο

:τττπίε τε :ιεετεάίοτ , :τι ατού: είε είε

Πεπτίίε,οεείτίδτίο Πε! ιίυΙοετΠείο τω:

τ·ίεΓείωτ, εεε ορίσετε: Πω ΠεειΠί :τά

σίεΠεπΠοπε,ιτεί ακί ωοάίδτέ:οιτίεί Ρία

πιείίτι είιτί:ίο3 ΚεΓΡδ.ιί.Ιοεο.ιίίκίτ,εΡ

ετ8€τεΠίτε ί`ετπΡετ ιιίάετιίτ Πιεετε ετί

είετεπίίοπε.Ο.οικιοτίο ίίεετ ιιοί.ΐε Π

τίε ίυτί.υίιπείί.ί.].ά Βζ‹ίε ίιίΠί.8: ίιιτε.

Με ιιίτπ.‹ίοττίίτίιίε ιιετὁ Ο‹ίοί·-τ. είίί:ετ

Πίείτ,ίείΙίεετ Γεω ετ ίΠε τι τε
τίίτιιτ,ϋ ιιίείετέ!ίτ ΠιεεΙί·ε επί ΠἔίείἔἔΠ, Π

οεείείιιτ υεί ιίεοίίίτετ,οίΠ Ρτοοετ ω.

ττειτίυτη. 6: επί ίιοε τ'είείτ Π. Μ ίεεεπτ

Α είΙ.Ι.Πε:τ Ρίεείίε. 9:είεωεωε».

Γε] ουοτττοιίο Ροτετίτιποε Π:ίτε τίττιί

Πεεετίτ επί ιίίτπίίθτῖ, ιτε! ακί είεΠετίΠο

πέ9τεΐρόείεο, Με! ?εδώ 84 οιι:ΐ:ίτεε

Ειδίοτίι Με ίτ13ίε:ιτ.πειτττ Π πε τιἔετε.

τίίοτ οτί τίτπιίε, 8: :τι οί ίιιείρίε τεΠΠε

τε,8: ρετευτίαττπίε :ιτίιοιιίεέ,8: το τικ

ίπτετΠείτε,ιίεΐεπΠοπίε αιτία ιιίείετίε

ΓεείΠε.Γεεί Π Πε ρτείίτιοί.ίο,το Ποττίοτ

:πε ιιίείΠί,Ρτοίίείετίο Με ίπ τεττέί , δε

ίίετιίίί οπε,δ€ ροΠεείοτετΠείτιε πίε,ιτί

τίετίε ίίοε Πεεετε αεί ιιίοίίίδτ5. το: εοίίί

ίτυτ τΕεκί Ισ ἐΑ ιιί <€›-ΞἡΠ:ἱ~.~· ιτί

ἔί1ιπ εΙί:ετ.8:ἔ.τ:ιἔἐἐίῖἑἶίίε. δε Πε(ίε

πετ είο.Οτίοί?"δεό Ροττε είιίὸεί το είε

ίεείΠί τω: είε Πίιπίο,8ε εἔο εόυοεατίε

εττηίείε,πό ίοεότίοεοτι , ίε‹ί ε:: ίτπετ

υττΙΙο ‹ίείεεί τε,8: ίπε:ιιπ Ροίΐείείοηθ

τεευρετ:ιοί:ουετίευτ τιιιιητιίτί ίιοε Ιί

είτε Βιεετε ροπή ἔ 8: ιιίτίετιιτ οιίὸεί

Πε, ουοτιίτιττι τίοίυε απο Ποίο ,τωρα

στοπ ειιίμ εοτιπΡεττΓειτοτ:υτ Πί.Πε άο

ίο.ί.Π. δε Πἶ είε εο Ρετ Ψ1ει11 Πειδίιΐ είί.

ί.Π.5.ί. ΕΕ ‹ίε 60τ11Ρεοίξ.ί. Π ΜΜΜ. δ:

Ποία Ρειτίε είεΙίθαί σκίτσα εοπίΡεπΓα

ττοτίε τοίίιππυτ:υτ Π.Γοίυ.τυπ.ί.ιιί. ε:

ειπε στο. 8‹Ηἱ είε τιιίιιίτε.Ι. Π ωτο. είο.

Θεοί ί`0ίι1ετίιίο ίιίιττε ειίατΓίίοτιδ ἀέ

ει:
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8

0ο, οΠὸτ2τ οτττετεττο. τοτ το!" εττττιετι

τεο οτοτετττοΐ,οτεοττο τω οςςτιττ2τη,

8τετττιιετι Γεο οτοτετιττιιτιι,ττοτωτοπ-τ

ττ:ο τ10τ0ττετ:ο:τττι ο οεεοττἐ άτ-τττκτοί

ττιε οεροίτετὲτοτιε οπο, Ρο(Γοτη ω:

ττττετο:τττο οεεοττἑ οεττεει·τ·-_τ το; "Με

το οοτοε ετῖ οοτο, εοτρι (πω' “το”

εορετιίζτοτ,οτ Γορτττ τοτε εττ.ίτ αυτο

τ.τοτιττεο δ: ρατεϊ οετεεττττ οτε οε ροτ

Γεοτοοε τιιε:τ, τοτ ο; τιοετττ ροτιττειτ

ο: ττοτοττττ:τοτιε οτεττ οοοο τοεοτιττ

τιιΐττ εττττεοττ, ο) τιοε Ποτ Ρτορτετ το

ιττοττιτ 8: Γαιτιοειτο ο εοττεττοῦ.τιτ·ο.Π·Ϊ

το τε έΟοττιε.οε ττε:ιτ.τ.Ρε.8ε Ο.οο

τε8έ τοτ.ττε οτ Ροττ.τ.ίτ οοτε :το ο Πιο

οιτ. δ: οοοετ οτεττοτ, εττττιττιε τιιοτοε 9

εόρετιτοττοτιετοττιιτττοι·,τιοε ετττττι

«Με οετίτ,τοτετοο τιό:ιι:ιτιτ ο ττοοτε

Ματ ττιττιτ τιιΓοττο,τιοτι ροττ`οοι ετα:

τττ:τ τ·'.τεετε.ττο ο τιοοτε οετεετίττ τιιε

το τοτττω οπο, τιοτι ττοττοιτι τε ετεε

ετοιεΙτετε,8τττττ ιτττοττοοε ετττιιετι Ρο

τιττοτ.8τ Πε ιιο.οιτοο τοεοτιττοετιττ Ιτ

εετ ττιττιτ τεττττετε,οε πό εττ ττιτετοετ

το.8: ττεετρε τττώττοεοττ,το είτ :τοτε

οἔττι οτιιετττττοτ το ετιοε ειδτοε.τττ το

οε οεττ:›.ττΒοτττ.τ.εόττττοοε.τ.τετροτι.

8τ.τττοε οιιοττε.τ.οοοτσιτε. ο.ττο.8τ

τττοεττοοτ.τ.οοοοεττ τεττ.8ε ττΪοε τεττ.

τ.τιεττεοεε μτε.ε.ε.τεω οοτο ο εεο

εττροτΓοε οεττιοοο, τοτειο οστού, δ:

τιιτττ ρτο ετιιτετε τοετε:ττεττ Ρετ οτετιι

ττετ οτττα.ειο εοοιιοετιτιοο ετιιτεοε, 8:

Ροττε:τ τοτ το τοεο, δ: ροττ”ετετοοετο

ττιεὅ. τεεορετεοτ:τιοοιιτο οτοεοτ Με

Γεετττε ποοετετιττοιι€,8: ττιε6τττι€το

οτε ο) τῖε.οτἔ.ττἶοε πεο.τ.τ.οοτ:τ οδτοε

εκττετιεοετοτετττιεοιοε τιοτι τ,οττ.εο.

τ. 8τ ττΪοε ειοοτ.τ.ε.ττ τεττ.6.ττ.8τ ττΪοε οί

86 οτ ττττΠ.τ.τττ.τ.εο τοτττττ.*Ετ τιοτ.φ

οττιτιιε οείετιίτο,οοετ::τ τοτε εόεεοτ

ττ.ττ, Πετάτε είτ είτ τιιοοεττιτιιττιεττι

εοτραττε τοτετιε, οοοο ιιιοοετατιιετι

τιττετιοττοτ είται οοοτοτ ο ε88τεοττι

ττε τ·τιε τοτ τιττιιτε,ροττττοι οτε το τιτττιτε

οετετιοετε:ίτ ΜεΜε τιτττιίε,τι·τε το

τετιοετε οεττεο Με ετττιτε: οτ ΕΕοε

οί δε οί τττοιε.τ.τττ.ο.εοτιι τ8ττοτ, τεστ

9ο Η Ροἔτιοε οοτοε στ οοττοτ οο:ττιι

Φωτ 8ττεττοε, τοττο ρτορτετ οετιτττ

τοτε οποτε, οτε οοὸο οετ:τττοτ οτε

ωτ ττττιιτε. Ιττοο ειοτε οίττετιιτιτ οοτοετ

ττοτΡττεττετε τιτοιτ:τ, φωτ Ροτετιττοτ

@Ματ ρτττί Ρττοιο Γερετεοττ:ττετ τρττ

ΓΠ1το οτττετιιτιτ:οιτττι τοτίἔτι οιτοιτατιι

ΡΦτεοτετετ,ίτ ρι·τιιιο ρετεοττ Ρετττττοι·

@οι Ρετετττττττ,οοοο οτε οι Ρτετιτιτε

Ποτ.οο.Απο το Γοττιτττε.().ιτοοε οτ.

€ττεο Ρττοετριο.*5εο ροτιε οοὸο ε8ο

Ρετ οτττι οετεετ τε το ττοττετετοτιε

τ”οτιοί τιιτριτττττεο δὲ τιοτι] το οετο ε:

ττττετο:τττο οετεετίττ οτε οε τιοίτετ`

Ποτιε τ`ιττιοτιτττιιε:ε,‹_το πο:: τε ττεειιτο

το τοτ τεειτοε οτοτέττο,τιι οετο εστι

ττε τττττ τιεειιΓεττοοέ τεεττττ Ρεττττοτιθ

εττετρίέοο"Ρροτιδε ττι ε ρττοε οτοτέττετ

εοττιοιτττττε,οετ οτε τιιετεττοείρετττετ

ε6ιτετιττε:τιιοοο οοτιετττοτ, τιιιιιοοτο

οετεεε τιιιοτττΞτἱεΓΡοο.' τιό.8ε τίτοο

οτιτοε τττ8τιο εττ πω. ο?οτοετοτ το

τιοετε οτ.:τρροτττττ.Ο.σ.ο τοτε τοτ. ιτε

οτ τιοΒ.τ.ττ οτι το Γε τττοοίτ.οτεεττε,

ρτττιιτοτοτετίε είτ ποΓοττιΡτε τ'εο Γιἔ

τοτε: τ? οτοτέττ:τ Γετ:οοο,8ε ει: τοτετοτιτ

το τττοτἔ,οτ εττ ρττττιε οτοττττττι ετ€τ το

ροττττ:ιιτ ττοε οτ οι οτ Ατττι.τ.οοτ ροτ

το τ'ετττοτιδ. *Μο Ροτιε φωτ ε ο εστι

οοετιττε ετιιτετε τοτ εο οοετττἐ βιο.

οο,οοτειιοο ροττ`εττ”οττΐ ττττοε £ωτοτ

εττρεττετε οε ροττ'ετετοιιε : τττε οετὸ

ροττεττ`οτ στ τοτε ετιιτετε εα:ρττ τεττ

ττετε:τεττττειιοο,οττοοτ ττ.ιτιτ τιίτιετττ

οε οιοττοτ, οετ υοττιετ:-τττ, ουτε ττιοε

ΡοτττετοττΚεΓρόοεο,οοτοτ 8: τοπ:

τιτοτ ττττε ροοτετοτ Ρτο οτιιοτττοε ειτ

εετττοοε μετρεττττττε: οτττἶεοτεεετιἴ

Η το .
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Ιπίί.:ίε .ί ιιππίί.ιιεί.ρ:ίπί.ί.:ιιιοπίαιπ ροτείί αίίίί οίΐεπ:ίε:ε,πεί οεεί:ίε:εέ

πιπί:ει ίαειπο:α.*$επ :ιιιί:ί Η :ίιι:α πεί ιι: Ο.:ίε Ιπιπει: 6: ::εί.ί.πι.ιίίιιιι.8: :Ε

ι·πιιιο: ποπ Επί: ίπε:πρ:ιιε :α:ίοιιε ιι. :ιιιο:ί πιει.εαπΕί.ει::α:. *Σεπ Ροιιε

Ροίί'εί'είοπίο, Γε:Ι αίία εαπί`α, πίιοπί:ί οποιί οπο ειαιιι Ρι·α:ί`ειιε ίπ ίοεο οι

εο:ίειιι πιο:ίο Ρι.ιπίειπ: απ:οι· πια: Τ1:ιπε Ρε:επ:ιεπαι, πεί πε:πειαίια:,

Ιζεΐροπ:ίεο :ιιιο:ί πεοππίε:πι:ιι: :Ε 8: οεεί:ίει·ε πί:επαι:π: 8επιο:οπίπ:

π: Γε:.:οι.ί.ίπποε ίιι:ίίειο.ππι απ- οπ:ε:ί:ιι:,ππποιιί:ί (πω δ: :επειι:

το: πείίί οποίοι:: ε: :μια ίπ :ίππιο πιε ίπιε:ροιιειε,8: ρτοπίπε:ε πε :Η

:ιι:ιοι· πια είίεεπ:ία είί,ριιπίεππο δίιῖ ποπιίεί:ίίιΞ εδπιίτ::ι:π:Ξπί:ίε:π:.

ΡοΕίιιε ίππαί`οι·ε: δ: απ:οι·εε :::ίπιί- ε :πιω ίίε.επίιιί.ε Με :ιιιο:ί :ίεπεα :ιπ

πιί,:ίιιππι απο: :πιει ίιέποι·:ιπιπε-:ίε

ίί:ιπιίΐε πεί οεει:ίιίίε: π:Η.πε:ίαπο

ίππε::.ί.ίπκε: οπο: ρα:ίεε.ο.ί.α:8.ίΐ.

αεί ίεεειτι Οοι·π.:ίε ίί:α.ί.π.Γιιοπί :Π

&ιιπι ερτ, :ιπὸ:ί :μπε ιπιρππε ΡοίΒί:

αίίίι οεείπει·ε'Ρ::ί:·ίειιίίοπε Γιιί εστ

Ροι·ίε, πεί Πιιιι·πιιι :ει·ιιιπ πιοπίίίπ,

πείίπιπιοπιίίπ, πεί πιο :ίεΐειιίίοπε

Γπί ρα::ίε,πι:οι·ιε,8: πίίί,πεί ειίι:ει·ίπε

επίπίί:ππιτιιιε, :ιιιί πιει ίπ Γο::ιε:ατε

πιεα.ι:ί:ἔ πι οιιο:ί ποδτιιιππ αετο

:πιπ :ίειιοπιιία:οι·έ, πεί :ίεπιιΡ:αιο

πω, απ: επ: :μι ίπ ιτίιιει·ίππει ω

:ιιιέ:ίίπίιιιε πω: ίπ ίιιίί:ίιίε, ΡοίΓι.ιιιι

ίιπριιπε οεει:ίει·ε, ειιπι πιείιπε ίί:-ιπ

:επιππε οεειιι·ι:ε:ε, οπαιπροί: ει:ι:π

πίπ:ίίειι:ε:π:Ω.οπαπ:ίο ίιεε: ππί.ί”ε

(πιο ίιι:ί.ιιίπ.ί.ί.Ιιε :ίείει·το:έ πιίίί:ίε

ίίεε: ορρ:ίπιει·ε:π: Ο.Ρτε:ίίδίο τί:.ί.

π.ίτε:π ί`πτειιι ιιοθπ:πιί πι πωσ πο·

πί:ί:π: ίπαι:ί ίεΒεπι βοι·.:ίε ίπί.ί.ίει:

Οο:π.8: οι πο.ειίί:ί: αιι:ε :πιο απ π::

πα ι:επεα:ιιιι πιο ι·ε ίπ:ίί.ί.επίρα.8:

ίΕ:ίε ποιαί.ί.ιπ οπιπίπι.ιε.6: ί.ιπ :ίείί

δ:ια.ίπ ιπίπ.παπι πό ::ιπ:ππό :απο

επί ρα,ιπιὸ ω:: -ιιιαίεί·ίείίι πί:ίεο: π.

είίΤε:ιι:Η.πε πίε επί ποι.ίπία.ί.οπί:ί

ει·εο.οπ.ει::::ί πε Γεπ:επ.εκό.ε.::ίί -

ίεείο.ίίπ:.νί.8: Ρίο:: :ε ίπάι.ί.οπιπε

:ίείί&π.6.ππί ιι:ατροίίτπ.ίε:ί εοπ::ἑ

πί:ίε:ιιι.ίπα::ί ΐεπει:πωγίί.ί.ί.6.εο.8:

ί.ί.ο.Γε:ί ιπ εοπίΕ.5οί.Πίε Γεειί:ίπ ω.

πο.:ιπὸ:ί ε8ο :επεο: πιο ίπ:ει·ροπε.

τε πε:ίιι:,πεί απο ποπείίο ιποιίο,8:

ίί::ί:ε:π: ίπ ίίίο ε.ιιεἔίιἔει·ε. επ Ροΐ

ίί: Ρει::ιτπαιερει·πε:Γοε 8::.Γε:ί Γε.

εππ:ίιί ίπ: είπίίε πό ιιίίί ίπ πίε,:ιποε

πιο: εο::ίεε:ε,ιι: πίίοε πεί Γε:πω

π:: :ιιιίπιια ίπτείίιπππ:ιι: ιιιι·α Ρ:ί:πο

ειίίε8.8: :πε π: πο:: π: ποι.Αεεπι·.Γπ.

Ρι·επεπΓπιπ οποεϋππε πιο:ίο Γε είε η Ρε: :ί.ί.επίρα."'δε:ί μπε :1πεεΓίίοπε

ίεπ:ία:,ίιεί:π οί: οεείἀε:ε.ί`ε‹:ί ί`πι·επι

:ίίπι·πιί ποπ ίίεείο:εί:ίετε, πίίί :είο

Γε :ίεί:”επιία:. :ίιιιιι ται·πεπ ίπ π::ο:ίπε

απ:: είαπιο:ε πο: θα:: ιι: :πιο ίεεεπι

Αππίίί.ί.ί:απιιε.Γππ:8: αίίίεαΐπ.ι. ίπ

:1πίπι.ιε :μπε 1ΙΠΡιιΠΦίίΠ3ίιί>ί:ίίΟί!31ίΕ

πο:ει:πι· ιίΙο 2επει·αίί,αίίπιιείπιοιιπε

:οι ίπ: :ίιεε:εροίίπ,οποε ::αΠιε πίε

ποπ Ρ:οΓε:ιποι·.ειιιτιι: ε:ί.ἰ οπίερ:ε

:ή ίπ πιπί:ίε αίίίε εαίῖίιιιε, :μισά οι::

π: ίπίι·π ό:: ρα:.είι·:α.π.π.πό Γεουα

:πι ιιππίιίο.ιιίίιίε απ:δ πειιιο ίιιιιιππε

:ίε πι€ίο.:]πί:ίαιιι Επι: α:ειιΙ`α:πε α:

:ιιιο:ίπ πιπίεπείο, πεί εό::α εππι Ρε:

ίποπίίί:ίοπέ Ριοεείίππι, Με :οπα

:πιτ δ: πεεαιιι:Ροίίε:ι : :μία :ποίε

πείπ1οπα:π: πι:: :είίεε, ππί: ε6ί·ίτε:ί

8: :ίιεε:ε :ιιιο:ί ίίίιι::ί ιιιαίείίείιί εοπι

πιίίί:,8:ίεειτα:ίΓπί εο:Ρο:ία :ίεΐεπ

ίίοπέ: :1πε:ιιιι: απ π: απ:ίίεπ:ίπε.8:

Ρ:ίπιὸ ιιί:ίε:ιιι·οπ:ί:ί πό::ιιιίπ οπο

Με: α<έεπ:ι ρίιι:εε εοιιιΡε:π: Μάιο

πεε ε6:ι·α:ίατ,είεπε: ιιδίο: ποπ εα:ππι

είίεε:ε: π: Ο.:ίε Επ:.ί.ί.Ο.π.ίε:.επ Γι:

εαπ.
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εωἰ.Ι.ιιεε.Εἱἱὸε :ι·€6.Ι.ει:ὸ‹Ι Η: Μπε

ἀιἔ.5.εΗΒετε.ΓΕτ!ε !ειζξή.Ι.εϋ Η! ίυε.ξ.

ιητίἱε.ετεο ἀεβετ ε ε ἰάεπ1 Μ πο:

ειιἱι ι·ειιε Π: εκεἰρἰἐἀο,Ιοεο ειδλοτίε

ΕΑΒετετ: οι Η.‹Ιε εκεερ.!.].ρτπτετεπ

ΜΒεπ·ιιιε,ιμιεΗ ἰΠε ευἰ εοπιιεηίτιπ

:ι&ίοπε ΜΜΜ, Η πεεει Γε Γετιιιΐ ίπ

Γιιε ΡοτεΓὶετε ΜΒετε, δε ροίὶε.=ὶ άε

πιεπάσείο εόυίπεπει·,ειτόά τεπετιπ

Με Π: ΓοΙιάιιππ.ετ8ο δ( Πι Ρτοροϋτο

πεἔαιχεἱο Γε ἱΙἱιιᾶτιιΜεΗεἰιῖεὁιτιἰίἰΓ

Γε,Ρετ‹ἱίτρτἰιιὶΙε ίϋ,ρει· ειιοά μπε

π: Ματ Γε ὶΙ!ιιἔΓεε€ίΪε κά Γ.ι€ ἀε

Γεη,εοπεπ·ι:ετ8.ειάΒοε.$όε πωπω.

Ψιοιίεε.6.Ρτε:οι·.8: Ι.Ιΐ Γει·υιτε .ῷ. Π

πε ευεήι:.8: ετ8.ΓΓ.Π εμιεεΙ.ρειιΡ.Γε.

ἀἱἔῇ.ξ.ἱοτετἀῦ.Ριιτετεει ιΜετικ σε

Γι:ε Ι.ειιὸ‹ὶ πό ευάίετιιτ:οέ Η ει8ο εδ

ττει ΡοΓεἱὰεπτΞ Γυικἰύ ΒγροιΙιεεετία

εδΗοπε,6ε Με τιε8ετ Γε Γαπόιῖ ΡοΓ

Πέσε, & εεο εουυίπε:ΐ ειΐ εε πιω

άει:ίο ΡτοΒΑπόο, ειυὸά 1ΡΓε Ροίἔἰ

ἀεΒετ, δ: ἰΡΓε ΡοΠεε ιιεΙιτ εκσφετε,

8ε ὸἱεετε,Βετιε ΡοΒΜεο, πωπω Με

διαι:Ιυε εΠ: πιΠιί οΒΗΒακυσ,ρτΕπώ ε?

νει·ιΐ εΠ ΓεεΓιοΙϋ άο.Πγ.όε ΜιιΓεΙΙο

δ! ειΙἰοε ὸοε.Βοπουα:9› “Με άεΓεπ

Πο πυΠο πισω εεωΙ:τω.ιτ,Β Με εε

ευΓειτι1ε ρτἰιιιὸ Γυετέι, 8: σεεευει·ίτ

Γε Η|υ‹ὶ κιπι!εδείύ εόιπίδΓΓε. παω Η

ΡοΠεει επιἀἰτετυτ,ιιοΙεοὁοΙ-ρτοὸετε

ειιὸό Μιά ιπκιΙεΗεἰιῖ ε6ωί π :Μ ἀε

ΓεοΠοηε,Μπι Μπήκε: :οικω Γυίἱ ία

πιτπετύ,8: Πιειωτι1τΡίτιιάίοδ ειΠε8α

κετ,εΙυοά είὶ ΡτοΜΜτϋ ίπ εκείμειι

:αυτ εκττ:ὶ εε εΙο.ε.εΠ ὰἰΙεδὶι.επττὶ

εε εκεερτίοιπΒ.ε.ειΈ ιιεπεκιΙ::Ιίε .σε

:ύ Η Με πειιΓατιω ι:ε8:ιι1ίτθππΡΙίεί..

τει· Γε Γοτε ειιΙΡαΜΙδ:τυπε άίε ειιὸά

ΓοΓείτ ροΠεει μοΒεπε, Γε ίΠικΙ τω

εΕείϋ :ιό Πιειτπ άεΓει:δοπε εδωίΠΓΣ

Γε ό: ΓεείΓΓε: φάει Μ ίΠο εαΓιι ιιίάε.

τω· ΓοΙιῖ οε8αΓἱε,ευὸάὶΙΙιιἀ ππιΙεθ

:Μ ὶυἰιπιοεε εοιπωίΓει·ιτ, Παπ ἰΡ Γε

εεευ.ειιἰε Ρετ Βοερ:ιτετ ευὸά Μπι

:Με πό ΓεεΙτ:Γε‹ὶ 1η ΓυρετΙοτΙ εεΓιι

ηε8ειιἱτ Βιᾶιῖ,ΓειΙἱεετ ευὸ‹:Ι πό Γεώ:

Ιιοε Βοπ1ίειάίΠ υεΙ ιικι!εΠείΠ άε εεε

πεειιίΞιτιιτ.6ε ρω ΒοεΓεεἱπ Ηἶἀε τεΒ.

άιι6.Ι.ίΐίε επί άυεδτε.5.ιιτπί'ι ευτεπτ.

πό ειιιάίειιιιιευτ ίπ ειιιΙιε.άε ττἰεπ.8ε Μ, "Μπιτ ροπε ευὸά ΔεευΓετικ άιεω Π]

ΓεπιιΓβ.ιΙΙιιά.8ε 5.ίὶυεὶιἴι.Εεὁττὲ οί

εΙεΐδέ Ρετ Ι.ΓΕάε επερ.Ι.πεππο Ρεο

Βιεειιιτ.$.όε ι·ε8.πιτ.Ι. "ειπε ε: Με.

ειιώιτε Ια Δἰεἰι, ειιὸά "απο 'Ματί

Βιιε εκεεΡτίουίΒιιε ιιιί ΡτοΒίβετι1τ,

ειΙ:ἱ ε:: Με ειπε ιιεεειιιί:. Ρι·ε:εκεε Η

εμιἰε κάμει Ρεευπιἄ,8ε Μ: εο :εεε

“ω” ρετεοπάι&ίοιπέ ἰηἀεΒἰτἱ,& Π:

ίιιεΠειο πεεετ Γε ΡεευηίΞΔεεεΡυίΓε,

εεττε Η εόιιἰοεετιιτ,ευὸι:Ι ΠΠ Ρεσε

ηἰἱ ΒειΒιιεκίτ,ροτετιι επεἰΡετε, δ( :Η

εετε.8: ρι·οβετε,9α ἰΠἔΡεευηἰἔ :ἱε

Βίι5. ΜΒυει·Ει 8ι καφετί:: ετἔο Με

ετὶ1:Μ ΙΡΡοίἱω ευεεΓ:ίοοε:ιττ ετἔ.ἔἰὶ

‹Ιε ρτοωιτἱοιπὶΒ.Ι.είι άεἰυἀεΒἰτο:8ι

86Ρει· ίΠεε!εΒεε εὅΓυευἱτ ςιππίὶἰο

:ΜΒΜ Γο!ιιίΡει· ΡΙετοΓευε @εδώ

Γεω τεΙΡουΠοπε, εεο πεἔο :πε Γε

εέίΓε πιει!εΠείΠ άε ιμιο Γεω Μωϋ

ίΞιτικ,8: Η αρΡατεειτ Με ΓεείΠε, όίεο

ςιιὸάεΒο Γεώ σε! επεἰ όεΓεοΠοηε:

εμπετίιυτ επ :Με τεΓρουΠο :ιάπτίττε

τω· όε Με. ιιἱὸετιπ Ψ Πε : σε θ. εΙε

επεμίοΜΒ.Ι.Π εμιίά.86 Ι·Εειά Μεση

ΙιιΙἱἄ εε :ιάαΙ.Ι.ευοπίεΐ.ιιΒί Μα”

εε: :ιεειιΓειτυε εε εάιιΙιετΕο, άίεεβ.·ιε

Γε εάιιΠετΞΓι πό ε6ιπὶίῖΓΓε. Γεά θεό..

ωἱΗΙΓετ άΙεεεειτ εεειιΓετοιε ροΠ ώ

ΡτεΙιεπίϋπι ΔόιιΙτετἱΠ ειππ υποτε,πε

τἰιπιἰΠε ιικοτε. Παπ άεωΕΓ1ίηΠ1τε

«:ιεείρίτοττΞ εἰωΗε τμιὲιπ ετἱπιἰπεἱε:

ιπ Η.όε ρε.Μετε.Ι.`ίεά υττυπι.Γεά Η::

ΒεοεκιΙίτει· ρτεΓυρροοἱτ ϊ άεΜΜ,

ιιτΡοίϋίτ ι1ι1ἱ: άιεετε, που άεβεο,

Η π. Ιεἀ



ω, πε τιιΑΝειιο-τ. οποιοι”.

πο Η προειιο: πιο οπο", ραδιο πο

ποπ Ρο:οππο ιοοιιιι:πι:π: ιι.πο ιοἔ.

ιπι.ποιπο οι ιιιι.ρο:οίι πιο ειιιοοιιιι,

πιω: ποπ τιιΡιιι Ριοιιιπιπ οπειιιι.πιο

οι οοπιι:ι. μπαι ο:ιιΐ πιιοειιιι, οι πο

Π: :ιππιοπππε:οπιει πο:ιειιιιι ειιιο8εΐι,

ει.ππιοπππε ποπ οί'::πτ πιο ποπ ππ.

Ροοπ.Ι.ΒοποιαΙιιοι. δ: πι Μπι. απο

οιιι Ρι·οοι·ιππι. ο: οποπ ιοι πο:. δώ,

π Πιο ιι:Γπριεὶ ιιιοκι.ο. ιι οπο: πο8οι

Ει&ππι,οι ποπ Π: πιιπιοππιιο,ίι από

ίιπιπιιοι:οι πο8ο: (ο πιο οιιιρειιιιιο,

ι πιπο ιιοπο οίι ιιπιπι::δοπ ιοΐρ0πιι0

Ρι.ιιιιιειι,τοιω ποοο πιο ι`οιο επι

ριιισιιοπι:8ε ο ιιοποιο: ω. δω ροπο

χο ποπ * ιιιιοπιε οιιρπιιι πιο μι πιιπ
ι 3ο ροίΤοιοιοο πιο πιει, ποιο πο!!

ΓοΓοιοιιοιπ ΐπππι ιΠιπε πιιιιι ιοιιιιπι.

Επι:: οπο @θα πω: Πιριιι,Ιιοπο ποιο

@οι δ: Γοτιι5πίι πι, ουοπεπ:ο πιο

οοποπο:ιοπο, πο! παπα: ιιιιροίι:ιο

πο πο ειιιοιιο Βιοιοππο, Γοπιροι· παιι

απο :οτπιιππε επ ποιοπιιοποπι π

οιοππο ει.οι:πιιιτιο, ο: πιο οοπ:ια οπο;

ιποπιι·ι:πι πο οιιοι:ιιιιοιιο ππιπιπο,

Μπι Ρποιιπο οππιπ ιιιιιιιι:οιιι: Ο. πιο

ιιοπ.πειι:.!.π.ιοι,:ο:ει :ορια ι·οοιπιπΞ

πι:π: Ο.πο ιπιο επι.ωιιππ6π πιω

:ει:.πειιπ οποοοο; :οροιο,ΡοΠπιιιπ:ο

πιο, ποί·οπίιο ποποἔπιι ποπ. πάω;;

π: ίΕπο οπτιιιοπι.Ι.ι. @Η οπο ιιι:ιο.

8:ι.ππιιιε.6.οοοπι:ιιιο ω. Οειππ.

Α ο Ν ο Τ. ε: ιιΝοπιιοπ.Αππ

οπὸπἰι:ε:ι·φοι·ςπ:οι·σ, Θ· /Ζωιοπ πώ».

πιο:@πιο @Ίΐιπιπἰ. επι ποιοι: Μου.

:ση|ι!. ω.ε;.1εΙι. Β:ι·.

ιΙΙοιιοιο ππΙ: ριοποιο 8: πιοοιο, 9- ο ιΓΑεοι·οπιτπι. Απ:: π: μι· Ει·οποΚΕ.

ιιιοθ.ιππιιε Γιιοοι:1: πιο ιρΠιιιι:οιια:ιι

επι, πποπιπΡοίοι:Ξιοιροπ.πιο οιιοπ

Λιο:ι.ουη/ι!.κκιιιο. Μπα: €αβ.οοιι|ι!.

ποιαν.ιππιω πωπω Βει·.

πο:οιιιπ εοφ Γροιιετιιι πο ποιιοο επ ο ιί1ποπ πωπω: Μ! πω:: ι·8'[ωπ.

οο οποιο ιπ ιιιπιοιο :ιιπὸ ριιιιε πο- ο (Π)ιοκιιιιει ο.Απποπιάσπά»ΐΒαι·.:Μ.

ο πο: ιπιιιι ιοιιι:ποιο ° ποίΤοίΒιοποιπ, πιο. Οιο:|ιοι·ιπαπ:οππιπι: 0ι·ι:πω.Βοι·.

οπ:ιπι πιοΙο:οι ιππειιι::π: πω @ο ο Τικοιιι:ποιο.Αππο πιο:: ΟΙπ.:οιοΐ.

Ιπι.πο πι ρποΙ.Ι.ιι οιιιο επ ιο πωσ.

ο Ο.πο ποπει.ιπιοι πι. οι πιιο.Ι.ίι πιο

ι·ιιπο.8: @πιο πρροΙΜ.ι.ι.8ε Ο. πιο τοι

νοππ.ι.οιπιπιιιιι. επ ιο οπο ιιιι πω.

μ; *Μπι ιιοπο ι:οπιιποιιιπ Ρω:ιι!ιο, ο)

π5πιιιιο πιο ιπ:ιΙοποιο ιιι·ιρππο οπο.

Π: οποππι.οποιι:ιιι επ :πιο οιιοοριιο

Ροιειιιιοι Ριοοπιο:οιοορροπι.Ι:οιπ

απ Με οιιοορ:ιο Ιι:.οο:οΠ.ιιιιροπιπ::

πιο πο πιο π: Πιριπ οπο, ιι:ιπιπ πιο.

οποιοι ιπ:οιποπιιι: 8: οπαππο.6.πι

:ιιπο ποπ 8α.Ιιοι·π “σπίρτο οοπιπο

πω: :οπο ιιιπι:οπι οιιοορι:ιοποε, οι

πιο πο π: ι:οπο:οπε:8ι οοιιιι ποοπιιι

:οιοιπ,οιιππ ιι: ιπιιιιοιιιο απ :ιι:οπΓ.ιπ

πο,οποπ πιο π: Πιριά,οιιιπ Η: :ιοοπ-.

ο πι πιο ποπιέΞ:ο δ: οοριιιοιο, οι οπι

:ιοοπιιιιοποππιι: πο! ποπ δα.Ριιο:οι

::κ:ι·ιιι].ώ· οπο.Αιο.υπικιιιτιο.ιζ.Ιι. Β.

ΕΚ· :ι·ειπιπάιοι·ιιοπο δ6 ειέ1ίο

οι ιπειιοί·ιειιο. ΠπΒι·ιεει.

5 ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ.

Τι·αιιΕοι π» πιο:: ο» ,ποιο κι [πιο

πο”παππ,!π·ο οποίιιιο: πω" πο

οπο ιπδοι·ι:ισι· Ραπο/Ξεοζπιπο.

ι Ωι·ι›πιππ οι: οιιιιιια ιιπριικι:ιπ·ριοπα

|ιιιιδοιππ οπο/ικ1, Θ· οιιιοκι ρεφ.

"ο ,πιο επ οποια πιπππωπ Ιπω

τιππβοοι·ε.

ο ΤΜπ/ξοοπ απ πιο:: οι σπιτικο πιο

»ωοιπ.ιπει·ο/δο.ι, πω.: προπέιια:4,

πο!ρι·οπιιπ,0 :οποιο ι·.ιισορ:καιο.

ο Τιαη/ι8οι·οοπ ιιιαα: οι ιοποοιπιο, (π.

ιικο/ιπ,Φ· οπιπ/Ξωπιίπω οαππποι·.

σε

π:

ι· Τι·απβοοι·ε απ πιο:: οι οι·ιπιιπιβια πο

Εποι:"π:ιβιισ μοπαπιπιπ8κιπίπ ,πιο

πιοπαπι

 



Ρε τιιΑΝεΑετ.ετπΑοτ18. Το

ε

· 8επμανποι α·έκι€πεβΙβ. · δ

ο Το·ιπῇζε›·ε απ Ικα: Ε» Ρ,·ίπεικ επ

επίπέ|πα.

ο Αεειι/Ξειο 'ΠΜ ιἰε εν·ίωίπε, Ρ›·ο οπο

[ιπΡισΕπο με” πω: έωροπεπέα,ψ·

[ΔΕΗ ωφΠιοπε, επ ω... ΜΙΒ ειΪτἶἔ

πεσει/Με ιἰ€ εεάεπι ο·ὶυτἱπε,ακἄἰατισκ

8 5οίιΜιο· /ισΡ%4/-ευ·ἰρΜ 9ασιΠΙο.

ο τω.ρεω... εαπ-β Φακοι ω: πΡει

° ο ΡεβΙΙ.

.ο Τ,-.ωβέζρωσ ρ›·"εκο·.:3οεεω!Ιπικευ·ε

απ Ιιωει,/Ε Ρευ·βοικηαΡαποβακι

ποΙεπω πωω:ιο· οιΡεουπίαεπιππ.

οι Βωπκο19εδο ρου· Ρ,·.ε:οπω ιιεὶ Ροδο,

οικω ρ·.ε/ἔκΜπ: Ιπιππέιωπμε Με”

(Μωβ ω.. ΙπιππΙ2πω Ρετ/επτα, απ

εἰε πω.. αναΕεεω·. 0

μ. Τ,·.ΐβό?Ιο βιέ?ε οι ΜΜίπαϋ,απΡο1ΐο

ε.: ΡωείπάΙεεε ίπ Μάο, αἔΪοπ @απο

ω: «Μακ /ἑὅἶο.

η Ταεπβιέ?Ιοκε βιέΐα,(ρ· ο·ευιῇἴἰοπε Ιω

Με: άπο/ι)! Ρετ·βιο.τ (ο β.ιπάε: Με

ει]ἱ Με» |:ουιΜέα, και Ρο:εΠ.α Ροβί2.

ΒοΜἰεἰιΙ4Μ Πἱιυπ ΡωιΕπ.

πι» Ιπἰιι›·Ι.ι πω.. ΤΙΜ, β Ροΐι'α Μπα

ψ· εσωεώσε :πω ίοΙιΜαπ!ς,απΡοεπ

Με εεειιβ,·ε έ: Επίιο·ία.

η νιιΖωεπ·ιτο ΤΙΜ Ρίκι·έβια ω.."εω

ά 5εωρ›·οπἰο, Τπέκσ1962 μεσω Μπι

Ρυ·οπΙο έ: ιίΜΒ: ιιιιΙπε›·ΞΪ›ια, (ο ροβειε

υιο›·ΜΜ Φ, ω: αΙάε.α:ιο· |Εσέβε μ·

:Με /ἱιἰιὶω άι· κιιἰπε›·ιΒια, πο! "ω...

«ἰε υπεπιεβΙψεπω.

..ο νκ!πωπικ Μω·2άν·ε οπο:: οι ἰεἔΪ0,

Ιἱ άΙαι:.Τέ:Εκσ Θ... ΜειιίΡατι4ν· ά: ΕἔΪο

πω!εβεέο, που/Με “Ζε μ! Με “Ικα

Μπέ:#ά αΙΖιωπιΪοΜἰ Τέ:Μ.ν "Η Π·

Ιτε›·ατια.|ῖ Με άΙεστ,ΤΞεΕιω επεκπίπε

ο·πισι2,επ/ζιεϊα: ΡπεάιιἐΙεἰιιω ΤΙΜ.

η Κα:: κι! ϊΙ'ΩΠ/;8:.ΊΪΟ επ σοβααι. πεσει

ρω.. Θ· ά2εεω2. Μ” καΙιω·ιΐ:,σ· απ

εβ.ιι·ιε μα) Ρ:·οάκεϊα Ρο· απο: σ::

Η:εσπερΙ:Μ,Ρνοβ2 “Ν” εο»Μπιαεέ.

π: ΚΜίπο·ακίε ΤΖΙΜ: $εΙιοπ, ε:: ο" ω.

Μ· ἰΡ/ὁ: Ο· εσε·ιΐεωίεο; ω·ωψ Με·

8ππΡαει·υνε:ωσέ6 ΤΙΜΜ 0°βιρε2Π

Ρπεεω,ισεἰ πιιὸιἰ/ἑιῇἄεπε,οπἰιἰ Με.

η Λεεπ|ἱι£ο Τίεέο έ: ιω!πε»·ιόια εΙΙΙΖασ

ο π.με $σωπ, άπεπε,·ωι2 .ω “πω”

ΠΙοπεω,επ 5 εωΡοιο·Ξε ευπάευιΜΜ

· ΡεσΡπ›· ειΙεπι επιπ/ΕιΠΙοποπ.

ω 5ωωιο 5ωΡοπ6':ε ΡαπΞΡι·εκπέαήαΜ

με οοΜίεΙιίΕο, .οι Ρεω·Η βρει· Μ:

επιι!εήείο επεπ]ω:22επι β ωι!πε»·α2ικ

ωο:·2ῇ›·ἱ,σ· έ» !εί?ο Απο” £ιεΕε: με

σου ο#επ]ῖΜ ίπ πωπέβια βεεεέοΜ,

:Μπι πεΙΡὶ2ΡαπΞ£ε»£ἰεω, α:: πω!εξΜ

...ο μα. Δ Ρ

οι $ΜΜ2ι4Μ Θ...: πιο ε. Μα!εβ:Ιο Με:

βιω·2:Ραεεω απ:: εεεπ/ἐιεἰοπἔΡοτεεω

' ἔἶαΜ,ιιεἰ Ιιιοιπ/ῖιἰοιιἔ έπώσεωω με

»Μ ποπ Ροβε,απ ιωἰεω.

Μ. Τα [σέλα Ρε›· πωιπ»ι ο· ωιπωω

]Ξίω·Μ»!αα›·πω,άε |›οωΙεΙ‹ἰιο ποιεῖ·
Η ΡαΡΙ[Ιο,·πΜ,απ πάω!. Τ

η εωωω ιἰἰεεπ2ε,οπὁςἰβ (πιππί0Μ Α6

Ζωο·2: Ρ."ω Η: ο]7εκβ κα! ω-..ι..

Βω,ε.εΙ:·σΡοβε ιἰε Μππο,επ Μουτ

ά.ι-/ίτ μα: εἰ: οαππιοιω |πεπέιύω.

η, Με: |Σιέ?α ...ο Τω.: σο· :Σάκοι «θ

"Με στ· ισε›·ὐε›·Ιὐω πιω· εο: ΜΗ.

Μ,οιωπιΡ:·οΜΙ/εο·ποπβ0·απε/ΜΡα

,κι Μπακ» 2 Ροδο: “Πάω απίπεπαιΙε

5είιυπ,ςο· @Με 2°φε,·ειιβίΕ Τἰ!ἰΜπΞ

απ 5ε!ιο.σ Ρετ-β! πεεα/Ξν·έ Μπ98:ΐΜοε

βιω»·Ρωσία. 7 7

η· Ιιε|ίιονικάιυπ απ ιἰψ›·τ·ἰΡο]ἴἰ£ ίπ εεε-ι

ππω:Π ισεΙΡιώΙΙεο ΙπιἰιεΙο. -

:.6 εωωσ ‹ἰιεε›ι:ε,‹]ι«Μ πιο Δ/ἐεε›·ϋ ΙΜ·

ακέ:ϋάΙπω,πίου.ιωΡοβί: ΜΒενε Ρα<

ποπ σο· εωιεοΜΙπω, το· “Νικ Με”

ιἰεισαἔἶεπειιυ·τς°ρ· |παΪπ4:Μ! ΡαεεΜ,εί

ποηΡυ·οβι :β ΤΙΜΜ ωεπέατο Ωω.

κ Ρο·ωιι] [Με €π2ετβΠιο:,επ 3εωρι·οπίο

' τπαΪεάεπτέ Ρ,·οάει·ί2 Ιπεἱνεπ Ραεξ ερ·

Μ Μιά.: ?παπα :ποπ ἄεπε/ἔαπιἰα.

Η 3 Ν ν Ν Ο



τ”. ΒΕ 'ΕΚΑΝ$ΑΟΤ. ΕΤ ΡΑΟΤΙ$

Νν Ν Ο πίείετττππε είε τταπΓετ·

έτίοπίππ: δ: ραεΐτί: ίπ τπαίείί

είίτ ΐαείεπείίε:είτεα είπε ποταπείπτπ

εΓτ,"'Γυρετ οποίίπετ τπαίετίείο, είε

οπο ίπεξετίτπτ παπα Γεπεπίπί:,ττΞΩ

τεί,πεί ραείίεί ποίΓε ε: μπε τεί,ίί

πεαίίείπα παπα: πε (Ζόε τταπΓαδί.ί.

τταπίί8ετε.8τ εΓι τατίο,οπία ιιπίεπίετ;

ίίεετ τεείίτπετε Γαπ8πίπε Γπό,οτππί

Με ττιοείίε επίπιτε Ροτείί:πτ τίτίε ίσο

πίε εοτπτπ επί πω πιοτ.εοπΓεί.ί.ίί.

*Ἐκ αυτό ίίπτετίιπίπα, επ ετιτίίσπε

ίπίποπίτπτ ροεπα Γαπ8πίπία·, ροτετία

τεΡετίτε ίπ 5.τίτ.είε ρα,ίπΓτἔι,ιτί›ί είε

παττίεπίατιππε παπί: ττα&απίτπτ. τα

εε ίἔίτπτ,8τ ίίτπιίε:τ αεεπΓατί όπερε

τίεπ ο Γπρταείίδίο, οπὸτί ίταίαεαπτπτ

με εοπτ'είεία,ττ:ΐίί8ετε ροίτππτ.$εεί

παπα ίίεεπτία τίεπεεαιπτ αεεπθττο είε

αείπΙτετίο,ίίεετ Γαπεπίποίεπτπτπ ίίτ:

ίττιό ρωπα τποττία ιπίππείτπτ. Ο. είε

ατίιιίτ.ί.οπΞίπία.ίΐζιίε είττταοτείι.εοεπ.

Ι.ί.ίπ Ρτίπείρ.& ί.είε ετίτπίπε. Ο.είε

ατίιιίτ.ίίσετ αυτό αεεπΓατο τταπίίἐετε

8: ΡαείΓεί εοπεετίατπτ,αεεπΓατοτί τα

τπεπ ρτοπίίαετπτ οπιπίπο: Μία: ίπ

Τπτοίίίαπιί ίπείείετετ.ίἰατί Τπτρί.ί.

τα αεεπΓατοτε.Ιπ αίίία πετείετίτπίπί

Με ποπ Γαπεπίποίεπτί: τταπίί8ετε

Ρτοπίί:ετπτε είε πω” εΓί εττερίπτπ

ίπ αεεπΓατο. ί.«Ιιίίία είε ατππίτπ.τεΡ.

είετείίείπ.8ε πω: παίπετπτ ίπίίί.είε Ρο

Βίί.ίπείί.6.ίτετπ ίείτ ίιιίία είε πί.8: ε”.

Γππτ πτα:τετεα. Γαίίίτ Με ίπ ετίτπίπε

Γαίίί: πτεί.ί.ττέίίεετε.ειιίπε παπα είτ

ίπ ίίί:ετο είεροττατο επτπ ριιπίίεα

τίοπε ίαοποτίτ : οττατππίε ίπ ίε·τιίο ίίτ

πίτίπίππ·ι Πιρρίίείιί.ίΈείε Γαί.ί.ί.5.ίί.

ίπίίί.‹ίε ρππ.ίπεί.ί.ίείτ Οοτπείια.ίΈτίε

£ιί.ΟΓΙίΠίτ10 ετεο αεεπΓατπε είε ΓαίΓο,

Πείτε τταπίίΒίτ ε: ίτπρππε: «αιτία απ:

παπα Γαπ8πίπίε ίττοεξατπτ, πτ Ο. είε

Γε!.πτο. 9.αδίοτό. δ: ί.ίί.8τ ίπ ετα ππί

Γεείτ Γαίίἔίτπ επαττ5 ίπτε Ι.οπίΒατείοα

τα, π: ίπ Ι.οτπί›ατ‹ία είε επ επί Γεείτ

ΓαίΓαίπ είίαττατπ.ε.ίί.8τ τππε ρτοεεείίτ

τταπΓαέὶίο επ Ρτίπείρίο ί.ττ:Ξίί8ετε.

απτποπ ίττο ατιιτ Ροεπα Γαπεπίπία,

ό: τππε ποπ ξεετ επ ίίπειίίίπε ίε ε.

εΓί απτεπι τατίο είπατε ίπ ετίτπίπίἔπε

ποπ Γαπειτίποίετίε :ταπίίεετε ετο

ίπίπτυπα είί: επτα αεί πο: ποπ τω”

είτ :είπε ρππίέείί είείίθα:πτί.ίί ορε

τίε.Ο.‹ίε ραπίε.8ε ί.ίί α τω. τί είε Εί

είείπΓίί8τ ί. ποεί ιιπίεὸ.εκεερτίοπίααυτό είε Γαίιί”ο τατίο είί:οπία πτ ρίπτί

τπίιτπ ρτίιιατα εοττπποτία τεΓΡίείτ, ακί

οπαείιιτα 8ε ιιππΓπιτίΓοιτε ιίείσετ Για

τεί ίεεό είατε ΡοίΓε.ίΕείε Ραδί..τίοτ. ί.

οί› τεε.9.ί.Ο.τπαπ.ί.ίπ τε πιατκίατα.ε.

είε Με. είτττἐ είε Γερπί.6ε παπι: κτίσ

πετπ ταπἔίτ ρτίπείρίό πίτ.εί.ί.τταπίί

€ετε.Γε εΞ εοπΓωπείίτ:ετπία ίείε 8τ Η

Ρεεπα Γαπ8ιτίπίε ίττοἔετ:πτ ε: πτω

ειρίο είίδία: ίεεία εοίίίείτπτ,8ε Πε τε

τπαπετ εττεερτίο ΓαΙίί ίιπε εατίοπε από

αίίοπο ΒιιεπΓοπετεείτίίτα : Γετί οί1δεί

τατιόε εατετ,είττίτρατε Μακ είί.ετ

εεττ ερίΓεορί.ίπίίπε.ί:νίίί.‹ίίίί.ιτπ‹ίε

τατίοπό αίεί8πο πατπταίειπ 8: ίπτε

ρτοί:ατ5, ταΙεπι ίείίίεετ, ίπ ε!ΐπίίοπε

Γαπἔιιίπία ίίεετ εταπίί8ετε:ετιτία πιο

ίτοε ίιοπ·το αππίπίίαττιτ,ίαοπό είί ετ.

ἔο,οπὸεί οιταΙίτετειίπ πε Γε τετίίτπατ,

ατ8π.ί.ί.τίζείε Βο.εοτπιπΡπί τποτ.απ.

Γεια. Γετί επί πτδείαείπτπ αίίἰτατίε ίπ

επττίτ,αεί πίπίίπίπτετ ποπιίπεε τεεί

‹ίίτ: οπία ποίίεα ‹ίίείτπτ ίιοπίο ίίπε

ετπ,τα είί εοπΓείεπτία είίε:απτ πία

εκ εόίείεπτία ρεεεατό είί·: πε ε:τττ3 τίε

ΡτωΓετίρ.ε.ίίπ.Γεεί Ρεεεατιππ είίείτιττ

ίείετπ φαί πίπίί:πτ ίπ Επίίβείίο Ισ.

ίί:ί, δε ΗπείρΓο Γαέίίί επ πί π! :ρω

τετεα τπεπείαείε Με ΓαίΓατίί παπα.

εαπ, πό ετεείίτιττ εί:οπο‹ί είί ποτό.

πιατα ίίίπτί,είπί τπέτίτί £ερίπε ίσίεπτ,

πετπτπ

 



υε ΤΚΛΝ$ΛΟἘ ετυΑοτω. Μ

πωπω :Μοτο Η ε1ιιΞί6οςυο ιιεΙΙεπτ, 3

πιό αὸΒἰΒετιι: Ηόε8.ειά Βοο Ι.ίῖ ω ευἱ

ει·ίπιδ.46.ίιΓάσκη επιπίπιΒιι:.Η:όε Πι

ΓρεἐΙ.ιυ:.8ι Ϊ.ἱῆ.9.ίἱπευτἔ ἰΡΓο:ι.ι:οτ.

δ: :πωπω ι::5ωπποδε στεεΗτιιτ. ιικ

Ηικ εποε ει·Βο κειΠΒιιε πιοτἰ, εὶιιἑπτ

πιίΓετε ιιίιπ:τε.εικε.Ι.ίε εμέ ΙΞιπ&οε.(?.

‹ἰε ειροΠ. δ: $επο‹:ε εΠι:Η: Μοτε έ

άυΙα:ιε Αϊ .ΜΜΜ ιιἰιιεοτἰΒιι:. ά Εεε:

ι:Π :απο φαω :ΜΒΜ κ:οικεάίωτ

ττ56Βετε,πεεάΙ:1·Εάε εὁίὶἰι.ρεειν.!. 4

;.ω Ρτὶτ1£ίΡἱο. 8:Ι.Π!υό.ςιωτε :ιιιτδ

ιποΙωπευτ :Η ειόυΙπετιο κάθεστε,

:ΜΜΜ ειΓεί8οειτ::1ι.ιία Ω1€ίΠΣΠΙΠί11Β

£τοεμιέικι ά επ0τΜἰτ2ε:δ£ ειά Μ ΡΗ

πιιΐ,ίσ1 εΠ Έτοι1ωδιί:ΐ ά αίΕίεΙυίωεω,

Ἐπὶ: θ: :Η Ρα.Ι.αυτΕι&ει.5.οδηυω

υ:ιω.8ε Ω.άι: Β:τι·ι:.Ι.9ιιίουπη;.5.5Ρ

ἔεοΪἱτ.8: ὶ.;.Ο.Δ‹ὶ ΙοΒοιιι Ιιι!.τερε.8:

άε ΓυΓΡοᾶ.ιιιιο.Ι.ῇ.ῇ.ῇ.:ιε! Γοσυπόιιιπ

εποτωέτει: Ρτοϋπιιτι·.Ιίάε ΠΠ. Ι.:ιιαΙ

Πϋ.8: οο.Απο ίπ Γιπιπικι,όε ΜΜΜ

Ριίοι:Ιρί0. δε Ρι·ο Με: οριἱπιέ Βιο:ίτ,

Μ: οϋή::ίτιιτ ειίἱιτετί,‹1υς ίο!: ΡοΙἔ

2ΜΙίε εΠ Όσο υοίὶτεεειοἰπκιε μα;

ίΕπτωσ:ιπ Μ ειιιτΙ:. ι!ε Ιοτιο._6.ΒιεΙει

πω: Ι8Ξιιιτ.εοΙ.ἰὶΪ.8‹ ‹!ε Με". 8ε Γε

ωΙΓ.5.εόΠε!ετεωυε. ε.ουρτακιί]. τ!.

ῇ. οι Ρι·εεάΕ&ίε ΗΒΟ ἀὶε εείΕι·ε ορ

Ροίἰτἰοπέ άι: τειρτυ, φαω Επίτ €Ι.Ι.

ιι·ἱΙἱ8ετ:·. με: Ι.ιιΙτ.Ο.εμΞΒιιε ΒΧ σαιτ.

ίετ.Ιέ.ειε.φίε Μοιπ Π: ἰρΓο, ἰιιιὁ εκ

ρεΙΙΙ:: ι.ιιΙ.πιμοπε, Ισ ΡτΕιιοἰΡἱο.Ο.

Μ: εΡὶ£8: εΙστ.1Βί,ΒείΜππ ω·ιηιωϋ

μπ:αιτέε 8α:. δἐΡ€1° :ἱε τπιτπΓΔίΠοτιδ

ό( ΡΜ:Έιιω ΡτοΜ:ετιιτ,ηοπ οΒίὶ.ορ.

ΒΙ.Ρτετιὶὶᾶαεηιι€ε που άίείαιπ έτι εΗ

ά1ει!εεο,ραθύ πι Βο‹: 4:·ΠΕΙιε11ίι:ΐεά

Πο άειιει:επιτ Μ Βιδϊο, ι:1υοάΒιετε:

ΡεδΒοηε ττ:ΐΓωιΙΤιιπι: οσο εκἔο Ιο

ηιιἱπιιτ άο ΡειέΠοιπε έυι·ιε οθ`ε Π ΗΔ

Βέπε,είιπι που εόμπιτυι· άἰΒιπιυΙα

πουΕ,ςιωιι εΙακιϊ :Η ω.ιΙΙΠ πω: :θα

Ί

διιιιυ ΜΒετε Μ τοΙίΒιιε. "ὰ οειάδ τω.

πίσω: όίαιπι οίΪ: ρτοΜΜτύ Π: αΙπιἱ

πε Μία πτειίεΠωε,ΒατοΓοοε, μπω:

0ΡΡιτ8η2τ8,υ€ΪΡτ0ἀ1Ι2,&ἱπΙεΠἰΒι18

ει·ΕΜΜΒικ αποφιυπίε,ςυίο. πό μι..

::ΙΓεεπάο,Γεά Γυ5 ἱπποεσητἰειππ στα:

Πτἔ‹:Ιο Ριπε:ιι·ε Γε άοΒοτ τουε.ειτε.().

‹ὶε Βο.εοι·ίϊ «μή :μπε Γεπ.Ι.ῇ.ἱπ ρτππ.

Μ σΤ6.Ήοφο1Μ,ε:Π ὅἱ£2Ε 8‹ε.8τε‹:

σειΤετ Ηίάε εεεοΠ.εκ ίι1©Π€ίοτι1Μ.δ6

(Με ΔΒοΙ.Ι.ΪαΙΙΔεἰτοτ.ἱι1 Η. *Μπι Π:

Ιοποείιπο δε Ιικ:εΒιι ώ Φειάέ πετώ:

οι Ι.ίῖ ΜυΙιετΙϋ. Η] ρήηεηπο.6ε Πι Ι.

ἰε ειιἱυε ορο. 8: Ι.ῆ.ΐΐ.2ὸ Ιε·εδ Ιυ!ίειτπ

Φ: 2όΝΙτ.πει: οϋίὶ.ίἱ οΜΙεπιτιιτ ‹Ιε Ια

είΒιιο.Ηίάε Μίιιτέίε.Ι.ίιι οπιπίΒιιε.ίξ.

.ἰίῇ.ῇ.τιοτ2πάίἰ.δ€ @η οτπτυΒιιε. ΕΕ

Ξε Ιΐι.ΗΠΑιπ διΠ3έ.τμ112 πουΓειτο Ματ,

πώ εεειι!Ξιτοτίμτμιί ὶικἰὸἱτ Π: Τιιτρἱ

Μοϋ.£ΠιοΙ ΤιπΡἱΙ.Ι.οΒ :ιεειιΩι:ίοπέ.

ΜΗ άεΠΠει: ειπε ίτιΓετ1Ρτίοτ1δ,ά Με:

οιίΞ πουΓειτοτΕ Ιία:τ.Ι.υτ ωιιΙιει·.8ε Ι.

ςυπίῖτῦ.ί·Εαὲ ΤυτρἰΙ.Ιἱτε ιιετὸ εσπ

τεΠει.οοιι!ίεατ,πίθ ίικΙίείε παω::

ΙΒ,δΣ σύ ἀοτετπιἰππτἰοπο Ι.ΪεΙΙεισἰτετ.

ΟΦ: 2ΒΟ.Γ€€Ι1ΩὁιΪ ΠΙΠΟΠΕ8 αετό ώ

στο: όο πι1Πο ετἰιιπἰπε Ροίΐοιτ:ΐΠεί:

ι1ιιία οικω: ετἰπ›Ξ ία:ιιω·ΙΠ απου”

υΕάειιιη:ιιΒΠεϋ:ωτ Μ ά.5.ποτ:ΐόϋ.86

εκιτεὶ ‹ὶε εοΙΙιι.ὸειεε.ε.ῇ.8ε ή.8ε φω

Πτετ άι·: οἰυιΙι,ᾶ ετὶιυἱτιαΙἰ,8κ :Μπί

πιουίεΙί,8:ΓρίιεΙί Ηπα Πεε: εαπ.τι·ἔίἱ

εε·ι·6:όίε ιι: ποτ.ά.6.ποτειπόΠ.Επ 8Ιο.

Μα: Πασά! δω. 8ε ό.:. Ι. ά:: εοΠι.ι.ά:

τεἔ.ἱιπ εΙο.ειτε.ε1ιιοά ε·Χ.ΙΙΕ111 Μ! Μ!

«μισά ι1εδιιιιπ είὶ :Η ΜυΙτετίο, ποπ

Ρ0Πἔ ιι·:ΐΠ8ί: Μάσι:: :ὁττἑπ: ;ιιπΒ.

υτΙίκ:.πκιτ,8: ειιιἰπ.ῷ.ροιιιιΙ.ὶΒἱ,ιιΒἱ τα

:που υοηάωππ δω. δοΙα.ΠπιιτιάιΈ ε!.

δ: ορί.Ιοεπ.ςιιοά ἱΕ›ἱ άίσιτιπ,ιπό εί'ε

τείετεπάίι Μ ετίαιέ εάιιΙ:οι·ΙΙ,ἰΜ :Μ

:Με κ:ομτωΜ ω ικά ειιτΒ.ΡοΙῖ:ε.Γεἀ

ιι: Με: ‹1ιιὸ:Ι ΜΜΜ €0τιΣτ:-ιτι! ΓοΙικίο

11 4. ποπ



Η:: ΒΕ τκΑΝωοτ. ετ ΡΑΦΤΗ.

Έ

Β

ό

7

8

που :Η Ι'ιιΙΙΙΙ:Ιεπε: Ιπιὸ :Πε ηιιὸιΙ ει!

οπιοΙα ρ::2::εάέιΙα τεἔετ:ιιτ : πο: Γι:

πιίτιιι· ΙΙ:Μιτιπί::ειΒΙΙΙε σ:όροίΙ:Ιο ΡΙ'Ο

:τειιΙΞιάΙοπε, Ι`ε‹Ι ετ:ιτιιΙ:ει :Μπιτ

:Ιοιπ:ηυΙει σουιιωίτε ΜΒΜ πο::

:Η ρτοΡτΙὲ ΔιπΙι:οι·Π, ΙΕ·ιΙ σπιτικό

τΠ.8:ΙικοοιηηΙα Πιο: Γεειωάιιπι :Ιο.

Ηι18.:ΙΟΙει ίσοι. *Ισ :ΙΙΙΙε οικω: :ψ

πιΙιπΙΒικ, :με Γ:ωειΙΙηΙε ρ:::ικιτιπ πιό

Ισε::τιιιπ,τιου Με: :ι·επΙΙΒετε, με

:ετειιιίιΙο ετἰωἱυο &ΙΠ:ιι: ιΙ.Ι.:::ιτ:Π..

εεκ.8: :ΙΙ :Μο φωτ:: Πι Με :Μπαί

:ιίΒιιε που :Η Ιιι:Ι:ιιπι :ι·.πΙΙΙ Ι:‹1υἰε

:ι·ειπΙῖ8ἔε ΜΜΜ: Ρι·ο οόΓ:Ιἔο:ιπ ΙΙΙ:

:Ισ ρτπ:ικ.Ι.Ιο οιτιπΙΒιιε ::ΙωίηιΒιιε.

84 Πο:.ηιιὸὸΙΙΙε Ι.:τωΙΙ8::ο.πό ικ

:::: Π: ΙΙ.ρει::ε ΙΜ, :μήτε ΡοΙΞΙ: :από

Μ. Μιά:: άΙ:: ςιιὸ‹:Ι Π: οιππιΒιιε στί

ππΙΠΙΙσι1ε,Ιο :1ιιιΒιι8 πό ΙυΒοι·Ι:ιιτ ρα:

ο:: Γει18ιιίπί8,8τει:ιιίΕ2 ΡειδΙΙο σε! κι:

ιπΙΙΒιο ότι:: ρο::Ιὶ ΙΙΙ:ι·Ι.Ιάεπτ :Πε ίπ

αΙιπίπε 2ι:ΙιΙΙΙ::ΙΙΙ,2 ι1:Ι·Ε:Ιο ἰιι.ΙἰΓ:.Ι.

Ιω Ι·ΙΙ'εΙ.8: ΙΙἱΜ Ιε8δ Ιι1ΙΙ.:ϊ ό:: :ΙΙ ιιΙ›.

Ι.:1ι.ιΙ ει·Ιππεπ.β.:1ιιΙικι:επ:έ.8: ΙΙΙ: α:

πο:.Αιο ω πω. Ο. ά: :Ι·ειιιΓ:ι&. 8οοΙ

όικιττο,Ιεκ ρκετΙΙδ::ι :πιιιΠ€εκε.Ιο Ι.

δ: ΙΙ.ικιτ:ε ΓυΙ,Ιοι]ιιΙ:ιι: :ο :ΜΜΜ

[Με ΡιιΒ. "'Γεό τιιιΙ:Ι Μ: Μ αΕπιίπί

Με ρτΙικι:ία:πϋςιιΙ:Ι πι οι: Με: :τἔΙΙ

€ετε υ:Ι ριιι:ΙΙ:ΜΙ.ΟυΙό.:Ιοδιιιε :Η

ει:,ι;Ιιιοά όσο: (Σάο ?παπά Ι`ετ.‹:ο:τιι.

Ι.ροΙ: :Ιε:ΙΙΙουδ.&Ι·Εόει:ου:ΙΙ.Πιι·.Ι.

Η ρω θιτε.ΙΙ.άε Ηιτ.Ι.Ιπ:ετὸιἙ.ῇ.ΨΙΙ

:ιιιεΙΞ.8ε :Με με.Ι.ΙΙ :ΙΒΙ. ό. €Ιι12:ΙΞ.

ϊσι13:2Πιθπ,φ1ίΡ:0:Ι0 ἀπό μειω

:ιιτ, ιοΒιηιΙε :Η : ο: ΙΙ:ιΙ:ΙΙιε :μή πο::

Ιοΐε.Ι.όιιοπι:ΐ.8ε Ι.ΐο:1.*δεά Ροκ::

εΙΙ:1ιιΙε :Η π:ιιΙει:ιω ό:: ετιιπΙοε, ι?ό

τμ1οραυ2Ιἔιι1ἔιιἱοὶεἰπ1π1ιπ8Βει:.ἱΙΙ€

ει::ι:Ιει:ιι:: ό: ΜΜΜ:: :τεΐΠ28Ι: ::Π :ιό

ιιε:Ι`:ιι·Ιο Πιο ό: ΙΙΙο ει·ΙτηΙιπ: ιιοπΙ:

ιτιοεΙὸ ιιΙιιω,δε ιιι1Ι:ΙΠΐιοΙΙύ ό0 εοόδ

:ΜΜΜ .πειιΙΞιι·ε Ι::τιππ, "Ήιια::Ι:ιιι·

ιπϊόιιΙιΙ Ρ0ΒίΠ112:: ι·Ιιι:εΙΙΙο θ: Π: ω·

οι·:ΙΙ.Γιτροι· :Ι.Ι.:::ΐΙϊ8ο:ο.Γ::Ι :Ι.ΟιικΙ.

ό:: δικα άΙ:ί:, :Ρ ΙΙΙ: :ά ιιό Ι`ρεᾶα:

όοΙοι·, :τέΙΙΒ::: ΜΡ:: εοΞό: ::Ιπιἰι1ε,

Ι`υμι· 9ιιο ρό:::558Ι,8: Ι`ιιΞ ι·ι:ιπιιτο:

άπιαι·Ια,:Ρ ΡταπΙιιάι: ιιΙαπι οιτιι:ΙΒικ

:ιΙΙΙε πειιΙΙι:οτΙΙ:υε,ιι: ΙΕ‹Ιο ΙιπεΙυ.Ι.

απο :1ιιΙ. ῷ. Π: ροΡιιΙει:ίΒιιε. 8: ΙΙ·τι:Ιο

Ρτ2ι:3τἱ£.Ι.Ρτ$ΕιιετΙ£Α:ἱ0118ε.δ: ΙΕι;Ιε

Ι`:ΡιιΙ.ιιἰο.Ι.Ι:ρι1Ι:Β.8: Μ: ειο:ιιΙζΙ.Ιϊ

ειιΙ.€.ΙΙΙόδ.υό οΙ:Ι:.Ι. ΙΕ :ιό Ιε86 ΜΙ.

‹Ιε οί ΕιιΙ>Ι.Ι.9ιιΙ £€ΕΕΗ.ῇ.£π.διΕ ΙΙΙ:άε

αόι1.Ι.Ι1π1ατἰ:ιι5.β.Ιῖ:1ε8:1:18τω:.Ρα

όι1:ιεΙοεεεβΙ.οτάιτιΜΜ ιιΙ:Ιο:ιιτ Μ..

:ΙιΙει·ο, ι1ιιοι·Ι Μι:: που ΙαιρειΜι:υι·

ει:::ιιΓειτο: :μία ΙΙ:: ΙΙΙ:: ΙοειιιΙ:ιιτ Ε::

Μπιτ: ειεΙιιΙ:ει·ΙΙ 6: τ:ιΡ:ικ,ίπ ΗΒΗ.:

::;:11Π Μό ΙΙ:::·:::ηε: :Μπι :Ι:Ικ: ό::

ειιὶιπιἔο είιιΙ'ι!ετπ ΙιοιπΙτιἱε @μια

όιισει·Ι: ιι: ΙΙ:πειιι.αι.ι.ΠειΙ:.Ι.ΙΙ::ε:. ώ::

ετΙ5 ρω 8: εοπ:τα::1: πο.ἔ.‹]υί`εε:υΙ:

Ροίιπ:Ι τιό,Ιο ιιΙ:Ιιπα 3.8ε::.Ίιιςτιιυι·,

ει:: :.:Ιιε Ρειδ:ίο ιιοΙ :ι·ειΓειδ:Ιο ποσα:

επ:ι·ευεΙε ω! οΙ:Ιέ, ο: ἱ:ετιῖ :οσε π·

:υΙἘιτΙ που ΡοΙΞΙ: ‹Ιο εοόέ αΙιπΙ:ιε.

8Ι.οηΙΙ.ά.Ι.:τόΙΙ.ιΙΙ:Ι: ιι:Ι;ἔυι: πό πο

εοτε,Ρ6τ Ι.:|ιιΙ οοε:ιι.ῷ.Ι·ἰ. .:Ιο μι):

ΙΙ.ι:ΙΙ.Γ::Ι ::Ι0.ΗΙ.18.:ΙΒ Ια Ισαάκ:: πρ'

:πασοκ πιό ποοε:,εΙάεπι Ικοοπο

:ι::,8ι ρω έ. Ι·-εικ:Ι: ΙΙΙόε Ι`οΡυΙ.ιιΙο.Ι.

ΙΙ.6.Γεά δ: Ιι Ξε οικω ΙππετοΙΙ·.ειιιπ Π.

δω ι:όττ:Ι.Ο.ιμιι :ιεευΕυό ροΙΣΙ.ει:οιι

ΐε:Ιο:Ιἔ. ΜτΙ:: :ΙΙ:Ι: ΙΠικί:ΙΙ: Π: Το:

ΡΙΙΙαοϋ,ΙΙΙΒιττιΙε οΙΙ,8: :Πο πό τοϋ::

:ιιτ, Ποία πό ΙὶιροιΙἱι ι::Ιιι·Ιδ,Ιο:Ι τοϋ..

::Ι:υτ,ςιιΙα ΙπΕΞιωἰε εΙΙ:ιι: (Μ: Π: απ.

:εωριιε ει·Ιιπ. ::·κπιί.Ι.Ι.:ιιΙ ΤιπρΙΙ.8:

Ι.ΙΙ.8ε ΙΙἶ‹Ιε ΡιιΒΙΙ.ίιιό.Ι.:ηΕΔΜε.8: Ιἱς

ΓειΙιι::ιι:: Ι.ειι::ιιΙΞι:Ιοτιδ.Γε:Ι ΜΜΜ::

:ιιι· Ιοςι::ϊ:ίι ΙΜ υι·:Ι Γυ0υϋΙΡΙ:ΜζιΙΜΠΕ

Ιοίυι·ΙΞ. ΜΙ:: ΠΙιω:ιιι·.6.5 :ε απο: Μ..

:ετι:ΙΙ.8: :Ισ ειάιιΙ.Ι.ΙΙ ιικι:Ι:ιι:.5.ΙΙ σε·

8αι.ι::Ιιι:.ιΈ δ: φωσ! πω. Βιμ: _έ.-Ε

Ρ:ι::ΙΙ'::

 



ΒΕ ΤΚΑΝ$ΑΟΤ.ΕΤΡΑΟΤΙ8. η::

Ρ

ΡαείΓετττ.ίίίτίε Ρίτ.8: ποπ οίτίί.Π τω::

::ΐΡοτίε Π: ίπθ.πτίτ,ττ: ί.ίτί ττττπδ.ίίί:ίε

Ρττοί.ίτττί.ΓεεττπιίΠ τί.Ηττε.τίε ίπ Ποπ.

ω εί.Οττί.‹ίε δττιπ ττίί:ετ Γοίττί: ὰ :Η

εί:: :ίίε τι: Ρετ εἴ: ίπ Γοίττ:ίοπε Ρτ·ο

Ηττα πττεΠίοπίε."'Απ τττττεπτ :ίττττ“ίει

Ρττεττττίία :τππΩτ&.Ρε:ί Ροίἐίτ,τίίε οτ

Πε,ττ: ίπ :ετττ.8: ΒΙο.ΡετείΡί:τττ.Ο.‹ίε

εόπττ.8: ε6:τττίτεπ.ίίίΡιτ.ί.Π επίείετττ.

από:: ττετΓττε.$ττπεττίπίε τπ Ρα:πίε, πί

Π πτωείτυε,:ταπΠ τ οτττπίε.Ιπ επετε

τίπ πττίίί ίίεε:,πίΠΐτίπτίπε ΠτίΠ.8ττττ

.8πίπίσ 8: εττΡίτίε τπετττεπε είε ετίτπί

τ:τε Ραπ:ΐ,Ττ5Πεε Π Ρίπεετ,πό :τττττΠ

εί: ττίίιτε πτίττί:ετ. ίπ εκτετίε πιτίίί ίί

«κατ, πίΠ ετίτττίπεί:αίΠ. Π:: εεπΠττε

ττττπέποττπ τττοιείτο ττπείε ίειτττπτεπ.

.το πωπω: τίο.Οττί:ίο.τίε Πτ2ττ,οττίτί Π

ίοεο ίΕπεττίποίεττ:2 Ρ:επτε Ρετ Πετ

:ττ:Εί Π: Γττί:το8εττε Ραπ:: Ρεεττπίτιτίπ

πεί ττίίε πό Γττπἔττίποίεπττι9τίετετπτί

πι: είπω οπο:: :τΞΓττέτίοπε 8τ με

ετττε:οτίε εοπΠί:ιτ:ίοπέ,τετπττπΓετί:

Με ίπ: :μισεί :ί Ρτ·ίπε.τττε.ίί·ίτίε :ίο.ί.

Η φωτα :ο:τττπ ίίίττ‹ί επεττ:ιίτ:ετ

ίπί:ίτἶι ΠΡεθττππτί.8: Πτεί:€Πτίε Γετττί.

ιττο.Ρτετί.ί.Π τίοττωτ.εΠ Πτπίί.8: Με

πο:τωί ἔ.ίπ :ί:.ττ:τιῖ Ρτοετττττ.ίπ:ετ

παπί:: ίπ τππΙεΠΠ.Γε‹ί Ροπε οττεΠίο

πε :1ττοιίείίε.ετί εοπεοτ.τίο.ττετο Ηττ

Βο ‹ίε ίπ Ποπ.εοπ:ττί, πω:: ίτττίίείοτΠ

:τττττίίτπτ τίίττττίίεττ:ιττ ΞιΡοεπτε ετιτείί

τττ:ε:ττ:ί.ίί.:Πίε Ρττοί.ίττ:ίίε.Γετί πττπε

Ροπί:τττ Ρο:πε ποπ Πτπειτίποίεπτε:

ετἔο πό :τ:ίΠετ:τττ,οττίττ εείί`:τ: “Με

Ρττπτει:ετί :1ττοτίίίζτίε ίεΒΒίτ.ί. ΙτπΡε

τπ:οτ.Ο.τίε ί π:ετ.ί.ί.π6 ο Π5..τίίε π.

οτίείπίε : :Ρίο ποττ2 Ποττπττ τ·εί, ἔτι:

ποτττῖ είε. .πεί εττίτί.ί.οίτ.8εί.Π :ίο

πττττ.ί.ίττίίττ.6.Π ειπε τεπτ ί·`εεετίτ.8ε

είε Γεττ.τί.ιττί:.Ρτα:πτο.ί.Π είοπτττε.ετττπ

Πτπίίίο ττε.ουίο. υπο τίε τίττοί:ττε :πίπ

είΡττίίίίτττ ίττίοίε.τετττππε: ττί:εττί: Γε

εττε ειπε Π ΡτίπείΡαίε πτιττεττττ, ?Με

επίππτ ττεεείΪοτίΠ Ρετ ε6Γεπιτεε, τω:

ττί:Πτδίίο δε Ρτοετττε:οτίε εόΠίττ.τ:ίο,

πο:: Πιτ:: είττΓτίετπ απίτπτ Γεπττείτε.ττεί

:μισεί είί ΠΕΠ:: τε ττττί.ί.εϋ ΡππετΡε

ίίε.8ε ().τίε πττΡ.ί.Ππ.8: Πε ττΓτττ.ί.εο:.

ίπ Ρτίπ.ίΈπό οίτ.Π :ίίεττττττ, Γττττο8:τ

:ττπτ τίεί:τε: Γί ετε πττ:ττττιπτ ίτττττε, τι:

ίτίε:ίτίε Με ίξποείτ.απ: ΓεΡπτττό πετ

:ττττττπ πό Γππἔττίποίεπτἑὲίττπεττί

ποίεπ:ίε.ετ‹ί οττοεί ί·Ετίε Ρτίττ:τ.:ίείίε.

ί.Π τπε8ίΠτττ:ίίτι:τε.ά είε ίε8.ίτ.ί.εο

:ίίείίΙίε.ί.ίπΓττίτῖ.6:ί.ττ: τττπ:τ3.ίπ Ρτίπ.

Ο.:ίε ί'ετ.εοττττΡ.ί.οιτοπίππτ.ά εττπι

επτά πττττσ.ιπτ,8ε είπε τίτττιίτ:τττετ πιο

ταπ:ιττ.Ο.τ:ίε ίτττΡο.ίττετ. :ίεί'ετΙΡ.ί.ί.

ὁ. πιτοτίΙίεε:.8ε :τί ίτοε Ο.τίεττΞΓττότ.

ί.εαττΓι :ο πί:ε.(.ΐ.τίε ετίί.τίίττί Αείτί.

:οΙίεπ.ί.εἐᾶο. είπα ΡτίπείΡίίἱ. ττί›ἱ

Γττίαίατττ ττί:ίεπ:τττ: οτππία, οεεττΠοπε

είτιετπΠί.Πε Ρα:ττε εοτΡοττίί ΓιτΒίὰ:ττ.

8: τε:ίττδία τα! ΡεεππίτττίξΠπτίίί:ετ

τετίττετί:τττ οτττπίτι οεεττΠ6ε είπε ίπ

Πί:ττπτ, ιτίείείίεε: :πίΓττ&ίοπίε Ραπ2

ίπίΡοπεπείε Ρεττπίίἔίο, 8: Ρτοετττττ

τοτίε τπίίί:τ.τε:ίί Ρτοίτίοί:ίο:πεί οικω

πΡ:ίπτε εΠ ίΕ:ίε ίε8.ί.ί.Π πτωττ Γαία

εοπτίί:ίοπε.9.Π Ρτττετ.8: Ι.πό οπο

εττπ:ττ.τε.5.ετιτί 8τ:τττί.Ηττε.ιίε ίπ Ποπ.

είε Ρεττπτττ.πιτί:ί Π εί:.τίτσ.ε ττοί:τί: εο

Ροπετε ετττπ τιίίπιτο Πιο επίίτο ΠτΡετ

ιίίσεπΠοπίπττε,:ίίΓεοτείίίε, δ: ίπίττ

τίτε.8ε Επί: εοπττεπ:ίοπετπ δ: Πεπτι

:τττπ, :Με ίτετί:ίτττ:οτετ εετίίτί ἔτο

:ίεττττ: τπττπττπί:τττε: ττττίεί:ίτπε :Με

ε0τττΡοίί:τοΞττίτίε:τ1τ είπω Πε: ετιτίε

Πτίεε ε:ίπιπ ίτοίίίίσττε εΠ Πετττττπ:ίττ.ε.

ποίί 2Πίπττττε.ίτττίίί.ο.ί.8: Δεεεείπτ Π:

είε εεπΠ.ί.τ.ίπ Ρτίπε.8: ίπ ττιττίτεπ.τ.ίε

πττΡ.6.:ίίΠτετίττττττπτ.& το:ιῖ ίίίιτεί εε

πετττίε μου Γετττ:ττί.Ε: εεόττ·π πιπε

τπτ ο) πό, ::τττίπ ιτίείεττττ εετΓττε εττΡτεί'

Πιτ. Ο. τίε κίεετττ.ί.επίτευτιτίε. επί πω:

. Η ε απ:
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Ο.άε αποίεθιο.Ι.ιιιτειροΗτειε.$οΙιι.

Βιε ειιὸά ιιιίὶιτιιι ετιιι,8: Μ: εΙε Με

άιπει·ιίιοιιιωιε ε: μια: ειιιιτειιιε:

ιιιιιε ειιιιε.ι!Πιιιιιιιι ιείὶιτιιἔπιΒιιε,δ£

Ποπ άειιετ εἰ Γειιιιιι€ ε6ιιειπιο,Γε

ει.ιιιάή :μισό ιιο.Πιρει· Ι.ίι.Ο.6ε ιιέΒ

αι&ίο.ιιεε Μιιιτϊι τειιιςιιειι·ιι ειιιιΒιτιο

Πιιι·ι ιιιι!ει.Ητόε άεετε.εβ οι·άΜεε.Ι.

επιΜτιοΓα.8ε ίἱε ΓιιΙιιειΒιιιιι Ι.ειιειειισι

τισ.Αιιτ ιιιίΗιια ίὶιΡει· εότειιτιοιιιΒιιε

.ΐαείεΒατ με εειΠεΙΙειιίε,8: τιιιιε Γει

ιιιιΒιιιιι: ειπε πιο σεΠΞιι 2ι11βίτίοιιι8

εειιΕι.Ο.άε τιειιΙΞιᾶ.Ι.Ρι·ε:Γεε.8‹ Επι:

(Με ιιοικι.Ι.ιιι.ιιοιι οϋΠ.Ι.ιιιτετΡο

Ετε.Ο. σιε τιιιιιίιι&ιο.φιιιιιι ‹ιιιι‹:ἱειιι

ἱιιὸιιειῖτ:ειιιιε ΠΠ ιιό Πιο: Γετιιί,Ιιεετ

.Με Γιβάιτι,ιμιοά ριιτετ,ειιιιι “πιω- Β

πιιιι·τιιι· :Μ ιιιάιειει,8ιοιιιιιεε ιι&ιιε οι

εἀιΙ!ιιὸ.Ι.οιετἱο.Ηἰι:Ιε ΓΡοιι.Ι.ειιι ΗΕ

ιιί'εΙι&ίο.ιΈάε ιιιιἰίζοιιι.ίιιὸἰ.ὰ Επι:

ε6εεάιτ όο.Οιιι.άε Πιιιι.Εε6Μ ιιι

ι:Ιετιιι·Ρει· Ι.ρι·ιεΐεσ.(:.άε ττιιιιἰὶᾶ.δ€

Ι.ρειάϋ ειιιετοι·ιε.άε ρειδϊ.8ε ι.άίθ.ε.

;.ιμω;.ει€εε ρα.Ι.όιιιι.δε Ι.τε!ε·

μια εΠ εαΠιε.Η.τμιοά ιιι αυτ ε!εΐ.Ι.

ΡιοΙιιΒετε.ῇ.ρΙειιε.δ£ Με ε!! Με

ι.ιειιτ:ιε.ιιεε οΜΗι Η πειτε ιιι άπια

ιιιιιιι:Ρι·ιιιπὸὸεειιει·εἐἀε Ρεέὶο Γει

Π8ΐι.ΙΟ σε! οι ιιιΞιιο,σμιια Με ει” επ!

ιιιιιιιΠιιιιιάι ει πό εδρετιτ.Ι.ιιιΠιιτειι

ει: ειιοιι ει: εόιιέι:ιοι·ιε.ΕΕάε ιιιιειιιι.

ιω,τω τερΙιειώιτιιι 8εε.ει: ειιο :οΠί

και· ιιΙιιιό εειιετιιΙε,ειιι ιιΙίειιιΜ Επι·

ιιιιιιιτιιι· δω. πιει Ιιοε ειφι·είΞε Με"

άίειιυιΒΡι·αΒάι,ιιίΠ ι:μιειιιι”ί Η:: από"

ιιιι.ιιιι: ιιεΙ ιιιιιιιιειΡειΙιε εοιιεεάιτ.Ηιι'

ιιι!εε,ιιυοά πό :Η ιιι Γετιιιε.Ι.:1ιιοά ιι.Βο @Η Εοιι.τ!ε Ραιπιιι."'Ιτδ ιιιΐι:ιιιιο:Ι

·εικτιιιετ.ι·Εάε τε ιιιάιειι.Γει! ΡΜ» οΙ:Π·.

ιιιιοό ΐ.ιι0Ε.άε Ριιιιιιι ορριιΒιιειιάει,

ιιι ειιιο ττειιιΓ:ι&ιο ρι·οιιιΒετιιτ:Ιεό με

το:: Πι!.τιιιιε ΓιιρΡοιιιτιιι "κι Η: Με

πια εκ μπε ειιίὶε!Ιειιοιῦ:‹_ιε ε: Ρ:ιιιε

ειιιιιιιιιε :πετ ιιοιοτιιι ιιιοΙειιιιιι,ιιιιο

τεΓιι ε·ιε ειιιιιιιιιιε ΓιιΒόιτιε Πειιιι :εβ

Πειε δ: Γε ὸεΕειιἀειε.(Ξ.ὸε ω.6ω.ι.

ριο!ιιΒιιιι.ά.Ηυ8.άε Ια Γοιι.Ρειιιιέ

Χι Πε.*Ιιδ άερεάει 8( :Με φ12Πι0, Με

εΠ τιιΙιε.θιειτ ρπεεοιιιιιιι·ι Ρ0ιεΗ:ιε,

ΕΡ Ρι·ιείειιιΞε αΙιειι.ιέ Βιιιιιιιτιι άι: Βο

ιιιιειάιο,οειιεεΙωιιτιιι άε αιιιιιιιεΙΐ

Βυε,ιεΙ εΓι εε Βικιιιο,ίειι Με Ρεθύ

ειΐι ιι!ικιιιο Επι: Βειιιιιιιιιε ο.Ιιιιιιιι,Γειι

Με οι τ1ι10 Ρερ5€ιι ΡοτεΠεε,ΡιτΓειι

πω: Μιιιιιι:ρετιι Γε ‹Ιε 65ιιο δι ω

ιιιιιι:ιτιοιιιΒιιε ειιιιιιι.ιιιιειιιιιιιιιι [το

πώ” ει: Γε ΡοΒιιιιοε28: ιιιόειιιι ει:

ίἱε:8ι μια !ιοεΒιειιΐ: Ρώπα ειι8υπιέ

εε Ρι·οιιιιιιπ ειιιιείΕοιιι:.8: (Ζει: επι. η

ειιιι.ίει·.Ριο Ρι2.Ϊι.ιιεἰΡει· τοπϋ.ειιιιε

ώ Ιἰη›οτεΠΜ Ρει·πιι «Πτι Βιιιιι·ιιτοε

τεψετε,δε Με μι· «:1ιιοά μιι.ιειιιιιιι·

ιπΐίΒόΒο ?Με ιιι ειιιιιιικιΙΙ,ριπιιιόί

απ ΡοΙὶειι ιιι ειιιιΙί,ιι€ειιιε εᾶοιε,8ε

ει: σε ?εδώ Παπ Βιιιι ειιο!ίΒει πι.

ιπιιιε:ιπΙ:Μειιιιιια.όεΙιε.Ι.Βι·ιε.Πίάε

μωι.ιιω1ι.ι.εωεωσ.ω ιιιιο εείὶι ά::

Ρι·ιιιιιιο 8: ιι·ιετΓιιριειΙι ά:ιτιπιιο Ιεεε

ειΒιιιιι,ιπ «Με άοιιπο ιιιεειιΓ:ι δ: Πιιιι!ί

Με: σε οΜιειιιτυι· ό.Ι.ειυοάΓει·ιε.8:

1.8εριοετοι εεΙιιιιι.άε ιιιιιιι·.8: ιιιιιε.

το: Ψ ιιὁ.Ι.ῇ.Ο.ιιιιἔὸο είιιι.ε&.ρτεεω

ιιι.ετι.Ειεεοιιτι:ὶ εΙιε Π; Ρτατιιιόίεετ.

ιιι εΙιιιάΠιιιι Γειιτέιιιι,ιιι ιΜ.8: :πιω

ιιι ικΐί':ιεϊιοπε,ιιτιιΐε.8: ιιο.Αα:ιιι·.Ο.

άειτειιίΞιέΜο.Ι.Β ε!ε σει·τει.ίπ 8Ιο.άε

ειιιι!πιε ποπ Πι εδώ 8:ε.6‹ Ωω Ο.εο.

ιιι.Ι.ίἰ εειιΓεεο€ιιίτε.& ιειιο Φωτιά

:Με ω είεί8ιιιιιιιι: δε Επι: είὶ ιιει·ί

τεε.Ηιι8.όεΙα ΕοιιΕ8.2ι1 ΙιεΒέε 'Με

ροΠ Ριι&ιοιιέ81 τι·ειιιθι&ιοτιδ εεε

Εκο ιωιωεωιο , ιιοεεειτ εοιιιιιιιιιιι,

Ξε‹ὶ μια ειικΠιοιι€,Ψ Η!" 8ε Με

καιει ειιιιιίεΙ5 !ιοπιιιιιε σεειΕ,θ`εεε

πω: Ρεεέειΐ Ιιοιιιιειά:ι ιὶε ριετὁιᾶο

1ιοιιιισιάιο,8: τοπιιιε ωΜε ι:ειιιιβ

Εοιιειιιι
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ποπϋ.ιιιιΙτ ΡΟτσΠεε ΙΜ Βοπιι€ιόεπι

Ρ11Π1τ€,δέ ::οπιιέπετο ιπ «:ορίτο,άι

&:ι μα: δε ι·επιιίέιοπο οΒιέτιι,πιισε

Μπιτ πι.ιππά ΡοίΒιι28: ιιιόετιιι· οικω

θα πρι: Με ιιε:οιιιίιτΠ τόπιιιπι,ρπθιε

οι·ιιιιιιοι·ϋ πο τοΙΗτιιι·,πα: ιπιπιιιι.πι

ΡοτοΠτ: π: Πἶ‹Ιο μέΙ.Ι.ιιιιιΓ ΞτιιΞ.@.Π

ρειειΜιτ.8ε ω” οιιΒΙίεϋ.85.Π οποσ.

9.Ρε&ει.Ιτἔ ειιιιιι πιει!επειει πιο απο

τειπππετο ιπιριιπιτε : ιιτΗἱοὸΙο επι

ΑιΒιιΙ.Ι.Μ ιιιιΙποπιιιισ.6: ΓΕι·Ιο ἐπο

ίπ ο.Ι.Π ;ὶ ι·εο.8ε Η.άοοοίι.Ι.Βοπιι Η.

πω. 8: οτ8.ἐΕὸο οθι.ρια:Π.Ι.66ει·ιιι:.

ὰ ΡΕοείιιι·ιΕοτπ.ιιιά.Ι.ίιΕιπιιΙιει.Εεδ

:τὰ ι.ιΜετιιτ οικω πιο Ροί&ιτ:πιιιπ ο”

4:ΗΜ Ειοπίι Μπιτ” ουεάἄ: ιι: απ:

αιάσ.τοΙΙοπ.!.ιιπει.ιπ Ρι·ίπ.& ςιιι πι: ι

πιο Με κειιΐ:ι.ουπϊτιιτ:ι.ιτ ΗΜε πω.

ὰ Βο.Ι.τΑΡτοι·οε.5.ίἱ οιιιε.ικέ ιιιιιιι κι

Με άοειρετοιιιτ ιιιιτΙιοι·ίωτο Ρτιπιι

Πιιτσ.ιτι,οιιοά οΠο πο άοΒε::ιιτ (Με

Π:: ΗΕΗ ιιοπί.:ιετο.ιιπροι.Ι.ι.Ιτέ ίιΡαπει

Ρο ο: ιιτιοοπι,ιί !.ιιέι”Ιι οτε. ιπιπο-έ

πετεπιιτ ιιετοι:,οποπ θέα πό όε!ιοι:

οι Ο.εοπιπω.όε 1«€.ι.π.ιπ Ηπ.ιιδ Μ.

τιππΠεε·ι·ο.ιπάιΠιπάο Ιοτμιιωπ οι·

$ο ἰπἀ€ΙὶΕπᾶὲ :Η έπτεΙΙι€68ωπ:Π·:

πο οιι.!.άε ρι·οτιο.8ε ΗΐσΙο οίΗ.Ρτσείΐ.

ι.ιη.ιιε Γ.ιοει πωπω: Μ! Ια Μπιέ

πί Ιππροτοτοτιο,ζο:ιιιιπι πι:ϊόοι Γεω.ι

τι ρα·οιπποε το οι·ε·ε.ιπ ιιίιο.ΐειιά.

άι: οπο :επδάπτετ Πιοόί.8α:.$οΙυ.

Π:ευπάίι άο.Ουι.ι!ε Πιιωι,όίοι: οικω

Ε Ροτείὶειε ΓιιιιετιΙΙο οι·ιιπίπε Μάιο:

Πει:υτϋ,3: πω: ιιοοοετοΒΓετιιπτο,8:

ραπέ-ιπιροποιε Γοεππόπ Γοιπιπ Μ,

τπτἰ ιιιιω.Ν5 ειιιιτειτοε οεποροίΠιπτ

πείσετε ιιυιυΓπιοε!ί Μέσο ά Π:ιτιιτ::

ιι: ίίά:: ίιιίΗ.8: ιιι.Ι.οιππεσ ροοιιΙί.

δε Μ:: ΠΜ ίοι·ι.ιιιτί ιιθω,ω Ρ (Ι"2ΓΠ

όιιι·ιι Πτ,τοπιέίοτιιΞά:ι οΠ:υτ Ιΐ.εμιι δ:

π"πιιίο.Ι.ΡτοΓΡεπιι: Ιοξ«·3ιΠιιτοτ.πΞ μι·

πιο ΜΜΜ κεεοίἰ`ππι ΜΗ πω: εοφ

Ι

Ο

ιιιιιπί:ιιτ ά.Ι.οιππω.διπιιιδΓυροτ ιι

Ιο ει·ιπιίπεΓοιι όεΙι&ο πό Π: Πετυ

τιππ,8: Με Π: Μαι ει·ιπιδ,Πιρετ οπο

ΡοίΗ: Ετἔἶἱἔ1:Κι1τι:: οιω Μέ όο.Οιιἱ.

πι ΠιοοιΙΙΙοποπιιοιάιο ιιοΙ :πιο πο.

Π&ο ροτείιιιε πόροίοιτ ρτοεεόειο,

Με παπά ιπιροπετει όοΙίποιιέ:ι.πεΐ

ιταπΕι&ιο α" Ρ:ι&ιο,οιια: ιοΙετιιτιπ

:ΠεεεμπτΞί Ιι:ιοοτ οπιαιειΞ ό: αυτο

τΙτειΞ,πιιὸ‹Ι οπιπέ ιπιιιιπΞειιΞ ποιου

ιιιι.ωιωιιιπ ιιιι:Ιοτιιτ,οετ Μια Πιοτδ

ρτοιιἰπιὸ ιιΙΙοέ:ι.$εά Γα:ιιπά·Π ορι.εδ

πιιιπίιει· οπιπιίἱ άοθο.οΙιοιιΐ οπο,

τιιιεδά!ιιιε Γιιιιοι· ίΠο αίτπίπε ροίοίΒ

τι·ειπΠ8ι,Βιιο πόθο :απο μι: πό Μ

οσοι” είιάσπιπ:ιτιοπέ Πιξιοι· ιΠο αἱ

ιπίπεΓειειοπόδ πει· ποτε! ιιτδ,ίιιιο Γι:

Ρωιιο οι·ίπιιπο Π:: ίι:ιτπιιΐι,ίιιιοπό.

8: ικα ‹ιε εοπΓυετιιόιπο Γει·ιιοτιιι·,86

πω: ΗΜ κικίοπε,οιιιε οιππιε Ιιοπιο;

:μπι ιιοΙιποιιιτ , οθίεπάις τεπιριιΝιοΞ

σ:ιιιιτιιτιο,ιιΒι πιιιΙεΕεὁπι'ἰτιἱτιιι:8Δ οΙ·`.

£οπδι: στό πιο οιιεκπ-Ιιεόιτ:ιιιΕάε

Ρομπ υοοϊ.Ι.!ιειτοκιού.οιιο6 πιω

ιὲ.ιιπιἰε τοπιιαδάο «μια ιππική Πέ,

πό οιορτε·τοει ι·οιπιττιιιιτ ιππιτίπ ώ

πιππίε δ! ριιοΙιεει : υτΙΈάσ: οιι6!.!.ιιι

τιί'8επιίϋ.@.Π ΡπιΓαιτ.8: ισιἶοιιοά οἱ

αυτοΙ:ιπι.Ι.ιίι.8ε ΗΕιιο πο.οΡο.πιτπ.Ι.

Ρατετ.5.ιποπιιιτυι·.8: Έκι: ?Με ιπ

ιιιι·.Ι.ι.ο.Π ?στά αιόειιοι·.82 Βἶειι Ιε

Βοπι Ιιι!.ὸοιιἰ ΡιιΜ.Ι.οιιι οι1:τιι.6.οιιί

πειεεπτέ.8: Η.άο τε8.ιιιτ.!.πεοιιε μ

έπιιε.8€ ίπ Με ορι.ΐιιιτ άο.ΠΥ.8( ιτε

«χ. οοι:ει·πιιπαπί:Βοποπιο.*Ξεο (μιά Η

ΗΜ ιπιιιι·ιΞ ιιΙιιιιιιιτπ πιο Ροίὶεει

οοιπε·όι!Η δ! ΒιΒιίὶι°ιπο‹:Π: πιιπουίι!

ΡοίΒιε ροΠαι πιο άε ιπίιιιιιι :ια:ιιίει

το,ιιο! Δεει·ο ιποοιιπιιιιίάεωτ Η: πο:

ιιτ ιπΠι.άο ιπιιιι·.@.5.Εεοπαει ιιίπε

τιιι,ι:ιπέιι Με ιπιιιι·ι.=ι ιειπι απ: παπά,

μια ει: σο φαι άΙΒιπιιιΙ:ιτιοπο

ιοΙ1ιιιιι.πΞ πόοοΠει ωιιι,ιι πό «Πει

που:



απο ΙΒΕ ΤΚΑΝ5ΑΠΤ.ΕΤ ΡΑΟΤΙ.ΐ.

πατα:ππία εποε! πιιΙΙό εΠ,ι·πιπρί πε!

τοΙΙί ποπ ροτείί.ίΈπε ιπιπΠ.πίρ.8τ

ιττί.τεΠα.!.πα & ίί.πιιοά άίε πτ ποτ.

Αεεπτ.Γπρει· ά.π.υπόε πίε ππὸπ ίπ

ἱπτία πό τοΠίτπτ, παπτό απ πιο φαί

επ αεπυίίἰτό εόπιππί Γεπ ΡπΒ.πτπα`

τετ εκ ίπίπτ.”έ. Ρι·οκί.π.ποτ. Βρε ό!

είπατίο πω ίπίπτία αείτιπ ετίίπίπαΙί

τετ,πιιοπεετί Ροτείί:πτ ίπίτίτ.άε ίπ

ίιπ.6.ίπ Γπαπι.Να επ εαΓπ Ρωπαππ2

- πεπετ ίπίΡοπί,αΡΡΙιεαπάα @τι ίίΙεο:

ίπ ίΈπε ίπίπι·.Ι.π.5ί απτε αεατπτ είπί

|ίτετ,τππε τοΠίτπι· ίπίπτία άίΓειπιπΙα

τίοπε : τπτ ό.π.πίτι.ίπΠίτ.όείπίπτ.πίίί

ίτατίπι πωπω πια ίπίππαπι απαπί

πιππι τεποεαΠε.Να επ εαΠι πό τοΠί

απ· ππεΙα ποίότατε Γειι πίΠείπιπίατίο

πε,Γεά πεί·πίε ειίπτείὲίε,πεί ρα&0:πτ

ποτ.Λεεπτ.Πφετ 9”.πίτί.ίπ είοΕπιια:

Ϊί' ίπείπίτ,αποΙεπίτ.ίπ ίἰ.ἔίο.*Ιτἐ πω

είο αΙίατπ 8τ είππίιαπί έ πιπε1ϊίοπέ,

δ: είπε ΓαερίπααΠεποτίππε οεεπττίτ

πε Εαθ:ο. Εεεε Τίτιπε πετεπίΒίτ 8:

ππίπεί·απίτ $ειιιΡτοπίϋ,ίπίετεπο Π

Βί ιππΙτα ππίπετα.ίΠε 5επιπι·ππίπε

είεΙεπι Τίτίο Ρεείτ Ραεέ 8: τεπιίίαίο

πεπι πε άί&ίε πυΙπετίππε , δ: ροίἱεα

πιοττππε είππιοπο πιια:ι·ίτπί·,απ πί

όεατπι· ΐεείΠ`ε παεεπι,πό ΐοίό πε Π..

Πε ππίπεί·ίππε , Γεά ετίατπ πε πιείτε

ποίτεα ΓπόΓεεπτα9 Ετπτίπιὸ πω”

9 ποπ:ππία ίπ είι&α Ραεε ποπ Επι:

αετό πε ιποίτε:ετ ο Ρίο οπιίΠ`ο (π.

Βετίιαπεί·ί:πτ Ηἴἔε πετ.οΒΙί.Ι.επίε

ππίπ.πα ίπίππππι πι ρετίιπί πάτο

.ίεί,είε πω: επ παπί ποπ ποεετιιτ:πτ

Είπε τίαπίαᾶἔ.ππί εϋ τπτοι·ίππσ.8ε ί.

Αππίί.τϊόε παέτ.Ι.τί·ει π·αττεε. Ιτεπι

ίεππί πω άπο τεπ·ίεάία,ι·επιίττεπ

πο ππιππ ιετίπετ αΙίιπί:πτ ?Με ρετίι

Ιιετε.Ι.ίεΒίτίπια.8τ πε ιποί·Βε.τεΠα.Ι.

πιατεί·.1τε πό πίτιετπτ τεπππείαι·ε ίπ

ιί,πιιοεΙ ί8ποτα!ιατ ΠΜ εόΡετετε.Ο.

πε Γπι·.Ι.Π.5.ίίπαπτε.Ιτε' ίΠε ππίπεταέ

:σε πό πίπετιίτ τεπόείατε ίπτί Πιο :α

ΓπαΙί 8: Γπτπι·ο:πτ ΙΈπε Ιε.ί.Ι.8τ Πίτα.

δε ΕΜ αεπ.πετε.Ι.ίε ππί πεί·εε.8: Ι.ία

ΡοτεΠ.Ιτέ πιω ροτπίτ τεπιίττετε ίπίπ

:ία ρπεΙίεα Γεπ εόίε,πό πίπεο : πι Η:

είε Ραδτ.ί.ίιιτεεεπτίό.6.Π Ραείΐεατ.επ

Ιε8ίππιί ίίπιίΙίπιπ αΙΙε8.Ξ.Ρίο:ι.π.ίπ

ί·ίπ.Ιτέ @ο ποτπίτ ΡαειΓεί είε πιοττε

ποπείϋ ίεεπτα:πεπ; επίπι απ” Έπ

τπιπε εεπιίττί ποιείί:πτ ίΕεΙε παε.Ι.Π

πππε.ῇ.ίΙΙπἀ.8τ π.ρα&α.Ιτε πεε αε

επΓατίοπε,ππαιπ πό_ίιαπετ ροτεί`τ τε

επίττετε:ππία αεειιΓατίο πε τποι·τε πό

ταπι ιίεΐππθί.ππαιιι ίια:τεπό είτ : ιιτ

ίΕαά ίεεεπι Ρα!είπ.Ι.τερει·ίτιιτ εαίπε.

ΚεειιΙατίτετ επίπι ππΠπε ροτείτ πω:

Πίπα ίπ αΙίππι τταπείεττε,ππαππ ίΡΓε

ίπ Γε ίιαπει:πτ ίΕάε τεπ,.ίπτ.Ι.πειπο.

8τ Η.πε αεείπίι·.τετυπι πο.Ι.τταπίτίο.

Ιτέ ίπ εαί`π ποίίτο ι:Ιιιρ!εκ αέτίο πα(εί

τιπ:ππα πε οεείΐο,αΙτετα πε ππίπετα

το,ίπποί·ιιπι ππα πετ αΙί:ΐ πό τοΠίτιπ:

πιτ .απ |ε8επι ΑππίΙ.Ι.ίἱ ππίπει·ατο

Γει·ιιο.ροτείτ ετ8π πε ίππΓεεπτα πιο:

τε π5παιί,|ίεετ Ραπ ρι·οπτιίε ίππων

ι·ίππε:8τ ΙιαΙιετ Ιοείί αΕτίο Ιεείπ Οπτι

πε.τίε ίίεατ.ιιτ Ηίπε Πεατ.!.ππ.ίπ 8.5,

ππάε εόίτατ ει: τί.Ι.ίΕεΙε ίίεατ.ειποά Η

αέ1ό 8: εοεπίτππι Π: π: ππίπετιππε

ετίαπι πιοττίἔετία,ππὸιὶ πίίιιΙοπ:ιίππε

ποίίεα αἔίτιπ τω οεείΓο,π πικαπ ά2ι

τπτ ίπτεΙ ί8ί,9› πισω δε πωπω ποπ

ίππτ ίόδηιιία Η εΠεπτ ίάειπ,ίατπ Γε

πιιεί·ετπτ,πι Ιατα Γεπτέτία ί`πρει· υπο,

οπίται·ετ εκεεπτιο πεί ίπά.ίπρει· αίτε

το,πιιοάταπιε πό εΠ:πτ :Μάϊ πωπω

πιο Γεκπο.εππι Ι.Γεπ.8τ πι ίΒί καπό:

π|πία αΙίτει· πι α:Ιππίατίο ΠΠΙΠΒΙ'ί8,&

α πετ ι·ποι·τίε,πτ παπα είίείτπι· α (ίπιία

Η ίπ ΡτοροΗτα ππτείτίοπε. Αιπω πε

πίτ ίπ ίπάίειό,επ ππία αεεπΐατπτ πε

πιοττε: παπα εόπετππατπτ ίπ 0313183.

τ ΔΗΜ

τ



ΠΕ ΤΚΑΝ$ΑΟΤ. ΕΤ ΡΑΟΤΙ8'. η:

Α!ἰσό ώ σε:σίἔιτστ οι: σσ!σετε:οσἱει

ίῖ:ο6‹!οωσα:ίο σ: ρεειισία.ρτε:οτε:

τσ ω: εοόέθι&ο οπίσσ:σι· ρ!σ:.π :Η

ιπίσα,οσοι·ίἱ ι:ισο:!!ί:κ: εκί8!: ραπ”

Μ:: :οειδ:ε:ίοσζίο :ει!ιοι:ε τεἔιι!ε:

εορτο:κι:ει ολο: ό:: σ:ι·οο; :εΐοσεπι

α:: ά!ιιο:ίϊε ροτεί: :κεσΓειτί 8:/ρσηί

:Με σσὸ:! επερ:ίο :τασίαό:ίοσίε

σε! το! ίιισίο.ί:ιροι·:ισο Μοετο,οοο

σο:ε: Η: ::!!ο:σ: απ· ::::σί.!.οιιί σε

::ίσιίπο.σετ.Π:α:σέ.8: σε ρι·ίσα.άω

!ι.!.ρεσιι!:!.ί::: οτί: δ: έ:: οσεί:ίοσο

ρ:οροίἰ::ι,ςρ ρω: πιο ρι·οί!: !!!!,οσο

πω:: ροΓει: σε οοο!Γο εο8οοί:ί:

πι! :Πω σ·ιοτεχε!ίσά ιιιιΙσσε:σ:Πιρτ::

:ΜΗ εί:.Ν5 !·ιοε!!ε Γοεσσάίι :ΜΜΜ

8οσει·ει!εω εό!σε:σάίπέ ί.οτ:ι!:α:.8:

:ο:ίσε Ι:α!ἰε,:ισ!σει·ἴ: σο:: οί: πεσ

Γει:ίο Ρίίσω,τοσ Ρ:°ίσ2::: οιιΞοσὲω

πω: σιτε: τόπισσί:ι εόί'σει:επί: οί;

Γ:: :::ρί:::!ίε,οιιοά μια:: ω: :το ο) όσ

Γ:σίοτίσ:οι·σοσί:,8: :Για ραπ:: Μ.

σσί:στρεοσσίωία:Γε Για” ώ ε:8Ε

:στ σε ισοτ:ε:οσία :σε άείοσί'οτ κ

ίρσί:σι·,8:::αρΜ!ίε ίσπροσέΕ ρο.:σει.

:ῦἱἔἰ:σι· Πο: άίσο:Γει,ετεο μι:: σο::

ο!: ει: Π: οσί`σ ρ:οροίῖ:2 φασίσ

σσ.Ε::ό:::: σί:ίο:ιι: :ρ ραπ :ΜΗ ?απο

τ:: ρ::::ίε, ορί:6:.Ο.άο εισ:!σ.:ο!.!.!.οί:

αρι·Εσεί.σσό: μπεί: !κσεθείσ σε

Με:: εστρ!ία:ί:οσίει !π·ικΗ::ίε 8: Ει

σοι·οο :::ορ!ίασε!ι ί:ισ::σ: ::::!ε!ίΒε.

Βεροί:Β.!.:::.ΐ υ:1σίι!έ.Ι:δ τετσΞ::ἐι!!·›ιτε

εθίοσεε ί!ιεε,πό οί: πο! σε:: επ1ρ!ίσε

:εετεί!”σε:σ::Έ:ίο α:οι!.εάίο.!.οι:ετί

:σι·.ῇ.ίἱ ιπέι!ι:οτ.Ι:6 σα:: :16:::σο

σε: μ:: ίσ8ι·:::ί:σσίσθο::,οιισ: μια::

σο ρο:σί: :οσοοπτε :σ: θα ι·ο.:!ο.!.

Με σ!:ί.σα: σ!:!ε:στ οΒί:αι·ο ο) ίἱ;ρτο

Γο:σο ιισ!σοπι:ο ειέ:ίι οί: είσί!!:ετ!ε

8ο Λοιι!!ί:ι , ο, σί!ιί!οιπίοιιε ρο:εί:

ροί:οει ει8: !ε σ: Οοι·π.σε ίἱεειτ.σ: ω.

Η ΐο:σοε.β€ἔ4ἀ !α:εδ Λοσί!.!.Μειπ

Νεια:ίσε.6.6 όο!ο.8: Ο.οπΐ είσί.::&

ρι·ςίσε!.ε:Ε.!.ή.οσίε σο:: Η: σε:ϋ,οίι

σο:: οί: ::ίιι!!ίε,ει!ία ::τίπιίοα!ίε:σε! ο::

:::;!:σι· ρω τ:: ίσωί!ίαι·ί , 8: ρι·ορ:ει·

κι? οσε: ΜΒ! :ι!κί: Δ: ::ι::ιί!ί:: πω::

Γε:: στης; :Μο σο:: ::όρο:!::ιι: ισ::

:!!δ:Ξ.Ν:ΐ σα: μια: Γσρε: σι·ω,σοπ

:ο!!ί:στ :ι!:ει·:::!Εά Η :1:τειο; Π:ει·:πιί

σεΙΙ:,8: εδρα:: ω! σ!σὸίδ:5(σ: οί:

Π: οοί:το εειί`σ):σπε σίόε:στ ο) ω::

μια· σο! ::!νίο!ι::ίοοε ώρα σο:: , ο,

:Μετα ί20!!2Εστ : σ: :Ε ο:: ίοίστ.!.ει::

ρτα::ο:.@.ί.Ι:έ ρω Με ρω:: Βιοί::Έ

ω! ΜΒ:: Αοσί!.!.!ισί:: ίει·ίρ:σι·π.β.!.8:

!.:ιί: !ε·›:.ο!›σ: ά!::ίί,:ρ ίἰ Τί:Ρ' :σου

:ἰί·`:τὲ σσ!σετεσἰ: ί`οτσίἱ πιεσ:8:ροί:

σ:: θΧ!0:180ίη:8Γ:12!!0ί!!0 ί:·ι·σι:: ο::

::;ιιιίτσείο σε! ί6:σ α!) .ι!ίο ί!!ε::ο Π:

τσο::ιισε,σό ρο:εί: @σε :πίσω τ!ο

ο::ε!Γο,ίεά σε σιι!σετε:ο:οσ :έρο:ο

ί!!οι·ιΐ σιι!σετσ σί::!ε:στ 8: ι·ορσ::::στ

ο‹:‹:ἱί`σε:8:!ἰ::ε:ἱ!!ῦ τω:: ι:εσ‹!ἰ‹!ε

τω: , σε! πιτωσ:ηίίε:ίσπ ασ:ροσε:π:

πιοτίει:στε:ίι οἱΒἱ!οπιίιι° ρο:οι·ί:(σ:

ω!) σε! σε οα:!Γο,ρει· σο:: Με: Η:

:με ::οί::: ::Ισπί:ίο ί`ορἰτι 8: :οποίο

πω! ιιίάε:στ.Ι:εισ Η θὰ:: οί: ρω: ο!ο

ιισ!σει·ίΒσ: πιοι·:!ί·:::!ε σε! σ!:ίο!σ

«σκίσω ρο:οί: ροί:εει σε! σε οικία

ει:: Η Βετο: ρι·ο!:›α:!ο ίῖτρ ἰρίῖε ιισ!πο

ι·ί!:σε9Ν5:σ ρτ!:1τ!ρει!ε ίὶιΒ!ε:ίι Μ:

ρε: εὁίεοι:ἔε 8: πεείΐοι!ϋ.:Ει€!ε τε

8σ.ἰσ:.!.‹:Π ρτίικίρ::!!ε.Ι:έ Επί: 9 :ιό

ροίΒί: α8ί ό:: οαίίο,α εο :ρ ,ρ συ!

σε:ίρσ: τηοι·:!Ροτίε ρο:ε·ί: ::8ί !ε8ε

Οοτοε!!ει ό:: Πωσ: Ο.σ‹:Ι Ιερέ (ἔσω

σε!:Ξ κ!ο ίἶοα.!.ἰε οσί σύ :ε!ο.8ε ί!::εο.

:ἱ:.!.ἰῆ.Π ίεί:σι· ::ἰί`.:δϊσ σε! εο8οί:ιϊ

οί: ό:: συ!σει·ίου:,σοσ ΜΒ:: ροί:ε:

Δ Με οι:οίίο,ί'εσ σε ππο::ε:οιιί:: σε

έπιίίΓο ::σίιιΓάειισ !:0ίτ:το!ε ί:ερίσε

:μετά πιό σερε:.σ: ίΕσωτ.εω.Παρ.Ι.

Πεε:.$ο!.σίάε:σι· ροίί`ο Μ:: Γεεϋάσ

ορι.



(ει. ΒΕ ΤΚΑΝ$ΑΟΤ. ΕΤ ΡΑΠΤΙ$.

πΡἱ.άο.Οιιἰ.‹:|ε ί”ι122, 8: εόἱιει· πΙἰοπΈ

:Ιοε.8Ρ μ&ϋ πε! Μπακ) Γυπ υπΙπε

πω” ιποι·πΐετιε Γ.α&ίε,πό ποεεότ Επ

πεειιΓειτίοπε πε ιποττε:πει ρπ&ιιιπ ίπ

Με τε ΕιέΙϋ,έπ Με πό ρτείι1όίεειτ:4

πι: !ίάερπάΙ.Π ππυε.β.ίπΓυ!5.8: ε”

είἱ ἱΩΜΙΠ1Ϊ ρειέπιἱ ραδ2ο Μ,άε :πιο

πό όοεετπι· εοεἰτειτῦ:ιιτ όλα είΞ :πω

τἰ.ξ.ί·ἱ.8ε ὶΕ:Ιὸ Ιεἑ>β ΑπιιιΙ.Ι.ίἰ πιιτόΠτ.

ό: Ι.Π πυΙπει·πιο Γει·ιιο.8: Είτε πυ!πε

τπτυε.Μ.πόοΒΒ.ά Ι ί·Εειά !εΒέ Απ!.

πώ: Γετίρτιιτει:.8: !.πἱτΙσΧ.‹_μ ίπ επ

&ίε Ιεἔίό° πε€τιιτ“κ› τε διπιίΙίατί πω

Η αθιοπε ¦ε8ίε ΑφΝΗ2,2ά π:ΠΙππω

1ίοπέ άόπί πω ιιιι!πετατί,πΜ Ε ε"

ΝεαΗπείτιπ πποττιιιιε Π; ε ιιιιΙπετιΪ,

πυεΐκιΈ :ά τεΐΡεθύ ΜΠπιπτιοπίε Γε:

πϋ,Μόδάι: ὰ Με ί!!ειτοτό ιιυ!πεπΐ:Πε

πάω πω Ι.ΑππἰΙ.τεῷΞεἰ: Γε απτο.

Με :από οπος; ιππάο ω πίππΙθωπ

|ι:ιπδάό έπτέάπιιι· ή πε εποττε,πππκπ

‹Ιε πυ!πετἰό°.ἱἔἱτυτπω άίεετε '

|ιοτπο ιποκτἱἴεκε πιτΙπετππιπ , πό ό

Με φ ιποτκιι°,πἰΗ :Πε σύ τρωω εππ

ΓειΙἐ,π‹Ρ ρκοϋπ πρεπε π Μπι ιπ:Ιπε

πατπε.5.Η.ίΈπό Ιεεδ Αεπ.υ!π δ πε πι.

εει·ίεεπ ίει·πό πό πω ι·ποτπΡετε υπ!

πει·πό,τεπετυι· π οεεύΓο:ιμΨ πό σεβ

ἴ0τ,ίἰ ποτπσπό ιποπιιιΐ όιι:ετ!”ετίπετ:

ει: Βοπιἰπ£ε πιοι·πιπ ποτπίεΜίό σό

ππκπ πό ροιε0,επ πό 5τποιπο:ιΜΕ

Δε ιιει·.Π8.!.Ρω.8ι Ηἱ‹Ξε πΠι δ: πω.

Ι.$έρ το πιιι:.6ε Μεο Διὶ επιικε!:ΐ 'Με

μιάοπο ἔειεἰἐ‹ϋ :Με ππΙπετἰΒ°,8‹ πε

πιοπε,Π Γεππετεπυι·:ιιε! (π οιππἰ πε!

άετοτο εο,φΐ ΠιόΓο9 ροΠετ οεεπίἱο

πε Μοτό ιιυΙπει·ϋ.ππ πο: αιΓιι πεπε

ίπω!Η8ίιπτ που: ?π επ,επε πε πποπε

ΓπόΓεεπτα:εμ πω ΐιπιπ·ο Βεπε Ρόι κε

πϋείπτἱ Ρετ ΡπέὶΠ:πτ().‹ἱε ρο.ε.Ι.ή.8ε

ίΒί ποιό Αεειιτ.Ιἶ.πἀ 5ΥΙ!π.!.ῇ. ῇ.ίἰ_8ε

1.τη.α ίΕπε τειιοε.‹ὶοπ.Ι.ῇ.8ε Η ό:

Πω εαυ.!.πό εκι8ιππιε.ῇ.τό.πΞ Με:

εΙειιΓπΙπ,8επε οπιπί εο υπό ροΠε:

ΙἰιΒἴεπιιΕ 8α.άεπει πΙπ13οπεται·μπτ

οἰα Γρ:ΈΗτει· εόΡΙεδΙ:ϊπιπ:πι π·.πά Ιε8ό

Λπἱ.Ι.Ιῖ Γετπιιε.ῷ.ἰπ Μ: 1εκ.τείετιπ:

ετ8ο ΗΜ ε|ειιιΙΙιΙα π3πποττἐ,8‹ πό :Μ

πιιΙπετα,υ:Ιε Με ΓρΞΙἱιει· είὶ πᾶϋ:πτ

ΙΈπό.εκ ε.οπ3.ΓεεΙ δ: Η Ρ'ρτςτοτό.6.όί

&Επ8τ Η·Ζάε υεπό.οϋΙ.Ι.άο!ί σΙππΓπ!;ι.

8: ?σαιτ επεΐ,εΡ εΙειι.πΓυΙ:ι ειρροίῖτα ΑΠ

ςμὶ ορεπεΕ:ιιτ!Έάε πΓπ.Ι.Π ΠΕΡιιΒιιυ:.

δε ΙΪ.ὸεΙε8.ῇ.Ι.Π ηπ.ΡΕπ‹:Ι πιιτπἱαΙ.ῆ.

ισ 8α.*$εά Ροπ:· ει: σ:μιίάό τποτ:ίΐετ6

Ο

πιιΙπετπυε,ίπεπε Επ !εᾶο πεπ,τε.

πω, πω πε ί(`το ππ!επείο ίπειι!ρειΕ,

πό Επι Με ιπε πυ!πεκιπίτ,ΐεά απ'

πΙἱυεηππετἱἔ, πυπππίεΙ Με ΤίΕίι1ε Η:

εκποεΙἰΒετπτπε9ιιἱὰετπτ 9 πό:πιιἰπ

πό εΙϊ ρεᾶΠ:‹μ Ρεθύ είὶ ἀποτιῖ ρΙι1

πίππιπε 8α:.υτ Ι·Εάε ρπε.!.ῇ.ῇ.ρα&ᾶ.Ιἰ

εε: 'Μπιτ !εκ,πό τεΓετι ώ 96% ει: πε

ΐπρτεπιίε Ιοπυειδ : ιι:!·Εάε ΙΞς.π.Ι.ειΐ

μα:: ΗΙἰοε.9.ἀοππιἱοπἱε.Γε το όίε

Γεοϋάιΐ ό.Οιπ.εΡ Με ΤἰτΡε πε:εόεε

πιοπιπ πεειιί”πί πό ροΓπτ:ιικ Π.:ιό Π!

Ια.Ι.Μ.Η.8ι!.Γεπ.Ιτό Π άίαιτ , ΤΜικ

ω:: ιιυ!πει·ευι: ,· πιιππά ΡΙπάΙεπτ ἰρίἰ

Τί:ίοΜίε 9 πό : ο ιπ ΗἰπιΙ 5ΙΙ.Ι.Π π:

ἐπἔι·πιιἰ.;.ῇ.8: πο,8Ι.8: ίΒί Απε.ίπ Ι.

π. . σΙε επΙ.ΡοΠππΞ πει·ὸ αΙίπε :πΞΓει

&Ιοπέ δ:ΜεΪεεἱτ άε πυΙπετε ΗΜ ι!

Μο,πΙϋ ει3άδ ‹Ιε άΗ:ϊο ιππΙεπεΞο εεε

ειιΓειτε πό ρότ:πτ μιτετεκ ρτςάι&Ε::8ι

π: πο.“έ.πιιί πεειι. ροΕυεΙ πό, ίπ υπό

η πιίε όααΝ όΠιοπίΒ'."'δεά πό Η όἰ..

ε5,ἰπΙἰε ττἔΐπᾶιοιΙεἱ πω: πό ιιπ!πίτ,πά

ιππΙτίε ΜίΠ:ι1ε εότἰπ8ετε ρότ,πιιππά

όσο επί`υ ειιιάπτυτασ:ευί”ππεππ ἔ,ΙΡχ_

Ήί.«:|ίε π; ίἱε,ίῖ τπΗε μ: σε! ττἴιΓεᾶίο

Ρυετίτ εόττε !εΒἐ.πτἔ.Ο.όε ΓπετοΗιπ.

εεε.Πιιόεπι'.5 .Γεω .δι ίΕάε ΙἰΒ.επιι.

Ι.ῇ.8ε Ηἰὸε :ιετί.8: εἐίἰ.Ι.πιιἔπ‹ὶπ1οἀᾶ.

8: Π·.άε ΓεΡπΙ.ιιἰο.!.π. ῇ.Ρε.Ιἰεει πιπ

‹ὶΞ όπ::ιπτ πόσα,ΗΜ ΤκεΙπ.1.2 (πω.

ΠΠ!.

 



ΠΕ ΤΚΑΝ$ΑΟΤ. ΕΤ ΡΑΟΤΙ8. ι”.

Βιιίτ.& Ωω ΤιοΙ:ι.ςιιιιιιιε Βασικό εα

ιιαπι,5Ρ £1ιιι€ιιιη; Μπιιετιι [από ‹!ε

ιππ!ι·:έιι:ιο,πό ρππιιιιιιτ.Πιιο πάιπιιι

εδώ μι:υίΠιιΐωιε! Ρειι:δ.επιβο ταμι

τόκοι ροτιιιἀιοἐ.ιιπ° από πόριιι·υιι,

δ: μοάιιι:ι: απατά παοκ , :ήπιε από

Μ: ι:ότιιπι2Χ,& Βιῖπό ια:εριτ. πιοιιο

Βιια:τιί,ιιπ ΡιοάιιδΝο όΕ&ς [ικό 'π.

ιιιιιιε εότυπιπι.ιιίάειιιι· ε? πάρκο!

μα· οδτιιιτιειοιό Πιό:8ε ό; πιο :το πό

“πιτ ΕΜΕΙΣ ἀεἴεπίἱοποε ό: Ρι·οΒιιτάο

ιιεε,‹ιιιιιε επι πόέιοιει·Ξπόιι Ρι·ει:-Γοπ

πιει ορο:: ει·ιιι:ιιτ .‹!ε μιι:ι.ιιιά.Ι.ί·ιπ.6.

ω ειιιιι6.8εά άι: 2ιιιιιτ2τε Μπι ιιι€ιι:

α.ιπιι5,ιιι μι· ι:οιιΓοι·ιό ό: Γοι:ιό ω

ω” Ειεπι:Ηι:ιό ΜΜΜ ιια_1Πτίι, ιιι:ί

ΦΠ επάέ ι:ιιιιΠι άοΓοπΠοτιιε δ: Μάικ

τιε:ιιτιιι·Βιιιιιό.Ο.ίἰ ίπ ι:οπιιπιιπι εα

ι]επιέι; ειιιιΓιι.ρει· ιοτιιπι.8: Η πω: ε:

ΡΙιιι·ιπ.ειρρεΙΙει.ρει ιοπιπι.8αΕιιο πιι.

Μι.6,Επ.8ι Η ίΕι·.ιιιτπ.Ι.Π ι:οπιι~πιιπε.

δι πιιιιιιιι6 θα Μάιο οι ιππιιιΠιιοπο

πό Ριοεειιιιιιι· ΓοΙΞπιτει,ιιεΙ ίπ ΗΙζιι

τα ιυόιι:ιι.Ιο.:ιπ.θιποΙιιε άε ΠΜ δισ.

Μ' $οιὶ Ροιιο %Τιτιπερεια:ιιΒιι δ: πω!

πετιιιιιι $ειιΞ,επ παο ιπιει μπόιάοε

ὰ από :ιιπιι:οε,εΠ σπα ιικιεπα @κι

ια:πιοόό πιω άΠιι ρετιιπτ μισό ι

$ι:ιο 8ι ΐιιιι,ί3ιιιό ει; ΜΜΜ: ά:: πό ο?

Ϊ Η:πόόόο, έ ι:ιιια:ι·ιιιιι· πόςυιά Μ άι

ᾶ:ἱ ωεπωιοπε ροΓειτ πόρειΙι986 μι

πιό πιάετιιτ 9: Πε:πειιπ απαιτει άεπετ

ΡοιεΠειε,πτ κιιιιοιό από; ριιι:ίί·ιι:Ξ πει

ΒοαιΙριιιπι:ιό,ιιυεΐ τε8ιτ:ιπ Είπε ΜΕ.

Ρπείῖ.Ι.εοπἔτιιιτ.Ιιἐ πό @πιει μότο:

Ριιιι,9;ι ιιεπιείτ πο! επιιιιι 8: Για , «μου

ροτειι Γιωιπιοι·ιιι€ιιόε οόΡεΙΞεταιιτ

1:Εάε πΓιιΡιιιι:.!.ςόιιιΜπιό.ιτειπ ιιΜι:ε

Ψ Με ΓειιΓάατιιιΡιο ιοΒιιε Μπω

σιι:ιιτ Ηζόο ιιιιιι.Ι.ιπ οπιπιπιι:.8: ἐΕίἰ

ΐοτ.ιιέά.Ι.Μιό.& πο: ποιό.2Επε πω.

ιιιίοι: οι: όσο ι·:άιέϊο ΓιιιιΓά·ιτιιι· Ριο

Με ι:Ιι:ΒετωίΓά.=ιι·ί πιο ι:οτροι·ο Μ.

υιιπιιο : ι:ιιιιιι ι:οι·ροι·ει φα ιιπιπιπτει

Γιιπτ,εαπειιε πάπια ρτα:ΐειδι:!ι Μπι:

ιι: (Με Γειοι·οΓ:ιπ.σει:Ιε.Ι.Πποιπιυ:.8:

ιπ οοτροπ ειιτιι.ιιτ ού ιὶο :ιριν:Ι.σο8,

ῇ.Γε‹ὶ Η ειΙισιιιιιε.Εεοπτι·ἑ ιιιόειιιι·,3,

πό άοΒει φ ειιιιιειι·ι Γυρει·ιιααιπω

Γ:ιιιΓΔιιιιοπαιιτΙΈπε ρτοαι.!.πό ω

ἔεπἀῦ.β.ίἱ.8‹ ω: Ιοε.ει.ποπιι.εαιιο.Ι.

.το αιΡπωιο.ιπ Η.1ιό πω: πωσ Μ;

Ρτι1:02τ0 από Γ.ιιιΓά.πιοπό, 8: ει) π..

τό εΠ 8: @πιω τοΓ Μπιτ ὁ ιιιι·αιιι:

ΗἶεΙο πιοειι.Ι.Π:ά 86512 ροτΓοπ:2.ιιι

επτα π; επιι.Ι.Π.Ιτέ πό :ΙΙ ΓκιΙο ω

:από οπιπιπιιε ΓειιιΓάατο,98 ιπτει·κιό

ΜΜΜ ι·ομιιιιπιιιι· Εάειιιποπε,

πιι:Ξπι Ρι8ποτει πει ρει:ιιπιπ π! ΐο|ιιό

Μπιτ ΗΜ: ιπἀ.Ι.ἱι.ῇ.Γε‹ὶ Η άπιιιιο

τιιι.8ε Ια πιω 90 όποια” όιιἰε πό Ρο

ΜΗ ίΞτιΓέισοτι:,3ο εόιιιιιιιιιιι· Μπιο

ιπε ωιιιιοπιιπιιπίιιι.6ο ΓπιιΓά._6.Γει!

Ιιοάιε.8ι (Με εΡι£ε‹ εισ.ιιιιιιι.8επο

τεΙιτει.1ιόόιιιαιΙΙο τω” ει: ιπιι.ιιιι

ὰΜΜΜ ιι€ι εόπιιΠι,πό άεόοι ρων

ιπιιῖ :ιιιόιιοι·Ι τεροττ1τ0.ΐ0ι:ι ραπιιπι:

ιιιαΙιέισ ιιιι:ιτιιι.Ο.άε Ιιεει.8: ΜειπιαΙι.

Ι.ειιιιιιΙει.8ΠΈιιε ιπι:οι·άι.6: ι·οΙε8.Ι.

ιεΙε8ατοιό.6.Η. 8: ιΕάε πεἔ.8εΠ.!.ίἰ.

πι: Ιια:ι·εάιτπια.ιιπι5 ιιοικι μετά ω.

Ροι:αιο: η» τιιιιι:τιι.ιιό τπ:ιΙι οι πω:

Μ·ιιιιιιιι·,ιι ι: τω” τιῖπιιΞ αυτοι· πια

ΙεπειιΡιιπιδόι.ιε ει·ιι:ι.ιι: (Μιά !ο8.Ιιι!.

έ:: πι ΡιιΒ.Ι.9ιιοπιειιπ.$ο!ιι.ιιυπ Γιιπι

πιιιιεΠιοποι.Αά ρτιπιό ‹Ιε μα: Μ,

ιιιιὸό Με δειιιε πό Π: εοΒόιιιιε ει!μ

εαπ θιι:ιόόό,ιατίοπιβιιε Ρι·σεάιδιιειιιί

Π ιπ αιΓιι,ΓειΙιι:οτ ειιιιΐιιο οι: τ.ιΙίΒιιοιι

η ροἱΐει ιιιπιιιιιιιε δι Γι:ιιιιάαΙιΞιπ π.

ιιιι:ιτοιΙΙα οιιιι , ΓειιΙοεο . πω: τυπο

Ροπιιιιτραττ€8 Μ μεσω ι:οιιιρεΙΙι.

ιιτειι.ΙΈάο ίΐι:ιι.Ι.Ρεπιι!.πά Γει:ιιπόατιι

πιια:Πιοπό πι( ιπίιιππι ποπ Ρόι'

μα· ειιιπιιιό ίιιτιιι·ιι:οιΒο ιπι.ιιτοίοι· ε Γιιπτ ι:όΡι:ΙΙι 8,ΐάοιιιιΤοπο: ιισι·εΧΡοι

ΗΙίδ



μη. Με τκ.«Νω ΕΤ. ΕΤ ΡΑΟΤΙ$.

@τα Γυρετίιιε αΙΙε8ατιι.8εό :ιΙἰο πω·

ε!ο Ροτετίτ αὸΙιἰοετἰτειτιεἀἰῦιυἰὸεΙἰ

α:: ειιιὸδ μπώ” ρτπεἱρετε ροπή:

Ρειτ:ἰἰπἱιιι·ἱιῖτἱ,οιιὸι:ἱ ΜΙΒ οΙ:ΐεηΠο

πε θεπιτ ωαπο ρα:πει:8: ειἱΞ ρο

τετἱτ ᾶἱἔὶἱε ίηἱιττἱἔτἰοικ εί'εί8ποτε εδ

Επεε.ατ€.Η:άε οΗἱ.ρτεΐεε.στΒ.Ι.ῇ.5.

5.8ε !ΐ.ίΐ ιμιίε Με εΠε.ποπ οΒιετηρε.

μ:: τοτύ.ιιεΙ :Πε ουὸά έυε!εκ ει· εμε

Ιίωτε ρετΓοικιι·ϋ Ροτει·ίτ Γιππει·ε εδ

Ξεθιιτπω,8: άεοει:ιιτ ΙΒΝ: πεἔ.ΒεΠ.

Ι.ΡοιηΡουίιτε.8ε Με επἱτηο ἱρ Με Π:

άεατ,ρόπΓυο οΗἰειο εδρεΙΙετε οπο,

ιΠ6Ιοε εε! ρεεε 8ε ει! αωτωεοΠαΠ

εΙειπό οΕΡεποεποο,θευτ ΑΜ: Η: εδ

ττα6ΗΒιιε δετί εοητἱη8ἰτ.ετἔ.Ι.Π Πάε

ι9 ἰυΠ`οτεε.5.ῇ.* ιτε €1ι12τ0.Τιτίι1$ απο

Β

Γ:ιιιίτ 8εἰίι ‹Ιε ουΙκιεκἰΒοε ΠΜ ρε: εΠ

ΒόΙίε:άεπιιΈ υει·ιετϋ: Μ ρεεέ 8εκτέ!Σ

Α&ίουειπ οι: Μο πκιΙεδειο , ιἱε ουσ

πΠιΠ με τεΠεε ε6Πει:,υεΙ μι· ε6Γεί?

Πουεωεωοάο οιιπτἰτιιτ,υυπουἰἀ εΙΙ

Ε!ι1ε δόσε Ροί'είε άσε Ρ"ωεεω υι.ιΙοε

τἰΒυε εοπάεππωτί,ΡτοΡτετ :Μέ κι·ΞίΓ

εδΗοι·ιεπι 8ε μεση οικω Έε·εετιππ

εάίουίεεω98: οΜετιπ οικω Πε:ι:μιο..

ι·»ίέίε ιιΜετυι· εόΠτετι ετἱτπἐ,ουἰ μ

εἰΓεἰτιιτ:ιιιἱΕ‹ἱε Πε οιιἰ οο.ίπΕι.Ι.ουο

οἰαππ.8εἔαεἰτ υὸε! Ρι.ιπίετιπτ τ:ΐουεπι

εοπΐε·ίΓυε:ιι: 2:όε Βο.εο.εμ1ί ειητε.Ι.ῇ,

δε ῆ.8ε έίάε ἱυτ.ἱἱί”εἰ.Ι.ἰπ ΗΓεί.8:Ι.είω

ς.ἰο ΡΑπ.8: εοηΠιειιίτ πο.Ο.άεΔοϋα.

Ι.ίε€ᾶτ.ωείτε! επίπη ιιΜετιιτ εοπΐείΤυε,

ουὸἀἱΙΙυιὶ τυαΙεἱἰε€υπι εοιππιίΠτ.άε

οπο ωεἱτο εοπΓεοΓυ Ιεἔἰτιπ (Με το

ἰιιὸ.Ι.Μ ΓοΙιιτἱοπειπ.8ε Ο.εΙε Ρ3ε.ἱπ

τετ εωρ.6ε υεοἀ.!.εοωιιπἱίΤοτἰεε. 8ο

Ιιι.άο.Ουί.άε Γιιιι ὸἰεἰτ,9 Με 8είι1ε,

86οιππίε οιιἰ Δω ρεευπίει ττωίῖΒἰτ

σοὶ ρΔεἰΙΕἰΕ,ιἰεΒεσ.τ ΜΒετί οπο εοιν

ἱείΐο,ἰιι Με ε2ίῖΒι1ε ἰπ ειΒι1ε ττἄΓειᾶἱο

μοΒΜτε εΠ,Μ ουὸι! Ροίἐἱτ ε6άέπει

κ1ϋειΙιοε:άε οπο επί: :Πε οι πο.3'.άε

Ιιιἀἰ.ἰι›ὸυ.;.ΡοτεΠ.υυᾶε :Μ εαυτο:

Ιειτιι άΙε,πει ρεεε ΐοι·ε ἴΔεἰειπόΞ. Μέι”

£εεΙτ ρεεεω 8ειτ:ιοΓειέΉοοεκπ Τίτιο

ιὶε ιιιιΙττετἰΒυε, πω άἱεωπιιι· οιιὸά

ΜΜΜ: 8: ί·-εεπ εί1δ:πεΒετ πωπω ω

όΙα υυΙπετει Γε Ε”εεΙίΤε,ιιε! ιπει!εΗείει

εὁωἰίἰΠε::ιΒΠεΙΞε ειπἰπι επιπε!ει ποπ

οοεετ:υτ Ο.άε Ισπ3].ΒΕΠεπι€τιΙΙ11 .Με

ου:: άυβίτπτΕοπΙε ενιαίο ίπΐετϋτιιτ ίιι

εοπετ:ᾶἰΒιιε,ἱυε εοπιτπιπιε οσο Ια:

άυιπ:ιπ Ι.ουί ωιιτυ:«πι.ί·ΕπΜπ. δομ·Δ

ωεωω εΠ που ΡοίΪῖ·: ττωΠἔΙ Π: ε.:ίϊ

Βιι:,ίο τμήΒικ ποπ ίπππέιπετ Γειτπειιί..

7-0 Με μεσο : * ωΡοηε οι1όά 038 ἄπ

Με ΠΔτυτἰ..Ρ ΒοτηίείεΠο πιιροικτυι·

ραΜ ρεευηί:ιτΙ:: ιιῦςυἰ‹:Ι ΗιΡει· ίΠο

ιπεΙείἰεἰο ροτετΙ: ττἄίῖἔἰ9 ΚεΓΡδοεο,

όίε ρτο8ε εοιπτει,8ι Γο!.υτ ιτιοτ.ίπ δ·

ΜΗ ΊυπίἘἰο.Ιὶιρτἑ,ιιττιῖ Ρι·οειτ.ἰιπετα

Με" 8‹ οιιΞάο.1κ6ροπε,οπόά φ:Ι.

ω” πιοττιΓετὲ· ιιυΙπει·πιπ, ίειεευε ίιι

Μάϊο ειεεερἰτ Ρωσίτδιίωι:,8είπ πιο

ΠΙΝ' Γεεετόο:ἰε τεεἰρΙἐτἰε ποτπἰπε δε

υίεε οίἶεπΓοι·Ιε,Γεεἰτ μιά :ὶε ίΠο τικ

ΙεΠειο & ΒοιτιἰεΙὸἱο:ουπτἱτυτ επ το

Πε ΡΗ ιτ:ιΙεπ 84 εειπειτ.8ε υποετιπο>

Πε:ουία Γαεετοοε εθ ρυΒΙίεει Ρεπο

ικι:υτ ἙΕεΙεΙιιΠἰ.&ἱι1.Ι.ίιιε ριιΒΙἰείἱ.8ε

πισω: Ρετ ΡυΒἰἰεἔρετἴοη;ΐ ειεεμΠτί

τι:: “Μο 8‹: ίυε:οτ ΗΪ‹ὶε ειόορτ.Ι.ποπ

ιι!Ιτει·.Εε6Μ οΜετιπ 9 Με. μι: που

υειΙεειτ: ο ειΠετί Ρετ εΙτετίἰ πό κουί

τίτιπ ιἔἰο:ιιεΡΕόε υετο.οΒ.Ι.Πίρι1Ια

6ο ἰΠι.5.εΙτετἰ.ἑπίὶἰ.εΙε ΕπιττΙ.Πίρ. ο.

ΔΙτετἰΠἘιἱε κε8.ίιπ.Ι. υίτιιτεΙ5.5.Επ.

ΙτέΙΙΙε Γεεετάοεπό ε?ϊ ΠΙΕιισ,Γει·υυε,

πο! ρτοευτατοτ,οουε ποΜε α&ιο Δε..

ηι1Μιιιτ,Γεό είὶ εκττεπεει 8: ΙἰΒετε Ρ

Γοπε:86 μι· 1εωε ρει·Γουετπ πιο με.

ουΙτίτιπ ειθίο:ιπ ΕΕοε υετ.οϋ.!.8Ιίυε.

8: Ι.Π ίΕ8.ο.ΟΒτγΓο8οπι18.ά άε οσο.

οιιτο.ίσάΞε.ροΠ.ευπτ ιτπυε.8: οιιοά

οί πι: εΙεττι.Ι.ἱῆ. Μπι που Γο|ετ ουίε

αεί-ει;

ο

ε

!



Με ττιΑΝωοττοΝττν8. τ."

:Βΐι:ατί τοαάετααετί,ατ ΙΈιίι·: τοΜΗ:

Ι.οι:ττατα. δ.Ριτα.δοί. ι1ίσ ααὸιί Ρετ ατι

Επι: δι τι-:τιατιτ.ατ.ιί.Ι.αοα Μπα. δ: ῇ.

Με μιτ:Ιίοίί.δι τι:: Ρτοι:Ιίαίοτεε ιίιτόο

:πω απο , ια τετ Ροτίατ αε.Ιι·:ατ οιιτὶαί

Ρατεατ,ατ1Με αετϋ.οι:!Ε.Ι.τΙαοτίω.δι ί

ἔαίιι Ρεί&ιιτιί Ραείε Βιιτοτ:ίοίΙο ι·:Γτ , α:

Με αιιία.τοΙΙό.Ι.ίιιίτε. δι φαι ο αο

τετ Γαατ ιία1ΡΙί5ιίί.τΕιίεΙίΒα.δι ΡοίϊΒ.

Ι.ι:ίιττί ιταίαττπί.ΐαρτιί είται ρτίττι:ίρ. οί

θό εΠ,3› ό: ετίαπίίπε ετάιιΙτι2τίί ττό Ρο

τι τοϋ Εστί μια ασ! ττΞία&ίο. "' Στά ρο

τίι: ιταα:Πίοαεττί αποφ Γ2ξτίαε ι1ίιίίαΦ

&&ο τοτσ.Πειτατό «τα ααα! ι1αίΙίΒιετ,

ι1αί ό: 111εί8ίί:ί0 ΙίαΙ:αιι·:τίτ Ρεπό είπε

. αι:οαΓατίοαό Ροττοθεττ1, αεί ίαοαίίί

Βοιωτια ίαοίίοετατα, αιδιί ε:: ίΠο τατι

]:50ί0 Ρατιίτί αό Ροίξίι. ι:οατία8ίτ Ψ

ααίιία.αί εοταπιίΠτ ιιιίαΙτοτίίι, αεί ται

τι: αει:αΠιτίοαοττί Ροττι:&ό,αεΙ ίαιααί

ίίτίοτίστα ίαι:αΡτιιαί , αεαίτ π! Μωβ

ειδτίοτίδ ιίι:ίΠο αιίαΙτετίο, Ροίὶοα αιο

τὸ πεαΓειτατ αείΠο αιίαΙτι:τίο δ: ακα·

Ιοίίι:ίο:Ρτοοπατ τοτε ι:όιπίπαττι,ιμία

.τίτατ :τα Με ττόΓκέτίο Ρτοίίτ δία . 8ο.

Μ. Ι)ίι: ι·ίαόιί Μταταττι ίΠαιί πό αιτία

ία·Βοο ι:ειΓα,ιιεΙ ίίαιίΙίβατ : τμ ι.Ιε οαι:

μπώ ίίετί μιλαω, δι Μ: Γι:α Πατατό

1ίετί Ριπαίτ,δι οι:οατι·3:ατ αοτ.Λετατ.

τι Ο.ιία ιίε:τε.ιίικατ.ία τα6.Ιίο.κ.* Μετα

Ρότα: ιιιιιδι:ί. Τίτίαε ΡατεαΓείτ δ: αα!αε

τιιαίτ $είαττί , ίτει οαὸεί ταοτταιιτ ίαίτ.

ότι: $ι:ίατ τεΙίααίτ Ρίατιτε Για” Μετα

όι:ε ίί|ίο: ίίαΡαοι:τι:ε,δι α:τοτό:δι Ιία:ε

αποτ απο τω: ταττίίτ ιίίδ:τίε απο Γαία,

Γι:α φοιτ ἐίατο ΠαίτίοΙεται :Η οποία

ΒΙίοταττι Γαοτατα.ίαει: αετὸ αποτ Εστί:

μπαι άδεια Τίτίο άι: ι:ίί&ίε ααΙαι:

τίΒαε,δι αι: αποττο ιίίδτί δείί Ρεττίε ιίί

ξωτικα τί1ίοτατα ΡαΡίΙΙοτατα: Φωτί

τατ επί απο μια ι.Ι:τίο61Ε. 8ιτ:τατίο ιιίτίι·:

ται· ιιαὸιί οσα: τρία τιποτα δι εατιιτο

τετ ία1Ραδετα,αι:οίτααί ι:τί8έτσε,αοα

αίτια τι:ιαίττι:ατοε , ρττΠεατ οΒίί8:

τίοτίίε Ιιόατ.πίοαοτα. Ο.ιίι: μιέ).Ι.ρ:ι..

&ατα.Ιτό αιτία τατοτ Ιοι:ο όοωίαίίτε.

Μπιτ, :ατα τα ΡαΡίΙΙί Βυτίο :ιιίππίαί

Πτσίτ,αοα εαια ιααΙὲ.ίἶΪρτο εαίρ.Ι.ιιαί

Ϊααὸιιτα.@.ίίτιιτοτ.Ειτόττἑ ι αίιίοτατ ΕΡ

τατοτ Ροτείτ ι!ι·ίεττο ίιιιίατται·Ιατα αι

αιαΓα ΡαΡί!!ί. ίΕιία ίιιτείατΑα.Ματοτ.

Ιτεπί ιταίει τατοτετ ίαττιτίτ ία Ιίτιατί: απ:

τΕιίε ία |ίτ.ίατατ1. Ι.αίιίετιπαε. @Η τα

πίι·:τί.Ιτετα αίει τατοτι:α ίατ:ττίτ ιίιε τα..

Ιατιταία,ατ (εδο ιιιτα.ατΙ.Ι.ίί.5.ιΙαοά

οοΓιτταατί.Ιτι:τη τατοτ ροτι:Π ττεια(ίειζι·:

το ειπα ?ατο , ααί και Γαοττειίιίτ.ιιτ Π:

είε ΐατ.Ι.ίί Ρί8αοτσ.6.τί.δι Ι.ίτιτατιίατττ.

@ταιιί τατείειτα.Ιτεττι τατοτ είτ Ιοεο ιίο

πατα. ίτ:τίο πίττα. δι Ρετί.τατο.ί.τατοτ

ι]αί τιιτι·:Ιειια. $οΙα. Με ααὸι1 Δα: ι:Γτ

σὲτταιπ,Τίτίατίπί!Ιαιὶ ρταιίίθατα Ιω

ταίι:ίιίιαπί ΕθΕίίτι!,δδ και: α:ιΙετ μ:: τα·

&ει:Διίτ οσα ώ αετιιιαί, δι ται:: πιό ιτε

ίΕΕ:ιΙΕ21°8.ίΕι:18 ίιιτείιίτεια.Ι.ίίί.διί·Ειω

τ; ειιΙταί.ται:ο.Ι.Ι.ατίαα.ία Ιίασε!. * Ρότα;

ίτετατο παπί, ααὸι! Η Μτιτίίταε το

τααιΙι:Η:ίο Βιιοαι:τίτ μαϊ ειπα οτϊΕιία..

Γο , ι1Βίθίικί12τδιω3118 , Ρώτα σήτα

άι: Β:ΐαο:οαα:τίτατ τα ακροάίτ 9 μι:

ρτοι:οιίεττ ειδ οττίαίΒαε ίίςτι·:ιίίβατ, αἱ

Γαία: πετ Εταττι:ε δι Ιία:τοιίω:ατί ΓαΒί

ι:ίτ Ρτοςετίετε Ρεπό ὰ ιίαοΒαε τέίται·ιπ.

ιίίι: οαὸτί εΠ τίει:είίἔ, . οποία” Μετα

τω; από Γαείαατ,ρετ Ιἔιὶι: Ιοε.ίί.Ι.ίί

τα. ρίατίοτιτ.Πγα. *(Ιτετα ματια ιια:εταο.

:ιό α: Βέτο. Τίτιατ δι $εία: αεαι:τατ

πό αιτία” δετιιί αιττοετ:ι, Ροίτ απο το

εστω: ίπποι· Π: ραι:ἑ,ααΞ Γεταατι: Ρτο

ταίΓοταατ Μ: Ριτσα αττικό ΙΙβι'3ΠΙΠΒ

Ροίτ απο Τίτίαε Ραιέίε Ματ” πό Γ:τ

αειαίτ ,τμ Ει:α8ιτ δι ααίαι·:τειαίτ τω,

$είαει αστο τι:Ροτι:αίτίτ ΤίτιιΊ: 91Ι2τἱἔ

τιιίααίιΙ διτίατ Ροίἐίτ αειταΓειτί τ:ται1αό

αίοΙειτοτμιι:ίε, δι :τάρι1:ααπί Ρί°0ίΠίί

Μαιο ι:οααεαίτίΒδτ αίάι:τατ φ Μ: α:

ΚΚ Ο.αδ



εεε ΠΕ ΤΚΑΝεΑοτιοΝιενε.

Ω.ειάΙε8.Μ.ιίε ιίί μίεΙί.ιίεΙ μίυε.!.ίί

Ραπ. Παπ τρία ποίί ίπεοπτίπειί Βοε

εεί:,Γειί εκ ωιεί·ικιΙΙο , ειίοί11ίείιπό

!ίευίι:ιιι 1Έ.είε υί 8ιιιί επω.Ι.ίη.6.είίπι

Ρίοευαιτοτ. Παπ ιμιία ΠίρωΙ.ί:ίο Πι

δέε ‹ίε οί που Γεείείί‹ίο , Γί:Ρίιιεεοπί

πιίιτίιυτ:υτ ίΈ‹ίε οι 8‹ οί είπίε.Ι.ίίμί·ζ

‹ίε ιίεψ.οΒΙί8.Ι.Π Πι.ίτεπί ίπ Πίρυ!.2

τίοίίε είε ί·ειτο;ιίτ ίἰίε τε.!ίε!.›ε.Ι.!ί Ρίο

ευκατοι·.Τι.ί Με άίε Π·είιπάιί ά.θυίΙ.

Ι: _9μποτί ροτεΠ εεευΓειίί Κ άε μια τυ

Ρω,ιίεΙ εοουεπίτίεά Ρα:ιπιπ,ρετ Μ).

είε Ρειᾶ.ί_.εἰιω Ρτοροτί.π.6ε κίε κάθε.

[Με είπω ;ιάει. 8: Ι.ίί εε ππιίοτ.& ΙΕ 1

ε!είιίοΗίιεΠ.Ι.ΠίιίΠίτυτα.ίπ μίοε.1τε

εμ ρεεε: ΓεπίεΙεόπίίωι μια, ΓείΙίεεε

είίι Τίτίιίε ιιυΙπεημιίτ $είύ;ει·Βο είπω..

ΡΜ: εβίτιίιτί πό ρότ:ιίτ ΕΜ επείζί.ίί

άυο.5.Η.Βοε εσύ πίτε!Ιί8Αε @εφε

ίπ εΒεί·αι Ρίκα Π: όί&ϋ , ε; ρα:ικι πο

τιεε εόπίίιι:ιτιίι· , ειίοείεε εόπτειίει:τίί

Βιείίτ:Πειίτ ετίεΐ ί ο ε6ικίεϊίΒιίε εΡρο

υίιυί:ειίίε :ιῖε Ι:είίε Ρόι εεειιΓετί:8ε τε

πάω ρα:πδ,ιίτ ΕΕείε ττεΐΕ1.Ι.εμιί Με.

8: εί.Ι.ίί κίιίο.ίιί ίί.‹ίε υιίΙοετίΒι1ε αυτό

Γεπιρεί ιεΠειυτ:εμ πό άεΒιιίτ ΗΜ Με

όί&επι Γυτιίετε:ιπ εεε 1ι.ιόει:.8ε εεΙί.

Ι.ειιΙΙιίε.8ε ίξειίοά ίπετ.ειιυ.Ι.εκτετ.8ε

δείεΠεε.ΙιίΙ.άε οί ΡυΒΙί.Ι.ει·εάίαπεε.

Μ· "' Φιμέ πίδιεαιό ίπ ετίφίικίΙί εε! μι.

ΒΙίεο ίιιείίείο Ροίείτ άεΙ'εττί ίυίιυτεπί

άιίΜίείτ πί.Απο ειίὸιί Πε.εί81Έάείιι

ι·είυί·.Ι.υεπί δε ΡοΠεε. 5.6 εΞπετιίτ.|ί

εειροΠε:ί ω” εε ττΞίίἔί πόροίΒίτ:

Επί Με Γεεϋιίιἱ όο.Οείο .υίείετιιί· Μ

Μπιτ· Ιοείί ίπ ιίοΙιατκειτίο, που :πίεση

πεεεΠίιτίο υεΙ ίιιιίίεί:ι!ί ίιπειίτιετίτο:

εὺπί είι1ε μοΒατίοηεε εΠ`ε ιίεΒέτ Γο

Ιε εΙατίοτεε. (Με Ρωί;ωτ.Ι.Β. νΙτίίτιὸ

είπε πίετε:ίετιι ίΠεπί ίετεωίο ειπα:

Πίοιίετιπ ίοίίιπιί·ε,Ρετ ιμιέ Με πιείτε

ω· εεεεΠίοπεε ΠωίΙεε εΙεείάίίιιίτ." Ροή

πε ευὸά Βατιιτιΐ Ε: ίπ είωίτσιτε , ειίὸά

ειιίεείπε1; Γεεείί: Βοκείείάίίί, πιίεςιίΞ

ροίΒιι ΜΒεκε μίεεπι ε: ε6εοτάίΞ: 8:

Η μπει? ΜΒιίετίτ,εμιοεί ιΙΙείμί: ποπ

μού: είπποάο είΙ ειυὁά ειιίάεπιί Με

ίπποι: Ρί·ομία ΒοίπίείεΙίιίω πό απο

ΞηίΠ::ίεά τηίθωίτ,οτάίπευί:,&ππιπ

ειιίίτ είιιὸό ευίιίειπί οεείόείειιπ: σε

τίωτ ειίιπειιίίό Με πίεΐιίετίε ροΙεί:1ε

είπε ρεεε , 8‹ εε ΜΒΜ ω” μοίίι. δ:

εεείειυ Μ είιι.;;Πία;Ξ ‹ίε ΒοΠίε,Π Πεηίίωί

είίεετιίτ α) Μίκι ίοπίίείείεε εξω-Μι

άεΠιιίί:ιιττιππ @σε είιίε,εΙυί τίπειίε

Μ: 8: ί:ε·είτ ίίετί Βοπίίείάπίπί , είεΠωί

ΡοΙΞίίπ 1 . ΑΙΙε8ετίοίίε: είπω ίεΒ·;ι.

ΐεπίΡε::: Εκο ὰ αφτί εί,·Γεείιιιίτ.ρίο Π

Ια ευεΠίοίίε εμε Πίειίείείί·ίιιίέ”ία ,εε

Βοίτιι.5.περοοε Ίιιεκί Τίτιι.ιε. δ: πι·

θεί είε απ. .ίτεπί ιιί πί:ιίίείστ.Ετ ία. Ρ . ε] . -.

Ρτίίτίίε ιίίἀειυ;_‹1ιιὸαίΙΙε,ςυί πίειίέσε

Με ίίε:ί Βοπίίείσίιίτιί, που εοίίτ`ίπεει4

τικ Με ίΠο Ππιπο, :μισεί Ιοείιίίωι· είε

ρεεε , ιίεΙ ι:ίεΠι·ιι&ίοπε Βοηεί·ιί, δε 9

ίΙΙικί Πεει.πιικιί που υεικίίεετ Ωω Ιο

είίπί Ρε:Γοπ.=ι πίεισίωτίε,ίίευτ ίπ Ρετ.

Γεω μ·ίπεί αἱ:: τεί:εμί:ι πι ίΡΓο Μ..

απο ειιΠαΙἔ πίείπίο άε πίεεάεπιε
ε ι - . - '

Γε‹:Ι ΓοΙιιπί είε εοπίπιίττευτε Βοιιίίεί

όίυτιί πεί πίαΙεί·ίείιί. Ετίόεο ΔΗΜ ε!!

πίεσε!επε,8: ειίίικί εΠ ΐαείεπίε : ίπ μι.

:ετ ε:: είιίεείίωκε υοεεευίοκι1 ό: πο

πιίτιυπί ιίαι·ίετ:ιτε , ε: ειιίΒιιε εΙίιιειΕ

ΜΒεπτυπ εί·ί'εδτυε:υτ (Με εοεΙίεί!!ίε.

Ι.ίί ίόετο.Ιπειιί τίυίειΣεπ είίείτ εκίστεΒε

:Μπιτ είΓε Ιίοίιιίείόεω,εΙίσω τιπΐείΞ..Ν

τέ:υτ ().«.ίε εεευίΞί:ίοιίίΒ.Ι.ποίί ίείερ.

Με:: ίεί:ιιτΕ`ε€Ιε Γυρω @απου κκε!
. . . . ε -.

ΜΒΜ:: Γεᾶεί @Ρετ ει!ιο ,εοφ Επι. άι

ιίετί:4. $ι είπω Ιϊατιιτετιίε ΡΙ:ιευίίΐετ

ίἀείιί Γετι1ειτίίπ ιπίο,τίυοά κι αΙίο,Βε

πε ετα: είε Εεε είίεετε δε ε: ι·ίττίεπε.

επ.Ο.άε είιάιι.το ί. Ι.ιιυίεει. “ζεί πε σε

τίτει:.Ο)ιπ ίἔίτυι· ηό άίκει·ιίιίτ, @Με

ΙιεΒετι με 0πίίίἱ`0.ὰ με Με είὶ Με

ί ΉΠοβ.

 



ΠΕ ΤΚΑΝ8Α Τ Ι Ο Ν Ι Β ν δ. π”Ο

ειιτεΔ.Π”.Ποιιι.τικι. Ι.Π ιιετὸ.5.‹ὶε οίκο.

Νειιι·ι 8ε Με ΙτιιΡειετοι·,τιιι:ιπάο ιιιιΙτ

Μαι: Γει·ιι:ιτι ιιι τιιατιάτιτοτιβιιε δ: Επι:

τοττΒιιε,ειιιοά ιιι ιιιΠε τω ΡιιικιρεΗ

Βιιε , Ποτ: ειιΡι·ιτιιιτ Πιο Ιεεε : ιιτ Ο.εΙε

τι: , τιιιι :τά εεεΙε.εοιιΠι.Ι.Ρι:εΓετιτι.Π.

ει:Ιιιείετιιεε. ει ο ετιτιι Πιιτι.ιτΠ τιειιι:ΐ

κ!ετιτε τιιιΙΙειπι Ρἔεειιτ τιιει·ιτιοιιδ , εεε

εΙἱςιιἰτὶ ιιιιιοικιτιει·ιτ, ιεΙιτιςιιιτιιι·ιιιτι

τ:ότιιτιιιι:τιιιοά :Μπι τιοτι πιιιτεί,τιιι:ι

τι· Πατε1ΡΒιβε:ιτιιτΞτιτ (Ζόε τεΠ.Ι.Γιιιι

ειπιιι:. ει· ο ιικΐτ!ειτιε ροτετιτ ΙιειΙ:ιειε

μιεετιι: 8τ8Ιιεείτε ρι·οάεΠ Με Πε τι.ιτε

εόπιιιιιίιτιτ (Με τιιιιιΓεε.Ι.τιιιιι Π8ει·ε.

δ: Ρι2Γειιε Πτττιιτιιιιι που ιιειιάίαιτ Π

ΕΙ Ιοετιιιι.Ρτατετεε 1ιοτ: εΠ τεειι!ει·ι

τει· ιιι ιιιτε ιιοΠτο,ιτι Πε εεε ωωιω

θί ιιιτίε ,ιιτ ω Πιιτιιτο τεττει·ίι,8τ ιιι Πί

Ριι!ειτίοιιε,‹ιιιὸὸ Η :μισά που εΠ ειτ

Ρωπε ειιτιτιἱ, ΜΜΜ: ?το οιιιιίἶο: ιιτ

ΠΖ‹ὶε τιει·Β.οΜι. Ι.ιετιιεειιιίτι. ].τεΓροιι.

ιΠΠ ραΙΞ τιετΙ:ιε ειρτιιικιτιιτ: ιιτ τΕάε

εδάίε.οϋ.τιιτ.εαιι.Ι.Π ε Γει·τιο τα 1ιοε.

ΕτΙε ιιιιιιτ.Ι.ιτειιι ετρι.ιά.Π.ειιτ μετα.

δ: Πε τε8.ιιιτ.!.εκετεΠε.Ρι·ε:τετεε Πει

τιιτει τεττετιιπι Γιιτιτ Μαι ιΠ1°ί8,& Πω

Πει τειιτιτιεπι πιιιΙσε: δ: Πε ιιιιΠΠ ιιιτει·

Ρτετατιστιειτι 84 ΓιιΒειιιιιιττιπι ιιιτεΠε..

Ετιιιιι ι·εειρίιιιιτ, Μ! Γεευιπ!ίι εοτιιιιι

ιιει·βει Μπιτ Βι·ειιιιιισιτίεε!ετιι ιιιτεΠε

&τιττι Πτίέτε'8τ ιι8ιτιε Πιο: ιιιτεΙΙιεετι

άει,8τ ίεεΠάιιπι ι·ιιεΙεπι 8τ Ρι·ιιιιιιιιι Π

τιιΠαιτιοτιειιι: ιιτ εφε δ: ὰ τιιιι.ιιιιι.

ἐΒ.ιιοιιΠ.Ι.ΡτοΓρειιιτ ΙεἔιΠετοι.8τ Πε

εκει·ει.Ι.Ι.β.ιε τι. 8τ Πε ιιιι.τεΠ.Ι.ειιοά

εοκιΠιττιτιιιιι.Ριπτετειι ΓοΙίιπι !ιοιιιιεί

ό: εΠείτιιι·, ρτοΡιιὸ Γειιιρτο ι.ιοεεειι

Ιο,ιΙΙε τιιιι ιικιιιιι τικΠιιτιί€ε εετἀετε δε·

ω: ειπε !ιωιιιειάιιιπι άετιιιετιιι· ὰ

αεάε.Π.εά Με. ΑΦΜ. [ιτε Πτήσεω

τω.ω μέτι.ίει . τι ιτι1πωω πιειιιιι δα.

ιΠε ειιτειιι πιτιιι65ε ιι6 :ιεΙιώιιιτ, Γει.ὶ

ΐοῖιἱω _ιιιιΠάιιιιιιτ. Μπι οιιιιιιιι9 ΔΗΜ

εΠ Ειεει·ε,εΙιιιά ιιιέίτιετε :ιιτ Π·:Πε πια..

_ιιιτι.Ι.ιιή.9'.Πιι. Πε εΠτιε εΠ Βοιπιειι:Ιει

εΠιιε εΠ Μέσω”. ίδιο! $ΙΙΙιι.Ι.ετΙ5.5.Π

εετττισ.δτ Ι.Π Ρτω.ιτε ει: τόπικ δ: οι

όιιιεεοτιιιειιιειιόι,ετΒιιιτιιι· :ΠΜ είτε

τιιἱὸπτειιι,εΙιτιιιι Ρι·ιιιειρετΙει οτ Φάτε

Πόε111Παττΐ.Ρτε:Πετιτε.& Πε ειδτ. δ: ο!»

ΙίΒ.ΔιιτΙι.ιιοτΙιε. δ( τ:οιιεεΠιιε εΙτ πιο..

Με :ιτειιειιόι Πε ιια:ΠίοιιιΒιιτειιιιΙί

Με Δε! άεΙιότα:ιιτΠ.άε τ:ιιΠ.8ε εκτι.ι·ε.

Ι.Π.τιά Π.εεοιιτιεΙ τιιάετιιι·,τιιιοά Μετα

ιιι τιιιιτιεΙτιιιτε Γει·ιιετιιτ,εμιτΜ ιιι Ποιοί

τ:Με:δε ά:ιτιτε ιιτικιΙιτιιιι δ: Πειιιοι·δ,'Ρ

Ρτει εειιετιιΙε Βι·οεεττΠειι ε «μισά Πε

Π: Ιωει εοπιιιιιιιιιτει· ενά ιικιΙεΠειτι,

τμιὸτΙ τιιιι ιτιεΙεΠειιιτιι Πω ιιιέτι.·ιιιιτ,

ιρΓε ΓεειίΤε ιιίτ:Ιετιιι:8: Ρει·ιπάε μιιιιει

τιιτ,τιε Π ΠεείΠετ:τιτ (Βία: οι 86 είπω,

Μ. 9'.άειεειΠε.ΠΕε!ειιιίτιτ.Ι.ιιοτι ΓοΙΠ.

ιιι ρτίιι.8τ _6.Π Μιτωα 8τ σ.Ρκοειι

Ιτιε.8τ Ι.ιτειιι εριιτὶ Ι.:ττιεοπε. Μπιτ.

Γε.8τ _6.ευάιτιι!Γε.τίάε πάω. τιιτ.Ι.ιτε

ιιιιτειιι. ε.8εειΠ°τ-. 4 ετιιπι ιιιεΙεΠείιῖ

τιιατιάειιιτ Πει·ί , ιό ριορι·ιε ιικιιιιι τε

ειίΓε ιιἱΠεττιτ.ιἙ‹ἱε Πεα.Ι.‹ὶιιιιιε.ῷ.Γειιε

ττιε.Πιι ,ι Πιιε τ!οπιιιιι ιιιειιιι 8τε.Π:άε

.πε Πιτιι.Ι.Σοε ίιιι·ε. β.ἀεἱἱειτ.Πἶ‹:Ιε εε Ε»

:με τε&ιιτιι εΠ.Ι.ῇ. Π. ι.εοτι·Πριτ ετιιιιι

εΙἱτιιιι ε: ίε ευιιικιιιόετιιτ.Π.άε ωιιε

οιιι.ίιιτιι.Ι.Π Πει: Μ τιιιοά.6.Ιιοε ιιιτε.

ιιετΠ.ιτειτι 8ττμιι.Ιτετιι Ιιοττιιιιεπι ω

τει·Πεείτ 8: ε1τιί ιιιιιι·ιό.ιτ , 84 τιιιι ιιιοιτιε

ειιιιίειιι Ρωιωτ.Με ΓοΙ.Ι.τι ιιιΞάειτ.

ά Ι·Εειε μιτίει.Ι.ιιτιίι. 8τ ΠιθΙιτ18.Η:ι:τε

τε ιιιάι.Ι.ιε τ” άειιι.τ.μιίτι ΡΙιιι·ε9 “α”

είτ Ιε8·ιε,22 ιτε εΠειτιιτ Βοι:ιι€ειάε, επί

ιιιατιτιετ, ιειιτ τιιιι πιτιιιιτιιιε ΠΜ Πεςίτ.

:Με Ιε8.ΑτμιιΙ.Ι.ίτε ιιιιΙιιει·ετιιε.ιι.τΐι.

Με εΠ ειιιιιι τε8ωμτιτει· ιιι Ιε8.Οοι·.

Πε Πεε.ιιτ ιιιΙ ιιιτειΠτ Με: οεειάειιτε

δέ ιπΠά:τιιτδ, τ1εΙειΙἱἐ`ιε ιιιοττίε ειιιιΓειτι

ΡΙιειιτε.ιιτ τΕάε Πεε.ΙΑ.ιιιΠι1ιτιτετεΠ.8ί

ιδιε ιιιιιιιιιιτετεΓΜτε,0 ?τα ΠεξΜ'υρ

ΚΚ ε, τηο,ιτιττ:



14.8 ΒΕ τΚΑΝεΑοτιοΝιπνα.

υπο,ίπτεΙΙιείιιιι· Γυρω· αΙιει·ο.πό οι:.

Πα: Ηἱαά Με. Αιιιιι!.Ι.ιτέ Η οΒΗειι·ιιι.ι.

ι·ι:Γροπ.84 Ι.ιτιἔ ιιιι!πει·ατιια.ιι.τοΓρό.ιια

πιω" πό Ιιαικι·ι πιο Ιιοπιιειάα πιά

πιοτιίε ι:αιιΓαιιι μαιειιιιιι , Για ιέιπ ιιιιι

.Ματια πιαπιι εα:ιιέ Γιτειι,άστιαδια πο

ιπιπαιιοπε ι απο, @απ : ‹ιιιἱα ειπα

ποιά εΠ φαιά αιὶ ιταιίιαιιϊΙοε. Αιιιιι!.

οΙιτεάο ο6Ρειέιέ,ιιιιι ίπτυπιιιί ω ιπ

ιστοπε,διισ αι! είπιπαιιοπθ σΙδπί αρ

ΡΙιο:ΐ.άι αἔἐιι:!Ε·ιἱ ιιιιαπιιι αι! ι:ι·ίπιίπία

αι:‹:ιι!`αιιοιιιἔ ει: Επι Μαι ιιιιιιι:ιο πετώ

ιιεπιιΈ.ι.ιπ Ιεἔ. (?οιπο.ιιο ιισα.ειι ιιιια

ι·ιεΙαιιοπε !ιαοει ι:οδιι:οι·ί παπα εαρι

ταΗ οικία ιπαιιαπε , θ: ιι πιοπιε οαιιΓαιιι

ΡιαεΒιιιι,παΒοί!Ρ Ρι·ιπειραΙιΙιοπ·ιιει

κια. 8ιἱια ΓοΙιιιιιιι οοπι:ιατιιι άι: ω”

ΙσΒ€6'.ιΕάε Πεα.!.πιιιι! ιιιτει·εΙΙ.ιιι 8!.

οτάι.Ρΐα:ιειοα ειπα: ώ: ρι·ιπι:ιραΙιβιια

πι:ιαπειια1Σιπι,ειιιΓιιι·ϊΙοειε αιιιοιι

:ατε ά6Ραιιι01°ιΒιι3 8: πιὅιιιαιοιιι›' Επι

:Μι εΩ.Ηἱιιε Πα πω αι! οικΙο.ε6Γιι.Ι.5.

β.ίιειιι:ι.1ιέ Ραπ ματια Ριιηίιιιιιιιι· πια

ααα 8: €ωει. Ο.ιιε αα:ιι.Ι.ι.ποπ Οια.

αΙΙιε8α μπα αιιιιει·Γαι ίπ πο ιιιΐ άίι:ιτ,

ΠαιιιτιΞ σ:Π Μαι ιιιιιε:8ε Π: εοι·ιι πει·

Βα @εαπ άι. 8: οι πό Γιιπι ιτα!ιδιιαί

διΒιιι1ιδώ,ιιτι ι!σ Πι·ιιιΠιι' ει! ΠιιιιΙια

.ωεω ιιαΓ ι:ότι·α τεΒιιΙαε Μπα ϊ'. π , Ι
ΐΙ:οιιιι&α.έιιε Ιεε.8ι ΓππαιιιΙΖό.Ι.ιι8

ς6τι·.α_ς1ιιια Γει:ιιιιϋ ιιι:ιίοτέ ιπτοΙΙει:ϊιι,

δ: οΡιπιοπἐ ι:οπιιπιιιιοιπ ι:ίοδιοιιιιπ,

Πατιιια ιπιοΠιειιπιιιι· Γει:ιιπιιΠ άπιστ

ιπιπαιιοπεπι ιιπικοιτιπιιιπια,8ε είπε

ιπτετριι:ιατίοπειπ:ιιι Ι·Ει:Ιε ιιετι.ίπίΡι.

Ι.ι.6.πιιαιιιε.ιΈιιι: πιιι.8ι Ιιο.Ι.ιιιει·αάα

πιπ.6.8ι Η Ιι:88. ρια:ιοκα Η Παιιιιιιιπι

ιιιιοά Ιοι;μιιιιιιιπ ποιπιι:ίπα , ι!ιοαιιιι·

Ιοιιιιι ίπ πιαπιιαιιιο:Ιιοι:πό ε!! ίπποι·

ιιιειαιι,οιι πι: πιαπι15ιιΞ ΙιαΒοατ'Ρ πο

ιπιι:ιιια, ιι: Γιιριαάιιιι.πα ιπιειριειαι·ι

Ριοριιὸ ιιιιτι:ιιι·,ιιΒι οΜειιι·α ειὶ ιιαΙα

ιαιιο.ιἰ άι: ω. οΕ:Ιι.Ι.ι.ιπ Ε. ΡΕιιι: Μι.

.-||Η.. μ

δ: ΐαο.ίΒιιο.Ι.ίι.Ιιδ ω ιιειΒίαΙιιιίιι: Πα

ιιιιι πό ΦΠ απιβιειιιιαι:ει8ο ιπτοι·ρι·ι:

ταιιοπι πο! @οι απιΒἰἔιιιταιἰε πό άι

Ιοι:ιι:.ιΐ.άεΙε8.ιπ.Ι.ι1Ια αυτ. 6.ι:ιιπιιπ

ιιιτιιιιι.ρι·ωτει·εα Ροίῖτο 2: @Με δε

Ε”αι;ιδε πό Π: ιόδ,ιιιιιι!οιπιπιια :κι ι:όΓε

ιιιιέιια ιι·αιιιΐιΙο, διιιι:ΠπιιιιΒιιε αι! Π·

ιπί!ιωιι:ιτι1οιιάο, :ικα Παιιιτυιπ πιω

πι πιαιιαιοιιιιιια οϋΓετιιατι ιιιιι!τοΐοι·.

ιιιιε : πιιέαάπιοιιιι ίπ ιιιτο σόι1Ριει:Ιιιί

ιιε Πιιιι!ιΒιια αι! ΠιιιιΙία.ΐΕι:ιε Ιι·8.δι Γι:

ιιαιιιίΕ6.Ι.ποπ ροΠιιπτ.ιτα ό:: Ραιιιι:ιι

πω Ιεζι_ζε ω ΡαιιιειιΙατέ !σ€δ,πιιοπια

ιιε πωπω πισω ια ιιιιιιειΕιιιιι Επι:

ίει·.Ι ῇ.5.ιιοι:ιπιετιὶιἀῦ.& οέι Επιι|ει

Ραΐειοπι:8 ιιιπιιιΐ ειιίειῖι πιιπὶἰεὶιιἄ: ιι:

πι αιιιΙι.ιιιιἱ.ιιιο.πατ.εΙἰ·Ϊ.Γιιἱ. 6.5 πω;

οι·ιπο.ιιιια: ιεπιπι ορο :κι ειι!ραι ι:Η·πέιιϊ

μπα ιιιπι,ι:αιιέ παπά ιιιιια ιιιιοφω.

πίσω: εαπιιοι·ο.ΕΕπε αιιιιΙ. Ι.ΠΡοίιιιΙα

ιιι:ιιι.9.ιαιιο.Π.ιιε ι:οπΓιι.μειι.Ι.Β.Ο.

@ο εριιζ8ι εΙο.Ι.Γεά ι:μιαπειιια.αά Με.

πια:.ιαι·ε αιιιι·πι ποιπωιιιιι Ηειι,ρι·ιιιιι

εΠ,ιιιιαπι Ριοριιια πιαπιΒιιε ιπιειδοι:

ι·ιε:ιιιιια ιπαπιιαα μια: ίπ Γι: 8: ίπ αι

Ιιπ:ιιιιια Με επι ιιιαιιατ, Βάι ιιικοαιο.

8ιιιαε τόπο ιΙιείτ Ιοι,ιιιΠιιια ι:ΙΙ ριΕπιι1

αιιτοτεπι ωιειε ι:οέι·ι:ει·εραπαΙι πι.

ιιιειο,τιιιαπι ιιεΙἰπιιιιἔιὅ: ιι: ω σύ Για

πια: Ρα:πα ,α πιω αιιιοτε ειπαπαιιίε

οΗ'ειιΓα.$άε Ιετιι.ι:οτιιιρ.Ι.ιπ πω"

ιιισιο.ιΜ , ιιιΠιιιι ι:Η επι ιεπει·ι 8α·.ΗΣ

ιιιιοιι ιιί αιιι:!α.Ι.ίι πω. οι€ο Μη»

Μι ό: Γειιοτιιια ιιιιιιι:απιιίι Μεσα μι·

αΙιιιπι $αοιιι,ιιιιαπι μι· ΓείρΓιιπι. Ριπ

ιετι·α “κι :με :σπιτια ιεειι!.ια ιππο

σ.ιιιδια Γιιπι,Ιιι:ιιιι Μι ιταΙιει·ι: αι! οοιιΓι·:

ιιιιοπιια:δι παπι ατέιιιιιοπιιιιιι τισ Π·

πιίΠΒιια Μ ίιιιιι!ια Ριοοεάθιιο,ιιΒί άι

μι· ι·ατιο ό: πιαιοι,ιιι ιιι ποίιι·ο ι:αΓιι.

ΙϋΙιι.ι:|.Ιαιο.ι!εαι·επα ακα Γοπιι:! Επι:

ιιιια:Πιοπεπι,ι:Ιιιπι ΜΜΜάι: Μο

Βοιιοιιι;,ΐοι€ἴώιιιαιιι,6:ιπαΙὁ, ιιὸά

- ἀι8ιιιιι



πε ΤΚΑΝ8ΛΟΤΙΟΝ11τν8· ω.

είί&ππι πικαπ Ιοεπι·π ποπ παπα” ίπ μι· Ριαιι.ιἰε σα.επτι/λια.Β6°.

ιπαπιίαπτε : επ ίτατππΈ πίίιί1 είίεατ είε ο Ήπτετοιείτπι·. Αιωειιη>"Αίε.τ.εοπ

εο.αιπεα Ια πι πε ίιοε ίΈίοΙιι.ιπα.Ι. π.εια»ιίιη.ΙιΙι.

(ί πετο.β.είε πίτο.().άεαεε.Ι.πό ίι!εο. ε ΤΒιί:ιιΡεπΑάάε Μίκι· Ιο.ιίε ειιιι.εοπ/ίΙ.

ὰ Ηἱα‹ί $ίΙΙαπ.Ι.ίί εείτπε.6ε π.5.οεεία ιεΙνιιί.8ει·.

εΙίΠ`ε.8ε π.είε πί δ: πί ατπια.Ι.ί.ίΒί πει· τ! ΤΡτπίπείίεατ.ΛιΜε πωπω μπάρα::

πίτπ 8εε.Γειί ιίο.νοετ.ι.ίε πο.8: εί.Ιαε8 1ΐιΠιιβρει· ιΜίΠο ,!ιευτιίιβιΠα :πωπω

αΙίτετ Γεπτίιιπτ,ππὸιὶ ίιίείπε ί'επιετπι· ΜεπιωΖιιαιωίιΠαιιιιι·Ππέιιιιι : πι :εκπι

ίπ πιαπεΙαπτε,οποπ ίπ εο,επί επ Ρίίπ Μ: πο.ειιππ.παΙια.8α·. -

είπαΙίε,Ρετ ίιπα πιο Με πειτε αΙίεε. ε ίί(ξιοεί ποίι.Λάιίε ΛΙα.ωπ/ί.ιωή.

δ: Με:: οι;ιίπίο πιαἔία πι εοιππιππιε; Θ.Ζιίι.Ραισπεεπιεσπ]ί.εκσπ.Βεπ

δ: ίε!εο παπί είίείτ ποπ ρτοπείΤε πιιί- Ϊ °[Νοπ οπεποεο0.Αιίάε Με: Μάι,

άαπτί,ίίεπτ πεε πιό τεο:8: Μπα πιαπ

@αυτό δι Ιιοπιίείπε ίοτε πείππειία,

Γεεππιίππι Γοιπιαπι Πατπτί:8τίτα εοπι

πι πιππίτει οπΓεκπατπτ Π] . δε Πε ετίαπι

Γεπτίτ άο.ΟιίοΗ·ε. ιίίεεπε ποτ.πιιὸά

δ
ιπαΐτίαπε τπα!επείό πετί,ίπΓππι πίπεα

τιιι· Ρτοπτία ιπαππ ΪεείΠε , Ρετί.ατ8.

δε πω:: ποτ.ί·Επίε Βιί.!.πιιιπα Παπ

τ·οπ|ί.!ί.ιιείροπίτ,πιιιισί |ιει·|ίαΙιι!ιιΜ]ί!

ιαίιοπιιΐ,πισθέ (βια-Μ !"ιεαΜεβτϋιία>

ε: ιπ]ειιβιι·ι @πω ε6/ίιιιζιιίπειε,]ί Μ”

πω· εοππιπ8ιιιπεοι·ιιιπ ι·τπιιπειιιτ ειιιιτιο

ιιί,ιακ ιιι·ειιιώσειιτ πω. Με.

Ψ00τ11ρεΙΝΑάιίε πιιιιιί Μία Ροβίτ

ετιιΐ|ιαι·τε:,ίπτει· πω:: ιίιιι|ιιιτ άά·υι·ιίιιη

ιιά|ιαεΞείπε!!ει·ε. Κο.σοιιβ.α.ειιί . Β ει:

ιίίπε.ό.Γει·ίπειε απιειπ.ίπί,ϊίίπετί πό π ΤΟοποεπιπατι. Αιἰάε παπά ιαπιειιβ

ἴοΙΠ ειί απ. απ! ίεἰεπι ίοιτίιιε ίΕπε ίί

εα.Ι.πίίιίΙ ίιιτείεΠ.ππείε ιιτείο; μπε

είπε είί,ταίπ ιπαππαπε,ππαπι εοπιπιίτ

τεπε.ίΕαπ $ίΙΙα.!.ίῖ ρτίιι:.8‹ Ππετεπβ ί

ΐοτ.(?.ι:ίε αεεπ.!.πό ίόεο.ίπΠιρετ πια

είε ρεεεατ πιαπτίαπε είπατπ Ειείεε : οτ Κ

μοοατπι· ίίιρι·α πιοκί.ιίιί, ίπ απείίτεί

μια ιἰεμυιιιι ιιιιεψίιιιι· απ” ίιιιίιεε,5, πω·

ω: ποπ ιιέπίετιιι τι·ιπιειι βτει·ί.ίω ιιο!ιιίτ

ΡιτισΙ.ιιίε ει:1ί.επιιβ.εκιαι.ίπ ί.ίπιιιι·οβιε. Β.

ΨΕεοπττει Αιίι!ε πω:Μου εοπ/ίι!ιιιτ

πι. τοιι/ί..είίπ.Β ει·.

ΤΑεεπίαι·ί.Αππ ΛΙε.ε.ίπ αΐ]ί.ειεία·. Β.

φΡοδίπτ.Αιίέε Μπι: ιιιια.εοπβ.|ιιε. Β.

απτεπι 8ιε.8τ ίάεο αεετΒίιια ρππίεπα πι ΤΟΕ)(οιππίπί·.ΑιΜε π, Βιι!ά.επιπΐ.Ιι7.

τίπε:πτ ίπ απτ.πε.πτ ίικίί.ίίπε πιιοι:ιπο

Γπίΐι·αδ.εοε απτετπ.εοΙΙ:ι.ίί.ίπι, δ: πό

ιρίί.8ε ίΠα Γππτ εΠίσαείΓαίπια επεππιδ

τα αάιιετΓυε ίΙίοε,ππί αΙίπποε οί?επ

πι ίαείιιπτ πει ιιίΠιίπίποε,υτ αεετίιίιιε

1:ιππίαπτπι·,οπί8επιίπό ΐαείππε πει·

πετι·αΠε ιίιπέτπτ.Ο.πε ίεΡοί.ιιί0.ί.ι_1

Ιεππίείιία.ί.τεΓρό.& εΠ αυτεα Με απ

.ίιοε.Ο.όε πί ριιπ.Ι.αρπό.ίπί,&αίτε:Ρ

τιαττίό:ε.8ι επ οπαπτυ.ραπρ.ΐε.εΙί.Ι.

,.9.εππι απτο.8‹ ποτ.αΙίαιπ οπαίτίο

πεπι “ί.ίπ τίτ.πο.τίε πιαιίαπιε.π.ί.πη;

:ο ππ.τίτπ. (ίαπάιππε.

.Δ ο τι ο τα ΤΑάτιίΕετιπΛάιίειιτ

ίίί.Ιιίι.ειιιιήιΙιιίτ,πιιπάριπιεπαιιιιπ παπι!

ίιοπιίειιία :πείτε τιιιιιιιιιιιι·, πι: παπά πιο·

0ιιιιι·,ώ·|ίαιιτ: ιαίιοβατιιιο , φαιά ιιιι!!ικ

εσφοι·πίίτει·ριιιιίαιιιι·, πώ Ιεἔσ ΜΜΙΠεψιδ

ΙΙ αισι.·ιιτιιι·.πιιιε]ίαιιιτα ίπποι: Μειίίο!ιτσ

πω, ιιιιιπάεπι |ιοιιιισιάίιιιιι επιππιιττι,ιισιι

ιἰείιετ αιμα· παπι: ιἰε με Μι πωπω:

«πω» ιιει·εβιεειτ , πιά: πιά ίπ εσυ-βιο

Με».εοπρ.ία:νι.ιιιι.!ιίι.Βεκ

Πε ροεπιπ πωπω. Πο!»

δ ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ ο

ι Με” πισιά|ίτ:ιωιδιιπι παπί πω: πιο

έκ επιπιπιτίπτισι·:σ πανια παπι ΜΜΜ

.φ ."Μι·φατιειιισειιοικ

ω ' κκ Ξ Μπι



Μ Με ι>οεΝιε κεοκνΜ. ·

π. Βεἱἰἔἶἰ ιἰὐἴἰἰπΠἰο βιο έίπζ/ίο,ς°ο· οπο.

Ι:|ἱ:ἰππι οτπξβποπ :πω $'08Π'αί (ο Ιου·

-ῇσἰτ,ρππἰ8πο·. ο

3 Μπωῖεἱιῖ`πε|ἰιρπἑ ΕοΜΜίβ14Μ, 914014

‹ἰο ίυπίπιπο οοπππΙ::Ξροβι.

ο Μα!ο]ς:Ιππι :οἔἰωπ: σ· πέστο: , ποπ

ιππτοπο:ηθοάσπ.κ,9πωιάοοπππι2ιπ·,σ

και” ο ποπ.

ο· 2ν1οΜΜππι :οδί:απ:,ποπ 2απιἔοὅεπ:,

πο: ΡΩ·υποΙσπ.τ , οποπάο οππία1ιο· , σο·

ποπ ο ποπ.

θ 1ΐ4πήίοΙποπ πέσω πο· Ροπ/ΐσίοπ:, ποπ

“πιω άι: Μο €08ἰ!ππ:,9παπἄ0 Μπίο

2ιπ·,6ο· @απο ποπ.

7 Μαίι)^ίοΙπππ ποπ :οδίωπ: , ποπ 482211',

πεοοοπβ:Ιεπε , οπαπιίο οππίο2πτ , σο·

9πππάο ποπ.

21 Ιπιἰε.κ· οποπποιἰο /ὶ· πω" «Μπι π.

5ιυπΈπιππ έ:προπ:Εοπε , ο· απο εοπβ=

επι π.

ο Μαἱε|Ϊ€ἰπΜ οοέίιππ: Φ· 0827”, ποπ π:

τποπ Ρεπ/ῖοΙσπ:,ππΡπ›ιἰπ2π›·,πεἰ ποπ.

ιο ΡαπΙ:πυ·ἔπιπἰιπ Μαΐέπει]:Ισπ:,9ππΜ

πιο Ιπ Μ” ιἰείἰποπεπ£εε.

πι Ρεσπιίυπ 2π‹ΐ ίπποπέ ίπ απο :παο ψω

2ειπ ψυπ:ιιππ, απ απο οπιποπωτο Ε!.

Μπι ΡοβΙτπ ο·ετέπετε,π/ππ:οπο ,πάω έ:

ιἰατππο βοε›·Ζ£βΙπβὅΪιι›π.

ιι Μαπάππ.: πΠοποιί πιπἰε/ῖ:Ζππι|ἴσ·ἰ,πἱ4

ιἰε:πο· ἰΠπάΡ,·οΡ›·ἰπ ,παπα ευαπππίπευ·::

πσ2,-απΙππ οποιο· ο;π:π/;οπ:πιέ:ιοπ:,

θ' ?δά""Οθ "Π“.” “ὅ ἴ ο

η Ο#ἔιιἰΙ βποιεπ2ο: μη· ο-βπβἰ›ιοο @το

:πιω οπο›ἰπιι£πο·,ππὰπι π1π·οοπέκ πω·

πύθπξβεφεπ2.

η. ΜοΙυβέπππ έσω: ΦΥ ἰπῇτπΠιἴφαν

φυπο άοεπππεποπ,π2 Ρο-β|ιοιι·:πα ίπι

0?".

:ι ; ΐπΩππνποπ:π9π απΡο·οβε2 ποτπίοΜίππι

]9»·ε α”ΠΠΙψ"Μ , Ιω Με ποαπΙ:Μπ

:οφβ ρωππ οφ:: ΕπιροπΕ. ·

π6 Μπωθαιοπι οοπιτπεβππι πω· ΡΙπαπω

ππιππ ίσο σίΒΉ!έΐπ Ου·στποπο μπω,

ι

επδάέ!!πέίπο·ε σὅππππἰρππῖπΙππΡοπΔ

Ρε:ππἰαϊἱα:@· που: παπα @τυποι

παρω: σοηοοαπΙΙ ?πωπωμπέικον.

η Μπἰοβσὶπ›π απρπππι2πσ· ρ‹ι·ππ]?πτπ2ἰ,

:πωπω :οπψο›·ε σο:πππβΙοιικ Μια,

απ παππ]ία:πτ2 επαππο ρππΙ:π›·.

ι8 Α¦πρωπ ιἰαπ: πο!σπ2ί,ππ ρππἰπ£πο·.

ιο Αο:π/ἔι2Ξο:ιε εο›π›·π 5 εΙππ› μπάεπτε,[ί

ππίπππωπ π, “Σο ππ:ηΕιποπ:Ιαπι (α

σοπάεπιπο2Εοποπ πιου·Επιπ,·, απ πιάσω

@με άΞέϊκι αι·πΡιποπσ Λου/Πι μα"

άπο.

ιο 5ιππτε πωπω: @μὲ ιἰΙέ?ο ,π Μοτο

έ:: ΤΙΜ Ιπη·ο £›·£2ἰιιτπ άέεκἐ ,παω

/οοππω ποπ/Μο 5οπο:: ιἰε άΙδέ: πιά.

πε›·Ιὐιο.σ , πο· πιοο·:εβΙππ:ο, απ .Ειπα

Ρο2επἰ2 :οπιἰυπππ:·ἰ αν οπωιπ ποπ"

πεεπ/Σι22οπ],·Ιπεβδα.

Η .Μαρια ο |›οπ:ἰοὶ‹ἰΙο ποἰβι·οπε ά:

ο·οοπω: πο: ποπ :οπφα:·πέ: :ο πποπο

που :οπΖβοβί: οοιπἰσππππτικ , ψ· ἰπ

οππποροφο2πο Ροβ£πσ, Μ: 9ποζβ πιο

πω: ίπππ·:ία ,που·έπιπο· , :ο αιμο απο

άΙτιπ· ἰοβ Θ· ποοπῇ£οπ

π: Μοίοπ:Ιο οοπιτπψο,ρι·ορτο›· οποιίπω

9Ι40ιἰ πιεπιἰ»·ππι πο/ΕίπάΙ άεύωπ,πποά

τπεπιπο·ππι πο/οίπάσπσ·.

η ΜΜΜ ι]πππάο πινω πυποπταποίη,επι

ατπρπΜύίτππ.

η Μαπο απο» ι!Εοπί πσπρπωνέ:π Ιαπ

τιἱπι_πποΜ Βοοεπ:,παίάπο2.

η· ΜΜΜ |ἱ‹ἰεἰκ: .απο οπιρπ2α›·ἰ , ψ

ππ!Ιουπ |π:παιι,οπίέπει·.

ιό Ο1$:ΙπΙΙπππωἄε/ἰπιῇτπἰἰἱπῇ πο

τοπδ[πτ έπππ·Ια έποεο]οπα ποἰ τεΙ:Μ.

καίω πο! βιέ?ο , απ ἱπάεπΡο:σπἰ: ιἰει

Ιίππποπτε.τ Μο”.

η Ιππο·Ια |οδο ίπε!ίά απ :επ/οποιον άπ

ΡΙα,πί οβάιέ?αέ!!έ Μποποεπι μ·έππω

ροη/οπο , ώ· ποπ-ιι ίπ πίιΖπέτπιο ,Μ

οπισθια πιοάπ· πέα:πτ·.

Η νπίπο,·2:π.τ α!ίπποπι απ: ῇπ:ἰρε,ξ@·

ΡΙππιβσΙοαι: ππ!εισπ,οιιοππΕσιππ παο

Ρίπτέβ



ΒΕ ΡΟΕΝΙ3 πεοκνΜ. :τι

πωπω απΙπεππιπ,|ωπιε [πωπω

Ψαθά ππἰἰιὑπ ρππέα2πτέπ ΜΗ: ἄκεπι

ΡΜ 9ποΜ::2 ππΙποτ.

η 52π:π:ο άΙαπκ 9πθέμππ:Ιεπ: ἰπ Μ::

ΡπωΙα Μπέκ ρππἰπτπ›·,‹μἑ›π .πω

.βια/ί Τί:Ικα ΜΙΒ' ρη·εππκπ ίπ απ: μέ»

παΕπ,ρει· πίαΐ ππξευ|ῖ2 ω- , παπί ω».

ΕΠ απ πΙάσπ: πονππ.·ΕάΙιππ @Η :εποπ

8πτ/Σ·Ιπ2εφοπεο·ε επ· β,·ι·ε απ::έ!Ιππτ.

90 Μἐπο›· απο. απ. φωπάο Φ· πποπιοιἰο

ι Ραπιπ·ἰ άεπσπιτπ ιἰτΖΙπππἰ2.

επ »παρκο .ι ΡΙπππιπ αυπ,πξβ0 , πιά

απο” :οππεπΙεπιἰἰ,@· πιά £επεπίπππ.

πι Μπίπςι:Ιο :οπππαϊο π Τέπο ,ρω που

επ]π:ιπ φ· εἰ:π:ὶω:ἰ!ἰεροἔἶ€α παππο

πε ππππι #εδπι ή! :Ιεπ·Ιεκσ,πε άο

έπάε βύ/Επππιπ π! :οπιίπππα:Ιο , απ

Ροισπηευπάεπιππυ·Ι.

μ; Ρ:·οββκσ στάΕπσπι /Ξπδί Απ8πἔ-Ϊἰπἰ,

.β ΡοἔΪεπ Μπιτ, ππο›·ι·πι άπο:: , απ:

Ρο›·£ε!,Θ· πεΪΪε: ίπίπ:!ε:,0° αποτο Μέι

επἰππἰππτ , ά: Ρετ·σπ-βΙοπ:/ίι :απέσπ

παπω,πΙ:ππδ συπυπέ2Μ άεβδιππ που

Ικα παπά ψ σοπάεπιππιπππ πΡμΠοτ,

απ/επαπ2Ια άοΙππ2 πωπω.

ο ο Ρυ·Ιπέ[εδίιυπ :Ιου·παίο πω: Μπάσα·

έππυ·.

3 ῖ νπὑπετπρἰπ›·α, πε!ρ!πυ·:: παπι, ππἱ

:πιο ππυποπτο Μαι.: [πε,·ἰπ£ , απ μυ

:απο ππΙππ·ε ,αφτο ΡΙππόπσ άπο”

ρου”.

πό Ώοπ/ἱἰἰππι άαπ:,ππθάπα2 Ϊπππἰεἰεἰπἴ

πά!πο·τιππ , απ :ο ππππιο πωπω»,

6'08]πΙΟΝ:. γ

π7 5πιπιε μπω ?Μέ ππἰ:ιΐππεῇσεν·ἰ2

€π|πί2ππι Ρππἰππυ·ἱπ ε. Ιι|π·π:φ· απο

1ΜΜΜ,άι:επ2ε π” ρε›·:π·|ποπε πωπω

πο· πι από. Ρα,·πιεπ. πΠπππ /πππί

φ·π·πιοΙ ]π:2π:ΙππΙιππι , σ·μπω

Μ: Τέ2πππ, @· εοπιἰεπππε£πτ· ίπ άπ

απΜ, Φ φρσΠε:ιιι·,πυιππΙσπΙΙα εκ

π.» Ιπ/ῖταππ»άπ πο! ποπ.

π: Ι.αθοππου·σε άπό|ό π 5ζστο›πο Ιπποπε

- ιίιππ ΤΙΜΜ “Μπι ιἰεἰἱα›·εΙ ἄσρο/›'ψ

[Με ,π πσαιππι›· πω: :παπι $2ΜΡ7'θο

πἰο ,απ ρππίπππ·.

99 Ραπ/›ετ·ε: ο· έέκπα,απΡπτἱμτπα πι:

πωπω.

που Ρε›·απΙ:π.τ ίπ ωππιπΕπιπ Μπα, απ ,πι

πἰπιππ,πσ'/ἱ!επβξί5Ή ίπ Ρώπα, π. πιω

Ρεϊ/ΜΙα!ωπ ιππ:οπΙΙππ ΜΜΜ παπα.

.μ Ιππι!πω19Πυπ συππ·π πω” ω! άο

ππυπ ?ποπ ΜΜΜ: εο»ιιΜΠπ,π , απ

πίάεπτπ:·β:ψ): £πήιΙπππ :τά άσπποπ

ρ·ορ·Ι‹υπ ΤΙΙΙΙ,:ππφσαβα:π2πνπ Μ.

ροππτιπ· πυπο›· ρωω, 9.ππρ :Πε πι·

πσίΔιαβ«ψι·2 πιθΕβδκ:.

ο 5πιπ‹ω ιίΙ:επΙσ ππὁάρ‹υ›πι ππ:Ις/π·ίοπ

πω: εοπππιβο›·ιππ έ: πσΠε άπ/>Μίπ

παμπ πιπώιπι άι·[ευ·ο »Μποστ :ονπαπί

βηόπωπιπ·απ ρα:πι/Ϊ£ άπΝΙαιπώω

η; 52α2πω άΙαπ:ε ππὸιἰνππ£π μπω!"

επί Ιππιἰ£ππ›ῇ:ε›·Ι: Μ κίονπιππ πἰπιω

€ιπ,ππέτπ ιΜαπβ πίιπππ πω» πρι.

Μπι πάρον·2έεππι πωπω αΙπππα , π::

πωε·πΙπι·βεφε πό ιἰοππσπ.

Μ Απππεποπο ειπα ιἰιαπτε ππιΒά πσβείε

/Η ,πιω Ιππα!πιπτ :πω επίπε!!ο,0· π.

9πιπί ω π:: Ρε›·:π[ἔι% παπι επἰιεΙΙο,

Μι 9ιώά ΡπΞι‹έσ εκἰπἰτ :π ά: μπω:

[ιαπροπατιω Μ/ΜΙΜ , ποπ ιαπιέ"ς·πυπ

π"ππ:Θ· άε/δεισπάπ ππὁιἰ ω πωπω·

ιπβἰἶἰΙ απ:: :πἰ£εἰἰο , ποπ πω” πω”

σπΙπ£ιβπιζπι›·,ππ άεύωτβ9πί εδώ”.

πιπέο.[ίπε αντιιό: πι |υ·ππα, ο· έ: πο”

επ1?Ισπε/ίπσβπΒιιΙπε Εππ·ωπώτ.

π; νπίιιο·ατο ΤΙΜ πο· π:Πππι Ιπρίείί:,

]ςιδπσπ πό :απο πππιπο›· επά.Πσππιππι

ίπ παπάσπ άοπ:ο,β "ππωπω: μα·

ίσε:»·Ι:,9πΙάβε2ει πω”.

46 Μα|επ:ιπ,ρευ·επ-βιο,απτ έιΐππΈ ΡΙπ›·ἰο

ό”|πε?ιΐ,ππσ:ποιίο ε: πππάο ρππΙεππ·.

π7 ΡοτσΠωροκεφέτ Τιπο π! πωπ εἰ

ρ·ποφπιβύ παπα ΙΙΙ:.π.εο ::σέΠέ2ε π.

:οππυππεπι,ρ·ισμψιόω” Ι'Ι·,--"<#

ααα=_ηπ ροπή: όλ'2θ7'θ άπο

ΚΚ Δε, δικα



τη. πε ι>οεπιε πεοκνΜ.

ΠΜροτ:Πω σπιτια ριι·π.·τερωΙι€ω.

ο!! $ι:πτωτιπ πιο: «ώμο κά ιποι·τἔ‹ἰα›ιω

κατω εβ,πιτυπισάο πω» αστρο : επ·

πι» ωοεπιππάο :οτιππέιτωιιι· ρ:ταπαΐ.

ο; 5οπιδτια ουιιι!επιπατοι·πι το Π'ίΜ!ΙΜΠο

δια,ωιπτ ΜΐιίΞέα ωττ·ωτΙοπι |Ιατίω.

ι· ο Νικο: Θ· ριοπιέΜό α!ττι·ιβοει·τ ιι!Ξ

πιιοιί πω!ερόπω πο! ιιππωω,ω7παιτι

ικ2τοπτϋπι·τυποπ2Ε Ο· ρι·οπιιβοπο του

κατω· 'Πασά/Μαιο.

μ Ιιιτειρι·σωπο πιωπάοββτέεπο!α πι

βποι·υπ τίο!Ιππποπτά, φ· πιωπάο ή:

Φ· μωβ: κι !ιοοβι·τωιιάαπι.

τι ΜΜΜ: τ» πιιι!πω “πι” πιώ τω..

τω· σπιτι".

ι· ι Ραἰἔπι πωπω :πρώτο πιώ απ:Ματ.

το Οαι!ίίπι παιδια :σπίτια π: "πω".

τι· νω,τωτ πι πιο!πασ :π|ῖ!›ω πιώ έ”

!και,ς9· ιππάι.

μι ΤισπιἰΙ κι πρώτα αι]ί!ιικ πιά: ιἰοὐωτ. 2

η Οδόιο·έ έτι Ψάρια ωβοτα πιά: άι:!.ιαιτ.

; ε 5 πιο» ίπ πωπω αιββιωΕκπ άοὐωτ.

η Βισίίαι·ι πω: ‹ἰο!ιεατ.

6 ο Ποιοι ππαιιιἰο ποτέ ποπ/!ώίαστατρι·οπ

‹!ο πιο!τιε δε παπι: & ι·ιοοο!!Ξι

πιο ρι·ποποπτ!!ποι,ρτο ιπει!οΕοιιε ιπι

ροπέι!ιο:τοΠειτ ποπο οι οιιιοειτποτ ιο

οποιο πο ρα:πιε, 8ο πι: ροποίειοπι

ἔιιε,8τἱπΓιι!τιι : πο ποί!:ιιε ροτ σκοπό

ιιιτ!οιιιποε. νπε!ο ρτιπιὸ οιι!οππιοε

ποιό Πι ρα:πει,8ιπιιπΙιτοτίππροπατοτ,

δ: πια, οι πιπιπόο:8; ρο!! πειτε Με!.

πιό τπιι!τιιε δ: οτι!οε ποεί!ιοποε."' Ρα:

πιι ιιιιτοπι ο!! ι!ο!ιδ!ι πο! ρτο τ!ο!ιέ!ο

ΐειιιεθι&ίο , ποπ ρι·ορτοτ τ!ο!ιό!ει ιππ

ροπιτιιτ:!!οεο, πο! τι τπιπιί!το !οείε.

Χοπ! πι πιο ειττιΞι:!ιτιιτ ιιττιππ όο!ιότιιπι

ρτοιιοπιιιτ οι: ππιπιο πο! ποπ : πιιιιι Η

ποπ ρτοιιοπιειτ οι: ειπιπιο,ρ!οι·ιιππιιο

πο!!ο πιοπο ριιπιτιιι:οτίι οοπιιπιττπ

το: οιιΓο , πο! ιπιροτο, ιιο!ΐοιοτο , πο!

μα· άοϋΠισπ.

@νΟ Ν Ι Α Μ Γορτἑ ιι!πιι·ιιιιε

ο!ιτιοτιιτοιοτ ΕΕιιτ! !ο8.Ροπιρο. ιἱε ριιτ

τιοι.!.ρε·.8: Η:ο!ο οι!!.ρποπτ:!.!;άιοοε. 8τ

ίΕο!ο ρα.!.τοΓριοιοπάό.5.Π. δ! :ιιιτοτι·ι

όο!ι6τοπι ρτοιιοπιπτ οι: ιιπιπιο , τυπο

Γοπο!!ΠιπΒιιο,οτ ιππει Πι!οιιοπιιπ. Πο

!ιέιιιπι ιιοτοπι οοπιπιιιτιτοι·πιιιιτοοι·

ιτιοι!ιε:τ!ιδτο ίο!!ιτοτ,Γοτιρτο,Ειθο,8τ

ι:οπί!!ιο. Ετ Γορτοπι πιοι!ιι π88ττιιιιι

τιιι·,8τ ιιττοποειτιιτ ραπο,οιιιιΓει,ροι·Γο

πει,τοπιροτο,!οοο,ποιι!ιτ:ιτο , ποιιπτἰ

απο, 8: οποπτιι:8τ Γοιιιιι· Γοπτοπτια ώ

πει ρυοΓοπτοιπ,8τ ποπ τ:0πΕι2. ορίω

τό, το επιπίπι!:ιιε ιπ προε ιπιροπιτιιι·

ρσ:πει Γορπι πο!οε:ιτιοπό,τ!ο προε 0ο

πιπι!σιο ρ!οπὲ πιω ποτει.τ!ο. Από ιπ

Γοπιιπο.Ο.πο ρα.νοτιιπι οιιαι ρι·ι;Γεπ

το ττπ&ιιιιΐ ιπτοπι!ο ιπο!πι οιτικιοτόι

παπα οπιιιτειτο,8τ πιο!τειε ποτί!ιοποι

πο £ιοιοτπιπωο , οι ριιτο!πιτ ιπΡι5.

"' Ετ ιπ ρτιτπιε ποτειπο!ο ιιοπιτ ποπ

δτιο:οτ Γοιειιποε ι!οιτπρο!ιτιοπο ρα:

πειτοπι:ποιο :πιτ ποιο τ:ορ;ιτειτ,8τ σεις

δ! ροτίιτ:ιτ: οιιτι:οειτειτ , πο: :ιπιτ,ιιοι:

ροιόειτ::ιοτ πό οο8ίτετ,8τ ε8ιτ,8τ ροτ

Ηοιτ:ιιιιτ ποο οοειτοτ,ποο πειτ,ποτ: ροι·

Ποιτ.!π ρι!πιο οο!`ο :πιο οοπιται,ιι€ίτ,

δε ροτίιτ:ίτ, ριιπιτοτ: πιι!:ι ρο!:!ιττο ιπ

τοιοίτ πο τπιι!οΕοιιι τοιπεποτιπτ ιπιριι

πἰτ::ιιτἱ!ἶὸο ίοόι.!.!ι !οπειιιε.τΕπά !ο

8οπι Αποι.!.ιτ.=ι ιιο!ποι·:ιτοε.ιπ ΗΕ. πε

πάοιιιΕ!. Η ἐ πο!!! ο!ορο!!.!. !ιοπιι ε.

ο!οε.!!!ι:!ο ιπιιιι·.!.ίι ποιο Μπιτ. 8τΓετ:ιτ

πω! !ποποιοιπ τ:ιρτοιιιπι.!.ρει!ιιιπ. ό:

ίεάοΓιιττ.!.ποι επ τποπτο.Ν:ιιπ ίπ !ο

πο Μογίι Γοπτ ιιοι·Ικι,(Μι ἰττοἔποο

ι·ιτει!ιοοιπιποο!.ιπι,ίιοοτίοοιτ, τοι:

Έι·:ι&οι·τιπι ρτο Έκιέτιιτ.α , οι:ο!οπι ρω

οοο!ο,τ!οπτοιπ ρω τ!οπτο, ππιπό ρι·ο

πιειπιι , ροι!οιτι ρι·ο ροπο, ιι ιι!πιιο ρω

ιιο!ποτο,Ιοπιοτοπι ρτο !οιππι·ο , επι

:παπι ρτο ειπιι·ιιιι, οι:!ο!!ιοπόριο οπο·

Πιοπο,8τ Ποοτ Γοι:ιτ,ποτ οι:ιιτ ιπ οπο*

ππαπποπτοιιι1.οοιιιοπιπιι;.ωρι.

` δ: ιι:

η

44-Τι..

€πΐπ
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ι

 



ΒΕ ΡΟΕΝΙ$ ιεεο1ενΜ. η;
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`

Ε»

δε ίπ Πο.ειτοειι. ειιο.ιτιτι.* Ηοε τιιττιεπ

Με: εοπττιι πιο" ΡοΡοΙι Κοτιιιιπι,

2;ιοε ιιεετ οεείειετε: οι ει. πει Ιεξοεπι

οτπειιιιιτι ειε πωιο.ι.ιιι. πε ιπ ετι

Ιιοιιε εοπετιιιιοΠεε ποι. Γορτιιιπ το

Βτι.οιιεΐειο Ροίιετοοιε οεειεΙετε πιο.

Πιο τιτ.ειε οεΓεπίιοπε ι τεο Γτιειεπειπ.

Βετο πιο ιπ εο,οιιι οεειειιτ αΙιειοετπ

οοιεπτετιι Πιιιιτοιτι ιπι`ειι·ε πει οιπι.

οι ειε απο ι. ειιιιιιε. εοιιετ πωπω

ρωταω ιιΙιειιιιε ειοποειοειιιε , Ποτε.

τιιεειιτ Γε , πει ετπετιειετ: οι (Με ετι

ττιι. οειιιο.ι.ι.ιοειε Γει·οιε Βιειτι. Ι.ι.6.

ι.δε Με ροοΙ.6ε ιιε&ιο:ι.Ι.ι.8ε ι.οοοει

ο Γεεετιτ. επι. ειοοειι·τιετοε ε:ιοΓΔ.ι. ο

ειιττι.5ιιοτιε.Ιτετιι ειιιτι οπο! Ε: πο πο.

ποιοι Γοειτοπι ι·ετοπι, πει Γοι ωτοσ

ιιε. δ: ειε ιιιΠιτι:ι δε ιιιτε.Ι. οι οιπι. δε

Ε). οπιιε οι. Ι.ιι. πει οι: ιοτει.ιιπι πιο,

μιτιε,Γτιιττιε,οιοτιε, πει ειιτετιιιε οοι

είιεπτιπ Γοειετιιιε ττιεει. ειοοει εΙιε οτ

ποι:.Γοοιει.ειε ιιείετι. Γειειετι. Ποιο οι

Ιιε (ι.οιιιιπειο Ιιεετ οπιεοιοοε Με ιο

πιο. Γε οεπειιε. Μ. δε Γεειοεπει. Ιτεπι

ΜΗ: ιο :ιειιιΙιετο, ειοειπ μπι δε πιο..

τιιο πιοΙιετιε ιο Γειειποτε ειεΡτειιετι

Γοπι οεειεὶετε Ιιεει ε: οι Ο. ειε που!

τετιιε.Ι.Οτιιεειιοε.δε ΓΕεο.ι. πιοι·ιτο.8ε

@απο 1ιει·π ΓειΙΙιε ιἙεει Ιεεεπι Λοοι,

ι. ο Γει·οοε Γετιιοπι. ο. ειοι οιιοιιιιι.

ιτεπι οπο ιο Ειπε ποεΙοτιιο , Η Γε τε

ιο τιεΓεπι.ιιιι, ειι:·ΡτειιεπΓο ιπ Γοτι:ο,

ειοπιτποειο ει.ιιτι εΙ:ιτποτειιοε πιο: οτ

Μεδε”. Ι. Γοιεττι.δε οποιεε.Αφιι.

Ι.ιιιι.δε νι.Ιιετπ ΓεΠιε ιπ ιοειιεε,ειοι Γε

εοπειοπιιεεεπι ειιτιοεπι οεειιιι Γε

ειι:: οι Με ιιεπ.ι.ιε8ε.ο.ρΙππθ. δε ΓΕ ;

ειε ιτιιοτ.ι. ιτιιιιτιετιιπι. ο.ι.δε ο. ειε οι

ΡιιΒιι.Ι.ι. ο. ποιοι ο Γεεετιτ. δε ι:Εοοοει

τπετιιε ατι. Ι. τι απο εκεεριιο.9. οπο.

Παπ εοιεειε Ραπ" ιο π·ιοΙειε ιιΙιιε Β

ειιιοοε,ειοοει πιο οιιπΓπι εοειεπι τι

τιι.ιιεΙ Ε. ει ιιοτειιι εοΒιιιιιιιτ δε ε8ιι,

4

Γεει ποπ ρετΓεειτ , τοτιε Γοοειιιιιπ8οε:

'* οιιιιι πιο ποΙιιιτ , δε ποιοι: : :τοι πο

Ιοιτ,8ε ποπ Ροτιιιικιοι-ι ποιοιτ, ιιετιιιι

ειιοπιιε είι:ιιε Γεώ: Επι. ποιο ΓιιΙΓοτπ.

δι ιιοιεπι ποιο ποπ ποιοι: , ρι.ιπιτοτ:

ποιο ιπ ιπιιιειιειιε ΙΓΡεθιιτοτ οοΙοπ

22ε,τιοπ ειιιιοε : οι . πε οποιοι. ει.

οπο. δε τι. εειΙε8._Ροιπρε.ειετιεττιει

ειιιο.Ι.ι.δε Ο. δε εριΓε. δεειει·ι. .Η ποιο

ποπ ειιεειπι τιιρετε. δε θ.ιιεΓιιτ.δε Ρετ.

εοτ.Ι.ιι ειοιε.δε Με ειιιι·ιτοτειι.ετιιπι.

Ι.ι.ιπ ΡιιωΡ. Με: Π: ετ πιο. εοπιι·ει.

Με ιιετοοι·ιιιπ ίἰἔπιΗεἔ.ΓΩΡε.ιπ πο.

πιο οπο" , τοπιο ειιιιε ποεεπειι επι

ποιοι ποπ Μπιιποοιιο,πιπ δε ια

ξιοπι Γιιετιε Γ.ιοΓεειιτοττι. $ειι οιιοιι

ΓοΡι·ὰ ποιο επ ,ΓιτΙΙιτ ιο οπο εειΓο

ΓΡεειιιιι:οι οι ειπα! οοιΓοιιε ιοι.ι.ι. ιπ

ιι.ειοοει ιειεο εοτιπειτ: ποιο ιιετοιιττι,

Πιιτιιιι , τεττι ΡετΓεδι:ιτπ Ιιεπιθειιτ , ο:

ιοπικιιοπ δε ωιειιι€ο, εειε δε ποπ

Ρωεειι,ιο εΠ επι ιιιιοοεπι ιιέϊοτιι Ρετ·

οετιιτ: πει ΓοοειιΓιιπΒοε , Γεεοπειοττι

ειο.ΟειοΓτε.οοιιι :ιοιεοοιιιιιιτ, δε :κι

πδιιτπι ΡτοεείΞιτ, δε Ρετ εοπι ποπ τω

ιιι,δε πιο πε πιοΙειιειο ιιιτοει:δε :ειπε

Ροπιιοι· Ρετ ιοτε ρπποιειιι: οι Ο. Η

οοιιεοπ πε οπο. πο. ειπε ποπ επι:

ειε ιιιιιΙε(ιΕειο Μισεί: δε ιοπε ροτιιτοι·

Ρετιιιττι ΡτπεΙιδιιι: οι οι. ποσό (πιο

ειπε ιιπο.ι.ι. ιπ ιι.Ιτετιι ποπ Ριιπιτοι·,

ειιιιιι ττπ&ιιοιτ δε οτειιιι:ιοιι ιτιεΙειἱ

ειοπι ιιετι:ιιτι ποὸει Ρετ εοπι ποπ Γιε

τι: οοοπιιπιιε ιΠοει πιιιιεΠειοττι ποπ

ΓοετιιιιιοΓεεοτοττι. ειοοει οι: οι ποι.

ιπΓτει ειειιο. ο. ιτειτι ροπε ποσά εἔο·

ειεεΙι δεε.* ει ποτέ εοοιιιιοιτ,πεε Ἐκ.

πεε ρειΓεειτ, ΓοοειιΙΙιποοε: ετοιει πο:

:ποιοι ιπ Γοτο ΓεειιΙειτι , Γειι εοπεεπ

ιιοΓο,δε ποπ Ροπιιοτ:οιιιε εοειιιιιιο

πτηιαπιτπι πεπιο τπει·ετιττ: οι Γί :ιο

οεε.ι.εοΒιι.ιιτιοπιε.Γειιιοιτι ετιττιιοε Με

Μ: πιιιιε.οιιι Γοοπτε εοπτεαιοι·, δε Γο

Κ Κ τ απο .



τη. ΠΕ ΡΟΕΝΙ Ξ ::Εο11νΜ.

:Με ρ:οό::!ε::: ό: ::ι:::::ίεΠιιιιε::::ιιτ

απ:: !εἔ.!ι:!.ι::ε:ἱε!!.!.Π ::ι:ιε.Ιτει:: Η!

πω: ::::::::ιε !::::εΠε:ι:: (Με !ιτ:ε.

.!.:ιι:ο:::ει:: . δ: Διι:ετι: ::8::τι:: ι:: Εο

:ο ι!ιιιιι:ο Γε:: Ρα:ιιι:ε:ι:::ι!ί , ΐι:!:::!:

Π:::ἔι:ε:ι:ι:::ι ::ι::εοΒι::::ιο ε:'Η::::ια,

Γεω· ι::::.!α:ι::::: Ρε:οειτο,Γει!ιεε: Η

ε:ε:ι‹!ο:8::::::ερι:::ιιιι:::ιι::α:ι:::: ι::

Μια:: ει:::::ιε Γο!::::!:ε :ο€ιτ:::ίο 8:

ιιο!ιι:::ειε ::ιε:ε:ιι: Ρ:2:Μι:::ιιΕ ι:: :Ιε

ε:ετίε.8: :!ε Ραι:ι.:Ι:Π.ι.ε.!:οι::.ά ε.

Ιε:1.Πει:: ε:::::: :ιο:: ε:: 0Ρε::!:ι18:ι.!

:!ιεε:,Γε:! εο:οε.::::ι.ο.ν.ε.:ιιιι Ρείε:2

:ε.8: !)ει:ε σο: :εΓριει:,ι:οι: Με πι:

πωπω:: ::ιι:ι.::.ν.::.ί: ειπε! ::ιιιε:::Πι.

δ: ε: απο:: Ρ:ο:ει!ιιι·ι: :::ιιι!:ε::ει ό:

ε::::::::α!ιε: ρε:ε:ιτει.::ν.::.ν:.:.:.8: :Ε

Δ:: ι:ε:.ί:€ι:ι.!άιι€ίτιιιιιε.8ι οικω:: :ο

εικοσι: Γο!ιι:::::ιο:!ο:ε:::::::ι:::,8ε

ε: :εί:Πατιι::ι: :ι!ι:ιιιο,::οι: Ρι.ιιιί:ιιικ

Γε:: ::ο:ιιι: ρ:ει:::ι:::: ::ιε:ε:ιι: : :μια

πο:: εο:ο::::!::τιι: ,ΜΕ οι:: Ιεε:::::ιε

εε::::ι:ε::: : 8: Ρ::::ιί::ιοτιιε πο:: Πιο: 7

:τι ροτεί!ει:ε ::οΠ::::δε οπο:: οι:: ιε

::ε!::: δ: !ιεει!::: Ρει:ι:::Ιοε Πιο: :ο Ρε

τ:ι::::.8: Γεειίι:!ι:::: Ια:: εο::Γι:ειιι: ε::

Ρο:ιι ::ιο:α!::ε:, ι.:ι.ι.:ιι::Γοι.ιΞ. Σ: ει::

πε:τι εε:: δ: Ρε:ΐες:::,Γεά πο:: ::οείτε

ιιι::ιι:::: εο,‹ιιι: !ιοι::ιι:ει:ι Ρ:ετε:ει:

τει:: οεε::!ίτ:ι:: :ΗΜ Πα:.!.ρε.8: :ΕΜ

!ε8.Αιιιιι.!.Π Ρι::2:0:.& :Με Ροει::8.

Ι.:ε!Ριείε:ιάιι::ι. ο . ι!ε!ί:::::ιει·ι:ε::·ι.8:

του:: Γι:!:ά:Πι:ι8ι:ε:οιιια πιο:: :ιιιτι::

ίει:::: ι:ε! Έιι:ιοιι::,ι:::::ο: σε! ::::ιιο:.

:::::τι:ε ::ι:ο!:ι:ε :::::!!:ιιε ::::Ρι:::::ιιι:ι

ει: ΐ:ιει::ι::.:ΐίι;!ε Πεει:.!.:ιιιο:: :ι:ΐσ.:ιε.

δ: ::ι::ε:ι: ε!! Με:: 8: Γεω: ::::::ι:ιε,

ι:ε:ι.ιι·ι: ιιιο:::Πι::Βιιε ι* :μια ει:: ε!!

Ρ:ο:›τει· ε!:τιε::::ε:::,:ιιι: ρ:οριε: Η::

Ωιιι:α:τι,::ιι: πο. Ρ::::ιο εε:Γι: Ρι:::::ι::

::::::ι:.ε:ιι: ΠΠ:: !εἔε::: Οο::ιε.:ιε θα.

Μ:: Ιε8ε.8:!·ιοε Η ε8:ιτιι: ::::::ιι::::Ι:

τε::Ιἱ :ι.ιι:ε::·ι ειι:ι!::ε: , από: Με Γει

ᾶι:::ι,:ι: :ιι:ο σου:: :!ο!ιιε ::::::&::::ι::

ι:: !εἔ.(.`ο:::ε.ὸε ί:::ι.!.:.8: πιο:: πο::

:ει:ε::::.:Με ρα.!.:εΓρι::έοι::ιι . πι::

ε!! :Με ι:: οπο ::ε:ι:: ΙειιιιΕ:ι::ε :ι:!

Ρ::,ι.:: ι:: !εἔ.Αοι::!.8: απ:: πο:: :ειπε

:ι:::ιι:Η::::: Ιε8.Α:ιι::!.!::: !:·ἔε.8: ει::

τει:: ε:: Ιε8::::::ει: ιι:::::::,8: :ιε!ι::::ι:ι:

πο:: ει: Ρ:οροιῖ:ο,ί`ε:! ε:: :::Γι:, πο::

:ε:ιε:ιι::ιι::Εειά!ε8.Ας:!.!.:: Ρι:::ι:ο:.

δ: :ίο!ε ρα.!.ποίε::τει:ι.8: !.:εΓρ::::δ

άι:::ι.8: Με:: :ιεα:ι.:: :::::::::::!ι:ε::Π

πω:: :ι8:ι:ι:: ::ιι:!ι:ε: , :απο ει:: α:

:Με ειδϊιι:::,οι:ο:! Πο:: μια:: :οπι

::::::: ίἱ:ιε :!οΙο,ι:: :::::::·ια, ιιε! ΐιι::ι”:,

δ: απ:: πο:: :ε::ετιι::ι:: :Με Ριιι·.!.:::

Η:::::ιέ”::όε.86 !Ἐ‹.!ε ::::ι::.!.ι!!::ό.ειι::

εί::::!εί:έιιι::: :τι οιιο πω:: Ιει::!Ημ

πι:: :ι:!ρε:,8: πω:: :ε:ιει:ιι::ι:::ι: !εσε

Α:ιιιι.ιι: Βια:: !εε.Α61ι::.!.:1ιι:0εσ20

::τ.Οι:οθ.Ε:::: πω:: :ιι:ειιι:ο ::·ιιι·ιο:

ει:ει:Πι:ιι: : :!ε!ιέ!ο σε! ιι6,:!ιε ι:: ι::

Η:: ω.:.:α Μ:: ιι:: :::ί:ιο:.8: ι:: :ιο.Η·ῖ

:Ιε :ε:έ.ιιι:.!.!”ε:ε ι:: οι:ιι::!ιιιε."δι αι:

:ε:ι: :ιεε ::081Ε:ιιιιΙ,::ε:: :38:Ι, ι:εε ρε:

Εε::::::ιι:ιε:εΒιι!ει:::ε: πο:: Ριι:ιιτιι::

οι:: Ρε:::ι:ε πιο: :!ει:ει:: :ε:ιε:ε ει::

ε!ιο:ε::ι::Η.όε με!. Γει:ι·ιιιε. Ει!!::ι::

ε::::ιι::ε!:::Γε ιι:ειεί!:ι.ιι!:: Η:: οσοι::

τιι:,οιι: :::!ι:! εἔε:ιι:::. Ι:ε::: έ:: «ω.

:ιε !ιει!σει:::::ι.:: Ο.::! !εε. !ι:!. :::::ιεί!ει.

!.οιιιΓουίε.βε από :!ε Ι:εε:ε.:.ιιε:εε::

:ιε. Πει:: ΜΙ:: :ο οι:: :1°ι0::ετ:: , ιι!›ὶ

::!0:τιί::ιιε ::ιι·ι::::::ιο::ιιιπι ι:ε! Ει::ι:ιιΐ,

Μ:: :ΡΗ οι:: πιοι·ιετ:ι Μ:: Μια::

:ειιι:: Ο. :ιεί::!.:::ο.!.ι. !τει:: ΗΗΕ: Ε::

:!ο::ιι:ιο,:ιιιι Ρι1:1ίΕι:: ε:: ::ε!ίθο Γε:

ι:::‹ιι:ι:ι :ε:ιε:ιι: :!ε:ε ει:::: :πο ::ο::ο,

ι:ε! Μ:::::ει:ιο:ιε: ι:: Ο. δ: ΗΜ:: πο".

8: Η οι:::ι.::.ραι:.ίε::.όιε.Ρε: :ο:ίι :μια

Π. Ιιει:ι Μια:: Ρ:ιι:::ρι!ι::ι ο:Π. :ιοί

::ιιι!ιε: μπει: ιιο:ε::::ι:: Ο.:!ε Ριου:

ΡΜ. Μ. Πει:: €ει!!ίτ Π: !:!ι:ε ίἔιεε:όοτιΪ

δ: :Με ι1Ιε8ι:ιι:ιε οποιοι πω: οι: Ε!.

. οπο:

!

ι



ΒΕ ΡΟΕΝΙ5 ΜΞο!1νΜ. “τη

Ρι·ε!'Εγ.Ρει· «πισω. Ιιειπ ?Μα πι οπι

ιιι!:ι.ι; Με εείἰΒι.ι: ιπ ιιιιι!ιπε πω; πω

Μπιτ ει: άι·:!ι&ο πωπω , άε ειιιέ!ιιιε

:πιάτα ποτ.!.π.ιί!!.ε.ίπ Πιιιι.8ε ιαπ.ς.

Ξή.:.Π !ιοτπιπεε.!ιππε εικοσι πω

θίσποτπ Π: εοπιοεὲ ποτειιιιτ άο.!οίι..

άε ΛπειιΓε!.άε (ΜΒΜ !σειιτπ άπό!.

ίπ ικιο ; Μπι Ρώπα. πι ίε!ιο!ίε.οπο ρ
Α!!:οι·.άΙὶάΞεἰ π) εο."'Ετ οικω ίπιρο!!

πιοποιπ Ραπαιπιπ ε!! Μπα· πωπω.
Μάσι: ποπ άο!:ι:τΓιι!ιικο &ίπεοπΓπεΕ

το Μοτο άε!:ιτιιτπ πο! παπΓατιιπι πι!

πίτι::ιιτ !!!:ιά !εσ.Ιιι!.ππιιοΠ.!.Βιτποδ.

Νεΐ εοπ:»Γο τιιιδά άπιε παιιΓειιιι· πο!

άάε·ι·τιιι· ποτέ ιπάία:,πό ε!! «πωπω

Πι: ά:: τπει!οΗειο,πε! επΙρει!ιι!ίε α!!!

πιειπάπε:πτ().άο Μι.ι.ιι.ω Ρτιπ.υπ

άι: ιιιάεκ είππιευο 86. ίπάππεπε Μ.

Βεμπιιίε ι!!ιιά ιππ!ο!!σίυιπ ίεαειίτ: 8:

Π ιιιπεπειιτ πειιΓο.τπιπ_πε! !!!ιιπι ώ

πα τμιετπ ιππιπτιιπτ ι!!ιιά ιπε!είῖειᾶ

εοπιιπιΠ!Γαει:1Πιπιετ πιω πιοππ: π.

!ιιά Γεεειιτ,8ε Η πιπεπειπ ι!!ιιά ία:ίΒ

Π: εποιο,ποπ πιιπιστ ειππ: π: άτα!

Τιιτρι!.!.ε:ι!υπι.8: ΗΜ !ε .(:0τ110.

άε Βι!.!.άιιιπε Παππά !ϊ.Ο.άΐ Παι.!.ι.

απ! πω: πο.ίπ 8!.οτά!.8ε !ϊάε πιπζ.ι.

!.ίπ 5.8( ΠΜ! !ιο.τερ.!.ιι.6.Π ρπ!ι.& ί!!

άι: ειάιι!.!.ιπι!εε.5.ιππΙιετ.ιπ!πι επιπι

!8ποτ:ιπτιει εππΓατίοιιεπι τποιοτπτ:

π: Η!!! «μπε τεΠ.!ι!›.εί!`ε ιιιΕΠιο.!.Ρεπ.

Ε: Ριπή Μάο:: άοπατποπάειπτὲ ία·

τε επκεπτἰεπι,8εΡαπιιπι ιιπποπετα

πι (Σάο μ:επ.! πιά Γοπτεπιἰειπι.8: σύ

ει!ιΙΤιο πεπιεπιπ:ιτπ κπιρετιιτπεπτο:

π: Με Ρωπ.!.πε!πιειεπάπιπ . άε!πτ

επιτπ ιιιάει:ιπτιιετι αιπΐππι δε ί°ἰπεπι

ππει!επει!:ιιτ άἰεἰτιιτὶπ ἰ!!ο,‹ιιιἰ πω!.

πιο αιπΓ.ι ίτοειτ οί!ιιιπι ιπει·εττιεισ,

Ρετάποά!ειττοιιο: ίπιτειπιπίιτ, πιιάά

πό τοποτπτρτο τεΒυεθιτπτίε: ε :μια

κ:ειιιίΒι Γπιεϊάι πό Επιτ,Γ.:ά !!!ιίάίππ:πτ

ἱΕά4: Βιι.!.υσϋ.πέ πιάσω εοπ1ιάε·-ι

:Με ε·ί!,πιιω επέπίπ.ιι· άε!ίππίΠδ,απ

ροιιιειιτ !·2ιεστε,8: επ Εοεετιτ,επ πό,

ά επ :ο ιπιποιι:,ιιπ Γεω: πιέπε Βιο

τίτ 8:ε.Βἔειά ΜΒ. !ιι!.πιειίε!!.!.!·πιποίι.

Νοιπ πι πια!οΗώπ Γπο&ειππτ πο!ιΪτεε,

δ: ποπ εκιπιπ:πτ θα! !ε·8.Όοι·.άο Π

εει.!.ι.ῇ.!)ἱπιιε.οππι !!.ει!!εἔ.!`πρι·ὲ ω.

τίτ. "' δ! :ιππ:πι σοΒιιπιιιτ,ο8ιτ,Γεά πό

Ρειΐεειτ:πιε!επε!ππι :Μπι οι: α!-ΐοξ!ι:

σ:οπιιπιπεπιιιιπι ωί!ιτπ:ιπιπε:δε !πιιιε

πιπέιιο!ππκκιπ Ροιιιιε άπἑιπ είε

έπιπι:ιιτ ά.!.ιιει·ιιπι.8ε ΡΕάε!πίπι·.!.ιι!.

ι.τεί!ιοπ.επιπ Π.άε!ι&πιπ επίπι ποπ

ππάιωὸ εοπιπιιΠῖιτπ απ:: ιιοαι!ιπε

!ο σιπιιπίε δ: ε!ΐοέ!ιι:ιιτ 0.!! :ιάιιοι·.

ιι€π.!.ι.άο πο άε!ίθο ρππίππάο πο!

ποπ :6ιπι!!”ο επ!Ρ:ι πο! πεἔ!ἰἔειιτἰ:,

απο ιιτπο.ιππ·ά, άι· !ιρ.ι5.ικεπι Ροπε

πιιςΠἱο.!τἔ ά6!›ετ ιιιάε: !·›οπιιε Ρωπ

ριπ:Γπιπει·ο,8ε επ:τιιιε μοετάετε εδο

Επι Ρεπππξτεε επ Ρετιο,άιιὲπι οι! Η.

επι: πο!ε!!;ι !!πιι!ί τε.!!!άε: ίΐι:ειτ.!.ξ.

ιΜ,Γεά Η ε!:ιπα 6::.8ε Ηἶάο το πιἰ!ιι·.!.

οιππο άο!ίδπιπι.$$.ίι πιω εδπιι:!Β

τ!οποπι.ιι!›ἰ ΙΕπειιυε ιι!πάίσεωι· Ρετ

επίΒιο Ρώτα τα Μο Μ! ?ει·το , ππἑπι

ει! !ειΡἱάο. Πέ Γοιιετιιιε ιπάιαπιιτ ιππ

επιιπι ιιιι!ππε,άιιἐιιπ Ρετιιιιι·π:ιιτ ΡΕάε

ιπἰιιτ.!. πιι!ποι·ιε ιπ:ιεπίτιιάο 86ο. άε

ειπί!ιιιε πο.ά.ΟάοΕΗιρει· ά.!.Γα.8: Πι

Ρετ ά.!.).Ο.άε· !!ε8.!14!:€2 665 ε:οπΙϊ

ό0τ:Πε £πάοικ,ειιιιιε πιφππτειι πιει::

ΕΓιο,ειπέ εοπάέπιπε ιιιιοπάπ,8: ειιιιιε

Ειπα δ! Μπιπειπ!οπί:,8: άπα!ιππιθΒι

δ!! εοπθάεπιπάο,οιιω ρτα:άιδ2ε πει

τιπ,ΓεευπάΠ ιιειι·ιειαιέρετΓοπωπιπ 8:

άπιιΙΙτπιεπι Ριι&οτιιπι ι:οππιισοπ:!π:

1οιικάο!ιιε ποτ.Γπρι·δι,άοιπά!. ε! Νοτ.

απ! Γ:ι:ϋάππι ά0.0ά0θ6.·.9.ι !!!ε, επι!

ίπειπιτ πιιισιπ, πια8ιε ριιιιππι , άπὲπι

Ρππιππεπτπ!ιι, άπέιπ ιΡΓει "και ι!ε!ι

πιιοτππιτ:πτ θα! !σεοπι !π!.άε πι μι

!ι!!.!.πποπιαιπ πια!οιππι.8α. Ε: ιάεπ

παπα



Μ πε πωπω: ιιεοιινΜ.

αυτι πειιιοειι€ι Γεη:ιε μοΒει·ε πιιυπ

τω· , Φ πω ειάιιειθ.ι·ιιιε ιπει;:Ριτ π

Χ1'Π'ΡΘΓΕΡ(3ω Ιεε.8‹ Η.Π πιιιιιι.ρειι.

π.(ιιι.ι.ιι πιετε:.Ροπε π) ειΙιπιιιε πιο

ιιιιιιτο ά ιπτικιιιιι «Με πιώ: φωτι

τιιι· ιιπ ει: Με όει:ειιτ Ρυπιι·ι. απ: ό?

Ιιε;ειιιιιι α:πετυι· ιιδιιοπε ιιιιιιι·ιιιιπιπ.

ειι8.Η·.όε ιπιιιι.Ι.ιπιιιι.5.Η.ΠιΡει πει·

ότι , αετό πωσ ρτοιιιπει·ι.ΐεά π ιιι

παπι: εειιι`π θα τει πιιιι:ιεπάειτ,ετιπιπ

πιε ιπιιιτο,πό τεπετιιτ:ιιτ ίἰἶει‹! ειιιιι!ι.

|.τιιεΓειιιιιι:.8ε Με Γει·.ΐπε.Ι.άιπυ:.Ο.

εο.ιιι.Ι.ιεπιιιιεπόι. Ιιεπι «μια ποιό

τω θ: ρι·οροίιπιπι άουτ Πω:: ιπιιιι·.Ι.

πιιιιιιιιιιιιιι·ππι.8ε €.ιιε ιιειι.!.ι. Νπιπ

ιεποιαπε πό ιπτεΙΙιει:ιιτ άειιιιιιιιε

πω: Π·.ε!ε ιι&ιο.8: οπιι€.!.εκ ιπεΙειιε

επι. Ιιεπι ειι·οι·ι πεπιιιπι ε!εόιπιιιε,

τρια πό ε:: πι:ιΙιεπιπιιε,Γεά ιιπιριιει

πειτε Ρεεεπιιιτ:πι πω εΙε παπΓοιε.ε.ιι.

ιπ Η.Ιιεπι πό επειιιιιιε «μια ιιιιπτ, Γειά

«μια ει: ειπιπιο ιιιιιιτ.ιιΕ πιώ εόΓειεπ

πιει όεί·'ει·τ, Ιιβει είϊ ίπποι ιιεειιΩιπιεσ.

Ιτεπι ιιιιιιπάο Ι)ειιε ει·ιιιικιεκ , ΔΗΜ

τεΠιε,ειιι:ιπι εοπιειεπτια :πε ποπ ω.

Ιιειιι ιιι Ιιιιπεπτιιιιιε Ροτειιιιιβ: ιιειιεκ

είι`ε ιιιπό δε οΙευπι , 8ε ιιιιΓει·ιεοι·ιιιιι

ά ιιιεΙιειιι:Ρει· πιιιίι Γειιειιτ:ιτόοιεειρι

πε,ειιι:ῖ‹ιο ιιιἔιιιιιπτ δ: ίιιΓΡεπιιιιιιτ πο

επιπεε:Ρει· ο ειιιιι ποτειιε ωιωποι

όιό. Πέ ιιιΐεθιο πιει ποιπεπ ιιπΡοιιιι:

ορετι τιιο.ιιό ΡΙιειτα.Ιεδιε πω; πο..

πιιιππι πό ιιιιππιτ:8ε πιω πιιιιιιε Ρόδα

επι:: π: ειιτι·ἑ ιιι: ιπιπιι.ι.εεεΙε.ε.ποπ

ιπιπιι;. δ: πιιιΙτιι πω Δε! Μπι: πιπε

ιιΞ. πω, ιιι: εΙετι.ειι.εαΡ.ιιΡοΠοΙιεεε.

τι ΟΜΕ * Ροπε, εεο ιπιιεπιρεειιάεπι

πιό άεπιεπι ειιιιιιιιιιπι ιιι Γειζετε πιειι:

ι]π:ει·ιτιιι· πιιπόιιιεΙ πω” ροίἐιπι π·ιεει

ειιιτοιιπιτε αποτο, ε1οιιεε πιιιιι ιΙΙοά

ειιιιππίι επιεπόετιιι·9 ΚεΓΡοιι.ι.ι:ιειιιε.

Νπιπ δ: £ιιι·επι ιιι Ηιιτο άεριει·ιεπόε

τι: ιιοΠ'ιιπι δ(02ΡΩΝ:ι1Ειπω.άε οπ1ι.

«μια ει: άειι€Ι.π:ιΓε.5.Πιι·.πεε μι·Με

τεπεοι ιπιιιιιιιι·ό:ςπιιι Με ι·ιιειο.ειιιι

Πι πιει ιιιιιε Γετιιιιπειιιιιτ Η.όε ιι·ιιιιι.Ι.

ιιιιιιι·ι:ιι·ίι.β.ι.8: ειιιιι.ιιοε ποπ Ειειπιπ

ειπιιιιο Ιπει:ΐάι,Ιιεε: !ειι ιιιιιειιτιιι· εό

τιιιὸἰεειε.ιἰειιι Ιε8. Αςπι!.Ι.ειιιιιπιπι:.

τ!.Βειεαι·οιιιε πω, π) ειιπι ι·επιπετε

μικτό Ιοεο Ριεποτιε, @Με πιω

πιππιειιι πιω: Δε ιιιιπιπο:6ε ειοπεε

Γειπτι.ιι·ειιιπε ει, ά ειιπι πιω :ι8ειιόιΐι

Μ: εοπΓιιετιιιιο επιπι :Με είι,ειο πι

Ιεε ΜΒΜ: τετιπεαπτυι·: ειπε εοπΓιιο.

πωσ είὶ ορτιιιιιι Ιε υπι ιιιιει·ριεε:ιιτ

ΙΒΝ: Ιε8.8ζ Γεπιι.Ι.ίἔειε ιιιτετΡ ι·ει:ιτιο

πε.ιεικ Μικτή επιτάιάει , πιιιιπιπιε ιιιιἑ:

εΠ Ι.Ήιπιπε Μιιιιιιε.ό.πιπ.Ροπιτ πι..

ι:.Γπιιι ει; ποιι ροΓειτ ι·επιπετι. "' Ιτειπ

πωπω: ιιιειτ πο. Οειοθε. 9 ιΠειιιιι

πιιιπόειτ 82 ίιει·ι Γεώ: ιιΙιτιιιοει πιιιιειι

ειιιπ·ι , 9ο ιιιόειιτπιιΙΙιιό Ρτοπιιιι πιει

ιιιι ίεειίΐε,ρει· Ιεεό ιιι€ιιπιεπιιιβι!επι

8ι πωσ ποιοιπάιιπι.ιΜά Με. Οοι·.ειε

Ει!.Ι.ειιιιιιε (Πιιιιάιυε.ό.ιτεπι ίεπειτυε.

ιόι,ιιιόειι επιπι πει 86ο. Αι! ιόεπι εθ

ΐοιτιιι8.ίΕάε Πε:ι.Ι.ιιιιιιΙ ιιιτετείι.8ε θ:

εΙε πι δ: ιιι ιιιιπε.Ι.ι.ῇ.ὰειεειΠ'ε.ιιιι‹ιε

μιπιδόιιε είϊ ιιιεκμιε, πιω πιππειιιππ

ειιιἑιπ πιιιΙεί·ιειιιιιι εόιιιιττεπε:ιιτ ΙΈπό

$7ιιιι.Ι.ίιπτιιιε.84 Ι.Π ΡειεπίΪοι·. δ: Ο.

‹ὶε εεειι.ι.ιιοπ ιιιεο πιιπιιε.8ε ιι.ειι.ιοι:Ι

ιιι απ: ειό.Ι.ιιεεο πω. πω ειιιιε εοι·ιΐ

ιι·ιιι€ι: Ρεεεειιι·εΓΡοπ.ιπεπάειπι:ππι::

Αυτοι· εΠ μεεεατι :Για πιο ρεεειιιιιι

Γε,84 ε|ιιΈΡεεεπτε ειειτ:δε πιω πει·

Βιιι: ριιπιεπόιιε εΠ. ιιιιιπι π ρι·ορι·ιι:

ιπππιπιιε οδεπάιπει:ιιτιπ πιιιιιειι.ιιτ

ιπάι.ίιπε ειιιοπιιο Ιιιι>ΐιπ.6.εοε Δικό.

ιιετίιειι.8ε ποπ ιρίι.& ιΕεμιο‹ι ιιι απ:

ειιιιιι.|.ίι εΒο :Ποιά Με Πετ.εοι·.Ι.ιπ

η Με ιι.ιόιει.ιιόιιπ. * Ει·Γυπ:ΗΜ (πι

ειιειίΒιι·ιιπ ιιι·8ιι.εοπιι·π Βιειεπτει πι.

:πιω οθ`επιιι Ρετ εΙΤειίιποε, ιιτειεε·ι

Επι: Ριιπιεπιιιι,όιιεὶω ε ιιιοιιιιιε πια

` πιιιιι8



Π! ΡΟΕΝΙ$ κΕο11νΜ. ι”

Πω” 6Π”ειιάιιιειιι:εεπιιιιιι ειιιιιι ια

ειιιιι: ρειρειιΔιε ιιιιιειιιι,ιιυι μι :Γ

πω” ΜΜΜ Έκι; οιι”ειιιιι: ιιι Ο.

ιιεΓεριιΙ.ιιιο.ι.ιιιιι Γεειιιιιιια.ι.ιεΓΡό.

:Μαι Μ:: επ :κι Μπι: ιιιιιιειιἄ.Ο.:ι‹ι

ιεε.ΙιιΙ.‹ιε ιιι.ριιΒ..Ι.ιιιιοιιιδ ιιιιιιτ.ι.ιιι

τιιι:.ιι!ιειιιιιι μπι ειιιιιῖιιιι ιιιιιοιιιιιι

ΐτει:ιιειιι,8ιε.8ε ειπε ειιιαιι1:αυ.ιε.ιιι.

.Μια ιιιιειει.ειιιε Ιειι ιιι .ετιιιιιει

ιε,τιιιὸιι ΡΙιιι Ριιιιιιιιιιιιι ιΠι τ” ιιιι:ι

Ριιιιιτ ιιιιΔιιΕ8ειιο:ετιειιι ‹ιε ..πε πιει

ιειι.ι οι ιιοι.ι.εο.ιιιιι.;.ιιιιι.ειιαι 1112.

ιει·ι.ιιιι Μπι 8ιε. Ε: ετιιιιιι Βοιιιιι ιιι

ω Ιιιι6ει εοιιιιιιειιιιε ειπε προϋ

1ιοιιει·ιι ραιιε,Διι πωεεωσ ιιιριοικι

τιιιιι ιεΠιΒιισ ιάοιιειε, ΗΜ ιιιιοι:ιιε,

ιιεΙ :κι Π: ιιιΠιιι&ιι ερειιιιΒιιιιιι άο

ειιιιιειιιιι,ιά εΠ,ιιιΠιιιιισειιτισ δ: «Με

ειιιαΙιει:: πει εε ιΡΓιιιιι ιι·ιιιΙειιι:ιιι Π:

ιιιιιιιι&υιιι ιιιιιιειιε ιικιιιΒιιαπιε οια

ιιοιιιπι:Ιιιεε ειιρειιιτο:ιιιθ.ιιεμοΒ.

ι.ιιιιι.ιιε ιιικι ιιιιιιειια ιιιιιι ΓωΡιιὶ, ιιε

ιιιιιι.ι.ιι‹ιιιι.ιοι.ειιω ιιιιιτειιιιιιι Μιδ

‹ιο ιι.Γειιι:οειε , Ρετ τμιιιι·ι :Με ιιιιιΙτα

η.3.ιιεειιιιιιιιυι. "° $εά Με εΒο εσεις:

ι&ιιιιιειι ειΡω Ριοιιι.ῷ.ὅ) ιιιιιιει·ιειιι

υπο ιιιοιιο Δω: εΠ`ε ιιι ιιι&ιι ιιμ·ι

ιιιΒιιιιιε ιιοειιιιιειιιιι, ι.ιτ ΡοΒιιμαιια

η· ιιιτροιιι.ΐεάροιιαπιιισ,"' 9 ΤιΕίι18Μ

Η ειιιιο,ιιιειιΓε , 8: Ιοεο,8ι Ρι:ι:Γειιιι

Με τει!ιΒιιε ιεΠιΒιιε,6: “Πι ιιοδιε ιιιι!

ιιειιιιιιι δ: ιωει€ωι $ειι·ιΡιοιιιιιιιι:

ιιε ιιο ιιοπιιιιιιιο ιΠε ιιοπιιιιε,ιοΒιι

τιιιιεειτ ιιιιϊιιιιιιειιιιιιιι.ιιιοιιο ειιιπιι

και, ιιιιιιιιιιιι:ι Με ιιιιιιυπιειιτίι ρισ

Βετ Διειιι ιιοιιιιειάιιι ΐοιε εδιιιιιΤυιιι,

ιι: ιιιιὁ‹ι εοιρΓο ΡοιΞιτιιιι Τιτιο ρα

ιπιιιιροιιι.ά Ριιιιιὸ ιιιιιειιιι 9 Πε.

Διἔ.Ο.‹ιε Βάι: ιιιιιιιι.Ι.ιιι ε:ιει:ειιιιιι.

παπι ίιειιτάιιο τεΠει Ριοικιιιι »Με

ι:Μι6 ι“οιε εοιιιιιιι!Τυπι,ιιτ ιΜωσι.

ι.ιιΒι.86ιιιιιιιιιιιειιιιιιιι : ει”ιιιι μιειιι

πιω οΒιιιιεειιτ Μαι τείιαιιι€ιει ιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιειιι.ι,ιι: ιι.Ι.ιιι ειιεισειιιιιι.ιι6

ιιιΠιιιιιιδιο ΜΜΕ ω, υπ (τω: μοι».

ι.ειιιιι ΡιεειΒιιε.ςιιιιι ριιιιιιιαιΓιιε οι.

ι:ιετιιι ειριειιὶιε,ςυὸιι ιιιιιιιιιιιειιιιιιιι

ιιι ω” ει·ιιιιιι·ιειιι θεια: ριοΒιιιιοισε:

8:ιιιιά·.Ι ιΙΙικΙ ριοι:ει ιιι:ιειἰειιιιιι ἴσ

ιε ι:οπιιιιιιιιιιιι.Ο.ιιιιοιιιπι :ιΡΡει.τιδ

ιεειρ.Ι.ιι.Ο.όε ΡιοΒιι.Ι.ιιΙ:ι.ιιιιι Η: πιό

πιο ζω ιι·ιι:ι.ιε 8ειιειιΒιιε ριοΒιιτιοιιιι:

ιιτ Γυρι·:ι Ριοιιι.ειιιιι.Ριπτειεει ειο.οι

ι:ιι.ιιιιιετιιι ιιοε εΙιεειε: ιι: (Μιά Μέ.

ΑιιιιιΙ.ι. εοιπιε ιιεεειιιειιι. δέ Η: ει!

ΤιιιΡιι.ι.8: ιιι ριιιιιιιιι. ιιιιιιε ιιιάετιιι,

Ιιειιιιιι ειι.ιι!ι ε.ιιυί'ιι ειειιιτιιι· ιιιίιιιι

ιιιέιο, 8: Μι ιιι ειιιιιιιιαΙι ιιεΒετ σκάι.

Νε Μπα ειἰ ειιΒιιιιιειιιιιιο ‹ιε ευε

ΠιοιιιΒιιε ειιιιιι6ιιε ω ειιιιιιιιιιιεε: 02

ιΈειε ειιίιο.8ι ειιιιι.ιεο.ι.ιμν:Ι Μ. επι

ιιυειτιιι ω Με δ: :Με Ιειι, εμ:: Μάι

ειο ιιιεο ιιιιιιΙ ΐειειιιιιι €ιαιι.ιι1ιιε θ!.

1.ι;.ιιι›ι ιιιειιιιι, 3; πιω ιιιιιιιι: :εθι

πιειιιιι εκ αΓΡεθιι: ά :Ποιοι (μια φ

ιιι ιιιιιι:Πιοιιε ιιοίι:ιει είὶ £2Π.18 ό.ι.Γειι

ει: β) Με Ιειι |οςιιιτυι ιιι ιιιιιιεε, φα

ειι ε Ρεθιι Πιο ιι.ιιοετ 2Πιιικιιε επιο

εειιι ιιιιιιιιΔιιι,8ι ιιοιι εκ αΙιο.Ιτειιι ?οι

ωρω Με μια, ειιι:ι , ‹ιε ιιι:ιιο.‹Β:

οΒεόιδ.ε.είιιιι ιι: ει:ειειιιε.8: ιι›ι ιιοι.

Εεοιιτιεὶ ιιΜετιιι, 519 ιιιιιιιιιιιειιιιιπι

που ΡιοΒει:ιμιιιι ιιι ειιιιΒιιε ειιιιιιιια

Μπι: ιεςιιιιιιιιιυι ριοΕιπιοιιεεΙυεε

ειαιιοι·εε : ιι: ιι.ι.ιιιτι.Ο.ιιε· ριοι:κιτ.6:

(Με ΗΙ.Ι.ιιΙ·›ι. Με τιιι.ιιιι ισ (Με

Βιιι.ρει ιιιιοιι ιιιιιειιιι ω”, ιιιιὁιι Η

«πω ειιιιΙιΒιιε :Μο τεΠεε Γιιιιιειιιιιτ,

Ι.ιιι›ι ιιιιιιιειιι$.ιιτόειεΠ.ιπ ι:ιιιιιιικι

Πειτε ΐοιιὲ ιιοιι. Ν.ιιιι ιιει:μιειιι εμπ

Ιιβει ειιιιΙι άσο τεΠει Πιιιιειιιιιι:ειεο

ιιι ειιιιιιιι.ιιιΒιιε ιιιιιιοι ιιιιτιιειυι «Η

είται: 8: ιιιιιιιιιιιειιιιιιι·ι ιιηιιίρειι·ιιιιιι

άιιοΒιισ τεΠ.ιιι ά.Ι.ιιι επειεειιιιιι.ιιιι

ιιε εοιιιὶει,ιιιιὸά ιιιίιιιιιιιειιιιιιιι ιιι

σιιιιιιιιιιι πό Γιιιι:ιειτ. Νιιιιι ει`ιω ε8ι

:οι ιιε

ά



ω: Με τοιιΝιε ιιτοκνινι.

πιτ τΙε ΓιιΙιιτε!ιοτιιίιιίε , επιιτίιιε εΠ τι·

8ειιάά: ιιτ Ο.ιίε :ιρρεΙ.Ι.εάάίθοε. Ιτδ

ιιεΙτίετ'ιείτ τιτο Με μπε , τἱιιὸά ιιιιίε

τιΙιΓειιε ιιεειιΓιιτί που μπώ, πεε ιτε

τιετιιιτ (Με :ιρρ.Ι.ιιΒΓειιτειιι.ιιιιιΙτο

Γοτιίιιε,ιιεεεοτιιιίτιεί : ιιτ ίίί.‹ι.ίτ.τιετ

τοτϋ.8ε Ο.άε τεσ.ιιιί.τε.Ι.ίί.(),ι.ίε πω.

Ι.Ητια.Ιτειιι ἐπί: τιιιὸό Ιίτετίε ρ:ιττίτιτ

ετιετιιιιι, ει:: ιιιιίτιιιε Ιε8ίτιιτττζόε πω.

8: Ιιοιι.Ι.ιιιιιτιετιιιιι. ε.ι.Ιτειιτιτα:ίιε πό

ετεείίτιιτ: ιι: ίΈάε τυΠο.8: επίιίτι.τε.!.

Πίπα: Α άτίτιτιιιε.εμιτε Π:: ιιιιιίιτιιιι Βι

είτ ει! Εεεε τιιιιτετίιιιιι ά τιιιιι:Πίοιιειιι

Ρίο ίίίο Ρειττε.Ρτετετε:ι τεΠεε άετιετιτ

πίττα ίιι ετίτιιίιιείίΒιιε ε:ιιιίίε εοτειιτι

ίιιάίεε ιιετιίτε:ιιτ (Με θάείτιΠτιι.Ι.ίιι

Μακ. δ: .ιιιιΙιειι.ίΒί ροϋτει.ειτ εοιιΠιιτ

9 τ:τίιε!!ίο ίιι ίτιίιτιιτιιειιτο ιιτο ιιιιο

τεΠε τεριιτειιιιτ:ιιτΙΈιίε τω. Ποιεί

Είπε Ι.ιΙιεο.Ντιιιι Με πό ιιειιίτ :Διεί

Ιίο εοτιιτιι ίιι:!ίτε , Γεεί :ιεειιΓειτί Μιά

Ρτοὸιιείτ ίτιΠτιιιιιειιτυπι. Με! ΡΙιιτευ

μπώ «ΙΜ, τιιιὸά ίῖτ €2ΠΙΠθεί8 Πἱὁε

τεΠ.Ι.ίίί.ίάεπι είίείιτιιιε ίὶ›ί , ιιίιί όιείτ

Μάτι ετεἀειιὸιιπι,ιιοιι τεΠίιιιοτιίίε.ιι5

ωΜε: ' τείἱίιιιοιιί:ι άίειιιιτιιτ οτι”

τ2:ιιττΕΕ·: τίτι.ιιιίϊτιι.Ι.ῇ.8οΙιι.ἀ.Ιειε.ἀε

Ιοι.Γοίιιίτ Ιιτιιιε τιιιτείιίοι·ιειιι , 8: τΙίείι:,

φ ίιιΠτυιτιειιτιιτιι που τιτοίκιτ ° :δε

Ειπε ΓοΙ.ά.Πγ.άίείτ τειιετί 8ε Γετιι:ιτί

με ΕιιειιιεεΙίο. Κείι:ιτ ετ8ο :άβου

εἰετε ίιιτίτιιιε δ: ΙεΒίΙιιιτ ίτι εοιιττιιτίι”ί

ειιίε8.ιιτιάε άίείτ τιιιὸ‹ι Ι.ίί.Ο.‹ιιιο.τιιι.

ιιό τεείρ.Ιοτιιιίτιιτ ίπ ιιτοίιατίοιιίίιιιτ

ι:οιιάίιιιιΞτίτιιιε :Ματ ρτο!ιατίοτιετ: ιιτ

εεεε ιιεευΓατιιτ είίτιιιίτ είε ετι:ίιιΙτετίο:

οιιοττετ τιιιὸά Με εεειιΓετιιε Γείιιετίτ

ιτιιιΙίετεπι εΠ”ε τιιιΡτειιιι,ετά Ιιοε ιιτ μ:

τιίατιιτ είε ειάιιΙτετίο: υτιάε ιιάάιιεο

ίιιΠιιιιιιετιιτιι Π18ττίττιοτιίί ιΠίιιε τω»

Ιίετίε , τη κιιιο ίΠε εεειιίὶτιιε εἴ! τω

Ιιτιι8Ρτ0 τεΠε. ιιιοιίο ίΠιιά ίιιΠτιιιιιδ

τιιιιι εοτιἀίιιιιειτ,τιιιὁτὶ Με ιιιιι!ίετ Βιε

ι

τίτ πορτα : 8ε ειιὸε! ίΠε Πτίιιετίτ ΗΒΗ:

εΠ`ε ιιιιρτιιιιι, ει.ιετιι εοετιοι.ιίτ. ΕοτΙΞ

πιοάο ιτιτοΗί8ε Ι.Γείειιτειιιι&ί.Ο.όε

ΓτοΕι.8:8Ιο.ίΙίειιι Ροίίτιιιιι ΓιιΡετίΙΙ:τ

.εστω τ1682Μ.ει1ι:ίω ειιιιιι μάπ

ιιετειιι ά:ιπιιιιιιτι πιίτιί τίετιιιιι «Με ίπ

ττι!ί ιιίιιετι : 8αιεί Ι.ιτοΒιιιιτιιιιιι , ε) ιιί

ιιε.ι εΠειιιιεε:Ρτοάιιεο ίιιΠτυπιειιτϋ

ειιιιιτίοτιίε:ι.ιιιόε ροτεΠ άίεί,εΡ ίτιΠτιι

τιιειιιιιιιι εοοιιετατιιτιιτι ΡτοΙιατίοτιδ,

ιιοιι τ.ιιιιετι ρτοΒιιτ. ιιετύτειιιιειι Ρο

τείτ άίεί , τιιιὸά ίτι απο ω” ίιιίιτι.ιιιιέ

τιιιι·ι Ρτοιιατ ιιιτι!ετίείΠ:ιιτ ει·ίτιιειι εστι

ίιιτοτίοιιίε,τιιιιιιιι τιιίτιιιίε Εεείτ :ιάιιετ

Πιο τιτίιιείιιειιι σε! τεττιιιιιίι.ιιεί ειΙίιῖ:

ιτε φα εοιιίιιττιτίοιιε ία&ιιιιι εΠριιώ

τιιίειιιιι ίτιίίτιιιιιετ1τιιιιι. Μπι Ρετ ίπ

Πτυπιετιτιιιιι ρυΒΙίειιιιι ΡιοΒετιιτικι

δτύ:δηιετ ριιθιιιιι 82 Ρετ εοιιΓεςιιετι:

Ρτοὶιετιιτ ίΠιιά ετίιιιετι : ιιτ (Μιά Με.

ΙυΙ.ιιιιιίείΜ.Ι.τιι.ιίΓειιιίε. τιετιι ειιιπάειπι

Ρετ εοιιΓετιι.ιετιε εοιιεεάιιιιτιιτι είπε

Ρετ τιτίιιείρείετιι που εότεάετειιτιιτ:

ιιτ τΕάε αυτο. τιιτ.Ι.ί.8ε Μιά' ΜΜΜ.

νιιάε άι:: ίτι ΙΞιιιιττια Γεειιτιάτί ορίσω.

Ρτπάίθοτιιιιι άοέτ. αυτ ετίπιετι τοπι

ι:ι·ιίττίτυτ άί&ο ιιεί Ρειθο:8ε του: τιτα

Βατιιι· Ρετ ίιιΠττιπιειιτιιιιι , Ρετ ίμια!

βίθιιιιι ΡτοΒιιτιιτ πεί ραδιιιιιι:ειιιτ ετί

ιιιειι ιιΙίο ιιιο‹ὶο εοπιιιιίτιίτιιτι 8: ἀίε

Η ετίιιιίτιαΙιτετ τιεειτιιτ , ιιοιι ιιτοΒετιἱ

πιιιιεθείιιιιι τοτε ε6ιιιιίΪιιιιι Ρετ ίιιΠτιι

ιιιειιιιιιιι:ίί ιιιίτει· ειιιιΙίτετ ειεατυτ,ίτσ.

τιιτ ίιιίττιιττιδτο Ρετ ίιιτ:ι Γιιτιετίιιτ :Φ

τσΙε8:ιττι. * Ροτιε τι.τιιι:ι: τοτε άίε οετιιτ

τίτ. @Ντιπ Ρ|εεδτίτιιιε ίτι είπω”

Ότειιιοιιιι: εοιιιιιιίίίτ άεΙί&ϋ:ρτο ειπε

τ:ΙεΙίθο ιτε ίιιτε εοτιιττιιιιιί ματια πο.

Ροιιίτιιτ Ρεειιιιίειτίει ι ει: τοτπιτι ιιετὸ

Πετιιτί Ωτειιιοιιιε ίιιιιιοτιίτιιτ Ριτσα

τοττιοταΙίει ιιιοείο τιιιαιτίτιιι· , ειιι Με

ΡΙ.ιεετιτίιιιιτ Π: ΡιιιιιειιτΙιιε Γεεειιιιιιι

Με δ: Ιε;έετεοπιιιιιιιιεε;.ιιι Γεειιιιι=!ίι

ΐοτιιιιιιιι



ΠΕ ΡΟΕΝΙ$ ΚΕΟΚνΜ. "ο

Ρ

ΐοιιιιαιιι Μαιο 8ο οοιιΠιαιιοιιιιε ει

ιιιτοτίε Ώι·οιιιοιικ.άιι: οιιὸά Με ώ ιι:

:Με Γει:ιιιιοιιιιι οριτιιο.άοιιιιιιοιιιιιι

Ι)γιι.Ε.ιιιιι!ιοι.άο ι:ιιιιρ.8ε Κο.οο Κο

ιιιοι. ό: σ:οιιιιιιιιιιιτοτ ειΙιοιιιιιι οοέι.οο

όιόιιιε ΡΙ:ια:ιιτιιιιιε οε·Ειι:οτ ριιιιιιι ΙΕ:

ι:ιιιιιοιιτιι ίι:ιτοτει ι:οιιί'οετιιοιιιίε (ω

τοπιο Πι·ειιιοτιτοιιιιιιιι άοΙιιιοιιθάο Βι

ει” οι 6ο ?οπο Ροιείιοτιο Ωιοιιιοιτο:

«πιω άσ:Βοτ ιιιιιιιιι,ιιοί οεΙιοιιιι.().ιιΒί

οι: σ:τιιιιι.οιεί οΡοτ.Ι.ι.δ6 ειιιτ!ιοιι.οιιο

ιιι ρι·οιιιιισιιι.8ε Με οἄΪε.ρι·ιειῖ.Ι.ίἰῇ.

ποιοι οιιοιιι:ιοιιιοοϋ ίοι:ιτιιι Γοιιιιιι

οπο οά Με οι ριιιιιιιιιιι· , ιιοι άο1ιιι

οιιιτ, 8: ι:οΒιιοΜιτιιι:ίω Γοπιιιιι· Πι

ρος Γε Ιοοοε Με "οι άειιιιοιιιτ,ουοο

Πι: :ιι·Βιιιιιιι:Νιιιιι οιιιιιιάιιι οιιοιτειιιιι·

οιιΞ Ιοοεπι Ιιειοει Γοι·ιι:ιιοιι.ιόοχ , ω!

:οιιΓυετιιοιι·ιεπι ι άιοοιιιιιε Η ιΠαΙοκ

πο! οοιιΓιιοκιιοΙο οι :ιο όα:ίΠοιιο αιιι

Γε, ΐροΕΜΒιιιιιιε ι8ΒΒιιι ιιεΙ οοιιΓιιοιιι

άιιιοιιι Μπι οι» εΠ-εεΙοοιοτιιο τόπο)

έιιιε : ιι: Με οι:ειιΓο.Ι.ιι Ηιιιοιιο.8: Πί

ιιε ιιοιιιί.ιιιτ.ι.ιιο.”.8ε Μο οιιιι Μι.

Ι.οιιοει Η ιιοΙίι.ο. οιιιιι ειΒιιιιιει. δ: Ηι:

@ο ρι8.ιιθ.Ι.Π ριΒι·ιοτο. 5.ι.ίοοιιι οι.

απο ιιιι ιιι άοΠ&ιε,ιιτ Μ: Ρτοιιι·ιει Ιοσ:ί

ΐρο&ειιιι·, "οι οο!ίέλιιιι·ι οοιιιιιιιΠ”οτιι

σ:Π,61ι:·κ Πιο οι ω άεοΜοτιοιιι Με,

πο! Ρωιιι:ιιιιοοΗτιοιιοιιι. Νεο Πωσ,

Η ιιοε οι· ιιιιιειιι:ιιιιιιι· οι: οοιιιι·ιιθι

Με ω! ιι€Ιιδιο:οιιιιι ο»Γε μιιίΠοοιιτυι·

οιι1ιο:ιιτ ά.οιιιιι.οιιο ω ρι·οοιικι:ι.ίΕ

«ιο οιιΙΙο.8‹ αΙιιο.ιο.Ι.ιμά Ε.ιοι.οό'

ἱτι Ριίιιοτιο δ€€.δἐ Πἶὸε μ::ιι.Ι.ειΒΓοιι

ιοι·ιι.ή.ι·οΓροιι. Ειπροοιτει ι:Η @Και ο,

Ριει:οιέι:ι, οιιὸει άιδιυε Ρ|ιιι:ειι.οοΒοοι:

δ: ροϋίηιοιιιιι Ει·επιοιιο Εροι·Γοιιιι

Ιιτει,ΐο:ιιιιουιιι ι:οιιΠιοτιιοιιιδ οι Πο

τιιιιιιιι θι·οιιιοιι:ε , δ: οσο Γοειιιι‹ἱυιιι

Μπι τοπιιιιιιιιι:ι μι· ω" ρτατάιδιιι, 81

ιιιιιιιιιι€ οι:: Μα ειιι·:ιοι·.ειι.Ι.Γιιι:

τιι1:ιιιΞ.ιοι,Γοοιι οι! ιιιιι £0τπιξ :σεΠιο

ιιιοιιιίε 8α.8: ΈΕΙοι::ι.8ε οοιιοιι.Ι.ϋ.6:

Οοο οε‹ΙιΗ.Ριἱιι.Ι.οιι ιιι τοιιιιιι.ιοι, Γε

οιιιιόιιιιι ε.ι οικι: ιο οιιριάο 86ο. Ραπ.

τοπ-ιι Μπιτ μπαι” ΡΙοοειιιιιιιικιο

ΓοΙιιτὲ Γετιιοτε Ποτιιτιιιτι:ιιιιάοΠ ιιοτι

Γοτικιι·οι, άειει:ιι·ετ: 8‹ Πι: ιιισιιι·ιοτει:

Ρωωιιιω οιιιιιισε, ουκ οιιιιιιοιιο οι

ι·οοιιο, δ: ιιΒ οιιιιιΠ.ιιι: Ριπί:οτειιόε:ιι:

Πάει Γοι:τοί:ιιι&ιο εει:Ιο.Ι.Ι3ιιιι:ίιιιιιο.

8: ειιτιᾶ ‹ὶο ιιιιειιιι·ειιά.εε.ι:οτιιιιιει:.

Ριοττοτειι Νοε ε:ιιιετιιι, ουὸο ηπεί

Πιοιιιιι ειΈιιιιιι Ιοιοοιιι ιιιιοιιιιιιι Γειω

ι·ε ‹ἰοοοτἰιι ίὶιο ιιιοειΠι:ιτιι : ιιΠΕοςΡ

οιιιίοιιε ιιιτ.Μ. ο. ι·ιιοειΠι·πιιε. Μπι

οιιΞ ιιιιι€ιΠι·:ιτιιε πιο οποιο άιοίτιιι·,

αδ ιιιιοιιὲ οετοιιιοτι ιιιΗ.άοιιιΠι.6:

ιιι.Ι.Ηιι. $ιιρι·οιόιοΤιι ιιιιτοπι ποιο Πιο:

ω Με , ιιι οιιΝ:ιιιε όεΙί&ιιιιι οι οπου.

Μπι πιο πιο εοπιιτιιιιιο, οτίιιιιι 6 ιΠιιά

οιιιι€ωω ο ιιιι·ε που Π: ριοιιΠιιτιιιιι:

οι κι ΐοττο,ιιιιιιΙιει·ιο,ΐοιίιιοτο,& Πού

Ιιουιι: ιιιιιω άοιι&ο ριιιιιιι Βιιιιοι·ιτ

Γοουτ13ιιιτι θειτιιτο ιιι€ιο 8: οοιιΓιιο

τικιιιιιε Ισά , ιιοί εοιιιιιιιίΕι Γιιιιτ. Πι

:Με ο_ιιιοπι ικιω ιιιοιαιτιοιιιιιιιιι , ω

οίι οιια:Ιίσιώ θεο ρο!Τιιιιτ οιιοιιιιιιιτι

ωΜε οοιιιιιιιιιιο:ιιιΠ ΐοτοτιιιοΒιοι

πιο Πιιιιιτι, μια ττειιιοτε Γτιιτιιοιιτιιτιι,

οιιιιιεο,οεΠιοε, πει ω” το: απο ω

τιίδιέ:ϊίοιιδ,οίειιι·ιτ όιθί όοδι.οο ίἱι|

Η: , οιιιΐοοιτ οοιιτι·α ρι·:εάιδιο , Βιετίτ

παο κ·ιιο:ιτιιι· Ρο:ι·ι:ι ιΠιιιε Ποτιιιι,

πιο Μαιο Με Πιιιιιτϋ,οδτι.ι Βιειθοο

3οΙιιιοιιιι:ρι·οριοι· Με ι.ιο1ιοσ άδει

τω· οι: ιιιι·ιΓάιδιιοιιο Μ” ιοδιοιιι:ιιτ

Ιἱιρτὲ_ὸίιιι.Νοιιι Παπ Μπι: οπο .ιο πιο

εοιιιιιιιιιιο ιιοιι Π: οοΙΕ&ιιιιιιιοιιιειι

ιιι·οΙιΙΒΜο βιο: “Το ωιοει ιι:Με

το ιιιιιι.Ι.ιίι.ο.οιιι ι·ειιι,8: ΒΜε ποιο.

ἔείΙ.Ι.Η.8ε οι:: ορο.ιιο.ιιιιιιτ.Ι.ρια:τοτ.

@.είτ.υΒι Ικα πιο. οι ιιιιιοιιι ιειιοιπιι·,

οιιοι:Ι ιο οποίο Ρι·ει:Πιιιιιιιιι·,ιι6 ποικι

τοιχο Ι.Ο.ι1ε ιοΒ.Ι.ιιιι.ιοιιιιιωά Η.ιἰ οι:
ο οοεια



16ο ΒΕ ΡΟΕΝΙ$ ΚΕΟΚνΜ.

ιΙεει·ε.ειο οτκ!.θιε.Ι.Ε.Ει πει: παπι Πω:

πι ειιτπιπεο,οιιι πιω δ: ρτοοιιοιΙιτει·

Ροιει·π ἰἔποτατε:Π Με ιέπιππ απο

πιοπΐ δέ εοπιιετΓειιιοπέ !πιοι.ιετίτ π:

εο Ιοεο , θα Γκ:ιεοιπ πε! Μα: άεοε

Β:ιτ , 8: Ροτετειτ Με” ρτοπἱοικἱοπε σε!

Πιιτιιτιιιπ ίοτε Με Γιιρετ ι11πωω

ποπ εκροποπεΙιε :ιΙἱὸ:τιιπε οπο: έ

οποιο Ι2:ιειιιέ ειππ πεπει·ι:οπιιι οπὸ

Διὶ οοΙίεέαπόπιπ,ίείεπτία πο! Γυοίπει

έ8ποι·:ιιιτι:ι πουίΡο:5ποτ:οι (Με πι.

εειι.Ι.ιποειππι.ά Ι·Ειιποε εοεπιι.Ι.ο

δὶειιί 8τΔὸιιε.8£ Ο.‹ὶε ίπ ἱοτεἔ.τείὶἰτυ.

η τπιπ.Ι.άε τιιτεΙ.ι. * Ροποιπε αεειιίΞιι·ο

Τίπιππ οι: ιιοΙπει·ε εοιιπ1]”ο πο: είΙ:

πιιπε εΠ εππυε,ουο τετπΡοτε Θεοπ

σ!ίι ΐοτπιιῖ Παω. φωτο Μιτου: Ρι·ο

πωπω: οπο: παπα εεπτιΐ Ιιο.πιῖε πε

ω είππ ιιεειιΓειτοι·,εΠ Πιιιιιτιιπι , δ( είἱ

εὸἰιιιιΕὶα πο! μου πιιπιιιιι:‹τιιιετἱιιιτ

ιιιτιῖ μαπα Π: ιπιροπδάει Γεευπάοιπ

Βιιτυ.ρτωΓεπε , επ Γειιι:ιπόιΈ Πετιι.οά'

ιιιεεοειι τε:Ροι·ε εόπιιΙΞί ετιπιιπίε. Ε:

Ρτιπιὸ ιιίόετιιι· 9 ΜΜΜ ρκει:Γεπε άο

πω οοΓει·ιιατι,8: Γεειιπ‹1ῦ ιΠικἱ ρω

πα ιπιιιοπι,ομοά ιτε ΓεπριιΈ είὶ,8ε πει

ιοι·επϋ εΠ Ρετ ΡοτεΠιιτε. Μ οιιοά εΙΈ

Πΐάε πει·.οοΙί.Ι.οιιε εκιππΓεεπε.8: Ο.

π! νεΙΙεια.Ι.ιοοειππε.8ε (Με τπιπΓΔ.

Ι_ίἰ ειιιίο.Νειπι Μ: ιι: είὶ Γει·ιοτει, ὸεΒετ

έπτεΙΙι πο: 1ἰ‹ὶε Ιε8.ιιι.ποπ Μπα. π:

ΙΈ.ι1ε οἔο.Γε:ἰ.Ι.ῇ. 8ι πι ειι:Ιιεπ.ιικ απο

άι: ιιιιοεΙΙα. εοΒπο. ίπ οι·ίπειο. Ιτειπ,

ει ιΙΙιιά Πετιιτίι εαπ ιιππιιΙεπιπόε πο

ἔιιτειτ ΡΙιιε οιιὲτπ με: Απποιπ:οτίπΠί.

‹Ιε πετρε. ἄτ€π1Ρ0.2δἰἱο.5.ῇ. δ: Β·ιείτ

ΙΕιπάι.ΓοΙ.Ι.ευπι εμιά.ιοι , ιιιάει: το

τιππ δεσ. ά (Με τεο.εκε.Ι.επτεοε. ο”.

εοποπετεοπιιι·.ίπ πει·Π. ιππειροΠα.

Εεοπιτ:ὶ ιπάετιπ , δ: Με είὶ ιιετΙταε.

Ρι·ίπιο,οιιι:ι ΞΠεἄοτεΠιιε Μειπ ιιΜε

"Με Ρι·ιπάεεε οτε Γιιο:ιπ ίΕάε πω.

Ι.πιοτιπο.6ε Ι.ειιπι Ρτοροπεοατιιτ. δ:

Ο.εο. Ι.ρι·οοτει·. _6.Ππ:ιιιτειπ. 8: επική

άε ο!Βε.οεΙε8ειτ. ε. οιιοπιειιπ Μπι”.

Ηεπι,οπίε τεπιμιε πιιι!επειι @πιο

Η εΠ ιπΓοίειεποπιπ ιο παπα πηρο

πεπάει:οιιπιπιιπ ει:: πιαΙεΠιθιοι· οι.

Ιιἔιιτιιε,1ἰειιτἰιιεοπττεᾶιοιιε πωπω

ΓΡ εδὶειτπτ:ιιτ Ι·Εάε π ειἐο.8εί`Ι. Ι.Ρ0τπ.

Ροπιι.ιε. Ιιεπι πιάεωτ αιΠιε ,ΓειΙίεε:

πιο! ιεπιΕιιιε ωιειι Γρσ&εκπτ : οτ Β:

‹ὶε ποι:ε.Ι.ιπ άεΙίδΠε. δε πζάε Π.ιι·.Ι.οε.

δ: Ι.Γετι.ιἱ.Ιτειπ,‹ιιιἱα ειδὶιο ποπ όεοετ

είΓε ΑπιοιιΙποτιει: οι (Με Εππ.Ι.πππ

πιΡεΠιίἔἱπιἱ.!τεπι, οιιίαοοΙι απο πο

άεοετ τπιππι ει: ΡετΓοπει ἔιεεείΓο

ι·ιιτπ:ιπ 1Έόε υετο.οοι€;ει.Ι.π.6.ι.& ‹ὶε

ψιιπ.ιπίεδτ.Ι.άπιποοιπ.6. Μπι. δε Β: ο

‹Ιε άίπει·.8ε τειπΡο. ΕππΓει·ιο. Ι. ευπι

Β2ι·εε.Ιιεπι,δ :1Ποπιε τπιιιιιοτ Δε! εετ

ιετπ ιπεπΓπωιπ , δ( ροίἰειι ιπεπΓιπι

ππιτετιιτ: όεοει: τεάόετε Γεαιπάιππ

πιεπΓοπιππ εοπττα&οε:ιιτ ποτ.Αεευτ.

ΙΈάε υι.επ.8ιοΙεο Ιε8.Ι.η.Ιτεπι, ποπ

Με παπι ου:επιππι εοπιπιππί,Πτιε Πιο

ΕιέΙο , δ: ει: «και. Γειεπτέει τοΙΙι πό Ρο

ποθ , :Μι Ηει·επιπεπτίο πο: Ρπετει·ιτί::

ιιτ ΙΒΝ ιεευ.ίοι.!.εμ1οπ ποΠτοιπ.Ιιζ

ΤοΜε Ρεπόεπιε Μπι! εΙϊ ιπποιιαπ

ιππ : ο: Ο,ιπΙίτ.Ρεπάεπ. μ:: ιοπιιιπ.

δ: ιο ιιιι:!ιεπ. πε ιπ τπεεπο Πτίε ποπ

ω: Εισαι: εοπΠίτιιτιοπεε. 8επιεΙιικ

στή, άι: εοπίπτ.ε. ευπ·ι Μ.8ε ε. επιπ

αεεείΒιίΓεπτ. 8ε ε. εεε!εΠει. ποπ σοῦ:

ιι:ιιι ;ιπ:Ιιεπ. ιι: επιπ 6ο ιιΡρεΙ. εο .

ποιοι Μπι ετα: :οι ιιιοιε:ιτιιιπ.Ιτειπ έ

ε:ιτ,οιιίει ωωιαιο εκ1εεε εΠ ιπποε

τι12:8: Πε ρει·Ρετυο εοπιρετίτ , Μάι,

πάμε Δε! ιαιωιπποε:ιιτ ΡΕάε ιιΓιιίι·ιτε.

Ι.()οι·. Ιτει·π,οι.ιία ποπ π: ει: ποπε,Γεά

οι ει: τυπε,ιι.ιΙετε άεοειΠετιιτοπιι π;

(Με κ:οάιε.Ι.ειιιιι οι·οοοππε.8: "Με

οιιιο.ιποά.τεΠ:ι. ίππι·.5. ροθεει.ϊΕιιι- ο

ι1ι.ΓοΙιι.Ι.Π ειπε Γετιιιιιπ.8: Επι: ομι

πιε 2Ἑ‹ὶε Ρα:π.1.ι.6ε Π: ιιιά1Βοποπιε,

ν - απ»

α



Σ'β -πευοεΝιε ιιεοιινΜ. :κι

δ: πιω ικι·ίιιοι·ει σοπίιιΙοι·ο.8ι Γεια

ι8 παπι ι:όπιιιπιτει· ιιΠἔίΪοιοε. "Ιιδ,ρο

πε £οι·ο Π:ιιπιπιπ πι ειιιιι.·ιισ:, οιιὁά Η

«μπε ι!ει:Ιει·ιτ :Παπ ειιιιιι:ΐ, οιιππιτπι·

οπο πιο πιιΙειίειο Μπα”. πιοι·.

του: πι πιο πι” απο: αΐοδπαιιο

Μπι 8: Γεπτεπιπιιπ.Μοάο ειιιςιιιπι·,

πιιποπιιιιπάεκίιιρει· πιω εκπίπ

ιπ εοπτιΐ ΓοΠάοε. Μαιο Μαριε τ!ε- πο” ΡοΒίτ Ρ"κωεκ 3ςὶ ώάεπ,__

ὸιϊ ει!ιοιιί ΠΗΡΕ!!! Ριιιιιΐτί δζ ποΙεπ- ΙΙ ΠΜίοΠαΠΔω ω·ξηίωι· ΠΟΠΗ:

ιι.8Μοάο οπιετιιιιι·,επ Με ρει·οι.ιίΤοι·

(πιω, 8: ροΒιιι:οπιιέπειι ιπ Με.

ι:ιεπιιι:84 πιάσω: οποιο πό:οποπιιιπι

ει·ιιπιεπ, Γιο ιιιοΙεπιι:ι πό ιπΐει·ιιιτ πι

ιιο!ιιιιιε :πι ίΕιιο ὶιιιπτ.!.ῇ ό. ιιΓ πι:

εισ.ιεο.8ε πζιιι:ΐιιτ.Ι.ιπιει· οιπποε.8.ιο

ειωιπ,μι ι:οπιι·ιιιιιΐ.8: ιΕάι: Ιιο.!ιο.

ωιιιιι).ι.ιιι.;.·6 οιιιε ιιοΙοπιδ.8ε και

ηπα ρΙυ.αι·ι:επ.Ι.ιή. Εε6ιπι ιιιι:!ι:ιπι·

Σω ριιππιιιπ: ιι: ιίιιιι Ι.(Ξοιπι:.όο

Επι" Ιοει·.9.ιι.86 ΟΦ: ιπΡι.ιιιι·.Ι.

ππιι.86 Ο. (ιι θιιι.ά Γει·.εοιι·ιιρι.Ι.Π

οιιιε.1ιέ,ίιοπισ οικικιπ ποΙοπιἐ, μι

πιιιιι:ιιι μια ει: ι!.ΙΙ.6ι πω επ πω:

ομιπιο πιω Ιοε.Ιιιι.ιιο ω ριιΒΙ.Ι.οπι

σωιιι.6.π.$οΙ.ι;ιιι:9 οι πιω ιι!ειΡει,8:

οι οιιοΙιοειιιιιο π·ιιιιεθι:ίο ειΠεπι ιι

Μιο, οι·ιιΈιιιι· Με: ιιξιιοπεε:ιιιπι ισι

ιιιιοι.ειιοι·π ριιίΐο ιπιπιπιπι: ιιιιίοε

ιιοΙ.Ι.Ιιειιιιιιο.6. ιιοιιιΙΙιειώ.8ι ει·
ΊΙἐιι.ιἰ'.α‹! Ιοεδ Αοιιι.Ι.ιιιι πιιΙπει·ειιια.

8ι ι·Εόι: ΗἀἔιιιίΕΙ.ιἰ ι ι·ι:ο.ι:ιιπι πω.

ιιπάε πιο ιπιιιιιι ΠΠ Ειδιιι,πό άποοι

μπι: ιιππιτπ6: πι: ιπιεΠι€πιιιι ιιιιιι

Ρι·ο ?Μινι μπε ιιΙΙεἔιιιε.Γι:ιἱ «μια

μετά προιιι:ιιπόει ι:οπιπιιιπι Ριο Για

ιιιιιιιια : άπο ει, άοΒιι·ιιτ δ: ροΓειτ οπ

πιι·ι: 8: π: ιπιεΗιεΞιιιι· Νεα α!ι:τ,8:

πω: ειπα πιιιοπε:οιιιι ραπ: ιιοοειιιι·

«μια ΡιιΕι|ιι:ο ποπ άσο" ΡοίΪο ωιιι

ιιιιιιιιιοιιι ι:6ΓεπΠι, μιδιι: πο! πιο»

πιιιΜιιοπαιιτ Ηἱιιε ρειι:.Ι.ιιιι·ιίΒεπ.6.

Η ρειειίι:αι·.8: Επι: Ριιο!.8: πτ8.π.Ι.Ιι

ι:ιιιιιο.6ι πε Επι: οικι:Πιοπέ πω.

19 Ε”. 'Ροιιι: ιιιιὸά πω” ιποιιιΪει·ὲ

ιιιιιπειτιιιιε ιισειιΐιιιιιι $ειϋ, οιιὁά οιΐ

ιιιιιποι·αιιιτ,πιτ 3££0.Ρ€ι1ἀ©Ε©,δ£ Ριο

ιιιιιιι πιω είἱ ιιιιιΐ οι· 8επει·ίοιπ απο

Ιιτιοπιε,οιιιο ἱΡΓο Βιέ)ο ι Ιυ8ε τόσο

οπο: ιιοΓοιιι: Ρετιιιοπο 5ρι·ιπείρε ΕΕ

οιοπιιιι:πιπ:πά Τιιτρι.!.6ι ριἱιιιιτι.ῇ.

ἀῆ.ι·εῷοπ.π:ῖ π·ιοιιιιο ιιοοιιί'Διοι·ο,

Παπ ιποι·ιιιο οι:ειιΓειο, μπι οπιπισ

ΜΒΜ: ιπάιοίι,8: επιι·π8ιιιιιιι· οπιπίε

ιι&ιο,8ε απο πιια:ι:δοπο πάω π: ΟΠ

"πιο πο! ιιει:π.πιοι·.ΐιιο.Ι.ι.5.ι.ά πω.

ιοί μι· Λα:ιιι·.& ?Πιο :ιεειι.Ι.άιιιιι·-ι·π

ιι·ε:.6: αι ι:ΔΠιε Ιε8ιε.ίΕάε εισι:.ι.ιίοι:.

6.ι.ιιι εποε πω: απο πιιιιΠ ιεθοάιιπι

:ιοο!ιτιοπίε πια Βιέιο οδι:ίπείικιπω

δ οιιίι:ιο'ει:ειιΓετιοπο ρεπόθιο πιοιἰ

εῦιιπἔιιτ ιιι:ειιΓειιϋ, ίριο Βιέιο ἔι !οεο

τόσο πω· ιιοοΝιιο Με ι::ΐι:ι:!!ειιο

πι: ιια:ιι.πι·Ι ιι&οι·ίι:8ι ἰπ Ρ81°ΡΟΜιιιη

π» οοε!ιΈ,ιιοι π) πιο ποπ ι:οπι:ε·όίιπι

ιιι:ειιΓιιιιο, ιιιίῖ ίπ ιι·ιΒιιι ειιίιΒιιι, ίπ

;ιιιιοιι: ροΠ ιποι·ιδ πω: ροτείὶπω

πω:ΟΠ ιι·.ιιεΙ πειι.πιοι.Γιιο.Ι.Επ.

6.ι.8ε ίΕιιιτι ΤετιιιΙ.Ι.Γεπιιιιιε.ῇ.ροίὶ

ιιιοι·ιδ.8ι Με οιιοι.ιιιο.Ι.άεπιπ&ο,

3ιαιιιἔιιοεπι`ιιιοιιἔ ρεπόδιο ιιι:ειιΓα

πίσω: :ποπ ώτιπ ιιι:8ι πιο πι αιΓιιι

2.ποίιις:οιιπι Η: :ἔιοἱιιἱο :ι !οεο ἰΡΓο

:&ο,ιιιιιι ΜΣι:ιιΓ2Κίδι5, οιιέπι οπιπιιΈ

ειδιοιιΐ.6: ποιπέ ιοι:ιοοΙειιιι, δ( π»

Γοιιιιιιιι· πο οΒΓει·πειιοπο πι πιω»

πι€ιι ιιαπΓιιιιο :ιο ιιΗο Ροτείὶ ιιιιιιιιιι

Μπα κια. πω, 8: ειιἔ :ιο πειειιιΒιιι

πωπιε πιοικιπ:πό πι ει!» πιιιι·οι1ιωμ

τω ιι: ΑΒ ιιιιιε:ιιι ά.Ι.ΙΙΒειΙοιιΈ.6.Επ.

ι.ο*δικι Ροπιτ @Μ ΒιιιιοοΙοε ἀἱδὶι τι·

πι ίπιπι :αιι.ιιιεε :ιεειιίΒιιοι·ιιπτ πιο

δι:ιιιπι ιἰε παει ιιιι!πει·ιΒιι:,& πιστ

ιι: Μάι: Γι:ι:ιιιιι, ιιιι2το πι1ιηιιιό πιο

Ι. Ι. $ειιιε



πει τ:ιευοεΝι ΚΕΟΚνΜ.δ

8σἰιτε ροίἔἱτ τ:δάέτωτέ στ: ρτοΒοιτίο -

ΜΒΜ ίεᾶἰε δε! τω:Ιυ&ίε ίιτρστ επειτ

βτίόσ ρτιιιε τσάι ρστ τρώω Τιττῦ.

ιιΜστιιτ τρ1ϊεττιιιΜ ρτ0Βετίε ιρΠε τω!

τιστἰΒιιε,ιιἰἀστιιτ ρτοΕσωτ τρ!`α τιποτε:

στο. Πτοτττωε υιι!ηστο.ττττ 8ε οπί

3ττ,8: κοιταω Ισ8σΟοττι.ἀσ ίῖω.σττεΐ

:πιο οστά τιιοτπέ:ικ ΙΒΑ ὶσἔέ ΑερττΙ.

Μο. υιτΙτισττιτυε.ίττ ρτἱπ.8‹ Ι.Ιταίε Γετί

ρτιιτ2.β.Π ειι1Β.δέ Ι.ῇ.5.ὁἱυιιε.6: Μτ

ιιιτ:.8ε τω Ισ .Οοτττε!.άσ δε. ά ΕΕ

δε ρ01.Ι.αυΚ ΐΔἔἰα.ἐ.σιτσΠτιτε.δ£ Ο.‹!σ

Πσει.Ι.ίε σοὶ σύ τσΙο.Ρτα:τετσει εδω το

Με σαιιΓ.ι,ιταΙσοτ τ” ει!Ια.Ο.ὸσ :ττω.1.

Ρα$_Ε_8: (),άσ ιίΒ.ε:ιιτ.Ι.ίιιΒστττω3.&

ς!ηι;, @Με «με ττειιτΠο.τα Μπι ότε.

ω θ.εὶσ τσ τιιτ!.Ι.ρσΠει.Ιτσιπ ιιΜεττωε

ξρτὸά εριεττάο τρΓει ίσπτσιτττε Μ! ἰρί`ο

τοτε "τω ,ττ16τωωτ ρτοτιιιοσίακ σ::

στΓάδ εδώ, παπι το σαιιΠε σΜΙίριιτ,

ςριἑτη το στίτιττττειΜουε: τι: ΡΕάσ :ιρρ.

Ι.Π επρτσίΐιτιιτ.84 Ο.εΙσ εσου.Ι.Π που.

δὲ Ο.ττιιοιτ·ιο.8τ τιικΐά.ίιιά.Ι.Π αρτο

ροτιίε.8οΙιι.Μ: τμιὸά τιιεΙωτ στι: άτδτίε

πω_ίστι ρτοβετ.οτΙ βαστα· ροτσΠ:ιιτ

ίυρτἐι όιδτιιτπ σίτ ρτοκί.η.ατ:ευθτίο

σττιττι, δ6 οτπΩἰ2. Γτιτπ ειὶ›οΙἱτα, μου:

ποτ.Αεσιιτίθ.Π τσιτε υσΥ εισωΙἶτιιοτ.

Εισ.Ι.υΙττ.άτσ στή είε Με πιιιτστπι οτ

ρΙσυσ ιποι.Γωρτ:ὶ, :ρωτάει άι: τ1τττΙσδ.

Η ς08ηο.Ρ€ϊ ττηιιί,σ.Ηιτ. *δώ ττικετο

ττι1τηιιτά 8α:. Ροτιστ:τιια:Πίοτισ ερτ Η:

ΒοτττΙίτριτε Ειτττ εισειιΓατιιε στο: Ιιοτιπτσι

ώο,ιισΙ ?πειτε τορετα:& ειστε πό ατά

ΡωρτμροΠτυάριτ το !πιστω ρωμ

τιιο:τ!στιτύ σπιτια σοτιάσωτιττ,σο Ιω

Μιο ρτο εΒΪτ·ῆβο,εΙυ‹ὅἐ Η ιτυρ προ

τσ ιιστκτἱτ το τοτιτ5. τόπτυοτε, @τι

:Νάσαι όσωρτ;αττ πώ Ηιι·τ:τε Πτρστι

Δτ:ροΠω τΠο ττηΙΡΡαέ.Ιοτιτο&α τέ

ροττε κατ: το Ροττιατη τόιιτυοτε:Ρο

ίσίΒιεττποιτάιτ συιπ όσωρτωττ Βι

σ:τ·τε, ττωστίιυτ 9ιτΕ‹.ἰ τικό: 2 διρττττιὸ

ιιΜστιιτ φωτ Με θ: ΑικΙἰσττἀω :ά

Γι.ιἱ άοΐοττΠοτισ: δε τΙιτὁτὶ στ: σο τρΓο

πό @Ματ τττοτί:ιτιτία @Γεωω τιτοτ

τε άτιτροεττ πό ροτσΠ: τι: τΐ.άσ μα!.

ερΓσπε.ῷ Με σ6άδωττϋ :τι:στρστσ άσ

Βσατυε ττισ εοΜστητκιτύ:τιτ Ιἰτὶσ τσ

τυό.!.Π Γσττό οΒτιιΙτι.6.σόάδτιατυττμ

ττσεΕ.ι&άίυό. οωΜιτττ ριιρ.‹ἰστο

8ατσ:ιιτΕΕόσ ίζτ.Ι.,.β.τ.8€ Μ Βοσ ει

ει:1ίεά.ΤυτριΙ.Ι.ῇ.ῷ.Ιστιατιιε.8σ ΪΕε‹:ἱ

του.Ι.οτάττισ.ίσ δτι.τ.τσΓροη.ιπέει&ί

Ίυἱ‹:Ιἐ τρίο ετρττττο σίὶ τιτάτσιε,ρωτρ

ιιστὁ ττπροδττο άσπκιπότιτυτ, δέ τα·

Γστι12Ε11τ|σἔιε :ιιιιΒοτΙτ.ιιτ ά.Ι.).ΙΉεά

Τιιτρ.Εσοτιττ:τ ιιἱὸστιιτ,ςυὁΔ πό τω·

τΙτατιιτ, 8: εμτὸά ρατια ροίἐίτ πηρο

ι1ἱ, τροπή ΜΕ τποΒστΙτσιπ ὰ αυτια

ιπεΧ,απόσ ρτο τ:6Ι·Έσο άσρει Βαρσ

τι.Ο.‹Ισ οκτώ ει8το άεΐστ.Ι.Ιοεοτυττι.

ΙἰΒ.τη.ίι1 ειιτΗ.άσ στάιίΒτ.δ6 ίιπτοτω.

τοτε. 5. Η ιτστὸ, εοΙ.ν.8ι το ειιττΙτ.ηττε

το ρτουττκια ροϋτει.Ο.ιιστ άι: «Μπιτ.

σ€ίοροτ.84 :σοφά σό?σίΠια ροτυττ

άτιττττω.ττ: τι: ίΈτέσ ωίὶο.8ε σχΜ.τσ.Ε·

Η σοτιτσίΠω. Ιτέ, τιὸὰΒιὲει 8: εΒΓστι

Μ. ?κιτ ΦΠ σοττΕΕΈωτιι:ιιτ Ο.άσειίΠ.·ί:

Ι.σοοΠΙωιττοτ.8τ Ιἶ.ὸσ Γτιΐρσσ.τυ.Ι.ιῇ.

5.τι1τοτ.δε ιττΙΝτ.σο.τττ. _6.Π φω.τετω

ρορ.ττιό.Ι.Μπέ ΦΠΑ πρι” τυτ!.Μη

άϋ σΙΙ:υτ Ω.‹1σ τσ τιτά.Ι.τ.8ι ίίάσ Μ.

Βο.!.ίο8στωίτ.ιιιυΜ :Ματ Εστί ποπ

τΙορσιπ, στα τειτιιὲβιἑὶει ττ:ττστιτ:ιττ τί

ττικιτιάο τιρρ.Πτ.Ι.ττ. @. Είτ.ίττϋ.8: Πωσ

σκευ.τιι.Ι.;.@.Β.& τω.τΕάσ ί-στ.Ι.ῇ.5.Η.

&Ι.1ϊίσττστω. 5ωΙιτ.άττ: Πιιὸά ραπ:

Δώσε τιιιόττὶ : 8τ ΜΗ ιπαΙσίἱσἱῦ ρτο

Ι:οστιιτ, εοτπΙσιιιττο.τί που άσΕπ·ι, οσε:

ρυιπιττ:σίι :1ΒΠ.·τιε ιιΙττει ροσττΞί τσΙσΒε

ή ό:ιττπτωτί πό ροΙΣττ: ιιτ1Ἐ.τὶσ μι!.

ειρίσττ.8: τΈάσ αεσυΓα.Ι.σ.Β&τι. τιιι!ΙΔ

σπίτι: ρτα:Γεττρτ.τδροττε ὰ ακαΐα Για

ἀσΪσττΙἱοιπἰεἱἱιϋτιιοιιστι›τ τε :μή ετα:

ευΓτι.σίτ:υτ Η)σΙσ τσςιτἰ.τσὶε.Ι.οπττισ:.

πι

 



ΠΕ ΡΟΕΝΙδ πεοκνΜ. π;

“ίπ Η. Με! πιιωτο πιιπππί‹.ί πιιιίί:ιιιι·
!

ιιάπει·Γιιιίιιε Μπι: Δεειι.ι:ίίεεπε Π: ρα

.πιώ ρτοεεπει·είπ πει:ιιΕ8: Ριοπιιτε

ιπειίεπειιΐ ί·'οιε ι:όιπίίΠιπι.ποπ οϋΠ.

ππὸἀΠετετιτ ν.ιιι:Ι ιι.ειππίε, πιιὸιΙ πί

Μ! ι:Ιίκειίτ πε Ρι·πάίθίε9 ιιίπειιιι· 92

ποπ:πποπίἐ ειιιιίΣι ει·ίιπίππίίε ιίεΒιιι:

Βίεππιο ιει·π·ππιιι·ί: π: (Με ίπι!ίε.Ι.

Ρι·οπειππόϋ.είτειι ρι·ίπ.8: Ο.ιπίπιτ.ι

απ. ιεπιππε αίπιί.π.τει·ιπιπειπι.Ι.Η.

$ο!.‹ίιε πιιὸεί πεπειιτ απόίι·ί:ι.π (Ζόε

ιιΞρο.ιπ ίπτεπ.τεΠίι.Ι.ρετεπάω.α ίΈ

πε ιεπιιί.ιειε.Ι.ιιιιπιιε.ιπ Η.πεε οπίί.

|επεε ίπ εόιπ:ιι·ίπ ιιίΙεπιιι:ε,ππίπ ίΠιιιί

πω»! ιπί ιίίείιππ ιιεπιίιεπι ΠΜ Ιοειϊ

|ιτ.εοπτεΠ.π5 επτε Ιίι.ε:οπτεΠ.πό πί

ι:ίτιπ εΠ`ε επιιΓε ι·επιιίειτίιετ:ιιι (Με

Ιίτ.εὁιεΠ.ῷ.Ε ιιετὸ.πεπι ίπ :πω ιππ

ιπίΠ`ο ποπ ἐπί: Πε ι:ότ:Πα.πει: ι:ίεΒετ

ίιπριιτπτί ιιι:ιτιιΕππίπ πει επ πό Πειίτ

πιιοιπίπιιε ρι·οοεάετε: ίπ αιιιΓπ : πι

().άε ίπίὶί.8: ωπί.πω τοιιιίί.ίπ.Ι.ί.

(.ΐ.άε εόπί.πιι:ε ΠΠ: πιο.Ι.ί.8ε ε.ιππ

εό.ι·Ιί.8ε πειποπ.ί.ίπτε είιιίΙί.ίι:ίε Μ”

πεείὶίοπεε ριοκίπιὸ ιίί&πε θεοί: δ:

ω,ίοΙι.ιιτ π.Οπίι!ο πε $πι:ι.*δειί Ροπε

Τίτίιί «Μπα ιίεΙίδιυπι ,ρτοπιει

π£ιο·.ί επειππι·ππι ιιΙίπιιοπ πω” εἰ

η

ππί πεπεπερππίτί οεπΙο, πι:ιππ,ρε

πο,Μ”ΜΜΜί,ιιει·Βετειι·ί,εοιππιιτί,

πε! ΓιιΓ επιίι:ιιτ Μπεε πο.ίπί·`τὲ επι!.

τίτιι.πεί)ίίπ. 3ειί*πιικτο παπί πωπω

πεπεπτ πιαιωι. πείροπ.Ιεεεε ποπ

ιίίει.ιπι:Γειί τι: άίε, ίΠιι ι·παππε ιιΒΓείπ

ιίίτιπ,ίπ πιω πιίπιιπ ροτειῖ: πιιίει ίπ

πείπτετιιτίοπε ίεΒιί 8α:.ικ ίίίιίε πω.

ί.ίπτειρι·ετιιι:ίοπε.πίΠ ίΠι.ιά ι:οπτίπ

π” ι·πιίοπε εΙεΙιθί,πποπ πιιιείε ?τε

πιιεπιπιιιι ίπ ίΠο Ιοι:ο: πιω εειίίι με

πα ἀεΒειπιιἔετί ίπ εκειπΡίππι ει!ίο

τππι : πι ιΜε ρο:.Ι.ππτθιδιπ.ίπ Η.Γειί

Η εΠει τιιΒι··ΙΙίο,ππι ΐεείπε: άπιτιιιιπ

ΒιίΠιιπ, πεΙ τεΠίε πιιί ΗΙΓπιπ :υΙιίΐετ

τεΠίιποπίιιπι:τιιπειεπεππὸά είιίεπι

:ιιπρπτειπτ πωπω ιί€1τΕΕ2. ι:ππι πα

πείίιιππίιιιι·:ποε εΠ,ίί εκ ΐοτππιί]ία

Μπι πωπω επι€ιπι:ιτι απ” εἰ, ππί

η. βι!Γππι καίω ίτ. ··εω πιιίό δ ποπ

ίπ” πίίἰ ιιπαπι πιπππιπ9ι·εΓΡοπό.

πυὸιίίίίπ Γοίπ ειπιριιτοπίτιιτ εί.1·Επε

:οπτικιίιεπ.επιρτίο.Ι.Π.επιρτίο.6.Ρε

η ππΙ.*Ιιειπ ππίπ Η ίΠε επί πωπω π.

ΒεπιππΓειπάι,ππΜπι ιπεπιί Ιιεπεαπ9

ι·εΓροιιιίεο 8: πίεο,πικΒά ίπ απο Με

πιο πεπεπτπιιπίτί:ιιτ ().πι ίπιτει απ·

τυπί πεπίΡιιε.π.ει·ίιπί.τει·πιί.!.Γεεπιία.

ε ιΒίπάί:πιοπο πιιεκίιπτ είπω! Με . Μ; πω( ΠΡειΓοπιι ιιίΙιοτ. Ήιεπι,πιιίά

Βιιιπι ει απίί:ιπάεπιιτ. ΚεΐΡοπόετιιι·,

πΗὁιὶ πω πιειππε Με: πι ίπ ειιππ.ιιτ

πιιΠί ίιιόί.6.πππι ιιειὸ.πιιιπ εΠ Ροιῖ`

ια.Ο.είε @Μα ί.ιιιιιίι.Γεπ !ιοπίε.Γεά
πιω ΐππιί!Ια:ίζεεε: πω: Ιοπιιιίπιιιι·

πεεπι:ίΓ:ίοπε πιέπι·ίει·εΓροππεο.Ε.

πι: Γειιιίε Βιιζι.ί.ίί Εππί.8: Μι.τω

Βοάίε.8: ίπ πιιτπ.ιίε πιππ.ρι·ιπ.6.εο

εεε. Ιιεπ·ι ίπ ποιίεΙΙιε ι:επειίιιιι· πι:

ιιίΒπΐ:15 Μ:ι·ετίείο. Μ: ίπ Ε.οπιπει·

32 είὶ είε ποιειτίο πιιί ί··εείτ ωίΞιιπ

επιιττ:ΐ:ιιτίπ Σ.οπίπιιτάπ ὸε εο πιιί Π:

είε ἴπΙΓιιπιεΙιπττἔ. 8: ΙΕ επί 5ιΙΙΔ.!.πε

Ιιιε.86 ΕΙεἔἐ.ἱπίἰπ.ί.τεΐποπ.8‹ είε Με

ίι Μι ιιίε πω ίπίπτ.ειΙίει1ί οίί·ίι:ιπΙί,

Ροτείίατί, πεί :ι|ίι:πί είε Πιο Ειιπί|ία:

ιι: ποτοι·ίιιιπ ει·ίπιεπ ίπ πει·Γοπ:ι πο!

τεϋπε,ιιετπο υεΙΒιθο:πιιπππίπ ίπ

πειείΙΙίιιπ ειιι·ίει: ροτειίι ιίεΙίππιιεπ.

ιεε πιιπίτε 9 "πιω πιιὸιί ποπ:πιιία

επετ ίπιπ ει!ίππίε Μάο:: ίπ ι·ε Γπει,ιιεΙ

Βιοι·ιιππ πεί ίπ Ριοπιίο Βιέϊο, πποά

είί'ε πό πεπετ:ι.ιι Ηἱπεππίείπ τε Επι.

Ι.ιιπει. 84 πε ίιιιίΓιίίάίοπε οπιπίπιπ

ίιιάίι:.Ι.πιιι ίιιι·ί Ρι·επείί.πεε ίπ το Με

πιιίε ΡοτεΓί εΠε ειι·πίιετ:ιιτ ίΕπε ιιι·Βί.

Ι,Ρεπ. δο!ιιι.Γεει.ιπάιιπι άοπ·ιίπ.Οπί.

πω, ππὸό Η ΡιιΜι.8: ποιοι·.εθ ?Μία

[Σ. 2. 0!ί:επΐπ



Με ΒΕ ΡΟΕΝ!δ πεοπνΜ.

οποιο ιπάιει, πε! Γιιιι:ιιτ ποιο πιω! επιι.ίπι!ι.!.!ιεει.ο.ιι.Τπ άιε,οιιὸά εδ

Μπι ιιιε ιεάάε!πιτ,ιιε! Γεάε!ιιιτ οιο οποιο πε! πωπω” μπει! ε8ειε

ιιι!ιππιι!ι,οοιειιτ άε!ιππιιέιει οπιιι- οιο Γι” ιπιιιιιιι,8ι ιιιάειι οιο πιο οιο

ιε:ππιιι ιιιιιιε ιπιπι.ίιιιε :ιεεπιἶδ€ ιιιιιε ΡΓἱ8ιι1ε! οιιιιπτα:ιιτ άιειτιιι ίπ Μια οι:

οι-άι.οιειττειιιιι!ιο οοιεΡι οιιπιιε πι- ιιιιοιε,ιιι: ιπιιιιιιιιο.άε ιπιπι.ο.οοιι

άειι.ιιιιιι.άιιι.ε.Ε·ιιοπιπποε.8: !ι:ῖε ιπ- ιιιιιδι οιιιειιιιι :κι Με Γο!πιιοιι€ οτε.

Μπι ιιιάειι ιειιοέλιιιε,πε! ιειιιιιιιι·ιε ?Με οιιο!ι.!.!ιειιαιιο.ῷ.οποά ι!!ιει

ιι6 οστά:: οιιιιι πό εΠ Μπι πι” ΕΜΗ ,·8 Μπι οοπε,οποά ιι!ιοπιε οειειι!”

ποιο εοπιιιιιι, οι ωπ οοοπΙο ειιιιπι οι οι πιι!πειιιιιιι ο!ιοπε” επιπ οιιιιάΞ

π; : ππιπειιιι ειιιιπ ι·εάάιιιιι, οικω πιω, 8:ιπιπ!ιι άπο ιιιι!πειο οπο

οιο ποιο οιιπιιιιι!ιιιι ιπάιι!Βειιιι:πι ιδωη02τιιοι,επ άεπειιτ οοιιιιι οιο

().άε :κιπο.άιιιει.ιι.ιά.!.ιειιιιπειιάιε. "Μ, ιιιι!ΜΜι2Π Νο ι!Ποϋιι9Ήπιιο

δ( ιϊΕάε ώιιιει_δι ς]ειιιοιια]_ιηιιηιςι- ι:!ιιιπ ΐοιπιεΐ Ποιο. άιεδτιε, οιιὸά οπι

οι!ιιιε.ιιιι.πι ιπ οιππιιιΓο απο πό ιο!ι !ι!›ετ οπιιιιιιιιι ιο !ι!ιιιε ποιο οιιο!ι.

ιπάιει πι: οιιιι:ιιο, θεά ιι: ιιιάιει ?αξια _ πετ ιιιι!πειε. άιε οιιὸά οιιιιιιιτπι οιο

=ΠΠή"Πα:8ζ πό πιο” πι πιο ιιο8ο Ι οπο πιι!πειε ! ιαπιιι:ι.ιτ ιιι.!Τ..ιι!:.Βιι.

ιιο,Γεά οι πιο οιοεεάιι 8: εδάεπι- τοπιο πειιιιιιο. $εά πιάειιιι 9 οιο

ιιιιιιιιι ιιιἔπ.ιιῖάε ειάοοιιο.!.ίι μπει. ι>!ιιιιι>ιιιι>ιιιιιστοι, απο ο εο πιω

9_φ άιιο:. Ε: πι! !ιοε πι ποιιπε ειι- οιιὸά ειπιιιιιι οποιοι υπο πιι!ππι ιπ

ιιοπ !ππο.ε.Κοπιππε.ειιτιο ι!ε Ρα:ιι_ ιειεπάι ι οι ποιο εππ·ι ειπε, πο! πιω

ιιιι;νι. Νοπι επι ιιιιιιἰιιᾶἰο εοπεεΠΞι οποιο οειειιιιιτ:πππι άε!:ετ οπιε οπ

ε!!,ιάεοιιεε!Ηι ίι!›ι ιιιάειιιι,ιιπεππι- πιο ΐεειιιιάπ ειΤεδιπ,ιιοπ Γεειιπάι.ιιι·ι

πιο ιιιιιΓάι&ιο ειιο!ιειιιι πό οοιειπ ιιιι"εξιπιιι.ιΡιπι οοπ.ιποι.!.οιεειοι.6.5

πι-ι·Έιιε ιιιιιιά.οιππ.ιιιάι.!.ιι.8ε ειπα! (ιι-ιο ιωιι00Ν. ὰ βιοε.δι άε Έιιι.!.ειοι

άε οιΡι.8ε οοιειιιι.ιιιάι.άε!εοπ.ει π: Γιι-εείι. Ιτεπι ποπ εόεεοιιοπε ιιει!›ω

ε.οιιιτιειεει.8ε ε.ιιιιοιειοπιε. ΑΙΜ, πι, πι, ο!πιεε ιιιοπιιιτιοπεε εόιιιιεπιιιι,

άο.!ο.ιιιάεπιι οιοεεάεπάιιπι ε!!-ε ιιι !.!ειιε άεοεπιπε.ιΕ άε ι.ιει!ι.οο!ι8.8:

Με@πιο Εοιιιι5 !ε8ιε.ι!·ἶάε οιιι. Ν” ιιοιι:ιιιοπε, 8: Πε εοπεεοτιοπε,

οι·ιειιά.!.Γεππιπε.οάιιιιι πει άιι!ιιι οπο” οιι!ιοπιιοιιεε ιο!!ιιπιιιι.ι!ῖάε

@οι Πε: ο πιο ω”πι πιο πιο" ιι0ιιε.!.ιιπ.!ιεει πιάεειτιιτ εοπιιιι ι. ο

Μια ιιιιοειιιιιπ: δ! ιππεοοιιιτ πω; ποσά Επι. π. άι: πι. Π·ά ποπ ο!ιΒιιι:

πιεσε; ειπ ποιο ο ιπππιειοιι!ιε πο! ιιιιιιι!ιεει άιειιιιιι οιιὸάπότεπειιιιιι

άειοΒιιιπε:8: εποε πο οοιιιι:ιιι Βάι: ιιιι.τεπεοι :ειπε ιιι ιι!ιοιιιι!ι ειέιιοπε:

ιπά.Ι.ιπ οιιιπιοιιι.Γεά οιιπι:ι ιο!πιιο Γειά το οιοτεε άιεειε,οι ο ίιιιτιιεο πι

πιο ιι ο!;ιεει.*ΦΞειιτιιι !ιιε,ιιπ άιι Ρ0ιιιιιιιι οο:ιιιι οιο οειειιιιιοπε, ει,
υ ο . . .ι ' . . · .· .

ο!ειι ιπιιιιιο ιιιάειιιιιι Γ.ιιξιπ, Γει!ιεει "Μι ΜΒΜ Ρι!ΠΜωιι ήπιε ποπ οει

Μπι ωιιοπιι' οι·ιπιιιε ΡΒ1°Γοι12,&ιιι ειι!ειο, ιιιιειδιιιε:ίι απ: οιο ιιιι!πειε,

άι8ιιιιιιιε οοιιιο, πι άιιοοιιε πιοάιε ο!ιιιιιιπε οαιιιε οππιιιιπι,είιπι Ρ!ιιι;

οοιιιιιι άε ιπιιιι·ιο ιιιάιει ι`ιι&ιιιάιιιε- το Ποτ πιιιπει:ι.*ιτειπ οοπε εοιιπειι ιιι

πιο: οιιιάζ οιιοά ιιοπ:οιιιιι ποπ άε.. ιιιιιιιιο, 9ο οιιιειιποι οειειιι!ειιι πι

@κι ποιο άιιο!ιει οπεπειοιιιιιιι : πι ιι ειπε ιπ πιο οιι!:!ιεπ. πιο ιι οιιπιιιιιιι·

άι: οιιιε.οιεειιά.!.άιπιιι.πεε άε εοάιΞ οιο πο!πειε,π απο (Μάι οειειιι!`ε.

ά.ε!ιδι:ο ιικοιιιι οπιιιιιι.ιι :οι ο που. Πι. Εεεε ει!ιοπιε ει!ιοιιέ οειεπιιιι πι

πι:
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Μ: ρι·ίιΜΜ μι· οικω ίτο:·ι· ιιιιίΒο ει,

απ! επίπάκ: π) ρειίπιίο ριίπιίιιιιτ,ιιο:

2 ίπ πι: ΡυΒίια:ιι Ρει·_ειιΙΒίΠ`οτ ι π: !ίζ

ιίο π” :ιοί 2·Ιοίο.ιιεί πει.ι.ι.ιω, πω

ιιιο‹ίο μι· «κι 8«:.8ς!Ηί ιιιι·:π.Βιί.ιπο.

ι·Ιικο.Ι.ίί.πειπι πιοπιιΞ,πο ιιι:τΒπ ΓροξΤα

πιιιι:ιιιίΈόεειΙεπ.!.ίίῇ.ῇ.εὁἀίᾶίο.Ιτἐ

πο” ειιιὸά 88ο ιιίιίί, ο, Τίτίιιε μι·

οιιπίεωι,ικί υιιΙποι:ιοπ,ιιεί οα:ιάε·

Με $είιΈ: οιικι·ίιιιι·ιπϋουίιί οἔο ω

Ε παπι· οίί ίιιιιιιι·ο.ιιιιίοτιιι πι: :ΔΙίΞε

Μαΐ Γιιιπ ιιπιέάιιιι:ιιιι·έΒε το ίιιιίιί.

ειιΙΡ:ι.6: ε: ποΧιι.!.ίπ οπίπίΒιιε.8ε

ί,ίπ ιίεΙί&ίε.ίπ ριίπ.Νειιπ πό τιιπιιίιπ

ιται·οο σιίΙρπ,ίπιὸ Βοε ιπειίε:ίίι:ίυπι ιιί

ι·ίοοι ίε:ίΠ'ο:ιιτ Επι: ίπΓιι.Ι.ιιιιοιί οι

εο.ο.].δο!.είίε ίΒι:ιιπιίϋ εεποποε,‹Ρ

εεο κεπεοι· πιο ίπτει·Ροι:στο ικ:ιβίι,

πο! :ιΙίο ίιοπεΠο ιποιτίο : οι ίπ απο:

Ιί8ει·ι: ειιπι Ροβί:,ίί.ι1.νίί.Γεό @Με

5ι1ΙΙ°ι Με. πιο πίίί ίπ ίπ, οπο: ίιιιοεο

εοι·ιίΒει·ο,ιιι ίί!ίοι,ιπ:Ι Γει·ιιοι:ρετ Η:

ει” ρτα:ιίίΒ:ιε.& είίι·, ιιι ιίο πο: πω.

Ρα· Αι:ι:ιιι·ίζ ίἱιρει· ιί.Ι.ειιΙριι. ίΤ.‹ίο το

3ο ίιιό."Ωι”ιιπ ειΙίοιιίε πιίποι· ιικν.:ιππί:

όιέ!ίιπιιιίτ, ιιτ ίξίππιι.ιε, απ ροΓείτ μι

πίι·ί,ικ:Ι ποπ: ὸίίὶίπΒιιε,(οιιίπ :πιτ είὶ

` πίσω, επι: ίπιριιΕκε. 8‹ ί οΠ ίιπριι

Βοε,ιιιιτ εΠ ίπΐιιπε,ιιεί ρι·οιιίιπιιι ίπ

Βπιία,:ιιιτρι·οιιίιπιιε Ριιβετιατί:8ε ‹!ί

απο: ίπΕιπι πιίποινίί.ιιππίε:ιιτ απ:

ίιιι·ε όι:ίίΒ.Ι.ίί ίπίδιιιτί. ρι·οίιίιπιι: ίπ

Βπιία: ΜΗ νίί.πππίε ιιθ.μ επί ίιί.ι:ιιπι

ι!ίπιίοίο ιπιιΓουίιιο, ί·άπιίπει πιο ιι

νίῇ.ιιΓ‹ί; επί ί:ι.ι:ίι άιι·πίάίο:ιιτ ίπΠίι.‹ίε

ίπιιιί.Πίριι.6.πυρίΙΙυε.6ι ίπ Η σίοΙίπ

ν ιίίιι,πιιΙΙο πίσω ριιπίιῖιιπ:ιιτ Η (π:

2:ιιί.ί.ίπιριιβειδ. 8είΈω:ί Η: ί.Αιιιιί!.Ι.

Γεά 8: Η ι:ιιίοεΐιο;. ῇ.ίἱ.& ι·ξάι: πεί ιιδ.

Ι.ι:ιιιοιί ίπίιιπο.8ι ειἔιι.ίπΠί.‹ίο ίπιιιί.

Με._6.Γει! ποσο ι:ΙίΧίιπιιε. δι :πώ είϊ

Ρο ε:,ιιοΙ Ριοείπιιιε ριιοειιιιτί,ιιτ ίπ

:ο οιιί αἱ ιπιιίοι :.ιιιιιιί.ι ποπ «Πιπι

ιίίο,οιιί ιίίι:ίτιιι·ρτοπίπιιι: Ριιί.·ιοι·τιιίί:

ιιτ ιἰιὶο ι·ο.ίιιι·.Ι.ρυρί!|ιι:.τΠο τε8ιί1;ι

πιει οιππε άείί&ιΊ αιτίίτ ίπ ουπιριι

Β:·ιἔ,οιιί κίίοίκιιι· ιίοίί ειιΡ:ιπ:ιιτΕάιέ

Έυι·.Ι.ίπιοιιΒι·ιδ. δε κί.5.Ριιρίίίυε.& 6.

βία! ά Η ίπΓ:ιπ:. Ε: ίπ πω: αιίἰί πιά

ιΜίποιιίτ ι:ιιίριι: δ: :Πιτ ι·πίποτ ίπ Μ

ΜΗ ριιπίτιιι·,Βοποποίο τοΠίτιιτίοιιί8

ίπ ίπιο8.ιπ Ω.ίί αόιιετ.άν:Ιίο.ί.ί.Ιιετιι

ίπ Γεπ:,οιιί Π ι:ιιΙριι ι:ίοίίποιιίτ,Ροπί

πιτ ιπίπιιι: ιιι ΕΕ‹ίε ιει·.οπ·ιο.ί.ίί.πιιξ

άεΙίποιιίτ Ρετ ίπίΡτυάεπτί5, δε :από

πιίΠο πιοιίο ριιπίτιιι·:ιιι ιιισ.Ηίόείιιο

ι·ίΓά.οπ·ι.ίιιάί.Ι.ίί ειιιί:.ο.άοίί.πιιτ (ω.

Ιίπουίτ ιίοΙο ρυριίΙυε, πο! ΡιιΒοι·τέιίί

Ριοκίιπι1ε:8ειιΐι: Η οίιιίίίπει· «ΜΜΜ.

τιιι·,πιιίίο ιποάομιπίτπι·:ιιι Ηῖιίε πιίι

Ι.ίί ει: οιιιιΓ:.;.πϋι: ιιΜεπιίΠ.ίΈάε τα
$ιι.ίι.ιι·.Ι.ί·ίοιθ.(ί ειιιτέ ειίτπίπ:Ιίκι· σο?

ιπ:πίπιιιι:8: Με ειναι: άοΙί&ιΈ εΙΙ ΜΜΕ

ιιτι·οη8: πο ΓιιΒιιοπί:ιιί ίΠί,πίίἱ οπο.

τοπιο ιπίΓει·ετίο :απο ρ_ιοιίιιιιοι·ίΕ

ίιιοΙίοδ :ιο πιεάίοετιἔ ρα:πεΐ ίιπΡοπδ

ιίιιπι:ιιτ Βίοι: ιπί.Ι.ιιιικίίίιΤ.5. ίπ ΜΗ?

&ίε.ίπ ρι·ίπ. επι ώ ιιτιοείίἑίπιιιιπ:δὶ

:Πε πιιΠο πιοιίο οί ΓυΒιιεπίτιιιέυτ ε!.

@ίπ ιίοΙίθίε.ίπ ίί.Ρπι·τιτ Γιιί. 8αΠΞΙ

Η: ίπ πιίποιε ιιίίίί. ίιππίε ίπ ετίιίιίπΒ

ποίιιίπει·ίί:ιιι ίΈά:: εάι.ιΙιοι.Ι.Β πιίποι·.

ΙΜ ιίο Πορτο παω τοποτιίι·έιίΕί·Ε60ι

τίτ.Ι.ίὶιιριίι.ίπ Η. Ποιο εκσυί”πιιιι· ιπίε

ποι· ιιίίίί.ιιππίε ίπ ει·ίπιίπι·:Βιί& πιο

πετει.:ιιτ Ο.‹ίε Επί.ιπο.Ι.ί. 9'.ίπ·ιΡυΒΩ8ι

δειί ίΒί Ε”οπιί πό στα: :ΜΗ ι·ειριικ.ιιοΙ

άίΕ,9,τ ίοι ΗιΙΓυιπ πό Γει:ει·αι,ί'επ απ!

ΐεπΓεωτ.Ιτειπ ι:ίτσιιΓιιιιιι· ίπ ιιίίίε εα!ί

ΒιιαΟ.ιίε ίίσιοιιί πο.ίπί·Ξι.Ι.ροπ. Ιτειπ

ίι ἀείίὲἰ0 ποπ ρεπίτι πιιτοι·ίε : ιιι ΟΕ

ειι:ίιίοι·.οοίί.ί.5.8ι πίίά:.Π.ιίε ί;ιο.!ίΒιίι

οι1ί ειῖπ·ι πιιιίοι·.ίπ Ρι·ίπεί.Νει: οίκω

ίπη:οιιοε: ιεπετιιι· ι:ιίιπίπο ΓεΡιιί:ίιι·ί

ιιίοΙΔιί:ι.ιτ ίΕοε Γεριιί.πίοίίι.!.Ρι·ςτοι·.

5.ί.ίι!ιὰ: οιιτοιιι Ριιπίτιιι:οιιίπ @Βίτσι
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κ:: ΒΕ ΡΟΕΝΙ$ ιιιιοιινΜ.

:ιιιὁἀἱιιιἔιιιιἱιαα ιι:ιιαι,ΡιοΡω πι:: ιιιι:α:ι :επι 8: ροειιιι'. ει :ιό πιο τω

:επι :ιό ::ιιι:ιι: (Με Ρω.Ι.ιιιιριιιιι- ιιιιιι,Γο!ιι.ιιιιιιιι Ιιικτιιιιιιιι ιιιιι:ιι: θ:

Με: ι:ιιιιιΙι:ει· δε: ριιε:ιι&οτϋ ριι- ό: :ο Ρε: :ιιι:-:ιιι ΐιιο.:ιιι.Ι.ίι.9'.Π ΡΜ

ιιι:ιο3τεΓΡοιι.Ιοιιίτει.:ιιιιε :πει οοιιῖ κα. ει ειιιέ ω ραιιιΐ :ετι:ιιι·ιι,ιιφιι:ει

:ιιιί:::ιιιιά ιιιόε: ἔιιοιε::ιι: ΡΕ ό: Μι. ΡΜ:: :-ιιιιι:ι στου: και ιιιι:τ.ιιΞ:ιιιιι::

δ: Β::.ί8ιιο.Ι.Π. . α· (·ΞΙ.ιιιο.Ι.ι.ιιι Η. ιοΠιιιιιιι το ι0ιιιιιιι€τΟΚ :απο (ΜΜΜ

δ: ιιιιιι.:ιο ιιιιι:ι.Πιρ.6.ΒιιιοΓιιι.ιιιιει: ραιιΞ:ιι:Η.:1ο ::6:ιι.Πιι.Ι.Π μπι Ηπα

Δε: :ιι ίιιιριιιιειοε ιιιιει:ιο ΔΙΠ :Μαρί 9.60.Ιιιιι€ Ιι::ε: ιιιιιιε Γοιιιιι: κι:: πο!

ι:ειιι:ιιι·,ιιιΠ ι:Ιεικιι: ΡειιιΙιι ωιωι: ΕΕ Ραιι5,ι:αι::ι·ι που Ιιιιειἔιιιτὰ Ρομπ:

ει! $γΙΙα.Ι.ι. ΡιιΒει·ω ιιιιι:ΐ ιιι:ιιω :ιι·- υ: οι: :οιι:ιι6:ιο.Πιι·.Ι.ι.8: Ηἱἀο ω

Βι:ι·ίο Ριιιιιύ:ιιι:ιι: ά.Ι.:ιιιιιιιίΠ.9.Η.δι :ιΓά.οιιιιι.ιυά,Ι.ϋ :ιιιίε ί::ι.ιιι! Ε.δί επι

Πωσ τοιιιιι. ιιιο.Ι.ίι. δ: ί·)ιι:ί: πο! :παι- :::ιιι ω και ὰ ρα:ιι5,ιι: :Η ιο :ιδιω

:!ι&:ι.ι·Ε.ιιά $ιΙΙ:ι.Ι.Π ω: ιο 8ταιιι. 5. ιι: Ι6ἔἰε ιιφιιιιωιιιιισιοι:ιτ Μ: Πι

::Ιειιιοε.8: ει: Ι::8.Οοτιι.ά:· Γα!.Ι.ιιιι- Ηείιι:ιοιιέ;:ιιιι:: Η 11008 ΗιΙιιιι: :ιιιρ!ίι,

ΡιιΒι-:ιδ. Ε: ιιι::ις :ιιιοι! ιιοι.ρει Απο. ιο αΙιο,:μιοι:Ι :Η ίιιιιι:ιΙιιιιι, επική Μ·

:ισ Π· .ιι_Ι.Α‹ιιιιΙ.ῇ.::ιιΙριιιιι ειιιιέ.ιιιίΗ. Βειιιιι:ιιι:ιιι :Πιο ιι:ειο,ιιιιο:Ι :τι ρα:

:Ι:: οἔΙ.:ιιιιι: οι: :ιιιιι.ά:Ιι&.ιιαΓ::ιιιι.6. Μ, ::ιε:οι·ί που ιιικι·ειι:ιιι ι ιι: μια:

μ Η.ιΈ::Ιο Ειιι·:.ι.ιιιιΡιιΒειδ.*Ροιιε :ιιιὸά Ρετ ω:: ριετάιδΜ. Ισ ιιοιιιιιιο :ιοιιιί

Ι ΡΙιιι·οεΙ Ιιοιιιιιιοε οὁιιιιΓειιῖ: :ιεΙιθύ, Πι ειιιειι. είται Πι·ιειιι από ρι·:::Γ:·:ιι:ι.

:ιιιιιιιι:ιι: :ιιιι ::οιιιιειιι5ωι 8: Ντι :Μι :ι:.ιιι€ ΜΜΟ ιιιιιιεΠιο.ι:ιιια: Μ: ό:: Ει

τι.ιτΞ ΜΙ :μισά :1ισηιιιιι ω: ο::ι‹ιειϋ: δισ :οιἄ πιο ΡιιιιιΠι του: ριιείιά::ιι:ο

:ειι:ὑιιι, ω: ιιιιιιιει·ιιιιειδ: τειιι:ϋ, ω: σιιισιο :ιρροΙΙιιιιοιιισ :ΜΗ οόιιιιιιιιι.

ιιιιιιιοι·ειιιοι·ίιτ δ: οι:ειάειιιιι:. Ριιιιιιε 3:ι.*Ει:::·: :ιι Γοιιιιιι Πιι:ιι:ί Βοιιειιιιιερ:1:

άιιοΒιιε φώκια οτιιιιιιιι :::ιιειι:ιιι, 6: πι:: ιιιιροιιώ:ι:ιιι· Γιιι:ιδιιΒιιε ραιτιιΓ

οοιιιιι:ιιιιιιιιιιιι ΓοΙι::!ιι ω ρ::::ιιι'ϊ Μ- Ποια:: 8: επιιΙ:ιιε.:1ιιι:ιειιι 0ιΐ:Ιι·.ιιιιι

αΙδ,ιιοΙίια:ιιιι: τι:: ιιιιιιε ώΙιιοιιιιΙο μια Νι::οΙιι: :ιιιειι:!ιιιιι αΙιιιιιι Μω

Ει:::ιιι: :ΠΠ : ιι: Η:. Δε! Ιε8.Αιτιιιι!.ι.ι:: πω: 8: ιιυΙιιοπιιιι:,:ιιιι ΡοΗ:ιιιιΐ Εισ

υιιιιιεκι:ιιε.8: Ι. Μ ΜεΙιι.ῷ.ί`ε::Ι Η ΡΙιι τι:: ιι::‹:ιιίῖιιιι:, ::ιι:ι:ιιι·, 8: τ: ιιιιῖ:ιισ,

ιι·::.ιιι ιι;.ωιιι. 8ἱ ιιιιιΙεθειιιιιι «Μια οει:ειΠοιι:: :ΜΗ ιιια!εθείι,ΕΕ2ιιιε (Μ:

Πιιτι ΐιιί:ιιι ιιιιιι,ιᾶιιιι ιιιιιι.ι&ιιιιιΓ9ιι:: ::!ειί::ιιε, :ΙΜ :ιιιιιΙοιιιιιιιιε ίιι ιιυί:ις;

::όιέριιιιι οροιι:·ι:ιι: ιιιει.ιΈιιι.8: ιι Μπι :τιι:ι:ι: :οιι:ιέιιιιιυε:ιι :μια «τω

ω ΙοΒιἔ Ποιιιο.:ιε Π:.ιιιι:.ι .1ι.ιι: Πω άειιιιιιι.ειά πι:: οιιτι:ι: ερ:ιεΙΙ:ιιϋ.ΑΙΙο-ι

Πω ριιιιι.4:ιιι,ιιυι ροι::ιιίΗ: τσιπ μι· 8:ιιι.ι:, :ιιιὸό ιιοιι Ροτιιι: τοιιάδιιειιι,

ιιο :::Ιο Ιοιιι:ει, :ιιι:ιιιι Μ:: :ιι Ρει·- ει: ::0 ιιιιόά :ετιιροιε εδάσιτιιι:ι:ιο
:Παπ ειιιιι Ειιο.ιΠιο, 8: ιιιιιδιι: ιιιοι- οι: ιιιιιειιιοΒα:υι,:ιιιὁό πι: εΙοτί::ιιι:

:Με ιιιιΙιιιιε:8: ιιοε,ιιιιι :6Ποιει Πιο: ιιιο:!ὸ :ιιιιι:ιι:ιιι :μιά ιιιιιε Πιό: μι

]ι.ιιιιιιΠἔ ειιιιιιιϋ ο:τειάέ:ιί, :μια Μπι:: ιιιὸ ιιι:ιετιιι·, :ιιιὸό Ροπή: 8: ἀοΒιιἰ:

ΡιιιιιιΈ:ιιι οιιιιιεε α! ιΠΟΤΕε:ιιΕ :ὶιειιιιι ΦωΘΠιιιιιτι άειιιι::::ιιιοιιιΞ Μ: :Η

ΡΙειιιιιιι :ισιιο.6.ροιιιιιιιιιε. Ε: ω- άι, :ιιιὸ:Ι Η ιιΙΙ:ιιιιε Πιειί: ιι:::ιιία:ιιε

οι Ιιο.ιιο ιιιι:ειιΞ:ιίΠιιι8ιι:· ίθειι:ιιιιιι ιι: πω, 8: Ροί:::ει πώ:: σε! Ματια:

ιΙο.ΟὸοΗἱ:ι`ιιιι ρΙιιι·ει :ειιοιιιιιι, μι: £ωι επι: αερί::ιιιε ιειιοε5ιιι ΐοιιιιιι

:::ιι::ειιιιιιι ω κι" :ειιιιιιιι,61ι.ιΕ ω! Μ· που ιιαΙιε:,ιιιιαίι εξι :Πιο ι:ιιιι ρι·πιιέ

Ε8ι0[Γ:: :ιιιι:ὺιιι, πι: Ροι:ιιΔιιι :πιι:ίιιιι, ω: : ιι: οιι:ι·ὲ ά:: ίσιο :στη €Ε.::.ριο

ν ΡοΓι.ιἱ

 



»ε ι>σεΝιε 16”,

μοΒιί.8ε ΙΒΝ ιιιι·ίΓά.οπιπιίιιάι.Ιιειιπι

:ιικειιετιι Ριιο!!ει. 84 μι· ΓοΙ:ΐ σπιτιο

παπι μιρειιιακυτ ιιιιιΓ:Ιι&ιο πιω οι·

άέπιαι·ιίι στ Ρτιτ:όι&ιε ιιιι·ιΒιιε' ι:ιιι.τιπτ

5εΙοειιιι.ιιτ οικω άτ οδιι:ιο ά μια

Μια: ιικΗι:ιε ειεΙε8.ι:ι8ι·ετιι.8: ε.τει:ι

τιιιιι.8ε :Ισ οι·ϊι.ι€€ε.τιι·ι.8ε μ" Γο!ειιιι

:ιτιιτιοιιδ Ρι·ιμιειιιιιιι·ιιιιιΓάΙδιιοιΠειι

μι· ΓοΙειω ι:οιιιιειιτιοιιέ : ιι: εΧτι·ἐ ε!ε

ειρρε·ΙΙα.ι:.ιιτ όι:Βιτιιι.8ε άι: ιι:ίΕτιρ.τ.

Ρτ2τσι.8: Φ.Πιιιδϊ2 εωω. Παπ :επι

μια ι:οπιτΜΒι σΙεΙι&ι όοβει ΓΡε&ιιι·ι,

ὰ πω: τδρι1ειικ!ίεέι. Ν:ιπι υιόειιιιιε

ςιιὸιι Η ιιιιι1ιιιε :οι·ιιπιιιτα: :ιιιτιι.ιοιΙ

πι:ΙιεΕι:ιιΈ,ά κιιιροιι: Ηδτι ιτι:ιΙιεΗτιι

ω: Πεκ ιιίξειιτ, 8: τεπη:οτε ι:6τεΠ.4

πιοιιιε,6: ιεροι·ο Γοιιιδιικ ιι!ια:άεΒιετ

ιιιόειι ιιιάιο:4.το Γ660ΠΦΗΠ Ιεεέ,ιιιια:

ιιι€οϋιιι κ·ιιφοιε ι:οιι·ιιιιιΓει ι1οιι&ι:

Μ: Ρισιιέ ποτ.Ο,όε ΙοειΒ. ὰ ι:οιιΠι.Ι.

Ιυε.8ε :6ίὶ.ἀ κι :οι·μιιιιΈ.ιιτ ειιιιτ ιὶε

ιιΡΡει.ι:ο8.ιιι μια Πωσ ιιίάειιιιιι·,εΡ

1ιιιιιιιι·-ιιι βετ Μισή, δ: ιι84τιιι· Μυ

ιιιι ιι. ιιιιΙιτει· άεΒειδετι ιι=;Πιιικιιιο,

δ£ ια:τιπτι πό :κι Η ιἔμιε :μνο ίιιιάίαι

απ, τω Γεωικι ιιιίβιοικιιι· ιέρυε τό

Μια ιτιιιιτιιιτι ιιιΙΈ όσιιιιιιι.!.ιιιιιι

πω 2Πιιιιιιιιο.Ιιοπι ιιίάιετιιιιε ι:ιικΜ

?ΜΙ πειιΓατιοιιδ ρτοροΠιεΐι8ε εδΝο

πιστη ΐ86Ηή,0€ι: 8801°,Π©Ε τω; μοβ

Π: ιιιιι·ιιιι·οι ιιιιὸ οροιιι:τ ω: ιιΓι:ι; κά

Με ροτΠΠοι·ε.ιιι πειιΠιιιτι: ιο ιιίτιιτ

ειιιιιι.ιιτ ().ςιιοιιιο.8: φωσ ἱΠ3;3ΠΕ

ω ίι:πιοι;8ε Μ τοι.ευτιιου.όο Πιι.ῷι

οτιιιιέ ιιειὸ. Μ: τεο ιιι:τύ Ιοςιιἴιτιιι· Ισ

εεε ρι:ειιΙΙ:Βιιιτ.ιΕάειιιιιιι:.Ι.Π φα

ΡοΠειιι8ι Ι.ιιι:ι.8α ό.ι:.ριοροΠιιΠι.8:

ι!.Ι.ι:ιιιτι ιιυ:ι.εόει.Πι: ποπ Παω: Ι·Βι·ιιιιι

ι·ιιυταιο.Ιτειιι ιιΜετιιι ι:αΠιε Ι.ιιΙιε πι

τὶοιιο. Ν.απι ω” ιΠειιιιτ,3) Η :ιΙιι.ιιιιε

ἱιιιΡοττι:κ ιιτοτειειὶ Γι.ιιι·ιιιιο Ρουτιδα::

8: Με ι:οιπι·ε ιμ18Π1 ιπιρειι·αιιτιιι·, ιι:

πιπιάιιτιἱ Γιιιιιιτι1 ΡοιιιιΕιοΙιιι:!ειτ, Διι

ιει:ιιιΞ Μετα Μ ιιωεω μιιιειιιιιιιι:

ιιι:·Ι Ροίἱειι μι” ιιιι:ιιιι ι·ιτειιιι·, απ..

ι:ι:επάο ιπέιΩιτιιπι Γιιιιιιιιί Ροιιτιθ.άε

ΡοίΪἔίἐἰοιιο,‹:Ιε ιιιιιι εόποικτΠε αει·

τιιιιτ,ε6ιιιιιτ:ιιιοοειιι ΐι·οικιιιι!ιιΙσπιί

Με τοιιιειιιι ιιιτιοπιε ΡοΠΗΞιόιε,ηιιιιε

ποπ ω: κέροι·ι: είτε:ίοτιίε μου:: Γε)

εοιεΐ ιιιόιει!:ιιι άε·Ιοειιιιε α Πιπιπιο

Ροιιτ.ι·ι:Γροιι.αΐο πιιιΙιοιιι:ι8ίε μοβ:

σιιειΕοιι€ ώιιιι ιιιιι:ιιι επιὲ Φο Με.

ιιιά.ι·ιιυ.τιιιι.Μ:.ε.τ·κ ςιιοιιΈόΞ.Ροβι:ί

τατιοιιΕ ?ΜΗ ρταΙΒιιιιιιιτ 9 παιΓευ

τιιε,Ιϊ ΜιτεΙοι·ιειιω1, δε: ι::ιιιίἔι “πω

Δι ιιιάιι:ιίι ιυιΠειε Γει:ιιΙιιτίε,8ι ροειια

ιιιτροπέι!εε:& ριιτΓι.ιπιιτιιι· :καιει Πάνε

Ιιοι: Ειοετο,8ι ι!ε Πιο ω” ιιπι!Ι:ιι·ι=

ατ.ι.Ο.ι·Ιε ιιι:ειιιιι·.Ροίξι.οοιιιο.ίΒι, Μ.

τειροΙΙ:ιτιοτιειπ ιιειὸ.ΠΪόε ρο.ιιει·. Ι.

ἰιιτειιιοιιἰτ.ῇ.ρσιιιΞ Με Πω. ὰ 5»

Ροτιιἄ ειιιτἐ ΒιιΒετιιτ. Ιιδ εμάτιιιιι:ίιεμ

ιοΒιι:ιιιτιιι· ςΙειιειιι, πιό :πιω οΒ Με

εκιιιιιιι ει: οΒΙιΒιιι:ιοιιιΒιιε Γεν ΜΗ

έΗε,ει Γε εόττιίΒιε, Μ!α ρι·ποσόδιιι

Με εοιιτι·:ιάιΒιιε Μ! Ψ.126,ιιθΙ όι:Ιιε

88 ιιοΙ ΊιιαΠ ροιστικώιιοιιιιι 8: μμ

ιιιι·ί: οι κι :ιιιιΙι.ειΡιιΔ 91108 οιιοτιεῇ

ιι·ιοικι.ειιιιΓειιι ιὶιεοτο.ῇ.ῇ.Ω.εΙσ αριθ

ό: εΙε.!.ειιιιί` Με επιετίιε.8: Μό ίἱπιί

Ιιιιιάιοθ.ιιτ ἔιὶε τιιρ.ἀιιιιἰ.ι.ιἰῇ. 8: ῷ.

ιιοιιιοι8ε Ι.ιιιτεΜε.5.ΐι.ιιι :ιιιἔ.ὸοΓιιιι

&ιίζορτΙΕ.6.ρτοιιιάστα κι ιιΙι.οΒατ.8:

άι: πιοικι.β.ι.8: @Η :με από ίειιιεΙ.

ει! Η.ειο.9υα ιιιι:ιριι, Μαη Πι ΔΗΜ

Π6ιπ Ψ.ιι2 Ροι·ΓοικιΙιε ιιδιΕιο ω! οΝι

8πιτν Γει·ιιΡει Ρε·τΓουαε απο ΜΜΜ

ριοΓοῆιιἰιιιι.ιιι.Π·ἶἀε πιιι.8: Ι·ιο.Μι:=

ίΕι€Ριο.6.Η.8ι Μαη άίειιιιιιε ιιι ε!εΗ

διιε:ιιτ ιιιΠι.άε ιιο:ι.β.οωιιιε.6έ Η Πει·

ιιυε σΙοϋειιιειιτ, ΙιΙ:ιει· €ὶἶ€ᾶιιε :ειπε

ιιιι·:ιιι_ ΙΒΝ: ιιιιιιτ.Ι.ΙΜ 8ι Η ιιιιιιιε.€.

Π ΜΙΒ. δέ θ. ει:: ιιίυΗ.ι.ΙιιΜιιιιιε. @Η

ιιι.ιιε Ρ8Ϊ5ι8( άε εότι·ςΙι.ιι·ωρ.Ι.Ε.$άε

πεδο.ΒοΗ.!.ΡόΡουιιισ.ιπ ιιιιιιοι·ι €Ισ

Ι. Ι. η. ἔ



π:: ΠΕΦΟΕΝ1$ ΚΕΟΚνΜ.

ὰ είτε.ίτζάε πετΒ.οί›ίίἔ.Ι.πιίίεῦφ. 8:

είε που:: ίπετειίί τείί8ίοπό,τίεΙ ίίετί

τποπείεπϋ, ποπ ε!! τποτίιπ τοΠεπόπ

οΜίεατίοπίε:ιίτ ίπίτί.ι:ΙιτίΒ.ττίοτί.τοί.

οΒΙ.ρετ τοτϋ.εΙυίά ρίιιτε9πίάετπτ ειτε

εμίὸά αιτία πό ρτοίίτ εοΙίπποπτ οτ

άίπίτ είετίεπίπε. Ν:1ίπ Με ΜΕΝ είτ

ποθ ετίτπεπ τ:οπττπ&ϋ τίπείί ίπ ?πιο

ιίεπί,8ε πι! επίτπττάειπί ρα:πΞ ετίι·πί

πίε τίπτε π Γε εοπίττιίίΒί.ατ.Ο.άε Πιο.

Γεπ.εεείο.ί.εμίί ΓιίΒΓρττετεκτιτ.84 Ειπε

ὸοππ.εππΕι ίποτ.ί. ί ππί:.8τ εΠ παώ

είτΡτείΪπππ ίπ πιππ.ιίε πω. 5. Η υετὸ

8: Η εμιίε.ιίτ›ί ίπἔτείΤιί: πιοπ:Πετίιί,

Ρτο ραπ:: ΐυπεΠόπ είτίτπίτιίτ είΕ τπο

παίίετίο,8τίπ ΡτίΠίπο Π:ιτπ ττπόίτυτ:

81 :τά πο: ορτίτπε πω! (Με Με πιίί

π! εεεί.εοπΓιι.Ι.ί.8: ΗΧΩ τε τπίί.Ι.ππί

πίειπ ποπ ροΙΠ.ί.8ε ίί.Ο. «είε ερίΓε.

8: εΙετίε.Ι.‹›ΗΪείτιΙεε. δ: π. ‹ίε τπιτπ.8:

|ιο.Ι.επτε.Θ.ίίπ.Ρτπτετε: τίεεπτίοπει

ποπ Πω: τοτςπεπάί:ιίτ Ο.άε ροεπ.ί.

ιίεεπ.8εταπίεπ Η ποπ τππεΙΙίο ΜΒ

τεθεί: ιπΠτυπίεπτπ: δε ροΠεπ παω

τίο Βιέ!πε εΠ: πό Ρτορτοτε.4 :κυβι

τιιτ,ρτομετ Γυπετπεπίεπτέ είί8πίπι

τεππ,πποτπίπιπ ροίἔίττοτπυετί:ιπ Ο.

πε θί.Ι.ίί τίπίτ άα:ιιτίο.8ε πετπο είε

ίί&ίε είτιιίτιττ, τμιί ππιπιίίτιττ αίρίτε:

π: ΗΗΕ σαΡί.‹:Ιί.Ι.τιιτε.ῷ.ί. πίπε:εΓί9

ίί πω” όεΙίπιίετι'τ'8τ :πιο εοπτίετπ

ππιίοπέτιά ίίπεττπιέ Ρετιιεπίτ,τμ ίπ

ΐρίείτιίτ τετπριίε, Τίτιίίε Μπιτ τω.

εο τδροτε ?πιο πε ίππίτ:πτ Πίόε μι.

ί.;.Ιτετπ ίπ ετπο ιίοίίπποετε,ίί ποθ

ε: είίἶείπτιιτ πω, πίπίίοππίπικ το.

Μπιτ, 8: ποτε επρίτίε Ιεπιτίτυτ:ιίτ Η:

είε ίπίπτ.ί.ΑΓεά δ: Η υπίιίε.ῷ.Ιἰ ίιίΠί1.8τ

ίπίτί.ι:Ιε ποίω.π&. 5.οπίπίε.84 ΕΠί επ

ποτ:τ.αιιίΓ:τ εισπ.ί.ίί.ίπ ρτίπείρ.Ιτεπί

Ροίὶ πωπω ίίί›ί ίπίυπ&ιππί Με Εστί

πιΙε ιίι Πε πιίεπίπίπε, :μισό Γοίεπιἐ

τιιτεἱε είτειιΓατε, ΠΜ ποπ ΡτοιίεΠ;ιπ

θ.‹:ίε αου.τιττ.Ι.τιποτ Ρετίτυο.ίπ μία

Ιτετπ επί (μπεί τΙίδ ίπ ίετπίοπε τεπε

Μ”, πάω εΙΙ:υτ ίΕτίε ίιτόίε.ί.ίί πππ

ρο:πτι.8τ πείπτίΓά.οτπ.ίπά.επττί φί

τίππί.ετά πίππίεί.ί.ίπεοίο. 8τ ε:τττ:ί ό:

Γο.εοπίρε.ε.ρτοποίίιίΠί. Νεπί Γυθ`ί

είε φ Με ΟτιπάτοΙπτ τετπροτε εοττ

τπίίἶί όείί&ί,ετατ είε ?στο ίιτείίείε Γε

επίπτίε : & Η ροΠεει πΒετίιίτ ΐοτί Π:

ετΤεΕΙιίε:ιίτ Η'. ‹ίε τε ίιί.Ι.ίί το Μπιτ.

8τ ΡΕτίε ποπο.ροΕΓεευπάϋ τἔΒ.ί.ί.;.

ΙίπειττΞ.Ρτα:τετεπ Με ππί άεΙίεμιίτ, :ί

Ρτίπείρίπ και Ιτιπ:πε : ετΒο εμ1είί:

Με ετπτ είπε τοπάιτίο.εΠ τίττεπιίεπ

ίπ : τρία ευίυΓπιίε τεί ρο:επτίΒίπία

πείτε ρτίπείρίϋ εΠ:ιτείΈόε οτί.ίιίτ.ί.ί.

8: ίΕπε τοτίτττιπεπ.επίρτ.ί.ιτίτί.τΕάε

τε8.ίυτ.ί.‹μίοι:ί επ ίπίτίο.8:.Πἱ‹ίε Μ:

ι·ίτροτ.ί.1ί πιί.8: πε Ρα.ί.ί. Νό επίτι

πίιίπωτ πετ: 02τί2Ευτ,ίίεετ πεί ειΈ ετο

Πίπί Ρετιίεπετίτ,ὲ πιω ίπείπετε ποπ

ροτυπ:ιπ ίπ πιίτπε.τίτ ίίε.τππ.8τ είπε.

Θ. Με πετὸ.6ε ίπίϊί.τίε ίε8.5.ίί πιά:

τ!εί:ίτοτί. $ίε ίπ ρτοροίίτο πό # ε

πιτ το8πίτίο πωπω: ίιιάίείτ, μο

Ρτετ Πφετιίεπίεπτέ πίετίεείπϋ:ίίσετΠ

π) ίπίτίο ΈπίΠετ πίετίου: πό ροπίίβ

ΐετ εοεποΐτ:ετε: 8ε Π:: είὶ εοπίίτπίἔτίπ

Γεπτεπτίπ. πε Η Γυί(Γετ είετίαπείπτε

ε6πίίΠ`ππί άείίθά,ποπ ροΠ`ετ Ρετ ίπ

ιίίτδπρρεΙΜίοπίε εκπτειιατί:οϋ ίπ

είείτίρΓε ποπ επίπ 8τπιπιτετ, πίίί Ρετ

πότε πτίπ·ιί ίιίτίίι:ίε εκ ΐοττπει ίτειπ.πί,

δ£ ίυτίε.Ετ:οπττὲ υίάετπτ, ςπὁτί ποπ

Ροπίετίτ πεί τΙεΒπετίτ Ρετ ίεειίίτιτσΞ

ίιίάί‹:ἐ εόάδπατί:ίττίρτίπίίε Ρτορτετ

πυοόόΞ €επετείίε.πτιπί επτα εΓτ 'εμ.

πετεΙίτετ,πιίὸ‹Ι οπίπίε τε: ίπτίίεοτιίτ

Γετ:υπάιί ΡτεΙεπτεπί Π:ίτππί: π: τΐ.τίε

πετπ.οί:Ι.ί.εοπτίπιτυ:.6.ειΐ πιτίε.εππί

απο τί:ροτε Γεπτεπτίε πό στα Γεω

Ιτιτίε ρετΓοπεί,Γειί είετίευτ ίεπτείτε.

&ιιε:Γατίε Ρπεπτετ εδείπάίιιττ, ππὸά

ποπ

 



Β Ε ,Ρ Ο Ε Ν Ι 8 Κ Ε Ο Κ ν Μ. Με

πόρο:πετι:!ιππιτι :ι ιπάι:ε Γεεπιε

π : 86τιπππιι .ιι ποπ πιο ιπειι:ε Μπι,

ποπ :εππι::π: επ έ: πό εοιπιιι.ιπ.ρετ

:οτιι.Ι:ει·ιι ε!ιο 8επεπιιι. παπι πεπτι

ειπε τει ιιεπιι:ι:ιιτ :κι εππι επιιιπι ἐ

οιπο πό ποτά: 8ι:.δεόπθιοπε ιΠιπε

πω ιπιπειιι:πτ πεεοτιπτπ. πε :πιο

::οπειιετι:ιιτ,π: Επι: πετΒ.οο.Ι.ιπ:ετ

ΠιρπΙεπτειιι.ο.Γε:τειιπ.8ε ι·Εάεειι.8:

ειο.ιε8ιι.Ι.ΓοΙεπιιι:ετ.:ό ίιιπι.Ι:επι ιι

ειιιιιιι: τπ:οτ πεεπΓειπτ ει: ιιιΓιιε&ο

όπτεπτε :ιι:εΙει, π ιι ιιι:ετιιπ ιιιιιιιιιιτ

:πτεΙιι, ιιιιιιειπ τιιΠοιπι:πτ ιειιιι Με::

ιπό:πι Με ιιιΓρε.:π:.Ι.ροΙΗιπιτειπι.

Με πο:: Ι·ιιιι:ο πεἔο:ιο, οπιπιπο

πετ ιππ::ιτιοπεπι πιω” Γοτι, ω.

τπτ Ρτιπιιι ιιιι:Ιιειιι,ετιειπι ιι πω είιε:

εεεμπιπ:τπιιιιό ετ,ιζο Γοτιιπε ωπιι

ΙιεΕιειε ιπι:ιι?ι,ποι :Μετα πιιιιοπιππ

Έπετι: :σε ιό: 8: ιπτεΗιΒιιπτ ροι: ιι

π: εοπτει€α:ιοπό : π: ιπ :ιιιιιι.:ιεΙιιι.

5.5 πετο ι ιιι:ιπιπ. Ρτ2Εετε:1 πω: Πι

Ιιετπεπιε:ε Γιι:ιιόε:ιοπε :Με Γκε:

εεωωο,ιιπωσ πει ιιιιιιιτιιιπι ιιιπι

ιπεπερτπιπ Ηπι:υτιπιτΕπε πιοι.ι.ιιοπ

παπι πεπιπε. :.πιιπιι. τππΙιὸ ?οτ

τιιιέιι€ι ρετ ΓοΙιιιπ :ι:ειιοπό πι πι.

:απτά (Μιά ριπι·ιι9.ι!ιο ιπ:όιιιπ:ι

ω1ιοπεπιωτ :ιτ8.παιπ ΡΙιιπ:ιεπππι

ι“επε:πΠο:ιι Μπα πε πω, επι μι:

εΙιποτ:ιό πιιι:ιιπ:ιιτ : ιιιιιιά Γεπιι.Πιο

ιιιπο Λάιιιιιιο Με ει: Με, :ιπι πει

Γεπτι:πτ:όπιιπ:ε πιιιττιπιοπιο.ππιά

ό ει: άπι:ιιιιι:ετιε ει: πι:ιτπο ιι€ετιιτι

π:Ηιειε ιιιι.:ιεπο.Ι.ιιι.ό.ππι Παππ

πιι.ιπι 6: ιιο:'ιπ :ιιιιιιο.παπι 8: π ιιπ

Μό άι:: επ πό ει: ει: πιι:ιιτε,:ὶ πω::

:ιιθιοπε ιιι:ι.ιιιάι:ιε 8:ί·`οτι ι:ιεοετε:

εΒιιοΓει .Ρτε:ετεπ Πε:: τεεπΙετι:ειπ

πιιιπετιοπε ριιΒιι:ιε Γιιιιεππιιιιι ιιπιε

πωπω πό ροϋι:,πιπιε Γιι:ιΓόει:ιοπε

οοπεπιεπτε οεπε :::ιιΓειτπτ:π: Με

πι.Ι.ι›τα:οτ.ιπ ιπιπ.Ψπά παπουτ

:Ιεπιπ: 9 ιι πω: ποπ ὸειιᾶό :όπιιιΕ

Γπιπ ΐετιιπε ιιοΠιόΕι&πε πι, ιιι:ιτπ:

9: εᾶιο πιο :ιεΙιδιο :όρειεπ: επιπ

πι:ιιτ:π: Με ίπι·.Ι.ιι πω: πι ιιοΠιό.

έπ πο!! ποιό. πιιιιτο ιοττιπε π παπι:

ιπ ροτείπιτε ειιιΓεοιιι.!πε πιά:: ει, Γι:

Γετπεπιεπε ειιεπιπι: Γε:πιιιτιε οπΒ

ιιιε:Ιιοετε: πο οπετε ΡετΓοπεΙι ι 8:

ει: :ειπε ιιιιωτιε8π.ιειιε εεε:ιι.:πτ.

!.πό ι”οιό.ό.ππιππΡ.8: Ι.Γριιιιοπό.5.

ιιιιιιπ:ε.πιπΙιο Εοπιπ: Ιιοεπι:ειΞ ε::ε

ει: :Ιε:ι:αΙιε 8: Γιι:ετάοπιιι: :Πεπι

:::. :μιά μπα ε απ: πιι:ιε:ιιτ :Πε

:Ιι.πιτό Ιε ιιιιι ά: ειι:π.:π:.Ι.ιιιι πΙ:ι.6.

Ι`π τι: δ: 5ιι.πιιι άιει:ιιτ,9ι :π:οι·πιπ

πιπάο άοιπιειιιϋ,ειπ:!ιοτι:ιι:ε ιιτιπι:ί

Μ: :πτειιι 8: ίοι·ο ειτιπιιτπτ,Γε:ππ

πιω: ιι::ιιΕΙ.ιιο: αεεπ.6.ιιο: Μ..

πεπειο.ιιοι ιιιει:ιιτ ει.» Η :ιΙιιιιιιε ΡΜ:

:από :όπιιίΐπιπ,ιιπΡε:πι:α 8επετειι

ποο!ι:ιοπειι Ρτιπειιιε, ειπει:ι:πτ Ιε

Βιιτιι:::ιπόά επί Ιι:ε :όιειπιπι πό :ιο

:ετι: Γπρε1°ιρΓει .ιεειιΓιι:ιοπε :παε

άι::πιιιιό ί·'οτ:ιπε πι, ιιιιι ππΠει ει::

πιο ρτα::ειΒι:,ποπ Βιιπιιιιπι πει :οπ

:ιειππει:ιοπό, ειι:ετιπό :ιετι:ιι: Η:

τε:. Ι:επι ΓοΙει ει:ιι:ιο Ι'επ :::πιιιιιο,

ποπ ιιιάε:π: Πιθιειεπε :κι ιιπρεάιεπ

άπιπ Ιιοπιιπεπι :Ιετι::ιτι, πιΠιιτιιιε

παπιιιε:πτ.Ιιιιαι.ιιιιιιπ.οπι:πππιιε.8:

::ιρ.:ιπι Ππεετεπιιππ:ιοπε. δ: ετΒο

ποπ ιπιρει:Ιι:πτ εΙετιεε:ι.ιε ιατορ:ετ

άειι&ππι εόπιιΠιιπι : Γεειιιιιπτ (μια

ποπ πιιΡωιι ε|ετι:οτπιπ Βεπειιειε

εΠεππι::πτιι ροίι:ιοπεππιπε ί”εειππ

τπτ ροιι:ιο ιιι:ετιπε ι πό Ροίι:ο πω:

Ροίἐι: και :ιετιειιε, Γεοπιιιιτ :μιά

ειιιπ Γεπιιππιπτ ΡτιιιιΙεΒιει _ειετιεο

ι·ππι.Ε: :κι πο:: ορ:ιπιε :πιτ ιπίιι.:ιε

πετεπ.ιπιιι:. ῇ.ειὶ ειιι:επι ::ιιιιε.ποί

ειι:ι:πτ,ιιπ:Μ πό παεί: Γετιιιιε πιιιππ

πιι::ι:ετεο π:: Με: ιππι:ιιι:οιιιιι π

ιππιτπ::::πτ,εθιεετε:πι ΙιΕιετ,ιι: Πει

ι. Ι. ; άίατἱ



πο' πε ι>οοΝιε ιιιιοιινΜ.

ὸιοιιπι.!ιἔ ίπποι· Ρωιεπ ριοπιιιιιι·

απο ιποόπιποιπι!ι αιεππιέιωπι πό

οπο‹ι πιι,τω ιιιιοιι Πιιιι,οοπιιιιοιαιι

ΩΡοττοτ:ι1ι!.ιιι.ποιο οι: :οιι·αι.Ηιο πε

!ιοοιιιιοιιι !αιοιια,ι.ιπιέ ποια ιιιοι!ο

οιι ο!οιιοιιιι,πιιππιιιι! ΡοΒιι ριιιιιιια

:τι ιιιιιιοο ι'οοπιιιιι , οοι·το! ποπ ιιιι!ε·ο!”.

@οΡιπιια9πό Ροιοιι πιο: επι Ε6α

ΡοιΒιο,ιιιιιιι ιοΓιι!τιιιο ι!ιοιιπι οι τοι”

πιιπιαοιπ,οιι:!πι οποιαιοι·ιπ· ποια:Γεά

πιιιιιι πιο π οτιδ ποο πισω οόΐοιΣι

Γπε,πιπι! επι ποοοιοι: ιιιιι!ιοι`οιιιιιε

πό ιιοποι πω ποοοιο,ππι πό ιιι πο

τα οόποι'ειο,Γοπ ιι&α:πι ο.ατ ο ο!οι·ιοι.

οκτώ οι: ιπ.!Ν!πο ποιο ι·οιιατ ιοΐρό‹ιο

το αΙ!οπαιιοπιπιιι ραιτιο αιιποιιΣο.ριι

πιο πό οπιιιιι πιαιιιι&α ιιιια ι.π ποιο

Ροι!οιι επ ι:ιιιιιιιιιιι πιιο!!α.δο ό.ο.ριο

Ροιιιιι!ι.πα π ιιοι·ιιατέ ιιο!ιιππο ιπιπο

ι·ι,ιιια !οοιῖ παπότ,οιι αιιιιιπιιιε Γοιπ

Έοιοιπιι ροιιαΙιι οόιιιιιοπό πό απο

:πιω οιπ Ρτιπιπ πιιιιπαι·ι,Γοοι Γεωπ

σε ρι·ιιιιο ποιο απο!οι·ο.αι.π.τ!οΓοπα

τιιΓοοπ.!.Γοππιο.8ι ο!ο απο ιιοπιό.

ι.ειιιιωιπα ιπιιπιοιρ.!.αιΠιιπΡ.π.

ΡάιΓο!οι.νοιιι ιιιιιιιιο ριιποιριε Γοπ

ιιπιπ·ιι πόιιιιοιε οι: οοι·ια πιέιια οόοο

πω ιιιοριοι ι!ιοπιιαιο ΐοοπ!αιἑ πο!

ο!οι·ιοα!έ,Επιιι που ιιοπιιοι!ιιΐ ιππα

πιπε,πι ιπ οαι`π ριοΓππιρ.ιπο Γοι1πιτπι·

!οοιι τωιιιιι ο!οπιιοι!ιπ πο! ΐοι·ιι,ρι·ι

πιππι πό,οπ Ριιπιι επι πιι!!ο ιο!ιοιιιιο

τοπιαπΓοι·ιιι.Βο πι: ιπιο!!ιιέπιπι· ιοοιιπ

:Μπι ιπιιι Γππιι!ιιιιιέ.6.ιππι 8ιιι!ιι.8:

@.ποο πεποποιο.6ε π.ιιπιριιιπιπι!π.

δ: πο πιαπιποίιο οόο!ιιιιιιπι οόιια πι

Ρι·:! απο Εδι!ιοιίι πό ΡοιπιΠ`ο Ριο

οοιιι.ρι·αοιοιοα Ροιοίι κι ποπ ιιιια

οιιἔα!ιο πιοιιο ιοΓρόιιοιι:πό οπιπιο

ειδιπε ρι·ιιι·ιεο οπ!ιἔαιιοπιι· πιω ιπ Γο

οιιιιιιιιιιια ιππο π: πιω ι·ο!ιιιιιι ιιι πο'

ιιιι·ιπιο μι” ιι€ι Ροπιι,τω πιιιπιο

ιιοοιιιις.αι·.ιπάο πι. 8: οπ!ιε.!.οπ!ι8ιι

ιιοππ επε.ι.6.ει οι: ποιπ.οπ!ι.!.ιι πα

ιιιιιιι!ατιι:. π. ΕπιγΓο8οπιιο.δι ΙΒΝ

ποιιπι!.οπ οπιπι,& πο ιιαπιΕιδι.!.οπιπ

ιιοοπι.ιτιιι:ιιιο παο ιιιι·ιιιι οιιι·α&ο·τιο

ιιποιοιπι,ιιιι ι:ιπιε ιιιιιιιιι:,π; ού οπι

ιπαι οιι·ιπιιιο ι ιπιιΓυ!ιθιοπο ιιιο!ιοι:

Γοοιι!.ιιιιι : πα 9; πι! ί·-οι·ι πο! ιιιιιΓι:!ι

οιιωιπ ποπ" ού ιοπι:ιποπιι:ίοό οια

οπτιπἔιιπιιιτ,8:ιι·ιιπι'οιιπι ιιι ιιιιιιιιι.

διιοπό οοο!οιιαι!ιοα.ππιπιπιο ιιο‹!ῦίἱ

ιοο!απιαιοι,ιιιπ.ιιι πιο: πο! π ιπόιο !ι

τι ιιιοι,πό ιι.ι!οι,ιιι Μπι! ριοπιιιπιπ

οἔ:Γο‹! ιπ Ιοἔιπιιε α!!οἔαιιε πιο α!ια

μιιτο,πιιιιιιιιι ιπιιιοιι ποιοιιι οπο ιιι

ιιιιιιοιιο.Αιι α!ια·ι αιιιοι!!ο8οο,δο απο

ιπο.πιοιι ιιο αρρο!.οο8.Ραοι!ιο :τι το.

Γρόίιο:ιιιιαιο ιιιιιιιιιιιιε ιποιοιι·,οιι:ιιπ

αρρο!!αιιοπιε οιαι οοιπροιοπο ιπιιοι

π5παιι.!ιδ πιο πό ιιαοπιιιιι Γοοιιπάιι

που ιοΒοε ο!οποατρππιιι:ι`οι! απ κιο

ποατ Ριιιιιιι:Γοιι απ ιιοπιιοιιιι οι ποιο

ιιιοππιι·ιάιιιοιοο ΐοοιι!αιι.!ιέ Ροιοιὶ

ι·οιποποιοιι,ιΡ Γροοιιι!ο οι! ιπ :Μπιτ

αρρι:!!αιιοπιε.αιι !.ιπιιιιιαιό οἱὶιπια

ιιο.ι.!πο!οιι οι! ιοΓρόπο.Ριιπια ι;ιπια

πιο πό ιι8ιτπι· οιο ιέποιο ιειιιπιιιιιο

πιο ιιιιιιι·ιτ,ίπει πιι·π ιιιτιοπ Γοοπ!ατιο

ιπι·ιΓάιδιιοπό παποαι ιπ ο!οιιοπ πω.

οπο&π.$οοπιια,οιιιια πε ιπιιοπ οι::

πιιοπι ιδΡοτο οιιιίΒό οόι!ιιιοπιι πο.

ιπο,ιαπιιοπ·ιροι·ο πιω! ιπα!οιιοιι,

ιιιιεὶιπ :οποιο οπο Επι: ριο!ατα ιοπιιἱ

τια.ιιιι απιπ.οπι Γοπιο!.Γιιιιε οπο: το·

Γροπ.ιπιι !οπιιιτπι· ιιι αοοιι.ιιιι.ο.οιιιιὶ

πο α!ιο.ιπ.πιιι.ο.ιιπΓοπι.πειτοι ιοιιιοπ.

οπιει ιπι ιιο!ιοποιότ Ροτιππιόι.!ο ιοιπ

οαιιΓα πιιιιαι!ι ιιιι!ιοιε:πι ιιιιιιοιο οό-.

ΠιιποτοπιαιιιιοιΓιιιιίι ιπ απιπδ.οι ο

ιπ ι!!ιιιι «Με ιοποιιιι αι! ιιιιοιοιιπ:

δε ιιιο!ιιιε τοποιπι ιοιπόόοιο οοιιιιιι

ιιιι!ιοο ιιο!οεαιο,οπι ιι!ιΞιε επι οόρο

ιδι:Γοά πιο,ιιπι οπιπιπο ποιό πιπιιι

ιιιι,ποπ ποιοιι πιο πιτοποειιιιι οοιί

ποπ

 



ί)Ε ΡΔΟΕΝίδ κε0κνΜ. τ”

πόΓπο ίπιίίσσ τσΓρότίστε,ίπ είτ ΜΗ

σσΓσσπίατί.Λά αΙίποί απτέ σποτ! αΙΙσ.

π, ππότοπσιίο; σΠίσίατοτ σΙστίσιιε α!»

οο!ί ατίοπε 8: τίεΙίστο ποπ σκοπί

τιττ,ἔπρΙσπ σΠ τσΓρόΠο.?τίτπο,οπία

Ιίσετ πό σιτίιπατπτ,τίι όσοετ σοτέ Πω

ίπε!ίσσ τσΓρότίστσ,πτ Πτρτα ρτοοατιΐ

σΠ.8τ ίτα ίπτσί!ίειτπτπτ πίτα ω! πω:

αΙΙσΒ.ΞεσΠ‹ίὸ,πα Πίρστιισπίστσ Πισστ

σίοτίο Πιτσ σίστίσατιί,α πτππετίο^' ρστ

Γοπαίίουε σίτιίίτοτ:ι1τ ρτεαΙΙσ.!.ρτ2

τοτ.ίπ ρτίπ.Π.τίε ττιπ.8ε ποιο Π.ί.τσ

Ι” οπ.ίοί,πσί οτί Π Γασστ.8τ :το Ι.Π πο.

ίξτίσ όοπα.σαπ.παοττ.8ε από Ι. Πἶτίσ τσ

τπίί.!.‹ίπί τπσ.8τ Πποίεε,ΐασί!ίε εΠ τσ

ίρό.τοαίπ ρτσείίδτία Ισείου: ρτοοατἴι

στατ ρΙσπσ,οιτία τίπτοτσ στίτπίπίε86

Ραπατ ίοΠετσάς,ρτα:πίθα τ`σσστατ.(Ξσ

τστό σ1ποπί5Βοσ πό αρρατι1ετίτ,ιισΙ

σίτ άποίΠ:σεττό σΠερ ποπ ρτασΠίτπί

τπτ,πίΠ ρτοοστπτ:ιιτ ΠΠίσρροα.ί.οπο

άσπρο ό:: τίοίο.τίἱἔα οπίΙίοετ ροσ

Πίπιττπτ οοππα δεσ .‹ίε τσ τπί!ί.Ι.πό

οδε.ο.αΒατοατίε.τϋ Ποία σο τέροτσ

οπο σΙστίσπε Πτίτ σίΐσστιττ,πό στατ τίσ

στίτπίπσ σοππίθ:ιιε , πεί ίπ τ'ασίποτσ

τίσρτσοδΠια, ΓσσππόΠ του” τστπαίτία.

τίοπσείπτσΙίί8Πτιιτ ρτα:πίσταίπταίπ

σοπττατίΠαΙΙσ.&ίτα ίπτεΙίί8ίτπτ Ισ::

ίΙία,ροΠ σόττατίππ·τ &σ.ρτετστσα σ::

είσίίδτο σΠίσίτπτ σΙσίίποπσε τίσοίτοτ

α τέροτσ Ιαταε ίσπτστία::1ιτί.όσΠσπΠο

Με ΓασπΙτασ.Ο.άσίιτ.ΠΠΙίο.τ.Ιτσιπ αιί

αΙ!σἔ.ΠΪτίε ρτεΙ.ί.ροτσΠ πε ΓασίΙί τσ

Ιροπτίστί:σριία Ιίσστ όίσατ ίοί,3.ρ ποπ

ρτοιίσΠ Ποί Κατω ρτιιιατίο,πα πιπ

τατιίτ ΐσσίπίϋΠατό ίπ οπο ετατ πΞροτ.τ

το πααίσΠσιί σότπίΠί:ρτοπσΠ ταφεί:

τίπατιττπ ατί πω στ? ίπ ίΙΙα ρωπα,οττα:

στατ ΠΕΠ ίπτετσππα,ίτπροιίστοτ «στα

Πιο ίπτίίσσ, ίσίΙίσετ ατοπί.εσσίσΠα.8σ

πό α ίιίΠ.Γσσπίατί:πτ Ο.Π α ποπ σόρσ.

ίπτί.ρστ τοτιί.Γοί.τί.Ματ.τίσ Βιπο.άί

ΐριι.π5σ π.8τ ίοΙπίτ,οινόά πιάτα ίσα:

Ιατίε Μο σοεπίτίοπσ παοσατ, 8τ ρππί

τίοπέ πε ό.τπαΙσΠσίο,ποπ οοίίαπτσ

ερ ροίτσα Πάπια Πιετίτ σίστίσπα, ρστ

πίτα αΙΙσΒατα ρτο Με ραττσ.ό.πστό

Πγ.‹ίε ΜπΓσΙΙο ΠππίΠιστ το ΓοΙπίτ

ου2Πίο.σΙίσδε ΠΙΠίο8ιτσΠΟΡτ1ί3 αυτ

σσττΠ εαπ, Με τπαίσΕΞιστοτ απο σίτ

σΙστίσιιτ :αιτία επίτέ«ίατ 'πείτε ττπρο

πδάεσ ρετ ίικίίσσ Γσσιτίαίδ:δί τιίσ σΙίσσ

Βατ, ίιτιίσττ ΓσσιτΙατίε ροτετατ σο

ἔτίοἙστσ,8ε ραπό ίιπροπστε.ατ81.

(`.‹ίσ ΓατιΠό.Ι.οπί π» ρτπτστττπ.8τ το

πο.σαπ.τποτ.Ι.Π αίίπιιίτ.8: ίπ απτίτό.

‹ίσ τποπα.5.Π πστὸ.8ε 6.Π ποσό Με.

ΠτπίΙίοιιεΞ.αίΙε.α‹.ί Μι: αττί.Απτ αετ

τπττι σΠ,ορ ίΠσ πό σίτ Εαθπε σΙστίσπε

σαπΓα επίτΞάί πίστα ραπεῖ, πσσ ίπ Παπ

ασε τΕίσ πό ροτστίτ ρππίτί,πσσ σοπ

ττα σίί ρτοσειίί α ίικίίσσ (εσπίατί.ατ.

Μα ρτο Βασραττσ αΙίσΒατιτίί.8τ Γρσ

σίαΙίτστ Π.τίσ ασσπ.!.ποσ ασσιτΠιτσ. ο'.

οπαπίουτ.8ε Ι.ποσ ιιστ.Πἱ‹ίσ πα.πτο.ί.

ρσ.ίπ ρτίπ.Π)πε σκσπ.τπ.Ι.ίτίσ.Π.Γοπτ

δ: αΙίί.8τ Πωσ οο.σο.πιτί απτε τποτ.ί.

ί.ο.ί.Αιίτ τίποίτατιιτ απ Πτ Βέτο: είτε

πατε ίπ Παπάεπτ,8τ σαπΓα σιτίταπιία:

ροεπ:ε,πσΙ ποπ Πτ είστίσιιτ Παᾶιίε:8£

τιίσ Γποὰτίὶίπἔιτε.@αχαιίτ Πιετίτίπ

στίιπίπσ άσρτσίιέΓπε,ιισΙ είε στίππίπσ

σόπίδτιί:,ρετ τσΠσε ττσίΓπεΐ €6Ε88ίθο

πό:8τ τό:: ρτπΓππή ο; Π: είστίσπε ο

8:05 ίπ Πταπόδ,8σ σαιίΠι σιιίτατίασ ρω

πατ.ατ8.!Ι.αΙΙσεατα.σίτσα ρτίτπίί πιό

Βτίί ίαπίπτ ΓοΙιττίοπία:δε ατ8.ροείσ ρε

τί.ίτστσ.Ι.ίτσ πεπίπτ.9.ρστίτπ.Π.είσ ίπ.

Ι.Π οπο ροΠεα.8τ πε ίπτίΓτίί.οιπ.ἱυ‹ί.

Ι.σιί τίπα:τί;ίπτ ρπείία.8ε τεατί τπππί.ί.

ίπσοΙα.8σ επτα ιίσ Γ0.06ΡΘ.Ε.ΡΓΟΡ0π

Ππίίί.Απτ πό εΠ πσρτσοσπΓοτ οεΙσό

πιέ)ιιτ:& τΠσ πό πίείστοτ,τΡ ίπ Παπ

ιίδ Πτ Παάπε σίετίσπο.ατ8.€Επε πω».

σο.τίπί τποτ.Ποί σο.ί.ί.5.).8ι απ ί;ατρσ

' ο τι



ε” ΒΕΡΟΕΝΙ$ ι:Εοι:νΜ.·

ΓοΙιι:ίοπό 8:`ιιιιςιῖ.ιι::εὁἰ: ειπε:: Με

π; Ο.ά: ΗΙ.Ι.Ιϊ Με όεειι.*Φα:Πιο πι

Η

Π: Γιιἱ:Ροιιι2ῇ.Ρ€Ι!ο!ιιε ?ήπιε ΡιποΙί

τΙοι·ιεί,ιπ:ιαιιι:οιιΗπαιπ Γαπ&ί Απ

ειιί:ίπί,8: επ πι: Ριοΐι·ίΠισ,ροποπ

πιώ: οιάίπε,:ια:ορί: ιιιιοιεππροω

πω: ιιι·ιπιι 8: ιιοί:οι ΗιίαιΙω,8: πιοι·

τι: !ιιἰι·ο ιιιιιι:,8: ρειοιιΠΒιιιι :ρεπ

«Η,όο :πιο πισω: οόόόπιιιιιε πι Ιι.ν.

Ξι π:: οόόι:ιππαιιοπο Επιω πιο :ιρ

ρ3Ιιιιό.ιπιπιιιΐ ει: Γεπιόπιι όι:Βι:ιιι ππ

πιιΙΙιιι·ι ιαιιοπο ι3.ριοΗ:Μοπιε ό: :Ισ

ι·ία:α:ιισ.ιιά Με ιιιι:ι:Η.πιιικιπιό ιιΙΙ:ε.

Βιι: ιιιιαιόεϊ 8Ι.Ιππο.περ:τ,ιιιιιιπι μι·

ΐιιι: :Μιὰ πιο ειροΠ.:.ι.πά ριοΒιιπάιι.

Π; ιΠε Ρο:Ποιιιε :ιπιιΓετει: ριἰιιιιυἔἰό

τΙοιισιι:ιι:,ιιυπτ 8ιο.::ι!ιε' ε·Π.Τιιπ σ::

ι:Π ειροίπιίιιι , Γει!ι:οιΕθάιπ::ιι: :πιό

ιΙο π: ιι:εοιπ:ιϊ ιἰὸε.ἱῇ.π.νιῇ.ποπ ρο

:οΠ.8οοιιπάει ιποπεάιέιία::ιιι ιιιιΞάο

πω: ιιιΐΓ8ιεόιιιιι πιει:εεριό Ρωπι.

Τοι:ίιιιιιοΒιι!ιιιιια:ιε 8:ι:.8: ιιιι:ΐι:Ιο

ειπιί:Ποι·ι:!ιπό δ: ε.πΞ πω:: Η Γε ποπ

οιπόό:ιι ποπ :ιάπιοπιιιοπό,οιιιε: ΡΗ

ιιΠι·8ίο εΙειιιιιΙι:ιι: ποι.Ιιιπ.Ιιέ πω.

ιπη.ιπ από ιιιι,τω πιό παω

Πε ὰΙοἔοι· Γειππει Βπικιέ: Μπικ

εἰο σ:ΙειιαΙι:8: πωπω πό ΡοΠιιπ:

ιιιποι·εΓεειιΙιι.πεε Ποπ πι€Ιιιοε.ιιιι.π.

ἰῆ.ι:οι.8οιτΙ επι εό:ιιιάιεύι,είι τρώω

8εποε Γοπιιιππε,άιΠιιι€υέιεε,πΓιιπι

Ρΐειιπ: ιιΠι1ά οι·όιπίε πωπω τοπ

ιι·ιιιιίιιπ: ο παπι: Γεεόι:Ηπι ιπιοιό,

:ιΙἰ.ὲε οοιιιιρ:5,ιιεΙ πω: Γι:ιπι!ιτό,8:

ω: ειιιιιι:ιπι , πιίιιιι:ιιτ ριίπι1ε8ιο

ι:!οιιι:ειΙί:ιι: ιιιιιιιιπ.άι.ιιιιιΓιιιιιι.$ι πι:

ιό πό θ:ι·ιι ιιΙίπι:Ι πεπι:ιι:εοπιιιιι·ιι?ι

οιιΠπι,ΓειΙια: @τόπο ιπιοιό ιιιι€ί

ποιιι,πεΙιῖοιε: ιιιιΙοε,ε!ίιιποάο ποπ

ειιοιει·ιιι Γεπει,ρο::Π ιπιιι:ιε ιι: :Με

(Η$:δΙ ριιυιΙεείο :Ιειίαι!ί ιιιιιὶειο,

:ιιική.άιθ.:.Γειια.8οάπ ιιεει πω::

1:οιιΙιιιι:οι,ιιεεο:ιέάο,ιαπειπΞ ιεπέ

άο,ιιεΙ ιοπΓιιιεΐ όιιπίι:όόο::ότ πιιΠ0

Βιιιιάεπιι πιιιιιιεειο επποπἰε.:::ιἑ

άι· εΙ:.ειιεό.σ.Ιοπ.8ι:.Γεά Μή ::ιπιεπ

πισω:: επιιόπιπι πιιιιιΙε8ιο.:.ϋ π:

ΐιι2άδιε.τμιοά ιπ ?πιστό οι·ι!ίπίε,πό

ι:Ισιπ:οιό εΠίπιι·οιιιι&ό:8: Με:: ΠΠ

τ8πι1πειΔιε πό Ρο:οί:.ειιι·ἔ: ιὶο Γο.σό

πι:.ι:.Π ιΙιΙιΒόιι.8: που Γεώ ιιι:ιό πιο..

ι!ο επ:εςιιιιιπ πιοιιοιιιιιι:Γεά ροΠει

πό ιζιιιιι!επι: Η ίπ οιππιΒιιε ΜΜΜ·

πι· Ω πεπει.π.ιιιιιπέ.σ.οοε.πό οι:.ιμ

|οπιιί:πι·όι·:τόΠιιιι:ιε ιπ πω: οπώ

πιόιιι 8α.Ιτέ εΙΙεειιι,3› πωπω εΠ'οι

εόΗιππιπό:ι,8ι πιο πο: :ιΙΙε.8Ιο.ειι

ιπΐιΙΞΩΡιδιίε,Ροπιό :παπι άι: Γεπ.α

εοπι.ειι.εόιιπΒιι.ειιιιιε ΒΙ.:ειΙιε οι: επ

Γιιε.()ιιπιἰποΙὶιε εΙειίαιε Με: πι ω.

πιιποΐποι·ιι ιιοριο!ιέΓιε,πιιόιππ©όπ;

ποεοιπιιιοπιπιι: Γε ιπιπιιΕεεε:,ίΕιπ

Ροι· 8ιιιιάει ριιιιι!σ€ίο ι:Ιει·ιαιΙι,πίΠ

πιοπιιιιε πό ιιοΠιιιι.Αά πω: πιοιό

όεεΙ:ιι·ιιιιοπέζιιιιιιι. άοσιοικιΙοε πω::

ιποάοΙοι.πιππιπι)ιιιόε:πι απ: ω

:οι ιιιίιιπ2υδάιιπι.ειιι: :Ιειίειιαι:Ι:ιπ

ΜΒιιιι εΙοιίαιΙι,ΡιιιΔιπ ιιοΠιόπε οι::

ι·ιαιιιιί εόιιεπιδιιΒιιε,8: πό ιιπ·έει:ιε,

8: πό ίπ ιιι·ιιιίε:8: :ιιιιι:ίΒιιιιάε: Ριπή

Ιε·8ίο ι:Ιο.άοπει: άσπο ι:ιιι 8: ίπι:οι·

ιιἔΗπΙιε Μ:: ιιιιὸιιιιιι.ειιιιἑ π: π

ιιι.ε.ειϊ πό :ιό ποιπίπε.ιιιι: ιπιιεπιιιιι·

τό πωπω τωιιπι : μι:: ιι: ιιεΠιΒιι:

ιιιιειιιιε ό: Διπιἰε,:ιΙιἔιε :Ιει·ιι:ίε ποπ

εόιιοπιδιιπιιε:8: :Με τπωεπιπ πο:

Απ: πό ποια: ιοπΓιιι:ιπι,πιιο ειιίἔι :ιό

αειεέιιΒιιε ιιιίιιιιιῖ παεί: ιῖπε πι»

πι: Ριιπιιί:ιι: επ:ιἐ ‹!ε ριιιιί.ε.:·π μπε

τε.Ιο.ιπ.8: :Με ειρο.:.ι.Π πω: ιιει·ὸ πό

ιιιιοιεσπειιιθιιιἐ ΕρΓιιιπ ρειι:ιιιέει,

ιιιιι ιιΙϋιε :Η παπα ποΓεειι·ι,οιιι·οιιι

πιιιπιεπιιιι οίΐοι:ειι:ι.ιὶ ιὶε Γεπ:οπ:ιε

ειιι:οπιιπιιπιι:ιι. Με αετό πι:Γειιοι,

ιεποήιιιι εκπΓιπει 0ιιιιι,ιι: ιΙ:ι.Αιιι

ιιιιιοπιιιιι άείειδάο ιοπΓιιιΞιπ Ιπ

Μια:



πε ποεΝιε·ιιεοπνω. ί”

πω:: Δι τόι: επι ΓειιπιπίΙΖοι; οποτιπί

τπτίΒιίε,Ρει·Γοιιοτἔἀο ίπ είε:84 ιόε Π

πι: παπα αι:όιπππίε:πίοπίε Μπι

Ρππίτί:πι απ” άι: Γεπ.οπό.ο.:Π ποπ

:ίπ ίιοίπίπο.8‹ £.ΡετΡἔ£ίίπ1ι1:.δ£ ε.εό

τίπείτ.αίά (ί ουκ ΠΣίτοτ ού 80ο ποίί

αιπι:ιικίίι:ίτι.ιτ ίπ ιί.ε.αΐ πό επ ίίοιπί

παπα: πό ποίί-οποιοι: ίπ οίε:οιιίει Γι:

ιπείεόπιίίίιΕιιπό αυτ: ίι0ιπίι:ίείίϋ,ά

τοοείΒί:: οπο επί'π Γιιπὸίίὶίπ8ιιο.Απτ

απ: ιποπίτιιε τω· π: άεΠΠ.ιι:οπο οι.

Γο :ιιπίπίτ Ριίπίίεείιιιπ οίειίοπτιιε οι:

τοτο.Λιιτ ποπ στα: πιοπίιιιε: δε τυπο

ἔαιιοετ Ρι·ίιιίίο8ιο ι:ίοιίαίίί:ιίι :παπί

ο Γεπ.ι-κοό.ο.ίπ πι: είίἔτίε.& σ.οό:ίπ

Βιι.Αίπίι.ίιό ιιίιίετιιι· ο) εί.Ροίίοίιπ πό

ποίΒιτ €ειικίοι·ο ρι·ίυίίοσίο είο:·ι·ίοιιο

πίιιιπ ίπ Ρτίιπ0πίί0 ξι:ιιιιί`:ε απο.

ΜΠΕ πό οπο οίετίεό:ιιπάι·: πιιΞτιιπ

εππο; ποίίαι είοι·ίι:ιιε πρρ:ιταιτ,οο

Πι:8:αίδ επί Πί:ί,ρι·ορτοι· Πιό πίεπάει

είιί,ίκ·:πείίοίό: δ: Ποστ τ:ιίί ί:οποίίείο

μξί.ο ι·:·:πιίι:ίπτί πό Ροίἐίτ,ιιιίί τιιιπέ

ί·πεπόπι:ίιϊ απίίττπτ,εμί'Ριω:ίί&ει Γει

6ὶε ί·οπό:ίιιιίο πό οικίιιάίτ.Πε μια

ίπ Βοποίί.Μπο.ορ ίίίίω ρεαίίι ρίο

Ρτοι· πιέόπείό,ίίεο: ιοί ι·επιίοίιιιι: ποπ

ΡοίΒίππι @πεί Μπεο.ί.ί.8ε ίΕεο.ιίτ.ί.

-πἔί ά ίί.πἱίοἔοε ιπέιίεεεε πετΙίε·πιιυπ

ιιιτ,8ι Γιιιι ί:οποί·ίείει είε ἀ€Πι3ἔ2πΙ,δἐ

2ι1ΧίίίεΙ,οι12 είται ιποπιίειείϋ 1ιί:ιί ώ

α:είππτιπ:ιιτ ίίἱοιιοιί επ ι·:ο.ί.Γικί 8: Η

οι πίοοίι:ο.6.ί.8τ ().ιμί Ροτ.ίπ Ρί8.

ίίο.είιιτίι.ίαΐ ι:ιοίίεί·ίοι·.86 πιο ίίιιίε·.ί.

Η άππίτειιιι·.5.ί.8: 1·Εόε πό πυ.ρο.ειι

τίπ:π.ι:ότι·π ι·ιπί ΡτοΡτί:ΐ.86 π πό οίω

Πει: 9 οίι:ι·ίι:πε πό ποίί-οτ π:πόοίπε

Βιεποίίείο οίοί·ίαιίί:ιμ τεπίιεί:ιτίο ού

πό ί:ιτίιι:π Γι.ιο ρτίοίίοςίο,Γειί ΜΗ::

είιῖι Γοι“ί,8: οίοίί&ό:ιιτ ιίί&ϋ οίὶ.οπιιιὅ

οπίιπ ίιιίίπΓιπο‹ίί ίιοποτε:ιπ πω:: 86

πιόιίειι:ίΠ οικίιίι:ίίι:ιιι πω” Γειια.πεί

οίιι.ί.ί.Πο 8: ίπ ι:ίιτιίεο είίειτιπ:ιπ οίκ

ππί είε Γο.οόρο.:.ίί άίίί8ότί.ίπ Βί.ίΕπ·ί

Η τόσα ι:οε.8α.πό οίπίιπ οποπίοι·ίο

ιίοεεειτ Γι: οίειίοιΤ,πποπί:ί πό οιιίίτ

κοιιοαιτε ιί.ί`ιίΞ οόΐοίἔίοπὅ,πίἔ απίσ

ε:ίτο ριοίι.ιιί:ιίίί οποτι::ιιτ ΙΜ: ίπτοι·.

ιι61.ί.πο @πιο ;.Οι:ίΓιιο.οιί ΡίπτεΞεχ

80 πιιοι:ίασεορίτ υίιοι·δ ίπίι:ειίί πίστα

προίίιιτειιίτ,8: θεμα: Γ: ίιπιπίίΕιιίτ,

Ρει·οίίάίτ Ρι·ίιιίίο8ίιί οίετί.ίίο9: πό;

Πιό Γα:ιιίειτί ίπιίίείο ι:όιίοπίι·ί1Ρ «Μ

ιπίπ:ίίίίπιε πό πο εόπιίίΒί:,ίίοοπω

π: είειίαιε ίίπιρία,ίίικ· ίι·:ίίβίοίίιε,

Επι: ΡτοΓοΠίιε:ιιτ ειιτι·ἑ οι: ιπ.ι$ε πο.

:ίο.ο.είο:ιί.8: οι:: €ίθτί.€12£ὅ.£.:ίφί·ίςί_

ίίίο.νί.ιιοί οι πι: αρΡ.ο.ί.6: ίί›ί πο.Ιππ.

ίπ ιιει·.ίί ιιεί·ὁ πό ίΕσίτ,Γεεί ποίίιιιί

ποιο Γοι:ιιίαι·ίτετ 8α·.ΝΞ πο οιΡοίίπίίο

δ: ίι·τοειιίαι·ίτιιιο ίί›ί οίοίτ.8ε παπί”

πι: πω: εκτπὶ ώ: ρι·ίιιί.σ.α ραττο.ίίί.

ποπ πω” οίιτιπ,ιίο Γεπ.οπό.ι:.Π πο.

ίὸ.8ε ε.ίπ ποιίίδιίο.ςιιι ι:ίοι·ίιτί πό ίπΕι:

τιιπτ ίπίπιίΞ ειίίίε:Γαί ίρίϊ ιιί› είπε ρα

τίππιπι·,8ε εεότιΣι : δε ί‹ίω ιπίπιιε πό

είε πείτπι·.οόίπιτεπίπι Με ΡοίίοίιΞ

Με πω ίπίιιτίαε ίπτιιίίίίἔ όίιιετΙίσ

τέροτίπιιε,είε έιξίιιιε ιππίιίτ ι20ιιι.ίιΞΠ3

τιι5,ά Μπι” :ι σε ίπ ππιίοίίοίίε ίπι:ίο

:Η ι:οπΠιετιιι:ίίπό:ιιτ (Με ορίΕπιι6.ί ,

ίίί.ίπ επ πα ι:μιί Γειποί ί··ιιίτ πίειίιια,

Μπι; πιι;Πιιπίτπι ιπ:ίίί':ιιτ ίίΣιίο που,

ί.ίί ι:ιιι.5.ίίίι:ία:.Ιτέ πό οΒ.ουτπ.ίίετιιί

πιιιε.οειίπτοίίίἔίιἔ ίπ ι:ίοι·ίι:ίε ό: είπε

τοίίείοίίε επι δτίί:ιιιε πιίιιίίεείο είε

ίί.ς.ιιιίί›ιιε Με Ροί.πό Μίκι επιιοι·π9.

Επότι·είιπίίι:Βιιτπι· επ ιίί6ίπε Ροίίο.8πιι

πει ρτίιιίίοσίο είοιίεείί.8: ο) πιο

μπακ πόΜ" επει·πιιει·ί.8: ίπ Ρτί

ίπιπ,ι_μ ι:ίετίειιε ι:ιιίιιίΒιιπο; οί·οίπίε·,

Από (ίπποι ποίί'ε ποτό ίΕ·ι:ιιίοιί ίικίίοο

σόιιοπίι·ί:ιίτ εχιι·:ί πι: σόίίιο.σ.ει.ί αιι

οίι”έιί5.8: οι: ίο.οόρο.ε.ίί όίίί ιΞεί.8ι ε.

πιιίίοε ι:ίοιί.8οιί. π. ί.ι:.ίποἐτει.8ε σ.

Ρίκιιίτ.ίιπό είε πι:: παπί ίιιιία,ι:ιπί

μου:



ε” οιειισεΝιε ιιιισιινΜ.

Ρισεεείίτ εόιι·ε είειίειί,Ριίοπτοι· πιο

ίοι·ίΓείιθίσιιε,& πᾶσι Πιο επιιΓε : οι

(Ζόε εΡί.8ε είε.πιιιίι.Ππιπίπιιιε.πσπ

οὸ.ο› ι·Ι.ΡεΙΙο. οι εόίιιἔπτιιε:οιισπί:ἰ

Ρίου. οπτιοιι.ι δ: ιιοιιιίΞίιπα Ίπποι:

εοιοοπιιεειι οπαιιιι€ιπε,σπιπι επι

ιίεσιτ Ριίοιίεδίο ε?ειίειιίί.εκιιίι ιίε

είε.εοπ.ε.ί. ειιεεΡτο οι: εο!ίε&ίε:οι:

ίί›ί πσ.8ι εσ.ιί.ε.είειί.ΙίΒ.νί.Ριετει·ειι

οποίοι είοοίτπιισπεπι πό ι·εείΡιτ:ιιτ

ΡιεεπιίΙΪἱιπι είί.ιίίάι.ιε Ρεί.είί *ΕΜΣ

Γοιι,ά δερ εόΓεοοεε πό Ροτείί εΗ·ίεί

Ρετ ιιΙίοιιέ :ΜΗ ιίεΒιισ Γεεοί:ιιί:οπ

οοιίι Γοίεπιιί2ιιτίί πιο? ίΡΐοιπ:οπεε

Π:: ιιππειιοε πιο ι οπιΡίι° ι·είίίίι·ε πό

ΡοιεΠ.ειιιπί ο είειί.ιιεΙ ιισ.ε.τιιι·ΐοι.

οιινιί.ο.ι.οδε Γαιπίπε.6ι ιιιιίίι.ο.ίίί.ι·.

εσε.οΓεπιεί ιπ είειο κι·ιίΠιιτί Βιετιιπτ,

ίίιιε ιπ πιοποίίετίο ιίεΡιιιπιί.Αι·ί Με

ιίίε ο; οοε ΡσΠ`επι είίείρ πείοει·ίΞι

ιίιί,πό σΒΠόι·,είιεειδ,οι ιίίιίΙοε Ιίε·ίί.Ρ

ιι&πε Γ00ΩΡι.ίίι.ίίΕ Ρςίοίίε·οίο,οει Ρίο

?εποε ποποο:ιπ·ι Ρόι ΡΪΠΗιΟΒίϋ Ρετ.

έίετε:οπ επτά ‹ίε ι·εειι.ε.πεε τείι€ίοι

Γιι5.6ε Μπι ιιιιτίίτοι πισάιιο,ο πείιετ

Γειιιιιιί ίπ ι·εΙίζοίοίίε ι·είίείσπε είεΓε.

ι·διιΒιιιι,8κ πιίοιιιιιιι ι·ερει·ιιιιτ Φ ίο

είειι ίεει.ιίπτίε οοείτοειιπο; ι·είιοίσίιι:,

είίιπιί'ειιτ ι·είίΒίσπιζ& ειί5 ιιΡοίίπτο.

οειίι,Μοετ οι:οοιιπι ίπ εσ Ε·ιεειε..=ιιί

ΜεΒιείι επιιί πε Πιι.ιπσ.ε.ιιιί ι·ιισιιιι

Πει·ίιι.ίπ ί·ίιι.ίι·ι εσ 9 ίίτιιιιιτ τείἰἔίο
Γιιιιι πό ΡσΠίε ιιΙίοιισ πισιίο ίίετί είε

Έσω Γεειιίοι·ί.ειιί ωε εει·ιοι ιιι0ιίι15 ίι

Ρι·Σιίί&οιτι ίιιι·ίΓιίί&ίοπίε επει·εει·ε.

@ο Ρίοι·πιειιιΐ «Μαι οι “οι ιίειισίῖ

τοπ δ: ι:ίε(οι·αποποι , ιίι (ί οίιιει·ε πιο:

είειί.σειιι πω Ρι·ίοίίεἔίσ ί·οι·ί.ίκπαί.

είί.ε.είί&ιΐ είὶ πσί:ίο.Ρτειειεε κίειτο,ο,

ιίίδΙοε είει·ίειιε ιιΡοίί.ιιιι Βιετίτ,8ι ἱε

οίε Γε ίιπιπίίειιετίι:ιίι οποιο: 8ιιιιιίε

Με Ριίιιίίεείσ Γοι·ί. πό ίεείἱ‹:Ιῦ ιεί ιιε

ι·ίοιι6,ιιπ Με οτ Ραπ/ιιι Ρτίοίίε8ίοπι

Γοιί,πσπ Πι1·ί”ίείιιιιπιό 3; πΡοίί:οτει,&

ίζιιίε Γε· ίιιιπ·ιίΓειιετίι:ίπισ εί`ι πεεείίε

απο Ρίς€ίί6ίί8,ορ Γε πιίΙίτε Ειείστ,ιιεί

Μειιίιἔιπέ πεί εοιιοΡτιἱ άικοτ.8τ

πει πσ.ίππ.ί`ιιίπιίίιει αίτιο ιίε ΔΡο.ε.

ί.ιιιί Με ιισ.Ιππ.ειιτι·εί ‹ίε πιτι·.ε.εκό.

ιιί›ί πσ.ε:ι οι ίπ οοίΒιιε είειίειιι μι

πο Ρτίιιίίεοιό Εστί, ίπ οοίποε πό εἴ:

απο πσΠτεε ο. Ριατείειί ι·είίΒίοΠιε

ουσ π! Μου ειιιίίε3,Ρι0 πισττιισ ίπ

Ι›ετιιι:οι Ο.‹ίε εΡίΓε.8τ είε.ί.Πεο πο

Βίε.8: ίπ :ιιιιίι.είε πιιΡ.5.ιίίίωιΒιίιοιι.8ε

ιίε εΡιΓε.διείε.οιιιίι;ειιοίδ οπο: Η: ειῖ

πιοπαείιο.8ε π: ίπ ίοόίείο πο ι·ιόΡσ

τείί,ίίπε εοοΓεοΓιιΓοί Ριι;ίειτί,8:εοιό

Πιο ίοιίίεειιιι πο.ίπ εί.ιιιιιίι. εποΓο.8:

Ηῖο Γιιιί£εσ8.Ι.οοστίεε.8οΙ.εεο Αί

Βετ.ιίε θίιο.Ριειίίδθ' εσεπίτσι· εί.επιι

Γπε,ίπ ά.επιιΓα :ΡΡε!Ιππίοπιε , οποίοι

Ι`εειετσ εόίίίίσ ειί Ρίοι·ίπιίε Ρει·ίειΓ:ίι

πιο ίπ πιο: εοπσπίεσ,ίιιιίίεποί Βεπε

ίοιίίεατιίΡ ΓοΡι·ὲ ιίιδτιί ε!.ΟιιΡίιππειί,

8: πιιιΙε ιιΡΡ.Ρει· ι.ί.ΡείΙοίο μι· ιί.ίιι

κι ιιίΙε.Ρι·ο Με Ροι·τε:8: Ρε: ιί.εί.ιί.

Ιππ.8: Ρ ιίσε.εχιιὲ πι: Ριίοί.ε.ε:: Ρίο·

_ίιιιε εΡι ιιιιιίίιοε:οιιιιίίιει·είετίεί πιο 34τε.ίο.ίιί.δέ επ οοείοίπσ.*Ει πσ.ιΡ

αποε!είοιο Γεεοίοι·ί: εμ Ρι·ίπισ είε

Ρσιιίιιιι 8: ἀεἔτπὸπί,8ε Ροίίεα ειιιιί

τοι· ιιεΠίξιιιε ε ετίειιίιοοε:8ε πι: ιείίπ

οιιιτιιτ ίοείίεί ίεεοί.=ιτί : ιιι επιτεί είε

ιιει·.ίί8.ε.ποοίπιο:.8: ο Ρα.ε.ιίεἔι·ει

ιίειτίο.Ιί.νί.ιιτ ίπ είει·ίεο όπιιΙΤο το·

ιπιίΠιι πωπω ίετιιιιι' ιιό Γιιίι:Ιί)ε Ρα

πιο? πιο:: ίεειιίειιιε πιο Ροποίτ ιο

τιιΒιιε ιπσιίί: Ρει·ιίιτ απο Ρι·ίοίίεείιί

εΙει·ίειιτο:.Ριίιπσί Η βεί: εότι·πιιιΈ οι:

σίπί ΓΠΟ,Ε6!!'οί16ιί0 Βίο:ιτπίό.Πάπεδ.

οι:: ΡΜ! ιι·ιοι·ιό Ρι·ίπια: ιο:σι·ίε ί`εειἶιιίιῖ,

ο:ι ί”:ι&ιιε οι πίσιιπιιε.ε:ιιι·.ὶ άι: Βί8:.

€.ί.δί6.πιιΡει.8 ε.ιίι:οίτίι.82 Με ω

Βιιπιοε εότι:ιίιει·ιάο Βί8πιπίεΐ,ίΡί'ο οι

τε Ριίίι οπιπε ΡιίοίΙεείιΞ είετίε:ιιιο;

απο
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ειιιιἑ άι: ΒίΒιι.ε.αΙιετιιι€οιιιι.$ι:οϋόο

πιοιιο ειροΙΜτειιιάο,8*ποιπιια εδ

ιιιιιισιιι!ο:8ι Με ιιιιεΙ Ή: ιιίι ΜΜ

τιι δι ιόδιι·ιι άιπιίΒίωιιιιιι! άο ε|ει·ίαι

ο :ιι οΠειιιιέιει ο , οι μια ω" Μεσα

τόιιετί)ιιιιιτ,8: Ρωικ δε @Βιοπο

τι: 8: οιιοιιιιιιακΠιυι ία Μιωιύιηι

τιιιἴε:ιἔι.ιιἐἱ πι!" #τιεί οΙΐιιι:|διιε8

8ι οι:ςιιισιικ5,επε ειιιοπαϊΙ.ιιει: Ιου

@στις που ιιιιυιιιΈι.εκιώ άι: ίσοι:

τοιιι.ι:.αΐ που Μ: ιιοπιιιιι.& ι τι εΙοίΕ

@οι ίιιεἱρἱι,ίἰιιιι!ἱιετ.8ι σ.ρρα·Ξάιπιιιι.

διίΒί Πι ε!.ιιιι.τ ιιιείρίτ,Γεά σόιιἑ ω

εισαι· 86:.8ι σκιιὲ άι: ειροΧι:ι.ι:.;.8: ίιι

εἱ.Μ ροϋιει.ιιο.ά.1οιι.οπή άι: αρο

11ε.ε.ῇ.ἰιι Ι.ιιιια: ιιιεἰρ.ὲε Γεω . από.

8ι θεια Ιἔιι .ιιο.κ!επι μι· οιιιιιιει ω

Πιο. Πιιιι.άε ί)έιι.ειι6. ῇ.ν.ΤειιΕο πιο

ειο ραιόιιιιι,ίι ε!ε·τιειιε ΙιειΕιέιΠ δι του

Πιό Δωπα ΜΗ ιό :Πωσ Ε έΓεο οι ιΡ Ι Ρ Ρ

ρ ιειιἰὁ ξαίιώτιιοιιιιυε Ρ , πιω εαΙο

Πέ ιουσιιιιιιιι·,Π κουειΓιι: ιιοιι ΑΜΠ.

εκτιὲ άι: Γαι.εκσοτιι.ι:.ιιι αυόιέιιιι.ιιιί

ιιιιίιιΓπιοάί ε!ιπιει, Η ὁ ρπι:Ηιίε Με

τετιιὸ εόπιοοΕιί,πιι!ιωτιε ιιο!υετιιιι

παπι ἀεροιιειε,‹Ιο ριἱιιιΙεἔἰοιεΙειὶ

εοτυπι ίιι!:Πάιιϊ ει!ίειιιοά ΙιεΕειε ειδ

όι:Βειιιιυι έο.ιι.ε:.ροιιιίιιειι.Ιο μεΗ

ει: οκτώ άι: έυτειιιι.ε.:Π τιοιι ει: Βο

μπιἰιιε* . (ΕΕι:Πιο Παρά: 8ε υιέΠε:

:μιά εοάειιι ιιιοπιδιο ιιει!ιι εΠι;ιιι

ρΙιπι:ε ιιΙ.ιριε,ιι€Ι ιιιιωΙιιρΙι.ιπι ιιυΙιιε

ι·ιι:τι:ιοάο ηιικιιιιιι Μι ὸοΒωιρυιιἰιὶ

ρω "οι ει!ειρα,ιιεΙ υπο "Μπακ, :κι

ρω ρΙιιιιΒυε.Ριἰπιὸ ιιιάσιιιι Η) ιαιιιίἱ

άι: απο ι!ερειιιρυιιιιί:αι πιω Ιι:Ρ4·τιιι

ΑιιιιίΙ.Ι.ιΙΙιιά.ιτι Η.Ο.ιιά |ε8.Μ. ε ω

ροϋ.Ι.ςιιοιικΐ.8ε (ΜΙ: ιιιο.πιιιΙ.!.εοι.

8Π·Εόε ιυά.Ι.ρια:ιοι.8ε σ:Ι.€.Πιιι ρω

τε:.Πωι επ.ι.ευεωιιιΔο.9.ιώω.ει

(ΕΠ Βι.Βιι.ίε.όιε.Ι.ι. δε Ι.Γοη.‹Ιο Ιοε.χ.

|.‹:ιῖ ς.δι ω: ιιέιι.επιρ.86 ιιθ.Ι.ιιό «π.

έδριο Γοι:.1.ι:ιιιιι άιιοΒιιι.5.6 ρΙιιιι·:.

δ: Η.άε ριίυει.ιιι:·Ιι.Ι.ιισιιιιυιικιιιΞΕι6

Μ Πωσ. "τω ΕΕάε ριιιιιι.άοΙιε.Ι.ιιιΒ

ςιιἄ.Νεῖ ρω Με ΜΜΜ οοιι6 τιιοπιέ

ιο &&α,σόρειαιιιρ!ιιιοε ειί:ιίοιιοι δ:

ρΙιιιι6°:ιιι ιΈ.άοιιιιιιι.Ι.ι.ιιι 5.8( Ι.Γε‹ι,`

ιιιυΙιοιιικειε ρω ρΙιιι·ιΙΡ ἱιιἰυιΕἰ: οι

ι!επι θιδιιε,άε!ιέι ρ!ιιιεε ειδιιοιιοι εδ

ρειετε,8ι "ω οιιιιιιιΙειιιιι άο!ί&υιιι,8:

ρωιιιι.ιΕάο ρα:ιι.Ι.ιεΙεεειιΕ.ιιι 65ο!.

Ι€ι:Μϋ Ι)ν.8ωΙΙοε :οιιιιιιιιιιἱιετ ότι.

Πιο ιμιὸἀρι·ο οιιιιιίΒιιε ειιιιριε,8ι ρω

οιιιιιιΙ›ω ρειειιίὲἱοπιιιι.ιι άεΒιι:ιτριι

ιιΜ,8ι οι ιιιιροιιι ριτσα ιιιιίε,ικΙ με

πει Πειιιιιι.ιιι ά.Ι.ιιοιιτιιιιηυΞ.8ι ΕΕόο

ειιιυΙ.Ι.φεί ειιιιιΙι.8ι Ι.Π:ιώι!ιετιιιτιι ώ

ιιιι:είιυ.ιιι ριιιι.8ι (Με: Γει·.ΐυε.!.ερ

ειιιιεμ.8ι Ηἰιὶε υειΒ.ο!ι.Ι. ςιιο‹:! Δω

κατ. δι.ιιυειΠ ι:ειΓυε ωιριεΠΜ είι.ΗΠο

ωωι.ωο.1.ιἔιωι.υι›ι Η φαι ρΙιιιεε

ιοτιιιίιιοι ειωΙΓειιι,ρυιιίιυιριο ιιιιο

1Ηιοιιεκπιίιιο ω ;ο.οιιιεἱε.8ι Βάι Π·ζ

ω Τυιρ.Ι.Γειιι.είται ριιιιι:ι.υοι.Βοο

ειιισιιι ιιοι!ιιιιιι.ίβί ιιιιιάίι:1·,ε: Με.

«ποδι Πιι€υ!:ι: ραιιιε ίττοεδτιπ.δι :Ε

όσιιιίιιι.!.ουπι ιιιιἱ.ῷ.Π ιιυριιι.Ειω

ιυιιιιτι ιοπιιτει·ιιΐ ιιΙΙεειιιιι ιοΐρόάοι

Μειιι ά.ογιι.ιμία Μ” σκ ιιιι|τιειΠιιι:

ρΙιιιιΒιιε @Πει Μέ 8‹ ιιιιιιι ααα”

Επιοιε,ιιιιισ ω” :πιώ ρατιια ιιιιροιιι

ιυι,ΐειΙίσοι πιστή: , 8ι Ποπ υιιΙιιι:ιΠ.

Νιιπι Μα ρΙιιιοι Ηιειιιιι ιιιιΙιιοπι,ι.ι.

πιω «μια ω ιιιιίἱ εδσ&ιΐιειιάωιιι,Γει

Ιίεειιιιοπίε ισ.ιιιιιιιι:ι·τΒο ιιε ιιιοι·ιο

ρυπίειυι.8ι πει ίιιιι:ΙΙιειιιιι ι.ειιω.ω

Ιὶ.'ἐ.ιιΙΙεΒ.$ε‹:Ι Η που Γεειιιιιιοι εθε

δωι ιιιοιιιε,ριο οιιιιιίΒιιε Ί `ιιιι!ιιστί.

Με ριιιιΕοιιιι.& Μι ιιιιεΙΙιδιιιιι !.ίΐ ει

ωωιωσ.α ι:ουΙδ ιιιοάο ιίιάει .Μ ό.

Ι.ιιιιοιιιέ ιιιυ!αι.Πτιιι!ίιοι πιό Οια" Ι.

οοι.Ο.ιιε ιιιο.ιιιυΙι.‹ιιιἱιι Με Ιοιιιιίιιιι

ω ειιιιιιοτιιιιιωιίε ι:ιιιιιίιιίΒιιε. παπι

ειδ οΙ:Πιιι !.ιιιδειιϊόο.!.ίιιβιιε.υΒί :Η

ι:έωτ,ρ› Η ιιιιίι υιιιισιιι Πιιτιριιειιι,

8: ροΓιο:ι



Μ- ιιε ι>οειιιιε ιιιιοτινινι.

ε: ιιοι:εα εοιι:τα&α:,ιιιιὸ:ι που μια

:ι.ιτ,ιιιίι Γειι·ιε! ε: Ρτιιιιο :Η ::ο δε:: εδ

:τα&α:ιοτιε.!Κα:ιο είὶ ιιι Ρτόμιι:οιιια

ι:ετα:ιε ιιιειιιιιτ εοτι:ι·αθα:ιοιιιε,ιιοτι

μια!! ιι·ιαΒιιι εοιι:τα&ατι τ_ιιτ:ιιτιι::ιι

δια ιιιειιιο:ιιΡοτε ιιι ι!οιιιιιιι ρετ

ιιαιετι: ιιο:ειταιειιι : 8: Πε ΠιτΪιει:Ρ9›

Γειιιε! :αιι:ὑτιι ε!αιιιιιε:ιιτ αδ:ιοιιε ιιτ

ω: ιτι Με οιιιιιιοτιε τα: Π): . 6: ότι.

36 ΟιιοΕ * !:ε ρεεε :μια ε ο :ι!ιι :ιε

Ι'
:ιι εοιαίι!ιιιιιι * , οιιὸιι :ιι ἔοιιιιειἀιῦ,

τιιτ:ιιιτι ιιε! α!ιιιε! τιια!ε!ιειιιιιι εδτιιι:

:ε:εε.:ι.ι τεει!!ι: ιι2τι:ιιι· τιιιιιιιιι! εΒο

ιιιιτιιιιτ ει: !ιοε.3ι!!ιτιἔιιε,ιιι !ια!ιετιιτ

!0τετιιιι:,ειιιιι μάπα οιιειτι Εεε ώ.

ιι!ιο Ρτιτιειρο!ι ιτε! Γεειιιιι!ατιο: ειιιο

εα!!ι τιιι!!ο πιοε!ο :ειιεοτιιι: ά.6.ορε.

!:αιι απο ρτε!ιιιι εοιιιι!ιιιιιι !ιιιε σε::

ει οι” απ:: Βάσια: ετα:.8: Γεειιιιι!ι1

Με εΧροιιε,ιιιιι Γιιθιιιιι Με:: Γεω.:

τιιιιι 6:ε.ιιε! τιιιιεοιιίι!ιιιιιι Ρτε!:ιιιετι:

ει.ιιιι οιιε:ιιιιια @Η ει: α:: Π: οριιε

ρτα:Βετε οραιι εοιιιι!ιιιιτι,αι! !ιοε

τι: !ια!ιεα:!οειιιιι αέ!ιο :ιιττι,6: ε!ε:ει·

πιιιια:ιιιτι ε!:,‹ιιιὸ‹ι ιιοτι ΓιιΡ:ιει: Με

!!ϋ,τιι!ι Εα:ἴιιτ:ιιτιι.ί`ε‹! εο εαΓιι , ουσ

06ίι!ιιιιτι ει: ιιιι!!ιιιτι είι ορε , :ετιεοτ

ιιωιιιιιιαε,ιωε ετα: α!ιιιε Γαξ:ιιτιιε,ιι

Γεειιιιιιιιιιι ε!.!)γ.ιιιιια ει:: Με πιι!!0 37 ιιε :ιδ.!)Υ."'ΡοιιειιιΠιρετ :μμε αι”

ιι·ιοι!ο ετα: Βιό:ιιτιιε,ιιιι: ίιε.Ρτιττιο αι

Πι,ιιιιαιιι!ο εστι ετα: α!ιαε τα&ιιτιιε,

:ειιεοτ.τ!ΐι!ε ιιιιιιτ.!.ιιοτι Γο!ῦ.ῇ.!ῖ :τα

ε!α:ο.8: ε.Ρ:οειι!3°.8: ε.ει: ι!!ε ειιιιιε.

ει αιι:ατι ετα: α!ιἔιε ταέιιιτιια:ιιιιε απ:

ιιτε!ιιιι εοτιίι!ιιι,6: που ορδ:αιι: σιτε,

δ: ιιοτι εοιιιι!ιιι:αιι: τω δ: εό!ι!ιιιι·ιι.

Ρτιιιιο ειιΓιι :ειιεοτηιιια πε οροττε:

!αιι‹ιαιιι!ο ιιια!ι:ιιιιτι αι.ιεετι.:!·ιιιε Γετ.

εοτ.!.ιι.ῷ.ιιετί`ιιαε!ετε.Ο.ἀε τιιτ.!.ίι ει:

Γετιιο.$ι ο εταιιιιι Με εοιιίι!ιο μι::

ειρα!ι εε! ίζειιτιιιατιο,ιιοτι :ειιεοτ.Η:.

ι!ε!!1::.!.ιτι Ειιτ:ι αδιιοιιε.9.τε&ε.8ι

εοιιίι!ιιιτιι 8: σεξ :ει·ιεοτ.:Ειιε ιιετ!ι.

!ιετιι.!.Γιερε.β.ι:α ε!ιι!ιιιαιιιιιτι είι.ιιιε

ί!ι.ι!ε οιι!ι8.οιια: ετ ιιε!ιθ.ιιαΐειιιι. ε.

οιιε.8: εοτιιι!ιο. 8: ιιιε Πιιι.ι:!.!.ίιηιε.

ιιὸιι !.α:ι.8: ιιε:ετεε εό!ιιιεταιιετιι:

2ετιιι:ιεα:ιοτιετιι ιιετ!ιο:Π ει: εΠ·`ε&ιι

αΒετιι!ι:8: :αιτιειι ιιοι·ι Πω: εοτι:τατιι:

:μια !.αιι.!οειι.ιι:ιιτ,οιιια ρτα!ιιιι :σε

!ιιιιιι ω: ορε ει,‹ιιιι α!ι:ιε :ιό ετα: τα.

διιιι·ιιε,οιιο ειιΓιι :ειιεοτ τιιτ:ιιιιιί!ι.ιιε

ο!›!ιε.ιι·_ια: ει: ιιιια!ι ε!ε!ιε.ιιαΕ ε.ορε.

Ι:εττι οιι5.ι!ο ρτε!ιιιι ορε :ιτιιιειρα!ι

:ετ,είιιι!ιιιττι Γεειιιιατιοι :ιο ε:ιιι εα

Γιι :ετιεοτ τιιτ:ι.:Έ.ι:!ε τιιτ!!.!ι οι ποτε.

ε .ιιιιιτ'ετταιιιέ:α.ιιε:ετεε ιιεττ€τι:ε!

Γεί!οτιιιιιε 8: τεθοι·ι!ι' οιιο:ιιιιε σε.

ειιττι: :ιε Βόλο . Ωοιι:ιιιε:ιιτ !!α:υτο,

οικω ιιιιιειιι·ιιμ Μ: ιιιΓιι!:υ:ιι,ιιιιιιια

:ιιτιιι εειιτιιιιι !ι!ι.α!ιο ιιετὸ Πα:ιι.εό

:ιτιε:ιιτ,οιιὸιὶ ιιιιιει”ιει: ρεειι!!ετι:,ριι

ιιια:ιιτ ιιι εειι:ιιιιι !ι!ι.Εεεε α!ι:ιιιιε Π.

τιιιι! δ: Γεπιε! ιιιιιι!:αιιι: α!ιιιιιετιι , ό:

ειιιιι μετειι!ειτ,ι!ε απο θα αεειιΓα:ιιε

8:εοιιι!ετιι:ια:ιιε ιτι εε.!ι!ι.ρτο ΜΙΒ!

:ιι 8: Ρετειι!ειοιιε:α απ: Ε0Π:!θ!'Π!'Με

:ιοιιε Για αι:ιρε!!α:ιιιιι : ιιυιετι:ιιι· α::

ε!.Γειιτει·ι:ια όιε!:ιε:ι: εό!ιτι·ιιατι,ατι ιπ

ιιττιιατι ιτι ε.!ι!:ιτ.Λι! !ιοε ειπε οιιιτιια

Γειειιι!ιιιιι ε!! , κακιά ίια:ιιια ειιιι:α:ιἱ

ιιιτα ειιιι!ια ιιοεατι:ιιτ:ιι: !ΐ.:ιε ιιι!!ι.8:

ιιιτ.!.οτιιιιεεροριι!ι.8:ιιιί:.‹ιε ιιιι·.ιια

:ιιτα.6.ιιια αιιταιι.8: με ιιιτ.8: 5.ιια

:υ:α!ια.Ι:ειιι Γειετιι!ιιιτι ε!! , ειιιὸε! ε:

ιιατιι:ο ειιιιια:ιε οτι:ιιτ ε6:!ιδ:ιο ει: !ε

εε:8: Πε ί!α:ιι:ιι ει: Με:: ιιιτισ : εὑπι

:ιό ιιιιιαιια:ιιτ ιτι:ετ αδιιοτιεε !ιοι·ια:

Μαιο: ιτι!!.ι!ε α&.5.α:1ιοτιιιιιι.Ναιιι

ιιιΓο ι!ιιι.1ι.ιαε δε: ιιο:ιε 5:Ιει:Γεοιιι:ιιτ

τ? οιιιιιι:ε :Με Γιιιι: Με: ιιιτισ.ιιαιι:ι

οιι:ο απο ε!εεό:τατιιε,Γεειιιι:ιιτ τε

!!οιιιιιιι:υ:!!!ε!ε :ιι:ε.ιιι εποε. δ: δε

!ιιε :τα Με: ω: ιιε! α!ιε.ιιιτ.8: ιι.ε.ε.

ιι: ετιιιει.8:-ιιε Πα:ιι:α πω: :και ιε

τι::
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τίε:8: Ε:: εοτατπ αετείε επ ίπίπετε:ίέ

ιίαπι,πετ: ίπ:ετΡτε:ίι:ίοπεπι τεείρία::

α: ίΕτίε πειι€. είί.ί,ίί Ραοίί.ίπ 5.8: Ι.ίί.

8:ίπίίί:.‹ίε οἐίί8. :με επ :1αε1.4:οπττει

&α.ία ω. Τετ:ίο επ Ρτιετπί::επ‹ίιῖ,

@Μία ίιιτει ίατίίσαε εοπεοτείετε <ίεπε

τπαε:α: εοττε&ίοπε ίεεαπι ίπείαειπ:α

ΡοίΤαπταε,εαι:ετπαε.ειτ.Ο.:ίε ίποίί:ίε.

είο.Ι.ί.8ε είε ίποίίί.:ίο.Ι.αΙ:ί.8: ίπ επί.

:Η ειτίιί.δΙ ιπττο.β.ίί.8: ίπ :ια:ίπεπ.41αί.

τπο.πει.είίί.Ταί.5.:τίπαε. δε (Με πο.

εοιίί.εοιπΡ.5.ααίί›αε. δ: ῷ.:οίίεπ‹ίίε.

Ι:ειπ άεοε:ίε Γείτε , :μία είε είίαετ1ίε

«ίεΙί&ίε :τιι&απ: απο : παπι Η είπε

τετ ίπΓαΙ:αιπ εαπι Μία ό: Ρετεαίείο

πε είίε ιιπί?1:ίοίί&αιπ , ίειιτι απαιπ ει:

Καυτο είί`ε: Γαρετίίαιιπι ό: ίπα:ίΙε:&

ίίε πίΙ οΡετιιτε:ατ: ειιιοιί είίε πό τί::

Βε:,ει)ιαι ίίτπίίίταιίο Ιίαε ΓαΡετΗιιίπιε

Π: εαί:απείπ,α: Γαίιτίι Με είί,8ε αετ

Βα :ίεΙυε: ειίίπαίι:ί οπετατί: α: ίίίο‹ί πια

πί.ί.ί.8: ίί·ίείε ίεεει.ί.Ι.ίί ε1αειπ:ίο.δ: ΕΕ

είε αΓατ.Ι.ίί ΠίΡα.Οίεαε ετ ο, επ ίπΓαί

πιτ εαπ: Μία είίετί:ιιτ ιιίίἔἔαε : απίκ

ταε αετὸ ειιτπ ιιΙίείιιο πδία ποπ εόίίτ

Ετττιατοιατ παπι αοΙαί: Ρετεα:ετε,Γεεί

πό Ρο:αί::ειαίαΕαίτ ι:Βεπταε , αεί εμ

εεείτίί:,ιίεΙ :μία Γοτ:ίε ετα: ίε είπε είί

π8τείί`αε,8τ ία8ί::αεΙ ειίίαεί παπί ίίτπί

ίε πεεόί:,ςΡ ποπ Ρετεαίἑίτ.$ί:: επίτπ

αί:ίεπιαε ΓαρτΞι Ραπίτί είεΙί&ει σπιτι

αξία πό εοπΓα:πίπε:ο: α: (Με επίΓε.

8: εΙετί,Ι.ίί εαπ ποπ <ίίοίί.8:Ο,ίί παπ

εαπ ει; με, Ρο.Ι.ιιί›ί.8: ίίἱ‹ίε ειτ:τει.ετί

πιί.Κίί.είτε:ο μία, ό: (Με Με ειαί οι!

εεεΙε.εοαΐα.Ι.6.6: Ρο:αί: παπίτι τίεΙί

έ:ατπ απο αξία ποπ εοπί`απιπιιι:ο: είί

ιίε ΕπιιΙίοαε ακί ίίτπίΙίε ροίίἰιπιί ετο

εε:ίετε:α: ί·Εείε ίε8.8: ΓεπειταΓε.Ι.ποπ

ποίίῖιπ:.εαπι Ι. Γεει. ά ειπα Π: πτωτι

π:ατπ Ιεεεε ίεείοαε εόεοτείετε:α: Ο.

τίείποίίίιε.:ίοπ.Ι.απίει.8ε είιπι ίίτπίίί

:απο Π: αίτιιπά2, 8: είιπι Ρε:ειιΒίο Ε:

ιιίία‹ί ιίεΙίθιί. 8: Πε πατε: οικία :ίε π

ιιετίῖε ιίεΙίδίίε :τειδίειπ: ίίπ:α::: δείπ:

είπε Ροεπε εΙεί:6: ίπιΡοπί: 8ε απ; πό

:οίΙί:ιιΙ:ετεπι:α: ίΕ‹ίε Ρτία:ι.τίεΙί&.Ι.

ποππαπαιιππι. νί:ίειπαε ετί:ιτπ παω

άπο τίείίε.ία εοτπτπίίία είε εειτίετπ το

8: ίπ εεπίειπ ΡετΙοπα ,τίίειίιατ μπαι,

δ6ρίατίοαε παπα παπίππβς16: πασά

ίίί:ετ ιίεΙίδίιιιπ ί-απίίτ ί`αεπιρςίεππτπ:

α: (Με ίατ:.8τ Γετ.εοτ.ί,τι‹ίαετίὶιε. Ι.ίί

εαπ Γεταο.8ι ίίἶετί Ιε8.Α ιιίΙ.Ι.ίί Γετ.

ααα Γεταο.ίπ Ρτίπε. δ: α: τίί:τί Ξ.πτοιτί,

οό.8: Π:: είί ίπ ετίπιίαεΒιίίί,απί ίπιρο

πί:ατ παπα εί6Ροτ:Δτίοπία δ: Νεω

ρ:ίοπίε βοποτατπ. Ο. είε Βιί.Ι.ί.ίπ 5.8:

τω: Ο.ιίε επίίεοΡ. ειιιιί.Ι.πεπιο.Ι:ετπ

πια :ιεεεπί:Ρεειιπίειπι επί πεεαΓππάι“ί

Μία ποπ οεεαίἐπόαπι,είίαετίίε ίεΒί

Με πιιπί:ατ,ίείίίεε: Ιε8ε ίαί.τεΡε:ιιπ

ιί:ίταπι , είπε Ροπί: Ρα:πεπι είτττε10τ

άίπειτίιιιπ,6τ ειόίίοπεπι ίπ ία&ιί , παω

ιία:ατ επί παιι:ίταπίααι.8: Ι.ΒοτπεΙ.είε

ί:ειί.α: ίίἶαείίεἔειπ Οοτπείαιπι είε πι.

Ι.ί.ί.τεΓρό.ίΕο.ά Ιεἔετπ Ιαίίιιτπ τεΡε.ί,

εειὸεττι.ῇ.ί.8τΗῖ‹ίε εειΙ.Ι.ί.6.ίί.Εεοπ

:τί τίεΒε: ‹ίίεί οεπε :ιππείίπτ.ιί,& πια.

Η ία:ίίαιτυιπ,ααο αεί ΙΙ:ετ:ίετπί κι είί,

παο επί πικαπ μπώ , μοτίβα; Μπα

πίπαε:Ρτίιιιό,οαίο απατη Είβίίξωτη πί
:ίεΙατ είίίε ίπ πακί':ίοπε ποίίτε. (με

εαΓείο:8τ ίίε είε εεπ:αττι απο :παταω

παπα :ίιἔπαιπ:Γεὸ ί`εεαε Η αετό είίε:

παω ίπ αίτιιε ία&ιιε είίε:ίπ:εταπίΙο

ΙζΡοί`: αεί πω:: αιιίπετει. παπι τα; απο

Γαπ: τίεΙίδίοι:ατ ίίἶιιιί [ε. Α υίίΙ.ι1Ια‹ί.

ίπ Ρτίπε. Μια. δε ί.ίί ιιιίίπετ;ι:ο Γετ·

πο. δ: Ι.ίιαίε ΓετίΡ:ιιτ2.ῇ,ίῖ Γει·ααπ_δε

ίπ είίαετίἰε ίεΒί.ίπαεπίεσ ααΙππε,8ε π

&ίοπετπααίπετίε , α: είίαετΓιι τίεΙίδίπ

μιπίτί:α: ίίία:ίίεεειπ Απαί.ί.παίοε.

τ:ίτίίτ.6: ιπ Ι.ίί Γεταιιε,πτετεα ίείτ Α αί.

ίπ Ρτίιπο ειιΡί:ε ίοααίτιιτ ο:: οετίίίο

πε ίιοπιίπίε αεί €1:12ιίτι1Ρεπίίε , ποπ

Μ Μ ααίπετε:
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ιιιιΙιιοι·ε: Μάο ιιιιτειιι ειιριι‹-: :επια

Επι ω ιιιιιιιιπο ΒΔ που οι: οι:ειιιοιιε:

οτ ΙΕιιὸΙοΒ.ΛοιιιΙ.Ι.ιι.ἰιι ιιιιιι.8ι ιω

ιιιιιιι,ῷ.τει·ιίο ιιιιιξ αιριτο.8ε δι: @Ρο-ι

και Μέσο εδο ωιειο ιιιιΙιιοτισ ,:ιΙιιιά

πιοιτία.Ξαι Π Παω! οοιιιιιιεεΐι πιιΙιο,

οιειιιιτιιι :πιώ ιιιιιιιιι άοΠοιύ. Επιστ

ω , εμού Βιετικ ιιιοοιιιίιιοιιτι Γοι:ιιτει:

οτ ιι.;.ωω.ω ίι.Ηοο ιἀειτι οίὶοιιιἰο

Νέα πιτιοιιο.Ιοιι οπο, ΕΡ Η ιιιι.ι τιιιιιιιι

ιιοτοι:ι·ειΠι Γοτιιιῖ πιώ ,8: ού ΙειίΠιιιι

τοτΡοτο,9) ε: ιίὶο όεΙιό:το οτιιί οδιιο

ιιιιιιι·ιιιιιΈ,8: Ιοἔ, ΑιιιιιΙ.ιοι:Ι πο: τοΙΗι

αΙιΞ,ιιι :ο ο ι:οτιοιιττϋτι ιι:ΗΜε ειδ!.

δ: οΜί.Ι.ιιι.ιιΓεπιιιιιιι.ιιι [πιο. 8:Ι.ρΙιι

κι. άεΙι&ει.& Ι.ι:ίι ει: οπο. 64 Πι: ιιι πιο

Πιο ι:ιιίιι ι:ιιιιι ΜΜΜ μπαι: Με ποσα

Με, ιιιιιι ιοΙΙΙ: ιιΙιιιιιι με: επεριιοιιέ.

ιιοιι οϋΙΜΠιο Ι.ΑοιιιΙ.Ι.Γεο 8ι Η οπο

οιιιιο;.5.ι.8ι Ι.‹:ι`ιιιι ειιιπι. οι ςοι·.Ροτ.

Ι.οοι·τι ι:οκιάιθιο.οιιίο. οι οποιο; τοι:

τιιοιιτιιι· ιη ω φα! ρΙιιω:·Ιϊ ιο ιπιει,ζ

ὶιι ΜΒΜ: Η:: ι:6εοτά:ϊ:.Ρπετεταιιιόιι

:ιο :ιΙἰ.ὶε ιιιιιειιιιιι,οι Νικο οι:Ιιόιιι Πι

οόιιιιοιιτι Εκο ιη ιιιιο Ξπιιιετι1, οσοι

Ρι·ε!ιοιιι:Ιιιιιιμιω ιιιιο ιιιοΙειιτιιο πιο

ιιιιιιοΞ (ζωο Ιε8.Ιιι!.άο οι ιιιι.Ι.οιιοιιιοι.

τηιιΙ:ει.ιΒι,ιιειοετοι,ό5ιιιι,ιιυ!ιιει·ει,Ιιο

τιιιοιόιει. δ( απο ΜΜΜ οικω Μ"

όεΙιδιιι Πιο απο ιιιοΙειιιι8 ιιοιιιιιιο

οοιιτἱιιετιτιιτ.8‹ δε οὑιιι ιιτιιιιτι άοΙιδιιΐ

οίοιιτιιι,ιιιιο άοοετ Ρα:ιιιι ιιιιροιιι οπο

οπικιιΒιιε ΠΠ: οι:Ιι&ιε,οϋ ΜΗ: ειπα!.

Μια οι ΠΠ: ωιοιι Γ:Ρει·ιιτίιιι θά”

οι ι:όπιιίΐιιιιι,Βιιοι:ι Ρτοριιιιιτιδ6 Γρο

οιιιΙειο Ραιιιιιιι.Ει ω! Με ιοιεπι Βια:

οικω ιιο.(),άε ειιΐιιο:ι.Ι.ιιιιι οι· :ήτοι

ιιι:.ιιι 8Ιο. οπο: ιιιι:ιριτ, 8: ιιιιι.ιτιιιιιι.8ε

οι! ωεω $οοιιιιιιιιιε. Ι.ροτείι.ο.Π οι

ριοκιι.ιω εΙιι:ιιιιι· ,ίοιιὁά Ριο ιι:ιιιιιιιε

“ψαξω ίιιτιιιΙ δ: επιεΙ,τιοιι ειίἔο Γε

“ΜπιΡ Ξ:ιΙιοει ιιιιιιιιιι : Γε ει€ο

€ιιιιι1,ι.ϊειιι ιι1ἰπᾶς Γιιοτιιιιτ,6‹ Ιιοι:

ιιιιοο,ιιτ μου». ιιιιΡοιιιιτοι·,Ροι· Ι.οιιοἔ

ι·ιιοιιι τιιιιΙαι Ριιι:ιιιοι·ει.Ναιτι Μάιο ιιοιι

οι οί?οδτιιε πο! ΜΜΜ: Μ” σ! ο Πι

Ριιιτοε.οιιι2. οιι2ΙΠιστ ιιιιιιτιο άοΒοτετ

μπι Γιιιιιιι Ραιιειιιι:οιιατο Ρι·οΒιοετ Β

τιιιιΙει8ί, πο! φωτο ιιεΙΙι:ι ΠιιιιιΙ48ι:

πιώ ε1ι1εΕ οΡι ιιιιΙιτειε ιιοΙ ιδιο , ποπ

ιιιοΙοιιιιιε . Ε:: Ρτσεάί&ιε ΑΡΡειτοτ ιι

τιιιιιι ΜΠΕ άοΙιδιιιιιι, ΓοιΙισει Ρετι:ιιβ

ίιοιιιε,ι!ι: Πι: Πιιττιιιιιιι Ιοοιιδε άο ροτ

ςιιΒιοιιε Βιι!ιοι: Ιοειιιιι ,δι με: Μαι!

Πι Ποιο αιτιτιιιιι οι:·ι.ιστ οοιισΙειιιιιοιι:

που πικαπ ΜΒιιιτ Μεσοι Γιατιιτιιοι

οι: ἱιιΓιι!τιι. Ρτο:τοι·ο:ι οιιι οί ταμιε

:ιτ,τοποιοι· οιιιιιι::ι Ρο:ιιιι, οικω Πι»

τι δ: τορἱιιεε.δο‹:Ι ιο εο οιιόό :οικοτ

τιιτιτ,ι1τιει ιοΙΙιωιΙΙιιιιι.υι ίΈιιι οο.τερ.

Ι.ῇ.Ϊ£ετ.Ϊιιτ.ος.Ι.ι.Νοι: οϋΠιιτ,οι.ιοά οι

@Βαση ιιοιι άοΒοκι:.· ε.·Πο ΓιιρειΒιια:

οιιιι ιιοιι τι." Πιιιοι·Ηιιιι:ΓειιΙ ιιι:εΙΙιἶΕ

τι:: :οιπιιιιι οποιο Πετιιτιιπι οο ιτιίὶι -

το απο εδω ιιοιι £0τιίὶιπιι1ιειτο,οΙἱιι‹¦,

ι:ιιιιι ιι&ιι ι:οτιίιιτιιιι·ισ.το. Νοιι οϋΠειε

εισαι (ω, ιιιιιιιιι άοΙί&ιιιιι ΡΙιιτιοιιο

Ρα:ιιιε ΡοίΪἔ ριιιιιιι;ιιιιι:ι 2ι.ιτ μι· εαπ

άετιι Ιεεειιι,ιδ6 πιο: μ: αποφ. :ΜΗ

ιιιπ8: τιιιιε οι .ι·ι.ιιιι,ιιι πω. ιι: ΒιΙΓοι

ου: ω άιιιοιΠε Με. δἐ :Με μι· οικο

ριιο:ιε·ιιι ιοΙΙιιιιι:ιιι απο Ι.ειιιι Γειιιιῖ:

8ιΙ.ΡΙιιτο.‹ιιιοά ιιιιιιιτι άοΗ6Ι;ιιιιι ιιιτε|

Π8ιιιιτ: δ: θ: απο απο οίΒιιυπι,Ρω

ς1ιάΞ1.ιΙΙιιο.ίιι Ε. ΠεειοΙοε. ΛοιιιΙΙ:ιιιι.

$οΙ.ά,Ριιιο.Ασουι·ΠιιεΙιαιιο ιιεθιο.

οιΓριιτοιιιτ δ: ΓοΙιιιτΡτο Με ὅτι. μι·

πιά ὸίικἰτ Βοιιε ορρεΙΙοτυπι [πο ιιι›.‹.

8: Με ιιιιιιαιτοιιι.ά.ιιοπο οιιι.ιω Πι.

ΓοΙιιοιιάο :Πω , οικω Η ιιιΓιι!τιιιτι Γο

οἱ:,8ε ι:ο ιιιιιιι·ιο ιι: Ροτι:ιιι;οι·ετ: :απο

τιιτιτίιιη οι: Ρετι:ιιιΒιοιιο δε: Ρυιιιτίο,

ιιοιι οι: ιιιίιι1ιιι: οιιιιι ιιιιιιιιι οοΙἰᾶοιιι

εΠ,ιιι Γιιιιι.ἑ άιδιιιπι οΓι , μι· Δια” Ι.

οιιοιιι:ιτιι. Η ιιιιιοπι ίιιΓυ!τυπι ι:ιιιιτιιιιι

Ηι€στο μοροΓιιοιιιιι, δ: Ροί'ιες..Ρ ω,

Μια
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τω” ετείεειιιε πιω ειιΞ ΡετειιίΗ: Με

ι.ιιειτ,οιιοά οεοειιτιι ιιιιτιιτι άρτο ιιι

ΐιιΙιιι δε ρτο μετειιίΒιοτιε: ουτε οσω

Με δ: ρτοροίιιιιιιι ὁἱΠίιιἔιιιιτιτ τιιιι!ε

Ηεια.τΕεΙε τὶιτ.!.‹ιιιἱ ε: πιοιιιει5εά «ιο

ρτσεΓιιιτιετιιιιε ιιι ειιιιιιο , Η οειιτιιιιιο

8: ιιοΙΠιοτε ποπ καιω άιε οιιὸ‹τΙ υσ

Ιι.ιετιτ ιΞιίιττι Ρετειιτετε, Ρετ ά.Ιΐουο

8 τιιιιιι. "' Ροιιε ο;» εεο Δω εεττοε ιιι

Ειοτποιεε ιιι Βιιιάϋ Τιτιι,ιιο|δε ειιττι

‹ἰε ροπείειοιιε άειίεετε: ιιεειιΓετιἔΙε

οοτειτοτε: οι εΒο,οι.ιωτιί :ιιι Ι:ιοοτ:ιτο ϊ

πιο ιιιιιιιιιιιι2',8: ιειιειιιι€::Πε ει; το Μι:

ΙΕιιειιιτιω.οιτι.ιιιο.Ι.Ποιιίε.6.6.8: ιι:

μπα ειιιτι ιτιΠεε Ιειιοι:ίιιίιιιιι εοτιιτιιΕ.

ίἱτ,ιιεΙ ευιιιττιαιοτ Γε ιιετιότι ιιι! οτε.

αυτο Ρ:ιτιιείριιτιουτιιιιιτ $σΙε ιια:τι.Ι.

οιιετιιιιάιιιοάιι.ξεε! εοιιιτ:ὶ ό.ΟεΙοίτ.

ιιιοειιιι·,οιιοό ιιι ετιτιιιιιε ΕΜΠ πιο ιι

ρουτί Γετιιιιε οιιιιιιι Ποετ:ιιτ τΕάε έ!.

4ο Ι.ι._6.5τιει. * Ιιειιι ιιοιιε,ειιιὸ‹ὶ Μιμί:

Ρετειι!Βιιτ :ιΙιιιι.ιετιι ιιι εοιιΗτιιοιιε ΡΜ

τε: τ ιιοιιοιιΜ ριιιιιετιιτ ιιε Η μπαι!.

Παει ιιι ΡΙ:ιτεο,ίιι ου: ε: τ”οτιιιο Ποιο

τι ιιιιιιοτιίτιιτ ιιιοιοτ ρωιιιι9 ότι: Με!

θε Κ :οι (Με Μ: οι” ει! εεε.εοο2ι8.!.

ιιτείειιιι.6.ι.8: Με Ιε8.ιτι.Ι.Ρτποιιε.

δ: Η.άεΗιτι.ιτιΠτ.8ε ιτιΩτυ.Ιεε. !.$ε·ί2.

το” Ρετ Μακάο ἔειτιο.6: ιιο.Αεειιτ. 41ο οιιιειιιιΙ. ' Βετο Ροιιε, οιιοει ουτε το

ίΕάε το ιι.ιεΗ.Ι.ιιι τειιι.6.ιίΒιιιιτιι.ιιι εΙ.

οτ.8ε Ιιοε ΜΗ Βιετιιιτ πιο" δι ιιι ιιο

Ιο.Νιιτιι Γετιιι ιιι εΙεΙι&ιε ιιοτι τειιετι

πιτ άοιιιιτιο Πιο οοεάίτε:ιιι (με ΜΒ.

1ιιΠιιπι 6ο ιιι Ριι.Ι.Γετιιοε. δ: 1·Εάε Γετ.

ττιε.!.ί`εειιτιὸ:ι.ἀε ουσ ιιο.!Ειιι:Ι Ιεσετιι

ΛοιιιΙ.ΜΗ:ιετ ὶιοτιιο.ἰιι ρτιτι.ΓεεΙ ί?ί-ιτε

ει: ιιιΓιιΙτιιτιι εοτιιτιι τιιε :ιιι εΙοτιιιιτιι

οιιιιιτι Ιιειοεο εοιιὸιιδιἄ:‹ιιικτιτιιτ τιι.ιιι

οστά ιιιάετιιτ τεειίτε ΜΜΜ τα πιεί

ΡτοΡτι:ιτιι οοτιιυιιι:ειιιιι Ρετ Πιιτιιιιιιιι

ιιιιιιοτιιιιροτιιιτιιτρι:ετιιι, οιιὲιιι Π Με

ιιιΠι!ωε βιέλιιε ΠιιΠ'ετ ω». οτε οιιὸι1

Πε,ρετ Ι.ειΙεειτοτ.Ι.ι.5.άοιιι6. 6: ΜΗ.

τσιπ ἰετιοτἄιεε, τιιιιιΙοτιιίιιιιε οιιι 603 4 ι ι:Ιε ιτιἰιιτ.ῷ.ι›ε.8ε τΡ.εΙε ιτιιιιτ.Ι.ι. '° Με

άιικίτζτειιετιιτ.Ηΐάε εο Ρετ ιιιιειιι θε.

εΠ.Ι.ρτιιιια.5.ρι·ίτιιο.8ιάε Με εωΡ.ιε

59 ιτε !ι:ιοεε Ρετ Οάοξτ. "' Βετο Έκτο,

οτι μια Ροτιιο μιιιιιιιιιιιτ Μπι οπο.

Με άίιιίτεε,οιι:ιιιι ιιιιιιοετεε: τείιιοιι

ι!εο,:ιιιτ ιτιιᾶατιιτ ε!ε Ραπ: Ρεειιιιιιι

τιιι,:ιιιτ ‹ὶε ιιιιετιιι εοτοοτ.ιΠ. Ρτίτιιο επ

Πι τιιιιείε Ριιιιιιιτιιτ ι:ιιυιτεε. 6:ιόεο ιιι

ει: Ιειι,οιιὸι:Ι Ρτοιπετ Ρειιιρετιιιιε ε!ε-·

Με μου.: »σπιτικό δ: ιιιιτιιιι:ιιι Μάο

τιιυε Ρετ ΡοιεΠιιιεε Με τοπ Με: ιιι

ιιο.Π.ι:ιε Γετ.ΐιι€.Ι.οιιίειιιιιιι.Ιτι Γεειιιι

ω ειιΓιι τιι.εΒίε Ριιτιιιιιιιιιτ ΡευΡετεε:

π: (ΜΗ: Γιιτιι.ιτι.8: Η.ειι.Ι.ιιειιιο. δ! ?Ε

οι: Ροε.Ι.ιτιιτι.8: τΕοε ω.ι.ι. Μια Πε·

ειιτιάιιττι ό.ΟειοΕιιι ετιτιιιιιε οι6,ωιι

ι:οφοτει!ιιετ ιιιιι€ίε Ριιιιιιιιτ όιιιεε

οικου μιιΡετ,8ι ιιιιιιοτ οιιἑιιι ιιιιτιοτ:

ιιι (Με ερτΓεορ.8: εΙετι.Ι.ρτεεογ. Με

ΜΗ: ότι ετιιτιιιιε @Γεια τιιιΙιιιιι: :ιιι

τετεει Ροτιο ε6τίτιετί ιιι Γιαυτο, οιιὸ‹1

οτιιιιεε ραπ ιιιιιΙεΠειοτιιττι εόιιιιιΣ

Γοτιιτιι σε ιιοθε οεΙιειιιιι άι.ιρΙτειιτίι

τιιοάο φταιω ι!ε Γετο Με ε6ιιιἰΙἱι:

οι.ιιετίτιιτ οι: Ρει:ιι:ι εΙει:εετ ι:Ιι1ΡΙιειιτί.

8: Ετιπιὸ ιιιιιετιιτ 9 ιιοιι, πιο ιιιΐ ιικ

Ιετιεἱυττι οι: ότι: ΒιιΠετ ι:οιιιι1ΐιιιιι. ετ.

ίΕάε ραιι.Ι.ιιιτετρτειατιοτιε.8: (Σουι

Βο.εε.ροΠ.Ε.86 6 Η.8: θῖ‹ὶε ρειε.Ι.ττιει.

(Με Ει:!ει.Ι.ειιι·ιι ιιιιετιιειιιέε.Ο.οε ιι

Γιι δ: Β:ιοι.Ι.είιιιι ετιτιοιιο.ὶἰι!ε τε.ιιιτ.

Ι.Γετιιρετ.υοι όιετιιιι·,οι ἱτι @Με ω

ιιιιιιιιοτε Γιιί:ιιιι Ι'ε·οιιι άεοειιιιιτ.Ιιεπι

Γεω Ιἰὸε ειδ1.8ε ο!ιΙι8.Ι. Λτττειιιιι:.86

τιιιιιι θιιιοτ:ιοιΙιοτεε 8εε. ΙἙ‹Ιε τεε.ιιι.

Ι.ί:ιιιοτειοιΙιοτετ.6: Μισο άεοετ.Ιιετιι

ει!ιιιο είὶ ί`ετο :μότο ιιοτι.!ι ετιιττι Νοτη

εΠΈι , ειιτ οι·ιιετίιε τιοτιιιτιιοιιε απο·

τετιτιιιτιιτ τΕοε εδάιέιιοιιίο. |.ίἰ Ποιο.

Βετο εοιπτα Βίειιιιι Ρτοπι1ιι€ιετιιι.ιε

ΜΜ τ. ιιι άιιοίτε:



ι80 ΒΕ ΡΟΕΝΙ8 ΜεοκνΜ.

πι ιίιιΒίίε:ιιτ ίίΐείε πιτ. ΠΕΙ. ποπ Ρίκο.

1ιεπι ίπ ίί2Ει1:0 πίίτιίΙ είΙ πω είε Γε

ι·οιειΒο ίπτεΠι πω: επε οπιίΠιιπι:ιιτ

ίεΓοΙιιτ.πιιι.Ι. β€ιιπι ιίοιειπ. @Με Ι.ίί

πετο.8ι ί·Εάε Ιίπ.86 ροίιίιπ.Ι.εοπιπιο.

ιίίΓείιι·ιθ.9.ϋ ειπα. δ: “Για Ηί.είε πετ.

υΒΙίε.!.πιιίεππίιί.ΕεοΜιὰ ιιίι:ίετιιι: πεΐ

ιίοπιιππε εΙιιιιΠι ιίίεπι ὰ τεπεπιπ,ιιπ

πιίει!ίιιιιι. ίΕι:ὶε ίπίιιι·.Ι.Ιεπ Οοτ.5.5π.

δ: ΙΕιίε Μιὰ. Ι.τιιιι άοιππιπ. 8εί·Ειίε

ιιεπ.ίπΓρι.Ι.ί. 6.ππε.ΓοΙ.ιιίιίειιιι πιιὸ‹ί

ιιππεΙΙιιιιοπε ιίοπι° εοιιιίπειι€Ροιιί

ειπ,πτεππι εόΓιιετιι‹ίί πε. 8ι πει πιεί;

πιτίοιιε Γιιιιιίειε , πε πι.ι1εθειιι :επω

πειιπτΠιιε Ριι·:πιι:πτ Η'.άεπιίειιιΕΙ.Μ

ι·εο.ίΠιά Με. ΑειιιιΙ.Ι.ίπι ιιιιΙπει·ετιιε.

Ροπεπά0 :Μπι πιεί, 8ι ιεπείπειε πό. 4 ε' νίιίιπό ειπα ιπ:ιτειίέ 82 ιι·πόιιιτιιιπ

ι€1ί,Ιιεπι παω πιιιπε δ( ιιεΓΡειε :Με

ππιιε. Ιιεττι ειίίείε πω” , πι18πιίο ΙΜ

:Ω ΓιιΡετ πειιπιπ,άίεε εΠ: ει εοπτιπιίο

ειἔο ιππω,6 ΓοΙ ποπ εΠ ΓιιΡει·ιειι5,

ποπ πι ιίίεε.Ιτέ ιιι:επάεπάε πι ειιιιΓα

Βιιιιιιί,ιιτ ιιΙί.ιε.Ο.πιιιι: ίίτΙοπ. :παω

ί.είι ει·εο ιίίεειιιτ ιεΠεε,επ Γεω επτά

οΜ'επτιί;άεπειπιιείιιάίειιι·ε, Γιιει·ίτ

πε πο&ε. δοΙ.ι:Ι.Οπι.πίείτίιι82εαπάιί

Ειτε εοπιπιισιιπι είε ιίιε , ι·ιι:ίοπίΒιισ

43 πιο πιιππι μια: αΙΙεεατίε. * Ιτειπ Ρο

πε εοπτίπειί ίπ ίὶετιι.τιιιὸιί πιιι€ιπ μι

πιιιιιιι ιιιιι ιπΓιιΙιιιιπ Εεεετίι:ειά παπά

Μίι:ιίίιι;,πιιιιπι Η ίεεετί: ΔΙίβί.εοππίπ

Βίτ 39 αΙιπιιίι ίεσειίιίΠΓιιίτιί επί πως

πού ιίοιπιπ ιιΙίειιιιιει πιιιειίτιπ επ πί

ιίειιιιιι ἴεείὶΪε πεί ιίοιιιιιπ·ι9 ιιίςίετιιι· ει,

ιίε:ειιιίει :ιριιεΙΙιιτἰοπε ιίοιπιιπ, 8: πω·

πω: εοπιιπειιιπιιι ΡΕιίε ίε,ί.ί,εειεικι.

5,Γειί Γεππιιιι.2Εάε πειπ,6επ.Ι.ιεάιΕ

είιι.δ;ί. ιιί εοπτίπειιιίΒιιε.ά ὶἰ‹ίε Μ,

ίίι.Ι.Ρειππεππ παπι Ρί8π.Ι.ε:εάίτο

πω,6,Β,παπι Η εΙίπιιίεθεί:ι; ΡοιιτίεΠ,

Η πιππεπ πό ποεεειτ ιιΓιιΒιιιιΒΙίεο, πό

ιεπειιιι· ειιιπ άείὶτιιετε, επ [Μ2τίυπι

πιπτπιπ Ρι·φΠιιτε; ιι: (:,ιίε ο ει·.ριι,Ι.

ιπιίίίἰ,διίἰπε ε1ι1ίι“Π Ιο.ριιΒΒ.Ι.ί. ῇ.ίί

£1ιιί8.β€κίε ορε;Γιι.Ι.ίίΙεειιτιί, !.ίί τα

πι€.Εεοπιπὶ ιιί ειιτιπ. Ν:ιπι Ροιτίειι:

Ε: Γιιισει· ΓπΙιιπι ΡυΒΙίειιπι,ιπετιτο εδ

Πε Ιε8ειπ: παπι οπιπε ΓοΙιιπι :Μια

είτε!ιπειιι.ιιΓιπ ω επ:Ιιί;ι.ι: Ηίπε Γει·.

11ί.ί.5.ίΕπιισάιιί30Ε επιπι,Ι.Ρε. π'.ίίιι.

ίτειτι ιΡρε11ιπρπε ιιπιιιιπ,<ιίοιιιιι π)

ίιιιίιιε τίι:ιιίί ίπιεπόο ΐοι·πιιιι·ε :πιω π.

Τα ιιϊ ι·εείιίιιι ίιι ίάεπι,ιιιιιιε :στα ιίίε

είιι&ο πωπω. Ρι·ίιπιι ιιπι·ίι καπ:εΠ.ΑεειιΓειιί πε , π) το Εεείίκίι ιπίπίίπ

Μπι τσιπ Γριιι::ι,ειι1ιεΙΙο, ιιε1ιι1ιιε ετ

ιιιί:,Α1ιεπι επ ιιι1ίε.ΑεειιίΒιιί τε,3› :ιι

πι:: ΡειτιιίΒίΠί επ ειιιοείει ειιΙτεΠο, π:

ει; Γ:ιπΒιιίε ειιίιιιι:ΓιιΡει ειιιίΕιιιε :ιαπ

ΒιτίοιιιΒιιε ε8ο 'πάιιιιί τεΠεε, π πω:

ε8ο Ρι·οπειιιι,επ πι ιπίπί ΕεείΩί ίπΓιιΙ.

ιιιιπ,ποπ π ει.ιπι επιπίε : ιιεΙ 3: :ιι πιε

ρειαιΒίίιί ειιπι ειιΙιεΙΙο,ιι6 ιιιιπειι ει;

ειιίιιίτ Γιιπἔιιίε.Μοιίο πιιιειί€2 επ είε

Βεαε 8: Ροίἐίε εππάειππιιι·ί ιίείπΓιιτιι

ίίπιπίίεί ί·ίιδιο ίίπε ειι·ιπίσ , 8: ι:ίεί·π&π

πει·ειιΒιοπε Με ίΞιπ8πίπε: ειιπι Ρετ

Πιιιιιιιιιιι απ; ίἱι παπα ίιι υπο ειιΠιίπ ιιΙιο.Ετ Ρτίπιὸ 11ω8ΐ,Ψ ποπ Ροίπίτ

εοπάεπιιιίο Γειιιιί ε: ίΐιιτιιιιι:ειιιίο. ιίί

ιιει·Γετ Γιιπτ παπα: ἄιιτιιτα: ίιι ιιπο “ίιι

:πιο Ρετίιιιιιιιιί. Πέ παπι είίιιει·Γα ἔιπ:

παωπει: Ιε ε άίπειίιε Γιιπι παπα.

Νιιτιι ρετιιιΓυέιιιιι πιω :πιω πι πο:

πι Ιε8ιε ΙιιΙ.ιίε μί Ριι.Ι.ιιιτ.8ι 1.ιι.8ι πι

Βίτ.ιίε Ριι,ίιιάί. !.ίτειπ Ιεκ.1τειιι :ιΙίιιιί

ΦΠ ΦΠΝἩΪ εοπιπιίίΐπιπ ειιίρ:ι , πΙίιιά

;:όπιιίΓιιιπ ιίοΙο , ιι: ΕΠί τεΠ.Ιίπει· είΣ

ΙΕ ιιιΕΐιι. Ι.πιιιτι. πει: άίείτιιι· :επί , πεΙ

:Μπι ιιιιίετιιιπιιτ απ» Βο.ιιιρ.Ι.ίι. π.

τίειιιιπί πιιίιί. Ι:ειπ Η ίπΓιιίτιιε β: πει·

ειιΒίο είίετίι.ίειπ παπί ίπΓι.ιίκιιε επιπ

:ιι·πιίε, β: Ρειειιβίο επ ΓπιιΒιιίπε , απ

ιίίιιειίίε ποπιίιιίΒιιε ποεειιίεπτιιι·2 ιι:

(Με εοιιιίί.Ι.Β ίάειιι. πιω άίιιει·Γο

πω;

 

ί



ΒΕ ΡΟΕΝ.Ι3 ΚΕΟΙΚνΜ. :Η

τοπ: Γοπειε:ε 8: πετιε :ιοΙ:ο: ΙιεΒοτί

ιε:ίο, 8: ::οπίοιί οοπ:Ιί:ιο:π: οπο :ισ

πε.ιπ:οι πιτ.8: ιιιο.Ι.Ιί ιπειι:πι :ποπ

:Ιεπι.ΕΕ:Ιο σεΙό.Ι.πΙ:.Ι:οιπ οποιι εΙιπ:Ι

Π: πίεΙοιίοιό οοπιιιιίΙΐπιπ ::πιπ ετπιιη

εΙιπ:·Ι ίιπο,8: εΙιπ:Ι οι οΙΐπιίόο Γεπεπι

πιο,εΙιπ:Ι Ιιπο.οιι πο:: :ιοοΙειειπι ω::

ίοτίε πα:πε:ιπιποίι:ίο ίπ ππο ιιπ.ιπι

ίπ εΙιο:πι ει·8.Η::ίο ΓοππΙ.πιο.Ι.ιίι.6.

ε:Ιποιίπε.8: ΙΕι:Ιο ιπιπτ.Ι.ί:οπι εππ:Ι

Ι.εΙ:οοποπι.6.Ιι ::πιεποιίι.ιοι,επ: πό

π: οικω 8:::.ο:Ι πετ ιίιοειπτ οΠοϊ:ίοΙί.

&ππι,ιιΙείπει ποοπε ίιπποπί:ιιτ,πο:.

(Σ.οπι εοοπ.πό ποΕΙ.ι.ιιοιπ ει! πο:: Η

οι: ποσά πό πιιιοιπτ :]π:Ι:ι ποΙΞι: το

οο:ίί ιι ποτΙ:ιειπ εο::πίε:ιόο :τε:Ιι:ιε:

π: ιΕε:Ι ιπππί.Ι.οοπιιί:πιίοπίοιιι. Νεΐ

Ιο::ιτπ:Ιππι ιοτιπει ποιιιιοπιε,ι`οιιιι επ

πε οι: Γοπ:οπ:ιε.ιΙ=.:ιο πο8.εοΙι.Ι.πεο.

ίι.ο::ιὰ :ιοπω.:.ιι:οι. πτει:ιοιοε πι.

οι: Ιοι,ιππτε:ε ?οιπιε πίοΙοί πι:: ιοι.

ΙΙίε:ι οιΙ·ιι.Ι.ιιι. :π :πιο τοπι.ιΙ.::οπι

ιιιο.Ι.ιο:ι ιπιΙιι ιπ:ιοιπτ.6.ι.ιΕ:Ιο ποι.

Π8.Ι.πιπΙιοιίε.ιιο οιι: ίπ ποίιτο οεΓπ:

8: Πο :ιι€ιππι Μπι ποπ ιιεΙοι,::1π5:ιο

:ιοποπί:πτ ίπποι ::επίτο Ιππ οπο ποπ

ίπιεπί:.ΙΈ:ιο πο:ι.Ιιοτο.Ι.ίί πω: Μοι

:ε:οτπ.@ιι:ι πΙπιειιιι::Ιο:πι :τεΙ'πε Ιο

8ιε', οπι ιεπιίιπι ΓοππΙοΙιιππι πιοΙε:

:πω ειπιίε, ::επί:ο πππι:πι, Ιίπο ει

ιιιιε,παπε ιποιεΙΙι οοοτοοί . Π:ι3Ιο Γο

ππΙ.πίο.Ι.ιίι.ῷ.ε:ΙποιΓπε.οι`ιιπ απο :Η

ποια παπι:: ίιπποπεπ:πτ,:ΙίιιοιΓε :ο

ίοπιπτ οίΙ`ο :ΙοΙιᾶε.Ο.:Ιο οπιΕ 8: οΙοτ.

Μι οποποπεπι.ιοι,:πιοι ποτ Ρε::ιππε,

8:ο.οιι:ιε :ιο Ιίιπο.ο.πό ΐε:ίι. Ρτεοιοιε

οε ππεΙιιει οΙοΙι&ι ιππιε: πιο:: : ό:

πο: π: εΙίο:Ι Η: πππιπ,8: πω:: ΙΙ: ε

Ιίπ:Ι:π: οιΙ πι:ιοτο ίπ ΐιιτιοιιι ιπεπίιοε

ΙΙιτ.6:πο.π: Ι:ΙίιΙο ποοπ.Ι.ειι: πο”.

πιιεΙι:ε:ο.Πο 8: ιπ 1πποιιιο , :1πεΙιιει

ό: ιπο::Ιπε ίπιπΙ:πε,:ιιποτιιιίοετ πππιπ

ίπΓπΙ:ιι ει: εΙιο.πιεο:οιοε Η οιιππΙί :ιο

Βιπ:ίο ετιπίι,:οποοι Ιοπ.ΙπΙ.ιιο πιππ

Ι:Ιί.ίί Ιίπο ετιπίε,ΙοΒο Ιπ.:Ιοι οι ποπ::

:κι Ιοπ.ΙπΙ.:Ιο πι ππο.ιπΙ.οε:Ιοιπ. π.ίί

ποτΓοπει.οι·πο οπὸιΙ πιο εοοπΓείιί :ιο

οπο ΙπΙΙ::Ιο πί ππο.ποπ πιοΙυε:πτ οι::

ειπιίο,ΓοιΙ :ιο ΙίιππΙι::ι οιππΙίιόο;πϋ

ποιο :οπ:οπωτε ποπ.Γοοιιε Η πιο

εοοιιΓειιίπιο,ποο εππειο: :με Ιοεο:

πε πιο:: πιοΙειι:ο οιιιπιπο,πιίποι π::
πε ΙΙοοπό:Ιε οΙΙιπ:ΙΕ::Ιοπαπ.Ι.ιί πιο

Γοι. Ρτοιοιοε Ιω: :ιωι,:π ε:ιιιτιί πο!

:ιοτιεΙιιιπτοοΙί8ε:ίοπί,πί:ιετπι οοΙί

εε:ιο:πι Ιἰ:ιο ιπιιΕοπι.ιπ:Ι.1.ι.π.οππι

ε:ιιιοιιπτ.Γο:ιιπ πιοποίιιο,οπ π: :ιο

πιο:: Μπι:: ίπΓπΙ:ιιι, πί:ίε:πτ :ιπο:1

εέ:πιπ οΙΙ:8: εΙίιι:ι πι:Ιο:πι πιο πιο

Βε:ππι.Ρτα:οιοε :ιπει:ιο ποπιτπι πο

οπο ::τίιπίπιτ,8: απο: ΐοτιπε πι): Μ..

:Ιε:πτ,:ιοΙοο:ιιιπι επ πω:: ποιο::

ιδ:ι:ε :ππὸ::Ι :ιο ποποιο π: οιιόπ:ε : πι:

:μπει πι: ιΠε ιοιιπε ιτε! Γπο::ιο πει,

πό ποΙο:.2ιε.ιΕ :ιο Γππ.Ιοε.Ι.Ιοεετε.

Εοοο ε::::πιο :ο,οπο:Ι ίεΙΓ:ιπι ::οπιπ·ιί

παι,ι::ιωπ:ιο ίεΙΓππι ιπΙΙιππιοιπιπ:

ιπο‹Ιὸ πιοπειπι :ο ίεΙΓππι ::οιπιπιιιΓ

Ι'ο ίπ εΙιε Γπο::ίο πω:: ππιε τειιοπ:Ιο

ιπΙΙιππιοπιππι: πιω πο οπίτιι πιο::Ιο

ἴεΙΓπιπ οοπιπιι::ί:ιιι.ἔἴ‹ιο €ει.Ι.;.6.:ιπι

ίπ τε:ιοπίοπε. δ: Ι.ΡειιΙιι8εῇ.).ο:Ε2ιπ:ἔ

οιιίιι:ιο ποπ ποιοΙι Γοππί οό:Ιοιππει

:ίο,οιιπι :ΙίποτΓπιπ π: ππππι ::τίιπέ :ιο

εΙίο: δ: ιτε π: ποίΙτο ::εΓπ ιπΓπΙ:πε οι:

8οππε, επι ::οτιε ΐοιιιιε ιοί: επποιτε:

ιοίΙί:ο:,οπὸ:Ι επιπ ετιπίε οίΙ Ι:ε:ΐιπ:,πό

πιοι:ε:ε ιοιτπε ίπίιεοποτί ειιιίοπτε,

Ιιοο: 8οππε πτοποιπιιπό Γπιιι::ιι. Ρτε

ιοτοε :ιπο:ιοι :ιοΙι&ο οοι:ε :ιπεΙι:ει

ε:ιΓοιιοιιπτ,:τΙο πο: :1πεΙιιιιιο οοπιιε

το :ιοοο::π: ιιιπ:Βο.τεπι.Ι.πιιοιοτ.π'.

π:: εδιίο.ποί :ιιοι:πι,ππὸ:ι άσοι:: :ό

Ιιετο :ιο :ιεπιπο.9:πο ιο :πτοει, πι: Γο

:1πε:οι ::οπ::Ιοιππε:ίο. 8: Π:: ίπ ::εΓπ

ποίιτο ω:: οοπιιετο :ιο ειππιΜΜ 3 Γεπεπι



Ν» ΒΕ ΡΟΕΝί$ ΚίίΟΚνΜ.

ίππΒοίπο, :ιπίιοο οοποοιποι οιίπιπ

οίοοπ πίοίιοι οι :ίπ ίοεέ Ιοί. πο οπο!.

ί.ποποποίοίΐο.ῷ.οοίπ ιιιιποπ.ίί›ί , ι.ιοί

απο , ποοιιο οπίπι οι·ίπιοπ οιοοπ πο

πι.ιποίοοίι 8ιο.ιιοί οτίπιοπ ποπ Ϊοίι οι

ίοτιπει Ρι·οίιοιιιιπ , οι πιο οί:ιίοδιοιπ.

ποιο ίπ απο ποίίτο οοπιίπείι οποι

Πίοπίο οι·πιπίδία:,Πιιίιοι οιέο πο, 51ο

Γο οιι€ιειιιιι , πο:ιππο ποοο ο ποπ πει

Βοίι : οι Η οποπι ίοοιιτπ οοΓοίίίοι , πι:

πο πιο πιοίπειτοιιιιιιιι ο πο ποο.ί. ίί

Βοίίοιοιπ.ίιαίιοι οτεο ίοοιιπι πιώ:

το·ιιοοοίΐο ω. ποποι οποσ ίίίο ποπ

Βιοε ποΓοίοί,ποίο παπα ίὶιπι ποπιο

ίίοππο:: οι πι.: Ραπίο.ί. ίπιοποιοιιι

ιίοπο. 8ι πιιίιι ίπ ποίιίίε οόιτπ ίίΓοοιπ

Ριοπιιποίοπ·ιοε:οι ίΐ.πο ίοι·. ΕΠ. ποπ

οιο.ποιοι οι: Ριοεπίθίε οπο” ίο8ί

Βοο. ί. οποιοι. π'. πειτε Μία θ οί πο.

τοΡ.8ι ί. ποπιιποίπίί`ο.$ πο οποίι. ιίοί

ιιίποπιοι οπο οοΓοο ποίίι·πι οιιιοΠιο-'

πίο, οοὸπ Η πι:ιίοίίοίο ίίι οοιιίι ?στοκ

ππΓοιίριο, ποὸπ πο οι εοπΡιοι·ο πο

Επι, ίίοοι οίί ίπ οπΓο ποίίιο: ποιοίίίο

Με 8ιο.τοιίο,ποίειπω Γοπι ι·οίιοπι

Βίίίο,Γοίίιοοι οιοι·οοο ίπΓοίιο:,8ιοιιιπ

:ιτιπίο, διίίπο: ά οικιποο ροιοοΙΞίο

οοπι Γοπεοίπίε οποίίοπο: δ: Η οπο.

ίιπο.ιιι.ίί.ίί οοί ΡίοΓοοεπι.Ροι ί. Ροίοί.

ί.οοοι·ιο.5.ο1ιιιοΙίιοιπ.8ι ί·ί·ζιοιπ.Ριι.Γοί.

Εο.ί.ποπ ιποοίί.π.Ροποίι. ό: ο πο πω.

οίοίί.ί.ίί ίίο.ίποπι οπιπ ίπ ποίίιίε απί

πο: ποπ οοπίίοι πο ποίιίίι:ιιο ποίί&ί,

Γοίίίοοι πο οι·ιπίε πι πο οποίίοπο Πιπ

Βοίπίε:δι ποιοίι οοπιίπἔοιο ίιοο, οπ

ποπ οίι πιοίκιιοπι, 8ο ίί οοί ι:ιι.ιοπ «ο

ιοίκιιοπι , οοποίοπίιοι· οιί:ίοίοιίο.

ἐοοπιτεὶ ιιίποιοι ποίί: πίοί,οοὸπ πο.:

π:: 1:ιοΓείι ίιποοπί πο οο ποοπ οοπ/

:Μι ΡιοίπιιιιιπἘιίπιὸ,οοίει ειοοιιΓιιιιο

ιιίποιοτ οποπιο πο ποοίιιιο,Γοίίίοοι

πο ίπίπίιο 8ο ποιοιιίέίοπο ιππιοπι, δ;

πο ίπΓοίιο απο οποίο οι ποιοοΒιοπο

οιιιπ ΩιπΒοίπο:Ποοι πίοίπιοο πιο πιο;

οοριο ιιιοίιιί: οι ΡΕπο οιίιί.ί.ΟοίΓοι.8ι

ί”:ι.οίι πιο οπίοπι.ί.ίί :ιο οο.δι απο οσα

ίιί.ί. οποιο. οιιιιΠίπίιιίιοι ίίποοιιπίο,

8εροτοοπίο Επι: Γίιπ8ιιίπο ίποοπιιιιπ

πιο ιοΠίίοοο, οίπο:ιιιιι ίπποπιιιπι πιο·

πιοποιπ ίποοίίίιίοπίο,ίί ιοπιοπ ποίί

ίο οιίπιίπο Ροιοι·οι ίποιιίιί.ποπι ιοπο

πίοοιποο ο" οί.ί. ()οίΓιιο. :μπεί ίίίοπ

οτίτποπ ΡιοΒιιιοπι,ιιίποοιοι· οοπίίίο

ίπ πίθο ιιοοοΓοιίοπο, οι ποὸπ πο ίίίο

Εοίοίιπαπο Γοοιιί:πιιιππιοπο Γοποι

ίπ ίπΓοίιο 8ι ποιοοί'είοπο ριιοίκι.ίίι

ποιο ποΕοπίίο ιίίίοοοιιΓπιο : ποπ πο

ίιοι οιιίίίοοι Πι οι οιιοίίίοοι πιαίοποίο

οίΒιέπειτί:οι ίίί)πο πό.ί. οπίοσ.5. ίί.ίίιί,

οποοιιποοο ιοπιποιο Ροίίοίδιο πο.

ό: Ο.πο ίοιο θίο.ί. ποΕοπίίοπίο Βιοοί

ιιιο. 8ο Ο. πο ίιο.οπο.ί. Επιιί. ίί›ί , ποιο

οποίο τοοίαίποππί.οοοπ Η ίιιδίοπι πό

πιοιίι,ποιιίοοίίίίιιοόποπιποιίο, πιο

ίοοι·ίι ΐοδία.ιιι€.Ο. πο ίο8. 8ι οοπδί.ί.

ποπ ποοίοιπ. παπι ποέ`οπίίο Η ποιο

ίοοιιι πο ίπίιιίιο οοιπ οποιο, ποπ οί

ποιιιι ίὶιΡοτίπίἱιίιιι ίίιιιΡίίοί Γοτο πει

ι2.Ρι2τοιοιι Η ιοίίειιοι Ιο οι οποίίίό

απο ίιίιοιίο,ποί:οιοι ειποιίίο, ποπ Η

ποπ ίίπι ίίίιοιί.ίΐ.ποίο8.ί.ί. Η ειποίίίο.

8εί. Η απ. Ιιοπι Η ίοέοι Γοιοοπι οι.ιοι

Ροοοίίο, δ: οποιοι Γοιοιιε ποπ ίπποι

Ροοιιίίιιιιι:οειίοι Ρκοπίδιοπι ίοΒιιιοιπ:

οιίιἶπο Ροο.ίο.ί.ίιί. Ιιοπι οποιοι οπιπ

πιοίι.οοπιιοιπ οοπι ίίί:οτίο ίπ οσφύ”

ίίοποιπ ιιιίιιιιιππί ποπ ίίπιίίΒοτί,οοπ

ιιοπι ίπ οοΠοΓείοπέ πιίιιίι. ΙΕ πο πο.

ίπ Ροίζτιιίι.ί. οοίοιιπο;.6. ε. διο οι·ίι ίπ

ποίίτο αιΓο:οτ Η «Με , οιιπι οποίο πο!

απο Γοποοίπο,ποίίίο ίπΓοίιο οοίποι

οι.ιΓείοπο Βιέιει:8ι ιιιοΡιοιοει Εμ: οππί

ιίο,οοιπ .πιπίο,οίί οοοοίί`οιίοιιι ίπΓιιί

ιιιο,ποίίοιοπιο ποοοποιίο , ποπ πιο

μετα. ποιοι ΡιιιιοίΡοίο :ίίοοι ίΕ:οιιο

πι οοπιιιί. π. πο οοιιικιίιοπ. οιπΡι. 8ι

οοππί
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Πεκιάι.Ι.Π Πι ειιιιιτιοιιε. ιιι Ριιιι.Ρτω

@τα όιιοεΙ ικΜικιιτ ιιι :ιεειιωιο:ιε,

1ιίι!ε!ιεετ,ειιπιω·τιιιε,ιιε! ευιιι Γειτιειιι

ιιε,ροΠεα (Με: Με ιιετΒε. αιιιΓε ὅτε..

ι1εικιάι άε!ίδΕυπι. Νότο κἰεΙειτίο :καιω

πιω εε€τε1ικιΕ άεΙι&ιιιιι.ίΕ ‹ἰε ΓεριιΙ.

ιιΙο.Ι.ιιι.ῷ.εὸιιεκί`ιιε. ποπ ετ8ο κ!ε!:ετ

άεθεετε επί όιιοιὶ ει€ιτιιτ: Νεα Ιιο‹:

:ιό άοεε:ιτιιι·.Παιτ Η τεΠειτοι· Ιεειιτιιε

:Μάικ εευΓει ειιιιΡΜιιόι Ιε8ετιπιι: ιι:

ό.!.Πειιιί.Ρι·σετεται ιΙιιο ιιΜειικιιι· είΪ`ε

ίπ ιιιςι.ιίίΐτίοτιε ι αι1εω ιιιΠι!τιιε Βι

δϊιιε , δ: σπιτι ετπιίε. ΜΒ Η: ‹ὶε ΜΗ. Ι.

()ε!Γιισ.Π ετἔο ιιιιιιιιι Ρτοόε:ι.ιηΠιθ`ί

τιτ.Ριπτει·ειι άιιο Γιιιιτ επεεπιιηίιιΠι!

πω, δ: αι·τιιοι·ιιιιι εΙεΙειτιο ι δ: Ποπ :ιό-

ΠτικιΒιι Π: π! οπικιΞε Ρτοϋπιάει : Γεά

φαι ροτιιιι τιιιιτιιιιι.ειπτὲ, άε ΩΡΡά.

ε.ΠεοιΕαιΠΕ. Νειιι·ι δ: Η ιιειιόιάιΙ2ι ιιιι

ό! ιιοπιιιιιι:8: εΙοπιιιε πιό επι: ιικι,Γειὶ

ΡιιόΙιαι . Η Ιιιιόεε Με ιιι αι , ίϋίΠεεΕ

ιιΠιιτι:Ιιεεε πιό καιεπ ιιεάιτίο άοιιιιιε:

τοπια αιιιιειι ιιειιάιιιο “ω” όσα! Μι

Με ΙΈάε εόται!ιεπι.ιιειιάι.Ι. (Ιω Μπι·

ἐκ. Πε επί: κι ιιοΠι·ο ι:ειΠι. Ρτα:τετεπ

Ροτείὶ εΗεί , όιιεδά πειιΒιτιο ρτεεόιέΗ

ιιιάεπιιι·εοπιιιιιειε ιιιιιιιιι ι5τιιπι :Ιε

Εξω , ί`ειΙἰεετ ιιιΓιιΙΙιΪ δε ΡετειιίΠοιιδ,

51) Με ιιετΙ›ε , ειιιιι "Πω ιιεΙ εθὶιίἰο

πιο: ΒιιιΒιιιιιιε, ιιειιιεΐτ Μ τετιιιιιΐ:ιι:ίοε

πεικιΓιι1τιιε 8:ΡετειιΓειο:ιιε, ό: πιό Ρετ

ίε.ειιιοιιιᾶ υπο ι&ιι ιιοιι Ροκιιιτ ιιτιιιιι

εμε εότι·ιιττι, :στη εππιίε ά Με) αυτι

ει·ΐιιΠοιιε Γ.πι8ιιιιιιε δ: Πτιε: ιιι: ΙΕ όε

Ρεειι.ιεε.Ι.ι.8ε ιι.8ι Πε Βετο όίδΝο,εϋ,

Ροιιίωι· ::Ιειιιοπιθι·πίειε:πό 22υΓε1 ΔΝ

ειιιιιε εόιεθειιιειιιιι «μια :Με Γεω:

εΠει: ιιι: Η: Δε Επι. ιιοαιΙ.Ι.ι. υπάε ει:

όσο τεΓτεε εόεοτόιιτικ ‹ὶε ρεκιι&ίο

πε ιιεΙ ιιιΓιιΙτυ,τιιιοά εΠ ΡτικιειΡειΙε δε

ΓιιόΡαιτιπέ:ιΙε:Ιιεετ ιιι ι:ιιικ!ίταιε όιΓεοι·

όειοτ:ι.ιιάετιιτ ειιιὸά ι·ιοίέιτ εφε εοιιι

ι!ειιιιιιιτιο ειε Ρεπ:ιιίειοπε αει ιιι(ιιΙή ν

τιι.ει·Ξ.εοτυπι εμε ιιοτἔἱτιιτ είτε: Ρετ

ειιΙΒιοιιειτι ιιεΙ ιιιίὶιΙτιπιι:ιιτ ΙΈόε πω.

Ι.οΒ αιτπιθ.ιιι Η.8Ι.ιιιιαε ιιιειΡΕι:ιιτ Γυ

Ρκὲ,‹Ιε Ρτοϋει.&ε.ά.Πγ.άε κιιιιΠεΙ.είτ

:Δ Ρπείειιτεττι ειιιαΠιοτιό ιιι Γε1ιοΙίεΙε

Ρειιόο πιστευα π. ει!Ιεἔἱόο ίὶιΡετ ό.

.ὅ ω Επι. ι·αρ.Ι. ρτσ:τσι.6. Ιιεεεειέϊίο.

£1υὸά Ποπ ΡοΠιιτεοπάειωιιιτιο Γεςι.ιἰ

‹Ιο ΡετειιΒιοτιε ω! ίιιίιιΙτιι ιιεΙ Ρετ

ιρΠιπι.9.8τ με: ιρΓεω.Ι.όε ειι!ιιΙτε.ΙΕ

Ι.άειιιιιιεκι1Β.ό.ειιιόπωπω. νειΐιπι

Μα: εε. ςυεθιο εοιιΓυΙετιά:ι ΗΜ Λο.

Βγ.Βιιτ ιπιτιΠιιιίΕι Βοποίι.όό α» Ιε

Βειετ, μ:: ΡοτεΠειέ 8ι εδώ: ΡΙότ.ιΒί

:Με τεΐροτιε ε8ο ειΓΜάεΒό τεΓροιιίιό

ιιι,ι:ιιίυε Μια ιιετΙιεθιετΠτ:ΜιΒι Πι'.

ιιἰὸετυτ,‹ιιιὸάἱτι εοίιιιΠειο Πιιείτι

εΙιοατίοιιε Ποια ιιεειιΓιιτϊοΜ5 Ρο!δι

Επι: (καιω ιιειΙιει ιΙΙ:,Γει!ιεετ από π·

ιιιιε,8: Με ιιει·όε,ιτ:ι ειιιὸά Γειιι€ιτίε αἱ

ιιιι:ιτε ειιιὸά ιιι ιιιόιειο δ: εοτιίεειιιεπ

“πιό εοπιάειιιιιιιτιοιιε ι·επιειιεΒίτιπ

Γι.ιΙτιιε υιτιτίιπι , ά ΡετειιΜο τιιιιιίιπι

ειιιιι ειιΙτεΙΙο ίειέΙα.:ιιΈ.Ι.ίΞ ε!ε ποπ),

ιιι άε!ιθιε.6.Π άεττε6Μ.Ε: Ιω υιάετιιι·

:μπω Γε Ι12Β€Αϊ εοπΓυετιιόο παπά

εόιιιιιτιιτει· ιιι Ι.οπιΜτάίε δ! ΤιιιΓει:ι.

:εφέ :ό ΡοτσΠεε $ειιειϊό εόΠΠο ἀε

εειιι ειίΐείΞ σ.ιιιί ει·ειττιιιε ιιι εειιιΓει Επά

ΙΙ,εοιιάετιιιιαΠει:Ηιιτ άϋ1:ι Γετιτειικία

ειρρεΙΙ:ιιιοιιία τεαιεάιο τειιοεειτα,ρει.·

ωΡω ρσΡιιΙί Μικτό εοιιίἱΙίο Φιο

ι·ίι ιιίΐεΠειυεφετ ιιιτει Ρτιιιιὸ εΙΙεἔετιι.

@ΙΜ ει·Βο όίεετιιιιε9τεΓΡοιιόεο. ω

πιτιοπιιΒιιε ρι:ειιΙίδιίε ειΠε8ετίε το

Με ΡεΙΝ0,δ2 ετιεΐ ΓεειΈάίι σΡι.ά.ΤΕο

πιαίιι ‹Ιε Αι·ε.ΙεΣ=ιιιτι ὸοᾶ.:ὶ ειιο όεΙιω

όετειτο Ρετ ειιιιι εοιιίἱΗο Βοε ιιιιὸιιιἰ,

όιιὸά πόΓοΙοτιο Πετί άεΒεε:τ, δ! Ποπ

εοικιειιιιιατίο.ρει· ά.!άειιι.ιιιείείϊε. ό.

φαι ταιιιεσ.ετἔ.ίΕ ‹ὶε ιιιι·ειιι.Ι.Π όσο.

9.Π όιιίε ιιιτειιετιτ. ιιόΙ ἀιεἐιιιτ,‹ιιιὸά

Η ειιιΜιιτειιιετικεειιΩι Γειιίοπικι :ιό

-· Μ Μ 4. ιεθ.ι
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'Η

ιε&α:ποπ ιι1εΒε:ίπί:σ:ιπι:ε: ιιεΙ Γερ:

ποπ: ίιππιπε:ιιπι ιπ:εΙΙιει:πεε επιπ1

:π ι::ί:πιπε ἱπ :πιο πσΙιιε εἰ: ιι28:4.:ί

πεειιΓ::ισπεπι 0Ρ0::8:. :Έ σε ποΙσ.ΕΙ.

Π ε: ποιο.6.ίπ πω: Ι.Γει:ι.8ερε: πο:

ποπ πιο: πιο:: Θ. Η σε:τα&π , Με:

Με:: Η:: Π: άιΓρσπ:ι:.πει ει: ό: ιιει·ιιιε,

ΓειειειιιΗ.$ί ειιι:επι πι: ιππιπτει·ε :Μι

:ιΙΙεε:ι:ίσπιππε δ: ι:σπίιΠο 8: οπίπίσ.

ι:Ισπιέ.Πγ.άιεεπ:ι:, εσπειι·ιπει:ισπει·π

Γεπιπ πε εσ οποσ εἰ: Ρι·οοπ:ι,ιπι. π:

εκι:ερ:ιοπεπι εισΓοΙιι:ιοπίε 8ε_πει πι

πω:: οπί:ειι·ε : οπο:: πει·ιιιπ ε:εάσ.

δ: Επι: εδπιιιπι:ε: πει· εσεπστεέ Γε:

ὶιιι:σ. εοπίἰΙὶιιιπ πω. Με εό:!επι- Δ:: ιιπ:ι.ι:.*Ρσπε ειιιοι: σπει:ιιστ πωπω::

ππ:ίο Γει:ιιι:::ιι: , δ: ποπ εισΓσιπιιο. 8:

Ε:: Γε πποε: εοπΓιιε:ιιάσ ιισιεππι:ιιιε

:οι δ: Με.: δε:: ποπ:: εισΓοΙιι:ίσπε

:Με Γεει::δ. πε ΞπΓιιΙ:ιι ειιπι :ιτιππ,ιιεΙ

Ρει·επί:ισπεειιπι ΓιιπΒιιιπε, Γεεππὰιΐ

σπιπισπεπ·ι πιιιΙ:στιι:πιιππιιιι: εκει:

Γιιισι· Ρσ:επ: πι: ΠπιιιΙιει πωπω 6:

μπει: εισπε πειιΓ::ισπε Ρ:0:ἰι1σ€:£

δ: Ξπίπ:ιιε:ε 3:εη:ισπάεο π: ,ἰιι:ιΒιι:

σ: :::ιοπιοπ: ειΠε8::ίε Ρ:σ μπι::

μπε πιιεεΒισπίσ ριοκιππαι πιέ:ιι:: ό:

π: :ει·ιπίπειιιι: άσ.Τπο. Γειὶ ει:ε.ιιισε

π:: Γο::ἱΓ:ἱπιιΊ, οποσ ποπ ποπ:: και

Γειι·ε: δ: οπο:: οπί::ι: εκεεμισ :εἰ πι

ι·Ιιεπτε.:Έάε πσ:::.Ι.ιπ άεΙΙ:Μ.6.π σε

::πάει.Γει! μα:: εΠει,οπω Μ:: ΠΙ: Ισ

ἔὶπἰ:π: π: ειιιιΙιπιιεΙεειοιι:,:ιι: μετά:

π Ισπιιιιπ:ιιι· ιπ ει·ιπιιπιιιίΒιι:.Νειπι

πω: οι: ιπ:ιΙεί·ιείο. ίσιο: πιπΒιε :απο

ίπειάε::ιι: Π: σε πάειιιίΓο.Ι.Π ὰ ι·εσ. 6.

ί·ι.Ι:επι ιιιι·Ιε:ιιτ πιώ:: οσΠε: ειιι:ερ:ίσ

:ειιιιπίι:π:κ,Γεειιπάιιιπ σπιπισ.ιΙΙο

τιιππ,συί πίειιπ: ιιππ:π εΠε πιπΙεπειιΐ.

8: ποπ Με πω», εππι πω: πε! εἰ.

δι1Ξοπε Γ:ιπεπιπιε, ποπ ιιεπισπ:ιπ πι:

ειιΓα:ισπε σε: Γε:Γεά ιιεπιειπ: Ρε: πε

:ετπιιπ:::ίοπειπ ΡετειιΓ:ισπιε σε! ίπ

ΩιΙ:ιιε:οιιίει ιιποιό:π πο Ρστιιι: που::

σο:: εσπππι::ι 66ο. $σΙιι. πι: :επιβ

:ιοπιΞ σε πσιιο ποίΤε ίπίπ:ιιι.8: οικω

ποπ σΙ:Πε: εκεερ:ισ :ιοΓσΙππσπιε Βι

έ::: σε ιπΓιι!:ιι ευπ·ι πω:: σε Ρει·ειιίἔ

ίἰσπε εππι Γειπ8ιιιπε : π πι: ιππε:ι·ε:ε

:ιΙΙεεπ:ισπιππε οι σπίπιοπιπιιε Πισ

τπιπ , ειιἱ :Ιιειιπ: εισίοΙιι:ιοπεπι :Πιτ

ι

ει·ειπ:ιπ πιιπππιπ όοπ·ισ:πππε σιιο:ιϊ

μοιεει: Ι:ιΡιάεπι σε :Πει άσπισ , 8:

οιιεπάιιιπ πσπιέπεπ·ι ιιι.ιΙπετειιι:: , πε!

ἰπ:ε:ί·`εεὶ: , σε πείει:ιι: σοι: εσι·ιῖ πο::

Γεεε:Ι::οιι2:ἱ:ιιι· πιά Π: ίιι:Πει Με.

ι:Ιι.ιπ·ι.ιιιάε:πι· ι1ιι8ι! σπ·ιπε: :επεππ

τω. :ί σε πι: πι:: άειε. ιιεΙ εθ`ιι.Ι.ι. 8:

Ρτοπ:ε: ιπσε::ι:ππιπεπτ.ΙΈ σε :ι·ιιπΩ

:ιό:ιο.Ι. ι:οπ::οπει·Π:ι. 8: :δ ΜΗ08επι

ΑπιπΙιαπι.Ι. πε ΜεΙ:ι.6. Γειὶ Π μα”.

απ:: ιιιι;ιε:ιι: ποσά πιιΠιιυμπειπ·ι πό

Πα:,πιισεΙ σε: ποπ ΡετεπΠε:οπ::ε:

εσ ποπ :επεπ:ιι:.πι·επ. επ:::ὶ, σε πι:

πω: ποπ:: πιπἱσ. μια:: επι.ιι:. ε. εινα:

Πιπ:.(). πιο παπιε.Ι.- Γειιπιιε. σε τπεΙἰπε

εἰ: ιπποεεπ:ετπ ΔΙ:ιΓσΙιιετε 81ο. ΙΕ σε

Ρα.Ι.πσἱεπ:ειπ.επ::;ὶ πε Πωσ. επιιι.!ί

εε:.Ο.πε Με οι:: Ιει.Ι:Η.Π.α:Ι Με. Λουί

Ι ιπιπ.Ι. Γείεπ:πιιπ, 6.επιιΓειπι. πω: :ε

Με Ρ:σσει:ιο, 8: ποπ έπεσε :εΠε.:ιι:ε.

Ι.άιιο Πιπ: Τι:ίι.άιι: Γεει.ιπόιιιπ πσ:π.

πω:: εποε Γειρίεπ:εε οιιοΓι:ιεΐ, :μισά

ΜΗ: ιπ:ταιιε:ιιπ: ιιοπιιιππ ειιπΓει οπ

Γεπάεπ άι,οιισό :ιιπε οπι!ιπε: :επω

:ιι:,Ιιεε:ιιπιι: πιάσω:: Γεε:Πε πο:

πε πιππιπι:σ :ιΙισι;ιππ·ι, δ: ιιοΙιιπ:ει:ε.

Ο. ι!ι:θεα.Ι. ποπ Με:: πιιπι.ι:. :Ε σε π:

δ: π: :ιτιπ:ι.Ι.ι.6.πιισ:ιεε.εκ:τπ,άε πο

ιπι.ι::ιρι:. που: :Π8πιιπι. Π ιιε:ὸ ποπ,

(με :ιιπε σπιπεε ποΓοΙπεπ:ιιι·. ει:

::ἑ σε ρι·οοπ.ι:. ει:Ιί:ει·ιε.:Ε πε :Μπα

8:_σσιί8.!.Αι·ι·ι:ιππε.δι ε:τε.Ο.όε πιο·

Β:ι.Ι. Γι:ιεπ:ι:ι. 01111188 ::ιπιέ ιιιεΙίεεε π:

ει:::ετι :επεππ:ιιι·, δ: πε π·ι:ι!εθεί:: :ε

:πει.πεΞ:Επε παπα, Ρεσιιππιπ:ε: εσ

παπι:

 



Β Ε Ρ ΟΕ Ν Ι 5 Κ Ε Ο Κ Υ Μ. τη

2 έετιπτιετττ.ΟυτΙ.όυταοΧ.Ετ Με εΙε Ε

ττττΗ ιττετετία οι Μπι: εί`τ ποτ.τττΪτἑ,ιἰε

+6110πτἱ€ἰ.$.ΡοΠε ετιτα:Πτοπετυ.* Ροττε

ετωτι,ευὸτΙ ΡΙιιτεε Ιιοιτιτττεε ΡετευΙΣ

Γετιττπ,ιτεΙ :ιΙὶὲε οΙτιπιπιιπτ ιτεΙτ ττιτιΙεί·ῖ
άστυ ε6τττιίρετιιτττ:ιμιετίτυτ ειιοπιο‹:ἰο

δ: φωσ Ποτ ριττττει1Εί.είται]15εωε

παταω άΙΠτσΒιιεκτυτ εΙειπηιιτιι άεάε

τίιτ ἰτττετ ΓειπετίρΓοε,ευτ ε6:τε εΠοε.

8τ Επι· Γε,ευτ ερμτετ ετιτἰτ Ρτἰιττὸ

Ρτουοεαυττ,ευτ που. 8Ι ερμτετ, ει::

Ρτουοαιπε όες!ίτ ε!:ιττιτιιττπ, ω: με

ι1οεπι1ε.8ι ΡτουοεΞε,τεπετι1τ.$τ Ρτο..

ι1οετιτιιτ,ποπ τεπετιπ:υττΕΕ φωτ".

Ρα.ΕεεἰΕἀἰε.Ι.ῇ.Θ.εἰιπι Αττετε:.ΕΕεό Ιε

εεττι ΑεμιτΙΞειι·ι.Ι.Π ε:: ΡΙε8ίτε.β.τεΒετ

ΜΜΜ. Η αυτετπ :του εΡρατετ τρία

Ρωτώ Ρτοιιοεαυττ , ιτειπετ πεεετιιτ:

οι ΙΕειά Ιε ετη ΑευιΜπτ.Ι.ΓετεητΕεω.

@ειπα ίττΕτιττπει:τα.δί ειιπειττ ρΙυτεε

ότιιπ άειτωτιτω εοτιττα οιΙΙιτιπ,Π ΜΜ

τιιτ Ιοεο υπίυε,ΒειΒετ Ιοευτιπ Η: :ά Ιε

ετπ ΑειτὶΙἰἄ.Ι.τΙΙιτὸ.ῇ. ρττττιο. 8ΠΕΠ

έ.Ειιτ.Γε. άτε.Ι.τ. δέ υετὸ Ποτ: ΜΒετι

τετ Ιοεο υτττιιε,Γει:Ι ρ!υτίυτη:Π υυΙττε

τ:: αετου: τ:ιτιτυπτ, ιτεΙ τ:ιτπυττι οει:Με

τυτ1::ΒειΒετ1οειττπ Μ. ΙΙΙιιά.6.τ.ΕΕ Διὶ

Ιε.Ατμ1Π. δέ αιττετττ ιωΙττετειιιετιωτ δ:

οεετάετιιοτ , τυπο Γεω:: τι: ΕΑΜ Με.

Α υιΙ.6. ΕειΠυτιτ. Γεά υιιιηιιίάζτάετη

ΙτΠε8.ΟοτττεΙτάε Πε.τεΓροτι.τάεπτ,8τ

ποτ1Μεω.ΝΔω Η εοηθάετεε εειιΙῖιε,

1·.ιι18ίτ1Φ1ΕΠΠτ Με ειέ1Ιοττετ Γεω .και

Γ.ιττοττεε,πό εΙτ άΙΓεεμπτο:ιπΕ μο

μετ εειιΓειε,ττικε ίιτόυειιι:τ Με @Ηο

ττεε ίεττ πεειιΙΞιττοττεε:τωπι Ιε ε Ωστ

ττεΠει άε Εεε. τειιετυτ,ετιιί τΙοΕιπτι :ό

τὶττΙἰτ.τΕ π! Ιεεετιπ Οοτηε!ιατττ ‹:Ιε Ε·

στη!. τη |εεε.ειάεο σ: Με ειιΙρα που

πειιίΡετετιιτ άο!ο.!τει:1ΜΒ.Οοτο.άε

Εε.τεοετοτ,ειιτ 81ΜΙυιπ Πττιπιτ:Ηι:ετ

ττοτι οεετάετττ.ττ. τ!ε ίἰε.Ι.τ. :του Ιἰε ία

Ιεεε Αειιί.ιπ1άε ε: Με εοΙΙτεε,τιυὸἀ

Η ειπε ρετευττωτ ίπ Η:: , ειτὸά Μο:

ευτυΠώετ εοτττεπιρΙεττ άεΒετ : Γεω:

ιτικιττάο τα ΡτοΡοίῖτο :ιΙτευτε ρετειι

τττιιτ. 8τείτ "Πο , τρία ει: ΡτοΡοίἰτο

τω τ€τ1ετυτ,εΙ·ιιἱπ0|ιτἰτ0£εἱόετε:ίἶει1Ε

τ!Ιε,ι:1ιιτοεετάίτ:οοτι Πε τη τττει:ιιυόε

υἰάετυτ,ς~υὸὸ ειιτ τη ήττα Μεμιεττι σε

ετεΠτ , ειιοά ττοτττεττεατυτ Ιε8. (Σοτττ.

‹Ιε Βε:1.ιπΕ όοΙο Εεεετττ:ι1τ ΕΕ ε'ε·Πε:τ.

Ι.ρε.8ετάεο απτά εάοοεπί ττττετπιιτ

μοΒετε, ειιὸά Εοττιττ:Μτε θι&:ι Ευε

τίτπίτι ή". Ρετ τοτε δ( ειδτίοττεε ιππ

εΙΙε8.νετιιτη Βοάτε Γεειιττόυπτ Ιεεεε

τπυτττετρει!εε :ΜΜΜ τω Ριτιτίιιιτ ετιτί

τη ήττα Ρετευσετττ,Εευτ ειιτ εκ μο

47Ροίϊτο.νΒετ.όε Ι:οϋ.*@Μο ΜΗ:

Ρετ :Με είὶ. ΡοτείΜε Ποτ. ΡτπεεΡίτ

ίιιΙ:εΗτο , ει; ίετιτατετ είιτε Ρτ:εεεΡτει,

ιιεΙ ττυίό ίιιττΠε ΓυΒ ρα:τκικ.Ιί.8ε @τη

τα εοτιτυτικιεπι ΡετΠθετε: , ΡτεεεΡίΕ

εκ1ετιτ Γυβ μαπα ::τ.!ίΒ.άετιπάε Ιππ

τ:ερττ Μ: Ρα:τκι τ”. τιτοάο εικετττιιτ,

τιιιτηιιίά ροτείὶ:τε ροίΒίτ ετττσετε ο·

πωπω Ραττεερτεεάτέ1αετ δέ υπΕπιττ Ψ

Πε:ς1εττ1 οττιτπΒιιε Πτετίτ ὶεοΒεάἰεττε.

ΠΪίἰ εμπίε Ειτε ότ.ττοτι οΒτετττ.Ι.ῇ. δ: ετε

Γεεπτε εοτττιτπιειεία 8α:.ιπ εττττ;ξιιτ Μ.

που εοπτεΠ.ε.ειτοπίεττι.ίο 8.86 Η:: ‹ὶε

Ρα:τι.Ι. τεΙεἔπτὶ. Ιτεττι το εοττε&ίοττε

απτο: Ρετζοπω,Βεττε Ροτεί'τ Μπαώ

άεττττκιτίο ἐτιΪεττἱ,Ιῖ ρεεε:ιτ,8: απτο

πιατα Ιω: ετἰἔετετ:ιιτΟ.ὸε ττιο.τττιΠ.

Ι.Ε.8ι Ψ1ίΠτεταιτοττε άεΙτέΕ,ττετατιιτ

ροειπ : ιτε Ο.άε εΡΙΓε. ειιπὶἰ.Ι.ἰῆ. 8: εε

ΐεἔ.ί·ὶι.!.‹1ιιἰευτηυε.ὅ€ τη εοτπιιττπείει

ΡετΕΠεττττΙσιω Γειιετοεπό εΠε εόυε

ω: : τα Γεωττάε η. ν.ετιιτιστο. 8: ειτοτ

Ειστε: ρτεεεερττι,τοτ Η.ιετίτττ έττοΙ:ε

Ετεττττε.ειτε.τΕάε υεττ›. οΜιε.Ι.Γείτε

ἀεϋεττιιτε.8ε Ι.ειιοά άτεττιιτ.ττεε @Ιτ

δτι1ιτι οἱ: 2Ιιικὶ όεΙί&υττι πωπω: Ρα:

ιταπτ:υττΕάι:ΡττικεεΙτ.Ι. ττιττηυ.·ωι.

Εεοττττα ιατάειιιτ, φωτ! υττιπτι :Ελατη

ΜΜ Σ· Ευ::



Με τ5Ε ΡΟΕΝΙ·δ ΚΕΟΚΎΜ.

επι άεττδιιιτπ, ΓετΙἰεετ τποοεάτεπιτιι, Επι: τιετε.τοτττ.Ι.Β τι: Γεττριοτπ.8ε :τά

Με: ΡΙοτιι Ρτεεεεπτει τπεοπιτπεπιτ Γι: τιτιτειο.τττΡο.Ι.τάειτιο;.άο.ΟοτΙ . άιιτῖ.

ειιτει.ιιτ8.τΈΙτ τιι.τοτ.τεε.οτ.τ.τ.ίπ διι.8ε 4.8 πο.ττοε τιι $Ρεε.τὶιτ ορετιε.*Ροπε 9

Ι.Γεο.8ττίτ.ιπιι.ετ.Ι.τιπτεττεε.6.όε Ρο:

ττποι.οπιτε Ροιτιο ει) τπ ΡΙιιτεε Ρω

πεε τπετιτειιι,οεΙ ΡΙοτεε παπα οττἔ

τοτ:ιιΙιετιι ι:ιπιεπ που" πο: εοπτειι

τοε:οτ ΠΚΚ εξω: οτι.8τ Ι.ιιοτ Γετιιιιτπ.

τπΡττπ.8ι Ι.ρΙοτιι.Ι.εοπι ει: οπο. Ριο

τετ ειιτιπ ρωπιιΙεοειδιτοπετ Γεττιιιτεε

τπιρεάιιιπι:πτίτ οοιιπιιιιπ πιω οι: τπ

ποπ :τυποι το εΙἱει.-τἱιιτ ι:ιο.τιιρ.Ι.τ.ιιπιτ

επττπ Βιδτοπι τεΡοιιιιοτ, ποσό οι το

οπο ττπρετιι πει εοπτεπιπιιι.τΈόε οτ

8: οτ τιτ.Ι.τττ.5.ειιπι τετιιιτ.ττ·:Π εετ.ρε.

!.τε&τι. είτ.ειτιτᾶ,ιἰε εΙεε.ε.οίΗεττ πιτ.

8ε ιτε τεΠτ.ε.ΓεειΞεο.οποιτ ιιιιτεπι ιτε

Ιτιιτιοεπε ρΙοττετ εττε:ι εεπιτειτι τειπ

ποπ πτίτ ΓεπιεΙ Ριιπτιιτιιτ,ρτοπιιτοτ Η:

«τε Γοτ.Ι.ετ οπτ.8ι Ι.ιπ Ηετεπάο.ε.τπ

Βιπε.οιιτπΡΙοτεε ρετΓοπει: ποπ πω:

ετ: τιιτιτο τπΗι8εποπ.ειτιτ:3,ιτε τι.ιιττ.ε.

ει: ίτ.9.ττ.τιεπι τι ποτε ΡΙιιττετ αΙτοιιειπ·

ιιπο τπιΡετο ιιιιΙπετιιοετττ:ιεπειοτ το

πιω οι: οοϊπετειτο,8: ποπ οτε οεετίο,

ΗΣιιι1Ιεε.Αποτ.Ι.ιΙΙοό. σ.ττπ:1-.δοτ.ιτί

εποε οοτοιιπτ,οιιοι:τ είὶ επτά οπο ιτε

Ιτέτοπι,ετιπι ίιιετττ πιπτοιπ οπ.ιι Γρε

ετε: ὸεΙτποιιεπἀτ.Πεοιἱ ιιτιτ Γοιιτ άτ

οετΓκ ΐΡεετε::ιιτΠ ρττιπό τιιιιιιετττ,

ὰ ροττε.ι τπτεττεεττ.τΈάε Ρττ.ιτε!τε.Ι.

τιτοπτετ ποιπτετε!τιιττι εόιπτίΓοπι μι'

τοιιτι. Με εΓτ Γεπτετιττα , οικω τρΓε

Ιοιιπ.‹τεοεατ ττιοττ:‹.ιιισ:τιιοτ ετοοπισ

στο επι ΐεπτεπιτα ατεπειιτ ειιεειιττοπτ

ιπτιπάετί:δαιτι εκεειοεπιτο εοιππιτυ

απο· ιτεΙτδιοτπ Γειι εεε.ποττι:τεΓρό.

:πιω Με Γεπτεττιι εὅ ειτεεοττοπιππΐ

Φωτο Ρετ εττεεοτστε:,ειοί ειιτπιττεεει

ιιοετπιιιτ.ιτιττττ.ο.ν,ποπ ίτοτττε. δε ετι

Ρτιιι.ετιιτι Ιιοιπο.8ε πιο επτπττ”εττ πιτ

ειιι=ιεΙο “ΡΜ οεΙ ττιεπιτ:ιτοιπ,ποπ με

εειτ.εει.ειιιεΠ.πιιΙεε.8ε ειιιιτιο.ιιοπ οι

ετοιτεΙιτ.8τ ειιΡ.ττ ποιπτετάτοττι . οτε

ποπ τΡΓε,ΓεεΠειτ οι:ετάτε.ειι.οιει”διο

ιπο.Ιτ ιιιπιεπ ιτοτυοεετ·ι!ετττ @τότε το

πιιεπι,ιτοτ ετα: τι ιιιιττεε οεετάειτιτοε,

Ρεεεειτ,8ι τιοπιτετιτα εΠ.επ. οιιαΠτο.

επιπ πιτπτΠε . 8ε εειΡτιο. ΓετΙοεπ.6ε ε.

επιπ ποιτιο.Γειτ πεε τιιιτειτ , ε1οτ τοττιἔ

ποιπέπειπ το ιποττετπ ιτεπιππι,ρεε

απ: πιο στΗετατοτιοτεε οοπο ειιιτιπο

τπιτ:3εττ ΡοΠΪιπτ, ειιιοτποάο τω” 82

τΙοοπιοιτο τει.εει.ο.ε.οΗτ.8: απ; εοιπ·

ΡΙοττοιιε ιιΙττε.πεε ΓεεΙοε εοπιπιττιτι:

ιΡίο: τοιτειτ:πεε Γειτπ€υτπεττι ετΐοπιτττ,

ιι: ε:ι.ο.τρΓε τοιτεΚ.δε ε.ίτ ειιτπ.τπιὸ πιτ

πτττετ !)ετ εΠ.εει.ο. πιειτοε. 82 Πειτε το

πω: ΡΙειειιτοτ.8ε ειιιτειπ εοπΓει.ο.ττττ.ε.

ποτιποποοατιτ.οποε οπο Β:ιππο Με 49ο ποτε τ8ττοτ.ΟιιτΙ.ιτοτέι* Σεπ οιιετο,

οπο παπα ιττειιπτ είτε ροπτει:Ιοιπ,εϋ

τττεπι τιι&οτπ Η:: οι °έ.8ιτΕάε πο”.

ιι&.Ι.ττι.ροπτειοτποτετπ πιιιτοττοετι

πο Με Ρεεπε:ειοτιι οιιοιτεε ει: εοιτε

?ποιο το ρΙοτεε ραπ” ποτε τπετάττ,ει

τοτε άεπειτιοτ είτε εοπτεπιτ:ΙτεεεΜ

τιετε Ροίτ'οπιοε ειοιιτεποε μου ίἰτ οι

οπο παπα :τυποι το ιιΙιετιι, ιιιΐ.ιττε`ιιῖ

είτ. Ροτείιπ επτιπ ι·πιιτοτε παώ ετι

πιτπ:ιπιτο πε! ειττοεπιτο,οτττετοτ τε

εεάετε .τ πιιποτι.τΕπιιιπιτε.Ι. διτετιιι:.

απ·Γεπτεπιτε εοπττεπ·ιπποτί:ι. τι: Πει

ττιπ πιειπάιιπττιι ε:τεεοττοιιτ τπ @Με

εττιπτππτί. ΚείΡοπττεο ετττττπδοεπ

ιτο :ποτε το τΙΙειΓεπιεππιι πετώ η».

ΡεΠιιττ , πετ οι τιιτεει·ιιιπ τείτττοιτσ

Ρεττ:ιιικ ποπ.Ρτιπιο “το Ωιιττιπ-Ροττ

στη Ποπ ιτεεεπι εττετιιιτι.ττ. οοιι-:Πτο

πε ρτιπι:ι.ττειιτ Με. Ο. ότι Ρετεπ.Εεπιπ

τεοε.8ι πω: επ τπεόπτιεπιτ εττεερττο

1εειιιπιπ Ρτοπεποτιοπττειιιτοτ.εκττΞ,

ιἰ€ ιειιιοοε.ε.ιιετιι€ε. 6: ε. ειιιπτειιιιτ.

πιο

 



ι ΠΕ”ΡΟΕΝΙ·8 ιιιεοτινΜ. οι,

Μια οι: τει'τι.Γοο.ε.Ιτιετ:ιο.8τ Πιο οι»

Πειετστ οσοι.ιιιιι:Ιειτ ίετιιδτιειιι ει:ιτ:ι

ειιτιόιει τιιΙετιτ:ιιτ (Με οαιιιε.ι.Π στο

όιειιτι.8: οσοι Γετιτειιτιει τ:ιοίτ:ιΙιε οτι

Ιου εοτιττει τιισΠετεττι οττειοτιιιιιτετιι:

ιιτ Ηἱειε οωιι.Ι.οτιιτειι:ιιιτιε.ιτειιι «κι.

τωι ι`οιετ Γετιτετιιι το ττΙϊιε οιιιτιιοσε:

στ (Με οο.οτα:Γετ.Ι.ιι.8τ :το ειιΠ.τεο.

|.ιι.ιτι Γεεσιιιιο ιιετὸ ειιί`σ , οιι:ιτιάο ι

Γετιτετιιιιι ;ιοοεΙΙτιτί ιτε! το ιιιτι:οτιιιιι

τεΓτιτιιιοετι ιιοτι οότ,οοιει`τ οι τω"

ιτιώτιιιετιιι Γετιι€ιιιι ωτεεστιοτιι ω.

ιιιιτιιιιτ ιι.ο.νι.6.Πτιιιστοττιι8τ ε.είι Γοε

ο«ΜΗ.6.οοτιο.ΟιιιΙ.οιιτΞί.*Ροτιε πο,

@ιο Μοτο: ιιοτιιοοτοοιιιἱτΙιιἔετ-ι,

ιιιτιισιτ ποτε ο ι ιιο πιο ε στι,

σει οΙιοιιο‹1ιΙΙιειτστιιΐουτετιτσι· οστι

"κι τιιτιοιιε Γιιει·τιττιειιτι δε οποιοι!)

Βοτιιε τετιετιτιιτ ιιοε Βιεετε:8τ Η Έεείτ,

ιιστιοσιιιε:ειιΓετστ ι οαιιαΞΕτ Μάο

τιιι· οσὁά τιοτι:στ ειτττὲ,‹ὶε εΙι:&.::.Β.

δ: Ο.8τ ει: τειιιιε εεεΙε.τιοτι ιιιιο.ε.Γε

εοτιτὶο.8τ :το τε8.ιστ.ο.σοτι :Η οιιΙΙ

οτοτίστιι.ιιι νι.8τ τΈοε εοιιάι.ίτιΠιτ.

ἔτἰΙισε.6τ Ι.οσιοιιττι. Ει:οτιττει ιιιοετιιι·,

(Μι .ιιτιιιετ.σετι.:ιιιττι . Γτιετιιιιιετιτο.Ο.

ιιιε τει σκο.τιδτιο.Ι.ιιιιιι.8τ ειιττει,ιιεισ

ἱιιτ.ε.!ἰεετ.ἰιι νι.οιιιιιιιε Ιοοιιισ: Ρετ

Πιετ.ιτιιετιτιιιτι εοτιιιττιιιιτστ οΕι Μιὰ:

οετΙεεειιι οτοιιιοετιιτ.:ιά οιιοιὶ οτε,

οσοι! αυτ τζιαι , οιιοιι εΠοτοιιιιιιτϋ:

είὶ οτοιιιοιτιιιιι οτοοτει· τιιτοιισάιτιε

Ειτ:ιετιτιο ι οι τσιπ: Με Γιιοτειιιετιτσττι

οτοίτιτίι τιιιιιι οοετιιτστ,οετιστει οφ

:Πίτα . Αιιτ εΙτ οτοιιιιοιιστιι το Εισοτέ

ισιιιιιτίε:8τ πιο:: ιιιταιτιειιτιιτιι οι οιιΙτ

ετιτοτιστιι,άεοτιιιττιιιιτ τειιι ιτε οσε:

:ιειτιιτ:ιιτ οι αΙιιε Ιεειιισι 3'.ιιιΙεο.υγ..

Ε: όιειτ,οσοτι οιιοιιι:ιτετ· τιιειτο:ττιιι

Η οτοτιιιΠιιτιι.σιιο ττιοτιο,Γει|ιεετ Πι

οι τιιιιιο σει τσι ιτε:8: ιΠιιιι ω ειτ

ἔεὸιτοοίετστιτι.ἐἀε οοε.Ι.ιστιτ'οετι

τιιιιιι.6.οεσετιιιιιετ.6τ ιιιιιιιιι.άε πιο.

τι.ίιτριτ.ο.ιιοΙιιτι.8:Εάε ιιετ.οο.ι.8ε

τιετοΙιτετ. δε!. σεΙστι. 8‹ Ι. Πιοσιατίο

τιοετιιοοο σοτιεεοτε.8τ ιο οΙει€ιι. 8:

τ·Εοε θάειιιΠ.Π ὰ τεο.ο.οσοο ιιιιιοο.

Αιιο ιιιοτιο όιειτοτττιιι!ε α3εεοτιιιιι,

Η εΠ ιιιιιΙδ οτοιιιιΠιιιτι:οσιτι ιιιτεισε

τιιεστε οοΙο:8τ τιΞετετιετ.Εειι ιτε οοιι.ί

τοτε άιιτιιτ ειτοεοιιο:στ το ιιιιι Μοί

Βστ εοτιττειτίιε, ιστιιτιιετιτστιι ι:ιιιιετι

εοτιι·ιττιι:ιτ:ιιτ'έ.ρτοκισιε είτ άιέιιιτιι.

8: οτε τισ ιιιιιυτΤ.οτοιτι.ο.Πγ.Ετ οιιια

τιιιιΙειιει:ι σιιτιιε εκ ειιιιιιε,8: οικο

τιιοιιιι,8τ ἐι ιιιιιετίιτ οετίοιιιε οιιοτι.

ειτε εοττιιτιιιτστιτιιτ:Μεο τιιοιιο :όσο

τιίτιτι ιοίιε ιιιιιΙεδειιιοστιιειιιιιε οιο

οτοι σοι επε,8τ ττιιιιτὺτιι ιτιτέτοε το

οεττιιιιισιτετ εοσόει·τιτιισοίι:& Νεο

είται οτωΓειιτετιι ττιεττετιιιτιι άτττιότο

μ τσιιι ‹ιε οοειιιε,ειι ιιιιιετε'^' , οιιιιτιτιο

ιιιτετο τετιιτιο Π: Βιειετιιια ιο Β.ιιοτέ

όεΙιτιοσειιτιε,6: οσΞόο τιοτι , δ: οιιιο.

Π: ιο Με Γεωειωω. Ετ οτιτιιο Με.

τσι, οσοτι ιτιιετοτετατιοτιεΙεοιε ος;

τιτι οεοετιτ ι·εΠτιτιοι,δε ιιοιι οιιιοιιιιτί.

ίΕοεΙιο.άοοΠιισ.Ι.ειιτιι οσιόΞ.ιΈόε

ΓσΓοε.τιιτ.Ι.ιικε.6.ιι.οε οοειι.ι.Π οτα.

Γει.8τ Ι.οετι.τΕάε :ιδιιο.8τ οιιιιο.Ι.Ατ

τι:ιτισε.ιιε τω. 8τιειιστιι.6.τιατυι·ειιιο.

οκτώ ιτε €ιθ0.0.Πειτιιτιιιιι.& οι: τω".

ε.οιιιιι.8τ σ.ιτι οοετιιε. Εεόττο σΜετιιι:

ίΕοε οι: οιιι τιοτοτι.ιιιΓτι.ιο.5.ειτετει

τσιιι.1τετιι εοτιιιο οι ετιΞ, ιιιιι Η μι.

εσΠετο αΙιοσεττι Μι οεείι3ετο, οιιόό

οτιιτΓιιττιιτιιτ , οι ιιοιο δ: ττι:ιιο ιιτιιττιο

ιοείει:ετιτιι το όσοιο.Ο.οε ιιιιιιτ.ι.ίἰ

ιιοιι εοιιιιιτιι.8τ ‹ιε Πεετιισ.Ι.ι. Ιτεττι Η

ίιτ ιτιοεττιιιιι , ουτε εκ οιιιτιοιι: ρετ

ειιίΪετιτ , οτεεΓιιιιιιτιιτ εοτιττ:ι σπιτια,

δτοπιοΙιετιιτ οάιι.ιτιι , οι τεΠτιιιοιτιιτ

τοσοι: ιιισΙειιι:ετ οι οττιιιτε Πιο: οσ

οιοτιοι.ιΈιιά Ιεεετιι Αοιιιιιοτιι..ι.ιτετιι

ΜεΙει.6.Γεο ο οιιιτει.8ε ιιο.ΐ.τιτ.οτοττ·.

5. 8: εεττειιιι τιιιιτετιεττι. δα. ει! φοιτ

ι το
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ιτε ι·Ιιοοιιάιιιτι οΠ,Γοοϋάιιιιι εισαι οι

οι: ὰ πιστα: οο.Ογιι.Βιο ιιοι.οιιτι:ι,άο

ι·ο8.ιιιι·.ο.οοι:ι. ίξῇοειιιι οκ ιιιτοοιιο

μια· , ΓοιΙιοοτ Βιιιοιιε οι οοιι,υοιΓιι

:οι ιιι: ΡιιοΙιοιιιιι, ειιιι ριιιιετιιιιι : :πιο

οι: αΙτοιιιρι·ιιιοιιιιια , οι: ιιΙτοιιι ριιοΙΙ.

οιιιιι.Ρτιιιιο 8‹ Γοοιιι·ιάο οεΓιι ΑΜΝΗ

πιιι· Γ.ιιιοι,8ε ι·οΠιιιι€ιτιιτ οάιιιιιι:οιιιιει
ι ι 4 . . .
απο ιιιιιι ιιιιι Ιιιικιιιιιο Ρειτ13,οοτΚι1ιπ

οίὶιιι το ι:Ιιιοιο Ειιιοι·ειοιΙοιιι οοιιΓιιιτι

Ροτιιιε ιιίΠιιιιι ὸοϋοιο , οιιὲιιι οάιο

Γειιιι.ιιτρτεοει1ιο8ιιιο Ιοεο, απο οιιιο5.

8: ιιι€ιι.ιΕάο ιιο€.ιιιι.Ι.ειιιοτίοε Μοιι·ι

Γοιιιιο.& Ι.ιιιιοτιοε ιιιΙιι . Τοι·ιιο αι

ἴιι,‹μι:ιιιὸο οι: ιιιια μια: ιιοι·Γιιιιιι ω»

ΡυΒέιοιιιιι,'οιι αΙιο:ι ΕπιιιιιΡι , ΓοιιιιΡοι·

μα: οτΕιιτι118 μι παπι: ιιιο σο: ο

τιιι· οι: μια:: οάιι,.ίιιιο οιιΡιιιτο ?αυσ

ι·ιε:82 οι: ιιω τοπίο οαΓιι Ιοοιιιτιιι Μί

ι:Ιοιιε,οιιι ιιο:.ιιιιΞι.Ι.ιι.ρ“.οι:οιοικιιιιι.

Κιιτιο αυτι-επι οίι:οιιοιιιοπι ΐειιιοτ μι

Μιουε Ριεθοἔιὶὸοοο: ·ιὶιιΙιιἶι.ιιΒιιἑριἱ

ιιειτοιιιιιι:ιιτ . οριιιιι. .ιι;ι πιο. ιιι

ιιιιτιι.άο ι·οΠι.6ε αι ουσ: Ριιι·.ιιι :εμπε

Γο.5.9ιιιιιιιοΒιοιιι. οοιιιι.ιιιι.τω ω:

ΒιΙΓιιιιι οπο ιιιόοι:ιιτ ουιάοιιτοι·. @οτ

τιιιιι οΙϊ οιιιιτι,εΡ ιιι ιι·ιειΙοδοιίε Ριιιιιο.

ειδ Βιιιοι· ΡιιΒΙιοιιε ιιοτΓειτιιι: ιιτ Ηίάο

ΡιιΒΙι.8ε ιιο6ΗΒα. δ! ωιι.ι.ικιωιο.ς.

ςό'ίΙΙιοιτο.ά οι: ΗόοιιιΠοτι.Ι.ίι ὰ πο.

8: έξω! Ιοε. ΑοιιιΙ.Ι.ιτιι ιιιιιιιοι·ιιιιιο.το

:Λου άοΙιιιι·οοειιιοτιιΡοιιιδο ιιιτοιΡι·ιϊ

ιιτιοιιο οΒιι ροοιιο ιιιι Ρο πιο πιο .

Ηοιιόεε οιιιιιιι οιιειΓροτειιιι:!ιο: ιι: !ΈοΙο

ραιι.Ι.ίἱ Ρι·α:ίοε.8: Ι.ιιιτοιΡιοτιπιοιιο.

π! φα! όιοοιιοιιιιι οΠ,Βιι.ιοι·οιπ ιι

ΒΙιοιιπι οοιιίιάοπιιιοιιιιι,ι>ιο ιιιιιΙοίξεια

ι·οιιιοιιο.αιιτ Ιἰιιο Ραοει,οιι ουσ οόΠα:

ιρΓει ιιιεΙοίἰοὶει οοιιιτιιιίἱ`ει::-ιΙιεὶε αυτό ιιι

το οιιΒιιι,ά οιιιιι ίἰτοοιτει οιιιιΙιτειε :τι

κήπο, Ρομπ τοΠι·ιιιείτι.ιι:οίιιιι @Με

πιω ροτιιιε οπο Ρτοιιι οι! Ιοιιιτ:ιτοιι·ι,

οιι.°ιιιι ει! Γοιιοι·ι:ειτο:ιιτ ΙΕάο ρα:.Ι.ιο

ι

ΓΡίοιοιιοιιιιι.ιιι μιιι.ΕοοΙο ιιιο‹Ιο ρο

τοί'ε τοΓΡοιιάοιι.Ι.!Έάο ίὶιΓΡοο.τιιτο.Ι.

ιιοι: οιιιιτι.ο.ιι.οιιιιι πο: ΗΜ οταν: απο

ιιιιΔΙιτειο ειιιιιιτιίε , οποιο ποιοι οΠοτ

τοιιιοτιιε 08 ΐυΓιρο&υε.Μοο Ριοΐιιιιιι

απ· ιιι οιιΙοίο ιιιιιιιιε ?ΜΒ άοιι&ιΐ : οι

Μοο :ιό (οιιτοιιτιιιιιι οοτιὲοιιιιιατοτιἔ

Γοι:μιιτιιτ ιιιιιιοι· Ρωτιο,οίιιιι μπει πιο

όοτειιιάο Πι ίοοιιιιάυιιι οιιει!ιιΔιο άο

Ιιθι,ιιι: ίΈάο οθ`ιο.ρτοίοο.ιιτο.Ι.ι.ο.ι:ιΈ

μιιοιιιιε.ΙΈάο ιιιτ.Ρατ.Ι.ι.Βγ.νΙτιιιιο

οτι:ιιιι ειπε ριοΓοιιιοιιι ιιιιιιοιιΞ δ: :κι

δἱιιτιιιτι :ιο Ραιιιε , ιιιιοόο Πιι·ιιιικιτίιιι

οποιο 8: Ροιιοτο άο οι.ιιΒιιΓόΞ Ρα

ω. Ριὶιιιὸ, ιιι ιιιιιΒιιε αιίἱΒιιε οιιιε ιι

ιιιιταιτ ιιιειιιιιιιι.δοοῦἀὁ,ιιι οιιιΒιιε ρο

Δε. Τοιτἱὸ,ιιι οιιιοιιε οοιιΙΠ πο! οοιι

Ι0ε. Ἑειτὸ,ἰιι οιιιΒιιο ιιειτοε.φιιιι

τὸ,ἰιι οιιιο° ιιοιΒοτο:ιιτ.$ο:τὸ,ιιι «ΙΜ

Βιιε τιιιιά:ιτιιι·.5ορτιιτιό,ίιι οιιιι:ιιε ώ

Βιιιατιιι·. Ο£Μιιὸ,ίιι ειιιιΒιιε Πιί'ροτι

Μπιτ. Νοιιὁ 8: ιιΙτιιιιο ιιι οιιιοιιε σο.

ΠΒιιε οιιιε ΒιιΙΙοτιιι· , ιιοΙ1ἰἔιιιιιιιἱΔΓο

ιοτιιι. Αα μπώ ιιοτὁ οιιΡιπιε που Γοτί

Μ ιιΙιιιιΙ οποτε: Μπι ιιι οιιο‹ὶ τω

μπαι οίὶ : ω: @ο Ρ:1:Πει Εο.ιιιοΓε ι:Π:

Ροίὶ Με Ροιιἔἱ οιιΓιιε , ιιι ουιοιιε οιιιο

μ. ιιοιι ριιιιιιιιι.* Ε: Ριιιιιο ιιιιιιτει: ειιιιε

ιιιιιοιιιιι, ΠαΙιοιιιιι ιιιιΙιιοτειιιοι·ιτ πιο

Μο Ρειοοιιι οοιιΠιτιιτειιι,οιιοπι οσε

&ιιε ίοοι:,ΓειΙιοοτι|Ιαπι απο οπο ροτ

οιιίΞιτ:ιιτ ιιι ιιίιΙ:ιιε ΐουάο.άο μισο το

ιιοιι.8: οιιιε ιιιοΙετ.ῇ.ίἰ οιιιε αΙιιΞ.Ιτοιιι

Η ιιοΙιιιιτιιτο ίοοιτ ριιοοπι,Γοει ιιοΒιιιιιι

ροκ ριιειιἐ οοιιιιι&ιιε οί`τ , 8: ιιοτι ροκ

τοΠοε:ιιτ ο.τιτ.6.εμιι ιιοτὸ.Ιτοιπ Η απο

Ροι:οπι ειΙιιιιιι ιιιιΙιιοτειιιιτ,οιιι ιι6 Μ.

Ετοιιιι·: ται :Ποιο (ο ίοοι!Το π! όοίοιι

ίἰοιιο θα ιιιτο:,8: ροιΡβιιΞρι·οοειιο

ιιοιι Ροτοτιτ:ιιτ οο.τίτ.6. ι ουκ :ιΙιιιιιι.

Ποιο τεοοΙΙιο Η οΙιιιιτιιιιι Ιὶιο ιιοιιιι

πιο Γ:ι&ιιιιι,τιιιπ ΜΙΒ όίοιιιιτ,ιιοιι Ρο

τοιιτ ιιοπιιτι ριοικιτο:ιιτιιι Ι.οιιιι;κιι

«Μ,
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τίτι,τιο:ίΙίιει· πιιίε Γε ιίείεπείεπάο.Ι.ιίε

επιιττίε.8: ‹ίε επ ποί εί·ιετπιιπ Ει!ίΞιπι

ΓετίΡίἰτ.Ι.ί.ίτίειπ ίπεο,ποί εί·ιπττΞ Γεί

Γ:ιτπ τετ:ετιι,Ιιεετ πο δ: τεΒείίιο,Ροίί

:ιοί ίπ ίοιίίείο Ρτοἀοᾶε είίηοίιι ρο

πίτοτ ίπ ειιπίίΒίοπε ιτι.ειποείπ πιιίΒοΓ

είπω είιιί::ιιίί›οε: Γε‹ί Ρετ Ιεἔετπ Νί

Βιιτί:ιπι ροΠείτ ιίείττετ ειιιΓεττοτ:ιιτίπ

ί. Νίποτίπιπ.ίπ αιρίτοΙο ω. Ιτετπ Η

ειΙίποίε ι:οποίδιιιε Εοετί: πε πετίοτίο,

επιίπίτ πιιιποπι : οι ίπ Ι.οιτιΜτιί.ιίε

τείίί.!.ίί.ίπ ίίπε.8: είε Ρετίιιτίιε.Ι.ίί.8ε

ίίι.Ιτεπι Η τα :ιΙίειο:ι Εοετίν: Επιππίπι,8:

ίπ ροτείπιτε ίοιίίείἩΕετοεπίτ:8ε είπω

οεπίειτ,ιτιοί ιιίίαιτ ε ε Πιιιιπ:ίί Γιιει εί

Γε ιίίεί:οτ, ΜίαΕπείπτ απ εοιπ Ρετοε

πίτε;ίί Επιπεπ Πιεί εΠε ίοι·ποετίτ , 8: Η

ΡοΓίεει ‹ίε ΕΔώ σόοί&οε Γοετίτ ,ω

:κι ιπειποε οί απιροτετοτ:ιιτίπ Εοπ·ιΒ.

πε Με :ιοί επί ΡειΙα.Ι.οοίιιε.ίπ Η. 1ιετπ

Η άίΐεοτείειοετίτειιπι απο ίπ τείὶίπιο

πίο,8: ι:οποί&οε ΐοετίτ ρει·ρο παπι:

οτ ίπ Σ.οπιΜτ.τίε τεθίΒιι5.ί.1ί ιἔιο. π.

Η ποπ: εοπι «Βετο. Ιιεπι Η ποπ ίίπε

ίοίείοπε Ρι·ίπείρίε ειιτοπι ίίἔοτιιιιε.

τίτ,ιιιιτ τποπειεί εόίίπετίπι:ιιτ ίπ τω.

είε εο ειοί Ειιίίζι·τιοπετε.Ι.ί.8ε ή. Ιτεπι

πιπποπι ειιτιίπίτ, Η ποπ Ιίπτοπι Μετε

τίι:οτπ ΜΜΜ, 8εί πί ποπ ιτειείειτ: ο:

ίπ ειοιίιἐ.‹ίε ιίεΡοἔτίοπε.ῷ.ιιπτίε ειί:ί

ίπτετάίείτποε. Μπι :ιιπίτιίτ τπειτιοιπ

ΐετιιοε, τ1οί Με ίο(Τιι ι:ίοπ·ιίπι Γοί πο

υπ ί]επιιίπ @Με ει|τετίο: ΐεσει·ί:: ο:

ίπ Ι.οπιπιιτ,επτεί ‹ίε τετπιί,ιιπιίπο.Ι.Ιί

ποπ Ρτορ;ει·.8‹ Ι.ίί Γετοοε.Ιτεπι πιει

πο .ιιπιίτι:ιτ, (Ιοί τίτοΙππ πωπω Με.

πίε ίπιροίοί;:οτ ίπ ειιτίιεπ.:ίε μπώ

ΓοΙε εφ. ῇ.τίτιιίοε. Και; ιιπιπιπ πιει

ποπι τεί:είΙίο , ποί Γεείτ επιίττειτο ίιι

Ρετ οεπάίτίσπε τεί Γιι&:ι ὰ πιοΙίετε

οεπεΙεπτε οοπΓεπτίεπτε οίτο,ίίπε πο

επί». Ρατεπτοπι:ιιιίπ Ι..οιπίπιι·.ποπίί

τετ ιτιο1ί.ιι1ί.!.π.Ι:επι πίττα: ποπ πιει

ποιπ,ίί ετίιπεπ ώπιίΓετίτ, ποσά πιά

Επί ειΒίείίείοπεπι ΡοΠοΙεποεε Με (Η

πι: ιίεπετε εοιπ πιοτι ί οι ίπ ειιιιίιεπ.

οτ ποΙ1ί ίοείί.ῇ.οίτί. Ιιεείτπάοτεε ιτί..

Βοτοτοπι,ποί ιιιιπω ειτεοτίοπτ,8ε Πι

Π:ε·ρτει ποπ ιίεΓετίποπτ,οεί 00ί2Ι1Ε:Ρο

πίοπτοτίπ επιίΓείοπε πωπω: οι ίπ

ιιοιΙιεπ.ιίε πιππά1.ρτίο6.6.4:οεεεπο..

τεπι. 1τεπι Η ποπ Δίίοπιπετεπίΐετίτ,

οπτίε ιπππιί επιίΓετίι:Ρετσοτίεπτ ίίπιί

Ιίπετ ιιτπίτι.π πιιιπίι; οι ίπ Ιε ε ΜοίΙί.

ίπ ΙιΒ.Εκοιί.σ.τίί.ρττετετεε ἔοιπίποε.

οετ.6 τίτιιιί Γοετίπτ. Ιτεπι ιιπιπιί πω:

τα: πιοΙίει·, ποτε ίιρρτείιεπάίπ ι·πειπο

οετει:ιιπόί:ι ιιίτίΙίπ :ισίοετΙΞιπτ ιιεΙ ίιιτ

ςεπε το οίτο Πιο: οι ίπ ΙεΒε Μοίίί.!ί.

Ϊ) εοπετο.τ:.τίίί.ίί ί·'οετίτ ίπτετ ιιοε ίιο

πιο.ίπ οετΙί.ίίππποετίπι ίπτετ ί`ε ίοι·

ἐπί. Πέ Η ποπ τίίίτετίτ &Ποπι τείὶίπιο

πίπι ι:οπττε ειίίςιιειπ Γορετ ετίιπίπε,

οπο:: πιππιιπι επιίτιιιτ, ίΡΓε τείὶίε Μ

Πω πι:ιπιιπι ίιπιίττετ:ιιτίπ Ιε8ε Μοίίί,

ίπ Ιίί:το Πεοτειο.ειιπ.υή,ίί ειτίει·ίι Σε

οιτεε.ίο οετ.είιπιπιιε ιίίΙί8επτίΒίπιε.

* 3εειιπ‹ίο :ιπιιττειτ ι·ιετίειιι Γει·ιιιιτ το

Βίιίιιοε ποί περτείιεπΓοε εἰ! ττππί'

εοπτίο ικίίιοΠεε:οτ Ο.ιίε Γετοίε Με.

Ι.ίίί. ίτεπι ποί :Μπιτ ΡετειιΠετίτ τιπ

‹ίε ρεάεπι τιιπίιππ, οι ίπ Ιεεε Μοίίί,

ίπ Ιιπτο Ειτοιί.εειρίτ.κίμίίτιτ Ρτίπτετο

επ τίοτπίπιιτ επί ΜοιΓεπ.ίπ πετ. Η τί

παπί Γοετίπτ. ίτεπι ίπ :το ποί ΕειΙίοπι

τεΠίπιοπίιιτπ όίκετίτ πάτε ειίίειοεπι

ίπ :ιεεοΓειτίοπε,οπτίε :ιεεοΓειτοε :σπίτ

τετε πείσει Ρειίεπι.ίπ Ιεεε Μοιίί , ίπ

ΙίΒ.Πεοιετο.τ:αρ.ιιί.ίί είτιετίτ Ι.εοίτεε.

μ. ίπ ιιετίί.είιιππ; Διιι8ειιπίπε.τ Οσο

ΙίιιιπίΓείοπε ροπιιοι· Επι· Ρτο Ρτίτπο

Εοττο:ο;ίιι ί.0τππειτ.ιίεΐοτ.ιίε Μιτο

πίΒοε.ί.ίί ποίε τοτ.Ι.ίί Π1ττο. πε ροπί

τοι· οποίο , Η τεΡετίατιιτ ποπ Βιίΐοιπ

:ίίίτίΠε τεθίπιοπίοπι εόςμ. ιιίίποεπι,

ιιπιίε 0€οίοιπ επιίτιεπει: οτίπ ίε8ε

. Μ0ιίί

Β



η» πε πωπω πποενΜ.

ιι!ίππ !ίπο!!ε:ι εππι ίειέ!ιιπειίι: π: ίπ

Ι.οπί!:πιι·.πε πόιπο ε! ίπτε.ό.!ί πω: Γε

πίππίαιππο.!τό ε:ιεπΓ.ιιιιτ,ι.ιιιί οει:ίπίτ

από πωπω! ίπείεπκε ίπ επ!:ι,!`επ πο=

πω Γπει πε πίε πε! πε ποδιι:: πι Ρίκ

πιέΙο τίτιι!ο.!.ίἰ ιίπίίι ει!ίεπό από. !ιιἔ

ποπ ι·εππίτίτπτ, ο παπππό παώ Πι ίπ

τι·ο πεεδ Ρεπεε ὲἴιιεο!ατίο πίεπΓπιό

ποπ απ Ρεπό πιεπιοει·ίε !ιοιπίπίε , ό:

πό ει! πιίιππε:ιπ ίπ !.όόιππ.πε Ρ!:ι8.

!ί!σετί !ιοπιιπίε.!.ἱίί.ι'!ι πε πειιιι.ίπίπτ.

!.ίί.!τειπ ποπ πιίπίτπτ , ππί ί πεπι Ρε
εειίι, πι πωπω: πίίιπι ΡποΞ!!ειιιιι πε!

τίππιπ,8ι πειπιπι!Γεεει·ίτ:πι ίπ !.ό!πεί.

πε πεπι.ίπίιι.!.ίί]. !τεπι πεείε,ππί Γει

ι:ίτ εόπο ειιιίετι·ε α!ίι1πίπ ρι·ομει· πε

ι:εΓείτατειπ:πτ ρισεπίέ!ο ι:.!ιι.πε ίπτί

τίππε.!.ί.8ι ίπ Μου: ΓεπποτΠ.πε μια

τεπεπ.6.ιίπίειιππιιε.8ε !.!ίείτπιπ.εππι

πεπιο ίπ πεεεΒίπιιίππε !ί!›ετιι!ίε επί

Πειτ:πιθ.πε επίπιεπ.!ε8.!.τειπ !εε:ι

ταπί.8ι πποπ ίπ πεεεΓείαιιί!:πε πι, επ

τεπι:!πιπ ποπ ε!!:πτίπ πιιι!ι,ι]πίο.πιο.

πετπτει.ί.τεΓΡοπ.8ι ι1πίπ μια· Ροτε!!

Ε!ίππι ιιεππετε πεεεΒίτ:ιτε Ειπιίε , πι

ίππίοι· Ρι·επίππι πεππει·ε.Ο.πε Ρ:ιιι·ί.

ιίπί π!ίοε.!.ί.8ι ίπ !.όπειτπ.πε Ρι·ο!ιί.

ει!ί.ίπ !.π.!τειπ πό Ρππίππι, πιπ πεπτι

ππιππω ιι!ίτει· Ρει·ίω!ιί επίπιι·ε πό

μπει. πιἔιιπιεπ.Ι:Ε επ !ε8επι Αι1πί

Μπι. !.ππειππππιοππτπ.ῇ. ίιειπ Μ.

Βεο.6ι !.!ῖ ιίπίε Επιπο.6.ί.8ι πε ίπεεπ.

ι·πί.πιιιι!!·ει.!. οπο π.ιπΕιπείο,6. ι]ποπ

είε Ρπειοτ.8ι πε ηπα Ρ!πιιίει.πι·εεπ.!.

].ό. πε εο.!τεπι πεε Ρίο πιοι·τπο ίπ

ίο!!Βιο ιιΙίεπί:πτ ίπ Ι.οπί!κιτ.πε πιιιπ.

ίιιίιιτ.!.ίῖ πιώ Εο!!!ιτπιπ.!ιεπι πεε πιο

ιποππο ίπ ρπτεο ει!ίι:πίπε Η: Ρππί

τίο:πτριαπίθο τίτπ.!.!ί ειππίι!ίε. !τεπι

πει: πιο αι!:ιίοΓο πε! πεπ·ιοπίπεο σε

εί!`ο ρππίτπτ ι1ι1ίε ,ι:ιει: ρτο απο οεεί

Γο ει!› είΓπεπι, πεε ιι ιπεπτε εεριο πε!

ίπΕΣ·ιπιε:πι ίπ Ι.οπί!υ. πε παω. ίπίπι·.!.

Π Ρεεε:ιτι·ίίι.8ι Ο.πε παττ.ροτεί!ει.!.ίίί.

π πε ο!!ίείο Ραπ!. πίππε. π. ειπ!ε

8ετπ Οοίπε!ιιιιπ πε Παπ. !. ίπΐ:ιπ:.!ί

ω !ε επι Ροιππείειπι πε ρ:ιι·ι·ίείπ.!.

ΡεπιιΕίπι.ίπ !·!π. !τεπι πει: πιο Ιππο

πε ρπ!α!ί. πε! πε!”εππι·ε πιί Με αεί

Γο:ιπ !!!ι1παππο !ίι:επτ ππί. !ίπε Μπί

εε Γε πίππίεει.!. π!ιίπι. ίιεπι πει: Ρίο

τιπιπε!!π8ε επ !ιο!!εε οεειΓο. !Έ πι! !ε

ἔειπ Οοίπε!. πε βατ. ί. είπΓπεπι.π.

π!ιίίπο. !τειπ πει: πιο οεεί!`ο π Γεια

Μ: απο εοπείπιτα , ππτπ δι ίΡΓε Ποτε:

Είπε: είιπι ειιιι!ίι επιπ !πεκιππί: π: ίπ

Ι.οιπ!πιι·.πε πεπιιιο.!.ίί!.α!ίππ,π ποπ

ι:.ιπΓα !πετειππί: πτειι€.!!!!ί ππειπιπρ.

μπρει·.ΐει:ί!!ε πίε:ιιιιτ.!.ί.8ι 9.8επε

ι·ιι!ίτει·.6ι ίΕιιπ!εΒεπι Απιιί!ί.ιπι;!.ίτε

Με!ιι. π.ίιεπι δ: ι:ππι εο. !τειπ ποπ Ε:

πππίιίο πιο !ιοίπίπε οα:ίΓο ίππεπτο

ίπ ι:πι·πε π!ίεππ ίπ ποἐ`ιε, πιίί ποπ πι::

πωπω πι! !ίοαππππι:πτ ίπ !.οιππιτπ.

πε εο ιιιιίροιεί! ίπ πιιιππππι,!,!ῖπο

&ίε. πι πε ι:πι·τίε τπριπτει.!.ίί ί`ετππε.

Ιιεπι πε: πιο ποπιίπε οεείΓο Γιί8ίεπ

τι: πι πεοι·ε!πεπΓο , πιπ πό πει: πωπω:

ει! !ίειιππππι.Νει: ἐπο οεεί!`ο ε! Με;

εε,επιπ εππ·ι πεπι·ε εππείε ιιο!ε!›:ιι:

πτίπ !.οπί!πιτπει.!:Επε !”πι·ι.Ι.!ί ίει·ππε

απ: !ίοει·. !ιεπι ποπ ρππίιπτ, ιίπί ττεε

ππ:ιε πιπιππι πε πίτε ειεεεΡίτ ει!ίεπει:

πι Ο.εο.!.ίί ι:ιπίε Γπρτ:!.πίιπι β ίπειε!ἔ

Γπε !”πετίε ιιίπειιπι Ρι·οιίπιί τπί εοιπε

πε, πει: ίι!ίι1πίπιεεππι Ροι·κεε, πι επίπ

Γεέετεπι !·`ιππξ‹ζε,8ι ιπειππ πίετε,8ι πό

πιω πιει” : πιίπ !. Μοίίίίπ !)επτε

τοποιπίί ε.κίιίίί.πετίίεπ!.ίπἔτεί!ιίε.δι

πει!!.πίπωιπε. !τεπι ιππίπε Ρππίτιπ

Η μι· ιιίππππ ειπε ε!πίετιπεπι !ίιΡΓπίί

ε!!.!:Επε Ρωπισ.!.τεΓΡίείεππιίπηπ Ε_

πε επί!. π είι!ιί, πωπω. !.π1ί!!τεε. π:

πε :ε ιπί1ίπι.!.οπιπε πεΙίᾶππί. 6.Ρε

ππ!:. Ε: Ρτορτει· εοπΓειπ8πίπίπτειπ

πιίποτΡαπα ίιπποπίτιιι·; π: Έπε τε

· 60ο!



ΒΕ ΡΟΕΝΙΕ ΚΕΟΚνΜ. τη

εειο.!.ι:!:ίιπα. Ι:επι πό τιι:τιιιιιι· ει:: οι:

ω:: :π :ι:π:ι:!:ι:,εὺτπ :::τππ!:ι:: :ι!::ετ

Γειιιιτι ποπ μπεί:: π: Π.::ι!!ε8.Οοτπ.

ι!ε Πεε:τιτ:.!.οι:ί εει::!επ:. Ι:επ: τε!ει:::

πετ:: ε! ραπ:: ποπ!! δ: ιι:ίτιι: ε!ο!οτ.

ἔῖ.:ιά !ε8ετι: !ι:!τ.ιιι:: ι!ε :εωωτιπ. !.

Οτ:ιεε!ιι::.!Εεο.:ι:ο. !εεε,ί: επιι:!τ. ε.

1τι:Ρετιι:οτ. Ι:ετπ Π μι· Ρεεετπ πω::

ε!ιιιπ ιπ:ετίεει:::ι: πο:. Γι:Ρτπ εοι!επ:,

τ:: Ρτιπετρ. !:ι:ίι:: τι:!:τίε2. !:ειπ πω:

Ρι:πιτι: τ.ιπ:ετπειετ:: Ριιἐτι::τ::επ: εδ

:τ:ι :ΜΕΣΩΝ ίιιιιτπ.::τει:.- .ι:!ετε!ι8:ο

δ: δ: Γιιτπ. !·ι:πετ. !.ττ:ιπιι·πε. πετ:: πει:

πατα πει: οι: ιπιι!ίετι: οι:: ιπ:ετίεεε

τι::ιι:!ι:!τετι:τπ τπι:ετ::ι:τι:ιπ ι!οτπο ιι!

τ:,8: Π:: ::!ει:τε!:επάετι:. !Έ::ι! !ε8ειπ

Ιι:!.ε!ε ειι!ι:Ι:ετιί:.!ε8ε,ρει:τι ε!:::ι:τ. 8:

!.π:ετι:ο.Ι:ετπ πει: ιιοιπίπι:: Ρι:πίτιιτ,

οιιιιπἔετἘεεἔἔτπυπἐ,ἔι:ετπ @π βετ

τ:οτε ειπε ε πω: . ε ι:ετ . : π.

1, οι:: Γετι:ι:τπ.5.οι:ιι! ετεο.8: @Ηἔτ

:·ε:.Νεπ: Επι: ει:ι:Γει ποπ Με: π:: ι!ο

π:ίπο:ι:: πο:.τ!ἱ‹:!ε !π:,οιιιΓιιπ: Π:: ι:ε!

ει!ιετ:τιι:τί:. Ιτετπ Ριιτεπ:ε: 8: τι::ιἔἰ.

π:: :Με παπα !ιιι!:ε::: :·ποι!ιεειτ:ι ω.

δτ:ίο:ιεττι : ι:: Ο.‹!ε επ:επό::τοπ:!οι::

::τορίπειιο. δ: Π·Σι!ε ραπ.!.ειι:Γεε!ει.

6.:.ει:πι ίἱπι!!ἰ!:ι::.οι:οτ.! απ:: Ματ!!!

εε Η Πτι:: σε! ε!ίΐε:Ρι:!ι:: !:οε π:ετι:ἱ:.

:ιτ8ιτ.!·Εε!εάΡ:8πο. !.Γειτιιι:τιι. δ: Ρτο δ:

::οπ:τε.!Ε ε ι:ετ!:.ο!·:!ι.!εΒε, οι:ιι!ιιτπ

Πω: :ιτι;ι:πιετ::ο.Ιτεπ: Ρει:τοι:ιιε τι: Η

!:ει·:ι:πι λαβει π:_οι!ίαιτπ εοεττίοπέ:

π: Βίοι: ιππιτ.!,ρτα:τοτ.5.ρτα:ετειι. 8:

!.ι·ιοτι Γο!ιιτπ6.οι:ειποιιετπ.8: @.!ειιι:.

8: ι!ε ραπί:.!.τεΓΡτείετ:άι:ιπ. β.ΐιιτ::ι.

Και: ιΙοτι:ιπιι: ίπ π:ετεεπειτίιιπ:. :ιτ

Βιιτπετι:ο Ρτιει!ι&ί.ε.!:-ι:ττε.Ι:επ: ετε

ι!ι:οτι !τεε:·!`ετι:ι:ττ: ο!;:!:ε:ιτι:τ:: με

τω: τπει!ε!ιειι: ι:οετεετε , πε! :::πει:!ι:

ΒΒ2·ΈιιέΒΔ!·Ξάε Ρι€π,Βιβίο.!;ε!Ήξ:ΐπ

ετ. . . Ρ: ποτ. . ετ:: το. :τι

οιιι!ι!:ε: π:::Βιέει:ι:: :τι Μ::Με ατε)

επειτα: Μπι:: εοεττίοπειπ. :Μεπω::

οπ:.ιιιεΠε.!.ιπ π:ειΒ!!!τι:::Βιι:.8: ε!ετε

τι:ι!ίε::::,!εΒε,ποπ εί!.!:επ: ετσι::ι:ε

:ο ρτ:ει!ιιί!οτϋ ροτείὶ επι, επι!!! τι::

τί:ι:: Εεεε:: ιποι:!τε:ιπ: εοετ:τοπεπι

:π ι::το:ε: πει:: πο:: Με: τι: ω:: εεττ:

οει:ιι!ίτ, τι:: ΐ.Ρο:εί! ε:ιπι ι:ετ!:ετι!::::

ιι!Ήεετε: ι:: :Έι!ε ειι!ιι!:.!.ίι ιιι!ι:!ιε:ιι:ττι

βει:τι:ίπεε!!ι:.β.Ιπ:Ρετει:οτ. δ: !.τιεεττι

ε.ι.πειττ: Με ω:: ποπ Με: απ:: ι:ει·

!:ετ!!:ι:: :ι!Ήεετε. ἱττιὸ ρ!ιι: Ριιπ::ι:τ

ι:::.!ιτι Η ιι: :Μπι άε!ιοι::Πε: : ι:: :Εεε

ρατι.!.εειρ:::Ιτι:πι. 5.οτππτε. 8:οι:ὸε!

Ροί:ι: εεττ: ε:ι!!ί8:ιτε τετ::τ:ει·:::ε τα!!

:ετ,π:ιιιτιιπε απ:: ιιιτοτ ε!ε!:ε: π:: :τι

άδειο π:ατι:::ι:: ίΕάε ορε.!ι!›ετ.!.ίῖ

ει:: Ρ:ιττοπι::.8: τι::ιτι:ι:: τι:πειί απ·

ποτε σποτ:: , :με ο!:Γει:ι:ια Ρτε!!:ιτε

ε!ε!:ε:.Ο.ιιι:: ::ο:.ιπ Ρὶἔἔποτεπ:!:εειπ

:ι::.!.::Γ:ιι!ιιί:.!:επι ι!ε Βι.ι::ττ ε!! ειτε,

!:Ει!ε τε π:ί!ίτιιτι. !.ι:ι:ἰει:τ:ι:;. δ: Με!.

ειἰτ,Μι:!ιετ ει!!!8:ι:α ε!! ι::το,8εε.ι:ιιι!ε

ει! Πι·τ::!::ιιι!ιπειτ: ι:Πιέ”τι:&ι:ετιι πο!

ι!ε!:ε: ιτπρετιι!ίει ρτι::!!ετε, 8: οι:: ρο

:εί: εοετεετε 8: εο8ετε ορετιιτιο:,

Ροιεί: πιτ εοε:εετε ι::τοτειπ π·ιοι!ιεε,

8: εεττ:: εοεετε ορετεττ.ι:: σ:: ιι.!!!ι!ε

ι:Γι:ττ::δι.!.Πειι: ιπ:ρει!ίει.8: !.ιἔἐ ουτε.

δ: Γο!ι:.ττ:ιι:τἰ. !.!ῖ ειιτπ ι!οτετπ. εύπ

ειιι:ε.!:ετπ πει: ριιπ::ιιι· , Η επι: Γε ἀε

Ϊεπιὶεπι!ο ι:εΙ Μπι:: πε! ι:::οτεπ: πε!

£τει:τεπ: , πε! ιέ!ετ”επάεπι:ο οι:: Γεει:ττι

ει:: :τι Γοείει::ε, πι:: οεειι!ετε:, ι:ε!

Η !ι!:ετ σε! Γετιιι:: !:οε ΐεεετι: @Ρεπ

ι:!ετ:ι!ο ι!οπ:ιπ::ιπ Πιι:ιπ, ποσά εεε ι::

::ο.Ξ.ι!ε ι!είετι.δ τεο Ει:ειτειι Ροπε:

Ρίι:τπ. Κέ ίττ:Ρι:τιέ· οεειι!ί:τιπ α8ετε!Σ

Γοτε: τι: ί:ιπετε,8: ε!εΓεττοτε: π:ι!ι::ει:

8: Η:τε: πο&ιιτπι , ειπα! :Πε ι:: εοι!δ

:ί:ι:.8: β.ίὶ:Ρτει ε!ιδ:ιιπ: εί!.Ι:ετττπό Γε

ιιι:ιτι:τ Ριιιιι:ιο :τι ::!ιι: ε::Πτιι::,ιπ οι::

ει:: ιτι:Ρι:πε ιι:: επι:: ι!ιεετε ει:: πο

κε!! : ι:: :τι :Πο 8επετιι!ι. Ι:επι ιπ Με::

ΝΝ Μο.:.ιι:ε:



με; ΠΕ ΗΟΜΙΏΙΏΙΛΚΠ.8.

Μο.εωετιιι· , ι·ίιιόά Με: ίοάίειιε ιιεΙ Ιι τ€χω ιιοιτ.Λάάσ ίσἱιἴεπιἰιπκ ΜΗ.

ξτειιἔειιε ὸοιιιιιτ-ιι α!ίειι:ιττι ιιιιίι·ιετει- εακβ.!ειε.εί.ν.Ιίβ.Βετ.

Με ιιεί τιιοττιιιιε Πιετά: ρετειιΙΐοτ πιό ί .[ντιο υιιΙττετε. ΑΜ: Βάιἰκτυ εστι-β.

€τίτ τειιε Πιο ι:ίτιίε : Π·:τί Η οπο Γοὶε εΙ:υνί.ν.ίί.ΑκιΖε!.τοπβατή.Β επτα».

Μια: ξεεετίτ ,ΐοιιιίείόίό ΡετΡετταιιίτ: Κ ΐ(1μοό Πε.Αάάσκη:ετ Κοίτι.εστιβίσ

ιιι 1120 ιιετίια Μέτωπο: ίτι Μ. ΕιτοτΙί. ωνή.Βοινωο·ά.

ά εο.ετίαττι ΙίΒ.εότιιιττιιτ,ΡΕ`ίὸἀ Η τί- Ι Ή)Ιιίτεε.Λάιίε ει! με ΑΙο.ιίωι.εοψ.η.

παπί Μπιτ: ιιίτί , δ( Ρεπό ετίτ είπα· ίῷ,Ιίἰι.Ρω·.‹ἰε απ:|ία.εοπβ.::Μ.Βο·ί·.

:Ντεπό Ιαρίάε ιτε! Ριιειιο.6: ίΠε πιοτ- πι ΐΝοτι Πίσω. ΑΜ: φαί ότι Μίκυ:

του: τιοτι Πιετά , Ρετετιίτοτ ίιιτιοεετιε υδβίιώ ΟΙάι·ωίτω εση|ί.ίθ.ώ· ιδεί!9ΜΜ

ετίτ:ἀιιιιιιτιο‹ίο ο είτε δ: ίττι Μ” ίπ ίτε!Μιρ›·οκκκτωικωω :Με Λ9ικιίβ,
. . . Ρ . Ρ .

ττιετίιειιιίε Ειδίω τεθιτιιατ.Οειιιάιτιιιε.

Α ο Ν ο τ. τι ΤΙείεειτ. Α:Μεαπ ω

και "σπίτι ίπ αυιΜιει·ίσ άερ·ε|ιεκβω

ιἰιεί: πιπισκ,α!ίεπίβπβι·ωπι :οπιπ:Μοπτ

Μπι α!ί9ιπέ β·ωσέσ ς#ίσι2κτΕξ:·ίσω, (ρε

ιίε|ί·ακάε άιείτιιυ·τοπβατε, ο :β αυτ”

οι·σιάετε. Λ!ι·:ε.εο:ιβ. !2%Ψ|#ΓΙΙΠίἰθ Μ”. βΜί,πε! ίπ :Μπάκα άφί·εί:ειψ44.Βα.

Βει·ωυ·ά. Η πΕΧωίτ.Λέιίε ?Μιά Με ρτομ·ίε άίσίτω·

Ε» .[Μιιίττε 2Ηί5.Αιίτίε ε, ίΙ:ίτι·ία ω›πω· οροβετε.κτ Μακ @Με σοηΜ.άι· ήτο,

υ·ιωτ. Ρτίκτύ, .Με μέ: που αέεί·ειίίαΙατ _|ἶ4-Β#7'

_βώΐιωτ ποπ ιἰοΙοῇιΜ.5ε:κτιἄὁ,Ψιδιἰ ω. Ο πΟΠ:€Πά211Ε88.Αιωσαπροπαπ: 7228

Πω::@ματια ίπ ρες/όπωπ ω” “ω” θέ2κκιβί: υιαπιε!Ιο, σεβ: εοομί·:κπι ιἰί

φωτ: α$τάττώκτ·α [τ Ρ›·ι£ε›· Ρεοροβταπι απο· ιψσβατα.φἰιἰισουβ.ίίι).Βεπ

α&2υ·εάέεπείι.Τετιίθ,ευθέ κἰεἰίδἔἄ βεβεα Ρ ΨΟοιΠιΠ0Ωπι18.ΑάέεΜ3ερει· (Ζωη

μίηιωπι Ρποίιαβίωκ αεισβείο:τεπι. Μ) Ροβε.εστιβή.ΑΙεκ.σοηβ.νίι".ίίθ.Βετ.

ειΤωωωιι!ιω τω!Ια "επι ίΜροπσπτω με η ΤΡτο οίιτιιίΙστιε. ΑΜ: α: Ρετ Λπδά.

Με». ἐπί: Ριζ!!!"+ξ άι: σεβ” εσιι/ϊΙ.εκεέ|. ροη/ἱ.χυνί.

ίπει)τι.ίκ εαπ-β σει·εω:τοί·κω.Βει·. τ τΟ011ΠΙίαΙΠ. Αιἰιἰε .στο ?κά ΜΜΜ

τ: |Πτυπιττ5. »Μάο Αίε.εακ.εδ[Πο είἱ|. εδώ ιἰε εοπβ.Βαι·τ.εοπβ.Ι:ετ.Απδ.εοπβ.κ.ιενέί.

!ιοκί:,τω ίάεπτβμβρι·εριεί· :οαάκτιατίοω ΒΜΜΜ.

και 8επτίωτι β40°ΜΜ1%:!απι#0 , φ· :τη 8 |Π)ίτΣ φ.ίΟά ΠΟΠ. Αάαίσ το! τποΜετε

εσσάκω;τοο· Μισεί”. μι· Αίε:.τοπβ.εκκτή.ή.ΙΙ.

:Ϊ (ί ΙΙ1ιιίτοί Αάάε κι μι· ΑΙαα›ιά. σωί|ίΙ, Ε Ί-αιιοτί Η£.Α‹ἰ‹ἰε ΜΡ" 1%ια.άε «βία.

ιε.είίι].ιβιβτσ.φ Ρ:"4ΖΜ άι: ταβι·ο εωι|ίΙ, ευκβ..ιεξ.ίη»·ίωο ίτη»·ε|ίαΒα.

εεωί.Βει·. τι φΕ.τ ιττάι.Αάιιίε κΜειιάκω ΙΜ”. εστι/ί!.

τ: |ΤΝοτι ρτ0]:ιε1τ.Αάάε ?εδά Με πο» 4! εκνιΪ.ίπ:7›ίεκ.ιιεεκΐἱιί: έκβί.ττοωατοπβ.

ΙΜρΙίσίιει·κει·κω, ιαηικίε|ιι·δ ΜΒΜ Οί- σίκνέ|.Α εκ.σοψ.Ι.ιι·κήΡετ.έε απ.:οπ_βίι

ώ·εάιω,σοτιβΙίο εκάκ.9κεπι κίά::Εμίαβ σσεεκἰ.ΑΙι.ε0π.β.:σκασνἱτἶ. Με.

Μερίβι ἰ›οποί·εω.Βοί·. Χ ΪΠιιιΙ.όυτε1τ1. Α‹ἰ‹ἰε εκειί στά». Θεά!.

ξ .[Ωτειιιοιιοε.Αάάε ΑΙ:Μπάι·.εοπβΙΙο

:.εί.ρυ·Ζωο |ιίπο.ς9· τω Μάο 9αίιί/ίΡαπα

πο»Φ @ρώταΡεί·βα:ιι:απι Ισά τἰσἱἰἔἶἰ,

κι; πω: Μπι" ότι επί Βε›·
9 __ 1 ρ . .

ΐνίΠε11ττ. Λάιίε :τι ἐβφ°Ϊ' .Αζε·χρμάι·,

ε τρπ|ϊ.681τμ9.|ίβ.βετι

/ἔεπίτιο· Βιι!.:οη/ί.Ι.ισ.ειεί.ν.!ώπάε ιΞκοιί

μοτκιἱιίἰί:ει· εοπβΙτσίτ Κο.εοπβ.εεεή.Βεκ

ΠεΙιοιπιίείόίειτόε δ6 εοτιτττι

ροειιίε. Κώστα

δ ν Μ. Μ Α Κ Ι ν Μ.

ι Ηοωίωμ είτε άίσείωσ Με ευη».

όψει

‹

ί



π: ΗοΜισιπιΑπιι:. Μ:

ι!ειϊι·π.οοπ :οπω:ιιι·.

ο Μάο:: Μ' αο:ιι:οι·:: “Μ” ι·ιΐποππιιΠο

πω: ειεεπ/ἑπιιιι·ἑ οιιυιο ἰσ. Ωο›·.ιἰ: β::

ο νιώιοπιιο ὁμπω ίπ :Μωβ υποι·ιπα

:πι·:ιαπω/οιιικ[Β άδικο οι: εδ:ήιΙΞέιισ.

ο ΗουιΜέπ πιο: :κοπο ιιιικἰπιιιι·,ζα πιο:

:::ιι/οπιιιι· ο :οἰι μαπα.

$· Βεβπβοποβ:πίπω πω: 4: ιιιοπεζαπο

οπο απ:: Επιροπ:ιοπεπι πιο”.

ὅ Ηοιπ:επίπωιπει·Ι :παπάοπ:,οο/ο3πισ

:ο πι: οιιπιπ:ιιι· Μποιιιυπ ΜΜΜ α.

7 Απ:πίΙισπι πο· βιιοι·ωι |»·ο]Ιππιοι σα:

|ο:Ιοια, πο· έ: πο: :οπιιιέΐι, πιο07Π0ιώ

Ριπή:: άεπωπ:.

Ο Ηοωπιάιο σοιππιφο , @οι Ϊ›οοιἰεἰιἰα

πιιβιέει·ει , πιο! ιἰ:ιΙ:›·ιιιι: Π!! /οιιοι·ιεπι

:σε ωικι·::ιπ άβοιιεκιιοικ , οιιοπιοιἰο

ριιππιιιιιιι·.

ο Μαπάιιωι·ιο ριιιιίιο ρι·ομοι· |70ΜΪ£ἰο

ιδιοι:: :διπσ?πιπ: οι: έιιιίονροβι: αΐ:ι·α

πιαπά.ΐιεπι ρι·οεειἰει·ε σο· αυτι ].ιππιι·ε.

:ο Τ|ιετπο:οβΙοει·Ιοι·ί ι·οιεπ:ο,πιιἰιἰει·ἰ:β

ωὅΪιἴβ:αιἰ ιπ:ι·ι·εβο,ςο· οιιίιίβ πάρε,

και», πο· @πιο ιπαπάκωιέπο Ε: οι::

1οΙιι:ια. '

π: Μαπιἰπι:: ποικι”:Ηιιικι/ΐει·Ξ :ποιομα.

:πιο υποκάο:πτιο,|ιοπιι:ιάιο ποπ/επ".

:0,4πριιπίαΜ:.

τι ΗοωΙ:Μιο ὰΡω-ιω εοιπωφο, οπο.

πιο:: οιιιΜκι ΜΜΕ: ιιπίπια:/ειί »ΦΑ

απ· οι: οπο ιιιιἰπει·ε/ἱι πιοπιιιιο: π:: ο

πιο:: ιαπωπ:ιο· :αἱ πιοι·:επι.

η Με” Ξπιροβιέο οπο. ι-φοω, άουτ:

εοπβάι·ι·ι::Ι.

πο, Υπίπει·/ί:.ιο :ἱιιι.ω|Ι.πσ! πιο, α:: μι;

β: οσωπιέ::ει·ο πισί:/ΐειιικι: Θ· πιο :Πο

κι:: :ειιΜιιι:.

η Υπέικιβασ πω. επ0|ϊι·έ , πο! πιο σου”

»οικω πο»ιΙ:Μιιυπ πο! πἰἰιοιἰ :καπου

σιωπ,)οι·ο οπο ρει]οιια-βπ(οπΙαι·κ :οφο

πιἰι::ι· ιιιοπιι·ε:ισι·, εισοιποιίο αποκ

πέεπιία.

:ο Υιιὶιι:›·|ἱ:πιἰ ιιιῇιλοι·ὲ ιί:Ιέοιιοπιι , πιο:

οποιο Μιροπαιπι·.

ή νπΕιι:ι·/ϊιιιι.ι οι :πιο/ά οαοἰιιιἰἰ,ιιι|ἔφι·ἑ.

οι: ροπή: μι· οι·οοιιι·πιοι·ιΉ·:/2ιδέα·:.

ι8 Ηοπιι:Ιιἰιο εσωιπξβο,ρι·οοιυ· :μισά Μ'

ροι:|ι/δέοι·ί :ιιοιιιί:Μ ειναι :ιι/ι Ιππο

απε εοκάειπποικηικΙ ποιοι:: πρι”.

ιιιι·,οιιιιΜ::.

το ΗοπιίοΜιπιπ ιι:Ι πίίιιιί/ϋπι|ε άεω.σιιπ:

εοιππιέ:ια.ι πο:: ιἰοἰοΜἱ·ιἰ ειιίρ:,π:Ι ,Με

8!ιοεπιΕπ,οπ β: οποιεπώα,0· οπο Με

ι·ο,@· εισποιιι·πο.

:ο Βάια οι·οβιπέ:ιιι· @πιο ,πιβοι·οοω

ιιιι·:ο· οποιποιίοοι·οο::ιιι· έο!πο.

οι Μπίιιβειιιιπ πώ: εοπιιπιβωπ , οποιο.

πω”.

ε: Ι3ποι·οπ:πι αΙΙ:δοπιμι· άοϋπιμοπι:Μ

ιπβιο εκιισβ:2οιιο,οπιά :ι·ιηθι:Ιεπιίιί

η Υπίπει·πιο Τ::ίο που: πιω·ιψι·εβρει·π

ιιοπιιβοι·ιο, Θ·πιοι·:ιιιω φ,ιιιιρει·ι:ιι/ο

/οι·:επώέΐ ‹ἰε ιιιιίιιει·π:ο πο! έ: αφ.

τ.: νιιίπει·πιιισ πο:: :ποι·:β:ξβ πιοι·ι:ιο·

Ι»·οο:ει· ιπιέιει·Ι:ιπιπ :παύει :απ μι·

επβοι· πι:: πιο· έ: ιιιώι:ι·αιο πο! πο!.

β : (οι-β ά: απο” ιικ!πει·ε άιώι:οπ:,

.υπ/Π ιποι·:πΙ::Φ·/επιιοιιιι·:ποι·.τ,πισιά

Ρι·ιι/ὶιπιε:ιιι·.

δ ι· νιιΙπωι:ο οπιμο,οιιπ :κοκ ›ποιίίσκω

πιο: εοπ:σοφί:ιπι· πιιίπει·π.

π νιι!πει·αιο ΤΙΜ ΡΙιο·Επιιο ιιιι!π::·ιοιιο:

»πάσα ίπι·πιπ:πιο άοι:ι:, οπο:: στο:

υποτιιιιο πι: ιιιι!ποι·ε Σεπ. (απο Μπα

[πιο :οάεπιπο:ιω,οπ ΤΙΜΜ μια:: ο::

απο: πιοέίοο:οι·οοα›·ε οΡροβ:ππι.

η νιιίπει·αιο ΤΙ:Ιο'[ἰ οψιν: Μοι·Ιοιαι·,οπ

Ρι·ορυπα2ιοι· πιοι·ιιιια ε:: ιἰἰο πιι|ιι:::,

πι: π: αΙια εαπ/π.

ω: 00:12:48 ιπ|οι·οπ:εω ωπἰψοιππι απ::

οποιο ακουω βοέβι: βιπρει· οι·.εβικιω

:ιοι·, εοπ:ι·πι·ιιυπ ιιι·οοοικι·Ι: : Οι

οιιοπιοι|ο οι·οοποί:. Θ· υπο/επ. ·

ΜΟΠΟ ΚΕΣ-ΓΑ Τ ν: 11:

άειιτπιιε πε ποπιιειπιπιίι: :8:

απο;;; @ΜπιΡαπ Ρα:π5: δ: πε πιπ

Ν Ν 2. ΒΠω:ιιιι



φα' ΠΕ ΗΟΜΙΟΠ)ΙΑΚΙΙδ.

ΒιιΓά:::ι: ::ιιιίΠο:ιΙΒιιε ει:: Με:: Με:: Ιο,ιιεΙ Ι:::Πο:ιει ι.ι:ΙΙΙί ::::::ζίε Ρ::ιιί:ι::ί

απ:: Ρε::Ι:ιετι:ιΙ::ιε. * 8: εε:τε :Πε άίσ 4» φάω :Ματ εο.:ί:ι:.Ι.Η.* δω φωσ

είτε: Ι:ο:ιιιει:Ι::,8: :ειιε:::: Ιεεε θο:- :ιΙΙ:1:ιίε εοπιιιι:Πτ Ιιοτιιί:ίάίυπι, φωτ::

:ιεΙΙ:: ‹Ιε Πεε.ειωΙ Ιιο:Μ:ιε::ι οεεί:Ιί::

:Ιε φωσ: :Με ΡΙε:ιε ιι: πω. ::Ιο:ιιι:ιιιε

Δω ι:: Γ.:ιπ:ικι,εο.τίτ.ει:α: :ί:ι. 8: ιι:

Ιοειιιιι ΙιιιΒε::: Ιω: Οο::ιε. :Γε Πε:::ι:ε,

:ιεεείΓε εἰ: :ΙοΙιιπι ι:ιτε:ιιε:ιΙ:ε : :ιεε

:τι Ιω:: ε:ιΓ:ι Με:: :πήρε ετε:ιιΒρ:ι:ετι::

:1οΙοιιι: ΙΈεοό.Ι.Ι:: Ιε8ε.8:Ι. ιιιιιε.8:

:Με εΙΙ :ιι :ΠΙ-ειπε δ: Η::ίοΙ”ιιε πο:: Ρυ

:ιιτ”Ιιεε Ιεσε:ιι::ϊε. Ι.ί:ιί::::ιε. 'Ι' Η:: εκ

ευΓ:::υ:ιιιξΙεκ :Ι ρεεε:: Ιε. ()ο:::ε.Επι:

Βετο: ετΙ::::ι επεαπο:εε 8: Ρ:::ε:::εε,

ει: εε ειιὸά :ΡΗ εποε: εΙοΙο. Μετα εἰ:

ειιιιι οεειεΙο :ΙεΓε::ο:ειιι :ιιιΙΙ:Ι:ε ιιεΙ

Ρι:ΙιΙιευιιιΙΑ::ο:ιε:ιι, ιι: Ο.εμ:5:Ιο Η::

ιιιιι.Γε :ιιιι.Π:ιε :ι:.Ι.Ι.8: ΙΙΙ. $ίε:8ο σε

:Μπακ ει! άεΐε:ιθο:ιε εο:Ροι·ιε πιεί,

:ιεΙ :τιεει::ι:ιι :ετιι:ιι , :ιεΙ ΜΙ οριι:ίο:ιε

πικαπ: οΙ:Γε:ιι:::ιά5: υεΙοε::ιό:ιιιι εϋ,

ει:: ω:: ΠιιΡι·ϋ υεΙ ΙιΙσε:1ε πω:: ιιο

Ιεβο.:::ιίε::ε,:ιό :επεο::υ: :Ε:Ιε :ΜΙ

84 :ι::ε.Ι.ιπ ιιίιιι.86 (:.ι1:ιάε υΙ.Ι.Ι.:Ε:Ιε

ω.ι.ι.εωε εΙίιω:.:Ιε :μια :ιι:4τε:ία :ΙΙ

::: ειι::::ι Ξ.‹Ιε ε!εΐειιΠο:ιε ὰ τει: ΒιεΙδ

ό:ι.Ι:επι:ιο:. ηιιὸ::Ι ί: οεε:άε:ε :Πάε

ω:,ειιί εσ.ι:Γει::ι πιο:τιε Ρ::εΙ›ιιΙ:: ι:: Αϊ

εο.:ι:.Ι,ιιιΙιιΙ.1:επι :ιο.‹ιιιὸ‹Ι Η Μεσα

Ρε:ευΙείτ ::ΙΙ::ι:ειι: ιι: "κα, δ: ο::ειάε.

:::;:μι:ι:ιιιιιε ?στο Ρε:ειιίΒ:::ταπιε:: 5

:ιοι: ΜΙΝΙ: αι1:ιτιιιι:ι οεεἱἀειιὸἰ,ειΙΙε

“Με ε ό: ε: ραιια:::ιιιει :ιι:ι8Ιε αι

Γι: εΙυὲιιι :πωπω Ιιο:ιιι:ιε:ιι ο:ειά:::ιπ

:Ξεο.Ι.Ι.5.:Ι:ιιι::.8: Ο.εο.:::.Ι.ίε ει:ι.8ί

πω:: ΜΜΕ: ει:ιΙ:ιιϋ οοειάεπ::ΙΙ,:ε:ιε

πιει:: :ΜΒΜ Ιεειε.:6ΙΙ::. Ε: Ρ:ορτε:

ε: Η :ιι πι:: Ιιοιιιο Επι:: ιιυΙ::ε::::ιι:

:ΙΡΙυ:ιειιε,8ωΙι Ιιοε ρε:ίε::::9: :ι&υε

ιι:ιιιιΓεοΙιιΓ:1: ΙΙΙο:ιΈ εο:ι:ερΙ:ι:: οΡο:

τετ:ι:: Γείειτιιιιε :1υ:εί::τι:ΙΙ:ιιυΙ:ιιιε,ιιεΙ

ιιιιΙ:ιε::ι :ιιο::::ΙΙ::: ιιεΙ:1ι:ίε Ρε:ς::ΙΜ:

:Π 1:128τι0 8ιΙεε:ΙΙ:ο, :κι μ::ιο ειι:εΙ

Ι›

Ι'

από Μετα:: Γε9Ιὶεί` όάεο,' :Ι

ΙΙο:ε:ζΙεεεωτ €Ιερο::πει, Ι) ΙιιιἔΙΙΙο

:εε ιιε:ὸ ΠιΒ:Ιει ΜΙΒ:: : ιι: Ηίεά Ιεεε

(:ο::ιε.:Ιε ίἰε.Ι.ΙΙΙ. μπω υ:ιάεΙ:οε,

:Ρ Π: Ιευἱ:ε:ΙΙ.ρ:εεόί&ε:ριι:ιίυ:ιτΙιο,

:ιιίειά.::,θευτΙιίε :Ιίε:ί:8: πο: υιάεπ:'

Β:::ιοΓοε Ια::οιιε:,&ΙΓει:ιο: Π20:10:2,

8: εάιιΙ:ε:οε οεει:Η:α: Π. εε ρα.Ι.:::ι.

ΡΙ:::Ι:ϋ.@.ίαιιιοΓο:. δ: 5. 5:::ίδι:ο:εε.

δ: Ο.‹:Ιε ::άι:Ι.Ι. ιιιιΞι:::.8: ε Ε:ΙΙΙ::ιοιι.

Ι.ρε.Μιι:.άε ΐ:::ο ἀἱεΞ:,3ἐ Ιιο:::Ι::ιά::

Με:: :που κι:: ε:ιιιΓ.:: ι1::::Ρ:οεε

ευη: ε:1:ιι Ιιοιιιιεί:ΙΙ:ι ΡΙειιις: ε: πιο:

:Με οεειΓο:ιι::ι;Γεά Ρπε::ΙΙδΙ:1Ι:ιεεει::

Γ:: άεΙΙ:ι Μ:: 8:Μεο Εο::Ι" Ριιιιίουά:::8ιι.:ιάςΙιοε Ι::έΙε Μ, ει:: Πω: Γ.ιΙ πε!

:1ι.ιιιι.1.ι.ιιι Η, .‹Ιε Ρ: .ο.:.Ι.εΙε 5:':ει·.

5.ι:Ι:Ι.ιιεΙ ά:: 8: ιιε:ἰιιἔ, :Ρ ὶΙΙε,ἔ4 ::ΙΙιϊ

οε::ί:Η:,άεΒε: πιο:::υ: $εο.Ι.::ι.ε. Γ::

Ιε:.8: Ο.‹Ιε ερι.ειιι.Ι.ΙΙΙ.ιει , Ιπο:::ιει:Ια

Ρει:::ε:όεε: εε! Γεει: , Γεω:: εκρεᾶε::

ι:: ιιιΠι.‹Ιε μιεΙ.ιι::!.5.ι:επι Ια Ποτε.

υ: ε:ιἄιΙ›ἰ :ιο.ρ Αεευι·.ἰ:ι €Ι.ο:άι. :πο

επι:: ε:ιἔ οριιιιιε Ρε: ΔΗΜ: Ιεεξ Ι::

ά:: :ιόιιΙτ. ΜΙ :ιάιιΙτε:ίύ. ε.Ιπιρε::::σ

τεε.8: αυτ:: ΙΒί,υΙ:Ι.ΓυρρΙ:. δα:.:1:ιπι δ:

:τι ιιε:ε.τείΙ:ιπιέ:ο Η ς:: οεεΙάε::: Ιιο.

:1ι::ιεί:ΜυΗ:ία,εβ Με:: πιω ει:εΙΙε:

ευιιι,::: Π10ΓΙΞΙΕΙ.ΙΓ2ΠΕΙΠΙΙΙ). Εκο::ΙΙ.ε.ί:

:1ιιίε.8: :ο ΙΙΒ.Ι.ευί:ίε.Ι:η.ιιΒι άΙε:ί: Π

ε εεεΙάε:ιτ Ιιοιιιι:ιε,:ιιο::ε ::ιο:ίεε:

Βιιιιυτι:: δ: Η ί:ιόι1Πτι::,8: Η ::ιΙΐεΙ::ι1ε

Με.: ει:: Ραπ:: πιοι·τΙε ε:ειιί`:ι::::, ιι:

Με ::οΙο Ιιοπι::ιό οε::::ΙΙ:: :μπω 3ιε

ιι: :ιο.::ι:”::Ι εο :::ιι.6.ί:επι ρου:: 9:19..

ΠΙοηε:::, Και: επει:Γα:::ιιι· πιω:: ΜΗ,

«μισό :Πε ι:: ἔ,ιτΙε άείειιΠόε :εο:ϋ_Ε:

Με:: * Βειιε είΙ :ιο:α:ιόι::ιι,εη:ΜΜ

:ε Ραπ:: ιιιιΡοίΙ:ίο:ιε:ιι :ιό εἰ: εΙε:ιε

εε:ι:Ι:ι άεΐε:ιβο:ι:ε Ε:ιευ1:ειε 3ΙΙ::::ί:ι:Ε

Β.ο:Ιε

Ι
Ι·



τ ΠτΞΗΟΜτθτ ΜΑΜ”. τ”

τττοε πποετττοπτ.τ.οπτιιι.6.τ·ί.ίτοί,πιω

επππι ιεπιποτε ροττοττιπιε τεο οε

Έεπίτοπεττι οεπεειτττ πό οΡοτιει . :το

τιοε οι (Με τοτε τττζτ.οετεπττοπίε Ει

ι:πτιειε.δι Οοο τιο.ιιιιι:.τ.τί τετ οπο εο

Ριπ τεετ:ιππιποτ.φπο Ρτιιτιι2τπ ΓΡοπ

τε εοπτείτο ιτετεπττο οεπεπεποει πό

επ :το Ρτοτπιποιιπι ιπποεεπιτειπι τπτ:

οι ττ:.οε πππιττ.τ.τ.π.ττ ποτε πτιτο . Νἄ

Ρτοτ:τιιτοπετ δ: οετεπτίοτιετ Ροτττιπι

έτετί οτπ; πιτ Γεπιεπιτειπι:οι Ο.οε τε

τοο.τ.ίτ ποτε τοι.δι ιτε ρτοττιιιίο.τ.ίπιτί

ε ετο.8εο ροπε* , οὸιτ ιιτίποτε ατοπ

ιτιιοτι,δι πεττ τεετιτιοιτιιειοτοπι:πιιπ

ππτιττΡΓε ιιππτειπτ ιειππιιιιπι δι Παπ:

τιοτπτετοιι9οτε ιιττεεππιτο πιο δι ειδ

ιι·:ι Ρτεπιτ,ιιι ποι.'έ.ιπ τοτι.οε τιποτε

δττοπττιοε δ: με. δ.πτιί.είτε:ι ττ.δι το!

πε ειί:ΐ,πιιιτο Ριιπτιιιοτ.δι οε τιοε οτε

πι ποι.'τ.οε Ριπιι.ο.τιειπ ποι. δι οίετι

6 οο.Οοοττ.8ιε.Ιιετπ Ροπε* πποετ Ττ

είπε δι δειπρτοπίπε εοτπιπττετοιτιο

τπτείοτοιπ.ιιττποτ ιιτττ ττιετιιπι πεεοτΞι

ττ,ππὸιτ ιτειτετοπι δι ρττετττιετππι απ'

:ττττοπι δι τιιιιοιεπΡτρττε οεειτοτίτιοε:

δ: ιτε πω: Ρετ ιεττετ τεαπτιτττιοε Επε

τππι ι:οπιιτδιί.ιποοο ποπ:ττιιιτ, ποσ

ιποοο το οποια :ιοιτιττπι·π δι Βιποτε

ιτετιειιπι οπίττ.τιαε πιικτττο επι οε

Ειδτο ιπττττι Βοποπτα: εόΓοτεποει εδ

ττττο οο.Πγ.ιτεΜιι.δι οο.Βοπ.δι επτ

ιτοτπ ιιττεττ,τεποπι οοδτοτιτιοι.Βορει·

πο: ποιετττοπε τοετπ τιιΡτεπιει οπε

τοπι,πιιὸο οετιετεπι ιιοπιττ εποε με

πει,ποει οετιετεπτ δι οετοεπι τιοπιιετ

οπε,τιπτια τττοο,εοπτεπιτεπιεε δι π

είεπιειι Ραπ παπα ιιιιπτειπιιιτ.ειτπ.τττ

πιτ τε8.Αππττ.τ.ττειπ Μετιι.ο.ττ πιο ιε

οπτι.δι Ο.οε ετιτίδι ετε.τ.ττ ποειιιππ:ῖ.

τι ττ.δι πιιίιι το τιιιιτεττείτε οοτίτιιιι τοι:

θειιπτ,ποπ ειιτιιι::ιιι τττε.ιτ.τ.ιττποε,δε

ττ.ιτε τοτ.τ.ποτ επ ι·πεπιε. Εκ ιιττιι μιτ

τε οτοετισ.ιοτ Ρτεοτιίιοτ ιι.πιτττειοτετ

ποπ Μπιτ πό ιτεττετε τ:ιππτττ:πιιτει ειδ

Πει επι τπιπιιε οετίπίτε,πι.ι5τπ τΡίοι·π

τιοπιτετιταπι.ππιπ τττε τιοπιτετιτα Ρτο

οιππττ:ιοε Ριιπτιιιτ:οι πιο τεΒετπ τπ

τίππι ιτε οτ Ροτιττε.τ. πιιοπτ:ιπι πιοτι:ι

Βιετποτ:ι.ττειπ τα οπτι ππὸο ππιιπ.

ιτο το πιω τιιέτοπτ επ τιοπιτετοίπιπ,

ποὸο τδιοι ιιπτοΓεπτιιΓπι οετιειιι ε6/

ιετπιιτιιττιπιηριιτειιιειτ επίοε ιιπτπε

τε πιο” ττοετιι τ'οτ:Γεεπιιι:πππττ ιιτιι,π

εοπιι.ιτετιπι οπτπετιι ποπ τποτι:ιτιει,

ποπ Ριιπι:ιπιιιτ ιπ τἔιοιπ. Νιιπι τπτει·

εττιπιτιιε τεοε δι Ριιτττετρεε τ`τιιοιττε,

τππτιπτπ ιπιετεττ`ε εοπτττιιιετιιπιτιι

τε.τττιτε Ροτοττε.τ.πιοτιτ. Νιιιιι οε ορε

ποπ ιεπειπτ ποτε ,πιο ετιιιιιπε ποπ

Γι.ιιππιειο.τ.τεΡε.τπ ττπε.τ·Ειτε τ.τττΓτ)Οπ

τιιπι ττ8πτττεειτοιιε.ποοιτ τπ ιιιπιιιπτ

ποπ ριιπίτιιιιτ,Βιετιειιιτο ιτε τιοπ·ιτετ.

ε.ίἰεπι οτειιίι.Βετποε ποπ πιπττετ :ιτ

τεΒιιιτοπει δι ιιΙιεταιιτοπετ πω; οτ

δττ οοέτοτει δι ττιπτειει-τπ εοεοτοτιιι

οι πιει ειιιτίττιιτιιεε Ροπίππιπτ πτειττει

παπα , ποπ οτδιτ ττοπιτετοιι: οετιεεπι

Ρπτιτττ,ιιετ ειιτοτπ·ιε τιιιιτεοιπιποπιε,

πετ τοπικ: Π:ιιιιιτ: δι τιοε ιτίττετοπι πι

οτέτει πιιιτ:τττοπε,δι ποιιτίττει ιιτιει.ττπιτ

τί οτυΓετοιιττ οεπετε , τιτποπτεπιοτ.τττ

σε τιιτι.τ.τε πιο ορειπ. πω: τω: οίετι,

(φοιτ τττε ππτ ιτειι οΡειπ τῖιτιο οποί

εττο , ποπ ιεπειπτ παπα πιιιιοτορττ,

ττεπι τιιτ:Γεο τεπετ Ρτεπ.ι ιτιιιιττ, πιιιιττ

τπτ ποπ τπειπίτείτιιε.ττε ειττιπι οίιιετοτ

το απο ποτττε ποετττοπτι, ποτ οτα ο

Ρετπ τιοπιτετοτε,ποπ ιτετ:ιειΡοπτιτ τὶ

επι τιοπιίετιτει. δι Βιετι πιτ τιππε τοπι

ιτοπετπ ειιιτιτ ιτε τιοιιιτετ.ιιο.πετ πω.

ε.ττεπι οτ8πιιτπ. τιτειειετεπ τπιετ τεστ,

το εττ ιπιετ εοε,ποτ τ`οττ ιτεττετοπι εο

πιτΓετοπι,δι Ρ3τΙιετΡε8 τ`τιιοιττε ,το επ

εοε,ποτ το ιιΙιτε οεττποειππι,ιππτιιιπι

τπιει·εττε τοτε εοπτττιπετοπι: οι τΉιτε

ππτιττ.τ.ττ πιπτττ. τιετπ ιτε σιτε ποτε πό

ΝΝ 3 ιεπειοτ,



' °ο__π_·_ί

πιο ΒΕ ΡΟΕΝΙ·8 πεοπ:νΜ.

Επί: άο1ί&οπί, @Ματ ίποποιίίεπιίο,

Ποστ ΡΙοτ:ι ρι·οι:εορτο ίπεοπείποπιί Γι:

?Με Μ:το.ίπίίί.!.ίί ίπ: Γεί·ίριοιπ.8ε άέ

ρκετο.Πίου.Ι.ίπί:ίπο;.άο.ΟοίΙ . όοτΪ.

οιιτ:ι.πί8.ίοίί ί·Το.ίοι·.ίοε.οί.ί.ί.ίο ίίπ.8: 4.8 πο.πο: ίπ δροι:.Πιί ορετία.*Ροπο ο)

Ι.Γα1.8είἙΪππίί.οτ.ί.ππ:τοόοε.ξ.‹ίο Ρίο

:ίοοε.οπιίε Ροίίτο Φ ίπ ΡΙοτοε ρα:

ππε ίποίο«·:τίτ,οο! ΡΙοπ:: Ροεπε οτίεΐ

τοπ:οίτοι·π :είπω πάσα οίίο εοπτοπ

τοε:οτ ΗΧΩ: εξω: οπ.8ε ί.οοί Γοκιιιιπί.

ίπΡτίπ.8: Ι.ρΙοτα.Ι.οίιππ οι: οπο.ΡΙο

:εε επίτπ ρωποίοηθίοποσ ί`οίποίεἐ':

ίππΡοπίιίππ:πίίί ποοπτοπτ Ρίο: Π: ίπ

οπο οπππί ίπ οΙί:.ίΙίἶιιί Βο.τπρ.Ι.ί.ιιπιί

οπίτπ Βιθοππ τοπιττειτοτ , ποοιί ο ίπ

οπο ίππροτίι πο! :οπτεπίΡτιι.ΙΈ‹ίο οί

8: οί πτ.!.ίίί.β.εοπι ίείτοτ.ίΕίί Φορο.

Ποέίει :Π.είειτο,πο εΙοε.ο.οΠίοίί ιοί.

δ: πο: ιοΒί.ο.Γοείιάο.οοοπ ειιιτοπιω

Ιίιίοιιοπε ρΙοι·ίω είται επποεκπτετπ

ποπ πίίί Γ:πιοΙ Ριιπ-ίετιιτ,ρτοποιοτ Η:

πο ί`οι·.ί.οί παπά Ι.ιπ ίίεισίεπιίο.ῷ.-ίπ

Ηπε.οιτί:ιΡΙοτεε Ροι·Γοπτ ποπ ί`οπτ

ο) ίπίπο ίππίΒεπό2.εκττ:δ,ιίο ίοπί.ο.

ει: ίί.ο.ίί.ίποίπ ο ποίε οποία πίίοιιεκπ·

οπο ίπίροιο οοΙποπίοείίτ:τοποιοτ οι

οππί οί: οοΙπεί·ατο,8: ποπ οι: οί:οίί.ο.

πω Ιε8.Αποί.Ι.:ΙΙοό. @Ηπα 3ο·Ι.άί

εοπι οοίὸοτπ,οοὸιί είί οποίο οπο πο·

Ιί&οπ·ποίίπτ ί:ποτίτ τ.επτοιπ οπο Φο

είσε ποΙίπποοπόί.Ποοτί ποί Γοπτ π

οετΓα: ΓΡοείοε:οτίί οποίο τομίαίτ,

86Ροίίεπ ίπτοκίεείτ.ίίάο οτί.‹ίοίίε.ί.

?πορτα ποιπίείοίοίπ :όπιίίΐοιπ μι'

Μαιο. Μπα υ:Π Γεπτοπτία , ποὸκί ίΡΓο

Ιοεπ.ιίοοε.π πποτί:οιπετίτοι· ποοπισ

πο Με Γεπτεπτίο «Μπα επα:οιίοπί

πποπείοι·ί:8αιπ εκοοοεπόο οοπίπιίτι

"που σΙεΙί&οππ Γ:·ο ροεοπτοιπποΓρδ.

οοὸ:! Με Γοπίδι:ίο :Η εκαο:ίοπίπί5

ι;ίπποπ μ:: οποοτστεε, οί αππίίίατο

οοεοπτιιι·.επίίί.οιν.π·οπίίοίίτε. δ! αι

Ρίκιι.οίιτπ Βοι·πο.8ε τ::Ιίε αιτπίΓε:ί :πί

εππ‹ίο σπροτ πο! πιειποτοπτ,ποπ μα:

οπτ.εει.οιιςΠ.ποίεε.8: αιρίτο.οοπ οίϊ

£τοὁοίι:.δ€ αρ.ίί ποπτίοίόίοπο . :Δία

ποπ ίρΓε,ΓεεΠα οτείόίτ.οπ.οκί3ίω

πιο.ίί τοπίοπ ποίοοεείποί·ίτ ίΡότο επί

πιιοππ,ποί σου) ίιιάία·: οοοίπείτιίου,

Ροοε:ειτ,8ε ίιοπ·ιίοίιία οΗ.πει . ποείὶίο.

οοπί πίίπίΠο . 8ο αποτο. Γεοοεπ.6: ε.

οοπί ποπίο.ί`ε‹ί πο: ίοάοκ , :Ιοί ίοίίθ

Βοποποιο επί :πωπω ππιπποτ,ρι·ο

επτ:οιιί:ιοπίείαίοτίοίοο Βοπο ειπίπτο

ίτπΡΙοτί ΡοΠοπτ , ποοπσσόο ίπποι: 8:

οιιοπίο‹ίο Ιοπ.εει.ο.κ:.οπί.8ε ε.ίἱ-οοιπ

ΡΙιιι·ίοιιε πω. Με ί`εοίοε σοίππίίττίο

:Ρίο ίιπ:ίο:τ:ποε Γ:ίπεοίποπι οί·διπάίο.

οί οπ.π.ίρΓε ίοί:ίο2.8: τ.ίί τοπι.ίπιὸ πο

π-ίΠοί Πεί οΠ.οο.ο. τποίοε. 8ί Ι)οοείπ

πο: ΡΙεκατοτ.8τ αποφ αιίίΓει.ο.ίίίί.ο.

ποπποποοο.ίπ.οππο οπο Βειππο Με 4ρίί πω: ί8ίτοτ.Οιιί!.ποτ:ΐμ* δα! φοτο,

οπ:ι παπα όία:οπτ είί`ο Ροπίέποίπ,οϋ

Μοτο ΒιξΙοτπ Π:: οι 'έ.8ΠΕόο Ρομπ

οδί.Ι.ίίί.οοπίοτοτ ποτοτπ π·ιαίοτίΒειπ -

πο Ποπ Ραπο:οοίει οποίο:: οκ εοπέ

ί:4δίο ίπ ΡΙοτεε ραπ” (μπε ίποίο:ίίτ,2Ι

πιο άοοετποε Μ» εοπτεπτί:Ιίοο8 Μ·

Βετο Ροίΐοπποε οοε:οποε μου ίίτ ίπ

οπο παπα πο:Μ·ί ίπ @απο ιιτΞ.πί&ίι

ΦΠ. Ροτείίπ οπου ίπειίοτέ Ρο::πεί ώ

πιίοειπείο οοΙ επί επείο,οίοοίοι· το

πάσα ὰ πιίοοτι.€ίππιπάε.Ι. $ιίεΙίιπ.

ππί:πτοπτίπ. εοποοίππποτί:ι π: Πει

τίππ ππιπάειππο είπ:ο:οτίοπί ίπ ατοοΓΔ.·

οτίτπίππίί. ΚοίΡοποι:·ο ὸίίἄίπἔοοπ

‹ίο :οοίπ πο Με Γοπτεπείο παώ πο·

ποΙΜτί , πο! ίπ ίπτοει·ιιππ τεί!ίτοιίο

ρειί::ο.π ποπ. Ρτίτπο επί`ο Ποτίίπ-Ροίί·

οΙ:ιΡίοπι οποίο πίστοπτ.ίί. οοείὶίο

π:: Ρι·ίππι.ίίοοτ Ηπα. (Σ. πε Ρα:π.Ι;τοπι

:εοε.8: Επι: πίίί ίπώπίποπτί οκεεμίο

ίοείτιπίπ. μοΒοποποοίί:ίποτ.εκιί3,

π: τ:Πίοοωποεπίδε. ό: «τ. άπο ίΒίτοτ.

ίοίίδ

 



!τ_-

ι:ιε·ι>σεΝι-ε ιιιιοιινινι. οι,

ττιτΗ τ!ο τοΠτ.ῷσ.ο.!ττοτ:ιο.8: ιιτίτ ο!»

ττοτει:υτ ουτιι.!τυτ!οιτ Γοιιιο:τιιιιι οκ τικ

οιιτι:!τιι :υ!οττ::ιι: Οοο Ραιιτο.!.ίί στη

ότο:ιττ.8: απο Γοιι:οιι:τ:ι οορττει!τιι ο!τ

Με: οοιι:τει ιιιυ!ιοτοιιι ρτιτ:8ιιιιιι:οτιι:

τι: Βτο!ο ΡαΕΠ.!.ΡΓ28Π2Ιιττ8.!Εθιιι :Πτ

ἰοτι·τ Γσ!ο: Γοτιτο:τα το ει!ϊτε οπιιιτουε:

τι: ().τ!ο Βσ.Ρ:τοΓοτ,!,ττ,ά :το ου!!.τοο.

!.ττ.ττι Γοοιιιιάσ υοτὸ εεττ: , οοιιιιάσ ὰ

Γοτιτοτιιτο τιιιρο!!:ιττ ιτε! ττι ττι:ο8τιιιιι

τοττττιιι Ρο:τ ιιστι Ρό:,ρσιοΠ ο: ο!ο!ιο:

τιιοδττιιοιι:τ Γοτι:διτει οιτοου:τστιτ πή

ότιττιυ: τι.ο.νι.5.ίτιιτιυ:οτιιι8: ε.οϋ Γρο

μ; οτα!τ.6.Ροττο.Ουτ!.‹!ιιτἔ.*Ροιιο αυτ,

ουὸά ει!τουττ !ιοτιισ οτσιιιτίττ τι!τοττ,

ό: τιιτουι:Γειτ:οτο ο!ιοιισά τιια!οτ·τοτυ,

ιιο! ιι!τουσε!ι!!τοτ:υτιι:οικοττιυτ ιιυτι

ουτε! τιι:τοιιο Γιιοτ:ιιιιοιι:τ δ: ρι·οι·ιι!Γ

:τ.ίττρυ.ο.ιιο!ιι:τ.8ετεε!ο υοτ.0!ι.!.εο··

τιοι·ο!ττοτ. δε!. ιιο!υττ. δἐ Ι. ί!!ρυ!ει:το

!ιοοιιισιτσ οοιιοοιι:ε.8τ !.ίτ ρ!εἔττ. δ:

τΕι!ο τ:τττοτυί!.ίτ ὰ τοσ.ο.οιισά υυ!8ο.

Α!τσ τιιοτ!σ ι!τοτ:υτ ττιιιι!ο ώι:ορ:υιιι,

τι! οίἱ ιιιιι!δοτσιιιτΠτιιιι:ουττι ττιτοτυο

ιιτοιιτο άο!ο:& τυο:οτιο:.$οτ! ττο οοιι.τ

:ατο ττιι:υτ οιτοοριτο:υ: το Ηττα Πιετ

Βυ: οστιττειτττε,τυπιτιιοιι:υτιι ιιιιιιοιι

οσιι!τττιι:ι::ιι:Ξ.ρτοιττιιιο οίτ άτέ!ιιιιι.

δ: οτ:: «το !ιτε:υ:ΐ.Ρτοιττ.ο.Πγ.Ε: οιιτ:ι

ιιια!ο!τοτ:ι υαττττ οι: αιιιττε,8: ότιιοττττ

τιιοτττε,8: ε! ι!τυοτίττ Ροιίοιιιε ουοττ

οτε οοιιιιιιτιτυιι:ιιτ:Μοσ ιιιοε:!ο οόιιο

ιιτ:τιι τ:ιττε ττιο!οττοττε Ρυτιτο:ιότε μό

Ρ:οτ ιιοε οΠο,8: ιιιιι!:υιιι ιι·ι:δισε ει!

Ροτ:τοει:τ:οτ οοιιι·Ιοττιιιιιιιτ!ιϊ:8: ττ!οο

οττοσ. ΡτωΓοιιτοιιι ιτιο:οττειιιι άττα&:ι

ιτσιιττ ιοτιοιιιιιτ!ισο Θεοτοκά Η τ-οοτ:, τι :ιιιιι :το Ρο::ιτε,ο!τ υττ!οτο * , οιιοιιτ!ο

ιιυτιουτιτοκοιιτο:υτ ε! ΡαιιιιιΕτ Μιτο

:ιιτ ουὸιὶ ιιστι:υ: οιτ:τοι!ο ο!ο&.ο.Β.

δ: Ο.8ε ττο που: οοο!ο.ιιοιι ιι!το.ο.Γο

ουτιθ.ο.8: ι!ο τοΒ.ἱυτ.ι:.ιιστι οτὶ ο!ι!τ

ἔοτοττυιιι.ττι ντ.8: ττττ!ο οστιτττ.τιι!ϊι:.

.ττ!τυ5.6ε !.ουτε!ειιιι, Εσσιιττὲ ιιτάοτιιτ,

(3.6 τιι!ιιοτ.ιιοιι.::ιι:!ι . Γιιοττιιιιοιι::ι.Ο.

στο τοτ υιτο.ιιᾶτσ.!.υιιτι.8ε οι:τι!,όοτιι

τιιτ.ο.!τοο:.τιι νι.οιιττ›υτ !οετουε οι·

&οτειιιοτι:ι.ιιιι οοιιτττι·τιιι:υτ οτ! ει!!ε!ε

Ρο: !οεοιιιύοτο!ιι!:ο:ιιι·.οι:! ουσι! ότε,

οσοι! αυτ! ιιι! , ουσιτ οΠΡτσ!ιτ!;ιι:ϋ,

οί: Ρτο!ιτ!ιτ:ιιτιι ΡτσΡτοι· ::ιτΡττυι:!τιιο

Ειοιοτι:ττ τ ο :υπο :τυο Γεοτειιιιοιι:ιιιτι

Ρτοί:τ:ϋ ιιι!ιτ! οροτο:υτ,ροττυτει :πο

ο!τδ:τι . Αυ: οί: ιιτο!ιτοττυιιι το Ρευστο

τι.ιτειιιττε:8: πιο: τιιτιιιιιοι:ι:υτιι οί: ο!›!τ

εε:σ:τυιιι,8:οοιιτττιιιτι: τοιιι :το ουσ

σετ:υτ:υ: τη ιι!ττε !οοι!σιιτ ἔ.:ι!!οἔ.!)›ω

Ε: ι!ιοτ:,οιιΜ οιιρ!ιοι:οι· ε!τοτ:υτ ιιι::

!τ! Ρτσιιιττΐυτιι.υιιο πιοκτο,ΐοτ!τοο: Η:

Ροτ πιει!ε υο! τυι·ρτ ταδε ι!!υτ! :ιό οι:

τιοάτ: 0τιτοτυειττ.τΕι:!ο ριιο.!.τυττΓεοιι

Χτυιιι.9.8Βιιοτο!ττοτ.& ιιιίτιτιι.‹ιο ιου

ττι:οτΡ τοττιττσ Π: τιιοτοτιτ!τι το τ·-ουστο

άο!τιιοιιου:τε,8: ουἔ‹τσ ιισιι , δε ουτε!

δ: τ:: !ιστ: Γοτυ:“τάυιιι. Ε: Ρττιιιὸ υτάο

τω, οιιὸά τιιτοτΡτοιο:τσιιο!οοτε ρα:

τιιι άο!ιοτι: τοί!τττιετ,6ε ιιστι ιιιιιρ!τιιττ.

$ττο!τ!ι.&ρσΠΒυ.!.ετιιιι ουττ!Ξ.τΈε!ο

τυοω.τυ:.ι.ιιοτ.Μ.6ο ροοιι.Ι.Ιτ [πω.

Γοε.& !.Ροτι.Πτόο ειδιτο.8: συ!τἐ.!.Ατ

ι·τιιιιυε.ι!ο το!! δ:το!ιυιιι.6.ιιει:υτ:ι!τε.

οιτ:τὲ ι!ο ο!οο.ο.Πιι:ιιτιιτιι.& το το.τιιτ.

::.οι!τιι.8ε στο ρσ:τιτε. Εοόττει υτάοτιιι:

τΕάο !ιτε ουτ ιισ:ει:ι.ιιιτ:ι.!ο.6.οκοτοτ

:υιιι.1:οτιι οσιιττἐ ο!! οττΞ, ιιτει Η ροτ

ουΠοτο τι!τοιιοιιι ιιο! σατ3οτο, οιιὸά

ΒτωΓιιιιιι:ιιι· , ο τ!ο!ο δ: ιιιο!σ ιιτιιιιιο

σο τοτ:οτττιι ιιι άυ!ιτσ.Ο.τ!ο ττιτιιτ.!.ίτ

ιιστι £0ιιτι!Ιτ!.δ£ ‹:!ο ίταιτιτο.!.τ. Ι:οιιι Η

Π: τιιοοτ:ιιιιι , ουτε οκ ρ!ιιτττιιι: ροτ

οιιποτι: , ρτσεΓυιτιτ:υτ οστι:τε σπιτια,

δ::ιτιιΡ!τιιτιιτ σε!τυπι , δ: τοΠττιιοι:ι.ιτ

Βιυστ: ιιτάο!τοο: 32 σπιτι” Πιο: Ρυ

τιτοιιοτ.ττ!τιττ !ο8οιι·ι Αοιιτ!τειιι..!.ι:οιιι

Μο!ει,6.Γοσ! Η Ρ!ιιτοε.8ε ιιο.ϊ.τττ.ριοιτ.

5. δ( ττοτ::ιτιι ιιιατοττει:ιι. 84ο. οι! οιιιο

ΠΠ
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πα πίεεοπιιιο είί,Γεεϋποοι οποπ πί

είτ ὰ ποια: πο.Ογο.ίιίε οοι.ετττπ,πε

τε8.ίιιτ.ε.οπία. @πα απ: επι οιταοοε

Ρειττε , ί`είίίεετ ίαοοτίε ό: οπίί,ιιετΓα

τπτ ίπ: Ριιοίίεοπι, επι Ρτίιιατπτο : πιο:

οι αίτεταΡτίοατιιιο , οι αίτετα Ρποίί.

εποι.Ρτίιπο δι Γεεοππο απο ατπΡίία

τοι· ί·-αποτ,8ε τείίτίο8ίτιιτ οπίοοι:οιιία

εποι ίιιτα πο: ίιίοείοπε Ρατία,εεττοιο

επ ίπ τε ποπ παποταπιίεοι εαιιί`αο·ι

Ροτίοε αίίὶιοιί πείιετε , οοπτο σπίτι

Γειοι.οτΡτεεαίίεπιπα ίεπε,εοιο επιπει.

8: ατ8ιι.ίΕπε τεε.ιοτ.ί.ιτεοοτιεε ιπεο·ι

Γει·οιο.& ί.ποοτιεε πίίιι . Τετιίο εα

ίπ,οοαοπο ει: ποπ Ραι·τε οετΓατοτίπε

Ροίιίίειιοι, ει: αίτετα Ρτίοατπ , ΓειπΡετ

Ρτα:ίετιιιτ πιο Ροί:ίίεοπι : ίίοε οετΓε

τπτ ει: Ραιτε οπίί,ίίοε εισΡαττε ποιο

ποιά πε ίίίο ιεττίο εαί`π ίοποίιιιτ ΜΕ
πε ίίε,ποί ποτ.ίοίία.ί.ίί.π.ετετείτοπι.

Καπο αο:ετο είί:οοοοίίιτο ί·αιιοτ Ρο

ί:ίίεοε Ρτιεί'εττί πεπετ οιίίίτειιίοοε Ρτί

πατοτιιοι:οτ πιο: Ρτίοί.ί.οπίίιαο.8ε ιο

αοι:ίι.πε τείίί.8ε επ ποιο Ρατ.ίο ιπποδ

Γε.π.οπαοιοπτεπι. εοίία.ίίίί.ί`επ ίιοε

ίαίί1ιοι είίε πίπετοι· επίπεπτετ. θετ

τοτο επ εοίοι,εΡ ίπ πιαίεί·ίείίε Ροοίέ

πίε ί”αιιοτ Ροίιίίεοε πετΓατοτ: οι ίίἶπε

Ρποίί.8ε οεείίΒα. ά εοο.ί.ίίείιατίο.5.

επ' ίίίίείππ.86 πε ί·ίπείοίίοτί.ί.ίί π τεο.

8: πω ίεε. Αποίί.ί.ίτα ο ιιίοετατοε.τα

ιοεπ πε ίπτεειιιιετοτ,οιιππ ίοτετΡτε

ταιίοοε ίεεϋ Ροεοε πιο: Ροτίπε πιεί

ίίεοπαε οοειιο ειταΓΡεταοπε: οτ ίΕπε

Ραιο.Ι.ίί Ρτείεε.8ι ί.ίοιετΡτετατίοοε.

απ ποοπ πίεεοποιο είὶ,ί`αιιοτειο Ρο

ίοίίεοτο εοοίίπεταοπποι,οε οιιιίείιεία

τεοιαοεαπτ Με ρωπα,ειτ οπο πιω

ίΡΓα τοαίείίεία εοτοιοίίία:αίιπε αππείο

το πιιΒία,8ε εοοι ίίτεεττα πιιαίίταε ετί

ιπίοίσ, Ρα:Π6Ι τείίτίοείτοτ:επτο πείιειι
πιπτ Ροτίπε είίίεΡτοοί πι ίεοίοπεοι,

Ίπποι απ Γειιετίιατέ:οτ ί·Επε Ροε.Ι.τε

ΓΡίείεοπιιιο.ίο Ρτίο.Εοπε οιοπο Ρο

τείὶ τεΓΡοοπετί.ί.ίΕπε ΠιΓΡεε.8οιο.ί.

πεε επίιο.6.ίί.ποία πεε ίίιί ετα: εεττα

ππαίίταιε ει·ίιοίοίε , ποατε τοιοτ είίετ

τεοιοτιιε οι: ΓοΓΡεᾶοε.ίπεο ΡτεΓοπιί

τοτίο ποίοίο τοίοοε πιο πείίάιί : 86

ίπεο απ Γεοτεοτίαπι εοοπεπιπατοτιιῖ

Γεοπίτπτ τοίοοι·Ρωπα,είιοι Ρο:οαοιο

πετ:ιοπα Π: ίεεοοποπι οιιαίιταιε πε

ίίδίί,οτ πίπε οίΐίε.Ρτείεε.οτίι.ί.ί.π.επ

Ραττοοοε.ίΈπε ίιιτ.Ρατ.ί.ί.Πγ.νίτίιπό

ετίαιτι είται Ρτείεοτεοι τπ:ιτειίΞ ά :τα

έίατοοι π Ρετ:οίε , ίοιεπο ίίιπιπιαιίοι

πίεετε 8: Ροοετε πε ποίοιιίππ Ρα

πίο. Ρτίπιπ, ίπ οπίί:›ω εαπί.ιπε ποπ α

πιίτιατ ιοαοοοι.8εεπππ,ίπ οπίίιοε Ρε

πό. Τεττίὸ,ίο πιιίοιιε οεοίπ πεί πεο

ίοε. Φαττπ,ίο ποίϋπε οατεε.φπο

τὁ,ιο οοίί›9 οετπετετοτ.δεκτὸ,ίπ οπί

ίοιιε τιιοπατοτ.5'εΡτίιοὸ,ίο οιιίί·ιπε ώ

Βιιται:πτ. Οᾶαπὸ,ίπ είοίίσοε πιί'Ρεο

παιιιτ. Νοπὸ 8ε πίτίοιο ίπ επίπιιε εα

ίίοπε ποπ ποίίεκπτ , πεί ίί8οοτο πιο.

Μπιτ. Απ Ροεοἔ πετὸ εαΡιτίε ποπ Γετί

πο αίίοπΡτεετετ παπι ίπ πιιοπ Π:τί

Ρτιιπι επ : πω: ίί(ία Ρωπα ΕαπιοΓα επ:

Ροίί ίιοε Ροοιΐ εαΓοε , ίπ οιιίοοε ποπ

μ. ποπ Ρποίιπτ."' Ετ Ρτίοιπ ιιοιίττίτ οπο

τοαοοοι, πιιίιποίε ιιιιίπεταιιετίι αίίιί

ίοί·-τεί αεετο εοοίίίτπταπι,οοαπι επα

δίπε Επ)εί:,Γείίίεει:ίίίαοι απο οιια Ρετ

ειιίΒίε:πτ ίο οίίοοε πεοπο.πε Ραεε τε

πεπ.8: είπε πίοίατ.π.ίί επί: ιιίίιΞ.ίτειπ

Η ποίποτατε Γεείτ Ραεεοι,ί`επ πεεαπε

Ρετ Ρπ8πα εοοοίέΈπε επ , 8: ποπ Ρετ

τείίεε:πτ ε.τίτ.β.οοί πετπ.ίτειπ Η Με

Ραεειτι ειίίοπι οοίπεταιιίτ,οοί πό πιο

όποιου πα πίείτ Γε ίεείίΓε επ πείεοπ

ίίοοε Με οίι:ε,δε Ρετ Ρι;Βο.:ΐ Ρι·οίιατε

ποπ Ροτετίποτ εο.τίτ.5. ι ποπ αίίοτο.

Ιιεοι παί:είίίο Η είιατπιοι πιο ποτοί

πε παδίαοι,ποπ ἔαίΓα πίείιιιτ,οοπ Ρο

τετίτ πετατο Ρτοίιατε:ιιτ ίπ Ι.οιοπατ

πει,

ί

ί
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πε,ππά!ίτετ ιιπίε Γε πείεππεππο.!.πε

ε!ιιιτιίε.8ι πε εο ι·ιπί ε!ιαττιιτπ Ει!ίΣιπι

ΓετίΡίίτ.!.ί.ίπεπι ίπ εο,ππί ι:!ιατιό πι

Ωιπι Γεεετίτ,!ίεετ πό π ιιι!ιε!!ιο,Ρο!!

πιό ίπ ίππίείο ΡτοπιιιΕτιι εί!ιππίπ Ρπ

πίτπι· ίπ ειιπίίιίοπε πιπππείπ ιιιιί!ιιιΓ

παπι ι:ίιιίπιιί!ιπε: Γεπ Ρετ !εἔεπι Νί

!ιιιτίπιπ Ρο!!επ πειιτετ ιιιιΓετιπτ:ιιιίπ

!. Νί!ιιιτίπιπ.ίπ ειιΡίτπ!ο Μι. !τετπ π

ει!ίιιιιίε εοππίδιιιε Έπετίτ πε Ρετίπι·ίο,

ιιπιίπίιιιιιιπππι : πι ίπ !.οτποιιτπ.πε

τεί!ί.!.ίί.ίπ ίίπε.8ι πε Ρετίιιτίιε.!.ίί.8ι

ίίι.!τεπι (ί τει ιι!ίιιπει Έπετίτ !ι.ιιπ πίτιι,8ι

ίπ Ροτεί!πε ίππίείε ετπεπίτ:8ι π!ίιιε

πεπίειτ,ιιπί πιω: είίίτ Πιιιπι:ίί ί`ιι:ι είἔ

Γε πίείιπτ, ίππειτ Γειεί:ιτ :ίπ επιπ Ρετπε

πίτε:!ίτπιπεπ Πιό εί!`ε ίπτεπετίι , 8ι Η

Ρο!!εο. πε ί-ιι!ί`ο ι:όπί&πε !ίπετίτ , πει

:τα ττιπππε εί :ιτπρπτετπτ:πι ίπ !.οπι!ι.

πε !ιίε ιιπί πι! Ρει!ιι.!.επίπε.ίπ ε. !τεπι

Π πίΓι:οτπιιπετίτ εππι ιι!ίο ίπ τε!!ίπιοι

ρίο,8ι ι:οππίδίπε ί`πετίι ΡετΡπ παπι:

π: ίπ Ι.οπι!›ετ.πε τε!!ί!πίπ.!. Η ιἔι0. ο'.

Π ιιπίε σπιτι ει!τετο. !τεπι π ππίε !ίπε

ίπίείοπε ΡτίπείΡίε ειπτππι πεπτιιπε.

τίτ,πιιτ πιοπετιί εόπτετίπτιιιτ ιπ Πιό.

πε εο ππί Βι!!ζπιοπετιι.!.ί.8ι π. Ιτεπι

πιιιππτπ πιπίπίτ, !ί πω: !ίότππι πεπε

τίι:πττι !ια!ιεπτ, 8ιίεπί ποπ Μπιτ:: π:

ίπ :ιπι!ιό.πε πεΡοπτίοπε.ῷ.ιιππε ειίιῖ

ίπτετπίείπιπε. !τεπι :ιπιίτιίτ πιιιππιπ

ΐειιιπε, ιιπί Επι: ίπ!!`ιι ποτπίπι Γπί πο

πε π8πιι ίπ Μπα ει!ιετίπε ΐει:ετίι: π:

ίπ !.οιιι!ηιτ,επτει πε τετπιί,επιίππ.!.ίί

ππίε ΡτοΡΕΕτ.8ι 1,5 Γετππε.!ιεπι ιππ

ππ ειιι·ιίιτιι , ιιπί πιιι!οε Ρτεπίίε Με.

πίε ίιπΡοίπί;:πτίπ ιιιιι!ιεπ.πε Ρακό.

Με εεΡ,Ρ.ιίτπ!πι. πω; :ιιπίπίτ ιππ

ιιππι τε!ιε!!ίο , ιιιιί πω ε!ι:ιιτειπι Πι

Ρετ πεππίτίσπε τεί Γ:ιε1:ι ὰ τπιι!ίετε

πεππεπτε εοπί'επείεπτε πίτο,ίίπε πο

είπε Ρ:ιτεπιππι:ιιτίπ Ι.οτπ!ιατ.ιιπ.ι!ί

:ετ ιππ!ί.ιι!ί.!.π.1ιειπ πωπω: πιιίε πιο.

ππιπ,!ί ετίπιεπ εόπιίΓετίτ, ιιποπ πιό.

!:ιτί ει!;ι!είΓείοπειπ Ροίίιι!ει:πεε !ειι πί

επι πε!:ιετε εππι πιοτι : π: ίπ ππι!ιεπ.

π: ππ!!ί ίππί.5.π!π. !ιΞειι.ιδιοτεε ττί

!ιπιοτππ·ι,ιιπί ί!!ίείτε ειιεπιίππτ,8ι π

ίΪεεΡτει ποπ πεΓι:τί!:ιππτ,πε! ι:ε!επτ:Ρπ

πίππτιιτίπ :ιπιί!είοπε πιπππε: πτίπ

ιιπι!ιεπ.πε τπιιππιι.Ρτίπε.6.εο8ειω

τετπ. 1τεπι ίἰπιιίε ιι!ίππι Ρετειι!!ετίτ,

ιιππε πιιιπιί τιπιίΓετίι:Ρετεπιίεπε ίἰπιί

!ίτετ επιίτπιιιπιπιίι π: ίπ Ιε ε Μοί!ί,

ίπ !ι!ι.Ειιοπ.ε.ιιίί.Ρτε:τετεα ποτπίπιιε.

πετ.ίί τίιπιτί Ρπετίπτ. Ιτεπι πιιιπιί :ίπιίτ

πι: πιπ!ίετ, ι.1π:ιε ιιΡΡτε!ιεππίτ τπαππ

πετει:ιιππίει ιπτί!ίει :ιπιιετΠιπε πε! ίπτ

ςιιπε επ πίτο πιο: πι ίπ !εἔε Μοί!ί.!ί.

!)επτετο.ε.ιιίίί.!ί ίπετίτ ίπι:ετ πω !ιο

τπο.ίπ ιιετΠ.ίί!ιιι!ιπειίπτ ίπτετ Γε ίπι·..

ἐπί. πε ίἰιιπίπ πίπετίι!ίει!Γππι τε!!ίπιο

πίπι εοπττιι ει!ίιιιιετπ ΓιιΡετ ι:τίπιίπε,

πππε πι:ιπιιτπ ππιίττιιτ, ίΡΓε τε!ίίε έξι!

Πιε πι:ιπππι επιίττετιιιτ ίπ !εΒε Μοίίί,

ίπ !ί!ιτο Πειιιετο.ε:ιΡ.ιιι,ίί ειιίετίι!.ε

πιτει,ίπ ιιετ.είιιπιιιιε πί!ί8επτί!ἑίτπι:ί.

* 5εειιππο ειιπιτπιτ Ρεπεπι Γετππε ίπ

είτίππε ππί πεΡτείιεπΓπε πι ττ:ιπΓ

ειιππο πιί!ιο!!ει:πτ Ο.πε Γετπίε Γιι€ί.

!.ίίί. !ιετπ ιιιιί ιι!ίππι Ρετι:πί!ετίτ υπ

πε Ρεπεπι ιιιπίιτ.ιι, ιι: ίπ !εεε Μοίίί,

ίπ !ι!;ιτο Ειιοι!.εαΡίτ.ιιίι.πίιιιτ Ρτεττετ.

επ ποπιίππε επ ΜοιΓεπ.ίπ πετ. Π τί

καπ ΐπετίπτ. !τεπι ίπ εο ιιπί ίιι!Γιιπι

τεί!ίπιοπίππι πίιτετίτ ι:όττιι ει!ίππεπι

ίπ ειει:πΓιιτίοπε,πππε πει:πΓιι:πε :ιπιίτ

τετε (πω Ρεπεπι.ίπ !εΒε Μοιίί , ίπ

!ί!ι.!)επτετο.ε:ιΡ.ιιί.ίί ειιιετίτ Ι.επίτεε.

μ. ίπ ιιετ!ί.είιιππ; πί!ί8όιί!ἑίπιθ.* Οσπ

!ίειπ1ίΐείοπε Ρππιτπτ Επι· Ρτο Ρτίτπο

ίπττο:πιίπ !.οττι!πιτ.πείπτ.πε Ιππο

πίί:ιιιε.!.π ι·ιπίε ίπτ.!.ίί !ειτο. πε Ρππί

τπτ οεπ!ο , Η τεΡετἱπιπτ ιιπίπ ίιι!Γππι

πίιιίί!ε τε!!ίπιοπίπιπ ι:όιι·ει ει!ίιιπεπι,

πππε οεπ!ιιιπ επιίπετειι π: ίπ !εΞε

. Μοι!ί

Η



πιο ΒΕ ΡΟΕΝΙδ ΚΕΟΚνΜ.

Μοίίί 8α:.πι 'ἔ.Ιτεπι Η Μπα ππίε οί” Ηπτο:ιιι ίπ Ι..οπίπειι·.όο Επτ.Ι.άο πω.

Πιι·Ιοιίτ,οουΙιιε οί οτιι:ιτιπ:πίΠ Π: πι» Η ω”. "' εβϋπτίιυτεπιδ ππί ίίπείπΓ

ίπίππε Γεί·ιιί ποΙππείΙΙσε:πιιία Ρίο σου

Ισ (πω: ποπιίππε Γετπο πο! απόψε

πατε Ιίπετιιιιεπι : πι ίπ Ιεἔε· Μοίίί.ίπ

Μι. Εκοό.τερ.κίί.ιιστίί.ππι Η τίπειί.8ε

ίπ πετίί.Π ΡετειιίΤετίτ.& ίπ π. [επί

τίεί,αιΡ.κνί.ιιει·ίί.ππί ίποἔπιιίτ πιει

επίππί. Ν:ιτπ Γπί'Ρεπιίίιπτ π: πιο Γε

εππάο Επιιο:ιιτίπ Ι.οπίπεικό.πείπτ.Ι.

πε Ιαιτοπιππε.8ε Ι.ίἰ ππίε πω. Μπι

ίπ ί·:ιπιοτίπιπ δ: ίπ εοπΓρίπιτοι·ίππε:

πι ίπ Ι.οιππ:ιτιί.είο πε τοΓείοπίππ:

ίπ πίεο Ει&ίε.Ι.όο εοπἔιίτειιοτίπυι·.

ε; '.° νοίπεπιιπτ 8επεκιΙίιοί ππίε , ππί

όι·:!ίππίι:8: ππί ρί·οπιστ ίπορίᾶπαπἔ

Ρεοππίπιίειιιι Ιποτε ποπ Ροι:εΠ : πι π

άπ ΡΕΣΠ.ί.ί.9.ΙΙίωδέ άι: ίπ ίπε ποαΐ.ί.

πΙτίτππ.8‹ πο: ίπί·ίΓάίδι.οπιπίπ πω.

ίίπιιίε.5.ίπ Γοιπο:.86 ίπ πΓίιιιιε Ρεπό.

πε μια: ιτςπθ.ίπτει· Γππι!ιτοε. δ: Με::

εόίᾶπίί.ῷ.ίιιὸίεεε ινετο.Ιπ:πι π" πω

:ειπε ίιίοι·ίτ πιιΙεπε πιίππε ππίπι:ι; Γο

Ιίόίε,ιιτίπ “πω” ?ειιόο. είε μπε τα

πεπό2.ς.ίί ππίε ππίππιίε Γοίίτίο: πε

ίσω. Παπ Γει·ππε ππί Ιίτει·ειε ίιπΡετία

Με άοΓΡαετίι, ππάππ ω ΡαΙιιπι πα

ΡπΙει:& αφίΙΙί είπε τόπωιπιιιτ, π: ίπ

πίί.Η·:πό.άο Β:πό.8ε π.ι.ίίω ποπιο.

ίπ Ι..οιππαιπ.ιίε πο ππί Ιίιοπιιπ πο

Ροι·.Ι.ί.Ιιεπι πείπετειπιπ: δι τοπο:Ιεπ

τπτ πιπίίστεε πω· πίτοε πίείπειΙεε,ππιΞ

Γπροτ ει!ίππω ι:ΡετείΒίοπ6 Ρεσεπίπτι

πιίπ Ι.οιππ:ιτ. ε: σε8ι·εΙζίπ πίι:ο π

διίι.Ι.ιε·Ιειτππι.πίΙω δ: :ιΒίεᾶε σοπ

είίιίοπίε ποιπίπεε: π: Ο.‹ίε Ρει8ειπ.Ι.

ιιΙτί.6ε π: Ικι:τε.8: Μειπί.!.ππίσππ πο.

κ @Η ποτό ίδποτειπιί:ε. * Παπ εί3πετ

τοιιι!ει·ίί'απιιε , ππί ίεπι:πι ίπ ΓγΙππ

πιίιιει·ε :Μπα Ρπετίι:πι ίπ πίπωπ.

πο: άππι. ίπίιιτ.Ι.π.τοπάειί πω ειίέί

π” ίπ πτ:πόίδιίε Πιροτίοτίππε πίππε

πιω. Πι::ειΙππιππίιιτ πιο Γαιιπ:ίο

Ιίοπε πτίποίρίε επτά ΒΒιικιπειίι:,επτ

πιοποιεί σοπίίπιστίι: πι (λείο ΐειΙ.πιο.

Ι.ίί.Ι.π. Μέ ποΠίε δε ιι·ειπ:Ηιεει πο! πο·

Πεε,8ε πεπιιπσ:ίατοτ :όπίίοί·πιπ ρτίπ

είπίε:ιπ ίΕόσ Ραπ.Ι.ίἱ ππίε ειίίπιιίιί.5.

ί.8ι Μπι Ραδια.6.ποΠοε. Μπι πω!

ΒιεπΙτειέ άφηάειίοπίε πειίπειτίε ίπ

Κοπιειποε ποιίετίι: πεί Η ππίε Απο

:πωσ είπω πίπιίΠ:ιίι, πίππε εοιπ

πππιτπτ:πι (Με τε πιίΙ.Ι.Π πω: 5 π"

παώ. Ικοπι πᾶσι· τεκππι Ρτίικιτεί·ιιιπ

πο! Ρί·οοπτειιοτ (:ατΓ:ιιίε,Ιί ειΙίππἐ ίπ

ιππει πεπ:ιπετίι, πιππε οοετοπίειιππιιτ

@πιεί αιπί':ε πΓαι.ιιπίιιοτίί. Πέ ὰ πω.

πωπω τοπετεπίεΒεπιιιτ Ωιτήίεεί:

πι (Μιά Ι:8.ΙιιΙ.ρεοπ.Ι.νί.9.ί.ίπεπι πε

Γει·πο ππί πιπΙιετέ ι·ειρποι·ίτ :πι θείο

ι·ειπ.ιιίί·8.Ι.ππει. !.(ί.Ιιοπι τοπιππτ.ιτπι

Γετπιιε,ππί :επι σπιτι άοπιίπε Για π

πποτίι : π: Ο.ιὶε πιπ!.ππε Γει·πίε Ρίο·

Ρίίίε.Ι.ι.ίιοπι Γοτιίπε,ππί Γοιίπτί ι;ίοπιί.

πί Γπί ίπωίεπειίι: πι Κέα ρωπ.Ι.α

ΡίτοιΙίιίπι. π'. ι:ίιπι τοι·πιίπ:ιπιπτ. Ιιεπι

Μ" !ιοιπο ΡίεΙ:είπε πο! Επιπί!ίε ίπ

ΠάίΞε αίτοτίπε πιοτιί.Ι.ί.π'.Π πππι:1πίί.

Μ: ΑιιιΓΡεπιπι (Με ίπειίο.8: πι:ι.Ι.ίίί.

Ιιδ ώππιίιπτ ίπεδ:ιίί.ιι·ίπε,ππί οί: ίπί

ιπίοίιίειιπ πο! πικάπ επίθ ίπι:επάε

:ίπ ορρίπππι,:ιπτ Π αιΠιιπ πώ πίΙΙ:ϊ:πι

απ: Ρωπ.!.ι:επίπιίίί5.5. ίπι:επι:|ίακίί.

1ιεπι ππί κά” πι·:Ι εισοτιίπιπ Ρι·ιιπιθτί

παπι ιίοπιπ ποίίιππι ίΕίεπτει· «πω.

ΐοίίτ:ι.π ίΈπε ίπεοπ.ι·πί.Ι.2ιίω.Ιτέ Ιπ

«:Ιι;πε ::ππι ίὶιίε Ρειττίείρίπιιε άι:ίεπάπε

πι Β:ιπιππι, Η :ι!ίπιιέ Ιπάκιί ειπΓπε ία

τί: :ιεεερτετε,πιιί απ Πεί επίτιἱ :είπε

:ιει·ίι:πι (Με Ιιιά.Ι.ιί.Ιιέ Ρειείίπί ε::

πιίπ:ιιί ὰ πίτίε εε:Ιείίειίιίεί:: δ επίπι

επίιίέιει· ίππέιί ΪπΦτίπι ὁ Με πωπω

Με πειιίπτο, πίπί ίπ εοπΓΡεθπ Ρορι1

Η :όϋπιαπιπί;πι ρπτί:Ι,άο ρπίπί.σεει.

Μπεστ



σε ι>οεΝιε ιιιεοκνΜ. Η'

ἱ.ἱιισοι·ι·ιφτίΒἱΙσ.5.ιισιπΜέ. υπό ΗΒΗ

ἱρΓοιῦ.(.ἶ.‹!σ ]32ΕΓ.δί Μαιι.!!φιισιιιη;.

@.οι·ι·ιτιιε ά Ι.ὸᾶιιιιιο.8ι ειιιτΒ.άσ ροβ

[σΙΒιο.Ι.2πτίι1ι.ιιί`στιιΕ.ῇ.νἰῇ.σιι.ἱ. Ιτσιιι

ιιί ιιΓυτΡειιιἰ: ικιιιε Πιιδι:ίε ΝΕΠ: υπ Ο.

3σ ΝΠ! ιι€εσ.Ι.ιιιιισ. Ιτἐ σ6Βιιτίτιιι·, 4

Γσι|ισσι ιικοιιἔ ά δΙίειπι @πω δ: πια

εισαι σιιιε;ιι:ιτι|σ8σ Μοιίἰ ιιι ΙΙΒ.Εσ

υιιισι.σει.ιιή.άικίτ άοτιιιιιυσ :ι‹ὶΜοΞ

Γσιι.ιισι·Π.Γιισστάοτιε ΕΜ. Πέ σ6ΒιιιΕ

τι:: ιιιιίουιηιισ εοιπτα ρπιεσσριιΞ άο

πιίτιι άι: εΩ2ΙΪι©πι8Ε€ Ειιτιιτυσ Έιισι·ιτ,

ἰιι Μοτο Ιοί-ασ, σειρ.νι.Γιιιι σι·8ο σο

;8 ιιιιιιιιε σι.ιιτι ΙοΓιισ. * Κατι ΗιΓρσιιι!ί

τι:: ει ΐιιτειιιιε ΐιισιἱτ ιι:ι|σιιε Μπα «μια

ιισ ΓοΙΜοε:ιιτ ιιι ιιίἰ.Ϊσιι.‹!σ Ρει.τσοσ.

ἔ.ίἰ ςιιιε ςμιίιις; Μιάου. Ιισπι ἔΔιιιοίἱ

Βιτι·οτισε ?στα ΓιιΓΡσι·ιάιιιιιιιτ ιιστΓιπ

σιιπι .Μαΐ , ιιΒίΓιιι·ατί ίιισι·ιιιτ:υτ Ηἱιὶσ

Ρωπ.ἱ_:ΔΡἰ£2ἱἰῦ,ῇ.Βιι110ΐοε. “Επι Πω

Γρσηάσσειιιιιτεὶ σιιίΒιιΓόέ Γεστι|σἔί:

ιιι: Μιά ισε.Ιι1Ι.Ρσσ.Ι.νι.5.ι.Ιτδ ΙΙιΓρέ

:ΜΜΜ τιιιτιεΕιι8ειε πιά Ι·ιοΠσε. Πισω τσ

ιιυοσἱιιτοτσε σοιιίἰΙἱοι·ῦ ρτίιισιρίε.ΙτεΞ

“τοτ Γσόιιίοιιιε ασ! τιιτιιιιΙιιισ: οι ΙΕ

‹Ισ τσ ιιιἱΙι.Ι.ὶἰι.5.ἰε ειιιι.ΐϊόσ Ραιι.Ι.Π

σιιίε ΔΙίσιιιό.6.ι.8ε ή. Μπι Γστιιιισ τσ

εισ,εμ.ιι ΜΜΕ ιιιιιιΗτ ιιΗειιἱ,ΓιιΓΡσιιάὶ

κι:: Γιιισι·ει ίο!Τιιιιι ι1Ιιιιε:ιιιιι:ι Ι.66ει·ά.

άσ ::ι.ιΙρίε Γσι·ιιρι·ϋ.Μ.δέ ιὶσ !ιοι·ι·ιι.Η

Βστ.Βοιπ.Ι.Ε Γσι·ιιιιε Η σΒίε.Ιισιτι ρτἰι:

πάρω Ρομ.ι|ι, συίιιόοπιιι:Βσοε :ιΙίσ

πο.: , ίαΓρσηάιιιιτι1τ_σοππτε ΓοΙσπι ιιι

μιτίΒιιΙίε. δ: Πε ροισίὶ σκι Έ Κσεσε

α μίιπ:ιΡσε ιιωιια Β άσμα σιιά:ιιι..

τιιι·,ι:Ρ ὸσΒσαιιι ΓιιΓΡσκιάι: ιιτιο ΙσΒσ

Μοι1ΐ.ιιι Μ. Πσιιιστοιι.σ.ιιι.Π σκιε

ιιι σε! ΒσΠιΪ είπω Ιιοίὶσε. ιιι ιιστ_‹]ιιεΪ

6ο Ρσσσειισι·ιτ Ιιοπιο. δ: ἱιι Μπα Ιο

Γιισ.σπΡ.υιιι.σ.ιι:Ιτ ειιιισιτι άοπιιιιιισ σε!

ΙοΓιισ.υστΙἱ.ΙοΓιισ ειιισπι.σηιιτ.τ.ςιιι

;ιιιάιμι!ΐσιιτ φωσ; ΡΕ20σι:ιτ2 ΙοΓιισ,

φ άισσιιε, " Πίεσιιιιι :ιΙίουίίιιΕσττιιτ:Ρω

τιιὸ ΗΜ ιιι τοτπσ, Πτ:ιπισηιιι Βιιω

ὸσρτσΙισιιΓιιε Γιισιιι:ιιτ ιιι Ι.οιιιωτ.όσ

σο-ΐιιττ.Ι.ΐυτιι.ῇ.οιτιιιιΒιιε. "' Νόω”

πιτ ριιιιίτιο Ριο οσσιί`ο ιιι Ρτατιιο.ειτα_

!Γ.:ιά Ισεσιιι Αιμή!.Ι.ιμω πιθίοιισ.@Ή

ι1ιιίε ιιι εοΙΙιιαπιουσ.ιιι υΠ.Γσιιά_άσ

Ρπ.τσιισιι. 5.ΡοίἱσΔ ιιστὁ.ὰ @Η σ.ιιιίε

ει!ίιιιιι.8ι ἄἶἀσΞτιἱιιτ.Ι.ἰῇ.ῷ.ῇ. Ιιτσιπι πω:

ιπο ο:σίΓο ιι.ιίΓιι Κσείε : ιπίτι Ι.όϋαι·.

όσιιιοτ.σοτι.Ι.ι.8: :ιτ8ιιιιισιι. 2Έειιιοά

ιιἱ ω: σ!ιιιιι.Ι.ῇ. $.διι:ι. δ: €.πωιιω σι·

ωαυΠΔω.ιφοΠωιι πισω. 8: Ηἶιὶσ

σιιι&ιοιιιΒιιε.Ι.Π Ρ€8ιιοι·:ι. παω τισ.

τσΓειταε οΙΉι:Η σ:σιιβιτ: ιιι Ηἶεἱσ Μ,

σιιιΒιιε οιιιιόιε.Ι.ιιιιοι·σπι.ρτ5ωο το.

!Ρου.!Έόσ βπιιε.Ι.Π Γστιιιιε σοιιιι·ιιιι

ιιἰε.ῷ.ςιιο‹ὶ ιιστὸ.8ι $τσι·ιιιτι επιστα

τιι113.'.6τιιίιιτστ.5.]. Μ Μαιο αυτο

τε τι” οσσἱΓο ω Μπι: ιι: ιιι Ι.οιιι..

Βειτά.άσ Βοιιισ ΙίΒστ.Ι.Π σοκ ω: Ισιιι

σ:ιιιΓει ΜσόιοΙ. δ: :ιτἔιιτι·ι.ὶἰΠ ι.ιιι.ιι:Γ.

Ρσυρστ.ΡσειΠάίτε.ΙίΒι·ο ι.β.σιιπι ετισ.

ισε.8: απ! Μέσω ΑσιιιΙι:ιιιι.Ι.ίτηυσ Η

ΐσι·ι1ιιιιι.&Ι.Γείστιτίιιπι. ῇ.ἰἱῇ.Ο.ειιι:ιιι..

ιὶο Ιίι:.ιιιιισιιισυσ Πωσ ἰιιὸ.!`σ ιιιιιι:Ι.Ι.ι.

Ι:σπι πω: ‹!σ σο σοὶ οσσιΓιιε σίὶ ειΒ σο

σιιί ισ όσί·σιιι:Ισβετ : ιι: ἱιι Ρτατάίθίσ

ΙσἔἰΒιιε , ιιτίιι Ιζ.οιιιΕπικό.άσ ει 8ι·σίδ

Ποιο υι.εκ.ι.ιιι.πι Βιισ.ά!.ν.5ισ τα·

πισιι Ιειτίι.ιε ιιτ Γι.ιρτει,ιιτ τιοτει.ιιι ι·υΒτί.

άι: ἀσἐ-σιιΠο.ιὶ τσιεΕΕισισιιό:ι.Ι:σιτι οσε

ρω οι·σίΓο ἐι Γστιιο ὸσῖσιιἀσιιτσ άο

πιίι·ιιιιι·ι Γιιιιιιι,υτ ιΈάσ ιιιιιιι·.!.Γσά δ: ίἱ

υιιιιι8.6.Π ιιιίΠι.ιιι Η.Ιισπι ποπ Γσεμιι-.

τι:: Ρωιί:ίο σΙσ οσειΓο δικ όοΙο:υτ έΐζ

Μ Ισ8.Οοτ.ιΙσ Ιῖσ.Ι.ιι·ι Ισεσ.άισειιι «Μ

Βοσ1.ιτίυε στ άισιιιιτ ιιι ρτοκι.ι·ιιϋ.όσ

!ιοπιί.&'.ίτσ ροπσ συε:Πίοιισιιι Γιιτρσ

σοιιτίιιεσιιισ.86 β.ι:ιιιωθιοπισ.8:ΓυΒ

Γσειι.ιιτιιτ.Ιτέ εκσι.ιΓετιιι·,σιιι Γ:: ιιίιιάιι:Ξ

;Ιο ο;ειάιτ :Με σπιτι μιι·ειι ιισΙ ΐρστ·%
η; Μαι!



Μ πε πωπω ιτεοτενΜ.

πιω ΠΡοίιετι ειιπι πεπωω τι! ίπ

Ι.οιππειτ.πε πἄπο ει ιιιτε.ῷ.Π πιιίε Γε

ιιίιιπιεπππο.!τε ειτεπΓ.ιιιιτ,πιιι (πω:

:Απε πιιιπππιἱ Ειειεπτέ ιπ αιΙΞι,Γεπ πο=

πιο Με πε πίε πεΙ πε ποδὶε: πτ τιτα

πιδτο πτιιΙο.!.π πιπε ειΠεππ ειιπέ. ΙτΞ

ποπ τεππίτιτοτ, Η πειπιπιΐ πετώ ίῖτ ιπ

τα πεεδ Ρεπεε πί·-τιεο!ιιτιο π·ιεπΓιιτπ

ποπ απ μπε τπεπιοετίε τιοτπιπίε , δε

πό επ τιιετπιτε:τττ ιπ Ι.6Βιιτπ.πε μπε.

Μπιτ Ιιοτπιπίε.Ι.ιή.8: πε πειιιι,ιπίιιτ.

Ι.ή.Ιτειπ ποπ ιιτιπιτιιι· , (με πεπι Γε

πω, 8: τττιππετιτ τύπω τιι.ιοΐειτπι πε!

τιιιιιππ,8: πιτπιπιῖ τ”εεετιτ:τιτ ίπ Ι.ότι:ιτ.

πε πιιτπ.ιπιπ.Ι.ιπ.Ιτεπι πεετε,πιιι Γει

ά: εππο ιιπΐεττε ιιΙπιμιιπ ΡτοΡτετ πε

εεΓειτατειπ:ιπ ρτεπίδιο ε.Ιιτ.πε τω

τιπυε.Ι.ι.8: ιπ ιιΙῖΒιιε τ.ειιποτϋ.πε ρεεε

τεπεπ.π.πιιιειιππιιε.8ε Ι.ΙιεΕιιιπι.ειιπι

πεπιο ιπ πεεεΒιτιιτιππε 1πωιπ ειιί

Πειτ:τιτ (Με επιπιεπ.!εε.Ι.τεπ·ι Ιε8α

από: πι.ιοπ ιπ πεεεΒιτιιτιοτιε πτ, ετι

τετιπιιιιι ποπ εΠ:ιιτ τα αιιττι.ουιο.πιο.

πετιιτ:ι.τ.τεΓΡοπ.δε πιιια Ρατετ Ροτείὶ

ΗΙΙππι ιιεππετε πεεεΙΞέτειτε Επππε , πε

ιιιπίοτ Ρι·επίτιπι ιιεππετε.Ο.πε παπί.

πιιί πΙιοε.Ι.ι.8ε ιπ Ι.όΜιτπ.πε Ρτοἰιἰ.

:ιΙι.ιπ Ι.Η.Ιτειπ πό Ριιπίτιιτ, πιιι παπι

πππι (Με πω" ΡεπειιΙπ επιπιτε πό

ΡοίΤετ. ειτειιπιεπ.τΈ επ !εεεπι Απιιι

Μπι. Ι. πιιεπιπππιοπυπι. ε. ἰτεππ Ετι

Βεο.8τ Μι :μπε Έππιο.ῷ.ῇ.Βε πε ίπεεπ.

τπι.πο.ιιΕτει.Ι. παο πιτιιΕτ:ι8ίο,6. πιιοπ

πιτ ρτσετοτ.8ι πε εποε ρΙτιππι.πτεεπ.Ι.

].6. πε εο.Ιτεπι πει: Ρτο τποττιιο ίπ

ΐοίΠ.το πωπω ιπ Ι.οτποειι·.πε πειιτι.

ιιιιιιτ.Ι.Π πω: ΪοίΪὶιτπτιι.Ιτεπι πεε τιτο

πιοττπο τπ ριιτεο πω” Η: Ρτιπί

τίο:ιιτΡι·επιθο τιτιι.Ι.Π :ιππ:ιΙιε. Ιιεπι

πει: με τιιοἱοί`ο πε! πεπιοπιιιτ:ο οε

οπο τιιιπίτιιτ πιιιε , πει: ρω πΠο πω

το απ ειΓπεπι, πεε π τπεπτε αφτο ιιεΙ

ἱπΕΔΩΕε:ιιΕ πι Ι.οπιιο. πε πω. Ιππιτ.Ι.

Η ρεεε:ιττιιτ.8ε απο ρπττ.ροτείὶε-.Ι.ἱῆ.

τε πε οπιειο Ραπ!. πιππτ. π. ειπΙε

εαπ ΟοτπεΙιεπι πε Ποτ. Ι. ιπΐ:ιπτ.$·

ω Ιε επι Ροττιτιειαιτι πε ρπιτΞειπ.Ι.

ΡεπιιΕιπ·ι.ίπ Επι. !τεπι πεε τιτο Ιππο

πε ΡιιΒΙι. ι.ιεΙ πεΓεττοτε πιπΙτιπ: οεει

ίο:πτ ίΕππαππο Πεεπτ ιιπι.Ιἰπε ιππι

εε Γε ιιιππίεει.Ι. υ!τιπι. ιτεπι πεε Ρτο

ττειιιεθ.ιΖε πι! ΙιοΠεε οτ:ειΓο. τί επ Ιε

ἔστι (:οτπεΙ. πε Παπ. Ι. ειιιΓπεπι.ῇ.

ι.ιΜπιο. Ιιεπι πει: τιτο οεεὶΓοὲ ?ετα

πι) ειΙιο εοπειτιιτει , παπι 8: ιΡΓε Πειτετ

Γιιρετ “πι ειιιιΓιι εππι Ιπετειππι: οι τι

Ι.οττιπιιτ.πε πωπο.ι.ιιι.πιω,π ποπ

επι1ΐστΙιτετειππί: ιιτ ιιτε.τΈπ πιιιιπτιιρ.

μυρετ.ΐεειΠε πιεπιιιτ.Ι.ι.ά 6.8επε..

τ:ιΙίτετ.8ε ΙΕιιπΙεεεπι ΑπιιιΙἱππι.-!.ιτιἔ

ΜεΙ:ι. ρ'.ἱτεπι δι ετιπι εο.1τεπι ποπ π:

τιππίτιο πω ιιοπππε οεειΓο τπιιεπτο

ιπ επττε ειΙἱεπιι ίπ ποδτε, πώ ποπ π::

πιιιπιιε επ Ιι€αππιτπι:ιιτ ίπ Ι.οπιετττπ.

πε εο πιιί ροτείὶ ίπ πιιττιπι.ιπι.Ι.Π πο

Με. δ: πε :πατε τπΡτιιτιι.!.ίἱ Γετιιττε.

Ιτεπι πεε Ρι·ο ποτπἰπε οι:ειΓο Θεια:

τε 8: πεπτεπεπΓο , ειιιι πό π:: πωπω

ω Ιιειιππιιπι.Νεε ρτο οεειί`ο ειΕυετι

εε,επιπ ειιπι πεπτεπεππετε ιιοΙεοπτ:

ιιτἰπ Ι..οπιοειτπε.Ιἰπε Επττ.!.Π ίετιιιιε

ειιτΙπ:ετ. Ιτετπ ποπ τιιιπιτπτ, πω ττεε

ιιιιπε τεπτππι πε ιιιτε εεεεριτ ιιΠεπε:

τιτ Ο.εο.Ι.ίἰ ποπ Γπρτπ.πειπτ π Ξπ8τεβ

Πω Γπετιε ιιιπετιπι Ρτοκιπιτ τπτ εοιπε

πε, πεε πΙίπιτίπ τεειιπι Ροττεε, δε ετἰΞ

Γεἔετεπι Ρτειπτζε,8ι πιιιτιιι πιετε,8: πό

ΒιΙεε πιετατ : υτἱπ Ι. ΜοιίΠπ Παικ

τοποπιπ ε.ιιιτίπ.πει·Πειι!.ιπετεΠιιε.8:

τιετΠ.Π ιπττειιε. 1τεπι πιιτπιε μιππιπ

Η πετ πίπιππ απ: εβττετατεπι πω”

εΠ.τΕπε παπιε.Ι.τεΓΡίειεππιτπ·ι.ιπ Ε.

πε ειιΓτ. ε ετπιί, τεοι·ππι. Ι.π·ιἰΙἱτεε. 8:

πε τε ιπι1ιτπ.Ι.οπιπε πεΙιἐλπππ. π”

πιιΙτ. Ε: μπειτε: εοπΓαπευιπιτπτετπ

τιιιιιοτπαπει ππροπιτιιτ; τετ Έπε τε

· Ι εεπ.Ι.

 



ΠΕ ΡΟΕΝΙΣ ΚΕΟΚνΜ. ω;

ι:εο.Ι.πί:ίιπει. Ι:επί πό Ρππίτπι· επί σε

απ: ίπ :ππιπΙ:π,επίπ :πιππίτιπ αΙί:ει·

Γεείαι·ί ποπ Ροτείί: π: Η.εκί Ιε8.Οοτπ.

είε ίίαιτίίε.Ι.οπί επείεπί. Ι:επί τεΙεπει:

πείπ :ί παπα ποίωιίί δ: ίπίίπε άοίοι·.

Ἐπὶ Ιεἔεπ·ί Ιπίίπίπ ‹ίε πᾶπΙίετίίε. ί.

Οται:επιίε.:Εεο.:ί:π. Ιεεε,ίί ΜίπίΚ. ε'.

ΙίπΡετε:οτ. Μπι Π Ρετ Ρει:επί ΕΞπ:ίεπ

ιίπιπ ίπτετΕεείππ: πο:. ΓπΡί·ᾶ εοάεπί,

ίπ Ρτίπείρ. Ιίπίπε τππί·ίεεε. Ιτετπ ποπ

Ριίπίτπι· ίπ:είπείεπε Ρπἔ-πππτεπί εδ

:τπ Ρπ:τί:ιπί Γπειτπ.πτεπ. .είε ι·εΙί8ίο

π: 8: Γπίπ. Γππεί·. Ι.πίίπίίπε. πεπί πεε

Ραπ:: πεε υπ :πιιίίει·ίε ππί ίπ:ετίεεε

πίτπε!πί:είπίπ ίπιίεπ:πίπ ίπ άοίπο πί

τί,8: ίοί όεπτεπεπάετί:. ίίὶεί‹ί Ιεἔείπ

ΙπΙ.‹ίε εεΙπΙιεκίίε.Ιε8ε,ρει::ί :Μπι δ:

Ι.πκιί·ίτο.Ι:ειπ πεε ποιπίππε ρππίτπί·,

είπί ίπιεί·Εεείτ Γετπππί , επεπί ίπ πω.

ποτε ἀεΡτεΒἐὸί::π:ίί:‹ίε παο. ίίΒπ.

:επί Γετππίπ.5.επίπ ετεο.8: 5.6 πει:

τεε.Νεπί ίίπε εππΓε ποπ Ιίεε: πο:: πο

πίίπο:π: πο:.ΕΕ:Ιε πίε,:1πίΓππι Μ πεί

ειίίεπίίπι·ίε. Ι:επί Ρατεπτεε δ: πίπεί.

ΙΜ ίίπε παπα παοεπ: πίο:ίίεοπί ω

δκ:ίοπεπί : π: (Με επίεπείει:ίοπίϋπε

ρι·ορίπεπο. 8‹ (Με ραπ.ί.ππ:ί`εἄει.

@.ί.επίπ ίίππΙίοπε.οποό Έοπείπτείίί

εε Η ί·ίΙίπε πεί άίΓείρπΙιιε πο:: πίετιίί:.

ατ8π.ί·ίίάεόπί8πο. ί.Γετππτπ. δ: Ρίο δ:

εοπτ.τε:.ίΕ ε πετο.οΒΙί.|εεε, είπίάππί

ίππ: :ιί·8πίπεπ:ο.Ιτεπί μιί·οππε ίπ Η

Βετ:πίπ πω: πίοάίεεπί εοει·:ίοπε:

π: Π·]τίε ίπίπτ.ί.ρίπε:οί·.6.ρτε:ετεπ. 8:

!.ποπ Γοὶπίπ.ῷ.ππ:π‹ίπππί.8ε 6.Ιεπίε.

8; άσε ραπίε.Ι.ι·εΓρίείεπεππι. @Ηπα

!τεκτί ιίοτπίππε ίπ πίετεεπεί·ίπίπ. :ιτ

Επτπεπ:ο οί·ετάίθί. ε.€ιίτ:ει.Ι:επι επε

ιίί:οτί Με: Γετιιππί οοίίπει:ππι πιο

Γπίε πνιΙεπείίε εοετσετε , πεί πίπεπίίε

ίίἔπκε.πί·Β.ίἰἀε Ρίετπ,πάίο.Ι.είεδρπ

:ετ.5.ίί.8ι είε Ρί8ποι·. Ι.Γετιιππί. :επι

ππίΙίοε: πίεείίίπι:πε ίπ Μ: είί:ίε πιο

:παπί ΕΑΜ:: εοετ:ίοπείπ.$Έπε ίππίζ

οπί.ίπάίε.ί.ίπ πίείΒίίπε:ίοπε.δε είε τι:

ίπέίεα::ί,ίε8ε,ποπ εΠ.Ι:εκπ πτεππίε..

το Ρπτάιδίοτιί μπεί: είίε:ί, ειιοιί ίππ

τί:πε ίπίπεει: ιποὰίεειτπ εοέι·τίοπεπί

ίπ πίποτε:πίίτπ επί:: Ιίεε: ίπ :::ιΓπ εαπ:

οσείάίτ, π: °έ.Ρο:εί'ε εαπ: πείπετίππε

είπατε: π: Ηἱἀε πιίπίτ.Ι.ίί πιίιίΙ:επιίπι

εππίίπεεΠιι.6.ΙπίΡεί·ε:οτ. δ: Ι.πεε ίπ

εα.πππί Ιίπε εεπΓα ποπ Ιίεε: επίπ πει·

Μπι.: ειίΉπετε. ίπίο ρίπε Ρππίι:πι·

είπω ίίίπ είπω κίεΙίππίίίε:: π: Είπε

Ρωπ.ί.ε:ιρίωίίιίππ. 5.οτππίπ. 8κεπὸά

Ροππ εαπ: επΠίΒπτε :είπΡεπιτε :πίπ

:ετ,πίπίίπε :πω πω: είεεε: .τα ίπ

οίί·ίείο τπεπί:ί:π: 5ίπίε ορε.Ιίοετ.Ι.ίί

απ: Ρ:ί:τοππε.8: πί:πίτπε Γππει€ που

ποτε πίσω , πω: οπίΕππίει ρία:Πείτε

:ίεΒε:.Ο.πιίί Ρο:.ίπ Ρί8ποι·επποεππ

:πτ.Ι.ειΓείιίπίε.Ι:επί ό:: Εεί.ιιίί·ί επ ΜΒ.

ίί::ίε τε τπίίί:ατί. ί.ππίεππο;. δ: Ραπ!.

εί:,Μπίίεί· πΙΙίἔε:π επ πίτο,8εε.ππάε

επί ίίτπίίί:ιίιίίπεπι ιιΠιθπόϊπείτίί :Ιοί

άεί:ίε: ίιπρεππίπ ρωθείτε, 8: είπί πο·

:επ εοδτεετε 8: εο8εκε ορεί·πί·ίο:,

ποιό: πίτ εοϋί·εεί·ε ιίκο:επι π·ιοείίεε,

8: εεππ εοεει·ε ορετ:πί.π: :π ιί.Ρίπίε

π Γπί·ί·π&.Ι.Ιίεπ: ίπίρε:ίία.8ε Ι.ίἔἑ είπε.

δ: ΓοΙπ.τπ:1:τί.Ι.Π είππ ιίοτείπ. @Ηπ

ειπ:έ.Ιιείπ πεε ρππίππ· , Η πω: Γε· πε

Έεπιίεπάο πεί 5ίίππί πεί πωπω πεί

ΐι·π:τεπί , πεί άεΓεπάεπάο επι Γεεπίπ

είε: ίπ Γοείε:ει:ε, είΙίιί οεείπεί·ε:, πεί

Η Ηπα· πεί Γει·ιίπε πω: Εεεει·ί: (πω

ὸεπείο :ίοπίίπιππ ίὶπππ, εποιί είε π:

πο,`ἐ.είε κίείεπ.π τεο θπείται [Μπεί

Ρίππί. πε ίπίοππε οα:ίιίίί:πι· π88τεΓ

Γοτεε ίπ ί:ίπει·ε,8: όεΓετ:οτε: ππΙί:ίτ

δε Είπα ποδίπτπί , είποά είίε π: εοκίδ

τί:π.8: 6.Πιοτει είίδ:ππί εΠ.Ι:επι πό Γε

ππίτπτ Ρπιπ:ίο ίπ είπε επίίοπε,ίπ επί

Με ίπίρππε ίπ: επίε είίεετε ίίπίρο

Μ: : π: ίπ ίίίο Ζεπεπιίί. Ι:είπ ίπ Ιεξ‹·5ε

Ν Ν Μο.εαπε:
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α:|.ρ›·Ευιο Μ»·ο.φ· Ιω Μάο οιιέιίβραπα υπαΪπ!2:οι· ι·οιιβωτ Κο.;ουβ.:α·ή.Β::·.

ποπ αρ @Μάιορεο·βα:ιππω ω» ΜΠΕ, ΠεΒοιπἰεἰὸιειτῇε δέ ασκοπα

ι απο οϋδαπΕυφοπέ 8ο· Ροετιί8. ΗιΙΌτ.

δ ν Μ Μ Α Κ. Ι ν Μ.

ι Β0πιέη:Μι ?ώ άέσσικηο· @ο ευη».

«Μακ

ρρπ/ἱ.σ:ὴή .Ξ5.Μ.Βα.

 



υπ ΗΟΜποιοιΑΜί:. ο”

:ίο/ίω.9ιιι) 2010887.

ο Μάι:: σε απιαστο: ί!!ίιι: οιΐοοππιιΠιἱ:

ιιίπ:αιιιβιπ:ιιι·π οπο:: ίε. (Πικάπ: /ίσ.

: νιιίπωιιο ὰ ρίιιι·ίοι:: π: Μια/ί πιο›·ίιιι

£ισ2°Μπίιιβαίισ[]; Μια ω: ιδιέΡ!Ηιι:.

:ο Ηοιπίπάιι πιο: Ραπαραπίπιιιι·,ς'α πιό

ατο/ποιοι· ο :απ μη”.

; Βψο/ίοπι:/άσιιίπω πω: ή! ιίειισ3απο

:ία πω:: ιππρο/ί:ίοπυπ οσοι.

ὅ Ηοπιί:ιάίιιω/Μ·ί ιπαπέαπ:,εο/ί·3ιιισ

:ο :οι οιικίατισο· Μποιαυπ ίιιυπίει π.

7 ΑιικίἰΙιοπ σο· βοσκοί Ρι·α]ία›ι2:: ικό

|ίπίπω,(ρ· άι· πο: εοπιιίΠί, 9π0Μ0ιἰ0

!.πικίι·ί ιιίεΒεαπ2.

Β Ηοωίεπίίσ σοκιωι]”:'ο , @οι ίιοπιί:ιιία

απβιδει·ε: , πιο ιίειίω·ιιιπ ΕΠί /Σιιιοι·ει·ιι

πι: κιφει·σειιτ πβ·οπεπιιθιι: , πιιοπιιο‹ίο

ΡΙΩ3ί:2ΠΠΠ'.

ο Μ4ΙΜΙι1!ι"'ω πω:: μοβ:: |20ΜΪ£Ϊπ

ιδιου οδπιφιιπι: πι: ίιιιία|ιο/ίί: εδω:

υπαπάΞί:ειιι ρι·ιπειίοι·ε (ο οπο: :ΜΜΜ

:ο Τίιοπία:6/ίιρει·ίοι·ί ι·πεπ2ο,οιιίιί ει·ί:|ί

άδι!7.βίιδιί ίπτοπβε,φ· :ΗΜ/ί πάρω:

πω», φ· ποιά/ί ιπαπιίαιιιιιιι:|ΐ: οι.
βίαια. ί

ε: Μππιίιυι: ίιοπιίι.·Ιάίιιιιι/ίοι·ί @οιμα.

πο: ιπαπάσαι·ιο,|ιοικΜάιο ποπ/θεια.

ΐ0,ιΙΙΙ ¦ικοίιπιιι·.

ε: Ηοιπισίείίο ά ρίιιι·ιίιιι: σοπιικαίο, οπο.

:πιο πιιιίιο:: ΜΜΜ ιιιιἰιοιι::/ἐ‹ἰ :ιο/ίπ

ω· ε:: πιο: ιιιιίιιει·ι:/ϊ: ιιιο:·ιιιιιι:: πι: ο

πο:: :ι·πωιππι· ιοί πωπω.

η Με” ιιιφο]ί:ίο πιο: ›·επιιίται, :Μπιτ

σοηβιίιι·αι·ί.

η νωιιει·|ίω: :ὶισι.ω]Ι.ιιεἰ πιο, α” ρο/)

]ί: σουιπιί::ει·ε ιπα!επιίιιπι: ω· ο: πιο

πιο Εσπσα2ια.

η· Υπίικιβω: πω. ι.·ιι/ίι·ί . Μ! πω:: σου”

ικι:ιοι: ίιοπιί:ι.ἰιιιπι πιεί πίίιιιἰ οποίο/Β

:Μπήκα πιο: Ροι:/οιια/ίπέζιιία›·ι: :απτο

Μίκα· Ρωσίιοικι·, πιιοιπσιἰο απρο
ιιίεπιία. ί

ω Υπίπει]ί:α:ί ιι£|ίιμιὶ ά:ΙΙπιιοπ:ί, πο;

μια:: Μπιοικείου.

υ ν»ω·φω οι ικα/π σιψί:ιτίί,ιι2/ίφι·δ,

πι: μου:: μι· |:,°0:Μπ:200°οιυ#δοΗ0.

π: Ηουιίιίάιο :οπιπήίο,ρι·σμα· παπά πι?

|ιο24ί/διίαι·ί 2ιιπιιιίιιισ οικω :ιι/ί ίππο

απ: :οπέσιππαιιι·,ικί ποιοι:: αύ]δίιωσ

2ιιι·,οιιίιί|ίε2.

Η Ηυπιί:ιάίιυπ ιισίαίικά/ί»ιίίε ιίοίί:.ΓΙιαΜ

:οπιπιί:κιι: που ιίοίο,/ίπί :'Ι4φά,!"[ πιο

Χ!ιζζεπιία,απ β: ΡΙΜΠΙΙιίΜ,Θ που πιο

τησ πιιαριιιππ.

ιο Ποία: ρι·.ιβωί:ιιι· αί::-βι.· ,πί[ίοι·οίπο

:απο Ψ60Μ0ιί0 ρι·ού:ιιιι· ιἰο!ιι:.

ω Μιιίς|'Μιοπι πώ: σοιπιπίβιιω , πι: οι::

ΜΜΜ.

οι Ι@οποία αΠ:$αιωμι· άοίίππιιοιπσπι

πι|ίω επιιβ2ιοιιο,οιιίά οι·ιηθείσπάιί

η νιιίπωπο Τί:ίο πο:: πιοι·ιφι·δβρει·ι

ιιοπί:/Πιι·ι3, σο· πιοι·ιιιιι: ορμυιμπα/ο

βι·ιεπεί:ίΐ έ: ιιιιίιιοι·α:ο “Με οαΜυ.

η νιιίπει·οΜ: πιο:: Μοι·:φι·δ-[ί πωπω·

ρ·ορ:οι· ἰΜἔ£Ι'ί!ίαΜ :παύει :πο ρου·

σιιβοι· απο πιο· πι· ιιιιίπει·πισ πιο! οποίο

β :επ/ί έ: οποια: "ΜΜΜ άιιω:ου:,

_ απ: ιποι·:αίο:φ·βοιιοιιιι·ιποι:,οιιιιί

ρπιβιιπ::ιιι·.

ε. ; νιιίπει·ιι:ο α!ιοιιο,οιιιέ @πα πιειίίι.·ιιω

πιο σοπ:οιιι|ιίειω· ιιιι!πει·ια.

Μ νιιίιισι·ι::ο ΤΙΜ Ρ!ιιι·Ιίω: α:ιβιο·ίίπι::

»ΜΜΜ ίιιι·πιποο:ο άπο: , ποιοί απ:

:καποια ε:: ιιιιίπει·ε 5α7. σφι· 86ο:

19ο: ιδιίεπιπα:ιι:,απ Τι:ίιι: ροπή: μι·

απο: ιπειίίσο:Ρι·οίωι·: οΙιροβΜπι.

η νιώιω·αιο Τί:ιο.[ί Ροβι:α πιοι·ίπωι·,απ

ρ·πριππιπι· ιπο›·:ιιιι: οι ί!ἰσ «Μπιτ,

πιο ε:: απ:: ικα-β.

ω: Οοπ:Μ ίο/ί·ι·επτυπι πωίφείουι απ::

"ΜΙΟ σκοπο /διαίι: βιπρει· Ρι·ιαβιωίο

ρω· , ιοπ:ι·ω·ιιυπ Ρι°0ί14ι4€ι°ί2 : Φ·

9ιωιποιίο Ρι·οοι:οίι. Θ· πιι]ί·ο. '

Οί)Ο ΚΕ$ΤΑΤ ν: οι

Μάεπτποε οι: ποπ1ίι:Μίοίίίε:8:

οπο:: Δοποιίπι Ραπ Ροτπ:1: 8: οι: που

Ν Ν π. πωπω:



τ

τ
'Ι

Ν

Η

ω· Με ΗσΜιοιιιιιιιτιιε.

ΒιιΓάτιιιι ουεοΠτστιτ!ουε ω τιιιιιο :φέτα

:του Ροτττιιοτι:ιτιυε. * 8: οοτιοι!!ο ι.ττ- τι

οτ:υτ !ιστιιτοιι!ε,δε :οιιο:ιιτ !οεο (τοτ

ιιο!τει ‹!ο τται.ουτ τισιτιττιοιιι οοοτοτ::

ττο οιιτουε οι:: Ρ!οτιο ιι: ιισ:. ιτοιιιττιυε τι

Λισ ιιι Γυιιιτιιει,οσ.:ττ.οτται Ρττιι. δ( τι:

!σειιιιι !ιει!ιοει: !οιτ Οοττιο. τ!ο ίτοιιτττο,

τιοοοΙΐο οίΙ ι!0!ιιιτι τιιτοτιιοτιττο: πο::

το τιιοο αιΓυ του. οιι!Ριι οτουτΡιιτο:υι·

ι!ο!οιιι: Πτοσε!,!.τιι !οεο.δο!.ι!τιιιιε.δε

τισο ο!! οι τιιΒιιιε δε τιιιτοΓιιε τιο:ι Ρυ

ιιιιτ!ιτιο !οσο:υ:Πτο. !.ττιτοιιε. "' τα οι:

ουΓει:υττυΞοιτ τὶ Ρο:τιτι !ο. Οστιιο.Ειτου

Βιιιτυτ οποιοι οποου:στοο 84 Ριιτοιι:οε,

οιτ οσ οιιο:! τΡ!ῖ “το τ!ο!σ. Μοτο οίτ

οιιιιι οοοτττο ο!0ΓΕΓΙΟΙ'ΟΙΠ ιιιτ!τττεο υο!

Ριιο!τουιιι!.ο:τσιιοτιι, υ:Ο.ουέι:!σ !το.

υιιτ.Γο ιιττι.τιιιοτιι.!.τ.8τ το. $τ οτζιζο οι:

«Μπιτ οι! άοΓοιιττοιιο οοτΡοττε ιιιοτ,

ιιο! ιιιοειτυιιι τοιιιιιι , υο! π! σΡτιιτσιιο

τιιοτιτιι οτιτοτυ:ιτιά5: ιιο!σοοτο!ιιιιι ου,

ουτ ιιιτ!ιτ ΠτιΡτΠ ιιο! !ιτιοττο :ποτε τισ

το!ιο:τιιτοττο,ιιό :οτιοστ:υι ιτΕιτο τιιίτ

δε τυτο.!.ιιτ ιιτιιι.δ€ Ο.ι1τιό.ο υτ.!.τ.Ητττο

Πο.!.τ.5.τιτο ι:!τιιυε.οο οιιο ιιιο:οττο άτ

ιττ ο:ττιτιι°ἐ.‹ὶο ττοΕοτιττοιιο ὁ τοτε Βιοτο

άει.Ι:οτιιτιστ. οιιὸά το οι:οτε!οτο ιιττ!ο

:ιιτ,οιιτ οιιυΓειτιι τιιστ:ιε Ρτιτ:!ιιιτ:: υ: ΙΕ

οο.:ι:.!.τιι!ιτ!.!τοιιι ιισ.οιισά Η :ι!τουτε

Ροτοιιθττ ο!τοιιοιιι ιιι τιιτιι, δ: σιτυτο

ττ:;ουιιιιιιιιε ?στο ΡοτειιΩτ::τειιιιοτι Π

ιιστι !ιο!:ιυτ:τιιιτιουιιι οσοτοοιιτ!τ,ει!!ο

υτειιι!ει τ! οττ οι Ραιια:οιιτει οποτε οτι

(τι ουετιιι ιιιιτιιιο !ιστιιττιοτιι οοοιότι:ιι:

Ε οο.!.τ.6.τττιιυε.δο Ο.οο.ττ:.!.τε ουτ.8τ

οιι:οιιι Μουτ: οτιτιιιἄ οοοτοοτιάτ,τοιιο

:ιιτ:ιι: άτέλτε το·οτ!ι.οόΠειτ. Ε: ΡτοΡτοτ

οο τ! τιι τοτε !ιοιιισ τιιοο: υιι!τιοτοτυο

τι Ρ!υττοιιε,διοτι !ιοο Ροττοτττ:ορ :Κλιπ

ιιιιτυΓουτυΓοι ττ'εστιτ οστι:οΡ!τιττ σΡστ

το::υ: Γοτατιιιιο ουτε τ:ιτιι!ττ υυ!ιιιιο,ιιο! τ·

ιιιι!:ιοτ2. τιιστ:ει!τει: υο! ουτε Ροτοιιίττ:

:Π ιιιο.8:ιο ίειΙοαίττο, επι Ρετιιο απο!.

!ο,ιιο! !ιιιίτστιο: υ: τ!!τ τιποτε Ρυιιτοιιί

οιιἑιιι ιι!τι:ιι: οσ.τττυ.!.ττ.* δω οιιιιττο

τι!τουτε οοιιιιιιττττ !ισττιτοττττιιιιι, ουιιιιι

Ρατι:ἱ Ρ:ιττοτυτ τΡΓο9ΒοΓΡόδοο,οι τι!

:τοτοε τ!οτιοειιι: ττοΡοττιιτι, τ) !ιυιιιτ!το

τα ιιοτὸ Γιι!ιττοτ !ιοττττε : υ: !!ίτιά !οεο

Οοττιο.‹ὶο Πο.!.τττ.6.ττ.$οτ! υιιο!ο!ιοο,

ο Πο !ουττοτ !!.ΡττοτττδτοΡιιτιτυιιτ τισ

τιιτοτοειο,ίτου:!ιτο τ!τοτί:δτ ιισε υτττοιιι'

τοιιισΓοε !ιι:τοιιοε,το!Γοτιοε ιιιοιιο:ιτ,

δωάιι!τοτσε σοοιι!τ:υ: ττ.ττο Ρειο.!.αι

Ρττο!τϋ.9.τοιιισΓοε. δ: β.ἔτ.=ιί!ἶιτστοε.

δ: Οοο που!.!.οιιιτυτε.δε ο το!!τττισιι.

!.Ρο.Μοτ.‹:!ο ?πιο τ!τοττ,οι !ισιτιτοτάτο.

Ρ!οτιιιιο; ιιστι 1'τιιο εαυτο Ευιι::Ρτσοο

ττιιιιτ οιιτιτι !ισιιιτοτι.!το Ρ!οτττο; οιτ πιο

:Πτι οοοτΓοτιιττι;!`ο‹ι! Ρτετττδττ τττιο σου

Γι: ττο!τιι Μι:: δετε!οο τστ:ττ' Ριιιιτυιιά
ειτου.ιιος!ιοο τττ.‹!ο ττο, ουτ Πιο: τ`υτ ιιο!

ο!ι.τιιτ.!.ι.τιι ττ.τίττο Ρτ8.αο.!.ο!ο8ιτ:οι·.

5.υ!ττ.ιιο! :τα δ: ιιοι·τυο, οι τ!!ο, ο ει!τιΈ

σοετοτ:,οο!ιοτ :ι·ιοττ:υτ τττοο.!.τττ. ο'. το

!έ:.δε Οοο οΡτ.οιι.!,τττ.ττ›τ , !ισι:ιτοτττι

Ριιτττοτο!τιο; οοτ τω: , ΓοιιιΡ οχΡοέτο:·ι

υ: ττιτττ,ιτο Ριι!ι!.τιιο.6.ιτοιιι !οιτ Ποιο.

τι: ο:τ5 Πιτ πιο.Ρ Αοοιιτ.τιι 8!.στε!ι. Ρι·σ

Μπιτ οτιέ σΡιιιιιο Ρετ ιιΙιοιιι !οεο Π:

‹!ο ιι.ιιιι!:. !.!τ αο!ιι!τοττά. 5.!ιτιΡοτει:ο

τοε.8: τυπο τΒτ,υ!:τ.ΓυΡΡ!τ. 8σο.τιειτιι δ:

ττι υο:ο.τοίτιιτιιο:ο Η τισ οσοτιτοττ: τισ.

ιιιτιιέτιιουττττει,ιιο ιι!τιιττ τιιοο οιιο!!οο

ουιιι,υτ ιιιοττο:ιιτ:υττ:ι !ιτ›. Ειτσάτ.ο.Ιτ

ουτε.δε τιι !το.Ι.ουτ:το.!ιτιτι.υτιτ τιιοο: (τ

ο σοοτττοτττ !ισιιιττιο ιιισττο τιισττιιτ”··
. δ '

2τιιτυττ:ι δε Η τιιτ!υτττιο,8: Η τιιττάτειιιο

ττ:;ετ ου: Ραιιτι ιιιστ:τε οιοιιΓει:ιιτ, οτιτ

ιττιο άστο !ιστιιτιιἐ οοστάτ:: οιισο! τω:

ιιτιιο.τυΕι·ει οσ :ι:υ.6.τ:οτιι Ροτιο τους.

Πτοποιιι. Μπιτ οιτοιιτΞιτι:υτ τιιυ!:τιι!ττ,

ουο‹ὶ ότε τι: “έ,ιτο ι:!οΐοιιττόο τοοτιι,Ε:

το!οσ * τιοιιο οί! ιιοτειιιτ!υιιι,ουδάειιι..

:ο Ροοιιιο τιιιΡοττττσιιοτιι ιι6 οΙὶ ετους

8.ιτικτο οοΐοιιττοτιτο Βιου!τειε ει!τουτ:ιι:

Β.‹το



ο ΒΕ ΗΟΜ!ΟΙ οιΑ11ττε. τ”

ίΕπε οπω!!ίοπ!.!.ππίιιε.6.π.ί!:τ,οιιο

εππο; τετπροτε ρο!!πΙππτε τεο :Ιε

ίεπίἱοπεττι ι!επεεπτί πό πρωτο: . :το

πο: ε!! (Με ἰπτε ΗΕ!.άείεπΠοπίε Επ

ειι!τατ.8: Ω.‹!ε οο.ιπτε.Ι.ί!Μ πω! εο

Ριπ τεε!:ιππιπι!ί.Ήτε! Ρ!ιιτπΞΙπ ΓΡοπ

το εοπίεσο άεΓεπΠο πεπεεππάει πό

ε!! στ! Ρτο!:.τποπτπ ιπποεεππππτ Γπᾶ:

πτί·Ει!ε πιτπί!.!.!.π.Π ππἰε υ!ττο . Νεΐ

Ρτο!πτ!οπεπ ά όεΐεπϋοπεε Ρο!Τππτ

πω Με; πι! Γεπτεπτί:ιπι:πτ Ο.τ!ε τε

ὶπε!.!.Π ουτε ίπε.8: ε!ε ρτοοπτίο.!.ίπε!!

ε σ:ίο.8ει! ροπε * , Με! ει!ίποίε πωπόπιπ:,8τ πετ! £€είτε!10Ιπ1ετά!υπ1:πι1π

ππΜΕΡΓε ρππτετιπ· τ:τπ3ιπιτπ δ£ που:

ΒοπττείόσΘο!τε ε!!ε8.ππ ο ρω δ: ω

πιο. Ρ!επὸ,ιιτ ποτ.'έ.ιπ τυποι: ττππΓα

δ!τοπτοπε ά Ρεε.ῇ.ιι!τί.‹:!τοπ 5.6: Γο!

πε ετἱἔ,πιιὸ‹! ΡιιπΕππτ.δε πε πω: :Πο

π: "Φωτο Ρωπ.6.ττεπτ πω. 8: πω!

σ όο.Οποΐτ.8εε.Ιιεπ·ι μπε* τω!! Τ!

ττι.πτ 8ε $ειπΡτοπἰπε εοπππΠετϋτ!το

τπ!ετε!!ιτιπ.ε!ίου! π!!! Γποτιιπτ πετώ

°τΙ,οιτὸ‹! !!ει!επιπτ ά Ρτα·:Π!τετππτ απ.

1τί!πιππ 86 ΪειτοτεττΏἱΡζἰε οεει!”οττ!απε:

8‹ οι: Με Ρετ τεί!επ !ε8!πιποε Επε

τιιπτ εοπω!δ!!.πτοι!ο οπο:τττιττ, οπο

τποε!ο Π!! όππτεε επττι!!πτπ 8ε Ι·Ειποτέ

πεοεεπι ριιπττ!.!ικε πικι:!!ίο π!! πι:

Βιέ!ο ΜΠΕ Βοποππι: ε6Ι`π!επ‹!ει ώ

ίἰ!το άο.Πγ.άεΜιι.8ε ι:!ο.Βοπ.δεοπτ

ι:!πτπ :ι!τεττ,!ε8ιιπτ ε!οδϊοτιουε.$πρετ

πω! πυκί!ίοπε πω! Γποίεπτεε άπε

τυπτ,οπό!! πε!σετεπτ ρππιτἱ Με με

πετ,οπτι «:!ε!:ετεπτ δε οεπεπτ !ιοππεί

ε!α:,ιπ:τι:.ι !!!πό,εοπΓεπτίεπτεε δ£ το

«πωπω Ραπ παπα ρππτπιπιιτ.πτ8.Πΐ

πο! !ε8.Αππ!!.!.!τειπ Με!1.β.!ε πω το

πιιἰ:.6: Ο.!!ε επτΕ8! ε!ε.!.Π οποπιππεΐ.

Π: 5.8: φπα πα πτει!επείτε ποΙϋπιε Γρε

€!πτυτ,ποπ ετἰτιιε:πτ π!ε.ιί.!.ότπυ:,8:

Η.ὸεἴπτ.Ι.οπἱ επ τπεπτε. Ε:: απ: Ρατ

τε πττ!ε!πτπτ ρτα:τ!!&οε επιπ!!ποτεε

τω! Με πό άε·οετε ρυπἰτί:οιτἰπ ώ

θα: ετη ππιππε άε!απ!Γε,οπ5τπ πω!

!τοππτετε!πιπ.πωπ Με τοΠωπ2 ρω

οτππτουε Ριιπίτιιτ;ιττ!Ηιά !ε8επα π.

Μπι πε π! Ρπο!!ε.!. οιιοπτ:τπτ ιππ!τει

Γπείποτ:τ.Ιτειπ Με πυ!τ ππὸε! φωτ..

ε!ο ιπτπω Βιοτππ! ε!! !τοπιίεΜτυπι,

οπὸό ιδ!πε ππιπΓοπιιιίο; πεοεπτ εο|

πεπτο!πτΙ:πτ ειρρ:πεπτ ε:: ειππε πι.ι!πε

το τποἴε επεπτ ΓποΓεεπτε:πππίἰ ε!π,π

εοπτπ εττπιπιι!πετπ ποπ τποτπτ!ια,

ποπ Ρππιππιπτ το ππ:ιππ. Νειτπ τπτετ

ετ1τπιπιε τεοε 8ε ροτιίεπτεε Γταποτε,

τππ!πιτπ τπ:ετε!!ε εοπί!ιτπετππιτπ

τει.!!!πε ρππ!τε.!.πτυ!τί. Νππτ .ω ορο

ποπ τεπειπτ ουτε ,πιπ αππιπε εσπ

Γππιπιπεο.!.Γερε.ίπ Ηπε.πΐπε πετοοε

τπτπ Π8π!Ηεπιτοττε.πποπ !π τειπιππι

ποπ Ριιππιτιιτ,Βιο!ι εκττὰ πε ποππεΕ.

ε.Παπ: ὸτἔπιΪ.Βεἰπε!ε πο!! τππ!τω π!

!ε8:ιτιοπεε δ: π!τετοπποπεε €πετιπε!!

ΕΜ όοθ.οτεε Γπριεεεωπ εοεοτόπι:

π: άτδ!ιπιιτι!ι:!πτεε Ρππιππιπτ τπει!τα

παπα , πιω ‹!›έ!τ !τοτπτε1τ!2: ι!εοεαπτ

Ρππιτι,πε! επτοτπω πιτικοπππππτε,

πε! ΕΜΠ! Γπιτππ: δε !ιοε οπτετππτ ιπ

τ!τέ!π πιια:Πίοπε,8επππ!ίοετο!πι Ππτί·

!ι οοΓετπειτι πεοετε , :ιτἔπτπεπτο!.!ἰ

εστω!" ευπ ορεπτ. πω: Ιω: ε!ίεπ,

Ραπ! Με πω π! οΡετπ Έπττο πωπω

οπο , ποπ τεπεκπτ Επειτα οιιο!!τιτρΙί,

Παπ Επτ:Γεε! τεπετ Ραπει σ!ιιρ!ι, πω!!

π" ποπ πτππιΓεΓπιε.!ιε ειἱεπ·ι πω!

:π απ!!! ποί!τατ πυει-:Πτοπτε, οι!! (πιτ ο·

Ρεπι !τοττιίετάπ:,ποπ τ!εοετοιιπίττ Π

επτ ποτπτείε!π. δε Γεια: Μ! Μπι: Γο!π

τίοπετπ στα! πε !ιοιπίετ.ιιο.πε! επΓπ.

ε.ίἱειιτ ά!επιππ. ρτπ:τετε:ι !πτετ τω»

κ! ε!! τπτετ εοε,πιπ Γο!ι ι!ε!ιο!ππι ω

ππΓει·ππτ,8ε μτττετρεπ πω!! , ω εἴ!

εοε,ππί ίπ :Με όε!Ιππετππτ,ιπιι!τυπι

ὶπτετεΠε πω! εοιτίτππετππ:: οι !Ή‹!ε

Ρπο!!.!.πιππΙτί. Ιπε·.τπ πε οπο ποτε πό

ΝΝ 3 τεπετιιτ,



Μ! ΒΕ ΗΟΜΙΟΙΏΙΛΚΙΙδ.

::π::ι::, ΜΗ ::·::π:π: :6Γυπ::π::ο::::

θά: :πίι:::::.Ι. που:: Ι.::ο:οπ:π:.5. Η

οι::::ι:::::.& π:: Έπτ.Ι.ί: πο:: σκοπο

9.π::1; ι:::.8: θ.: Τ:: π: π:ππυ.δώ:

Ρα.Ι.:08ί:Δ::.:1ι:ο οπ:Γο; Ιο:Ιε.Ι.ῇ. ίπ

Μαρ:: :με πι:: οί:έ::Ι::ι::· ὸ:ὶ·Ϊ:::π

π:: Ιω:: :ποτού 6: σο: ιοΐ:::π. πω::

:::::π·: Δ: Η:: π::::::::: ποξ.:οό.:::.ο.

ία: Ροπ:,‹μ:ο‹ὶ :·εο δω. ι:::·ι:π: πο:: 9

πιο: πω. Π:Ρ:πό::1:,ο:πο :Πο ποτ.

πο:: Η :ίο,πι:: οοθο:::Ι::ι:: Ι:οπ::::

32,ο:ΜΗ:::ι:π: 8: ά:ι:::·ι:π: :::ι:Γ:::π

ο :πο:::ε ε Γε:: :::ι:Γ::π :ΠΕΠ οο:πΙ:Μϋ,

:ο επί:: δ: :ΡΒ :ιι::::Ι::π::: :Ξοποπ:
οιο:π:::::Ι::: ::π:π::::· , 8: ι::ο:: ρι:π::·::

8 π: $:οό.Ι.π:ο:Ι :π::::Π.* Ι:::π Ροπο

πππΠ:οπΞποπἰ::: Η: :πο::ΐ.Ε::: Τί

το:: :όπ::Ιϊ: οοπ:::ίο:ϋ, :πιο παπά::

εοφ:: ::ι:Γι:Β::·:, ουσ:: :π:.:Ι:::ι:πο :ιο

:π:ηοπ: Γ:οι::οει:ι:: : ::Ιίοι:ί π: ό:&::

οοπ:ίπ:οπε Γ: οοι::δ ί:::::.ιπ:, 8: ρ::

Π::::·ππ::ιυ:::Πι:π:,:οπΠΙ:ι:π:,6: Επι::

:απο π:&ο οοπ:::Μπε π: :ε:Ρ:::::ι:·,

ε: :πω ο: :·ι::ιά:::: Γο::::ι:::ι:π:. πιο

πο οι::ει·::π:,οιι::Ι:::::Π: ::ι::::Ι::ιπ::ε

::π:απ:ι:: δ: ροπ:::π:::τ.:ιά οπο:: ά::,

πιώ:: Ρ"ωπ: ::π:·π:::: σ:: :οποτε ο:

σο: μπω:: :ιά:ΡΓωπ: οοπ::::ό:υτπ:

Ι:::::απ: ?στα :οπιπ::ίΤυπ:. Νπ:·π ο

:ππ:ε :ΙΙ:::1ι:: Πω: π: σο: ο: Γευσ

::,8: π:: ορ::π ρ::::π:π:. Ν: ε:: οικι

Ι::.4:: ΕΜ: ιππ:οπ:π::ε δ: Γ:πιι:π::ε

::επ::υ: όοΙ:ιε.ο: Ο. ε:: ::Γ::ππεπά:

:::πά:::ο.Ι.όοΙοε.:οκ::: ιοθυπ·ι δα::

::::-:,Ν:Ι ρ:οπ:Π οπο επίπ:οί:::::::,Π

οπο:: Ε:::ίο,ο:::οΓι:π: :Π. πο: :·π:π:

::τπυπ:::::::π::πιιε :απο ποπ :ιΜ::υτ.

:ο οο: Εκ:: Ο. ο: :Ρ:Γ:ορίε ο: :Ι::·:

ο:: Ι.::ιο:ο:::.:οί,ι:οί (πω: οι:: :ιπ

1:Ι:ιππ :πποι::::: ::π:Ρο:: :οπαδο

πἰε.8‹ :ω,::πω Η::8::ΐ:: :ππ:έπε 8::,

δ: απ: :ορτι:.ι:::·8.!. ι:πκ.ίπ Ρ::π Πέ

:.:::1::ι::· Μ: :::Ρ::(Π::π :Ε πι.: $:ΙΙ:.Ι.ίἰ

ιἐι::ί: :πέΈιπ:.3. Η οπίΓ:5:::π: :ο:ι:επ

: κ: ο :σέ πω, πο ::Επ:&: κ

π:::π:ι:: ε:: :οπίο:ο1, οΡἔ 8: Ειπα:

οοπ:::::Ι::: 8: :μιο:: Ρι:πίππ:υτ πο::

:πο :ιπ:::ίε::οπ: ποπ Π: απ:: Ραπ:

ά:::::πίπει::,υ:Ι π: π::ά:.: Ραπ:: ::ο

:π::::ο::ι:: “έ.ρτο::ί:ππ οι:είοοπ: πο

::ιι:ί.8ε οε:π:ουαΠ:οπ:π: πο:: ὰ: Η

θ:: Ποτ:πιπο.* Ροπο :::::πι πο:: :Ραπ

Π:οπ::π ό: Β:&ο. Τ:::ι:: π:::πό::ι:::

8::ο,ι:: οο:πίπεπι :π:::Η:::::.1Π: Γ:

:πιω π::ιππ:ιτυπ: Τ::::,οοπππ::π Μ

:::ί::ί::::ι:: Ροί:::: ::Ρ:ι:ε ΗΜ, δ: τω:

3:.πιπ: οοπ:::ίοΙ:ι ό::::ρ:::::οε Γ::ι:π

υπ: ΐο:·π:απ: πω: πο! Π:::ι:::. τοσο::

:ο 8:ίο Ριιππο Ρο::Π::: ::ι:::::::: :ιο

Ι:ο::: Ρτο:::Ι::: :σπαει ό:&υ:π Τί

::ι::π τπ::πά::π:::·π, 8: :πιο μ:π:::.:ί:

ίπ οπο:Πίοπ: ::π Ροί'ε::. δ: Μ:: ι::

:::::.:: οπο:: ποπ , :::·8ι:π::π:ο Ι. θ. π:

οοπο::::π :::Ρ:ο:·ῦ.Ι.,.ῇ. ::υο::::. Ιοί,

«Η πω:: ::Ι:::·έπε πωπω: 86ο. Ι.ῇ.:Ε

π: π: ο: π: :::π:::::.Ν:::: Η:: π:: μετά

ω:: :π:άΡοί::Ξ πω: Πο::::::.::. Ρ::::::

ο:: ο:: :Ι:&ο ::ι:ΠΙ:π: οοτπἱπἰε ποπ

πώ:: Γπρίπε ::ι12:::π:Ι.Ι::::.Β: πω,

:::προπ::,ΠπουΙ:::::.Ν::π: ο:: :ΜΜΜ

:ο οπο:: Ε::::,ποπ οιιπ::::ο:,π:Π ώ

Ποπ:: $::ι::π π:::Ι:ο::ι::π :οπ::π:ϋπο

π::ιπά:::ο ::πε. Ν:ΐιπεπ·:ο ιπά::::: :οἱ

ππιπ: πο::π‹π οεο:::,π:Π ::ιθί: ω.

τ:: Π:οί:·ου:::ι::π. ό: ι:::ο.ίῖ8.Ι. ΓεΡ:,

δ: :::8ι:π::πτο Ο. π: :::::π: ρ::·πιπ.!.

ε:: ΡΙο:::ο.Ν:ιπ:Π ά:Ι:ξΙππ: πι): οπο·

πα:π:π :οπ:π::ΠΠ`:: $:ἱι:ε , 5:::Ε::&π

:σουτ πο: , π: Τ:::ι:ε ::π:ο::::· ο: :πΞ.

άπο :::εο Η π: Γ.:θο 8: Ι:οπ:::::Πο

ποοόΐ:::: $::πε , ω: Ρ:ο::α-π ουσ::

ω:: , Ρο::Πει: :οποσ Τ::::::π :::Η::

::::1ι:::::·:,ποπ μποτ. πω:: οπο: οι:

:Πο οι:::::::: ποπ Ρο::Π'Ρ:: Ρ::::11:.

8:::απ: Ι.Ι::::.ο.ρ:πιΠ. Έκι:: ποπ οι:

πι:: :ίὶππ: Τ: ::ι::π. Ρ:α:::::π ::οι:::π..

πι::



πι ΗΟΜίείοίίίίιίία π,

ειπε ρίπί·εε πω: επίρειί:ίίεε είπίπεπι

πείίδιί, δ( ειρρειί·ει ει: επίπε ί6ίπ ρεί·ίε

είε οεείΓπε:ίίίε Γοίπε ρίιπίειιιί·.8ε αειε

Η ίίίιε:είιπί·:πι Ο.πε πί ρπίο.ί. οιίοπίπ.

δε ίπείίπε ί;ίζίιπ ίεεεπι Αππίίίιιίίι.ί. πε

Μεί2.6;Π ρίπ:εε.8ε ίίἶ πε πω. Η ίπ

είπε. πππε εππι :ίρρείει π θείο Ξείί

ίίίπίπ ίίοιπίπε οι:είΓππι Επίίίε:8ε ρίπε

ίειιπ επίτί ει: πίδίο ποίπίείπίο Επι:: ριί

πίιππι,εοπίπιιίίίπίπ Τίιίπίπ πεί:ετε

ίίοε:ει:ί δε ποπ ρππί:ί.Εεοπι:.ι πίπε

το:Με ίιέι π: οίσίίἔειιπε ίπ:ίπείπε Π

οπ: ί·:πίππαιειιίπε:ππίπ πιεις; ρππίεπ

είπε είί:πι ().πε ίιεεπ.ί. ποπ ίπεο.8ε ί.

Γε:ποε.ο.ί.Ο.πε πίρπο.Ι. πποπίεΐ με.

π:ι.ίΈ.ιπ Τπί·._ί.ί. π.ίί.8ι είίρίείἑε ίίΪιίπ

δίί.ί.ίί ρεί·επίί`ο:.εί`ι εί:ρ:είίίίπι εἰ πε

ίπίιίτ.ί.πό Γοίππί.π.Ρίοεπίπε. δ! π'. Η

:πεππίίτο. ρ:ιειε:ε:ι μια Η. πε ίπ:ε

πΓεί.ί.ίί.6.πίιίπε.8ε ί.ποπ ιιιπιπίπι ρίεε

:εκει πποιίεΓεπποπε είπ:ίε ραπε πε

Βειπ:πρίιί:ίοπε:πππε ο Γοίπείίι ρα:

πειίπ,είίοε ποπ ίίίιε:ειι. Ν:ίπι είτε: είί

τεί·ίίίτί ίπ ρα:πίε ποπ ίίπε::ιι:πι ΓΕ πε

ίπ:ίΓπίδιίο.οπιπίπ ίππίεπ. ί. είπω. π:

1Ε επίεεείπ Λοπίίίειίπ.ί. ίτετιί Μείει.

5.6 ρίπ:εε.$ο.8εί·ίπε ίρίΞί πεί·ίιπε είίι

ι:1πόπ ίίίε Τίιίιιε ί·παππειπ: ρππίαιιπτ

ιεπππεπι ίίοιπίείπει.Ναπι ίίεει αρρα

τεειι πι: ποίο οεείπεπιί:,ποπ ιαπίεπ

ορρει:ει πε πω.. πιίιππεπιίε : π: ίπεο

ίίίε ίπείπιιπε ριίιίίιπ::επίπ ίεκ 0οιπε

πί:ιπίποπ θα ειπίίπε ππίοίίίιιπι πε π.

ίο ιπίίππιίπιίε:8ι πει Γοίπίι «Μιμί.

ποπ οπίίίιι ω. ιιιίοτίεε. πί›ί πίείιπί,

ππὸπ ρετ Γοίπιίοπεπι ππίπε Με: Η

πετειτπτ:οπίεί ίί:ί ίίείιπ: :ίπ ίπτε:είίε,

δείπεο πό είί πίί:ππιπ:ππι ίπτετείίε

«Με πείίπει ρε: ρ:2:ίί:ιιίοπε ί.ίΠίΠΞε

Ιιεπί ποπ οίσίίίιι ί. πποπίιίίπ ιππίιει.

σ.ιπίει ίίίππ πι πεί·πίπ:οπ:ιπποοίππεπ

πιτεππείπιπι επ ποιπίπ ππίπε : δείπ

εει ειρρει:είίι πε ποιο πιείεπιίε ίίοίπί

είπίιίπί, ποπ ιίιπιεπ :ίρρίί:ει πι: ποίο

είίίο:ππι,ειίί ειρρ:ίτεειτ πε επίρ:ί:πίίίπ

πιο ί·πείππιίπ :πω : διίπεοίίίί ποπ

ρππίππιίί:ίε8. Οο:π.επίπ ία Οοί·ίπ

ρππίπι ιεπιππι ποίπιίι, δε ποπ επίρέέ

π: ίπ ί. ίεΒε (ίσιο. πι.. ππίπ5.:ιίί ίε

εείπ ()ο:ιίείίπίπ πι: ίίεε:.ί.ι.$ί πικαπ

ποπ ιίρρε:επι επίπε ί&π ρειίε:ίίιρί·αι

Γππίππιπ:οπίπεε ίπ ποίο, 8ε π... ο

ί·ππεε ρππίιίπιιι::πι ίί›ί.Σίε ε:8ο επί

ιίρρει:επι ίίίπιπ ππίππεπιείπ είί'ε ίπ

ποίο,8: ρει:επιείπ ίίπίίίίτεί·, πεί επε

πιίειειπ ι·ίίείπ ποίσ:ίίίπίίίιε: π.ίιιοσ

ρππίεππί Πίπα ί*:2τείεει Η:: ειρε:ιπ

Επί: , 84 πποπείπιπιοπο πίπειπ: είί`ε

ε:ιΓπε είιρίείί`πε ίπ ί. 8: ίί ι:ε:ιπε ίίτ

ρε:επίί'ο:.ίί·Άπ 5ίίίεί.ί.ίιεπι Μεί:ι.ο.ίί

ρίιι:εε.ίίπίπ ίεἔειπ Αππί.8ε πε ίίαι:.ί.

Η ίπ ω. :εΓροππειίίτ, (ποίί Π:: εαπ

πίιίε:ίὶι θεία πε πίπίππί,ίω ίιίε πππ:

φπα οεείπείε π( πω". ρει:ίπ Μπι,

ίίο ρππίειτ ποίπίπ ιίιπιίιπι,8: ποπ επί- :ο ππειπιπίπ απ ίίπείπ δε είίεείπίπ.* $επ

ρίιπι;πι ίπεο.ιί.ο.επίπ ππίπείτπ.ί. ίε8.

Οοιπείία.8ιθ.εο.ιίτ.ί.ροιιιιππο Με

ποπ ειρρίι:ειείι επίπε :επί ρε:ίεί·ίι,οε

ίππεερτεΓπίπππιπτ ίπ ποίο ί πείπεο

οπιπεε ΡίΠίίεΠΠ."; €ί”Βο επίπ 2ΡΡἔ

:ει επιί:οε είί`ε ίπ ί.ί0ί0 , ίιιπίιο ί`ππτ

ρππίεππίί δε Με ίίπίίίί ρα:π:ί ριπ

πί:ιπιπί· πιιιππίίε δ: ιπ:ιππειε:ίπε , πί

πειπί είιριεΠ`ππί ίί.πε ίπ:ε ίίπί.ί.π.ε.

πίππε Ρίπε.ποπ οίιίιείτ π.ί.ίίεει, είπω

ροπε ειδίππι εί.ίε επ ίπτείείίε πεσει

ίίοπε π·ίιίίείίείί :επτα ειίίππεπί πιίί Γο

ιίεί·-εείι, πίίππίπ :ιεειπ: επ ίπιε:είΤε

εοπιί·π πιιίππεπιείπί πίε πίίππ ποπ_

ίΕπί οοπο.ιειριοί·ιίπί.ί.ί,.ρ.πποιίεε.

δι π. εο ρε: ?παπί ίΣιδίππι επι.ί.ί. @Η

ίπ:εε. επί ίοδιιίπι πι απ ραπεΐ,πό

Είπειπιπ: πω”. : π: ίὶιρ:.ί πιο:: είί.

8επ ροπεη πίΘπε 5είπε είιιίιίι Μ»

Γοίπιπε ί πια είίείο, πε πιω ίπεπίρο

Ν Ν 4. πω:

 

':"ποι. α ή



ω:: ΠΕ ΗΟΜΙ Ο Ι Π Ι Α Κ Η δ.

Β:ι:ιιι·:ιτιιιιά οτι: οοιιιιιιιάειι:ο9ΚοΐΡό

ιιοο,οΙιΠιιιευο:οιιιιι απ: οι: ιιΙ.›ΓοΙιι:ιιε:

πιο :ιό ιοροιιιι:ιιτ ιΠιιιὶ ιιιο|οδοιιιιπ

?στο οδιιιιΠιιιιι: δ: οι:: ιιιθοιιιι οπο”

Ροή: Ιιοοιτο:ο ιιΙ:οι·ιιιε.Πῖἀο 2ΡΡοΠε

:ίοιιιου:.Ι. Η ειιιίε ί`οΡαιειτἱπι.ῷ. (μισά

οι: τοΙοιιΡ:ϋ.Αι.ι: οί: εΒΓοΙιιιιιε : :μια

ιιοιι οι: ι·οΡοι:ιιε οιιΙΡιιοιΙιε. 8: πιο::

ιιοι.ιἘ.‹:Ιο ιιιι·οιιιι·.Ι. ε!ιιοοιιο·.9.ει Βοο

ω: δ: 5.ίἰ οι. δ: :μια το: ω" ιιΙιοε

ειδ:: 8α:.υ: Ο.ι·οε ιιι:οι· Μισο αιέ1:ι.64 :Ε

:ιο το ιιιάι.Ι.ΓςΡο.8: όο οιι::οΡ:ιοτιιο.Ι.

τι ΜοόοΠιιιιιε.ΠΥ.* $οὸ Ροιιο, :Ρ οΒο

ὸοιὶι :ιοί Ροοιιιιι5, ιι: αΙιοιιοπι οα:ιάο

τοε,8: !ιοιιιιοιι.ιιιι :ιό οι: 1οοιι:ϋ : που.

'έ.:ιο Ροοπίε.οιι·οπ Ρι·ιιιοιΡιιΐ. 8: Και ιιι.

:οΙΙι8ο Νεο: Ριο Με μια:: ιιΙΙο8.:ε

ΡιιΞιιΒιιό Ριι:ειτο όίοΙιιι:ιιιίοτο ιιιόιοοιιι,

ο οιιοπεοιο ιιιι αι ιι Ρι·ορο πο

ιιοΙ ΕΜΗ Ριιιιιι·ο: @πιο οι·.ιιιιδ οι·ιιιιί

πιο ΠοΙΙιοτια::ιο:ιιαιιι ιιοιοιιιιο; άοΙιι:

ιιιοΠ,ιιοο Ρο:τιιι οί: άο:οιιιιιιιιιιιι Σοκ.

:ι·ειοι·2ιοπιιιι ιιιιΡοιιι:ιιτ: ιι:ιοΜο Δε.

οι: Τ 0.8: α: ιιοΞ.άο Ροτιι.ιιι ιΠε ιιι

Πιιιέ:ίοιιο,οοει:ει: οιιι:,8: αει: ο: Ρο:

Ηοί:.ιιοΙ :Με Γοοιιιιού ό. Οι:: :μια πο:

:ΜΜΜ οί: ιτιειιιιιιϋ , ιι: ΙιοιιιιοΜιιι.8:

ΡιιιιοΒΡιιιιιοι οΒο ::ιιιοιι:ΐ Ιιοιιιιοιάει:ιι:

ω. ζάο οι::τιιοι.οι·ιιιιιιι. δ: Ροκ Μια

Ριο :πιο Ρειι·:ο Μο. επι: που οΠ τοπι

πρι:: οι Μ:: Ριιιιιοι 9 οι:Ρι·οίΓιιιιι οι, ιι. τιιιιιιι,8: Μ:: ιιό, Ρο: :Με ω”. " Ροιιο

ιιιιὸά οΒο ιιοιι Ριιιιιειι· οι: !ιοο . !ΐ. πιο

ιιιιιι.Ι.ιιοιιι :ιΡιιιι Ι.ειοοοιιοπι. @Η Γεί

ιιοιί:.8: ‹ὶο ιιοιο.Πεοι.Ι.Γ2Ρο. ει! δυο.

ω): εΙιοι:ιιι· , οιιὸο ιιοιιιο ιιιιιο:ιιι· :ιο

Μια ειιιιιιιιιιιι οοοιι·Ιοιιόι, οι: ουσ Ε:

&ιιιιι τιοτι ἐὶιοι·ι: ΓυοΓοι.ιιιιιτιιιιι. Η. :ιο

ΐ:ιι:ιε.Ι.Π ουκ ιιιιοι·ι.ο.ιιοοιιο ιιοι·οο.

8ιιοΠιοιιο ειιιιΐ ο8ο ιιιιιΙ:ο:ίοε Μάι οι::

εδ:ο οό:ιιι€οτο :ΡΙιιι·οο Βοιι·ιιοοε ιιι

:οτίο::οιίι:α1ιύ,ίιο ιιιιὸά ειιιι!ιοο: Πιο

ιίι Ιιοιιιιιιίι ιιιιΙιιοιιιυι:::οιιιο ιιοίοι:ιιτ

οκ Ωω: ιιιιΙι·ιοιο ιΠο Ιιοιιιο ίἰ: πιο:

τιιιιε:οιιιιι Ρόι ιΙΙο Μαιο που ΙιοΒοιο

Πιο ιιιιΠ ιιιιΙιιιιε ιιιοι·:::Ιο:πιοάο :με

δ: 6.Π οιιιε ‹Ιο ιιιιιιιιι.Πζόο Ρατι.Ι. α» ά τι:οι,ιιιΐουιά ΠΠ Βοπιιιιοε :οτιο:ΐ:ιιιά

ἔι:ει:ἰοιιιε.8: ΙΕ :μισά οιιιΓ:1ιιο ιι.ιτ.Ι.ι.

'αἱ ειι·Βιιιτιοιι:ϋ οι: οοιι:ιὰ,τιιιὸ‹:Ι ο8ο

Ριιιιιατ. :Ε ι:Ιο αιΙιιιιι.Ι. ΒοιιοιαΙι:οι. ι.

ιοΓΡοιιΓο. οι.ιιιι ΡιιιιΡαιι:ι Ριιιιιιιιι:ιιι·

πιο ιιιειιιι:!ειιιο,οιώπι ΓιιΓοιΡιοιιε ιικο

όιι:ιιιιι:ιι:Η.άο ιι.ι.θ.Ι.ιι.6.άιιιιιε. δω

Με Μιά: :Μο Πιι.Ι.6 :με ιιιιοι·ι.5.ιιο

οπο ιιοι·οο.::.ι.·Ιο οιι:ιιιοι·άιιιε.οιιιιιι.Ι.

ῇ.Ο.‹ὶο οΡιίζ8: οΙοτι.Ι.ιι ειιιίε πω: Μαΐ.

ΟΠ οικιοιιιι. μα. Ρο:οί:.Ι.ι. δ: οοιιε,

φαιά πο!. £ΟΠΕι1ἔ€Ι:ΙΠΙ.Ι. Ριιι:Γοιι:ι.

Ειοιιιιι: :μια ιιο.Ξ. :Η :ι·ιιιιίΞιο. 8:Ρ:ιο.

6.Ειι.$οΙιι:ιο.άιο :ιιιὸά ιοΓοι: :ιιι Μ·

(μι: ιιι:οικιιι: άοΙιιιοιιοτοΡος πω:

οπο αιΓιι ιιοιι Ρι.ιιιι:ιιι· , Η ιιιιιΙοδοιυιιι

που διοτι: Γοοιιιι:ιιι·ιι:Ροτιιιι·ει Ριιιιιό

οΠοΐ::2. οτι ιιιιεω οοΙιιιοιιοιο Ροι·

ΜΡ στο: «μια ιι ΡιοοοιΡι ω! ΜΗ,

Ριιιιι:οι,ιιά!ιιοι:ει Δια» ιοιιο Ροίι:ιι

.' .Π -

ν

δ

οστο

Νεο Οοι·. :ιο Πω. ιιι οιιιιΜοιιοαιΡι.

:ο :ο πιοι:ο:ιι:Η.οο.Ι.ιιι,5.5,8: Ι. ο_

ιΠιι.<ιοΡιιο.ιω.6.ιιε Ι.(Σοι·. οοι:ο έτι!

οπιιιοε ιιο:::.ι:Ιιοιιιι:ΠιιιΡΙιτιιοτ οιιὸά

Πο,Γοι!ιοο: :Ρ οιιιι·ιοε :ιο οι:οίΓο τοπο

:ιιι·:υ::ΈειάΙοε.Αοιιι.Ι.ι:2 ιιιι!ιιοιιι:ιι:.

ιιιι,ωιιι οι: απο ιιοιιο δεο.8: Ι.ι:οΜο

Ια.5.Ρ!ιιιοε. 8: :ιο εάιιιιιιι. :ιιιο.Ι.ίι

Ρ!ιιτο:.ιοι, :πιο ίἰιιἔιιΙοιιῖ οι5:ιιιτιποια

δισ.Νειιι ιιι @Με πο:: όοοοιιιιιε ιο

::οάοιο ὰ ιιοι·οιε οάι&ι:ιι: Ε:: :ιο οποτ

οι.Ι.ι.6.Γοά·8:ιε οιιιιιιιιιο.8: Π. ιιοΙο

8:::.ιιι.Ι.ι.ιιοιι :ιΙι:οι.8: Πἶοιιί δ: ὰ οιιι.

ιιιο.!ι.ιιοιι θ.Ι.ΡιοΓΡοι:ι:.ο: Ι.Π Ρι·ιιιο

:ιι8.8:ι::ι πω. Λοβ. οοάοτιι.Ι.ίι. ιιι 8!.

οιάι.οιεί::,ουιδά Η ποια ειρΡειιοε: οι"

πιο κι" οριο Ροτιοιι:,οιιὸἀοιιιιιοε το

ιιοιιτυι·.$οά οο.ΑΙοο. ΡειΡιο. όιοοοειτ,

8: άκου: Μοάοι·. όσο. οσο:: ιΓιι πιο::

άεΐιιω

1



ΒΕ ΗΟΜΙ(ΠΠΙΑΚΙ.Ι$. ω:

ς!:ΐποπτιιτ π! ιποτιο.8: πω: ι.ϋοιιπτ του

ΙΗ:πε τοτίοπώπε : παπι ίπ ιππΙοίἰοἱἰ:

αΙοοδι οσο μοΒοποποε !ικ:ο :Μπίο

το5,ιιτ (Σ. πο Ρτοοπτ. ΜΗ. πο:: :Μπο

ππτε υπ τποποκωε π1ιτπ8επ : π: Ο.

πο :ιοο.Ι.ίἰπ8οΙπτἱ. Α: ἱΠο ποπ Ροτοίϊ

οι·οοετο οπ1ιτεί&υ Ιῖτ ιποττπιιε.οτεο

έπ άππἰο ποπ όππποουπτυτ:πτ Ο. πο

Ροοπίε.Ι.ππ1Γοπτέωππ. πο ιιΙιπὶ μο

ει·οάπιτπτ ροοππ,ποπιπ τοΡοτἱειτι1τ άο

Π&ιιπι:πτ Οοο πα.Ι.ΐοποίπππε, δε Με

πιιΕοπ1Βιιο ἰπΓροᾶίε πω Με , πιιὸ‹1

ἰᾶπε ππἱπΓοιιἰιιΓπιτο οοπτέΡΙοκί οροτ

τοπικ ίΕειά Ιοε.()οτ.άο Παι.Ι.Η.πτ ππἰ

πωΓοσππόππι Πιό ί&ι1τπ Ρππί:ιτιιτ.

απο οπίτπ ίἱπππε ΡοτοπΙἑπ Μα

Πι·ο,οιΙίπε επιπ μπω οιτΙτοΙΙο,8: ποπ

:ροποπι ποπ οοτιῖ ρο:οπΠ'οπ:: ποο

οπἰπε ἰᾶιι Ρο:ίοι·ίτ:πόππο ίπ τ.απτυπα

Ριιπἱοτιπ ,πιιἱ πποεπι:πιπ ΡοτοπίεΙΠοτ,

ππἑπι πο! ωωΜΜπωπω ιποττπΙοἔ

απο Πο.Μοο άιπ·ππι δώπίπι.ιίι οποι·,

ππόπ πωπω πεπτπειτοπτιικοά τποττο

ἱπ τοπ οποίο. ΝἄἱπἰροίὲἱΒἱΙο οίἰ: ο-_

ιπποε 1πίἰιππΙ οα:ίοίίΐο οιππ : απο Η

ποπ: πο” ρι·οοετίο , ΓοΙΙίοοτπιπε

οοτίι οοοΜοτάτ, ποιιτοτ πο οα:Πο ω

πιοι·το οοοοτ αεωεωωΕ πο τοΠ.τπ.Ι.

οπο πω: Τπϋ.8ε ίΕεἀ|ο8.Αππἰ.Ι.ί-οἱὅ

π5.6.ουπι Πιο τποιο.ποο οΜπιτ,π ΜΗ

πό ::όΠοτειιίπε π" ππίε Ροτ1οπτ, π)

οππποε κοιιοπτιπ·:πιιια ποΕΙίΒοτ ρτα:Γ.ι

ππωι· οεοπΗΠο:πε ποι.έπ ά.8Ιο.οτώ.

π; πιιίΠοοτ άοποτ τποι·ί:πιππ τοΓροπ

ποο,ποπ οίὶ ποτό:πυπι ποιπο ο:: μα:

Γοπτριέοπο άοοοτ ΜΜΜ , δε τπ:ι:πιπο

Ξπ οι·Ιιπίπε1ιουε:πτΗ.πο μα. !. πω

τό.πίπ ποοοοπτΙππειτ Ιπ όιιοοπε αιθ

Βυε:ιπΟ.άο πάυΙ.Ι.ΜάιιΙ.8ώπ επιί.ιιτ

πω: πτο.8ι απο. π.ροππΙτ. Νειτπ τσιπ

πό πρρ:ιτο:π αποε κἶὶυ ροποπτ : ρα:

ππ ο1ϊΡοτίπε οΙππίπποοΙα, πιιὲιπ ειπ:ο

ιΞάει:ιπ Επι:μπω. £πιοπποπιτιο

ποπ Ι.ἀἰοἰτ,πυὸιἱ σπ·ιποο τοποτπτ,

ΓυΒπιιἔΕ ί'οοιιππό ππο‹:Ι πΜο!πτιπ·ίπ

εΠώ:πό τ:ιππέ ποΒοτ κποτἱ. Κο πό ο!»

Με Μα? ΜοΙπ.ῷ.ίἰ ΡΙΙ.ΙΙ'θ8.8(Ι.ίΐΒ υπ!

ποτατικ.πιτίει Ιστό ππΒὅτ,πυἔιπΙο πω.

πιο: οπίτιπ οι Ιοεο Απιιἱ.ἀπππππὸο

ιο οΧ ΓοτυοοοοίΓο:πΜ ο:: ΡτοΓυπηπίο

ποΜΒΜ ε:ότι·α οο:,ππἱΙΙΒοτ ἰπίοΙἱἀιΐ

π! άειπππίι οπιοπάειποίι όΑππππόΙτιιτ.

ία! πΠτοτ πόἱ οτἱιπιππΙιτοτ πέΕπιτ, π:

Ππιτπ όιδτοτπ Μ, παπι πιπιΙοοπιππο

Μοοπτ οτίιπίπει!ίπ ίικΠοίει οιππ πω.

Πουε:πτ £Έάο Ρππ.ἱυ.ἰ.ῇ.ἱπ'Ρτἱπ.8ε ίπ

ίἱἰτπ.οοὸ.ἰπ Ρτίπ.Ετ Με ίτοππο τοπο

πίππε οόίΜτ Ρπι:όι&οε Δε! ιποττο πό

οοΒοτο όπωπειτί:ποτίιππ πω: οοπΠειτ

οοε όοΙΙπιπΠο:8ε ππίπιπε!οπε:πι-ποπ

όοποπτ τοτπειποτο ίιπρππίτο, πτ Ι'Ε επ

Ιοεοπι Λπι1Πίσ.ιπ.Ι. πε ποΙποτ:πιτε. 6ο

πιπει πωπω μπω 8α.πτ έΕπο πάοίπί

Γοτί.Ι.Β ο τω. οπ)ωπ Ρταεἀἰδὶἱ Ριππίτί

ά όειπιππτἱ απτο· πτΙ:ΜΙο ίπάΜε : π:

'έ.άο Ραέ`το οπο” πιιει:ΗΙο Ρ;ιτιπσο,

πΙπροτοΠειε πΙιπιιοπι οοπιτΙοπ1παιιίτ

ἰπ ιπἰΠο Ιίο.ΙππΡο. σ:οπΠ!ίο ΓπΡἱοπτἱ:.

Ιτοππ Επι: οππππι ἰπ:οΙΗ8ειε ποτε οπο,

ποιππ ποπ οοπΠπτἱίὶοε ροτοιπποέοε

ΜΒιπίΐο επίτπίι οεοἱάοππι:ππἱπ πο·

πο π:ι:ο ππΙποκι ί·ξιδπι ΐπιίΤο ιπ οπο:

παπι Π οόΠαι·οτ οπο ττο&οίΐο , ΜΜ

τοΠο,8ε ροτοπΙΗΠο, 8: οοοίοΙοιτάί επί

:πιω ΙιποπἰίΓο : τππο οκ ποΙιιπτετο

ππ:π·π π:ιπιπίΐοπτ , ά ο; Ε1&ο Ροίϊοπ

ΡαοΓοπιιιιτο,οιοιιπτ Γεριοπτε·ε,οπ1ποο

:ιο πποτιοπ1 οοπάοιπποποοε:ιπτ πω

Ιο.Οοτ.‹ὶο Πεο.Ι.ίε ππἱ :πω Μο. & Π:

οο.Ι.ῇ.5.ἀἱιιπε.δ£ ΐΕπο Ϊοτ.Ι.πιιἱ ίπίπτ.

ίπ Ρπίπ.$οά πόππο ρτοϋπτυποοε πο.

ΒυέΒοοπίιππιπ ἰπτοτΗοΕ-οπἔἰ, οοΗ>Γπ

πω οπο: οεοι·ππτ9 Σε· Ρο οο,ι ο

ποτυπι οίἰ, ποοπάο οοΠπτὲ ππο :πω

κοπο ΒιΙίΪοτ,ποΙ οιππείέ)υ:ποΙ υποτ

τιιυε Μ; πιο ιιπο ίόΙο τοπτιππ1:ΐοουιι

Ν Ν ο | 6111Π1



πο» ΠΕ ΗΟΜΙΟίΠίΑΚίίδ.

:πιω πείτίίεί:πτ Ο.εοεί.,.Γετί ίπ οπελ

Ρτα::ίίδπι ποπ εοπίίππειπ:ίίία. ππτίε

Ρτομετίπεεττίτιιάίπεω ποπ Ρτοπεί

τπτ οιιίπεεππππίίί`ε ειπίπίπτπ οεείτίε

είί,Γεεί ρτεΓπιπππτ:& εκ ΡτεΓπωΡ:ίο

πε τε8ιιίετί:ετ ποπ άειωποτπτ ω,

π: Ξ.ιίο:πίπω είί.Ει είται ωπετπί 8:

είίίπείεία:ίοπεω Ρτα:Γεπ:ίε π.ιίοτείείιί

ίεειιπ:ίπω ‹ίο·.ί)γ. "ί οποιί ππίεππιί;

ίπεετ:πω πι πεπείπω.ίί οίκω πεπ

είπω π: εοωωίππω:πεπε: Ιοεππί τε

Βιιίπτί:ετ επποπίεπ δ: είπίίίε τε8πίπ:

είπω ίΞιιίδ:ίιιε πι 8τε.ίΐ.:ίε ρα.ί.είπΓεπ

:έ.ί:εω ππί εετ:πω επ τίείί&ιτω,ίειί

(ί τίείίᾶί ππ:ίίί:πε επ ίπεετ:α::ιίπε π

ηπππ:πτ πποεί πι πίίπίτππ.ίί·πίε πω.

ί.ίί ΡτεΓεε.8:‹ίε ΠιΓΡε.τπ.Ι.ίίοε επίω.

πετ.οιιί‹ί ίείτίίτ.ί`ετί ππί εετ:ίι (τι :ίείί

επ,π εετ::ι είί- πείίξίί εμπιίί:ειο,δε εετ

:πε ποπ επ είπτωπε άείίποπεπ:ίε::ιίε

ποπ ρτ2Γπωίωπε ωίπίωππί.ί. :πιω

ποπ ίίιετίε ππίπίπε:οπίο επί τίττοεί

πιο ίιωοιιε: ίπτετοτε:2:ίοπείπ οπί

πίί.Ω.‹ίε ίίεεί.ί.ί.8: είε ίπίπ·τ.ί.ίί πό εο

ιιίτίί:8ι ποτα.ίίί·ίείε ίπίπτ.ί.ίίίπ‹ί. ίτεω

ππί εετ:πω πι ιίείί&πω , δ: εαπ επ

τίείίίΐ:ί οποίίω::Γετί ί8ποτε:πτ Ρ είπε
εοτπίπίίίίπίπ ίί:::ππε εετ:πω επ πε

ίπίτίδρππίτί,ίί ππίίπε είίίπ ετίτπίπε

είερτεπεπίπε:πτ ‹ί.ί.απί`επ:εω.$ε‹ί π

ΡίίΠ:8 πεπτεπεπίί τίπ:επτπτ ίπ πδίπ

ιίείίπείπεπόπίί ί8ποτα:πτ Ρετ επετπ

εοτπ,ρπ:.ί :μπει ποπ Με πετεππίο:

:υπο πιο πωπω οπίίίεπποε.ί.ίτε Με

ία.5.ίί Ρίο τε:.$π‹ί ίε8.Αππί.8ιπο.Ο.

οτί ίε8.ίιιί.πε πί Μπι. πποπίπω.ίπ

επί ίε8.()οτ.‹ίε ίίεει.ί.ίί.8ι π:ίεο ίίίο είί

τειτίο,οπίο πωπω ιίερτεπεόπ:πτ ίπ

επίμ; φπα οωπεε Επετππ: οπίωο

τίείίπεπεπείί.ί:επί :μπει τπ:ίο Ρππίί

επ Γπαιίε: πίειίεί·ίείο πππίτί.ίΐ.ιίε Ρπ

πίί.ί.ίίείτε:ίο.6.πποτί ίίίίείτε.8: Μ

:ίείππί.ίί π τεο.β. εποε ππίΒο.8: μπε

πι

:Τ

ππίπετει:πε . πεί ίε8.Απιίί.βε επίοίίίί

οτίπει:ίπτ πεί·επίίοπεω ρτ2:επείππ:'

8: πίεο μιπίίεπ επ ΡτεοΓετε:ίο.ίίίρτσ

Γοε.ί.αξίίοπε.ο.Ι.είπεο.8: ίπ ππ:π.‹ίε

ποπ είίε.ττπ: Ρετ.τε.·εεείείίοτιίω. πε

:μπι πετὸ.8: επ: εοωίεπο:ίο ίπ ίππ

τίπω πίπείπ.ι.π πε ίτί.ίίίείε ί·πτί!`‹ίίε.·

οω.ίππί.ῷ.Ηπ. ί.ει:ίεο.8: ί.ππίαι.Ο.τίε

εοπὸί.ί'ιττ.8<πο.οπὸ‹ί επ ρίπτείίπιτε

οετΓοποτπ πεί ίποπεπ:ίπ επ8ε:πτρ:π

πει.ί·Ετίείπίιίτ.ί.ίί οίπτεε.8: είπω”.

Επτ.εείίι.ί.ίί Ρίιιτεί.ίπ ρτίπ.$ετί ε: Ρίπ

τπίί:ατεΡετΓοπετπ,ίπ οποτπωτε είε

ίίπ3πίτπτ,Ραπει ιίείί&ί ποπ απ πετ:

π: .ί.ίί Ρίιιτεί.πτπ.πίτ.εαΕπε ἔοωίε

είτίίο πικαπ εοωωίίίο επ π: Γποτί.

'ί @είπε πω είί,8ε ίΞερε ‹ίε ΜΕΝ:

εδτιπ8ί: . (ίοωπίππε Γεπ ππίπετίίτευ

ειιίπΓπΞ τ:ίπί:ει:ίε,επίίτί πεί πίίίπτ,ίεπ

ειιτία:,εόωίίίτ ποπτίείπίπ Γεπ ‹ίείι&ι“ί:

Ρτο οποίί π π:: ίίπ ιιίτιτίε πετώ
πει ίίίπ‹ί εῦωίΞίίίετ,είεἐετετ ΕΓοποίί

:ετ εό:ίεωπατί;πεί Με, πίΙία, πεί ετι

ίίτππί εοππΓεί::είτ είπίππε επί: ίίπ8π

ίετίο εοτροτειίί:ετ εοετεετε:πτ: π: Π::

ω ίε8.()οτ. είε ίίετι·.ί.ίίί.β. ί·εεε (ίστ

πείίει . δ: π τίείπεεπτίότπί.πππ. ί. επί

εεί:ίε:.8: ίίτίεΡαπίε.ί.εεΡί:πίίῦ.ῷ.π6

πιίπππὅ.δ: β. οπί οπίπίτπίεί:ίπε. ωο

:ίο πιίετί:ιιτ,.·ίπ οωπείτ πε ππίπετίί::

:ε πεπεεί: παεί-ίπ ΡετΓοποίίτετ εόμ·

τετε,οπ Ρετ τεΓΡοπί'τιίε. πε οπίετί:πτ,

επ πωπω είε ππίπετίί::ίτε ίίπ: ρππίε

Φ ε, ίίπε πω: παπα. Π: ίωΡοπέείωΕ:

:Με πωπω επ πίτίεπτίπ,απ ππίπετ(ί.

που μπι: είεΙίπεπετε.8: π? επ ίίε.ΝΞ

ππίπετίί:πε , δ: :ίοίπω 8: τίείί&πιπ ε:

ππίωοἔτοπεπίεπε οοτείί εσωτπί::ε

τε: π: .είε ω· ποπ ωετπε εππΩτ.ί.

τπετύ. 5.επίτπει3πεττεπιίπ.8: ίίίο:: ‹ίο

ίο.ί.ίί επ τίοίο.8: πίείε:πτ :πε ππίπευ

Παω πείίππιιετε : επ οδο τίείίπππππο

π: ππίπετίί. π: Η επί ί`οππω :ππίε πεί

:απτο

 



ΒΕ ΗΟΜΙ!'ΞΙ Β Ι Α Κ Ι 1 8'. απ;

4:Ξροπαε,ποΙ Η πα: απ πω: εοπ61Ισπι:

έΕαεί ιπππίείΡα.Ι.ιπππίείΡοε , πο! Γο

εισδιίο ποπίΠα σοὶ οοι·ιιπι :ο&οτοπι.

Νε :ππε σίιίοπ:ιπ· :ίοίίποποιο π: ππί

σοιπ,8: τοποτπι ιιπίιιοιΠταε.Ιτο πω

σωστα: 8εεμιοπΙίοο: εοΙίεπίππι ο

:οίὶ ΡοίΒίιίοτο δ: πΓπεαροτο: π: Ιἔα‹ί

ε1Βι.ί.:ίεπί.5.ί:οπι πιππιείΡοε.& Η:

«Μ αεεισι.ροΕ!.π.8ε πίιιεαριο μπα

οίί: ιίο Γοίο απίπιο:π: Οοο Ρτείει·ίΡ.

:αι:.ιιοΙ ιιΙ.αππο.Ι.ιπαΙὲ.Ηῖ‹!ο πω.

τοισπι ποπιί.!.αεοσίτί:στ.Πωο πΓστ,

Ι.ίί ίίπο.Ι:οπι ὰ Βοποί·σπι ροίίείΒίοα

ποπι Ρο:οι·ο Ρο:οίί:ιπ θα Ιιίιοτ.ιιπί

ποτ.ί.ππα.Ειιμοί:σπι οΓτ οιἔο,‹ιπὸά

σπισει·Π:αε μια: 8: Ροπιπ πιαΙοΗα

είσπι εοπιτπί::ει·ο:& οι: ιπαΙεπείο,

οποιο εοπιιπίίί: :οπο:ιιτ.δο‹ί φωτο,

ι1πα!ί:οι ρσιιίο:σι· ιιπίποιίί:α: τίπί:α

η σε" , εαΠι·ί,σοί πιΠα: :αίο πιαΙοίίείσπι

εππιπιί::οπ:οΩ8: απο είπω ίίσο πισ

πίείροσ πίποπ:πι· ποπ Ρππίοπόί,Ιοο

οαεπΓαποί:οσία ίσίίσ πια ίίίταισε δ:

Για είπί:α:ίο,ιιιΙΙα: σο! εαίξί σοίππ:α

:ε ω ΐοεοτιιιι::8ε οί: Ρι·ο είε ίΕοίο Πα

ειπα ΡΙσ.ατεο.ί.οσαπσαπι.8ε ΗΜ:: τα

σ.ίστ.ί.ποπ πίιίο:πτ.-6.οπί ίπίπί:.8ε

Εαε κα:ίοπο πιο:πε Ροείοιίειιε Ιππικ

τα:οι· πω” ροποιείίίο αιποαπατοιί

Με Ι.οιτιοατόίεο,οσί πιίίΒί οταπτ εοπ

:τα οσπιίπ Αίοιπαπία πιο είίΐεοτιίία

εοπεί:απεία ίπποι οπτπ δ: ΗΙίσπι είπε

Ηεπι·ίεσπι : εμιία ίποταπ: Ρτα:εορτο

Γσοτιιπι ΡοιοΠα:ππι 8ο επιί . Ι:οπι δ:

απο τα:ίοπο σίάεπ:σι· ποπ Ρσιιίοποί:

είπω «μισό είσίιαε ὸοΒο:,1ίπ8πίί πό

άείιοπ:πι:ίΕοποιί οσίσί”ο; ππιιιοτ.ί.

Πεπ:.β.ίί οπίο.ειεο είσοε ποπ ιίοίιδ:

Ρσπιι·ί οι: οο οιιὸτί είσί:α: ιίοΙίοπίι:

ιίεΙίθσπι οπίπι απ σπίσοτίίτατο εοφ

πιίίίὶιπι ποπ πίσίο:στ α ίίπευίίε ροτ

Ρο:ταπσπι.ατε.ίΈείο ουεείὶίο.ί.ι.ῷ.ί`οτ

πσπι ιπππίείΡίιιπι,ἀίἰείο αεοπί.τοτ.

οοπιί.Ι.Πα:παιιι.6: ρι·ατα!ίο8.Ι.Πεπτ.9.

Η οπίά.Εεοπ:τα πίι:ίο:στ,ουιδιί Μεσα

ίπποι ίίπ:ρππίοποίηιιία πω” Η.

σο πιππίοίρίιιπι πίίπΙ αίίσ‹ί οί: οιιαπι

ίΡίί είποε,οπί άοίίοιιεισπ::8: οπὸά οί

ποπ ίσιο ιπσπίείρ . Μ: Ριιιιιοποι,πε

Ρο:οΠ ίπεοπσίπείοιίι:οι· αι·επί:οσία

απ: Ριπ:ιποοί:αιο οιπποε ίιοπιίείοίπ

εοιπιπίίοτσπ:,ποΙ άοπισπι εοιπίιιιίΠο

:σπ:,δε :σπε ίποίίίίπόΙο Γππ: οιπποε

άοεαρίταποί,ποφππε ίδ:πε αίπ:πίσε

εοπτοπιιιία:πτ.Ναιπ ο:ίαπι οί πιιΠΠ

άοείοιπ:ί&ϋ,οοεαρί:αποί Πιπ::π:Ηΐ

οο.ί.ι.ίπ Ρι·ίπο.ίΒί,εππι επΙ:οίΙο απι

ΒσΙαιιί:.8‹ Ο.ο.Ι.ιε φαί επ ιοΙο.8ε οπ

1ιτείείπε ?Μο ροε.ί.ασ: ία&α.π.οποπ

:πε.6: ίίἶείο ίίσα.Ι.ιίίσπε.ασ: πιο ρτοπιο

:Η:α:ο,ίοεΙ π! ππποιοπι ο" :παπά

:ππε ιάσε επίσίο; ποσο: εδ:οπιρίαιί:

8: Η αρΡατεα: οπίπε ιΟπ Ρε:ίοτί:,ίίίο

(Νοε ποεαΡίταοίτυ::αΙίί ασ:οπι απτο:

ιισπίδ:πι·.ατε.ίΐίο.ί.π.ίί ασ:δ πό αρρα

κα: επίπε ίδ:π , τυπο οπιποε :οποπιτ:

"πω Ιοπ.Αππί.Ι.ι:οπι ΜοΙα.5.Γοά

ίίΓοι·σίι ΡΙστοε. σα: άίεα: α!ίοπίο,ίί

όοεαρί:οπ:σι·,ίίε Ρππίτοπ:σι· ίίπεσίί,

πο? οίί”ο πιο ιίοΕιο:: :μία σ: Γιιιπα είίπί,

πίπίΙ αίίπτί οί! είσι:α8,ασ: ιπππίείρίπ,

οστίπι πιίί είπω απ: πιιιπίείροα. Ι:οπι

πίιίίπιπε, % εοπάδπα:α ιιπίσοτπ:α:ο,

Η πι! οίΙ ίπ οοπισπί,εοεπιι:σι· Πιιεσίί

αεί εοΙίοδ:ιοπο , π: ίππίεα:ο Γα:ιεπα::

σ: ίίἱ‹.1‹ἱ' επίπΓοιιε ππί.πο.ί.ι.6. οπίσ

Ειο:.Ποσ: 8: Ηιίπο.8‹ίπ Ρι·οιιοπιο (π

εαΡίτα!ίε όοί.ιο: οπο· Γοπ:οπ:ία,εοειΈ

:οι εοπΕοπο εαρίτα ίιπ8π!ί. Νοε πιία

τσιπ Η ατ8πο πο ειπίίισσε ω οτίπιί

παίοε οσεσίὶίοποε.Ναπι πο! πο: Ια Η:

οί:.ίίἶ‹ίο εσίὶο.& οκίιίο.:οο.!.π.$οί.ιιί

ιίο:ιιτρι·οοασίίί:ο: [ΜΙΒ είίεί, 9,: ΡΙ.Μ

πίεΐ:πτίρίί αάπιίπίίίτατοτεε: σ: επιπ

πο σί.Ι.πιοιπίποτίπ:.ίιι π_8: πο:: ω.

Ι.ίί οι: ποΙο.ίπ ιπίπ.8: 6.ί.ποί ρό:ιίιεί

9Πὸί1



:σε ΠΕ ΗΟΜΙ(ΠΠΙΑΚΙΙΒ. ·

εΡ είπω είΙίπιιίε,πιιί επΡίείπιτ οί

$επείετε, ό: ίίπετίτ ίπίτίειτο: ά αυτοί,

9 ίΠε Ρππίαιιιτ εοτροπίΙίπεί,Ιίεετ ει·

Ιίί Ρεεππίειτίιει· Ρυπίππτιιί.().:ιά Με.

Ιυί.ιίε οίΡποίί.ί.πιτοπίαπί.ιιιΠϋ επίίπ

είϊευιπ πεπετί,ππί Έπειίι ΡτίπεεΡε δ:

ειιποί· ίίεΙίδΙί: πι: είίείτ Ι.πποπί5.8ε Π:

φαί πίειι1ιεΙ:ιππ.Ι.ίί εἔο [Με Ηἶὸε

ίετ.εοπιιΡ.Ι.ίπ πω: ίπιίιείο. δ: Πε ίπ

ΓΡίείτπι· επίτπιιε ίΠίπε όείίποπεπτί:,

πεί Ροττε εότεπίΡίὡίἔ είπω ίἐὶπ δεσ.

ιπ εί.Ι.Η.όε Πεπ.υτ ίΠε είπω ίέὶπ Ρεπ

επι, ι:ιππΊ πεεαΡίτειιικ:επτετί πιίτεί·π

Μίκι· Ριιπίππππ. $ί Με ποπ :ίΡΡει

πεεπεπίιιε κι" Ρετίείίτ:υίάετπτ ο) ο

τππεε τεπε:ΐιπτ , Πτι! ίπ ίίποίο πο όα

Βεπιοιππεε τπππίείΡεε άεεεΡίτατί.8:

πω: ατευο ΡΙι1τίΒιιε τετίοπίουε. ΡΗ.

πω, οπί:ι ΡτοΡτετ άείίδτίι πο Μπικί

Βκετε εοιπίπίίῖ`ππί,ποπ πεπεπι ίίπειι

Η εοετεετί.πι·8.ά.Ι.Βεπτ. @Η είπω. δε

εππάο,οπία ίπίΐιιε πίειΒίίίτειππε δ: ώ

πιππίε Ιπιοιιίτ ει!ίοπΞ ειεευθι:ίοπέ δ:

ιπίτιεατίοπέ ίπάπεετε : ιιτ ίίἱι:ίε εφε

ΡΙππίπ,ετεε.Ι.πιίαποπεί. Τεττί:ίτατίο,

παπι ππεποπεπί ί‹ί παπί δι ΡετίΙΙοε,

πιιίουε τεΓΡπο.8ποετπειτί εοπίπιίΠο.

εΠ,ί·ίπδετπι· Ρετ ω” Π:ίί·ί, δ: θεά Ρετ

οιππεε ‹ίε είιιίτατε υεΙίπππίείΡίο:πτ

ἐπί π1υπίείΡ.Ι.πίππίεεΡε.8: Π·.είε :ε

ίπόίε.Ι.ΔΙίπεί._6.τείεττ.8ε θ.‹ίε απο

πίπεί·.ίπό.τεΕετεπ.τειπ1επ ίπ τεί πεί·ί

απ· πό οιππεε οπίίπειπτ, πεε οπίπεε

ί`είππτ,πεε οιππεε ΓιίπτεπίΡειΒίΙεε:είΣ

ΓεπίΒίκιι:ίπίππϋ,ίί ποπ άίεετετοιπ

πεε ιίεεεΡίπιπάοε , π) ΙίείπίΡοπεί·ε

τω· Ραπει ίπΓοπ:ίοπε,πποά εΠε ποπ

κ.ίεΒετ:πυίει πείπο ί8ποι·ππε 8α:.ιπ ΙΕ

είε ειδί.8ε οί:Ιί.Ι.εκ πυιΙεπειίε.5.ί.8: Ο.

πε Με πώ Μτι·ο.Ι.ί.ίπ ί·ί.πό επίπι άε.

πετ ωίεΡεπίτε ίπί'αίε , ο; 388ταπειπτ

ίπίπίίπε:ιιτ απ: ίίπει·.ίεΒεί.Ι.ίί ί: πω.

Νεε τπίπίί (ί οίππεε είε ππίπείίίτατε

ποπ όεεεΡίκε:πτ:πιίία ππείίβετ οπί

πεπίπω, :επί είπίπιτίε :μπαι ιπιίπίεί

ΡίίτείΡιιίοίίεει ΑΡΡεΙΙ:ιτι1τ:πιίΕάε Επ·.

Ι.Γεά 8£ (ί ίιππ8ίπε.9.;.&ίΈόε ΡυΒ.δ£

ιιεᾶί.Ι.Γεά δ: ίι.π.ί. δ: τεΓΡπΒ.ππίποτί

2ουίΡείπτί ίοΙετ,& ίπτε ίπίποτίε οτί:

ιπδίεπ ουίί:.επιτ. ιπ:ιίο.ί. ίεΓΡιιοΙίω.

8: Ο.‹ίείπί·ε ίείΡιίο.ί.τειπΡπΒ.Ιίο.1.86

επίποτίοπε Γιίεεππί ίοΙετ,ετίεϊίπ είε

Ιιθίε, ΓείΙίεετ π: ππίποτ ίιπΡοπείπτ

Ραπε,πυπτεππε πίίΓεωτίο παπί: «Μ.

π: Ηἱὁε πίἱπ.Ι.πιικίΙίιίπί.ῷ.ίπ ίίεΙί&ίε.

δε Μιά 5ίί!εί.Ι.ί.€.ίί ίπίΡποεε.ίΒί,Ρτο

Ρτει· απαιτώ τπί!εκπίοπε Ρ.=ιτείτιιτ ίπ

Ροεπε εειΡίτίε, 8: Με ΙειιίοτίπίΡοπί..

απ. Πα: δ: ίπ ΡτοΡοίίτοιιπίιίεπίίππίε

Ρειτείτπι· ίπ Ροεπ:ι εείΡίτίε , δ: Μία Ια

ισ ιίίοτ ίιπΡοπίτιπ.* δεί! εΙυει·ο εμε Ρα

πει ίπίΡοπίιπτ.τεΓΡοόεο,πτοί:τιο ίπ

ιίίαιπτίσ,υοί :είτε Ροτικι πό είὶ πω:

:πίπ.πε:ιιι ‹ίε Ροεπίε.Ι.Βοάίε.8ε Μπο

&ίο. ά ΙΒΝ: είίτε.Ι.ίίί.5.ππίππε.8: π»

τε ππΙΙε ίιπΡοπετιίτ:ουία ίπάε:: :είε

επίπτ εοε επί εετεπίπ :ειπΡω, Γεειίπ

παπι οΡί.‹ί. Μετ.‹Ιε Πωσ. ΡετΙ.Η.‹ίε

Ρωπ.Ι.ειΒΓεπτειπ.ίιπ ίἰ.ιίεΙ ππεΙίπε Γε

ι:ιΉίπίπ ιίο.Οπί.8ε νοετ.όε Βοο.άίε,

ο) είπίπείε Γεω εειίίτπίπ πίείϊτιιεκπι· στα

ττο,ίίειιτ Βιθο. Ραπ ΟπίΒειἔο δέ Έτο

ίει:πτ ΗἱππίΒ.ιποἀ.υΓίεΪτιιᾶ. εππίτ.Ι.ίί

ιιί'πεΐτπδΙ.είπίπειτί.παππ ίπ Ρι·ίπε.είίτιι

Ρ:ίε οπίπίπιτε εειίίπείίε εΙικ:ετπτ απ·

:τά είί·εππποιπιπ; , 6: εκατο Πε είπδΙο

πείίπίτ εΙΤε είιπτειε, δ( Ρετ ω: πιοάιΐ

όίείτιπ· είιιίω,Ιίπε :Μαΐ πεεπΡίπιτί,

Ππεπίοι·τε;υτ είί επΡτείίππί ίπ ιί.Ι.Ε

πΓπεΗ·ιιε.είιίίταιί.ίπί,επείί πιοπίε Με'

Νειίπ ίπ εόΠτπ&ίοπε· είι1ίτετίε πεεεΓ

Ωπίιππ είὶ πτετωπί:υτ ίΈ‹ίε ιιετο.ΗΒ,

Ι.ΡπΡιΙΙυε.ῷ. πετπίε. Πε ό: ίπ είεΠτιί

&ίοπε:οπί:ι πίΙ είίτεΐ π:ιτπτείε 8α:.ιπ

πω τε8πΙει , ίιπ·.ίπ Ι.πίίπΙ. Ν:ἱ δ: εοΙ

Ιε8ίιί εκ σπαθί άίποίπίτπι· ά (παπί

_ τοπικ

 



ΠΕΗΟΜΙΟΙΠΙΑΚΙΙ$. το:

τπτ: πτ Ηἶτιε τοΙ.ιΙΙι.Ι.εοΙΙεεπι. Ιτεπι

:πιΙεε ε:τ:ιι:τοπιτιιτ ε:τ ειιπΓα : πτ ΡΕιιε

Με πω ποτ.ιι:πι.Ι.ιι.6.είτ επιπι Ιιοπε

17 Με. * ω: πιιποπι‹ι π: Με ειιι:Πι ετι

Ριτ:ιΙι Ροτεήτ ι πτετιιεπιτε μπουκ

τοι· ω ιιε?επίιοπεπι ιιιιιιιετιιιατιυπι

::ιετ:.ιι· ο) ποπ :ποια οπε:πειππιοτιππι

πιο Ρι·ιιιπτοιιοπιπτειι:επιτ:ιιτ Με

Ρι·οοπτε.Ι.θι·ιιιιπι οποοιιε.6.ΡυπΙιεθ.

τιε ρι:π.ιιιιι.Ι.πεεπΓειτοιε.€.:ιτι εήιπέ.

ιτε 8τιπ αιπιΕι εππιτ::Ιι υπιπετίιτ:ιτιε,

πο τ:οτετ:τ ιπτετιιεπιτε πιοει:ι·:ιτοι·,

ειδιοτ,πει Γγποιεπε :ειιιπ ιπ οιππιππε

εοι·Ρπε ι:πιπει·ίιτπτιτ τ:πιπε τ:ετΓοπα:

τερτ;Γεπτετ πιτε:πτ :Με ιιτιο.Ι.πιοι·

τπο.8: Ρισωπιιπ 8: ιι:ή εόΐοι·ιπιε τα

πτ8ππιδτιιτιο : π: επ ιιι άεϊεπΓοτιππε

Ρι·ιι::ιτοτπ: ει·εο Με ίπ άε1?επΓοτιππε

ειπιτ:ιτιε,πει “Με ιιει:ετ εἐΓειι:πτ ΙΕ

ιιστι επιπΓο; ι:πιιιε:·.ποτπι.Ι.μιιι Η.

ιι:ι , πω: ίπ ι:ιει·επΓοήπι:ε ι::·ιπειτοτί:.

Ριετετεπ Η ιπιποι· ι!είεττπι ε:ι τήιπι

πε ειιριτ.ιιι , οποττετ εππι Ρει·Γοπ:ιΙι

ιι.τεΓρό.8: Ηῖο::ὸιι ει:ιι:Γ‹:; ππι.ποπιι.

Ι.ιτεπι εοιπ.β.Ιι όεεπτιοπεε. τοπικ,

9: Ροτεήτ πωπω: πει· πδιοι·επι πει

Γ ποιεϋ,Ρετ Ι.Ο.‹ιε τεπιιιι.Ι.ι:Ιτιπιει.

έι:τ ππτετπ. 8ε @.ιτε.ιπι , Η ιιπιπεήι

Με 8α:.πι·επιτιιτ ιι:ιπε ΓοΙιιτιοπε πε

ι·ειπι απ: , 8αιιιειιπτόπιπειιοιΙι ήπιο

πε: «μια ειπα ετιιπιππ ροτιι:ε ιπΓρι

:ίπποι οπτιιιτπ: ιπιροπτιοπιε παπα!

πὲπι πατα:: 8: οτι ο ειιπιιπιτ:πτ θ.

3ε ρτ::π.ι.πι:οιι ω ι€ιτιι.8: Με ποπ.

Ιιπεττο.Ι.τ.ιπι τω" πι::ιοι·.π.τιπ::. δ:: Ι.

Γεοπεπτι.8: π)απ:ιωτ πο: εοπιιτιε

τιετ.ππτ,οπτιι οι:ετιτι:ι·,ππ πω: ιπ ετι

τπιπε ποίΒιτ οεΓεπιιιΑπει·πω" Ηἱιιε

ΡιιΒιι.ιιιιιι.!.πεπ.5.:ι εήπιεπ.ιπ 8Ιο.

οτάιπετι::: ππ‹ιε ιπ Ρι·οροίιτο εειΓπ

τ:ππι ποπ ιιππε:ιπτ ίιπειιιι οι: ππιιιει·

πατε ροεπιιπι επριτιε_ ΓιιΠιιιειε,πτ Πι

Ριπιιιιί:ιππι είι:ι8ιτιιτ ίιπ8πΙι π: πτή

ι:ετίιτπτε ποπ τεπεπτιπ ρειΓοπ::Ιιτετ

:ιτιείΓε,8: Πε :ιετπΓιτ:ι ιιπιι:ετίιτιιε πο

τεήτ πει· Γγποιειῖ πει πδιοτειπ Γε πε

τει· ειιιεΠ'ε επ τιπτοήτε:τε τπτοτιε , πει 18 Γεπιιει·ε. * δω τ·:οπε , οπὸά πΙιτιιιι:

τ:πτειτοτιπ,ι::α πετάτε είι επιπ πει·

Γοπειιτει· ειιε?ιε:πτ Ο.οπι πεεπίποπ

ΡοΕΙ.ιι.Γεει:πιιιι ι:ετππι ιπτεΠεδιππι.

δ: ιτε ιπτεΠι ιτι:ι· (:“.ιιεειπτ.ρτεει.ι.εια

ι·πι·π. Ιτιετπ ιἱεππι ιπ ειπιτοτε σε! αι

ιττο , δ( ΦΠ ποπιι πτε.ειιι·π τεΐριιΒιιαι

ά τπιποι· εποι:ιρειι·επτπι:πτ Ο.‹.ιε ιιιτε

τειπππ.Ι.τεπιππωιτ:πιπ.δτ Με ιπι·.Ι.

Γε‹ι δ( Η ιπι:ι ιπεπι.π'.ι. Εεοπτι·ε πι

τιετ:.ιι·,τ.:·: ροἐιτ άει·-επάιρει· φωτα

πει :ι&οτε,ππι τεπτείεπτετ πιώ ππι

πετίιπιτιε:ιιτ Ο.‹ιε εοπτι:ι.ιιι.Ι.ππει. ο .

Ρι·οπίπεια:. πωπω ππιτ:πε ρειΓοπιι

πω: οπιπεε πιππιειΡε: τειι:οπτιετε:

σπιτι ι·εΓΡόιιε:ιπτ ιι, πωπω τεΓΡιιι:Ιι

:τι τα «ΜΜΜ Πιετά ιπππιειρ.ι.πιπ

πιειΡεο.ππιπετίιτ επι:π τειιοιτιιι·, πο'

μι: ποτο τ:ι·ιπιπήι::πε ιπιιι:Ιεετπι·: πτ

Ο.‹ιε :τιπο.άιιιετ.ιπάι.Ι.ιεΙΙιτπεπάκ.

Β:ιτιπτετιεδιιιε:επιπε οτεειίιοπε πω

πιιε τιιτππΙτιιε οιτ:.ιε επ ιπ τετι·ει πι:
ἔ . . _ ·
πι:: ποπ Ροτείτ :ιΙιτει· πω" , πιίι ιπ

ποοεπε εοπειέπετιιι·, πο! ποεεπε :ιιι

Γοιπ:ιτπτ:οπιπ:·ιτπι· πω: π: εκει-ποπ.

πιτιετπι· οπότι ΡοίΒιτ δει·ιτ:ότιειππα

:ιο πεΙ τιπΓοΙιιτιο, πω: ποπ ίιτ ι:Ιε ω

τε.Η:επιιΙ.ιΕοε πωπω εοπτιπιι·ι:.ιιπ:

πτ .εο.ι.τιετ:πήο. δ: πιο παπα τα

τ:ιτιπε ιπ:ροπέάει πει ιι:πἔεπι Ριο

πτετ τπιππιτύ 8εΓα:πάεΙππι, δε ιτε ιπ

:ο τεΙΙιεο Με: εεε πω· πο. Ι)γ. * Με πο

πε ππεπιοπεπι περι: εοπτιπ8επτε τι ε

ίειδιο.Εεεεάοι:ιιξ 2διιιιίιτ ποπιιειτιιϋ,

ποπ ειιπι ο ο, ε π:: επ με πε πε

Βιι8επτιει, δ: εο πιοάο ροΠι:τπιιε πι.

εετε πε ετιπιιπε ΗΜ πεΙ :ιιιο:οιια:τι

τπτ τιπ ίιτρι:πιεπόπε , ὰ οπο ιπτε , δ:

€1τΙ::.ΡΦΠ8.δ6 ι:ιιιετπτ ει: ιιεΙιέπι πό ε:

:ιπιπιο



:τοπ ΠΕ ΗΟΜΙΟ!!)!ΑΚΙΙ8.

ππίπιο 8: ποπ :!οΙοε:! εοιππιί!Β,τιεε

:!!ε:ιπ:πτ :!ε!ίό!ει,πε:: πεπίππ:Ριιπ!δ

οπο: ε!! π!:!ετε ίπ !!ιτ:ο.!;!!:!ε!!ιτ.!.!.

δ: !!!:!ε ποτό. !ί8πί.!.Γ.ιεπε.ίπ !!.ί!ι!, οί!!

εοπί!!ίππι πιει!ίεπίι 8:ε.!!!:!ε πεοπίιδ.

!πετε.!.ππί Γετππτπ.6.Ρε.ί!ιί, :πιό ποπ

εα!!ί:!ο επίτπο.Ι:επι !ε8.()οτ.:!ε ω.

ε:ίἔ π..! επ!μ πό επιιιρετε:πτ :!ο!ο:

π: 8: Ο.ε.:ί:.Ι.ί.!!ιί , πο! ιιο!ί!:σιε ποσό

:!ι όσο. ππ:!ε !π πιο!ε!!είίε ίο!Ξι :τοπια

πό π::ιπίρο!!ε: :!ο!ο: π: !!!!ε.!.ίπ !εεε

Οοτ. !:ειπ ΓπΙ!!ιπι πό εόππιπ:πτ !ἰπε

:!ο!ο : π: Ο.:!ε !·`α!.!.πεε ει:επιπ!ό.ί:!δ

ίπ :ι:!π!:ετίο, π: πό εοτιππί::π:πτ Με

:!ο!ο:π: !!!:!ε ει:!π!.!.ρε. Ι:ό ίπ Πιτ το:

π: Ο.ε.Ι.επιπ :ιπί.8: !”πεί: !!!πε ιι:!!ι!.!.

πο:: οετ!ι:ι.8: !.ίε επίπε.ίπ Ρτίπε.8: ο.

ιπί!::ε.8: 6.πιπ!ίετ. πε ίπ ι·εεεΡ:ο:ο

ι·ε:π: !Ε:!ε ίπεδ.τπ!.παπ!”τπ.!.ππί παπ

Έτει8ιιιπι. ῇ.:ππιεπ.8: ΡτοΡ:ετε:ι !Ε:ίε

Ρ:ππι ε!! , πο!ίι:πε δ: Ρτομο!ί:πιπ Δε.

!!ίιι2:έπππ: ιπα!ε!ίεία:π: !!.:!επιτ.!.:ιιιί

ίπίπτίιε.ί.τεΓΡοπ.πιο!επείό επίτπ ει:

ει!!ε!!π εοπιιπίτιεπ:ίϋ αι!!!ππιπιπε τ 8:

ίπιπετππι· ειπίπιίι πωπω :ίπε!πι εποπ

:ιππ:π: :!.!:1ιιί ίπίπτία.δε ε.:ί:.:!ε !`πτ.

Επετπτιι.8: !!.:!ε ίπίπτ.!.ίίί.!.τεΓρό.δε

!!!ε.!.ίπ !ει:ζε Οοτπ.:!ε !ίεο.ί!ι!, Ρτο!·Ξι

δω 8:ε.8: θ.ε.!.ἱε :ιοί :πιο :ε!ο.8: Π!

εο.!.:!ίππε.8: !.:!ίππε Α:!τία.ί!ιί,πο!ϋ.

:είε ποπ ει:ί:πε 8:ε.:!ε!!ό!ό επίπι ποπ

!!π:!ίοτε εόπιί!!`πιπ , ποεο!ιπΙο 8: ε!·ἱ

Έεό!π ::τίπιίπίε επτε::π: Ο!! Δ:!πετΓπε

::!ε!ίέ!.!!.Ν:ιπι Ή:ποτειπε πό ίπ:ε!!ίεί

τπτ :!ε!ίποιιετε. .:!ε ιι!!!ίο.8: ο!ι!ίε.!.

ει: πι:ι!ε!ίείίε. Ι:επι ιιεπίεῖιε:ει:Ι ::!ε:!ί

πιπε::ιπίει ποπ τπει!ί8πίτπ:ε. !`ε:! πω

ρ!ίείπι:ε πεεατοί::π: ειπα! :!ε :τειπ!!ι.

ε.ί!.ιι:! !!.Ι:ειτι ει!!εό!ίο :πα ποπι:ἔ ίπι

ποιοί: ορετί :πο , 8: ί:·Ιεο πιπίπε με.

ετιπί: Ρ!ιπτπο:οιιἰπ !εείπ :Ποίος ποτί

:ίειτπ ποπ !ιο!ιιιι:: π: :!ε ίπιτππ.εεε!ε.

ε.ποπ τππιπε. δ: τιιπ!::ΐ !σειιε Επί: α!

πω: τππ:ετίΞ. ειι:τἑ :!ε ε!ετί.εοπίπε.

ι.ο €.προ!!ο!ίες.Ε: * πο.πρ !'επιρετ με.

!!ιιιιί:πτ πω:: :!ο!πε , π!!! Ρτο!ιε:πτ

π:!ε!!”ε.Π!:!ε ρτο!ι:ι:.!. :ιπο:ιεε.ο.:ιπΕ

:!ο!ο.8: !.ει!ττι ί::ι.ό.Γρεείεε.:!ε !ε|ι_ζ.!ί.

$ε:! ποπιο::!ο Ρτο!ιιι:πι: :!ο!πε απ!.

ε!!Η:1::,ειι εοπίεό!πτίε:ει:ειπο!ί εαπ

!!ι,:ιιιό::!ο Ιί:ίε εοπτε!!.ι:ίοπε πε! π

ποπ:: !ίοε!!ί,πε! πο!! :!επππείο:ίοπδ

ίαο!ετιι οπἰε ::!ε!!πο: Ρο!!ι:!ετε: :ιπίπ

:ίίε Ρτε!πτιιί:πτ :!ο!πε.Ο.:!ε τε! πεπ::!.

Μ! !!πι:!πτπ.8: πο.!!!οπίο.εππ.ίπ πο!!

επ:πτ.!. !!π!::ίπίπε.6.:ιπί:! Π: !π:!::ιτε.

8: !.ίί. βεί: απ! :ιπο:! :!ο!πε ετ Ρετ

!'οίεπίε ίο!!:!ίίε Ρτο!κι:πτ,8: πο:: πετ!!

ίπ εοπ:το6!ίοπε,Γε:!ίπ :!ε!!δ!ίε ο : π:

ΐ.εο.:ί:.ο.ί:επι πί:!ε:πτ πω»! Έπο

ι·ειπ:!:ι. ΠΥ.δο!. Πε!ί:ί!ι!ει: επιίιπο δ:

!!π:!!οπε εοπιπιί!!πιπ ρππί:πτ οτ:!ίιιιι

τπτ Ρωπο,!ῖ πιο ί!!ο :!ε!ίέ!ο σετ:: Ρα

πα ποπ π: ί!:ί :!ε:εί·τπίπειπι::ππε :πι

ΐ Ροπί:ιιτ ραπ:: εοπΓι.ιε:Δ € .$!επ:επι

:!ε!ίό!ό ποπ ει: επίπιο , Γε!! πεἔ!ίεἔ

:ία πε! ειι!οπ εοτιιπιί!!ίιπι ε!!:ιιπρππί

:πιο πο: ποπ ::!ε!ιε: :Με ιπιι!ε!!είπτπ,

!`ε:! πιί:ίπε Ρππίτ! :!ε!σε:.Ναπι :ιοί !ιο

τπίπετπ πό ει: σ.πίτιιο οεεί:!ί:,τεπιί!!π

!ιοτπίεί:!!ί Ραπο,ο!ίε!επιίτιιιε ρππί:πτ

Ρ:ο πιοι:π ίπ:!ί::ίε,8:ΙΡ πιο:!ο 8: οπο

!!πι:ε ίρί!πε ειι!ρα:π:πο.Αεεπτ.ίπ έ!.

οτ:!ί.!!ίε.:ί:.ίπ !.!εεε ()οτπε.ί!:ιί,:!ο

πιο πιο Βιέ!ο.8: Ο.εο.:ἱ:.!.ί.8: ετιιτε!δ

Με ρτο!ιιι:πτ πο:: Ρξεο.:ι:.!.ί.€.Γεε! ί!

ε!πιπ.8: !.ίίί.6.π!ίο Γετιιι.8: !!Ϊ‹!ε παπι,

!.!! οπο π!ί:ιπί:!. ο.ιι!ιοτ:ίοπίε. Ι:επι

:ιιιίεε:!εε ει: επίπιο εό!ιπ!!ετππ:,οετ

Γοπε!ί:ετ Ριιπίππ:πτ.$ε:! :ιπί ιιεε!!

ἔεπ:ίπ πο! επ!ρ:ι,πτί:ίπε εοδτ::έ:':πτ:π:

.:!ε ί:ιεεπ.τπί. πεπ.!.:ίπί π::!εε.8: Ε!!

:!ε τετπιί.πιο.Ι.ίί.π:! Η.ει!ί::2τ είπω :!ο

!ο εόιιιί!!Ξι ιπα!ε!ἰεί.ει, Μίκι· ::π!ρει πω:

πεε!ί8:ϊτίπ Ρππίπππιτ:π: !!!:!ε απτο!.

τετ.ε:! ::ίπΕ:.ρετ:!.!. !π·ιΡετσι.6.τεΓετί.

ΡΓετππ:.

!

!

!

ί



πε ΗοΜιοιπιΑκιι:. το,

Β

πΓοι·ιίπτ.8σ ίπ ττιΙίΒιπ οτί: πωπω ΜΗ

είε ίπ Ρα:Η2 ίπτροπεπόπ Ρίο πιοιίο

πο8Π€επτίπε π” ειιΙΡτε:ιιτ τΈτίε τ:υίτ.

δ: πω. τε.ί.«πίΙίτεε.ετά πω: όίι: ιπ]..

εο.τίτ.τιστίί.π.ττίππι Ι.ίπ Ε.@ί‹ὶ Ρίπ

=πτ9 Μί·πκ: είτ πώ” πίεΒίε επΡτεΠὶιε,

Β: ιίί(·3:τ οι· επίπτο πω: Ρτοπεπίεπτίει

Ιὶιπτ Ρυπίεπόπ:πτ!Εόείο8.Ι. Οίκω.

ίΒί,εοί·ίτείο ποίυπτατίοτϋ δἐ ποπ πο

Ιυπτοπίοτϋπιπτίο :τίτδεπε.ίπ Γπίε Βε

π0τετΙίΙσπε.Νί! ρτοότ·ίτ που ειπίπτο ίπ

απο, Η πιιοάΒτείΠί,πίτιοΠιιπ ιτΠ:Γε

&α είπω αππυπτυι·, ειπίπιπε ποπ πί

όετιιτ.'Ρτεττ·τεει κίείίτίίπ Γεω πο8Ιίεδ

τίπ τιιίυ-ίπτιορππίεπόπ δ είί:ιιτ ().τίο

οδί.τ:ο.ΐπε.Ι:τ.!.υπε.Ε.τίο οπί.ρία:ίτ.

Ρτεετ.Ι.ίίί.Εάεπόπτί.το.πά είπί.ρεκτί.

!.πιπ8ίΠι·πτυε.8τ ά.Ι.πιίΙίτευ.ι:μιίό π.

.ττιττίππίπιΐ ότιτοπκιΙ:Ποίιί οίίτιίτ ίπίτίτ.

«1εοΒΙί8.πιίτε ε:: πατώ ππιίοΗ.π:ίΓσ.ίπ

Ρτίπ.8τ τ:ττποπ ά:τπίπιί είπω:: ΜΜΜ

επε ωΙρπ,ιτεπίτ ίπ ίι&ίόε Ιοσίε Απι1ί.
Ιίτε:πτ Π.ειτί Ιεἔ. ΑττπίΙ.ίπ Ι.ΠΟΡιιτατοτ.

π: 5ττά "' ττι.ίίτ:! σΙίτ:απυε πω πο: πιετ!επ

ι:ίο ωίππτίίΓο τ::τΓυϋτίίε Ψ πιίΠο 1110

τω ριιπίτιί::υτ τί:: Ραπ.Ι.π:ΓΡίείεπόύ.

Βίβιιίτ κίίΙί8επτίπ εμέ τίεΒιιίτ, ίπίΡπ

:εαπ εἰ οί;› πεεΙι8οπτιέ , εμε τ:ιιΙρα·:

επίπιτπτοπιτυτίπποε: φπα ποπ Ρίο..

πιουι·:τιιτ πεί οτιίίπττε, πετ: Μοτο: στ·

Με παπί ίὶιΓεερτο:πτ εο.τίτ.τ.τιτί απ

τ!τέτί.=ίπί. Η ιτείὸ (πω ομ:τίί τοί ΗΠ

είτε,ίίπε πόίιίΙσπίτ άίΙί8επ τί5,ίίιιο πό,

ΓεπτΡετ οί ίππΡπτπτιιτ:πτ €0.τίτ.€.€0 π

τίποΒείτιίτ.8ε τ:.όί!ε&υε.8τ ίΕείε ίεΒυ.

ίυτ.Ι.ουΙρει. 8ί ιιετὸ πεσεί&ίτετε ποπτί

είιίίιππ τ:όππίίίτ,τιίωιιτ πεετ:Γείτο: Με

Γυίτ επίπιπίΙίε, αυτ ίπω.ιίταπίΙίε. Ρή

πιο εείΓιί ίτπΡυτείτι1τ οί, πετ π!) πεί Γυ

Ρ6τίοτεε οι·πίπεε ποπ Ρτοτποπετιιτ,

Γατα! ίπ ΓυΓεεμίε πε πτίΓοι·ίτ:οτάίπ απο

τεττιπ:ιπ ςο.τίίί'τ.‹:π.όε οΙο.8ε ίί Βιετίτ

ίπουίτπΒίΙίε ,Με οίππί όίΓρεπίΕττίο

πι: Ροτείτ ίπ οτόίπε ΜΒίτο ιπίπίΠτα

τ8.το.άίΠ.ε.ττυία πε πιιτπ.τμιία Μοτί

επεπω τέΙτιάίϋ ίπ πίσω πό Γυί άι:

Βτπίίοπθ. Τίτίιίε Πίττοιίτίπ απ, πει

επ :Ιοτίου: πυΠο ιπο‹Ιο ροτιιίτίΙΙπίπ

επίτπετιιπάε Με Τίτίιίε πτοττυπε εί`τ

ίΠο 8Ιαπίο,ρτα:τεί· Ρτοροίίτυπί ίΠίπε

εἱετίεί:πτ είπω πε ποιπίε.τ:.ίΙ.8: ελε

τοτ.πά Γιίρετίοτεε επίθ ποπ πίεεπάίτ

2τί επωπ Βία-ται, τίπείπάο ιίεπειπτίο ω Με άίΓραπΩιτίοπε. * Σα! είπω Η άο

ι:οπππίττίτυτ,ικί ετί:ιπτ ποπ Ρυπίτιπ·,

ηικιπάο ίτπρετα ώιπίττίτυτ , ρι·ορτοι·

Έπτοτε,τιτ πο! είπίσττττετπ:πτπω Με.

Ροπίρε.όε μί·τί.Ι.ροπ.8ε πι: οΗ·ϊείο

πτα:το.Ι.όίυιτε.8τ ά.Ι.τεΓΡίεπεπτίπίπ.5.

Ειτε! είίίτίπ πι: Γει:ιππίπίπ Βετ.δε πι:

£2τ10.3› Η :ιἔίππίε :οι·ππιίίίτ ποεπίι:ί

όίπιπ ετιί`υ , αυτ (πω: εφετείο πεί Η

ε:ίτε:,επτποπ.Ρτίπτο αιΓπ_,ίί ωίπωίτ

ε1ί·Ιίεοπτίτιπτ φταίω Ροτπίτ,8ε οτοπ·Ιίτ,

ίπ πιίΠο ριίπίτ_πτ:ι.π οκτώ ‹ίε ποτπί.ο.

επ Ιίτετίσ.ι:.ίί πίτίσεΠί.8: ε.‹ίίΙεἐ`τιιε.5ί

πωπω ΓεππτἔιΙιῖ @απο εΠί:τ,πε1 τω

τε Ιπποίειτοτίπΐαιπίσ.,Φ Ριπ8ατίο εβ

ίετ ίπτίπΈδάπ, τω:: Ριττ82τίο Μπιτ

86τυτ;πτ απο: Ιίτοπτ.$ί παώ πό εά

|ίππι.ιεπε ίπ Πίτα τ:τοτίθττίοιτε ί ποτέ·

τί:ί πΠε8ετ, τρίο. Μπιτ Π: οττπίἔε τ· το..

Γροπόσο , αυτ Ρτεετεπόίτ ίε_ποταπτίέ

@τι εττοπἐ Βιέτί, ά τυπο επσπΓατι.ιτ:πτ

.οί Βοπ.τε τ.Ι.ίί.5.ίἰ υΒΙίωπιτε. 86

τω: τιὸπΙτεἶΙ.πιίΙεε.ῷ.ξιπΙίοτ.8:ίΕτίττ

πΒί8.Ι.ί.τιππ.8τ θίπε ΙίΒ.αιυ.Ι.ί8ίτπτ.

π.Ρε.ίί ειιίτ Ρι·ςτθάετ εττοτίἔ Γου ί8πο

τειπτί5 ίπτίε,τίκ αυτ £ίυίίίε,2υτ πωπω

Ιίε,πεΙ πώ παιτιιτεΙίε:Π 'τέόπτί πο·

πιπιίΞ ιιι·ίε :ίι:ίΙίε, ίου εξί·οτέ,ΙίέτιίΙί

τι:: εππίπτ' :ί Ραπει, Παπ σ.τίίκί ίπ απο

το τττ&ί.πτ.ί:Εάε ειάυΙ.Ι.ίί πόυΙτεί·ίϋ οτί

ίπεοΠιι.€.].8: τ·Π τεττίο:2Ι-:τΞτίπ ίπ πο:

επδε,πό είὶ ίπ άοίο:ιπ . ο ρτ·:τί. ε",

Πω 8: Ε τπ1εεο. 5.Γατεπίιτ.8τ τμ ίπ

άπιππο



:.ο8 ΠΕ ΗΟΜΙΟΙΒΙΑΚΙΙδ.

πο.πιπο οιιίιπιππο οπο: πό ποοοτ:πτ

π:ποΜτ.Βο ἔιιο.ἰἔποιεῖ.Ι.οτι·οτ.8: πιο

οι·ι·οιοιπ Μπι: πο! ι ίπίπεκιτίοπίοιιιι

πιοτιιπι,ί`οοππππ Ιοἔ.πτ ιππιιο.ωπ.

Ι.ί8ιτπτ.ό.ΡοππΙ.8ιπω Ιο8.ΡεΙτι.πο

Ρ1ιι€_Ι_ΡΙπειι.ποι ποτ.πο πω. οι αυτό

ποτπιπΙιε πο! :Μπι ,ιππο πό οιιοπΓ:ι

τω· :πι Ο.πο Μ Με ποο.!.ποπιπ.8ι θ:

πο ραπ.Ι.ιοΓοιοιοππό. οι πο.πο πω.

πε πίποτπι·,επ ιεποπιπιπι πιώ αοπ

Γοτ τιποπι π Ρα:πα.πΣπο ποο.πο οι·πι.

Ειο.Ι.Η.Ι.ίι ππιε Μ 8ι·:ιπι.ο.Ιι (μπε ιεπο

ι·:ιπε.ίΈππ $ιΙΙε.ί`οπ πιοοππιιπι επ Γε

οίιπππι Ι)Υ.οπ π: Ιοἔιοπε,οπιο ταμπ

τυπο ποιππι ποΙπ,Μιιε ι2ποι·πιιει οι

οπΓειτ:πειπ ίπ πΡοιιοπτο πιο” Μπι

πιοπιι απτο πιππιαιτεΐ παο ποΜπθι,

ι·οοπιτιέ ποτπε ποΙπε:πτ "πιο ποιο.

β.οποπ επ ο:ιπίππι.8: ιποο Μπο ι8πο

:ποια οποπίπο ὲ Ραπει.π.β.Π ποιοι πο

απο. ίπ ΠΠ:: ποι·ὸ Ιοιπἱοιιε πια ἔο!ό

ποπ οιπ8ιιπι,8ε Με Ροι οπο Ιοεοείπ.

πιω ρποποο πιο: ποτό ποιο πο! Μ

πιο ι·οτ:πιπέ:πτ ππιει οΙειρίι οι:ιπτ ππο

πιοπΓοπΡοίι Ιοειο οοππιιέ;πτιπ :Μπι

π: οπο πο.οοπίπι.ιιιπο ι€ιιοπιπιπι

ιπτίε πό οκοπίπτ.Ι.Η.ό.Ιιοοι.π: πο μι

ΒΙιοἱπ.ί`οπιιοἱ ποπ οπο: ποιππι ιιοπἔ

ιιοΙ ιπποηποτειιιιπ , τό: ι€ποτδ.:Μ οι:

οιιΓειτ.Ι.Η.ιΕπο ποοι·ο. ει!) οιπι.Γιιοίοπ.

Ιειπιοπ οοπτι:ι ρτοπιάπι·π ΓοΙιπιοποτπ

οίι $ειπ Ιο8.ΟοιποΙ.πο πιπ.ιπιπω

()!ειιιπιιιε.οοιτιιπι οΠ οιιΜι , .πιο Μ:

Ποτποπο ποΙππι τοπιιιιίο.Ι.ποο οι:οιπ

ΡΙπιπ. Ο.πο ΗιΙπε.8ε ππποπ ι€ποιαπε

Ιοἔ.Οοι·πο.Γοιιοπτπιο ποπ οιιοπΓειτπι·,

Γοπ ιοΓΡόποι·ἱ ΡοιοΠ: :μια επι Ιου: το

@τα υοι·ππι ποΙιιπι,ππτ επ οοπτοπ

πι ποΙο οι·ωΓππιοτο οι οιιειΙιτιιτο ΕΣιθί.

οι·ίτπο απο οιιοπΓειτπι· : πτ π. @Η ποιο

ιεποπιπε. 8οοπππο απο ποπ : π: Μ

οο,πιπ πω: 8ο Γοίπίτ,ποΙ Γειτο ποοπιτ,

οποπ ?απο πό ποποοει:πι ().ποΜ

πιι.Ι.Π πό οοππιπι.8: πο Ποπ”. δ! πο

οικοοι:τ.πο.Ι.ι. δ: π.!.πΜπε ΟΙειιιπιπε.

:απο οίΙ:οππι πω ἰἔποτππιπιπ·ι Μπα

ι·πτοππιτ,οποτοπ ιι Με οποπ οίι μι

Μεποιιιπι:ιιππο ιιίποιιιι· πιο Μ Ια

τει οπΙΡει , οπο ετοιιιιρει:ιτιιι· ρτεοΓπιπ

πιο ποΙο:πτίΕποΡοίἱ.Ι.οποπ Νοι·ππ.

ιποο Μι·ιε πζποι·επτί:ι ποπ οποίοι.

1τοπι ορρο.οοπτι·π ρτεοπιθο,8: ιππο

πι: πιιὸπ Μι.ἱ8πο.ποπ οικοιιΓοτ:πι πο

πο πππΙτ. 1.5 ωππωω οπιπ ιποο

Ππ. 5.Ππρι·π.Ο.πο ιπ Με πο.!.οπι πο

ππιιπ.Γοπ πίαΐπιιιπ οΠ, απο Ριεοιοππίτ

ιεποτέππ Μτίε οιιπΙι:,6: Με: Ιοοπ Επι

ω: °έ. πιθ:ι::ιιιτ Μπι: π.=ιτπιιιιπ:πτ π:

ρι·ιοτοππίτ (πιω Γο ιεποιειΠο ππὸπ

πό ποοπιι ΜΜπειπ·ι Ειιοοι·ο μιττι , πο!

ιιπὸπ ποπ ποοοιΕπιτππι πο! ιπποδ

οΜπι οόπιπτοιο,& πιο οπιπ Μιο πιο

»Με ι:ότιπιπι:8ε τυπο ι8ποτπππι πό

τοΙοτ:ιτπ:,οτπιιπ ίπ πο.πιπο οπικιππο:

π: π.6.Ππριππι. δ( οπαππο ρπιεΓππιπ

τπτ ι8ποιαπτί:ι,8ε ππιιππο ποπ,πὶΠΕπ

ἐπο : ποιο απο πΙΙο2οπι ι8ποι·ειπιπΐ π

Με ιό: ρπ;Πιιπιιπι· Μπα Εποε:οπίπ

ίπ πω: απο οικΓπιπρτιο Μι·ιε πΙΙο8ιι

πι,ι8ποι·ειπτιο: ποπ τοπίπι:πτ Ι. οπο.

πο Ριαίοι·Ε. Ιοπ.τέρο. πω Ι.ίἱ οπτπ.5.

οκ ιπιιιΠιι_Πίπο όποιοό.Ιιζ8ο Μισο :ιπ

τοπι.πεζ πο εππιί.ιπ. δ: πο οι·οοπ.Ι. πο

τΜ:.ίι ειπιο πΙ!ο8πιπτ Έιιοι·όπει Μιίο.

ιππο ρι·εοΓππιιιπτ Μπα ποε.ειππι με

Γπιπρι:ίο Μια απο, ειΙΙοἔπιἱοπΞ τοπ

Πίτ.έΕρι·ο οπιμο.!.π. π. ι ὰ ρπΡιΙΙο.8:

β.ίἰ ει Επιιοΐο.8: οπο Ιο.Ποεοε.ποΜ

πιο δ: ποπ ι8πο.Ι.οόΠίτιιτιοποε οπο.

*@πιο οτι2Ϊ πυοιπιοιΙιε πιοτοοπι

απ· ιπ Μπι: πιοπό, ειπε ρ!οι·ποπο πο

ΓειέΙο οότιπειτ.αιππΞ ροτοπΠ”πο ΜΗ,

8: ππΙποπιτπε ποπ πωι€οιε, μπα

οπιπ οι·ιιππι , τοι·πι, ποΙ πποπιοο πμ

πο,ποΙ Ιιεπο: μόριο: ιιποπ ππΙππο

οπιποε πιοπιοι ού πιοοπίτ πό εποπ

. ΜΜΜ

 



Π! ΗΟΜΙ(Ξ ΒΙΑΧΙΙ8. ω;Ι

Ι: :ιιιι'ικοπ ι!!ο ιιιι!ιιοιο:ιιοιῦ ΓιιΡοι·ιιο

οι: ίο!ιιιι·, (με απο ιιιιιο!ι: δ: ιοιιιιι:

Μο; Μ! πιοι:ο::ο!!ιδο5:υι· οιιιο πιο

άιοί.οιιτ!ι! :οι ι!!ο ιιιι!ιιοι·ο Π10τ:ιιιι:

ιιόΒιιΠο:,ιιι!! :!ο!ιτιο ΓιιΡοι·ιιοιιι!!'ο:.

ιιιοε!ὸ οιιιοτιιιιι· :ιιι Ροιοιι!!”οι· :οπω

ιιιι·1!ο ιιιι!ιιοι·ο ι5:ίι,οιι ο:ιιϊ ιιο οσοι.

Γο.8: οοι·ιοιιιιιο:ιιι οιιὸά ιοιιιὺιιι 6ο

ιι!ιιοι·ο :οιιοιιιιιι.ιἰιιι! Ιοἔὲ.Α‹ιι.ιι!ι.!.

οιιιί οοι:ίο!ί:.ξ.ιι!:.8: !.!ιιιιο Γοι·ιΡ:ιιιο.

96.8: !.ι::ι ιιο!ιιοι·οιιιε. Ρι·α::οι·οο ιιι

ΜΗ:: οό!!!!ι: οι: ο!Το:1ιιΙ·'ιισιοιι:ιο :επ

:ιι:ιι: Πξάο ιιιιιιι·.!.ί!!ιιο!.8: 2!!:!ο !οεί

τω, οιιὁσ! ιιο!ιιιι:ειε 6: ρι·ορο!ιιιΐ άι

ί:ιιιΒιιιι: ιιια!ο!·ιοιοιιι:ΗΜο Πιι·.!.ι:ιιιί

ιιι!ιιι·ιο.!ιο ι!ο!ιδ!ϋ που οοιι:ι·ο!ιί:ιιι,

ει!!! ιιο!ιιιι:ο: ιιοοοιιι!ί ιιι:οι·ιιοιιιοι:

ιι:Ο.οο.!.ι.ιιοιι Με ο!! ιιοιιΠιιιι!ο,

οιιόι! ιιιιιιιιΠ ΜΒΜ: οοοιι!οιισ!ί, (με

οιι!οο σο! 8!ο!ιο, ι.ιο! ιιιοι!ιοο !ἰἔιιο,

πο! ομοσ Ροι·οιι!!οιι::ιι: Έξω. .ι.5.

ο!ιιιιιο.Ρτιι::οι·οο ι!ιοι: !οκ,οιιιὸ‹! Η ω

ίοι·ιιιιιι· .ι!ιοιιι ιιιοι!ιοί! ιιιι!ιιιιο, ειιιὸι!

ι·οο Μ:: ιι6 !ι2!1©ΕιΠ Γιο άο!ίδ:ϋ: ιι: Ο.

ι!ο Ραιι.!.Γιιιιοιιιιιιε.8: !!!ε!ο ιιιι!8.8:

Ριι.Πι!:.!.ο: ?ειδ:0.6.!υ!.!68ιιιο δ: πιο

Ιιιιο !ιοο Δω !οιι.!·Ι*.ιιο ιοι!ι!.οι!ι.!.ι.

6.Ρτοιοι!ο.ιιο! 5.ιιιι, ιιιι!ιιιιε ιιιι!!ίι Η:

οι:: ιιι ί”ο άο!ίδ:ϋ.Ρι·οο:οι·οο οποιοι ι:!ο

!ιο: ι·ιιοι:!ιοιο,οιιι :ιο οι:8ι·ι:ιιι!ιιιο ω!!!

Εοιιιιιιιι:ιι: Ο.‹!ο το πιιΙι.!.Γοιιιο!.!ιο.

1ιι.8: ιιι ιιιι:!ιοιι.άοιιοτι ιι!ιο.ι·ο.οο.5.

:μισά ειι:ο.ριο:οιοιι οι: οπο οι: Εοοιο

ιιιοι·:ιιιιο ο!!,ιιό :οποιοι :ιοί Ροι·οιιΓ

Π: ιιο! ιιιι!ιιοιιιιιιι ‹!ο οι:ο!Γο:Ποιι: ιιίι

τοποσ:: ι.!ο οοο!Γο, οι!! Ροιοιι!Μι 8ο

ιιιι!ιιοι·αιιι:,!ι ιιιι!ιιοι·ατιιο Μι ιι!ιο ω

:οι·ί:!οιει:ιιι·,οιιΞ:ϋοιιιιφιο :ιοί Ροι·ουίΣ

Ε:,Ρι·ἰιιιὸ ιιιοιιι:”οιο ιιιι!ι·ιοιο!!”οι.!!!

οι! !.Λειιιι!.!.ιιιι ιιιι!ιιοι·ει:ιι:.6.ι!!,8: !.

!ιι.ιιο ΓοιιΡ:ιιι·ειτ.6.Ε.ιιοο ι·οίοι: ιιιι Ρο.

!ιι·ο, οιι :Πιο οοΓιι Ροιιοι·ι:.οιιιό ΡΜ

ιοΒιιοιι άο!ιο: ΡοΠο οι·ο!οοιο οποιο

ιιιιιιειι οι· ΡιοΡιιο !·Ξι&ο : ιι: :Σάο ιο

ιικ!.!.οιιιιιίε !ιιι!ιο:ιιι·.6.ιιιιοοιιιτΈ:αιω

ιεί:ιιι· ιι6 :Ποιο ιτιοι:ιΕοιο ιιιι!ιιοιιι

πιο, !ιοο: οι: Ρο!! Ειθο οκ οι:οιάοιι:ί

ωστε ΐιιοτι: Γιι!ιΓοοιι:ει,ιι6 ι!ο!ιο: Ριο

Ρ:οι·!ιοο οιιοιο!'οοι·ο άο!ι&ϋ πο! Ραο

ιιιι,ιι: ο!ι ιο! ιιιι!ιιιιι άο οοοιΙ`ο :©002

:ιιι. Μ! 8ο οι ιιι τοΞ_ζιι!ει Ριιιτάι&ο Πο

Ροιιι:ιιι· οκορ!ϋ, Ροι· Μ! οοοιἀι:.ῷ.ῦ

ιιιι!ιιοιο:ιιι.ΙΈιιι! !ο .Λουι.8: ιιι !οΒο

Μογίι,ιιι ιιο:οι! :ο5.ι.ιο !ι!ιι·.!)οιιιο.

Πιο: οπο ιιοτοο.Ρι·ο!!οιιιδ:ιιι ικα;

:οιοε, ιιοι!:οιδιιιι Ρι·ο ιιιοιιΓυιο Ρος.

απ! 8: Ρ!28ΜΗΜ.Π10ά0 8:ο.ιιοιι σο.

?οι οοοο!ϊόο ιιιι!ιιοιίο Π:ιι ΡοιοιιΕ

ιοιιιιι, ίο!ιιιο ΓιιΡοιιιοιιι:, οι φ1!!:ιη

πιο” ο!! ιιιε!ο !οοιι:ει : οριο ιιι:οι οι'ἱ

:ιοί οι:οίι!ί:. 8: ιιιοι:ιο οοιι(Βιιι με.

!ιιιί:,ο!!· οιθ`οιοιιιι:ιι: :Πιο !ο.Αοιιιι!.

Μισο οι&ιοιιο.β.Πο!!!ιο.& ιτε @επι

ι!οιιιι.ν!ιοι·.ι!ο !ιο.8: Ηο!!.οι·οιιιο.8ο

!”οι·ιιιιιι: οδιιιιιιιι:οι :ΠΕΒ Εοδ:ι.ο Μ

ι:!ο:ιιι·,οιιΜ ιοιιοοιιιι άο οοο!Γοκιιιιο

οοοο!ιοιιο ιιιι!ιιοι·ίο Γοιι μιωοιωι.

Γο!ιιιε Πιροι·ιιοιιίο,οιι :μια πιο” Πιο

Γοι:ιι:ο ο!!.8ε ιιι οοοιιΠοιι€όΞι:ιι οΙοι,

όιιιιιιιϋ όοιιι?Γο ιιιε!οιιιτ:ιιτ ἄζοο! 1ο8_

Αιιιιι!.!.ιιιιί οοοιι!ι:. οι” !ι.ιο.8: !!!ιιί

Βου. ιιιΡ:.!.οιι:ο.β.Ροιι.ιιοο οΒ.τιιιὸι!

Μο ιιοιι Επι: ιιιοι:ιιΠιοι ιιιι!ιιοι·ιι:ιι::

:μια οιι:ιιιι:!οοιιο ω: οι !οιιι ιιιι!ιιο

το ιιιοι·ι:ιιι·,ι!ο ιιιιο :Με ιι6 ιιιοιοιο

:ιιι·ιιι: !ίοι! !ο8:Αηιιι.!. οπο ιι&ιοιιο.

β.ί`οι:! δ: Η ιιιιίο Ιοι·ιιϋ το8ι·ο:ιιιιι,ιιοο

οο!!οι :μια !οοιιοι ΐιιοιιι Ροιοιι!!'ιιο

πιοι.!ιοο !ιιΡιι!ο σο! !ι8ιιο:ι:ιιιιιι ικά

ίσιο :ιοοίΡοι·ο ιιο!ιοιιιιιο, δυο 8!ο!ιο

:οιιο,Πιιο !πΡιάο,θιιο ειιιορίιιιιιο :Μο

ιιι0ε!ο ιιι: Έ!.!.κ]Πδ :ι&ιοιιο.5.ι.ι:ο οΙὶ

ιιι·8ιι.οιι! !ιοο, ιιιιοι! ΜΒ: «Πάτοι «ιο

ιιιιι!ιοιο 8: ιι·ιιιιοιο,οιιο ιιιοί:!ί: ιιι Η

ᾶιιιιῖ οοοιι!ιιιιιο Ριιοι·ιο ειδ:ιιο: ο: ΙΕ

ι!ο ιιιιιι.!.ίιι.5.ι.8: Ο.:ι.!νο!!οι.!.Π πιο

Ο Ο Πει·



:το πε ΗΟΜΙΟΙΒΙΑΚ113.

Ποτ ρ:τί::δ::: εετατἱε.ιὶιιἱὸ ρΙτιτα.9 πιτ

:1::ιιτΙ.εκρτ:ΠΞι,ερ ιιιάετι:ιιτ :τι σα:

τ!ιιΤ:,ειτ παο τ:: ιιιιιτι:τειιιι:ερ σα::

βοπε τω: ιιιι!πετιε τποτε οι Γιιτ:Γ:

:ιι:ειιιι: :ΗΜ άτιιτιπο τπί::.ι.άιϊπϋ.5.

ΜΜΜ. 8: :ιῖε ο::τάιΠ: :Π ιτιά::ιιτ,

:ύ ιιιιΙπετειιιι:: Με: :!ιι::ιιιττι ροΙ:::

:τι0τεΒιετί: Ευπά::ιι:ο.: τι: ΡτΪτι:Ι 1:86

Α:ιιιιΙ.Ι.ει: Ι:ιτ.8: Ντιπ: Γ:τἰρ:ιι:π.ῇ.

5.8: Ο.ι:.:ι:.Ι.Π ιιιιιπτετε:ο Γετιιο. Μέ

πό οΜϊο.: :μισά ΔΙ!:8τι:ιιτ ίπ :όσα

τια,ατιτω: 9 τ:ίοι·: επ :ιιιιε ο::τά:ι:,

επ ιποτ:ιε :ειιιΓεττι ρται::τ:ιι: ό.Ι.σ.μι.:

πό:ιό:.Θ.(Σ:ΙΓιιε.απά ΜΒ. ΑΈιιι.πιιια

πετά ει: 9 τ:τ`:τ: ειιιΑπ:Π ει τποάρ

πΒέάι επιιΙιτ:τ,Γειι ι1ιιΞιι?τ τιά:ι&ιπτι::

«μια. :οπιττι :πω :μπι ος:ιάι:,ει€ι:ιιι·

ωδ:ιοπ: Ι:8.ΑστυιΙ.:ιιτς&α,:όιτα ι::

τὁ σπιτι, ιιτ ιτιοτ:ιε ς;ιι13ιττι ρτα:Βιιι:,

ασι:ιιι· 321ι6.·: ίπ ΐτιΕ:ϋ,ιι:ι ιι:ιιιΑςπι.

τω: ἴ:€:τι.ῷ.ειι:π:ιι:.8: ιιτἔ.ρτςᾶἰᾶι-έ

πιτπΙορύ δ: ι·:ι:τοπίι αΙΙ:έρ.ρτο Με:

ρ:ιτ:ο. ιπ ΐε:ι.ιτι‹Ιο πω) ε: τι πιι:ιτιπο

ποπ ιττωττ επιιπιῖ οι::τάσπάι, :οπε

τιιτ ::ιπ:Ει Δ: :ιιιΙπετει:ο.:ιτειι.ιεΒϋ δ:

τω:: ρω τι:: ραπ: τιΙΙ:8τι.ιι:Ι ω: ό:

ιιτ:τιιιε :μπω Γ‹:ιπρ:τ :τ:π::ιιτ 6: σα:

Γο, Μ! :τιτπέ· ιπι:ιρεΜ:ιιτ ραπ:: ρω

πιοτΙο :ιιΙρε: 6: :οπτ:Πττοπιε ρ:τΓ0·

παώ, ό: οι: :ιιιειιι:τιτε :!εΙι&ι, οι :μια

ποπ :Μπιτ τιπιτπί: ο::τά:τι:Η:π: :Π

&ιε Ι: τρικ 86τει:ιππιππε.8: !.ῇ.ῷ.άἰ

ιιιιε.6ῇ.ῇ.ῷ.:ῦ ηπατΙΞ.Π.ι:ο.:ι:.8: :Βο

Γετπ:Ι ιιιΔι Μιι:ιπτε :6:Ιδπιι:ιΞςιιετ:<

:Η άι: !ιοτπι:τάιο,πό ::Ιοιο,Π:ά :ώρα

:οπιτπιίΓο: ίπ Ι.ῇ.ὰ.ιτπρ:τιαἱἰιιτπ,:ι:ἱ.

ἱπ ραπ: πιτιιίὲἰοπε,8: :Με Ριττττωτ

ἰτι:ετ:`ιιι :οπάτ:ιππει:τοπτρυε. 8: πι::

Η: άτδ:: ιπ::Πτεω Γ::ϋτΠι τι.Υπ:τ.8:

:Ποτ ρΙτιτ:ε τπο:Ι:τ.άοδ:. 8::Ι απτά,

0813; ττο_τττ πρρ:ιτα:ιι:ιι::: τ·ιιι:ΐτϋ τω, 2.4 τ.ιιιιάτι.τπ*ιιιιΙπ:ττιυι: αΙιιῖ ποπιποι··

ετΈ:έ:Π τι: ιόδηιιτα :επτιΐ :μια :όΓ:
:ιἔετιὲτ ροί::τι Μ: ιιιιιπεττι:ιι: 1:10:

9"ωπ μ” αξιωττε ε1ττε&5ηττΞτ6 Ρετ· :ιιιιε εί:, ποπ τω” τωιτωτι:,ωι

ιι:ιι6.8: ::οπ:τα:ιιι: ι·Ε:ίε ιιεε.ε:·Π.ι.

απ::ρ:. 8: :ΐ.ά: Γετιιο :οτ.Ι.ιι: :απκιΐ.

8: πο.ΡΕειάΙ:8.Αςιιι.Ι.ιτέ ΜοΙει.6.Ε

;ιΙιιιε.τιι: ω.: ρτο 8: :ό:ττι:ιι: τιο.ἔ.:.

@Μέ ροπ: :τ_Γωρ:.8::.5οι.άιΠιπειιο

ει:: Μπιτ: επιτπίι ο::ιά:ΐάιι, πι:: πό,

Μ:: :ταιρετ:ιιίΒί::8::δρτοι·ιοπάιιπιιε

ιιτιιιιιιΈ ε: άιδ:ιε 8: :κ Ειθ:ιε ρτ::::όδ

:τρικ τπτ:: πω, 8: εκ Γ::τιιέ:ιΒιιε :δεί

Μωβ: τω: φωτα:: ρ:τ::ιβιοπιε θ::

:&ιι5>δ: ει: ττπαΙι:ιι:ε ΒΙΑ:: τι Γειι τει :ύ

:μια ρ:τ:ι1Γει::ιι: 1:Ε:.ι.τ.β.:ϋ :ιι1ι.86

Ι.τ.6.ειιιιιι:.8: .ττ.:Ε:ΙεΙ:ΐι.Ι.Π Γετιιιιε

ρΙιιτιιῖ.ῷ.ξἱ.Νειπ ει: τρια πι:: :Μι δ:

:ό:Ιιιιοιις ρει·Γοπ:ιτίι, :πρι:ιιτ εδώ·

&ιιττι::ι: :ΗΜ :Ιο.ιπ::τ ιιι.8: ιιιτοι·.ι.

ιιιτ.ιπ ρτιτ:το :τιΓιι, :Π ΙκιΒυι:οιπιπτύ

ο::ιόΕτ:Ιτ,:οποπτ:ιιτ :Ισ ο::ίΓο, τ:: :Ρ

πι:: πιοι·ια:ιιττιτ: τΕ:ο.Ι.ι.5.άτιιιι:.8:

Ο.:ο.Ι.ι.τ πιτ: :ά ::Ιο.8: :Σάο ραπ.Ι.

ρτορ::τ τω:: ιτπρι:τι:ιι πνεάι:ιιτπ

:τιι:τπ ΙαεΒιιι::πιιτιττι:ιιτ,πΓι:ιιιἰὸ ι.ιιιΙρ

π::::::οτ::ι101:ιιι€ ά: οτ::ιιο. :δι :στὸ

άι:επάΠ :Π,Ι3ιιὸτΙ ρείρωι:ιιτ άι: ιιιιΙ

πι π::·τα:ο :τιπ:ιἱ .ιιτε. . .τα Ι: .Α ω.
Ι.τμιι ο::ιάι:.@.ρο.&.$ά: αέι.:(τιιι:.

Ι.ιιιιι:! Π: ΠιΒι:ιιιιι:.@.ιπ:ΐ:τριίι. ρ: Ε:

ί:τιρίι: ό0.Οάοθ.ΐ::ι ροι1:,πιιο:τωι

:Με :β ιιιιιπ:τπ:τιε:‹.ι: :τυο ιιιιιι:ετ:

π:::!ι:ι ι:ΙιιΒι:τιι1:, επ α: πιοτττιΙ:: :κι

ποπ:ροΙΙ:.ο. Με ιιιιΙπτ:ττι:ικ τιιοτ:ιιιιι

εί::ειΙΙ:ρα:ιιτ :ιιιὸ‹ὶ ποπ :Η ιποτιιιιι:

οι: ιιιι!πετε,Γ:ά ο: π:ἔ!ἰ8:π:ἱ::πιιιἀ

ρ:ιτ:ΐοιπ:πιιιε ίπ τω: τω) .:τιιπ Μ.:

Ιοτμιτι:ιιι· πι: απ: π:ἔΙιε:τι:ιπε Και:

ι:ζτἑ6 τιςτττι:ι.ττττι ο:::ι:Ιι:.5,5.-8: απο.

:τι ::.:ιτΙιιΒιιο. απ:: οι: Βοιπι.τ:Γροπ

τω, ττυὸά :τι υιιΙπ:τ:. ρτα:Γι.τιπι:ιιτ

πιοτ:ιιιιε, πιίἰ τι: ιι:ΒΗ8:π:ίει Ετσι:

ρτοικ.:ιιττι: ιι: άι:ιτιιι·ιπ άοιο.ιξάρ

ρ:: ε

 



ΠΕΗΟΜΙΟΠ)ϊΑΚΙΙ8. πι:

Ρτ0Β2.ι.πιιοτιοε.6.πυί ποΙπιπ.8‹ Ι.ίπ

οιοορτιοπιπιιι.8ε από! Η ποπ πρι::

πειιτ:Γοά Η αρμιοπι άο πο8!ιεοπτιπ

ιιεΙ πωσ. οιιθοάιιι, :ϋοπιπιΠιοποιπι·

οΙο ιιιιΙποι·πτο πό :υιό άεοοοιίο, 8:

ροπιπιι· οι:επιιιΙιΞ ‹Ιο ι·ιιίιίοο, (ΙΜ ίπ

οεριιο πιι!ποι·ιιτιιε ίπ ΜΜΜ, ιιιιτπά

!:ιποιεπάϋ οιιπι 6οΒιιι επι ΓοΙοιιι, 8:

ο που” οίι !:ιοΒιι: ό: ο2ιοΕ4&ιι5 ιποι·

του: οίι.ιτα Γοπτι: άο.ΑΙ6.Ρ:Ριδ.ίοά

ιιοπιοάο Γοιοπιιι: που απ ιιιι!πιι:

Βιιοι·ικ πιοικιΐοιιΈ,επ πόΠιέ «μπε (π.

πο: οοπτεπη;ι!ιιιι “Με οιιιιιιοιιπππο

ιιιιΙποι·πιι2τοΐροπάοο,ποε άοΒοπιιια

Γοίτο, δ: Ροπιιπι π: μι· ι·οιπποπο δ:

όιθώ ιπωιοοιιΈ.Ο.πο το ιπι!.Ι.ιοπιοι.

Ιώ.ιιι.πΞ πι! επ, πι πω' ροι·ιείαπι

τοι, τοοιιι·τοπάϋ δ: ιι: πι Ρο0αιπιο

ΙΈειοΙ οοιππιιιπέ ι·οιΡιιϋ.Ειπ&ιοποιπ.

Ποάιοιιιιι οΙο :ιΒιιπιοπΓοτο: "πεε

:ποπ.ϊαΙ.ιποά.άικο.Ι.ι.ή.8ι Η.Ειοιτ (Σ.

άι: ρι·οΐοίε.ππι ιπ Μια οοπίιί.Ι.ιιππ.

δ: ΙΕιιο ιιδιι·ο επτΡι.ι.ι.ι.πι· οπ.86 Π.

άι: ποπαπ:ι·οι·.άο.Ι.Ιοοπ.β.ίΓρι·οοιι.ά

ΡτοΡιει· Ρι·ιικιί&ιι ίσια ΐοιπίτιιι· πος

Πιο ι πω: Πάιιο πο! πεε ιπεάιοί :ιο

οπιι·πι·επι,άιοεπτ 6ο τοΐοι·Ξτ ΔΗπιιοπι

π·ιοπιιιϊ ίσιο οι πωπω: πο! πιι!ποι·ι

Με, πιιὸά πιιιἔΕε οτοόπιιι· οι: πιιὲπι

:Ιοοοπι,ιιο! ιιι8ιπιί ΜΜΜ:: ποπ πιο

άιοιε,ι:ιιιι πομπή: ιιιιὁά Πι πιοι·τιιιιε

η· οι Ροι:ιτο ΓιιΒιιεπιδιο. *Μπι Ροπο πι

πιιοπι ?στο ιιπΙποπιιιΈ:ιιιάοι πιιΙτ πι

εει·ο ιιιοάιοιιιπ, πρι ιιίάοιιι δ! οοπ

πέρΙοιιιι· ιιυΙποτει:ιιιιιίοι ποτό πωπω

"ή οΠοιιπτ Γε ιιοΠο πιοιιιοιΐ οΙιεοι·ο,

«μπω Επι? πιο σ.ιπω Η ιιπιιοι πιιΙπο

[ Μαιο 84 ιιιι!ποπιιι ΗΜ ίπ οϋοοι·άιει,

ιπάοι ποπ ω" Π: ιιιιι·οπιιιιοτο:Π

Πιπ:ιπ οΗΓοοι·άιει,ιιΐο ιρΓο ιπάοι :Η

εει: πιοάιού·π8ιι οιιιο ποσά πωπω

τοιιι Οι ποσοι Διὶ: άιοιιιιι· κι:: πω

Μ πιο τυπικο. ιπΠί.όε Βιιιιε.ιιιι.6.Ππιιιι

Μπι:: ιιιιτι·σόιΒιιε Ιοειιιπίίε : πι πἱάο

4.6 1ε8π.ι.Ι.ππιυΐπιοάι.Μ.*Ιιοπι μια

πιιὸά πιω: επι ΡΙιιιἱΒιιε ιιιιιπο

"πιο, δ( ιποι·ιιιιιε.πιοάίου:, (υπ πι:

Δ:ΠιιΒιιιι: ω οοπιδριιιπάιῖ ιιιιιποι·ιι,

πω: Γιιοτππιδιο ΗΜ ἀο!ιιιο,‹.1πὸὸ Η

Ιο ποοοΠΕιιι οι: ιιι.ιΙποι·ο Με ιιι.πο ά

Τίτιο:ροτείιω ποτό οδόδπ.ιιιιίτ Μ::

Τιιιϋ,ιΔιππιιππι Ιιοπιιοιόει, πο! ιπω.

ιθ.ει!ιοΒοτ δ: πιει: ἰίὶο Τιπίπε, οιιιὸά

ποπ ο:: Πιο ιιιιΙποι·ο, Μ! :ι!ιοι·ιιπι Π:

πιοιιιιυε.νπάε ροή: ιιιιόά επί πιο‹Π

_ οι ρειιιἱο το: πόΙπποειπιπτ, ιιπι πω·

8ο οοεποϋ:επι οιιιιιε ιιιιΙπεισ: Με ίπ

πιοτιιιιιι: 8‹ τυπο πιοάίοι ροι·ίτιοτοε

ΔάπίΒίτι το!Ήδοππτιιι·, ειιιὁά πω Π:

πιοι·τιιιιι οι ιιιι!ποιο πΙιοτιῖ.ιιπ ίΕπιέ

ωΜπι οοπτιει τω ιιαΙοιιτ επ ποιι2

άιο πιιὸοι πό. ιιιἔ.οἱι.ιε :μισά πωπω:

Μέ ΓοπιοπιιΞ ρι·ομοι· πιτω απο:

ιιεΙ ιπΙΙι·ππιοπω ποπ τοποι·ο ι ιι: ΟΕ

απιιπ Ιππιππιοπ.ροι· ιοτιΞ.6‹ απο

το ιιιά.ά.ι.άιιιιισ.8ε ποτ.οιυόεΙ ίπ :αιι

Βιι: ποπ άοΒοτ ΔιΠιιΒοτι οπο: ιιιοπί

οπο ΐοΙπε,ί`οιὶ ΡΙιιιοΜοΕιδι αοΠιΠιοτι,

8ι πο: οπιιτιιισ ωιιιωπ ι!υο:οιιιιιι Δι

οίτ !οιι,τειιιιιοπι πιοιΠοοι·π 86 ριση

Η παπι ά.Ι.ΓοπιοΙ.Ο.άοιο πιι.8ι πω.

7-7 ὸο.()ἀοἱἘ*ν|ιἰπιὸ φοτο οπο: πιει

ιοπ5ΙΠΞ πο· ιικΠιοπο,πππ·: :στα πιο

πο· Βιδιο ΓιιΙ:2ϊΠίτ.ροπο :πιω πω

· οΓτ ιιιιΙποιειιπε , 8: Ροίιωι πιοι·ιιιιτ:

πιο‹:Ιο ειιιοι·ιτι1ι· απ μοΓιιπιιιιιιτ πιο:

και” οι: ιΠο υιι!ποιο πο! οι Με απ

πιαφωι.πωι ά. Οοσιο.8τ όιοι: π,

ρπεΓππιιιιιι· πιοκτιιιιι εκ ιιιιΙποι·ο. π.

Επι: αεΙιΙ.ειιΕ&.!.Π ποτι.86 θἰαπ ΙοΒὅ

Απιιι.Ι.!ιπιοίοιίρτιιι·2.6.με Μπι ιιιιΙ

ποιππιε.6: Ι.πιι Ιοικ.ιιι.ι·οΓΡ6.ιι6 πιο;;

ιππ:ΙΙιΒι Π ιΙΙο ιιιι!ποπιιιιε ιποιιιι·ίο

Ιππιπιππιδ ει: οιιιιΓα ιιιιΙποι·ίε,οκ φα

πιοι·ιιιπε Ειπα: οιιπει ιὶο Ιιοπιι.ο.ρι·οΓ

πγιοκιι.ιιΜάιοιιιπ, Ριιιιοιπιε πω

ο δ π. Μάικ



μι. πε ι=νιιιιινε ει· ι.ιιτιιοΝιιι.

ίπε!σοί: ρι·ο!!ιιιιιιι!οπο !ιοπιιε!‹!ίί:π:

ν.ι:!ί!!ίπ.οαΡ:ίπατί.& ιιιιιιι.π.ι.ε.ίί οσα

α8 πιπ!ίοι·.86 απ!! πσίε ιιισοιιιο."'Ι!!ιιο

αστοπι ποτ:ι!σι!ο πό οιπί::ο,οιιοι! οκ

«πιο οοπί!α: α!ίοποπι α!ίσπι σπ!ποα

:απο σο! οεείι!ί!!ο,πο! α!ι:!ο !ιοπιίεί

ο!ίσπι οοπιιιιί!ίί!ο,οι ΐοιπροι· οοπτια

οιιπι ιποΓσπιίτιιι·,οσοπ άο!ο δ; ιιια!ο

απίπιο πο; εοιππιιΓοτί: : π: Ο.οο.!.ί.

οοαν.ποο οι: άε!2δΐο κάπιίυα]!ι·π:οι·π μια

"Μ μη! ππΕικήίω:.@Με Μπέκι:

εοπ|ί!.!ιοπ.φ· πο:: ισπίση/ίωσ ποπ ρο]ίι:

Ρίσπὶι·ἱ. πωσ: |ίικι·ί: βαἔΪιΪ :οπτικών

απο οξ/ί!ίπ,:ιαπίε|ί .ΜεΕΙιτ βιαία:: :ι·ιί!ιΐ

|ίσε:οβίααΐ,ρο:ο|ζ ισιϊωβιω ριω!ι·Ιαφ;

οο.ιμπά ωπιροπιβυκσ ίιποι·ποπιΕπ : οι:

κοπο: Ρο:.ιἰο Απε!ι.οοπβ.:!ιή.ς9· Μιά πι

Μεσαία Έϋ·φιο. ‹ἰο Αι·ο2.οοιι|ί οίκοι. Βοι·.

ό; Οοο ίπίιπίίο.!.ίί πό οοπιιι:ίί. υπ· ε ΐοδίποτα.ΑΜε .·δίο.65:κί.α:π.ί17.[ώ.Β.

ο!ο οί ίπεππι!πί: οπιιι· ρι·ο!ιαΐι!ί, £.!!(!ι!. ε ΤΡσπίοοπ.Λ!Η:#“ω: Αω-#Μί-ίίί[

α; πο:: <ίο!ο πω: ξοεοι·ι:.*8οά οποιπο- |.!ί.(ζοἴ.εὅ|ἱ.αο:οκί.Λ!ο.οὅ[ο.οκανἰ9.Βοι·.

πο !ιοο ροπή: πιο!ιαιοε ιοΓρόποο, δ ΐτ!ϊ·ϊ ΜΜΜ:"ΜΜπω Βι:!-#ού-αί

,ρι·ο!ια!ιί: οσοι! οι.α:·οίπε πω., πο!

ί!!ιιισ,ιιο! πιορίποσπ:,ιιο! :ίσια ιιο!ο
πα: α!ίππι ροι·οιι:οι·ο, σο! :μία :ίσιο

το οπιπ ροτοπίοι:, σο! :μπα !!.π!οποί0

!ιοε !·-οεί:,πο! οσία !οιιί:οι ού μοι·εσΓ

ίπ.!ώ.Ρ.οο!.άο Οα]!.οοπ1'ί.σκοιή. Ροιι·.έο

Αποίι.οοπβα!ίίι7. Βοι·.

Ήπποι·απτίαιπ. Λιωο πηιπ· πωπω.

οσπ|ί.εοοειή. Βοι·.

!Νό πιοι·ίτστΐι.)Μάο £ορ.αΪω!.8.. !ο

!ί::π: ί!τοοά.!.ο!ίιιιιο Αάτίαπιιε.6.ι. 6ο! ΤΑπίπιπιπ 0οοίόοπόί.Ασίας ίπποι·

!.Γοππό:ί.6:.!!!.αά !ο<ὲΞ Αοπί!.!.!ξίοπα

:ίΞ.8: πο:.ΑεοιιιΠ.Ω.εο.!.ι.!ιαιο αιι:ὅ

Ρι·απο.Αι·ο:ίπ οσπβ.!.ο:οιο.Ωορ. εοπ/ί.α:!ί.

(ο ποπ.παρία.Οισιπα.εοπβ.εκκκίΕπ. Βοι·.'

Ρτο!ια:ίο ποπ οικοιιΓα: .ιι οιιιιιί @απο πι !νσ!ποτατο Ε2ΠΙϋ.Αιίιίο €:αρ.:6]ϊ.

πα !!απιπ, πο: !ο8ιΞ Οοιπο!.ο!ο πο”.

!ίεο: πιο !10πιί©ίιίί0 οιιιιο: ραπαιπ

!ιοπιίει‹!ιί:π: Ρ!οπο πο:.Ξ.οοο!.:ί:.6.

ι:οιπ Ροπο οιικ!!ίοποπι Γεορο οοπ

:ιπεοπιοπι ω; Οαπάίιιιιε.

ο ο σ ο τ. α 1!Αιιωιαοα..ωπ

Ρπιι.‹ἰο Οοβο0πό.οκοτή.ιπ :πια/Ε ίπε.αι·α

α·ι·ιι:οτισυι. Α !οαπαπ.εοπ|ί. ο.ιοα·:ονή. πω.

Ωαρ.οοπ/ί..ο.οκίίπ.0 ::!ια.ισ. Βοι·.

ο !!!)οροπαιί.ΑΝο Βαρ.οδ[ίκαιαετ.Β.

ς Ψίν!0Γ:ίο. Αιίιίο π: μι· Ωορο.εοπ|ί!.ί.

σο· .ι:οιή.ο· ασ.οκίί:7. Μο.

ο! .!Τοιιοαιιτπι·. Αάιἰε κΜεκέιΐ Ρε:›·.‹ι!:

Αιιε!ι. εοπ/ί. τοι·ιή.οπιίω ιἰιὅΪα οδτπππί:οπ

/ἐοπώιπ ιίσο.πωα:ίπιδ Αίο.οδ/::οιο.,.!ί.Β.

Ο Τι)ιπιί€ικ!ί. Αιι!άο,οπ κπίποι:[ί:ικροβ

π: άο!ίιηικι·ο (ο: |ιππίπί.(ο· οιω!ί2οι·ιίο.

(και οί:πι·!.ΑιιΧ.οοιιῇ.ε!.ον.Θ αοιι|.(ρο

πω. Μέ πιίποηπαι·: ....ιι..μ..ιπ αίο!όπ

4]€4Ϊ‹30 αἱ” οοπβυι|ίι οξ/ί!ι;,πόβοι:,π: πιω

»πωπω ιαιιωικι·:ιπ Μπι Οίιί.οσπ]ί.

κοπής, οοπ/ί.!.οπβρι·.Ξι ια!!οδαιο.Β:ι·.

Τ!)ο ίσιί!υπε δ6 !ατ_τοπί- °

οπο. · Πιιοι·ίεα.

' δ ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ.

Ριοι·ωπι ποίάβι. ο

Ραπ.: ?πιο ιπιροπΕ άοίηεπιβι·Ε!ιια. ·

Ειπα? ο; Μπιτοπιέιΐ οποτποάο άψι·ιΐο.

Επι· ?κι ρου Ρι·Ευιο Θ·/οοΑΐαίο1972:: πιο

πί:ια ο!! ίπ ιυπιβοπο οοπ!ί Θ· πα|ἰ,

απο πιο :απο πιοι·ίοίω·.

μ· Εκπιυπ οοπικιίβ: Τί:ίκσ Κοζί;,[οοιω

άό πωπω, :από Ραι·πω, έ: πωπω

ποιπίιαΜ ρωπικε ο!!:οπ ρο24!.ασ Ραπ·

πιο πάσα: ρβιαι·ο |ία/!οπιίοι·ο δίκαιη

πο! απο: ποπ 4! άοβο ιπ›·]ἰΙἔΪιοπο.

6 Επι· ππιππιο.”πσ, @ο π/ίαιναι·ίια :παπί

|οΠα:,ποπ ιδεα".

ο Ατία!!οι· υπαιπ]ΈΠισ Θ· !ιοικίοί&κπα

ΜΜφ·ππω,οιώ πω".

8 Μιο!ιοι·ιΐ πο: :Φίπιοπίιΐ, και:1ίσ17ίοίαΕ

ιοί οόέέΜά:ΐοποοπά ι·οδοι·ίο!!πσα.

Επι·

.πω

. ι

/

.

!



σ

ίπε ενΜενε επ· ιίιτίιοπίίί. ιίῇ

π Ριου· ΡιωΕπιί· εί·ίωίπαίίω· Μίκα υπο

άπ,ο· ΜΒΜ ί:8ίβικ.

:ο Ρω·ίιἴ απΡπίιία:πηῖ:ιἴιἰιἴί:ὅἔ :ίίωιω

πἔαπ2 1.οπίδωεάΞ, πω: Ζ:Χἔ Ρ:ά:ί·ίαΐ.

πι ΕΜΗ οι Ροβι: κί:εισ[εί·ί ί!ί:, επί πω::

πιο:: Με:: πι πωπω άπίπίπκπίππί

οίωι:::, ΗΜ ι|οππσΜ βεί:: :Μάιαίε, ἐ

σ :επεσα ποίπππιππί άωπίπί Μπα. ›

οι Κ:π·ώωίο παπά:: Ροβίι ίπιί::υ·: π.

:πω πι ιί:Ιίδω,παι ΜΜΜ: πί2:ί·ίκσ

:οπίπίίαοπίω·. ν '

η Μπέκ: ίπ :Μια ιίοίπὅῇπίκ είκι,ιμί

Ι:οίπέ:ίάίιίρ::πι2,πί πίαιί:ί·:ίκη-β :ὅ

πω, π» π: Μ::Ριπ·ιιοί·Ρπίπεπέω[η

κα! ?πιο πποιίο,@·πωιΡαπκ.ο· ,Με

η $Μποιο ιίί:εί:. π ο·:::ΡΜπ:ί·ι: ί:.<ΐπίίίΐ

Ρωπίαίω· ίπ :ιίίιϊ,ακ ιέποί·κΐ: £ΜεαΜπ

η Μπίφάίω·:: πω.: 2170Ι”604Μ10°Ρ0°

και: ›εφω-. _

η Μπα:: είι::π::,παθιίββ ::ί·ΜΡαπά

ιἰείκπί πίίπίσεω ίπιπίίίίππι ΡΜ εσύ:

:ΗΜίπίπω ί·:::Ρωί·:, 9Ι4ίιί£Μ στα.

Ι:Μπίε :οιπΡαί,·εω, επ· Ρίο-β Με.: ὰ::

υπαπίβ]ίακιΙΡο14ίστί,Θ· με:: που

"κι π::κβπί: τ:::Ρτι2οί·ξ9πέά Με.

οτ Ωπ]Ιοέω είπωω άφππιιιω βία”

είιπ,ζρ· Ρο1ίω εαάδπσέί: ‹ι‹ί :ιίβοάιίί Β

κά", ει” Ραπίεωί·. @πείσω ::ίἔ

επιβ.ί»ίω:άίπεδ ρ·ι:εάϋί έ: Μππο.

η Μά::: α» απ: πίβ:ίο Ρ·οβί2 |π::›·ε πω

ΐσίεί,απ Μπι· @Με :αυτι "ω άπν

α2ισ.(π·· πο”. _

ν ί Λ είε ΠίτίΒιιε ό: ίπίτοπίί:πέ

()είί :ίί:επιίππί,ιτί::ίεπίπω Ρτίτπο

:ίπι:ί π: ίππιί. $ε·εῦ‹ίὸ,‹ίε Ραπεί ?Με

ιί.Τεππί είε τε:εΡταιοτίπιπ εοι·ιππί

ΕΠ ίιπ:ειπ ΐπτ:πίπ"'Εταιίπιίίεπτε :οπἑ

πε:Μτίο ί·εί ειίίεπε πποίίιίίε,:οί·Ροε

καίω :παπι επίπιο ίπ:ταποι ίπππσ

:ίοπ·ίίπω ίείίί:ε:Βιετίει τει πεί πί'πΠ

ίτπ::ίπεί Ροίίείείοπί;,πποιί ί`ιίτιιί ίπε

τ:: παΕπίειίί :Η Ρίοίππιιπίπ “Μίκτε

8::πτ $Ό0Δε14.665πά ίπίίί.:ίε οπως:

πω: ε·Χ ίίείίδί.πειΓεππ. _ε.ί.Νπιπ 8: :Η

πω: κείίετιπ· επ:ο:ί:π:.ππο‹ί πω πο

απο ίίετί,πίίπτ πε ίε:ετί:.ί:είπ :Η πω:

ππιππ άε'Ρτπ::Ρτί: Τπεοίπςίκ,ί`π:

ιππι ποπ ίπ:ίε::πτ ίπ ί.Μογίίπ πε

:επ ιείίππιεπτο,ίπ ίίπ,Ειο.Ρπιπ‹ίπ..

ίοπιίί,ίπεο :ίίιί:ππίει ε :τά:ίίτ ίίί:ί ίίε

:ετε,ποπ πεπετιπ ΗΜ: π: ίπίίίω,πί

Βοπο.πΡι.6.πποπτϋ. ίιίείπ π "ωπε

ί:είεετε :ίοτπίπι ποίπππιτε:ιίί πωπω

Απο ίπ ί'πίπππί,Ο.ε.τίτ. (ζόττε&:τίο,

ί:ίε0 ροππίπίπ :ίίθίπίτίοπαππίει π,

π: ε: πό :οπππίπίτππίππ ίίΣεο.ί.ππί

ίπ::πίπ. δ: ί.ίί :μπε πιοτι.6.πε-πιίε.8:

ί.ίπίί:ίειπιίοί& ί.πίιππ.:.πίίω.ῳε

:οπτπεδίππίπ εκίείίπτ πετο,8: ίίππί<

πω: οπίπείπ πωπωπε πει_ωππω

:ίοπε.ίίΕεοπ.ί.ίί :Με πίίοίί.6.ίί πω"

Αίιεπω Με εεε ι:ίεο,οπίπ πεί ίπείε

ποπ είπε ?π:τίι:Γε:πε Η ειίίπε παπα::

ί·πε:ιίι·π :επί :οππίπππέ:πι ίίἶε.ί.ίί το

είπε. ίτείπ ίεεο πω"πωπω πω

εεί πω: ππίίίπε εί'ί,Ριιτε πίετεπίπιτίη

Επιπί ίίετί ποπ Ροτείί:πτ $εο.ί.ίπτε

:ίίτείτε.Κ ε·ίτποπίίίε Ροπίτιπ·:πίτίπίπί

ίποβίίίππί ?πιω ποπ ίί::πί ίπίίίί. π::

πΓπί:πΡ.6.επο:ί ειιιιείπιί; Όοί·Ροη..

Με ίιίεο ιίι:ίτιπ : :ίπίπ ίπεο:Ροτπίίε

εοππειδπίτί ποπ Ροίίππί, πεί πωπ

πεί ΡοίΒί:ίετί : π: Με πεππίί·.ί·ετπίπ

:ίοτπίπ.ί.Γεπιππ:.β.ιπ:οιΡοι·πίεε.ππε

Η: ίππίτο αίοτπίπο,ί:ίεο ιίί:ίίππ:ππίέ

Η :καίει ιίοίπίπϋ Ρει·πιιίΠιτϋ,ποπ δ:

Έπτ.πι ίίεο.ί.ίπιεί·.5πεθε.επίτπο ίπ

:τ:ῖ‹ίί :επί πεί ΡοίίεΒίσπέ πείπίππί,

πίεο Ροπίιιιι·:ππίπ π Μεμίκ Μπεστ

είππππίπ πο ίιι:τεπί:ίί,ίε:ί ίίπί:ίίπείπ

ωίωκπ ποπ ίεπεππ:πι ίί·ζε.ί.πε.

ί·πίπ :Πει ί.ίπί`πίει.8ε ί.ίειίειπαίο:.5ί

πω ππ:ίίίπίπ.Ει ιίίείτπι· Έπειίί :ί ω

παπί είί :ί πίετο, π) είπω δ: είπε

τε, ὰ Ρίεί·πππ; πε ποθ: ίίτ:ιτεί απ.

ί·επείο, π είίππΡεκεπείο.ίΒιίε ί'ππ.ί.

Ο Ο 3 Με



τη. ΒΕ πνιτι:ινε ΕΤ Ι.ΑΤΚΟΝΙΒ.

ι. πε ω»! οιππιππε πετ οτπιπεπ·ι ε ΐο.ι.επττι πιιοΒπε.5.πειππε."8επ πο;

ιπΓριειππιπε:πιε πιεπιπτ, ιιτ ποτ.πο.

Απο ιπ Γππιιπ.τ,ν:ιτε:ι ρτιπειρ.*Νππε

πιπειιτπι:ε πε παπι Μπιτ ιπι(ποπέ

πει: ειπε :μισά Γειεππιιπι, τι: ι πιτς

ποπ επ ΒιιποΓπι·, 8: σπιτι: Βιειειττιπτ

τιι,ΐεεπππιι ιπτπ Κοπιειπ:ι τ”πίιιέετιιτ:

πτ ιπ ιιι:τιι.πτ πιιΠι ιιιπ.π.ρεπ. ουτε

θα @ειπα (Με Γετι:ιε τιι5.απτιι. ί`επ

:ιοιιο ιπτε.5ι ει:τειπ Ειτε ΕεπιοΓπε,

πεπετ Μι:εππι:πτ ιΕπε ροεπ.Ι.εαρι

τεΙιππι.6.Βιιποίοε.$ι :ιτιτόε:ιΙαπι :ιιι
ειπιε ι·ιιιτετι:τ,8ε επ ΕιπιπΓπε τιιτ,πιτεε

ΓπΓΡεππιτιιτ: π: π.5.Ειπιοΐο:.ιιτ Γππτ

πετοπτιτοτεε Πτ.ιι::τό. δι αυτό πειιιιπι

πεΙιπππ:ιτ πετοιπιππο,8τ ποπ τα Η

πιοΓπε,8ι τππε απ: ΓεπιεΙ τετιιι`ιτιι:τίιε

τ:ππιτπτ Ιε8.!π!.πε ιιι ι·:ι:Ι:.πεΙ ρτιιιτι.

πι ιπιτ.πε Ριιιι.ιπτι:.6.τττω Με :ιπ

τετπ Γπεριπε,8: τππε ρππιτπτ τιιτεπτιιτ

:Με ραπ.ι.εειριτειιιι.ό.ετεΠιιτοτεε.

& πω: τεπε 84 Και:: πε ιπτε εόπιππι

πει ιιι:πι:ιπο.Τιι πιε,τιιιόπ Ιιεετ :ιιι

τιιιιε Πι τ`ιιπιοΠ:τ Πιτ, μπε ?με πω

τιετ επ Επτετπε,ποπ τ:ιι·πετι ετιιιιτιιτ,

ιιτπιπιοΓπε ιεττο:ιπεο ποπ τω"

πτρει:ι,ττε ιτετππι π:Πι€πτι:πτ πω·

πετ Ι.ππιει:πει:ε.Ο.πε Γε1°.Ειι8.δε Ια

«με Ιοτιπιτπτ πε ΓπΓΡέπεππο,ιοπιιι

τπτ πε Ι:ιττοπε,ποπ τιιιιδ πε ?πτε: πτ

επι ιπ επι. ιεπ ποπο ιι:τε.Ο.πε ΐπτ.

Ι:ιεο.Βιιττ.πε ιπτε Ι.οτππστπ.ρτο μι

πιο Επττο επιιττ:ιτ τ`πτ οειιιιιιπ,Γεειιπ

πο π:ιπιιπ,τεττιο πετὁ ΓυΓρόπιτπτ,ιπι

@τι ιποτι:ιτπτ: πε ιτε ίετπ:ιτπτ ιιοπιε

Ρετ ποιό Ι.οτπΕ::ιτπ.ι:τ ιπ Ι.οπιι:::τ.πε

Γι:ττ.Ι.πε ι:ιττοπιπ. "Σεπ ςπετο,οπε

πι ει:πτωπ πω: πιω ότ ιιιττοει

πιπ.τείρ.Γεειιππί: πο.ΟποτΕ πι

τπιπ εΠιιιπιειπ ρτιππτππι, ότι ιπ)εο εκ

πο πό πιοτιιπτ. Ιτε·ιπ Γπιτίι πό τόπ π

ι·πετειτπτ ιπτετ εειιιιτ ΐοττιιιτοε:Ι:ι ττο

ειπιιι :πιτ πειτε:: Έπτ.ι.ε:ι ππι.ίΕπτο

ι'

πε ιτι·ιροίιιτι είιε από επι πιο ιστι

πιο ό: Γεεπτ:πο ίεττο, ιπ :ιπιιιΒιοπε

παπι ό: πειΠ,Γεειιππίι ιεεδΙ.οιππατ_

πππτ:πιπ ρτο τετιιο τι:ττο πιοτιετπτ2

πιπετπτ @τι ποπ: οιιι.ι πε πιιοπι:ε

τι ριιπιτιιι,ετΒο τ:το Με ππο Γπττο

ίι:ΓΡεππετετι:τ, πε πι: Με πππιτετπτ,

με: ι::τιπιο πε Γεει”ιπο:τιποπ Με πό

εεω.τΕ τι:: εεεπιῖι.ι`επετιιε.ό£ τω”.

εαπ. τω. Ι. πω. $επ πιπετι:τ ε? πε

Ι:ε:ιτ ΡΤρόπι:ςπιε ειιιτι ρετΓεπετειιε

τιτ ιπ τ:τιτπιπε, πιει: πειιποπιτ, δ:

ιπ:ιιοτ ιιπποπιτπτ ραπε.ειτ.Ο.τιπ π.

Βό Ιτιι.πε πι ρπι:Ι.ι.ιετποτ.ιπ ποπ

φιτε.ιππ.:.ιι;.πεε Ραπ.ι.εεριττιΙιπ.

5.Γοιεπτ.Νιιτπ πιειτ Ι.οπιπειτ.τ:το τετ

τισ τποτιιιτιιτ,ποπ ειπε? πιτιτ,ρτο μι

πιο πει Γεεϋπο. δ: παπα πιτιιπό π

ιε ατε πιειτπο.νι:ετ. πε πω. τιι:όπ

πτἔπεπτ ττιοτι.*$επ ιτετίιτ:οπεπιι:ιπι

τιιιαίτιοπεπι πε Βιέιο τεΡιπιπε τοπ

τιπ8επτειπ. Αιιτιπιε Κεειι εοπιτπιίιτ

πππ ΐπττιι:εοτπιπιίιτ Μπτιπε Γεωπ

πιιτπ : τεττιππι πετό εότιιιιιτ Ρετπ:::

πε πιιιι::πε οπιιιιι:ιιτ ?πιώ ποππιιτπ

Ριιπιτπε είι.ππετιιιιτ,επ Ροτείτετ Ρετ

Με ποίΒιτ ιΩπιπ τι:τό, ιιιιιΙιπε πό τα

πε Γι:: ιι:τιί'πιθιοπε,ιιιεετε ττιπειτ.

8επιπετιπ· οπόπ πό,ε:τ εο ει; Ριιτιππ:

υπό ΓοΙππι Γπτιίι εόττιιιιτ, πε τιπο πιπ

ιιιτπ ροτειι:ιε Ρπτπιπ: Μπα πωπω

θιοπεπι,τ:ιτιοπε πι:ΡΙιει πειι&ι Ρετ

πι:: επωωιπι.Αιπ :ιπτεττι ?ατα Γιιπτ

εοιππιιίΠι ΗΜ, πε επιππε ροτείτε:

Ρτιτττπε ππΙΙτιπι παπα ιιωπιτπτωε.

Βερτοπ:ιτει ειπε οριπιο.ΡΙειεεπτιπι,

τιπι πιεει:ετ, πΙ:ι τε ιπτιετιετο, τω τε

ιιιπιτ:επο : :μια εεπεπι οπιπιο πω:

ιιτιπειιτ ιπ ιιιι€εππππιπ:Πεπτ τω: πι

εετιιτ Μ: τπϋτι.πτ›ι,8τ πω:: Ιοεο επ

πιτιπτπτ πειιπππεπτετ.$επ πιπέρι;»

τείτετε.τ Γετοεεε πεπε ίπτειι ό: Ιεττο..

πε:

ι

ι

ι

ι

ι

ι

ι



ΒΕ ΡνΚΙΒν$ ΕΤ Ε.ΑΤΚΟΝΙΒ. π;

τι

έ

πετ ρππίππτ,(ι είπω πε π” τετ το

Β.=ιτίίε ει|ίΒί ρετ ω: εοπτπτίίεία, φαί

ροίίῖιπτ πτίίππετί ΜΗ ττιτίοπε : φπα

ρετ »πε εοπΓεππετίεΐ τ:οτπρεπιτ επε

επτίο τ:τίτπίπίτ εΙίΒί εοπτππίίΞί ροτε

Πατί ά τε&οτί, ππί τ:οεποΓείτ ‹ίε Επι·

Με δι! πω στίππίπί!:πε εοτπτπίίἔίε ίπ

Πιο τεττττοτίο. Νειπ·ι ίίτρεποε :δείπ

€ίτηπόά :Με πο Μίκι τίίτεᾶὸ, πει

ε: ρω· εοπΓεπποπτΜ:πτ (Με ίιιτ:Πε.

ί.οποτίεε. Ηῖ πε εοπίίτ.τπτο.Ι.τ. σ.ιπίΙε

τοπ:: ερ ‹.ίε ετίππίπίππε ίπ “τα ίπττΓοίί

δτίοπε εδτπίΒίε,ροτεΡτ:ι: ρππίατ τω

ίίποπεπτε:ρτο ετίτπίπίππε :πιώ ΔΗΜ

εδτπίπίτ δε: τττῖΓπτίΙΞίο:πτ Ο.πΙ›ί ‹ίε

τ:τί.ειΒί οροτ;επτπ.πιτειίπ ρτοπίπεία.

Γετ:ι.ιπόύ νΒεττ.‹ίε Βοπ. Ε: Επι: πω:

πιω, ππτιπ‹Ιο πρίτπτ ετίτπίπ:τΙίτετ πε

ρα:ππίτπροπεπάτι Ε”πτίριτε.Ντιτπ ρτο

ίπτιο τι ίιπτ 8ι :ι ί ροτείί: στίπτίπε!ί

πετ:πτ ἐπί: Ϊιιττ.ἶπΙτί.8€ Η:: είε ρτίπει.

όείίδϊ.Ι.υΙτ.Ο.άε Γετοιε Βί8.πιιτίι.Γετί 8

πουο ίπτε. Ιιεπί ρτο πω) τ:ίπίΙίτετ,

ρτο δικο πό πτειπίπ:ίίοειά όπρίπιπ,

8: ρτο πππιτ”είτο αεί ππειείτπρίππί:8:

ι:οτπρετίτ επ:ΐ εοπτίίδίίο ΐπτττιι:ι ρτο

τε ίρΓα.οποιί &ίτ: ρ!επε π: πο.ά.Α:ο

ίπ Γπίπτπα.5.σόρετππτ.8ε πο: ι!είπτε

Κοπτεπο. Κατι ίπτε Ι.οτπίπιτά.είι.τί

πιει· πείτπτ ρτο Έπττο:πτ ίπίττὶ τω

πιτ. *$οίετ πιπετί,οπτε εΠ ε." πίτιπί

(-είτπε,ιτεί ιιΓπτοτίπε τπ:ιπέίεΠιτε. είτ

ε:: ποσά τω, ερ τι!ίππειτττίο τίπτετίτπτ

(μπε άίαιτίιτ πείίπ21πεπε, Γεπ ρεεε:

τοτ ππιπίί·Ηίπε:πτ πτ,πΓυτ:τίιτε, πε!

πω πίοιίο τεΓρεέὶπ :επί 8: Ιίτπίπιτί

πείίδΕί:8: παπα: τετρ.τίτίτιττ πρρτεί1επ

Πο πο! πτ:Ιτιππιίο εοπττ.·ί ίρίὶππ ίπ

ίρΓο πέτα άε!ίποπέάί,ιτεΙ ίπ ίίε,πι12

ρτο:τίτπει πω άείί&ο:ιπ Μπι· πίτιπί

ΐείὶιτε.πἶ είε ί·'πττίτ. Αίίπιπίτίο τριετί

τπτ,πίτιί ετΙίτ:ίπίε (ίπ ρετ:τ:ατοτ αΙίεπίπε

τίεΙίδιί ίπ 8επετε, α πω: από Γ.ι1Έτσίι

7

9

9 Γετείετ Γετπεί,επτ Με ίΙΙιπί τίε!ί&ι“ί,

π: Π: ιπτιπίί·-επιτ:: Γετί τεοπίτίτπτ

(το: Ρωτώ ρατ:ιτπε π! ίΠικί τίεΙίδε:ΐ

θτείεπιίι”ί:πτ πω: τπετε:τίπ ίπ ρτοίτί

δυίο,ι.τεί πίπτετίιιο :τά Επιπεπιί : π: Ι.

ραίτιτπ.ίπ ρτίπεί. Η) είε τίτιι πιτρτί:ι.8ε

πιίο«:Ι ποτ.ίπ ε.πΓπτετϋ.8τε.πυεποπί.

πε πίπτίε.ΙίΒ.ή.Ιτίεπτ Π ποπ θα: Η:

μπω, Μ! εμπίπ τ πτρπτε τττπιππ ίπ

ετιτπετει στα επτΗΒετ ιιοΙεπιί.:ιτ8.ά.ί.

ρα!ειτπ.8ε Ι.ίί].ίπ ρτίπ.ίίΪε‹ί Μπειίο.

@τί ποτέ Π: ΐαπτοΠιτ,άίε υπ ίπ Μεί

ρίτειΙίιῖ.5.ΪιπτοΓο:.ὶἰ‹ίε ρωπίε.*Ιιεπί

ΙἔίΔ:,ππὸ‹ί Π ετΙίουίε περτεπεπόίτπτ

ίπ τ:τιτπετεί, "ω εί'τ ρπίεπττι τπι1Ιίετ,

εεττε ετίτ πίπίκετ ι·ποπί?είίπε.ίτει είε

Βετ ίπτεΙ1ίετ.!.ωρίτε ν. Η. ‹ίε ωω.ωε

Η :Ντεπώ ιιίΓπε ειπΡπ8ετε εαπ: Βί:ιόίο

επε8ιπατο,8: τερετίωτ πΙίππίείποτ.

τπιιτ:εεττὸ επ ποτπίείιίίιΐ πταπίΡεπιί,

ίεεππ‹τΙΠ Βατ.ίπ Ι.ί·`ιίτ τπτιπίΡεΠιτε.ίΈτίε

εττ.πωττττ. *Ροπε πυ2Πίοπεί·π είε

Ειδτο. ΑεειιΙΈππτ ποπ ‹ίε τοοειτίε Με

τε,8ε «ΜΗ Π: Μπι: ρπΒΙίεπε ὰ ?απτο

Με, δε Γυρω Επι: τιεοπΓΔτίοπε πατε

ε:ίπτπτττεε τππΙίετεε τω ΙΞίεπιί:ί δ:

πίίί.τ.πτοόο πυετίιιττ,πϋπιιίά ίΠε ἀε

Βεατ τποτί πεπίπω:ίοπε ίΠειτιππ πω

ίίετιΊ. ποπτίππε Ιαε.‹ίε Ειπε. ιίίείτ 9

ποπ:ιπ ίΕάε τείί.Ι.είτ εο.επττὲ ‹ίε πετ

πο.ίίἔπίί·ί.ε.ΐοτυε.κκίίί.ο.ν.ε. τπυΙίε

τετπ. πίίί ίπ αίθριο ίπ πιιτπιτε ίπίτι

τπεε εισΙππτιπτιττ:υτ ά.σ.ιππΙίετετπ.Ετ
επ τειιίοΙ,πωίτι τπιιΙίετίι πετώ 8ε πίστα

Με είί :οτ : π: ίΐ.τίε ίποίί·ί.τεΠα.!.π

Μ. Ιιετπ Η ίπ είιτίΙί τείτπιπεπτο πίπ

Ιίετ ποπ ροτείϊ εΠ`ε τείἱί8:πίπίΙὸ πω

Βίτίπ επιίΓει επίπτίπε!τ,ιτοί τίπίεδτίπε

τα εεεπ‹ίῦ:ιττ Ο.τίε πίΙ.Ι.πρί.8: Ω'.‹ίε

ρτοο.!.π!τ. 86 Ο.‹ίε πρρεΙ.Ι.πάτίίθοε.

*Νοτ. ετΒο ερ ?οτ ρυπίτοτ στίππίπτι

ω”Νίουε τποόίε,86ττιππε ίε€ίοιτε.

Ρτίπιο Γεεππτίιιπι πίτα τόπιππίτι.οπο

Ο Ο τ; εαΓπ



πι· ΒΕ ενιιιιινε ΕΤΕ.ΑΤΚΟΝΙΒ.

εειΓιτ Π:: πό πιστιιιιτ,Γεά εΑΓΗεπιιι·, ΐρ0ιιάΦο.Πιρετ Με ευεΠιοιιε :Π ε!.

ΙΕΠιεει επι ΕιιΠίειιιυτ:ιιτ @Με ειι:Ιι. 0ιάιέπ ιιίῖϋυε Γειιάο. εερεεε ιεπειι

τωπωσ ιιιι·ε.ιιιιι Πι ριιΒιιευε Μια), όιι,τοροιιει:Φι 8ιε.ρ.ιιιιιιτιιι (ει: ?σε

Η είι ε6Γυαιιε ίιικειτι,ριιι όερει πιο ιυτιτωιι Έκι έιιιαΙιξει εοπεΙυάιιω· ριι

ή: Π! "(=ρρρε'ίυη·.:9. 8χηοΓο8_Η:ἀ@ πι" @τω Γεειιικ!ιι ιιιι·ιεΙΙερεια ώ

Γο··ωτι0°ειε:2:: ι.·:::;:ι":ι::°°:ι°ειιι°ωΗ·
ἔτἑ:'ι:ΓΞξ‹ἔ ἔἔἔὲἙΠΩΡἐΖ,Φ€ιΪΠἱῇΕΕ ΜτΙ ίετιιπάιιτι: 6"6"Εϊ ιιἰ;ι:ιιἔιιξ

Με Ι.οιιιΒιιι.ριιοιιιιι·: ηνία Η Μπι: ΐοιιά08 Μιά. «ρω με Με ει6 ρετ

ΙΜρωιω δ( Πω", & ρωϋ ωωτ Π" φαω όιιτι,Γει·ιιιιι·πΙε εΠ.Γειι Ιω:: ι:ιε

ιιιίεΠ6,ιειιι τωειει_8ι ρω ευ!ρε Η ©00ΐ40ινόιρρ οσο Γεέιιιιιιιρ: ιιιἐΙ›ἱ

πει ί”οΙ.Μα. Η ?Μιά Γιιετίι ιιΓειιε ε ΠΟΕ-Πα Με ΦΠιιιΠ1τ 6 06 ιισιιι ί

Γο!.‹ὶεεδ,8ε Η πό ροιετἰι Γο!ιιει·ε,ιτιο Μ» @φ ΡΕΠοΗΐ ΜΜΜ. Ωρωπ

τί (Μπωί ω! Ευα-π 'πό Πησιςξβϋ' :οι Ειιιιιι, Γεεῦάιῖ Ειπα εόιιιυπιει:ιιι 'έ.

ώ: και :πιώ ι·ειΜει. 8Ι.ιιιιιέ ἔὶιετἰτ Ποἶ· Μ" "κ" (ο""Μ"Μ“Ψ” Ρα

ίετιιιιο, εο‹!ἔ πιοόο ριιιιίιιιιιι·, επε- Μ ἔωΡοΠ°Πό8 ΜΜΕ (ΗΠΒτω ΜΝ·

ριιρ, ιρ-ρτο τωρα ΓοΙιιετ ιδιιιι!.Ξοιι. Η Σ· ζω” Ί"=ΜοΠε άοΕ26ζο-Ω!·:

Η: 'Η [ΜΒΜ-Απ ΕρΠ·.8( (ΕΕΡΗΕΙ"."·"μ - επι οικ:ε πιεσε @πωσ ΗΜ άειιιιιιιι

8: Μι. Ε: Με: απο Με:: κι ιιιιιΓειιΙο_ :ο ιιιιιεε ιιεΙ Μια τε,εοι·ιάιυιιι :ιό 6ο

5ἱ ειιτέ Ριπή: Γαιιιἰιιει Ιιρετιιι, :απο Π)"ω Πωπιι"= 908 Φωπη ΜΜΜ ΦΚ

ικ·.·:·::·:5:5···2,Επ·ι:2°;··ρ 322:::3!;:.2:25:ι.233:.:;:.°74°;:22;:°
πιει ι· ιιριι ο ε τιμη" _ - - 4.

ρω εο 90 ριιίΠι είΠιιίιιτή:εΠ Βιετι: "Μάικ ?Ρ 6°·εάο "9"'Γ·ΡοίΠ·ιή·

άεριεΙιέΓερι Ηιττιι: ιιτἱπ Ι.όρειι·.εο. .ΦΠ "Φ9“Εάε β'ϊ·'·"ϋ-6·6· *άΜ

ι·ιι.Ι.Π ιπιι!ιει·.εοάε πιοάο ριπιιειιιι· €οΠ"""Ι επ "ΓΙϊ28Ήιψ Ηιπιι 000

Ρτο.Π6 €132ινΕ009,. °Χ @ο 390€ ὸἰςἰ_ ί1τάο!9.Π180ά.Π.6.ι. δ( 'ο 6 Ί"ίδ

κ" κι Ι.ιη.ειιιί`‹Ιε τα. Εοι!εειια απο- ΗΧΟ”. 5. :Ντιπ αεάικοι·.8: π! Ιε8εω

ιοι·ι··;:ιι ι;;·ι·ειι:::ιι;ιρ ει:::2:ι.€.τε.:3:3::Δι··:;τ.:Π·
ιιιε. π. .πωσ α. ε ευ ιι ε. . . . ε:

ε Η (ρω Βοιχε Ευρατιω Ε·];Ε- (ΜΙ.5.].ΠΟΠΣ (μΠδ. (0ΠΓΠθἱΠἔθ ώ,32

€ι,ειιι: οιιέ:8: οι:ειάετιι,αικ υδάιόε- Βοπ"Πω “απ” άσπϊϋ Πω Β.Πωδ'ι

τι:ι:|ιιιιηιιε Βοιιεε ρι·ο οπο, 8ε πρωι.. #1"Ρά (ΜΑΝ: αἱ ΜΜΜ ἔ·ᾶ©Ρα0ι:.

ιιιοι· οσε: ριο Με τε!Ητικιι:ιιτ ίπ σε 9- κα" Ρε” (ΙΗΜ 88ο ίΠικ”Μ-Π90

Με τεθειιιδιο,ιιι Νικο Ε:ιο.ΡιιΜτιπ Ρ_α:απ “Η Η Ραπ “Β (Πα “ΜΕ ΙΜΟ

@Μπι Μ· ει·ιιιιιικιΜετ,ρετ Ιε8θ ι:Ιο- τ” °0ΠΓϋ°τι|ὸἰΠἰ$Εἀ© 6τω.0όισ.

“Με Ρεόετίοι Ιτηρετειιοτιε: ειπε Η ΜΒΜ Πϊβι€1ϊΐυιΜ6-2ρΠΦι Ε2[Μ30πδ.

90” 9"ίΠς"Ε (ο[Μ|ο8 υ2Ιε3 ά άεριόιω.ιιιιο.!.Γειτε. σ.Ι..ικίιιε. δ:

ΕΠΓΜΗΒΓΠΓΡ°ΠὸῇΙΙΙΓ_ὸΦ Ρ;κε Ε0ΠΕΠ. ΙΩ.9.!ΤΠ.άθ ΠΕΠΕΓ.ιΠΓΡιθ."3 “ΠΠ” ά.

ιο @Η ιμιἰά.ἰιι ΜΒΜ ΐειιά."'δεό ιμα- Π· ΝΜ"·άο ει; πω Ρ9Παϊυζιά οι!ίι:ριΙ:

το, ίει:ιΜιΈ :μια !εεεε ριιιιίειιιι·ίυμ Μα) 00Π"ΜΟπ °ω!)εκ1"11Γτ"ΠΒ

ΕυΓΠ,.1ττϋα:ση"όϋ “Έξω εοφωυπε, "οι @πιό τηει!εδειΠ, ι]ιιοιι εεε) παρε

επι Γεειιιιόιιτη Ιεἔιΐ Ι.οπι Μι. :ΜΕ Γε- ΜΜΜ "ωπ(ΙΜ 5ΓΦω;"Μίτι!Γ Πύ

ειΈάυιιι Ιεεειι: @πρωι Ρεἀειἰει.εε- ι1ιιιά σ:: Με ριιιιέπ. «Μπακ ε; Με

Δ | Α ειπε

 



ΒΕΡνΚ1ΒΥ8°ΕΤ Ι.ΑΤΚΟΝΙ13: οι,

Με ιοτιιιοΒιτιο ιοιιοιιαΙιιιιιι·,8: πιεΐ

Σω 2 ιΙἱΡ3ΜΙιιτ : π: οΠ ιιιοΙοτο ίπ

οοπιι·ιι2$ιοιι:.ί·Ε όο :ποια ροΠῖΙ.ῇ.β.

ιποουπτοι·. 6ο ΡΕ ‹:Ιο ποεο. 8οΠ. Ι.Ιἰ

ο ο.8ο |.ιή.Ιΐ.άοΐο.& Ι. ριοοιιιειτοι.

ῷἔἰ.8ο πω: οιοίτιπ άοΙι&ιο,οιια ροβ

Πιο: μοι· :Μπι οὁιπἰιτἰ.οκττεὶ ‹!ο Ιοπτ.

οκοοπι.ο.ρο.|ιο.νι.άθ:άοοι ὰ οι επι

ιπο.!.Μ.Γοο6εΠ οίιπι οιιιο.8ε @επιο

τιοε.8έ ς.ιωωπο 8: άο ιοΒιι.ιιιτιε.Π.

Ϊιοο ἰιιιο.ῇ.ἀοἱοοἰτ.!π ειΠίε Με ιιοΠ

ᾶἱ:, οι:: πόΡοίΠιιιτ μοι· ΑΙΜ αμι

οειτι,ιιτ ΜυΗοιιιΞ δ: Πιπι!ίει ροιΓοπ2

οοιιαειοπιιι:οιούτ Γεριοπτοε ΜΑΜ

τἰοι=ιο πι! οροιπι.ει8.Ο.άο οπόι.ι.ποΙ

Ιοκι.Ι.ι.ο.πο ειπε. ΠΥπ.$οοιιικιιι· ω..

οπο: οΙο Γοοιιπάπ Ρειιτο ιιιΒιι.ΓοιΠοοτ

άο ι·οοομετοι·ιΒιιο πιο!οθι&οι·ιι, Πι

μι· οπο ιιΜοπού οΠ, ουκ! Π: ιπιι!ο

Έιι&οι,ιοοοριιιτοι·, Γεω ι·οοορτειπ:,6ο

οπο' πιιιΙοΕι&οιο τοοοΡτιιιο ΡιοιιιΒο

πιω, 8‹ πω: Π: Ραπ: ι·οοορπΐιιηιιο

οιιοι·ϋ ποτι:ια 8: τοήιόίιοπο ίοι·πιο,

Θ: ?πιο τει!οπι ουαΠιοπε, οπο: άο ?ο

&ο οοπείΒιι Βοποπἰιο πιο ριιοΙιο!οπ

η το πια!οποιοιιΐ οΙΐιοιο. *ΦιιΗ πο

πιίπο Ρι:ΐοιΩτιιο ιιιιοπι:Ισπι πιοι·ιιΐοιο

οιι!ποπιιιι, ιτε οιιὸά ιποοπτίποπτι

πιοιιιιιιε ?πιο : πιο πιειΙοί·'ει&οι·ιπο6

8ιποπτι ροιει&ο ιΠο πι:ιΙοδοιο Πεπι

Ρ2Πϋ'δέ οι ιοοορτιιιιι:ιπ ιιοπιιΊ οπο·

τιιπάΞ Ρωτώ Γιιοιῦ:ιπο‹:Ιὸ (Τοπικοι,

επ ΠΠ Π·ιιιι·οο Με Ρππιοπ ιταποιιέ

τοοοροποιοο 6: τοοομἄτο: Με πο·

πιἰοι‹ΙΏ Ε: Ριἰπιό ιιΜοτιιι· οικω πό

τοποοιιιιιι, ποο άοοοιιπι ει!ιοιιεΐ Ρο:

π:ΐ ρ:ιτἱ:ιμιοπιἱ πιιι!οία&οιο ι·οοοριει

ιο,οΠ τοΗιΒιιιπι :ιοΓοοπάοποι οπιιΕι

μεΒιιιο:ιιι ΗΜο Γοι·ιιο οοιιιιΡ.Ι.ι. ο'.

οσα! :ιπτο.οιΒο Η οποίο :ιοΓοόόοποί

ποπ Επιι,Γοιωπιαι11οιιιιιιιιιιιιιωπι

οοιπιΈ,ποπ ιιιιιέπιπι· ι|Ιιί`ιιιτιο: ι·οοο

μιΠο,ι.ιο! ιοοορισο ἀὶᾶϋΜεΓιιιιπ·ι

Ιιοπιἰοἱὸειπι,8ε πω: οτι:ιπι οο!Ιίειο.ιι

ιπιιπιίοΠοιίιο (μια οοΒοετιπιοΙΙι ί

τοοορτατιο ιπ ιιι!πο 8: πιειο.(3.5ο

πιο οιιι Ιει.ποΙ :Η.οιι.τοοε οοοιιΙ.ροι·

«παπι. 6ο πι:ικιπιο ιπ !.ι.ιιπάο ποια

πιο ρι·οοπιιτ Έι:ιτι·οο τοοορτείΪο πο

ιπιοιόΔπι, πιοτικο ποπ :οποπιιιι· Διὶ

ροεπεπι αιΙιςιιί.Νεπ ΓοΙϋ ιπιι·οι·οάο

πιιιτπ ίιποι·οοομαιιοπο, πό Γυθ:ίοιτ.

πε ει! πω: π: πιο ιπιοΙΙιειιτιιι ιικο

μετοι· πιαἰο£ειἈοιἱ:, οίὶ οριι:, οιιοο!

Γεια: τυπο τοπιροτι: οὐ ι·οοοριτ ουπι,

ει!» ιΠο ιπει!οίιοιιιιπ οπο ΒιέΙϋ : οι Ο.

πό Ιοεο ΡιιΙοί.άο ΡΙαεια.!.Πηιιι: Γοτ

ιιιιπι.6ο ιιο πιο τιιιι Ιαιιο.Ι.ῇ.Ω.ὁο Γοι·.

ΐιι€ίτ.Ι.ουιοιιποπο. ο.ρο.6π οι·8.0.όο

ομΓο.αιιάΕοπ.Ι.8: Π !ο8ιΒιια.ειο Βοο

ποιοι: Οοο εΒιιο.8: οοπίἱ.Ι.οῦ Γεώ.

5.Π.ιιΒι ι:!ιιπι πεδΜτιιι· οΙο Ριιπιοπιιο

τοοορτππτοπι,ἀιίἱιι·ἔιιἰτιιτ,ίἰ ί'οιιιοτί:

πο! ιεποπιιοιιτ :ι οιιμιιιιιπι οπο

ει!ιοπϋ,οιιΞάο ι·οοο ιπιιοιιτζΙιοπι ιτι

οπο: 8: Μισό Βιιίἐ ποοοΠιιιιιΐ,ΓοιΙί

απ, οσοι! Με ?τοπια ίιιοτιπώ :απο

τοιιι.ιιΠιι : ΜΗΝ Βοπιιοιοπιπ πορτο

Γοπιαι·οππ:8ι οοπιπιπιιοοε Γιιοτιπιιιι

μεΓοπτειπιιο οίκω (Μο πιο πω Μ..

τιο.!.π.$οε! Με οΒΙϊαι·ο υιι:!οπτιιι·Ιιοο

ιιιιΔ.Ο.οΙο ΜΙΒ πιοποιο.!.ι.Ο.άο πιει:

Ι.3ιιιοιιπ ιιο.Πξι·Ιο οπισιοι.οιιιιιι.!9.

ο Β.ιι!ιι3ιοίκιιι,οιιοά ειιιίε ιοοοἔτιι

οΙο ιιοπιίι ρτιοΒιιοιιτ, ιωιιιωει το·

ποτιιτ.& Πἱάο ειιιιιι.Ι.ι:ιιιί οοιπίι. Κω

ΓΡοπι:Ιοο 8ο Δω» πιιόά Μ: οδτιπ Η

ιπ !ο8ιΒιιε απτο οιάι::οιιοπιεΐ οοΙἔι

:τι 8: Ρι·οοιιι·ειτοιοο τοοίριοΙ:Ξ: ιο Με

οιι6!οιιιι πιει!οΒιθοιου,ω ιρΓιιπι ω

:ποπ Ροτροιι·αποϋ,ρυτα ω ΕιΒι·ιοεπ

οι θιΙΓειιι πιοποπεΐ, δ: ω οοπιιοπτί·

οιι|:ῖ Ιτοιοτίοοτίἱ οοπέιοΒοποί:ιιπάο

οσοι μι· πω: Γιιπτ Ριιιτιοιροε Κάο

τιι,8: πιοιιιο Έιιοι·ιιπτ ροι·ιιοιροε μι:

ιιο.Ειιο. Γοιιιο οοιι·ιιρι.Ι.ρο.8: 2ΕΔο

Ο Ο ς ο ?απο



π.:8 ΠΕ ΕνΚ11ενε ΕΤ ΕΑΤΚΟΝΙΒ.

Πιτ:.ΐ.Π πι:Η.όειπϋ μπεί: Με: :Ιπὸά

ΠΠ :Ηττα π:: αΒΓο!υεὸἱ:9ιταΠ Π: σε:

Η:: Ιε8ἰε.ἰΈ‹:Ιε ὶπεἐ.τπἰ.πειιἴκι.!.πιιο

118:1Ε:ει πτ.;.Π6 κιπ:ϋ.Μ.Γεό επ ω.

(πω είἔὸ6!ο πω:: &ε.ῇ.ί`ε‹ἱ.8‹ :ΕΜ

$γΙΙ:ι.!.Π :μπε π: 8τΔιι€.ῷ.Ι€ ς!ε.εππ

:Με Ιε8ίΕ:πω ρτοϋπιιι·,:Ρ Με πω::

πω:: ποπ όίει:ατ πω: τεεεΡωτε:8:

πι ἰἀεο,ιιιιἰα ί8ποτ5.:ίε: πιει·ε:ιπ εκ

ειιΓπ:ἰοπειπ;π: (πω: Ιεε€ϋπε.8:1·ΕΠ

:επε.ΙΙΙ:ει· πωπω ίπετἰτ.Ι.ρεπυΙ.

π. Μ Ηπ.8:Μ πο:.*Ει θεώ: Με:: :πο

ί:α:π:ο,:Ιιιο εαπε:ιπ,:Ρ εμιίειυπ:1; :ε

εεμαυετἱ: Μπ::ιϊ,ΓοΙιω: εεπ:ϋ:ειιίε

π ἰεποκἐἱε επί: :ε£ερ:2ιτ6τἱ:,9› ποπ ε

:επεπιπ· :πειτε Πειυπ.8: θα:: π!

πο:: (Με Γετ.Πιέ;::ί.!.ππίευπεπε.8:

(με: Γεί0:1:ί:: δ: πό ί8ποτππ:ίπ :ΗΜ

8α::π: (Με :ειππ|.Ι.€επει·αϊι.8: ομί

ιπεΐειει: απ! πω: ΟΦ: εοΙοπἰε πιω

ε:πἰε.Ι.ἰἰῇ.Ο.ὸε ει8:ίεοΙ.8: ::επΠ.Ι.οϋ

!ωε.6.ΡεππΙτ.άε :πιο Βε:ι1πίΙο :εεε

μο,επε π: ΡΙεπε πο:.ἔ.:Ιε Β:ιππΜε

Ιπο :πεΙεΙ·Ξειο.σ.οΜ ειιπεκπ :μιεΙΝο.

Ε: ΡοΙἰ:ο ςιιὸε! εο8ποΓοαπππε ποτπί

εΜπ δ: πι.:Ιοε ποπππε:, πππειιἰά

εΙαπάεπιπε ω: οί:πι9ΙΡΓε επίπι απ:

:Με αιτί.Πιπποε ρεεεε:οκεε :εεε

μα:: :α:πεπ :πω είε πό ρπ:ίείρει

Μ: ίπ ΓεεΙετε.Ρτε:ετεει πω! πωε

επΡετε,8: ἰπ ί·-οι·:ίαιπ εδτπιιπίε άι:

0ετ8πι1:ηι1απ1 :επε:πι·,πεΙ επ5 :και

Πιτε.Ο.π:πεπτο Ξπυἰ.8εε.:Εόε εκει:

Γα.τυ:ο.Ι.Βιιπι:1πί:ει:ίε.Ν::π: :ιἔεἑὶἰο

Βιπευίπίε ορετε:πτ,ςυὸιἱ Π: :παρυ

ιπ:π Με: ::6ίππ&πε ρε:Γοπ:::,πποά

:ιΙἰὲε πεπί: εΙΞπδάΠ Επι" εκ:ι·απεοε:

π: :ΕΜ ΙεΒ.ΙπΙ.ι·εΡε.!.ῇ.πά π.:ιτευ.Ο.

ε!ε πάνε.κεπ.Ι.πΙ:Ι.Ρπιε:ετε:ι Η Με::

:εε τεεεΡ:αΠ”επ:,::ιπιδ πω” πεει·ε

Ει::::0:1::ει ω:: τει:ἰοπε Γ:Μ8ι1::118:Ι1(Ε

:Έ πε τεεερ:ει:ο.Ι.π. ΑΡ:`ε&ιο επέιπ η

|ΕπΒιπιπίε ιπιπ:Π ομπιτπ:: ιι:Ι·:.άε

ΓπεεεΠο.εάἰᾶ.Ι.ῇ. ῇ.!ετ8ίυσ.8: ΗΜ::

ΓπΓρεε.:ιι:.Ι.ῇ. 46.5 :υ:οτ.8: (Με ΜΙ'.

::δ:ιο.Ι.Επι:τισ.Ο.όε εοάΞειΙ.!.ππσ.όε

πάυ!:ε.!.πιπΐυπ.:!ε ἱπτΕΓόΕ.οιπ.πτὸἰ.

Ι.ππί ἰιιτΞΙὶὶἰᾶ.τ.Β ιυει·ὸ.Ιο.ῇ.ε::τἑ ‹.Ιε

Γεπιδ.επεοιππιιι.Ιτέ δ: :Με μορ:ετ

Ρατεπ:π πίΐεᾶἱοπἑ,ῦ ειπε ρεεεειπί:,

ιιεπίει άιεπιιε εΠ:ιι: πω:: τε ιπἰ!Ε:ε.!.

φαί σύ απο .:εΗίεπΙο.5.Π.8: Ι·Εόε Π

Βετο Βοππἰ.επΙπ:›ἐ.!.ἰῇ._6.Η ειΈ.Εεοπ

:κι πω:: ε) Επεπππ6Ιε τεπε:ιπ:ι1:

Μικεε ίὶιΡ:ἔι ὸἱᾶἰ,8: :5ιμκιιπ :εεε

Ρωτοτεε ρυπίτἱ ΡοΜπ:,ποπ ΜΒΜ:

:είπεδ:ι:Π Γείπει·ιπ: πε! ί8ποι·επε

τἰπ:°.ετεπ.:ΔΙί.ίἱεπἰπι Γεκπυ: πιει::

Ι!Ιἰτἰεεππεἱπ ι!οτπο πε! αετο Τἱ:ἰἰ

ίιπίΓε πιοπίἰ::ιΒἰ:ιπ::ιῖε Τι:1ι1ε :Απ

Ψ.ι.πιπ τεεεΡιει:οτ οΒποπἱπ: :εκπέ

:πι·,ΐυΒΙ:πει ίϊίεπ:ία: πεΙ ί8:10ΠΠ::2

ε:ειιΓπ:ὶοπε: π: εκπτείἱἶιιιι Η: Ο.όε

εοΙ.ΙΙΙίιΞε:ι.Ι.υπα. (Νέά Ρ!πτειΘεαΐπε

ό: Ιε8ίσ,άεΙίδ:α ποπ εκ 2:πππο πε:

πἰῦ: ρππΙθάει;π:ίϊόεΙε ίΙ:.8: Γεπο

τιιΓεοπ.Ι.Οτε::π.ἱϋἰ,ὸεΙἔἙο:ιιω :με

Γροπ:ειιεΙ Ξ8ποτΞί:ία 8τε.8: ἰΒἰ,ιιοΙ:ῖ

ωποτϋ 86ο. πιώ μι:: εΠ:πιιιειίπ ω!.

Ρα είὶ :1πίΙίΒε: τεεερ:πτοι·, πω Ν:

:κήπο πό ἱπππἰτἱΜε εοπ:Η:ίοπε :Ι

!π.:: φαΐ :εεερΙ::ιι: Ι·Επειι:.αιυ.ΠαΒιπ.

!.θ.ῷ.ί`ε:υο:ῦ.Ρ::ε:ετεπ εἰ: ειιΜέε τι

πο 8: πω:: , ει:Βεει·ε τεεεΡ:ει:οκεε

δ: πο: ε:ίπππίε Ρα:π;ιμτέ:ππίπ πό

Μπι:: :!εΠπ:μιππ: :εεεΡ:8:0τ€σ δω.

π: :Εάε ιπεεπά. απ. παι:ΐι·ε:8.Ι.ειιο

π:ιπΈι·π8ιιΞ.6.π6 ::ιπ:ϋ.Ε: πω:: Η απ·

:Με πω: :πιο τεπάει: πε! παμε: Γε,

πό ἰι1πεπιει:Ρεη›ε:πι:ο άε!Μο,αΒ

ΠἰπεΒἰ: Δ» :Πισω ε6τπ€τιεπ:Μ : π:

Ο.άε ε:8τί::ο.8ε εεπΠ.Ι.Γει·ποε.ΙΙΒ.πρ

Ε: ::ιιίο.Ιε:τοπεε εΒΓ:Ι; τεεςΡ:α:οτε

άίπ:ίιιΜε:ετε ποπ Ροίπιπ:::π:Ηζάε

τε:ερ.Μ.*ΚεΠε: :παω εποε Με

Ει&ο:εφετ.ίιππ Ρ:οπ:Βιίωτ πω

μια

 



ΒΕ ΡνΚ!Βν&Ε'Σ' Ι.ΑΤΒΟΝΙΒ. ει;

Ρε!ε.Ει από Ρ!ο!!!!!ε!!!ι!! !ωΡω

!!!ε.!!!!πο!εε: ιι! Ο.‹!ε !!!ει!ε.8ι πω!.

!!.!!ε !!ει!!ει!εοε ει!! ε6ιιει!!!ει!!ει! ι!ε!

εε!ε!!!ε!!ο!!εε,8: Ρ!ε!`ε!!!!!! !! εοε π:

ε!!!!ει!!!ι.ιε άεΕεπε!ε!!ι!ο,ι!ι (Ζόε Με!.

δ: ι!!α.!.!!!.:!ε! !!!!.8ι !.Α!!!!!!!!.8ι !.!!

εικτ,!!! Μ!!! ει!!!ε!!!ε!! !!! Ηιε!ι.!ιι!!α

1!ο!!ε: 8! !ειρτο!εε.(!.ι:!ε Με ει!! Πι

ε!ο!!.!.!.8ι !.!!.8: (ῖ.ι!ε ταρω ι!!!ε!.!.

με! ει!!!!ι!! ε!! μα!!! ι!ε! ε!!! με!

ιι!!!ι:!ε !ε!!!επτ!α!!!ε! !!!ιε!!!!&!!, ι!ε!

2ι!!,εὺι!! Π!!! !!0!!ε5,!!!8!ι1πτ.δ: !!οε

ό!!! ει!! Γεοιπ!!!! τε!!εα!!τι!!: ιπ&ρε

δε!! ι!!ι!!!!!ι!ε:ι!! !!·!‹!ε Ρα!!.!.!πεΕ!ιο

ι!ο!ί!.ει!!ε !επ ρ!εεει!!! !ι!!!εΡε!! ι!!!!,

δα! πω!!! !ε!! ε!! σε εειι!εειτι!!,ε!ι!όά

!ιο!!!!ε!!!π πό ρο<!`ε!! ι!ο!!!ίι α!!ει!!υ:

.!!!!!ει!ε,ι!ε! εμε!!! ο!! !!οε Π: !!!ε μι

!!!ε!!‹!ι!ε,‹!ι!! εἴ! ι!ο!!!ίι !!ε!!!!!!!!! Η!.

Ι!:!!ε.Νδ ιι!ι!εο ‹!ι!ὸ:! ώ !!ο!ι!!ε!ι!ει

εό!!ει!!ε!ε Ρο!!!!!!!υε,8: ει!! ε!! ειπε

!ε,8ε άσο! !εε!Ρε!ε: ι!! !Ει:!θ άο!!!..

Ω!ο.!.ρο!! εό!!!!ε!ϋ.8ε Ο!!! !εΒε Ρ!!!

ιι!!ιι·!! ‹!ε Ρ!!!ε!!ι.!.εόριι!ε!!!δ.!ιέ Βο

!!!!ε!ι!!ε μ!! ε6ι:!ει!!!!!ιι!ο!!6,!!!!!!!ιε

τ!ο!!Ξ !!ο!!!:ε κ!ο!!!ιιε ρο!!!!!!ιι!ε Ιο

εει!ε:ι:ι! τ:ι!!!:ιιιε πο!! Π!!! !!!!ε!ό!&ει

εει.εωε ω!!! ἔε!!!!Π !!!!!!,Γει! εει,‹!υε

Γι!!!!!ι!!!ε ω!! ω,!!!!ε!!!!&!!: ι!!ΕΕ!!ε

ρα!!.!.ει!!ά:ΐ Γε!ιι!.8!!οε!ι!ε 8: απ!

ι!ιιεε!ε ε!! !ι!!!Γεει!!!Π:ι!τ !!!!:!ε !υ!!!.

8: !ιι!ε.Ι.ε!! Με !ιι!ε.ΝΞ! δ! Ξ! !!πι!ε!·'α

ᾶο!ε μια!! εόι!ε!!!!!ει!ο!!ε ει!!! ε!!!!!:

!!εεει!!ει!οι! ρε!!ει!!ιῖ !!!!!!!: ι.ι!!!ί!!ε

ειά!!!!.τι!το. !. ε!!!!οεο!!αΡ!!!.9.!!.& ό!.

εδρ:ι!ε!!πε.8: Γο!ι!!!οι!δ ὁ ι!ε!!!ιο!!

Μ!! Γι!!! !εε!ρ!!:ι!!!Έι!ε !ι!!ε!!!Ε!.!.

ιιι!!`ε!!ι!!.ῷ.!!! !ε2τι1.δ£!.ἔ !εο.‹!ε Γι!

!ι!τ.!!!!ι!!ι!!!ε ε!!!!!! !!ό εο!!ι!ε!!!τ !!!!ε,

ιι: δειτε !`υιῖ εεΡετε!!!, 8! πω!!! τω?

ι!ε!ει:!!ιιο!!!εϊ ἀεἴει!!!ο!!Ξ Γ:!!!8ιιι!!!ε

!!εεε!!!!ε!Γικιι!ετ.!!!εε τε !!!!!!.!.!ι·!!

“Με ει8!ϋ.5.Ρε.Ρει!εεπάι! ε!! ε!!!!!!,

δ: ε!ε!”επόεε!ύ ε!! !!ι!!8ι!!!!!ε ε!!εε!!ο

!!ε:ι!!!!!!!ε !ε !!!!!!.!.ε!ιι! ε!! πι!!! τα

!!!ει!!ο.6.!!.3ο!υ.!!!ιιά ε!! !ε!ει!!!!!!

τε!,!!ι!ὸ‹! εμιοι!ε!ει!!.μ ει!!! !εεει:!!:ιτ

ε!!εμιέ !ε!ε!!!ε! !!οσε”!έ,!!! ε!!,ι!ι!! πο

ει!ε!!! 8! !!!!!ε!!ε!ϋ εό!!!!!”ε!!!,$ !!!ε

!εεερι:ι:ο! ριι!!!ει!!!υε ε!! εει!ε ρα

!!!!,!!ιια ριιι!!ε!!!!ι!ε ε!.!τ !!!ε !!οεει!ι

!ει! !!!ει!ε!!ιδ!ο!:ι!τ ι!!ε!!!ε!ι Οι!!! Με

ει!! !:!!.ι!ε! Με!! ε!!.οε.!.!.Ν!! Π!! ι!!

ι:!τι!!,Εο:,ειι! Γεω!!! Με!!! ε!!!!!!!!!ε

πο! οεειι!ιΞ!!ο,ει! εΞι!!!ι!ε Γοε!ειι!ε

!ι1ι·!!,ι›ει! !!!Γοι! δ! τω!! Ρα!!! επρε

δ!ετ.8ε Πε ε!! Ρ!ει!!έει!ε ε ε!! πω!.

ε!ιιπ!,9 πει!ε!!ε ε!! ιἰε!!ἔ!ᾶ ε!ιιε,‹:|υἱ

ε!ε!!ςιιιτ,8ε ει!! !εεερτ!!!!!!: 8: Με!!

Π!!!!!ε ε!!8!! Ρα!!5:ι!!!·Ε!!ε !εεερτει.

!.!.!Έι!ε !!!ι:ε!!.!ιι!!!αι!!!!ισ.!.!!!.β.!!δ

!!!!ι6.8ε !!Σάε ειάιι!!ε.!.ε!!!!!α!!!.!Εεά

!εεδ ΙΜ!!! ι!ε ι!! ριι!!!!ε.!.ε!!!!!δ.ά ε!ὶ

ε!ειι.!!!!!ε !.ει!!ει. !!!ο!!ε.!.!. !!·1:ιό Με.

Ρε!!ε!‹!.‹!ε ρ!ει€!!!.!.!! ει!!! !”ε!ιιι!!!!.!::

!ι!!ε!!!8:ιε :ΠΠ ιι!!!!εθιι&ο!ε”,ει!! τω!.

τε! ι!!!!ε!ζιθο!δ !εε!!!!!,!!! ε!! !εεε

με! !!! Πιο !οεο,ι!ε! ει!!ε!!ο, Ρ!!!!!ει!

τ!ο Π!!! εει!Γει!!! α!!!ϊο!!άει!! εΐι:ιπ !!!

ε!!! !`ε!ιιο εο!!ιιρ.!.ῇ.ῷ.‹:ιιιὁἀ !ιιιτε!!!.8:

ά!!! !!ει!ε,ίε!έ!ε!:!!:! Η !ε!!ο!:!!ε!!ε

ε!ι-τ ό: !εεε!!!ε!,!!ο!! !ε!!ε!ι!!:ι!! Ο.

ε!ε Με ει!!!:!τ!ο.!.!.!!›!,!`ε!ε!!!: Γιά!!!

Ρε!!τ 8εε.ειΊ !εἔ!!:ιιε ΐυρ!ἐι α!!εΨ!ι!!.

εο.ι!!.@.!!έ Δε! !οε.νε!ι! ει! Π! Με!

ι.!ε! ει!!!!!!εξυ!!”ι!!τ !!! Μ!!! Ρ!οΡο!!

τα !!!ι!αε!!!ο!!!εφιι! Ε!!!!!έ !'ι!ι!!!! !εεε

ρ!!!ι!ε!!ι ω!!! !!!!!,!ιο!! ε!! :!!!!'ο!ι.ιέ

ι!ι!!,!ιεε !`ει!ε!ὲ !!!!υε!!!!! εϋ ε!!ε!εε!!

Μ!!! ε!!.!!ο!! ε!!!!!! μα!! ι!ε!!δ!ι!!!!

!!!ο!ϋ,8.· εο!ϋ ει!! !!!!·!!! ει! Γει;ιε!!!ι

Ι10!!!88 !εεερε!ϋ! : ι!! !!!ι!ε !εεεΡ!.!.

!!.!!ε ε!! !!ο!!!!!ι!ι! Ρε! Π!!! !ε8δ,‹μ!ὸι!

!!!!ει!!ι! ώεει!!!ι.!! τα!!οι!εΓει!8ι!!

!!!.!,ει!οι! !!!!!ε! πο!! εόεει!ε!ειι!!.ειά

εποε Εκ!! (Με εο!!!ε!!.!.!!!!. ὰ Ο.

άσε Μ!!!



απο ΒΕ Ρνκ1ιιν3

‹Ιε εάοΙ:ε.Ι.ιιιιόπιι.ΗΜ:ΙΙοεδ ΙιιΗπιπ

ιερετιιιιόπιΠ.!.ι.θ.άο το ιπι!ίτα.Ι.ιιή.

5.Ε.8Π.ιπΠιτο: ΡιοΒέΒότιιι.ιπ ιιι·ιπ.

Πωπ ιυι·ίΐόί.οιπ.ιιιάι.!.πιιι ιιιιι πιει:

:Π·. ρυπιεπιιιι· ει=τ=ιο πιω Πειτε: Η

Γειδτοι· 8: άοΙοει! ια:ορτιιιιετιπι Πιό

Έι·ιιιτειιι Βοιιιιι:Μό.Νεπι ιει:εριιιιίο

πω: πό οΙοιο δτ,ικπιτ πό Ριιπιππόπ:

ιιτ Ηἶόσ ιποεπ.ι·ιιι.παιιίιιιε.Ι.πιιο πιω

ισ Ρι:ιΒιιιπι.ό.πό πιπτό.*5επ ιιιιοπιο

πιο ι;ιιιπιειιιι· δ: ηπα ραπε9ιοΓροπ

άεο,σό μι· |εεό πό Π: παπα ποιοι·

ιπιππει,εοπιπιππικι· ειι·Βιιι·ιο πω.

επιιιιι:ιιι Ηἶάε ρα:π.Πιοι!ιο.& [Ειπ

&ίο. ό: Ι·Εόε οθι·ειάοιπό.Ι.ι.5.ςπι!ι

Βετ.6: ιιι ποι.Ξ.ιις ρπιπ.8ει.υιιό ποτ

πε ροΒιι ιιυ8ειι8::.@πεΠιο ιπΓιι

Βει· :Με :Η , :μπαι ε!ο ?εδώ 1·ιπΒιιι

οποπ. δτειΚιπο Βοποπ.αιπετιιι·,πι

πιιΙΙιιε άοικιιτ πιιςπειτι ΒεππιιιΈ ικό

από· ει·ιπιιιιιΒιι: τε6ερωτε ίπ πο

πιο,ΓιιΒ ραπ: α·.ΙιΒιιιιιιπι,8ε άοΠιιι

π; &ιοπίε άοπιιιε. * οιιιιάειπι ποιιιιπε

Ιο:ιπποε Βεο!ιαιιιιιε πιιοπάΞ Πιό σό

Εσ.ττοιπ ιει:ομιιιιιτιπ όοπ·ιο Πιε,ππί

ειππιιιι: στα: πιο Βοπιιείἀἰο,8: πό

τοπιιιτ μ: Με” όίε8,86 πιο πο αει·

ιιι ειιπό:Παιαι,ποίι ε6ΓΡιιπτιο τη

θι&εΐ επ ρει·εΒιιπο πι: (Μισό, δι

όπιπΡτοόιάίτ ΡοτεΠιιτι Βοποπἱεπίἰ,

ό: ιπι!ιιτιιπι: ιπ:Μϊοιοιό Μια εοπι

ΜΜΕ: Βοποπιοπ.ι·ο:ορτίε Ιιπ.ςο.ει:

Έοιι·πι Πιιιιιιι.Ρπιει· ποιό :ΜΕ Μπ

τιιιι εοπιμιιιιιτ ιπΠεΐτει·,8ε ειι:ευΓιιιιιτ

α!ί&ό Ιοειπποιπ: ά :Η ι·οοεραιτίοπο

μοΒιιυιιιιιιοπο τ.μιατιιιιιι,ιιιι εΙιδ&ιι:

Ιοαππει μπαι: ι:Ηιιεειο παώ Πει

τιιτι ιι·ιιΡοιιοπάεΐ ι·ο:περαιτοιιΒιιε Βιιπ

:Ο πικοι·ιιιπ.*Ει :ΜΕ :μαθω ώ πε ΙΙ

!ο,ι:ιιιι :οποιοι ΜΙ επΠοόιειιιι :ιππα

1ιε;Ιοπο ποια: :Με Επειτα: ὰ αμα.

πεπροϋιπε : πο προ κ1ιιατιιτιιτ , απ

ιιιιιιιπ πωπω :επικό οιι.1ιπαι5 ω:

ει· ι.ιιτιζοινιιι; Δ `

ἰποΒεὸἰεπιι:εϋ Με δι,πιιόό ίρΓεεά

:οι τπόιο.·:πε Με: πόθο ιιιστικιά απ·

Ποι:Ιιόιππ·ι πιθ.ΐ.Ετ ριἱπιὸ ιιΜετιιτ,

ι:ιιιόόιΙ!ετε!ιε πό ροιιιειιιτ Ραεπιτε.

π,ε:ι :πιο ΓοιιιεΙ ιπ ειιι·ιιέ ιποιάιτ 8:

ωπειιιι πιοι·ιιιτ.αι· ιι.Ε.ιιι:! !ε8έ Ιπ

Βιιιπ πιειιοΠα.Ι.Ε.έπε ειιόίτ.ι.1ι άπο,

6.ΓεπιεΙ.οϋ ΜΒ :Η τ_Ιιι(Μ. τοπιιιτ.υσ:!

πιιὸά Γα·ιπε! Ἐπὶ: ειιιιιἰποΙὶιε;ίΕ άε

απ.πιει.Ι.πσ::ειιιτό.ριιπιο ιεΐροπΓο.

Με αυτό ππεστ.τεπιριιε επιπ·ι ειναι:

είι ιεεφειιι,ιπΓριείιπι:8: ποίιε·α πό

ΐοτειιτ ιιαιιιιι·ο,οτειι.ιΈ πο Γο!ιιιίο,

.άιΓροπΓατοιό.9.Η.1επιεΙ πιιίάΞ ω.

πιιποΓιιε οι·ΐιι€ιιιι,ποπ ΓοΙετ ραπιιέ.

:ια πωπω πιο τεπε.Π.άο Ειιιιιε.Ι.

ΡΜ επ ιπεπτε.ΙΈάσ :εάι!.επιε.!.πιιιο

ιτ.6.ι.υιάεο επιπι,πιιὸἀ οιιΙειιιοβ

ΈεπΓε πό ιιι€Γι Γει·ιιιτιιτιε πω: @πιπ

είτιιι·.Ο.όε!ιβει.8ε από Ιιπει.Ι.ιι.Ο.

Φ: ριιιιιιΡιιο.Ι.ι.ιι.ειι.8ε ιιΜε:ο φαω

άοΓο!ιι ιπιιιΒιιπιτιιιο ιιειππιό πω:

μιπιπιτ.Ο.:Ιε οΒΓεππι.ρα.ριεΠιιπ1.

Η ιπεπιιιπιίΤοτι.αιΙιε επίπι ίπεοπΙϊό

πιο δ: πει·ιιιτιο τεειιΓπτιιιΒἶόε μπει:

ιιιιο.Ι.ιπ αιιιΓεε.8ε ΙΈπι: ιπΠιι.Ι.Γεά δ!

Η ΡιιριΙΙιιε. ό.ροπιιΙ.9 :μπε επιπ·ι θ.

οι: 6: πό πει·Γεεειίτ,εόΓεπιιέτει· ώ.

πωπω ιπΓΡιι:οιο.ΙΈάσ Ιπειι.ιι.Ι.Πατιι

Ιιποιό.ό.Ηπ.1·ΕάεΙιόο.Ιο :ιτισ.Ι.ομιά

Οθιι:Ιιπιπ.Ι·ΕΓο!υ.πιπτιι.ΐ Π:ι·ιιιιε ‹ἱο

ιεΙιε.Ι'οΙετ επιπι απο ριοπει·ΒιιΈ,ειιο

Μ: πωπω ίΒιιιι:Ι ιιι·οιιοαιΒιιε πι::

Βιιιτι.ιιΙιιι.όιΠιπ.ο.Ηι.Γοά Η Μ· ιιιοιιο

ι::ιιβι!ε,πιιοπιοάο ΡοτεΠ ι·στι·:&ιιιι9

ιι: πι: ΐε:πιδττει ιιιΔιοι: όισιιιιιιιιιΙ.ιιι

ω Ροίιςυ:Ιιιι.Ι·Έάε το Μια Πιπι

Ιιι:.Ο.Γεπιι·ιιιι5 ι·εΓειπ.πό ροΠ.ι.ιιΞ

ΗιΙΙε,πιιίω εάιξΙό ποπ ιεΓροιιι:Ιο

Βιιτ,ε.ιΡιιε ρΙοδιοΒιιτπι·ι ί·-οτειιιε πο.

ω: Ριιπιδόιιε «Μπι ιππΙὸ :Ηρωι

ι·Ιιτ,ιιει €δτι·:1 Ιε8ιε θεοι: ιπιειὸιᾶιῖ:

πω: παπά πιιΙὸ ιι:ΓΡόάοιο,Βουι

μπω

 



ΠΕ Ρντκιπνε ΕΤ ΕΑΤΚΟΝΙΒ. τ"

,οἱπτ οίἱ Με "πόστο ,πιιππτ ποπ

Ετσιπ:Ιοτο.Η.πο το πή!ττ.!.ππτοπ ππο.

6.πιπ ροΠ ποΓοττίοπέ.Ποπτ Μο ,πώ

Ιοτ:πΓατ @τι Ιιπροτεἔπἐ Ιοἔο ακτι

ττιππι και· ιτ.πτ π. . ο οτοπ.τππ.
¦_ΝοΐοΕππίππΡπ.ππέτ2.πό οπττπ πο.

Βοπτοτἱτπἱπα ΓπΒΙοππτἱ.Ο.‹3ο τοΙτοτ.

Ι.:ρπειτττοτ.ΙίΒ.τή.% @ο πἱἰἔροίἱἶἐπτ

τπτ υπο οοτπτττιτπ. . ο ο πιο τ·

ποΓΓοτππτ` ετττω.ω πωωτττοτπ

πο:: πΙττππω τζε ττπππτο.πτ8π.Ο;

πο Ιποτ.τάππο.Ι.ττ.!ιΒ.τη.ἐπὶ Ιοεο

Α ιττΙιεπτ.Ι.ππ πιι!ποτπιπ:.εά Μπι!
|πεΙΙ 8οποταΙο ππὸπ Ρωτττεπω ποπ

οίτ Ιοοπτ.Ο. πο ττππΓπᾶἰο.Ι.ππειππἰ:

οπττι.Η.‹Ιο ΠεπιιΙτπο.Ι.τή. 5. $ποΙτπτ.

@Η τ:οτ.ροτει.Ι.οο φωτττπ Γοπο

τπίΕοπΓπΙ:πτπ ΤτοϋοΙΙΜπϋ.!.πεπτ τ,

οττοπ τποὰἱιῖ.Εοοπττἑ πἰποτπτ ππἔά

Μπιτ εοπττπάιδτοτίπ ποτόππτ,8τ Π

ΙποΙ οοπττωι&οττπ Β1&πτπ οΙΙ :οπ

τοτττπΞτΙππτ.ΔτΒιι.Ο.ίἱππἰτ Ιππροτ:τ.

ττιπΙοπικο.!.π.τ.ιώττοιιπτ οπιπτ υπ

8πεποπ ΒοτΙοττππιτπτ ω ροεπε.Πζ

πο! Ιοεοτττ ΙππΞ πτπἱοίὶειἰτ.Ι.τ-απτπΙῖ.

πό οπττπ ππίπ ἀἱτοτἰτ,ί`ο‹1 ππίπ ?πο

:Η ίπτ”Μπιπε.:ιτἔππτοπ:Ι.ίἰππ.Ο.ἀο

άοπειτο.πο τοτπτ πει.Βοιιτττ π!Ιοβατ.

ΕΙ:1πΒετ οπιτπΐπττ τΠοτπ ιιοτποΞιτ,ΈΙ

π τιπιιιτπι,οπ ποπ ποποττιπ ο ο

&πιπ.Η: φοιτ πιιίΓεμ ἱπτἰτ.Ι.ῇ.ἱπ Επι.

πωπω ωιτωιτ πω: πὶὰοο,ππὁ‹ὶ

μ1·:πειτπ οότπιπποίο πίτ τττοτοτπτ,ππί

επ απ· τοάτοτ οποπτπιτ.ΡΕάο ιπτοτ

το8ειτοτίπ εθ:τοπο.Ι.ροππ!τί.5.οοπ.

ππέτοτοτ.8ι επ Γεττείετ:οτίτ, 8επΙιτει

οτππίοτίττππο Γο απΓοΙιιιτ.Ο.όο τπτ.

πο! οπτι.πο&τε.οοπόπέτ.Ι.τ.8: πο οτί

τπίπο ίὶοΙΙἱοππτπτ.Ι.ῇ.ἰΙΙπἀ οπίπτ οδ

ττπάί&οπίππι ποτπιΈ ἰτποππἀἰε,οτἔ

οτε το πώ σ:πΞ ποπ πτοτοπιτ. .
πο πίΕποτ.!.τοξία.ποο πἰὸοιπτ τοπππ

:ΜΙΒ Ρτεοορτο,τιπτ Ξπτ:6πποπττ επ

αθίππο οοΠἔπἰτ.οτ8πτττοπ.Π·ἱ πο ίπ

τπτ ποοππόο.Ι.ππ5πίτ.8Π.ππίού :τη

Ξοτ.‹:Ιο ποπίτ Ιιποττοτιττπ.5.άοπιτπ

οταίΪο.ποτπΡο το οτἱτπἱπἰΒπτ τοεπΙπ

τω ποπ ρτοποίὶ ρωπίτοπτΜ.Ωάο

ειροίπιτ.Ι.π.& ὸοἱᾶἱ ποπτππτ Ριπή..

τοπτίΒιιε ά:ιπτπ:.Ο.άο »πωπω 8:

Μ.ιπίοΙπο.Ι.Μππτώποτ.ποο οτττπἰ

πο Πω: Ιππτ8πτ ποπτει , πω οτίτττοπ

οπτοπόττποπτ Ροτἰπε,ππἑπτ οόΓποτπ

τΗπτ ωττωτ.ο.τω ορίΠ:0ρ:11ί τω

πτοπτΕπ.Ι.τπ.τπ Επ.ποο πΜοτπτ τοπππ

τ:ίπτίο Με στο ρτο!πτπ,ππε ρ|πΓοπ

Ιιιππόπ ιιίοπίτ.:ιτεππτοπ.ΙΈπο τω.

πο.τπτοτ πἱτπτπ 8: πτοτδ.Ι.οπ Με θα

τπτ.ῷ.Ιἰ°ὰτππττἰπτπ.ρΙπτ πππτάοιπ π;

Ιππ,πποπ Γοοἰτ,ππ:ὶπτ πποτ! ΓοποΙΙο

Βοοτο πο! ποΠο ρτπτὸἰτἰτ.πτ8ιιτπἐτο

Οπως ππΙοτο φοιτ! π8ἱτπτ.Ι.οπτρ:ίο

πο.Β&πιπ οπίτπ ρΙιτί'πιπιπτ ὸἰᾶᾶἰπ

ᾶο!Ιᾶἰτ ἱπΐρἰοἰτιιτ.ττ:ὸο Επττ.Ι.Π ππτι

πτοτ. ῇ.ποπ; ποτΒο.8: οοἔἰτπτἰο πό

Επί: ΜΗ” οτἰπιτποἴππτ.θ.τ1ο ραπ.Ι.

οοεὶτπτὶοπἱτ.ρτἱτττἱ οπίπι πτοτπ:πό

Γππτίπ ροτοίτπιο ποίττε.οοπ.ποτπΒ

οίοΙίπτπ.άο οοπΓοοτ:πτο.άτΠιπ&ίοπο

Ρτίτττα.ρτορτοτ ττποπ πό πω οτἱιπτ

ρππἱοπότ οτ πιω πωπω τοειτ.ἰπτ.

!.πιτοπ οαΙοτο.8: απο, πω τ·Πτίτί'ο

ποΠο Γετπειτο ρτο:οορτπ , Ροτπίτ άί.

οοτο ΡοΠ'οπο!Ιο.Εΐίπά ΓοππτπίτοπΓπΙ

:πω ΤπτρΙΙπιπϋ.Ι.ΕΙίτ. ού ΜΗ πω.

πττοπτίππτ πό Π: πππκπίπιτ Μπω

πιπάε.().άο ειρρο!Ιπτο.Ι.π ππίτ Π·

Βο!Ιοε.8:Γποίι:τοιππτ Μπι! Βτοοπτ

άπτπ,Ρα:πίτοπτίο Ιοοπ οίΓο.Π.ππί π,

τπτ αποτο ρο(Πιπτ.!.πποτττ Ρωπἱτοτ.

(Με ορἰίἑορἰε 8: οΙοτἰοἰτ,πιτπτοπτἰ,

ἱπτοτὰΞεἰτππε. $οΙπ.ι·Ιοππ. Μτιτππιτυ

πο Ροπο πΜοιπτέπ πτί!ττο,ππτ εΠτί:

το ποΠο ίτο .τι οπίτοπίατττ,8: ροΠοπ

ἱπἰτ , πίοοτο π6 ρππἱοπᾶππτ :φπα

κεπτοπ οαΜεοποπο άτππππτ,οϋ!ο.

«το πιο
σ.



πι. ΠΕ ΡΑΣ!ΑΚΠ8.

υεθιστίιαίωοο,8: ιιΓ‹Ι; Μ ΓειιίεΒυ

&έοηειιπ άαπωοκύ ὰ· ευφοπίζτυπτ,

φ” Μϊυα σε! :Η Ρ.ΠΓυ:,υο! ω!

ωί!εε,μο Με κεηΠείωοοε :ΜΙ πιο

κἰιο οοτυάειποειιὸιιωιτἔιιππετπο ίπ

ριιτὶιοπτἰσο, άσε ιιιὅἀησππιεἱριιιπ. ;.

ςικΜ Π άκ:ΙΙηςυεπτεε.άο επιιΓατίο.

ωκοτυιπ.Ι.Π πτἱ:α2τ.ᾶο ὁ8τι1τἰ0.ι.ή.

19 ΗΒΗ. "' ΜΙ Διακ: ιὶυπίὶἰοπεπι ιὶε

Μπέτο ΗΜ ίιώίε:ιωιπ Βοπουἱ2 ρο

ι·έτοτυπι €0ΠΗ!Ι0,φ105ιΠΙ'0 τει:ομα

ω: άο!πτ ριιπἰτί ε: ΐοτπω Παππά ἰιι

και" δ: ρτα:σίΠηιιΙα Παπ Μετα ί`οπ:ι

Β22,όσβ€Βΐ ίπποΙΙι€Ι ροκ €υι·ει:ητεκ.

ιο ι;|ιθα ρω ω: μπε ειΠεεαΚ2. “επι

Ροοε,ηυὸ‹Ι εμιίάαπτ Ι:πτο Ππ:τω ΦΠ

πτἰΜ :σε πιο” , σ.Πώτιπ ηιιὸά το: δ:

Ιαπω Μ:: έ" άοππο Τίκίί,Ρετο Μυ

ὰὶοε,‹:ιυὁἀ ὶρΓε ο!ΐκίο Πιο θεία:

ίκηυΜ 8‹ τΕπιετὶ Η: ΜΒΑ όοι·πο,επ

Βοι: Πι υετΠ:ιποάο ι1ιιατίωτ,οπ έυ

όεκ !ιοε ?ποτε ροΜτ ώ: ἰιπο.8£ ΡΗ

ωὁ οἰἀο:ιιτ‹:|ιιὸὸ ροίἔἱτ,ρει· Ιοἔεππ

Γεωέ τεττοεπτιπ ἐ ίυ8ει,ι.π εοάδι·ίιπ.

!.ίἱ ςυίε Γοτι.ιο.ε5Βο 06 ΦΠ ὶΠικἱ πι.

!ιοπάιιπι Μ :ση εςιτεπτἰετπ:υτ $Εάε

ΙοείΒιιε 8: ΓεοαιιιῶοοΓιι¦.Ι.ῳ1ὸά ια:

τὸ.δο!υ.ὰἱε, ςιιὸά μοΒίτ Ιυάε:: ε:

οίΒείο Γυοίιηιιικετε όο ταπ:Π&π.
Με ΜΜΜ Ι.ΓοΙοιπ.8: 5.6ΡτίΒί.τμιία

Μα· :ιᾶίοηέε που εοπιρεΙΙἰτιιτ ςυἱε

ἰικἱὶεπο Γιπέ, Για! ο!ΉεΙο Ξιιτ!ίι:Εε. 8:

Ϊαοἰτ οσε! ποτ.ΕυΓώ «Η πιιιΜε φις

Ιὶἱοπ1ιιε ίπ ιικιΜΐοίίε.5.ροπο ςιιὁά

ε!ἱεμιἰε ΐοι:ίτ πιἰΪιἱ Έυπιπω,ΡεΙο ἐ Μ

ω: οι εσωρο!!αι ιποἰποε υπ ἰπἀἰεα

το άεΒοαιπ Ηπεε ό: Πιττει: ηυ:ει·ίιυτ

ι·ιιιτηυΜ Ρ0ἴ8ἰΙ.ἀἱ€ οι ]..ίπ πι.ι1ν.τίίω

εἱρπ, Νιπιε ΔΗ· ιιΜουάι.πη. -6. Ρο

πω. Οεπάίπιιε.

Α ο Ν ο τ. Δ $Ρι·ειυόυΙο1°ε.

Λεω: Μ: |ἱΩῇιτΔκΜ.Αὶοκαπιἰ.:οη|ἱἔΩ

σε::ν.Κο.:ξβζτκ!ή.φ· Μ 9ισσ έ9β,·8βατ

“τη σ άω»ιπιππ,πωε Λίε.τ.εοπβφΙαν.

(9 ίπ ?κο ‹ἔ#ν·£βστ£ισυπ φ· ο·άμπα.ιιΒ

άμι· Κο.σοηβ.:Ι.Βει·.

().άο Γ8ῖ.ῇι8ιΙ1.'.τ0τ1ιΙ1Τ€Πἀἱ.ά ηιιία Β ΐοοτρστεΙί8.ΑάάεκοωαΜω σοπ

εά οίΗείωπι 1ικΠω Γρυθετ Ηκ]υί- /ΞΖω.:Ι.Βου·.

:σε ι10τίΜΙσπ1,υτ Ω.‹Ιο εάσπάο.Ι.ίε ο ΩΓΗιι·. :ΗΜ 9ωρα»ωρι £ωρο»ω.2.

;Ιωά ι]υειπ.ά @κι εουυεπίτ Βοσο ?ηρω”β,.ι0.Α“_ν_80"β.ει.·ικν.ΩιΡ.

@ἔσω ρτΜΜιζ 8εσ.ιπ !·Εάσ οΠισίο μ·σηβ.,ι·κή.Βοη

Ρτεἱῖἀἰε.ἱ.σ:οπΞτι1ἰτ.δ£ 80άεπτ ωω.ι. ά (Ρυιιέωπιιτ. ΑΜ: Μάαιάκω πω.

ΜΕ: ιμιίε τεφιι6Ι.ΙοτετεΠ,ικ (μυ: τσπβ.ά.Φ· Μ "Με απ απο" πκ·Ε2οτάσ

π: Μι πηΙθ πωπω Ευ!Ηιυ.όε Με ωωκ›· πω” εο»:ΜΠωι£ο .άι 9:40 ωάσ

:1ιιίΠιιπ Γυἰ υεΙειΠεπὶ ἱυτἰε.εἰτοει δ· ΒαΙ.‹ο›ι/ῖ.σΙῇ.ν.ΙΙΒ.Βσ·.

πεταει ω: ΡτἰιπἱΡἰ5 ίπτετεΠ Ισ. ο (Ι8ηοι·εωετέτ.Α.Μεαπβακιο]ωικ

ευρΗ:ωε ΜΒετ: Πιβάε&οπαι Η: απ· :ο,‹Ια6ά›·εωρ:ἔ: Μοσκάπωιωι ρωΙ«ων

:Ιιοπ.ιιτ 2υάίεεε Με φ1οηιιο Πιέϊκι- Ραπα,ιιοπ ΜΜΜ:: Με», ε·αφ:ΞποιΣκο.

8ἰο.ῷ.:οἔπἰτἄ.Εοὁιτἑ υἰὸειιιτι3υὸ‹ζ ΜΉη(α 2ηοπ:ΜΜ ρ·.ιβω5:ιω·:κι του”

πωπω: εο,‹4υἱ:ι Με ὸισἰ:,ηιιὸ πιο /Μιιϋ Κοω.σἴυ,/ἱἰ.::‹:Ιωω›ῇ.Βε›·.

πιω εοείωι· ΗκΠεαι·ο Έυτέ.$άι:Ρυμ ΐ (Νοτι ρω ιτιπ. »Μάο ιμσάκσφά:

Γκ:τίρκίε υετΒιε.Ι.ί`ο!ειιτ.Η·.ἀε εοπάί- ωα!ο/ΒΠοωπ εοπκΙΠιΐ ρωιωω·άά πι:

£ωοοε οἱ: τυφέ σειιΐαιιι.Ι.€άεω.6.Π Μω:ιπποΜι ΑΙο:Μοπ[ί.σ.τοϋι].Βοτ,

1ίΒί.πεσ οΒΠ.ι:!ιδΒι Ι.τοςυίτἐόἰ.εΙυίΔ ΒΕ ΪΑἱΪΔτίἰ8. Πι113.

:μισά ΞΒιἀἱεἱκυτ άο ΪιἔἰτἱιιοΓετιιο, 5 ν Μ Μ Α 11 Ι ν Μ.

Μάσα:: ΓΡεο5::Ιο ἐπι:Ιιι πω απ: α: 1 ΜΜΜ ΨιΙάβ.

Ραώπω



ΠΕ ΡΑΙ.$ΑΚΠ8. ει;

ι Ραξΐεπι μα: »παώ τουιωΕπι:τω·.

σ Ρ4ἰ|ῖ εσδιιιιιο,α›ιβαι σιιιέωει· Θ· :Μο

τιιιιιαίι:ετ.

η Ραζβιι·π ιιψι·ωπο:Μιπβσίειιι πιά |ΐα·Ξ

|:πιεπ:,9κωποιίο έιβ.ιι·ι 48|ι ιιισιικ.βι·

. Μπι.

$' Σασί: και” ἰπβπιιιιιἔτο,β ιἰιαι2β Η”

-[Μιει·ε άι ΙΙβ,ΗΠ ιιι/!υ·ιυπειιιακι ω: 2ο

:ο αυτι:: ιπι·ιένιω,Θ· απμβασισιι: Ειιρ›·ιι

β718ιιΔιικιβιωΜ,Φ ασ κιωιμι·ιΡα

πα ριωιιιιω·. -

Ο Ραίβ ωεπσίιψι·κπιυπω Μ έσα·κπέιωι

σακιά ι·εἰεἔιιτιιι·.Ιι·ευι ει: μι:·παπι

εισέΜ2,9κέ ω: ρ%02φα2ιοπιδΜ κι ὰ,

δικα

7 Ιπβι·ιακιοκιίΐ ςβζβικρἰἐι·ἰ2ε:· ρτοἄισἔἱιἴ

ββιρει· εκιάαι2ίβι/μείο:ιε 2ί!ίω/Βι·αι

ιιιι·/έιιωιω,αιι ρ·οάιισεκιβι μιιιισιι

έκ: άεβαδικεί αΙιιςβ]ςιζβ.

8 Ιυιβν·ωποπω ιιι/δ 6'00ΙΒΜΒΡΙΝ'ι8 :ιψἰι

2ιιία,9ιιοι·ιυιι πωσ” £έΜπιβωιπι ερ,

οι ¦υ·ηποπ Μ: ι·επιβω2ιστ |;:φουι ιιι

ΜΜΜ.

ρ Ιιι/ΜιπισιιΩο[ἀπὸ αι[Με ἐκ οι: ραι·:ο,

ιιι 9" πο” ψ κι: ι:Π9πω , ιπΡωιέοΜυ·

κανι: ω!ί Επ[Μππαι:ο.

ιο ΒιΜκ πώσηιι·οέιι:επ: , ακρακαβιβ

ΡισκιαΜι·.

π Παω ραιω ςιιακ ΡπσπἰΩισηἔιΜιΜμου

έιιαοκ ιιιΠΜΜειιτκκι,ιωκ |:ιώΙΜ άι

βιπέἶΙοιισ , κι” |είικι·22 πιο! ιδιιοπιιιει

τ!! , ειὶπι /ἔαα έ» σοβ2,9κι Ιιτσέυσίι

π]Μ.

ιι Ραζ/ἰε @Μια μι· :ΜΜΜ ?κοκυιΜ·

Ρ,°σά8ι:Ιιέψ ΗΜ Ρ0β€4 ΡΜ Μιὰ , ο·

1ΞΗ άσκιιιιεια:ια·, ειιόάβιιι|Εισι , κι·

Μίουιέ:ιασ ΗΜ ιιωιικι·,ωι ρωιέ::ισ έκ

19Ψ)·
η 5ωππο ἐΙεσπ£ε,‹Ιι4ὶρ›·ο‹ἰιικο›·Ι£ βσδι

ιψει,ρωπίαιαφηβΜΙιτα ,β ΤΜιισ

ΡΙΜΉ° ιιι/Ισ: ρι·οιἰακαι , πω· 9ιιο:βι

πωπω Φεβιβω,αιι-β:ριικιυπέα. _

η5ωσιιιο ιίέσωπ,επιβ:αι·ιι _βιζ[ωπ Μ.

-βι·κπιεπιπω,ρωίαπαι· ίπ ι·ο.Ιιδι·ιΞ ,β

ιιυται·έια ίπ ιιί?ισ ασια Μέσι· ι:Πειιιά.

απ: αυτεσἄ:Ω,ιιεἰβζ/ἱιυι/:ι·ιὐαΙ,ππ|ισ

πέαικι·ραιωβαΜ2Ι.

η· Ταβε!!ιο κα! καίω: υπαιιιβ|Μ3· ιἰΙἔΪα Ε:

· 1ΠιιΜ απ:: α|ισι·2ιικΐ,ακ Ισπει::ισησαυ -

πα 9ιιἰά έ: ιιίΞεισι|ιιαω. :πιο

"ἀ]ἰι:ιι£ἱ|2%£|ἐτ›°£!ι$.

ι6 Α έκοσαιω ιιΠοδιΐι ιιι καιαββξ/?σω Μ·

βι·ιιικεπωω ποσά/ώ π:[Ι::, «ιιι Ριιιιισ

ω· ι|ι·ρί/ξι.

η Ρω6.ω Ψσοπιοιἱυμπω φαιά ωρι

Ρει·ιοι·ι σαβ «ΠοδαικΜρω :φα

σα!19ιΜυπ έκβπιπτυπωωβιουιΜ· κα!

ἰὅιιοπιιιιστ.

18 5ι·πτοιΝιι Ιπω,0θ α!!εδα:ΕοιιοιιιβΜ

ίεδιά και ἰι·ι·ιιιιὐὐ£ισι·.

η· Ραζ/ϊτωβι!ιι Ι»ΙΜιπιεικο πο! :υβιυπἄο

ορροβια , ?Μι Ρεπιίειιιε ιια·ιψιτιοικ

έκβι·κπισκ:ιππ α::ιιιιοπι Μἔάιινι,ι‹εἱ

σ.: Ω]ΜΜΒιι€0 Ιωο·πίΖωσ ιιιἰΜ Ρο-β'Ει,

πιΕπιπιδ έκφειιω.

ιο ΝΜΜΜαα·ιι/Μπι·,9κθά:οωρο[ικι·ίε

_βΜοπι έκβπωιοπ2ιππ . ροπ:Ραπσι2]έ

ασκ/Μιάσ,ψ· ιΐισιιέβάι·Σιιβοπέδια πιο

|-ιιδιτ,απ |ιαΙιεδιΜηιι·ο οδ/ξβο,6τ ατι

_βιέα ρι·ιιΙωάΙσε: οπιώοι·ι εδΕπ:/ιικΜ

έ: ιιοππι.

ει Ριιζ[ί ικσκβπα , εκδάβιωι: 2ς[!ε:ρ·ο

άκ.να·Ει απ” 2ψάίκω ιρβ:,9κοπιυπ ώ·

βιι/ΐσ[ιιΞ: σο: έκέιιι·ι2ο.τ Ρι2"έφ πο” :ό

πιω άφοβιβα , «με με” ρωιίυιάί

ιιοιιΞἔΔ. Ε: ?κά έα σο,9ιιΕβωι»ι μι·

ω» ΘΗιΞΙΙΙ ειιοιία"έωΙΙ αΐτικαιπ οί"

Ροβει.

ιι Μθη/8,'ΕΜ κε!!!ικοι·απι που ία|Ιαπι 2:

πω: έκ ιἰσΜ0,σ2ι Ριιιιέι·φοβ2:.

η Ασσαβ:Ιοπο έκβιωτιιώ μι· ωι99].ι'ιο

παπι απιφ:ιιικ,Θ· 2;|ῖε.τ εφαβψω

φ· σα!κιππίο]άω,ωι 4£σισ|Ξ£0:· ιἰςβιΙω

β Ρισκιοικι·.

«η ΝιππἰΜ οσωπικιιιΞ απ άι·19:0ΐιμπα.

"σεβ ι·:ΜΜΒ :ΙΜβο«και ιιστι σίτισ

ώμο·



ω!. ΒΕ ΡΑί.8ΛΚίί8:

Μία ό' τσίιί|ί ίίοπαῇ‹ίε πω:: ίίι|ίί·πι

:κοπο ίΖαιωτ ὰ τω”, παπί @Ιβά

|Ελπί,ψ πο» @Εβα »ή ρί·ορτ/ίπεπι

::::κ].δί,απ "Μπιρωπωι

η· Ιπρπιπ:επίπω εμπιίτίαΜ ί·:ρεί·ίτατ·[ιί

@ίπ είναι ίπάίδίίσωπι ,πω" φάω Ι

τιοωί·ίτα κωτισηίιπ ποτίυ·πισ φ· που;

[τα ρί·πιίικοπε,2:πωωί· μια::

:.6 Τεβι2 οί:ροπάρρυί~τωίω πί·τία:ίτ2,

β|ίιρ:ί· :πιο σοίιπίπίπωιί· ιίί:εφε τιτί

βΜ,α:$ τίττοέο:κί· πω:: :τι σπίτι:: Μ.

:·ί:Ιτίτ. π.

η ίπ|ίί·ίιυίτπ:ο ρί·οιίκδο :επί Επίίίσε μι·

· :ΙΗΟΜί4Μ ίίΙΙ:Μιττυπ ιί2:επτ:·πι/έ κά·

Ι:: κ” :·ο,|ί πω: πω: π: Με: πίπιΕ ιίοΜἰ4

ίπ , @πι ιίίί]έί·επτωβ ίπ πιίκΠΙοίίπ π.

πτίπίία]ίδίω τίτι|ιίί Μάίίίσπιπ,τιπ με

πατω-ρί·οιίκεείιτ 2πηκανπβίβί·ίίς.

Η ΝοΜτίιαβεί: πίίίίί έκβί·ππίσπ:ί?,ροβ ι)

:Μπρικ ρω Μιμί ,πω έπί :ίιβί·πίσ

ρπίοίίπι,ίΠο ιίί:ί:/δπωι ττωί·άπί·ί “Μέ θ:

β:ίβ':,ππροβίω Μπιτ: έα .πιώ και”

β".

η Βοίία ί·οδιοίκτέτετ πω: ρί·ιβωίτίστ,Φ·

ότι μπω: ::ς|ίίτισ :τω Μρωτί.

:ο πωπω σοπάἔπα:ασ έ: β:Μί,ίμίαβί

@κι ίπ]ίί·ίωιοπ:πίπ :οπβτεί·πτ ,βίδα

τ:βί·πίπίοκτ πί·τί:/ίω ίυβίι:επτία,απ

ΜΒ: τψπωτίυ καίω”.

π: ίαὐεί[ίοβΜείβωσΜ τουυπίβτ,ρο]ίω
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1ίωιψίί ίπ'όίίο ιίοίίτίτ ιίιτ.τ,επ ΜΜΜ

τείκα8πί·ρακαβίβ.

η 8Μπισ1ίστπτο τμί3:ί ίιπ!ίπί)Μ·ίω ίπ
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[πώ μι:: ίίβ.σώπκχ[ί πσωί·ίια/Σκία2 3

ΜΙΜππι·πι·πίπ βρεί· ηίί:ίπειίυπε τί!

δίπί·τυπ ί.ίσκοτωίίά·ά πω: ί-ί-ίπ-πτΜί

ω ίπ κεφί·ο , ερ· [ο είνα: ίπ:#ί:·ίω

α::@Με1ίατιστί , ταΜΜΜίπωί."

τί

ίπρτεπιίω.

ΝνΝ Ο πετὸ είί πίιίεπτίιιίπ :ίε

ΓειίΓειτίίί ό: Βιίίίτει:ίΒιίε.πιιίιί Π:

ί:ιίΠίίπ.πίίιποίο εοπ·ιττίί:::ί:πτ,ου:ιίί·

:ετ τ:ο€ποίί:τι:ιιτ , πίίίΒικ Πι0τί18 εδ

ίπί::τίτιίτ,6τ πω: Π: ΜΗ ρα:πε .'* Π!

ιιυ:είπ ?πίσω ίππ:πιίο πετίπί:ί::π: ίπ

ΐιιι:ίίεπ.άείπΠί:π.ειιιί.ίπ ρίίπείρ.:·ο

πω”. δ: εοτππίί::ί:πτ ετίπιεπ ί::ίίίί

;ίοίο 2ιέ:ί1ίί3ίΚ0,δι' πορ πίί:ετ:υ: Ωω

τ: επί οτπείίΞ,τίε ειί.ί.πει: οίκω.

ρίἔπί.εοπίπίί::ί:υτ "' πιτ:επι ί·.ειίΠίπί

πιιίί:ίτ πιοιίίε,ρπτει ΙΕτίρ:ιίτ:ί : π: πιω

Γ:τίίκι:,ίίπε πείε:ί:.ί:ετπιίίθο , π: ίπ

:είίε,8ε οπί πεείρί: ρτα:ίπιπ,π: ΐετεί:

ΕεΨπίρπίί.Βίπ,πεί ποπ Γεω:: , 8: :μή

π τε ε ί π: ιί:ίτιίτ ίπ :Με επτίο .

Ι:επί εοίἔίίπί:ίί:ιίτ ΒιίΓιίπί ίίιδίξ,ιί: ίπ

Μία πίοπε:π Β , πεί ίπ ριίτιπ ίῖίρρο›

ίί:ο,πεί ίπ ίπεπΠίτιί.Ι:επί ί:οπίίπίί:ί.

ω: ΡοίΓιίπί ιίΓπ ε, ιί:ίπ :το τίπί π:ί:ίίτ

ΐειίίίε ιπίίτυπίε:ίε,πεί π Γερί:·θί: ρω

πίίίίτε , πεί Βιίίίε ιπίί8πιίε π: ιιίὶίε.

Ι:επί ΕίιίΠίίπ εοπίπίί::ί:,πιίί :Μπιθ

:πίπ :ΞίέΙιιί:,εοττυρί:,υ|εί ‹ίείεπί:,πεί

σ.ίιπ ε ί :ί εοττιί πρι: οί :Μπρικ
:απ ίπΓοίί:ίιίπι Ξεπιίί:ίίίί, δ: πω

πιω:: πρωί Γ:: ἀφοῦ:: :ιιίπετΓ:ίτίο

ρτοιίίτίοτί: ά . Ι:Ξ δ: πιίί ρτίπείρίπεί

ρτείί‹ίί ππέ:ί:ίίτ,πεί ρε: οί:τερ:ίοίίίΞ

πίίπιίί‹ί οίί:ίπιίετί:,:επε:πτ ραπ:: ?Η

ίί:ί:ίπιίίί αι::επι πω” τ:οίπίπί::ί: πι·

:οτ πεί τ:πτειτοτ πίίιίε,πεί πιιί :ίεροίίο

:ο οί:ι·ίτ:ίο τ:::ίοπείπ ποπ τε:ίιίί: ,πεί

οιίΞιίο .ίίίπιίίπ ΗΜ ίπ :είίππίεπτο ίπ

ί`ετίί›ί:.‹.ίε ππίππτ οπίπίΒιί:,8: :είπω

:ίιίππιίο ΓπίΠίίπ εοπίιπίπί:πτ,‹ίίε ρίε

πε π: ιίο:.‹ίοπίί.Αιο ίπ ί”ππ·ίπί:ι,εοίί.

:ι:.*()ο8ποί:ίτιίτ είπ:επ·ί ιίε θίίΓο :ή

πιίπ:ιίίτετ δ: είιιίίιτετ : δ: π στίπίίπείίίω

τετ ὰ ρε: :ιτ:επίπ:ίοπεπί,τιιπε ασιτία

:οτί δΜεειίίδ:0 ίπί·ιίπίίοί: οτοΒι:ίο:

ιι: (ζω ίεεεπι Οοτπε.ιίε ΒιίΒε.7.ιίίίί

6ίίίΙί:

 



ΠΕ ΕΑΙ.$ ΑΚΙΙ$. ει.:

άπίΙίτι:: πικαπ: ι:ο8ποΓι:::πτ Ρε: ει:

::οοποποπι δ: :ορΙιαιτιοποπι, δαππ::

Ι::πιο: Ριοι:επι: ειιππιιπ:ι:ίο: π: Ο.ιιά ;

1ε8.Οο:π.άο ΗιΙΠε.!.π.8: Η πω Μπα:

πιοπ:ππι Γ:ιΙΓππι ειπιιίτε: ποΙ ετιι·ιππι:

Με: πω:Ριεπο , π:ιππι ΡοίΒιτπ ροπ

ο:: πεε:ιΩ::ι: πι: θιΙΓο πο1ποπ.άικιΓπ

μὲ :ιπο:ποπο π:: πικαπ οο8πο

Γεπιπτ πο: επορ:ιοπεππ,& πι: Η ποΙἱ:

Ρτιπιο π8ί πωιιωι πει σιπιιπ::Ιί:οι·,

Ρο:οί::π: Ο.εο.Ι.ά:ιπιπο. Εἰ: αυτό ρετ

.πε πια δέ :ραπ ΗΙδ,ίπ Ιιοι::ο ποπ::

πε ά::Ρο::α:ιο,8ε βοποτιΐ οποιίι:ειτιο.

Ι:: Γε:πο ππ:ἔ: ει: ειπε ραπ:: ιιΙ:ιτπππι

Γ:ιρρΙι::ιιΞιπ: :Ἐπὶ Ι.Ποιπ.οΙο ίαΙ.Ι.ι. δ:

ιπίΗ:.4Ιε Ρ:ιοΙι.ιπάιο. Θ.ι:επι Μ:: Ωω.

:πιο ρποΙ.ιπάιο.Ι.ιι.ο.Η.8: παπι: πιπ;

:ο πι€ιπ:ι ειπποε: π: Ο.οο.!.πιιε:ι:Ι:ι.

$ι-:ά πω, φπα ποπ ιπ·ιΡοπι:πτ απ·

επι πιο. Ραπ:: πι: εοπίπε:πάέπε , 8:

:μια ποπ πππιπ: περο::ει:ιοπιοπε,ία

τι: πι:: ποτοί: , οικω Ραπ:: :ΠΠ πο

πο:: ιιπροπι Γ::ι:ππεΙππι ΐοι·π·ιεΐ Παπ

::,8: Η π:: πω: ποπ Π: Πει:ιιπιτπ , ππὸά

:πε ιπ:Ροππ:πτοόΓποτε:πποπ ποι:ειι·- ο

πω:: :ΜΜΜ τοΙιπππΔ:πι·. ..ι πο:: Η::

:ηπα Ια. πι.. οι::ταοι·π.ει·ιιπι.!.Γαι:

::ιιΜτιί.ο.Γππ: ειπ:ιι:οΞ. απο επιΠ.ριι

πει.Ι.ειπ ίπ πωπω. 8ιππω ο Ιοπ8:ι ώ

Γπο:ι.ιάο.Ι.ι.Η.πο ρα:π.Ι.ποπιο.1πά π.

:πω Ι.οπιοιιτά.Π πο:ατιιι: ί·Ε·ι:ε:ι: οι

πω. :παταω . πι." πιιιπ:ιπι παπί

ειπιι::ει·ε:πτ :ο Ε.οπιοαι·.πε :το πο: οι

ία:π ::πα:::ιιπ ίΕι·ΙΡΠ:, πιο: Μπι:: Γει·

ιιι::πι·:8: π:: Γεπ:ιππ: :ποπ π. Αιει:. -

ό

4. 8ττππι:ιπΙ:: πω.: Νο.:πιπεπ πιώ::

πιι]·-ε:έ:ιιι οί: ιπ:οτ επιπ, πρ: Γεειτ,ιιεΙ

Εε:ί Επι: πισω. ιπίπ:ιπιιτ:ιιιπ: 8: ω, 7

εμ: ΓοΙππιπιοπο ΒΙΓο :π “Με π::

:πι· ιπίπππ·ιεπ:ο. Ναι:: Επίπππε :Μάο

5πί::ιιιπεπ:ο πιο, Με: παω" π.

πί`π :Με ίπί::ππιεπ:ί,ποπ Ρ:οΡ:ειοπ

παπα:: ΕΜ ιεπι:ειτ. ΑΙΜ: :ιπ:επι πι::

ι

πω: Ι·ΣιΙΠ:ει:ίε ποπ Επι: , :ιοπίπεπάο

πι: ιιΓπ,Ρωιι:: απ:: δ: Β·ειπάε:π: πω.

Ι.Β:ΙΓοε εοπί·οιΙΙοε. "' Ε: πο:.ε:ι.4ιπ :Ρ

Π Μ:: , :1πιιπ αιιπίἰε π:ι:πι· ιιΙιππο ιπ

Πτιι:ποπ:ο, πιο: Γ:: εοπίπετο π. πο:

:Ρίίπε ιπίὶ:ππιεπτἱ,‹:ιπὸπ πιο:: ιπίὶ:ι.ι

πιοπ:ππι Μπι! ιιιτιοπε οπο: οι: το:ο:

π: οι:: Η.ιπίϊτπ.Ι.Π ει:!πε:Γειιιιι:.Ι:οπ1

ποτ.πιιόπ Με, ππι Γεώ: Β:ΙΓππ: πω.

ιποπ:ππι : δ: Με, οπΕΒ:ΙΓο ππ:π: ιπ

ίῖτππιεπ:ο,ρπ:ὶ ρωπειρππιιιπ:π:: π:

Ο.εο.:ιτπ.Ι.Π πω). οοιΠειΙΙοε. 84 ΟΠ

του: πο! εισι:πΓα.πιο:.ΐποι·.Ι.ιιι. * πρι::

πο.πιιὸἀἰΙΙε ΓοΙπιπιποπο,ι:ιιιι π:ί:πι,

ι·πιππε ρππιτπ:: οπο: :Πο τω:: ίπ πε

αππιππι ιεΙεἔιι:πι:π: :Εοο.:ι:.Ι.Ε.ιΙΠ.

5.οιπιπο.άο. ποτὸ σπα. πε Μπα. δ:

πι: ΡΙοι·ιππε άο&. άοι:οπ: πο: , οπο:

πΙιππίο°π:απιιι:ιιιΠ:ι.ιπιέ:ιε,:πΙι πω

:::Π.::ιοπι: π:ι. Εεο ΛΙοε::πε πιο: :επ

ιπί::ιιιπεπτο :π πο... οαπίΞι,ππὸἀ πι

:το δ: :Ποιο πωπω, 8: ο:ππι Παπά::

αιτετε.νοιππι Η πο τδροι·ο προαιι::

Β:ΙΓπιπ :π :στο πἐ :π μα:: π.. ,πιω

6: ρ:ο:ι:Πο: ° οι: :πε πιο ποίιίπο:ε δ:

ιιΜϊίπεο :ο πΓπ ιρδπείπί::πιποπτι.86

Ξπὸιι! :ειπε ρ:ο:οΠα:ιο Π: :::Ιπιι::οπ

ιι , άπο: επι:: επι:οιπ: Ραπ:: ΕΜΠ,

ο:οοπτπι2$ι:: Ιι:8οιπ Οι:: ασεπ:: Ι.ίἰ

οπιά::ιπ. .πε ποΙο.Ι.εΙοοππ:ι:ι. 9'.Π

Ρ:οι:π:.4:οι.8ι έἰόε άπιπ.ιπΓει:.Ι.ρτα:

το: από Η οοπ:τοπο:Πει.8: Ι.ππι πω.

ῇ.ι.8εΙ.Π Ρ:οπτιε:ει:ι:. ;.ΡΙ.·ι:ιιι:.8‹ :π

πιι:Β.άε τοί:ιο.6.Π ποι·ὸ. δ: :Εάε·Ρο.Ι.

Β π. ιπποι2:πε.& πι.. Ροτι.π.ττπάι.
Ι.ί5:ιποοίτο:.φιοπ επτα:: :ιπιε Ροίέι:

Π· :ιοΠιπ:·:τε πο πΓπ ιιιί:ιππιοπ:οιππ·ι,

Ρε:ετ:πτ πιο ΜΠ!.Π οπιιι. "° δώ πο

πε , ιιιί:ι·ππιδ:πιπ πωπω:παπι

θ:πτπ οί: , ό: πωπω:: ιπαπιίι:Πο :οτε

!πΓΡεδ:ππι,ποπ ί.:1Γπιιι,8:ιιιτε οί: Γ::π

τω:: Βιμ:: επιάι·:π:ι ΓπΓΡιειοπο:οιιοο

πω: πππι1πιπ ριοάπα:πε π: π:: πιο

Ρ Ρ ρππ:επάπε



μι; πο. ι=ΑΜΑπιιε,

πππιοπιιιιι , πο! φιοπιιο. πιο ποπ

ποπ,Ιιοοτ ιπιιιππιοπτπιπ εποε: πιιι

οπε,πιίι οιοο!ποέε οι ιπΠιπιιιοπτο ε

πε ιππωπ,0,πο οιοοειτ.Ι.ιποοιπιιε.

* Ροπο ιπιιιπιποτπιπ πιο τ:ιΙο, οιιὸτι

οποιοι πιοπιοιει Επι: οιιριτιιιο. ιπ Γ: οδ

τιποετ:ιπ ππο ποιό ιριοιππι οιιριιιιιο

ιππι οοπιιοτ ιρΓπιιι ιπΠιιιπιοπώ πιο

ιἱιΙ!ἰιπι,ιπ οο:τοιιε ποιὸ οπιπιοπε οίΪο

ποιππι; πποιιιιιι,πιιποπιά τοτπιιι ιπ

Πιππιοπτππι οι.ιΓοειτιιι οπο ΒιιΙΓπιπ 98:

Ριιιπὸ πιι:Ιοτιιι· οπὸιι ποπ! Νπιπ ποπ

οοπΓοτπιοπιπιπο ΓιιΙΓπιιι,οποπ ιππο

τπιπιιπιοιιιιο ιιοιιτειιιτ:ιιτ ιΕιιο ιοε.

ιι.Ι.οιιιιι ιιιιιιε.β.ιι:οιοε πιοπε. πε πω;

ποπ οιοοοπιπι πττοιιιιοιο ριεοιπιιοπ

οπὸει ιιΙιοπι:Εοιοάπιιιττοποε, οποι

οοπιιιιτ Εοιο εΙΓοε; πιο‹ιο οπιοιιιπι

απ οιοοιιοοπι Ριιπιπτυι,άτοποπτπι

Ροοπο εππ.ιιιο οικω πιο” Ριοιιιπιιι

ιΠοε πιο» τοΠοε, οιιοιι οποιοτπι πο;

πο οιπ,ιιιπι ποπ:πτ ο.ιιο£ιιπι.ι.Μ

Η οιιοπιπΙπιιι.* Σου! οποιο οππιοτπιιι

Ιο,οπιι`ειΙΓπιπ ιπΠιππιοπτππι Ριοοπ-ι

οιτ,ποπιιποιτο ιιιθ'οιοπτιο επ Γοιποιιτ

πο1ι8ποιειποιιικι.Ι.ιι ίειΙΓοι.Ω.οο.8ς

ιπ οο οπι πιοιιιιιιιτ τοΠοε διΙΓοε πι ο

οιιε.ΚοΓΡοπ.οιιὸιι ιΙΙο,οιιι ι πιιιιιπιοιι

το 'πιιιιιιιτ , ποτοιιιτ ιιοΙιοοιιιιο Γπροι

πω ιπίὶιππιοπτιε , ιιιποιιπι ποια ιιοι

ποπ ,τω Γοοιιε οίι ιπ Ριοόποοπτο το.

Ποε,‹ιπι ιδιιοιιιπε Εὶιιτ,οπι‹ι ιΡΙι οπο.

τιππι:πτ Με ποοπι.ιο.άο.Ι.οιιιοοπιά. Π· Π” "” “τι Ρ0πο οι πιφπΡιοουιιι

ιιι απο ίπιτ.Βοιπι. Ι.ιιοιπιπριιιοτιι..

τππι.Ιιοπι ροτπιο Πιπτ πιο!Ιιοποιο, πό

οιπΓροιπποειπτιι.οο Ραιι.ι.ιπτοιριο

πιτιοποιπ.8ι (Με ι.π.ιπ. τοΙ.Ι.ι. μι.

Εοοπτιἐ πιιιοιπι, πιω τοτΓππτ οποι

ιπΙ.τ,οιιοτ απο Γοοτοπτιπ,τοτ Γππτ ιπ

Πιιιπιοπτπ , οποι ΠιπταιριτπΙει. Ποιο

τιιιιιΓιο1.Ι,Π οι: πισω πο: ΠΪιιο ποι.

οοιι€.οι ι.Γοιιο ιιοοοπιπε,ιπ Ριιπ.8ο ι.

οποιο ριπιιωπ. δ! Με ιπιπ.Ι.οτιππι.

"πιο οπιᾶ.ι.οιιο‹ι ιιιοιτιιι.ιπ Ριιπ.

1τοιπ που: τοπιο τοτπιπ ιωπιιιοπο

1ποπιππιιιιΓοο&πιπ:πτ ιΕοποπιιιά.το

Πα.σ.Ροτ.Ι.;.ἐ,ιι ποιο .το οπο' 8ο Οοο

ΒιιΓο: τοΠοε(ι ποιοιπο πιπιοπ) ΡιιοΙι

οπο: τοιιιοπι ιέτπιιποιοτιιι πω, οποά

ιΡπ ΠιπτΒιΙΠ ,πιο ιιπτέ πιιιιΙοπιιππο

οοιππι πττοιπιιιοπιοπο πιιτιιιιιι απ

Γει:πιτποπιά μιπιοιξ πο Εππω.οπια.

πο $πιιι.ιιιοιτ οπὸιι ίιο:οπιε οοιτιοιιι

τω: ποιο ποπ οπιοτ.ΕΕι:Ιο 1ιο.1ιο.οι1ιμ

1.ιι.ς,π «μια οπο πιοπεΙο ιιττοίπιτιο

πιω:: ποπ οοππποιιιτιοποιο ιιοΙππι

ο6πιιττιτ,Ιιοοτ ἐΡιιποιοιο Γποιιτ ιΒιιο

ιειπε.ιιι€.θάο ραδι.Ι.ιπιιΓεοπτιιιιπ.5.

ίιπο.8ι πιο οιιοορι.οοΙι.Ι.ιι. 5'.οιιοει'

δ: ιπιιιτ.ιιο ιιοπιιιι.ιοι.ιιο. “οι ίπ!"

πιο ιπιοι ιπιτια οι ΕπιίΓο ιιοπποιετιι.

ποτο.ιπιο οππο.Ι.ιι.εά ιιπ,Γοοπποππι η ιΕοποτι πι :ιπτ οΙππι.Ι.ιιι.ῷ.ιΙΙπ‹ι. "' ΙτιΞ
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τείὶεε , οπἱ :πω τοΙΙΙΙ:πε ω: ποιώ

τιιε,Γε‹Ι οοτιππ πεεεπΠοποπτ Ρκοο:ΐτ,

Γεω οΠεποπτ, οπτδιΙΙΙΙΙ τεΠεε άορο

Ιοετοπτποπίπτοπ εοκοπι Μάϊο, πώ

ο απ! πο έπτειιιιεκπε μπιΙΙ:›ωμεσω

τΙοπε,ποΙ μπε ποπ απο : ουαετἱτιϋ

ποποιπά ιΙεΙ:αιπκΡυπίτέ άε θιΙΐο,8:

οπὸά ΙΙπι Ρυπίεποι παπα Ρι·οοικ:ε π::

οπεὶτπ ΙΡΒ τείὶοωιτὲιιτπεπτο.ΙΕ ω Ια

8επι1πΙΙ:ιπΙ ιΙο ει:ΙιιΙτετπε.Ι.Π πκοτ.Ιο

εππάοτεΐροπΓο . πΙπ Ιοεί:πι·,οποά

οοειιππίε ιαοτρτοΙ:ετιιτ ποπ έπίΙα δ:

ποπ Ιεοπιπιππ : οππι ωππεπ Ρεοπτετ

π1επτιπ10πιππ1 ΡιπατΙπιππ πιπποπε

πωπω: είΙ”πιιιρίΙτ,ποτα·τΙτ οιπ :Μπι

οο8ιιοποτίτ,πει:ιιΓατΙ ὰ :σάκο οι:

πάπΙ:ετΙο.Ιτειπ ΙΙ οιπεΙε·εωΈ ΙΜΗ

::κε :ιίΙἔτἰρΠτ Πω,τοποτικ Μου δω.

:Ισ ΓοΙΠε.οικιιππο Ιε8.πϋ ποπ ιεπεει:

οι: ππ·ε:πτ Ιΐοο.Ι.Β οπίε Ιε8πτΠ . Ρή

ιπο & ΓεεϊπΙο τοΓροπίο.οπτΙππθ Βι

σΙ:ΙΈειά ΙΕπατπΓεοπΓυΙτίι $ιΙΙππΙππιῖ.

ΜΙ οπο Ιπ 8τειιιΕ._6.ΙΙ οιπε εοι:ΙίεΙΙΙοε.

Ν51ΜΗείιΓπ8ίιΙπ Ιιοτπἰπε :ιό Ρα.

πειππ:οπαπποίε ἱπτΙε πό Γοπίπιπτ σέ”

Ι:οδτύ:πτ ΙΈπά πιιιπίείμι.8ζ ‹:Ιε ίπεο.Ι.

οιπιΙ ει·εο.6.υΙτίιπο . Μ] πικαπ ίπ

τπαΙεποπο ποΙιιπτειε Γρεᾶετπτ,π6 επί

τπε.ΙΙΪ‹Ιο ΠαπΙΙε.Ι. Ι)Ιουσ.8:Ι.Ι.6.ρτί

ππο.Ο.‹Ιε πεπτΙΙε.Ι.ίε οπί επτπ τεΙο.Ι'Ε

:Η ΕπττΙε. Ι.οπΙ Ιππππε. :Ισ Ιπίπτέίε.Ι.

οπο‹Ι τοΙρυΒΙΙ.& Μ). ῇ.ίἰ οιπε ιΙοΙο.Ι

ιΙε ταΒυΙ.εΧΙιιΙ›επ.Εεοπππὶ ι.ιίάετπτ,ο,

Επι ποίοΙπεπεΙΙ.ει:8ιιππεπτ. ΙΕπε ουκ

απο οιιίΙπ πιο πωπω ποπ Ξει·Ιτ.ίπ

ΙΙ.8ε Ιου: ΡπεΠιππτ οικω ίπ :ΙπΙ:οΙο Ρο

πιο ΙΙτπΡΙπ:Ιτατε οπ5κπ ιππΙίοΙει ω

οπΙΙΤε: ιπΟ.‹Ιε Με οπΙ ΗΜ εΒΓετἱΒιῖτ.

Ι.Ρεπ πΙτΙππι.8ι ΗΒΗ: ΕΑΠ: Ι.εΙΙιιπε Πιο.

8: Ο.Π ππιπε:ίΡίπι1ι πο. πω: :πίσω

τπιπ.Ι.οπίεΙειιπ.& ΙἙ‹:Ιε Ρα:πΙε.Ι.ίΙ οπίσ

ΔΙἰοπἰ‹1. 6.τε?ωιποπτο.όοπι.ιο ώ τει

τίο οΙΙΙ:ι€22,οιιεε ω” Πεοξτ Ρυπίεπ

ιΙοε:ουΙο Με άετποτπ ΒιΙι πε εοἐπἔ

άει πεππ, οσε “οι καπ ΓΙιΙΙῖκπιε μο

άοίΙ,8: ππ ποσει:ικ πτ8ππιι:π. Ιΐ.εο

:Μπι τΙ:.Ι.ίιπρππετεππ. π.ρτΙπιο.που

Παπά Η πο ΙΙ::ιιο.8ι Ο.‹Ιε Με [Ιω πω π

. Ρ Ρ 3 2ΙΙΙϊτΙΙ:



τ;ο Ι ΒΕ πττωπιτε.

ωτωππτ. ή. δ! πο·οτεετοπο Μπρο

τετο.οθ`ετοπ.Ι.τείειπροι. Ντιππ πο: το.

πε ?πωπω πετ: Ρτοποίτ πτεπτί5 ποο πο

εε: ματ επποτΓσε.Νεπι περοϋπο το

Πίππτ ποπ ἱιππτε πο! ἰπτπτει μτττοπο

ποΓεπποπε π: πό οΞπιττε,πεπτΙπτ τετο

ποπ πεΙ ποεοτ,8ε οεπετπ πποείπο οοπ

@τι Βοποππο πο πποπειτπ τεΠο . ππί

πιω παοκ: , 8: πεποΓποτειτ ετττει

τπτεπποποπι ,ο ετπεπΙοε ποιο: ..το

ΡτοΙ:πιππιιττι.8οΙπ. ποππ.Μεττίπ. πε

Ηπα δ! ποθ.Βοποπίεπ. ΓοΙπππτ π:

πἱοππτ , πτδτοε πείτε: ποπ τοπετί ροπ

π:ι πιο. Ρτοοπτπτ Ρετ τπτε ρω Με

μπε πΙΙοοετε. Ετω παπα: ΓοΙπποπο

ορππιπ πωπιο το ετίι·πίπο ε:φίΙο.

ποτοπτω.Ι.ππ.τπ ε.τω, 8: πιο πτπτετ

οτἰΠἰππιτἱο ΓπττΙΡίεπτίε. δε π.Ι.ίτπρπ

πετεπτ. Με(τω: Μπι. Ιπτετ οπο

ποε.π.τε&ο.ππ Ηπεππ.ΙΈπε ἱπεεπ.τπἰ.

ππιιἴτπΒ.Ι.ῇ.ῷ. ΠΓπΐρίείο. δ£ Ε). Δε! Ιο

εοπτ ΡΙειιτοπι πε ρΙοἔἰετ. Ι. ρτιοΓετ.

σπιτι οποποτπ τἔροτε ειίϋπετετπ Βο

ποπ. εππτ Πτοππο ποᾶ.ποιπἰ. Απτο.

πε 8ττοτοπι μποτ: ΡοτεΠοτε ποίπεπτ,

ε. οοττππ πτε ίἱτππΙ οποπίο ίποίπτίδετ

πο πιιοποπτ τοΠε,ππτ απο ετπεπΙοε

ἴεὶεπτοτἘοΙΓπτπ ππτοτει: : ποΙπἱτ Μοτο

ποιπτ. Απτο. Γυρω Με εππΓει πω”

εοπΠΙίππτ ποπτί.Ι.ετποεττ. πεΚα”.

π ειΙιοτππτ ποδοτπτπ, ππί τ:οπΓπ!πε

τοπ: ΗπεΙίτεττΙΙπιπ αποφ παπα πι

Η ποπ ιεπεττ, τοτίοπτοπο ΡΥ28Π€€πο

ἔειἱε.πετΕιτπ οπτει επτπ πεΙἱπιτἱίἱε ω.

ΜΒετ πΙ6τππτ τεί!εππτ ποτε ποτοππ

οπο ποΙπτ ποτίΕππτ , οτ ιιΒτοππο; πο·

επ οεττππτ ποιπεπ πε!ίδπ,ίΙΙππ ω.

ᾶπιπ εττττποτπιππτίππτ πτεττπτ απο

ΠοΙΙίοποτπε : “απο ετἰπππε ΠεΠίο

πο.Ι. ΠοΠἱοπειτπε. π. ΠεΙΙΙοπεππτπ. ίπ

Ρτίπετρ.ά Βοποτοπίτοτ οοπΓπ!ποτππτ

ὶπΓπΡετ εππποτπ τεΠοτπ παπα απο

οτπτπεττει πεοππητίιετ εοπποπτππ

τί :ποίιτέο Ρο2επειτίο Ρτεοπί&ί. Ντιπ

ποίεππο; ποπ επ ?απο πετεττπΙππο

Με ο,εοπππἰττἰτπτπτΒίττἱοίππτεππ

ττε.έποίιττε πεΙἱΒοτ:ιπ.Ι.ῇ.8εΙἙπεΡω

πἱε.!.πσπίο.8‹ ετττπ πε οτπείο 8: πο

τοΠ.Εππί.πεΙεε.οορ.πο εππίἱτ. πο] πίο

Γεοππππτπ ΠΥπππτ, π: ποΙπίτ ποιο Ιο

ἐετοτΓπρετΙ. πἱ τεΠετττοπτπιπ.ΙΈ πο

ειΙίΪε.ππὸπ πτ2Η :εποε μαπα ίετΙΠτε..

πεεπιπτ: οπἰπ το ΓεἰΡίἱε τπει!οποίπτπ

εοπΓπτπτπ:πππτ οΠ,8: Ρετ οπο ποπ

Ποτίτ, ππἰπ ιππΙεποἰππτ επ'ο&πτπ ω.

οπἰτ.πτἔππτοπτο Ιεξπτπ πΙΙεἔετοτππὶ

Ρτο πιο μπε. Απ απο πποεπίοποτπ

ρω 86 εοπττπ,εΠ το πε ΒιΙπε.Ι. Η πω:

Ιεεπτππτ. Νεππ ΕεΙΠιε τοπιο ρππππτ

πε ΒιΙΓο , πποπτπτο ποπ Ιιεΐετττ πετ

τεπτ , πο! οτπε πτθιτττι ποπ Μουτ: οί..

ί·-ο&ππ·ι : πτ πω. στή πο ΒτΙίΐτ. ίπ ε. τ.

Νοε ρτοπείὶ οποπτ Η εποε: οττππἰ:

Έπ:]:ιεποπ πεπετ ΡΕπΓετοτο πετιιτπ οπο

τ πο ποπο εετ πο. επ ππτοπ

το ε:η·πτ. Ρτπτιὶ. πε Γοτιιτἰπίοἔ8ε εττττπ

οοπεπτ πω. οορίτ. επ Ει!Γατίοτιιιπ. π:

οπτ τΕεοπειπ.Ι. οσο. Ν:ππ Πειτε πω.

(ΜΗ. Όποιο. ίπ οποτε Γπο,ίπ πω. πο

τοπο.π :είπε ππππττοτ ΕτΙΠτατοπτ ίπ

πἰᾶ0 ίπ0,5πο ίτ:ίοπτετ, δυο ἱεποτππ

τετ,πο·π πεπετ είπε πέθππτ:πιτποποπτ

επππ πεπετ πίοετο,πτΠ πποπ Ιπ ιτεττ.

τετεποπίτ , π: το οπο ποπ Ροί3π οπο

ἔἔποτππτω:πτ τοπια Τιεοπίο.ττ.π.τε

εε.εερ.ρπτο.8ε π" π: πο. ρετ Ι)Υ.

8ο ΟπΕ.Γοτπεπτπποικιππο πτᾶπτττ τω

Με :πίπποπ οι ππΙΙπτπ. ΐοτπε ΠιΙΡτ:ἄ

τη. πΙ6Μ.* πω ποπο οπὸπ ππυπ πι

Βε:ιτ ὰ τοπο:ιτ ἱπ Με ποπ·ιο τποπΙἱτ..

απο ποπ ἱιιίὶοπτ,πεΙ Πετοτπιπ ,δε ποπ

που : πιπετο ππποπίπ εκ Επι: ροΒίτ

Ρππττί.πίε Ρποπ π, Ρετ Ιεποπτ πω

ποπτ Μογ ι : πττπ πειετί τοΠππτοπτο

το Ποτο Ποιιτοτοποιπτί.επ ἰπεππ πο”.

τοτ,έπ οποττπΙο π.πε επτΡποπε 8: πο

ππἰοπο
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δίτίοπε. δε ίπ ί. ετΒίττίο.ίίΐτίε τίοίο.6.

τίε από: ί.:ιτιποπ:ι.ίπ ί·ίτι.είε ειτττετοι·

ειιίτιτιοπεπι ΓεείίίεΞεοπΓυΙοίτ ίτίετπ

τίοτπίπιτε ί.4ιπίσει·. ευπι ποπ €.°ίί:ιι€8

η τω”. (τω. Ροπε τιιιτείίίοπεπι , πο:: Ν: είίίέ.πί Ροεπειπι.οιίοά είίτ:,ιιτ τιο.ιπἑ

ετίτιιπ είε Βιέίο ττιίίιιεοτιτίΒίτ Βοιιο- 1.4 ΠΑ εοείεπί 6.Γιιοίίείεττιιιε.ατί 5.* Ρο..

8

πίτε, ιἔιΙί£ί2ΙΤι ίπίίίτιιί! αεευΒιιίοπειπ,

οιιὸτί οποτίτιτπ Εστί πετεπΠίιτ ά ιιιίί

2ιετατι18 , οίκω εοπίίιτιτ παπι Ρετ τε

ίίεε, οιι:ίπτ ειτ εό?είείοπε είίε ΕιίΓετπ

δ( ε:ίίιιτίίπίοίίιττι τ δείιιίπιιιε ίπ τίιιί:ίο

;.ιιιίτιοιιε πίίείί`οτεε,ιιττιιπι ίΠε επειτ

τιτοτ ΡοίΓετ εοπτίεττιπετί τίε £είΓο:ίίι

Ρετ :μια οιιείίιοπε ιιιτίετιιτ Ρετ-ιοί,

τιι.ιοτί ΩτιΡίίτ τίοτπιππε Οιιι.οιιοτίμίίε

πεπεατιιτ μαπα πω, Ρετ ίεΒετπ ί:Εεο

είεττι.Ι.ί.ε.ί. 8: ί1οείείεπί ιιίτίετιιτ Γείτ

τίτε έίο. ΑεειιτΠί ΡΕ τίε ετιίτιπιτιίτιτοτ

τ·ίίουε.Ι.ί.6.ί. ά ειίίεΒατ τί.ίεετε' ίπ οπτι

απο Γετ:ίειτοιιττι. είί εοπττεί, οπὸτί ποπ

Εεπεείτιττ σε Βιίίο. Η: ω ΓεπτιτιτΓεοπ

Γυίτιιτπ Τεττιιίίαπιτπι.ί.ί.ίπ Ρτίι·ιείρίο,

ίίιί , εεΙτιπιπίτιτοτ 8τε. Ναοί είπω

μετα ί:ιίίίπιτίε , ω είί Δεειιβιτίοτιίε:

ποπ ιιετε ιιιτίετιιτ ττιιτιείιιΓε ιτι ποττιε

εείιιιππίπ,οιια ετιίπτπτιί:ι ΡιιτιίτιιτΡοε

.πει τιιίίοπιε με είί παπα σπιτι είεειιΓετ

Με τίεί:ετ Ριιπίτί: ι.ιτΡΙετιε ίί·ί Δε Με

επι τιοττιπτιιτ ιτιβιτπιτιι ί. τιτίιίεττιτ. δ!

(2.τίε αετ:ιιΓτιτιοπιίιιιε.ί.ίίποίι. ίπ ΒΙΠ

τιιτε τιπτεπι Με ίτιιΡοπίπιτ: π: Πίεσ

τίετπ. Ι.ῇ.ῷ. Επειίί. 3ιιΡεεΙοπτι επίπο

πε,ποε οιιιτιοπε τιτίΓε στα :σπίτι

ίιιίτπι1ε είοτπί. Ι.πίπί:ει·τ. τίε Καππα

πίΙ›. τιιιί τίείιί:ετοτο εοπίίίίο εστία

πε,οιιίό:ι.πι τιιιπείιιε εοπιττιιιπίιι τείν

ίίτ Γε είπιίίε ειίίοιιετπ,τιιιετπ ποπ εί

τειιιίτ.οι.ιεετίτι1τ πιιτιοιιίτί τετιεπιττ Ρα

πε ί`τιΙίί. «Πε ιιότί ίίε.ίΈ εοτίετπ.ί. επί

ποπιίπε. δεξί είίε , τροπο οιιιδεί Τίτιιτε

ίπ ετιιιΓε,οιι:ιιτι τιιεειιιπ ίιτιοεί:τιτ,Βο

πει ίῖτίε ιιτείπιτιιι· εισοάτιτίι ίπίίι·ιιπιεπ

το ΡιιΒΙίεσ,ευτιι ρτοτείί:ιτίοπε πεί Π

πε.ε;-ζο οιιιτίετιι ίπ Ρι°0£€ίίί1 ί:ευΓε

εοι·επι ίικίίτ:ε οίίίτί είιίεπιΤίίίο,οιιὸεί

ίίίιιτί ίπίίτιιτπετιτιιιπ εαπ Βιί!ίιττι,είεί

8πτιπ‹:ίο ετιιιίΣιε Ρ.ιΙίίττιτίε,ίρΓε πίίιίίοπ

πιίπιτε ίπ ιιΓιι ίοίίτππιετπί ρετΓειτει·ει

ιιίτ ιιιιίί :το ίίπεττι ετιιιί'α:ε Ροίίετι ιιτιίί

ιίείίίίετε Με ιιΓίιηπτετίιιιτ, ίί ιίείίίίετ,

ποπ ιιίτί ειιίτετ Ρα:πετπ Γείίί.ιιίτίετιιτ

οποίί Πε ε πετ ί; ίίβιίΤοε. Ο. ‹ίε ωθεί

8ετί τίιε τ:6ι:τί .τιιιίει εεττίοικιίτιπ πό τίί

τ:ίττιτ είοίο ετιτετε. ΙΕ ιίείίί:ετ.ίιοιτιπ

ειτίιί.ί.ίίί.ῷ.ίι.Νεί ίίεετ πο ίτιίτίο ί8τιο

πιοετττ,πιπι€ΡετΓειιετ5'άοίπ Μο ροΓί

τίεπιιπείειτίοπε ποπ τίίείτιιτ τίοίσ σε

τετε,ι.ιεί ροτπ:ιπι ειιίτειτεἔοίίε.ίί. τίε

εκεερτίοπίί:ι.Ι.ιί.@είπω ο.8επετει

ίίτετ.8: είε Ρ:ιδί.ί. ίιιτίίΒετίιιπι.6 (Με.

δε τί:: :τίΒιι.ί.ίίίιιεί.ῷ.ίί ευίιιε.8ε Πιθίείτ

3;Ει18τί!Γε111είεετίίοτετιτε.ί°ίίοιτοεί οί

απ: τ:ίειιπ.Ι.ίίι. ο.ίίίτιο.ίπατ: τίίὸίείἑ πο

τπίπο Τίιοπιτιίίο ‹ίε τιιιττο , ΒιπιοΓο

Ιοί: είιθιιττι τιεοπΓατοτειπ τιππίτί ποπ η ίεεϋ τίοᾶ.*@ι:ι:Πίο είπε εΠ. @πίτίί

Ροίί`ε Ρα:πει ΕΜΠ Η τατίοπίοιιε μπε

τ:ίίδίίε. Ξερει· παει οτιτείίίοιιε τιτίτίιιιτίε

εττΓιιιιι Ιεείε ίπ εοτροτε τιι.ιτίιεπ.υτ Ιί

τίεεπτεε ίπτεπτ.β.ίί πω: ειιιτειπ.πετ.

ίίτ:ιιίο,ίί ίπτει·.86 ιοί-ίπ €ίο. 8: Με είί

ιιετιτ:ιε. 8: ίίε ιιίτίί Ρετ πίίεΙΤοτεε , δ:

ίεΒιιτπ ιίοδίοτεε, ποσο Ροίείτ οΒίει·

ακί. πειίιιτι ειπα εοτιίίτιοατ είίθυιπ

ττεειιΓε:οτειπ εττΙιιττιτιίοτε ιίί6ίτιπί πο

ποτατίιιε Επί: οιιοιίοεΐιπΠτυπιέτοιπ,·

εποε! τερετίτιιτ είίε ί·ίιίΓιιπι είται ίπ

·οίξίίοπειπ τίιπιίιπι. ᾶουίτίέ είίπε ίπ

οιιατί:ί ετιιιΓτι ΙΙΙο πτίωτ ίπίίι°ιιτπεπτο,,

τποιίο οι.ιειείτιίι·, ατι Ρτστίπεδε δ: πο

τατίειε Ραπ:ΜΗ τεπε:ΐπιτ.8τ πίτίετιττ

οιιὸεί πΒ:οιίοτιίἔ ί·ίτίίίτεε ποπ ε6τιωπ

Σίτι1τ Με €ί0ί0.0.80.ί. πεε εκεπίιιιτι.

που ιιιτίετιιτ είΓε ετττιτϋ:Ιίεετ ίπΠπιἶ

Ρ Ρ 4 τ11επτιιιιι



ηι. ΒΕ ΡΑΙ.δΑΚΠ8.

πιεπτυπι πιω ποπ ιιιιΙοειι:ειιιπι ειπε:

ιιπει πε ΓοΙεππίπιτιππε : ιιτιπ από πι:

Ρ1°ΒΡΟΠ2. ποιιιοπ Ιιιηιςι·ιιτοιίε.8: όε

τιππΓ.=ι&ιοπί.Ι. ει`ιπι Μ. ρπι:τοι·. πει:

επ ἱπ επιρει ιιιοάικοπε, Η ίοπέ ποτε

Είπε ίἰτιιιοιιπιιε , πο! ποπ ι·ερετιετιιι·

ΜιοάιιΙωιππο ΓιιΠϊα:ια Η Ριοπικέε

αόπί!ιιιετιτ πάεπι ίπΠι·ππιεπτο. Ο.άο

Ηπα ἱπίὶιπ_Ι. ιιιάία:ι:ε. 8‹ Ο. πο πτώσει

ιίο.Ι.ιυΒεπιπε.ΓοΙιι. άιι::ιτίε 9ι Η Ριο

πω” ιιΠι·ίπιιίτ Ει:Ιειιι ιπΠιιιπια:πτο,

πιιὸ‹:Ι πιώ :οικω Ρατιιιπι πι6,1εω ιιι

Πτυπιεπιππι εποε: ιιιτΠιιιε:Π ιιιιτοπι

ποπ ι:οπίΐατ Φ: ιιοιίωτο εοπτι:&ιι:,

Β ιππι·πιπεπτυιπ τεἀὸὶτυι ΗιΓΡεθππιΒ,

8: Ρτοάιιοδε 8: ποτειιιπε ίποιόππτ ίπ

ιιαπειπι Ειι6.πω παπι πι: Με ιπΠτιι

ιιιοπτο.::.ίπτοι· ιιιΙεέιο:·ίπ ῇ.οοΙ.ιισι·ίἱ.

ία! εοπτιιι. πι, ίπ ιιπποτατἰοπε πω.

€Ποπιο. 8ειαιΓιιιιι:οπΗιΙτιιπιΒοποπ.

πόροι· Με” Ι:€υπι τΙοδΙ.* @πίΠο υπ

πι( :μια ειιιοπιάιο οεαιτιιι πι· Γιι&ο.

@πιω τε!Ηε Πιρει ιιιιιΙτίε :πωπω

άφοΠιίτάιδΕπιπΓιιϋ,υπόο ΠιΡοι υπο

ειι·τικ:ιιΙο κάπτειιίτιιτ ιιι: ΗιΙΓο:ιποάο

ι:1ιιει·ίτιιι,ειπ ιιι οπιπΠιιιε πω αιτίου.

Με πεποπτΜΒετι 8: ιεριιτ:ιτι Ρτο πι

Γο : ιι: δείπ ποτυι·ιι όειο86τυι· όι&ο

οἱιιε.ΕτΡτιιιιὸ πίπετιιτ ππὸά πό:ππίπ

κ:ίιιιι Γπρει· ΡΙιιιιΒιι: :ιι·τιαιΙίε άφο

Γποπτ,τοτ ιικ!έτιιτ όι:ροϋ:ίοπεε,πι.ιοτ

Γιιπτ ειπε 1Π&:ι δ: οιιιιίτει.ει8.ιΈάο_επι

Εποπί.Ι.ι:ίιιι·ι ΡΙιιιεε.8ε έἰι:ἰο πει·Β.οΒ

Ιί8.Ι.ειιιιι ΡΙιιι·ιΒιιε.π.ιοΓροπ. ω ίἰπιί

ΙπικΗπεπι ιιτπίτιί,ςιπι Με: πι ιιπο τό

παπι άπο Ρτωςιρίειι·,άιιο ιιιςσεραι άι

ι:ιιπτιιτ:ιι: ΙΈπε ειι·Βίττίε.Ι.ΟεΙΠιι.υπάε

Π ιτει·οιπι· ι:Ιί&ιιιπ ΓιιΠ ιιι απο , ίπ Μο

ιιιιιιτι πω. ιιι·8.Η·Σι:Ιο ιπιποπ.!.ειιεΐ.

8Πιοι: Μπι ιιΜεο ίπ εοπτταδΜπιιε.

!ΐ.άε πο.Ι.ίΗ.ρτιιιιο ι·εΐροπ.ίΕ πε ιιι

το άο.Ι.Πιιο.ΗΣάο ιιΓυ.Ι.ρειάυπι. Η: ‹:ἰε

Βοπο. ροΙΤεΕιιο.Ι. Β μτιοπιιι. 5. Ε

Ιίω. Επι:: πιιιιοπ ίπ ριαι:ομο ΜΜ

πιιιε , ιιι πειτε τοπαιτ,8: μι: επσετιιι·:

ιιι ΙἙ‹:Ιε το: ιπάι.Ι.Π Γε πό.5.ίι πι: :δι

άσπιτιατιιε.Αεεει:Ιιτ πιω επι χω: το

τι.ιπι πιω 8επει·ιιΙο , υτί!εροι @απο

ποπ πιτιιιιι.Ι:επι Μ: άίειτ,ποπ Μάι:

τιιι· ωίὶιπι , πω! ιιιιι.ιιιιτ Ρπιποιόίο

πει·ιτιιτίε:πι ΒΜε Ιε8:ιτ.έι.Ι.ι:ϋπι ΕΙίπε.

6. πειτε. οι· ο τεΠιιιιοπιππι , ειπα!

ποπ εοπίὶπιἐιΙΓιιπι, ποπ οΙίωτι.ιτ ΒΙ

Γιιπι ΡτοΡτετ ει!ίπιιεπι £ιΙΐυπι ειιἱοιι

Ιππι.φιιό ΡΙιιιευροτίω άοΒοπιιιε Γι:

Πίπα: ι:ιΙΓυπι πιο ποιο , πἑπι ιιοτιΈ

πιο ΓειΙΓο πειιΓειτο: π: Ο.‹3]ε ιρροΙΙ2.

Ι.ιιτει:ι:ίΡίπιπε.ίπ Η.πιιπι Επι: :παπι ιιι

ὸειτιιιε ιπ ΓειίΡτιιτει,ςιιιι: πιο πειτε

πό τοποτ.Ι.ι.ΡιοΡο Επειπ.Ο.άοΙΜ.Ιι

ω". τοΙΙ:π. &ιπ επί. ιι: σ:ίιπι σΙο π!»

ΡεΙΙε.εο8ποίΕιτιιι.π.Ππε ιπεπι.Ο. πι:

τιειπΓπᾶιο.Ι.Π ει: πιω. Εεοπτιέι πιάσ

τπτ : παπι πιοπιευιπ ΡιιιτἱειιΙετε το

τεπι τεΙὶιΗαιτἱοπἰε Γετιεπι άεοτπετιιιΕ

πι. π.ίιτ.ο.Ριιι:ι.Ιτοπι ιιπιιε Γοι:ίοι·ιιπι,

πιιι!τοιιιπι Γοείετατεπι ι:ΙιποΙιιιτ:ιιτιιι·

πιι.Ιΐρτο Γοειο.Ι.ιιάίο.6. τποπο. Ιιδ

ποπ ώ ΡιςΓιιιιιοπάιιπι τιυὸά-ειπρΙἰιιε

ιιει·ιιιιι πω, πώ πι υπο πι αιΙππιπιιι

τυποι: ί·Εάε εσειιίΜοπιππε.Ι. Π ω”.

ιίΓόεπι.!ϊ. εοιπιπππι:ι ΡαοΙίοι·ιιπι.Ι.

τοοεριπιπ.ΙΈάο ττ:ΐΓειδποπί!ιιιε.Ι. :πω

Ιιι.6.ρτοετοι.Ο. πο: πιι2ΠιοπιΕι.Ι. ι·Ιιιισ

Μαι·ι:.Π*.ίι πιώ αιιιτίοπΗι.Ι. Η Γετιιιιι.

6.ρεπιιΙ.Ρτιετοι·επ πω ρεστα: πιο μι·

το, Ριιππιπ Μοιπωω.Ι.Μ. ΡοπυΙτἰ

πιο.Ο.άε ι1ετετ. ιιιιε επιιοΙοιιπ. Π: «Ια

Ιε84τιε ιι.Ι.ετίειπι. δε σΙε επιπιιιε Ιε8:
ι ω Χ π

τιε.Ι.ιι.Νιιιιι ιιπιιιι·ι πιπτυιπ Επι: Ποια

πιοπτιιπι Γυρω· οπιπίΒιιε :ιπιουΙιε.$π

Ιιι.Γεευπάιιπι ι·Ιοπιί. Μιιττιπ. ιιοΡππ.

Με: πιιόιἱ Π πιω ίπ απο ιιττισιιΙο Πι;

Αττε1Μι:ίοπίε πω ΕιΙΓιιπι , ιπ πετσί:

Βιππιπ @πιο πίειαπι:ίιο παω οι σε

άσπάιιιι·ι ποπ πι; πι: π πε τσΠΙΙ.ιιιε.Ι.

ιιιιἰ

!



ΒΕ ΡΑΙ.$ ΑΚΙΙ8. η;

:μι ΜΙΒ 8: ιιιι:ι:. δ: Ο. :ιο :οΠιιιιιε.!.

οοε.& (Μο ΐιιΓοορτ.8: παώ. Η Ποιό.

ΙΙΒ.ιι.ιιΙοι:ιιιιιιε ιιοτὸ Ιαοο.:Ιο Α:ο. ω.

α: ΓοΙιι:ιοιιοιιι ι:μ.ιεΠιοιιι: :σαι-οτε

Νέα:: απο: 8:Γοι·ι:ι:,άιοοιιι:οΕιω οφ.

:Και επι :οίὶι, οι ιη :πιο ειι·:ιοιιΙο οι

απ:: Βι.ΙΓυι:ι,ιιι δε: Μο: άοϋοει: «ω

8:::ι.ιιιάο:ιιιι ειιιὸά Πο,ι·ιι:ιοιιίΒιι: :πιο

:ιΙΙο8ει:ιε;ιι: οιι:ιἑ όο ι·ο8.ιιιι·. αφ. ό::

Η!. Νειιιι ιιιιι ιιι :πιο (Μ: θιΙΓι.ιιιι, Η

θιιε οι: οιιιιιιιιιιι του: , 8: :σπιτι Με

μ::ι: ιιιέ:άι:οιο άοοοΙο:ε::ι.ι:ιή.ο:ιο

Πιο.ιι:.ο:ιρ. μια. Γοι:Ι :ιι ΐοι·:ο άιοοε,

ιιιιὸιὶ ιΠιιά οί: ιιοι·ιιιι·ι , ειιι.ιιιι:ιο Με:

ρι·ιι:ιὸ ΡεΙΐιιιιι, ροί:οει ω:: όιιιι:::1ιιια

Ρτιιιιὸ ΓειΙΓιιιιι άιοοιιάο άοιο:Διιι: , δ:

Ε:: Γο ιιι:οΠιιΒιιοιιι Με: ι·.ι:ιοιιο ροτ

ιιι:ιι , Γοε! Η ρι·ιιιιι$ ιιοι·ιιιιι,ροΠοει θε!

Γιιιιι όιιιιτ,ιι6 ιιι:ιπιιι·Ρι·ορ:οι·οει ρή

πιπιιιι. $οι!βιι:ιΙιτοτ Γο!ιιι: ιΡί`ο άοιιιί

πι:: Ιειοοι·ι.8: ἀιοι:,‹ιιιὸ‹τΙ :οίὶιε, :μι ίιι

:πιο :Κιόι ΗιΙΓιιιιι , ιτι οο::οι·ιε ίσιο οι

οι: πισω:: Ρ:2Γιιτιια:ιι:@Με ιι: ο.

5.ιιΠ:Ιοπι. Ναι:: οοι·:ιιιιι οὐ, :ιιιὸό οι

:ιι :πιο άιι:ι:Ει!Πιτιι ίιι ιιυΒιο ριει·:Ριι

πιοιιάιῖ οί:, :Ρ :τι :Πιο ΒιιΠιιιι άιι:οι·ι:.

Ε: Ρτο ιιοο οί: το!. ίιι 1.ιιι.6.6.ω:6. Η.

‹ὶο Γ:ιΓΡοδ:.:ιιτ. Ιιτοιιι (μια οι: ρ:εεί`ςιιτἰ

οοιιιοάιι:ειιιιυε 8εριοΠιιιιιτιιιιε ιιαΙο

Γωι:με:οι·ι:ιιιιι:ιι: (Με α:ΙιιΙ.Ι.ΙΞςιιιε

:ΜυΗοι·ιιιιιι. Ι:οιιι κτίση:: Ρει·:ίε :ΞΙ

Γαε :οικω £ειΙΓιιιιι ο(ΐο όιοιιιιι:ιιτ Ο.‹ὶο

ιιο:ο·. ιιιιο οιιιιοΙοειιιάο.Ι.ιι. ιτι ιιΙ:ιιιιιι

οοΙιιιιι.Ι:οιιι οι: :ιιιιιιιο ιιοιιίυιι: απ

&ε:ιι: Π·.:ΙοεεάιΙ. οάιδ:ο.Ι. Με π: Πι

Βιτιιιιιε.8: Μο:: εἴ: ιιοτιιιιι, 2ιοΠιε ΒΙ

Πιι·ι·ι οικω: Γιιροι· ΓιιΙ:Μιι:ιε!ι ιιοἔο

ιιο,ιιο1 ΓιιΡοι· οιι·ουιιΠ:ιιι:ιιε,ιτει ιιιιὸά

άοιο8οτιιτ Βιιοι ἱΡίἰιιε τοΠιε :τι ω::

:μια πιτ:: :οΠιε :Μοτο ιιοτι:ειτοιιι :ιο

εο:Π:ιι: 6.:ιοωα.ι.ιιωεωω.& Ο.

«ιο οΡιΓοο. ό: οΙοτι:ιε. ιιι.ιί. ΙΜ ιιιόοιο

Ναι:: ιιΒιειιιι:1ιιο Μιμί: απ:: απο

ιιο8ο:ιιιιτι : Μ.: ιιι:οΙΙιει:ιι: :Μοτο

ΐιιΒιι|οιι‹.ἰο , που :οΠιιιο.ιιι:!ο: ιιιιιιο

ιιδ[Ρο:οΠ τοὸοτἔιιι άοίειΙΙϊαι:ο::1ιιιιι.

θα! ιτε:: ιιοιι οοιιιιιιι:τι:ιιι· (Με ειοΙο:

υ: Ο.οοειοτιι :ι::ι.Ι.ιιοο οι:οιιιΡΠιιιι. 8:

ιιοΙιιε οοιιιιιιι::ι :ιό .ικιωτ, Με Δε::

Ιεοάει:ιιι·: ιι: Η. :ιο άοιο.Ι.ι.5. ιιΙ:ιιιιο.

8: :πιο :ιο:.ροι· Ιτιιιοεοιι.οιι::ἐι :ιο :ιο

το:. Μ». ιιοι·ἔοιι:οε. άοιιιιιιιιε ιιο:ὸ

νΒοι·ι.άο Βοϋ.άιοι:, ειιιὸι! Η αιιιΓει οι:

άιιιο:Γε, ΙοοιιιιιΜΜΜ Ρι·ιτιιὸ αΙΙοε:ι.

@Η ειιι:οιιι ιιιιιιιιι άιθιιιιι οοΙι:::ι·οτ ει!.

:οιι,ιι: Δωωι ποι: ροΠὶιιι:,Β.ιὸοιι: Ιο

οιιιιι Γοοιιιι‹ὶὸ :1ΠοΒιι:α : ιι: Ι.ο:ι:ιπι.5.

2.7 ίἰι12.Η°. ά:: ιιιιτιο:ιΒιι:. * δοοιιιτιιι· υι

ω: :Μπι οιιο;ίΠοιιοπι , οπο: :Με

ει. (μιιόειιιι ιΙΙι:οιο:ιιε :ιι οικιάειιιι

ακί:: :ιιι:1:Γο ιιοΙΙο ιιιτι £0ι°2ι°ι1 Με::

οιιο:Ι5 ιιιΠ::ιιιιέ:ο, :μισά εσύ ιιι ω..

Ρ:οιιιιοο!ιει: , δ: Δ: οο ιιοΙΙο άπο εο

Ρι:ιιιι ειόιιο:Γειτιο Πιο . :η Βοο ιιιΠ:ιι

πιοιι:ο οπο: ιίὶι ιὶοΐοέὶιι:. Ναι:: ιιοιι

οι:ιιιιιΒιιιιιιιι άοιι·ιιιιι, Και: οι:: ι:ΗΒ

ξ`οι·οιι:ι.ι @ω .ω 68η:: οιιιΓάοι·ιι :Μι

Ποιιιε ίιι ω: :Βιιι:ιε.Μο:Ιο ιΠιι:Πιι

Πι·ιιιιιοιι:ιιω ει:ουΓ.ιΒ:ιτιι: :Ιο :απο : 8ο

Ρο:οικι:ιιι, ειιιὸά ριοάιιοοιιε :Ξοιιειιιι

:ἔιΙί”.::ιιιε μιιιιιο:ιιι· : δ: οιιὸά ιίὶο πο::

:ιο!:οειτ Ριιιιιι·ί :ιο ΒΙΓο::ιιιιει πιω::

που οοωιω:ιιωωι.τφο :Μο :ιι: Ο.

Δ:: ΕεΙΙιε.Ι.ιιοο οκοιιιρΙιιιιι. 8: Η:: με·

Γιιιιιι:ιιι άιιΜο :μου Ρο:ιιιε 6ωΡιι

οι:ει:ε·,εμι5ιτι ιιια1ι:ι.ι ωιφιι1Β : ιι: Ο.

:ιο Με (μι :ω εΠ”οι·ιΒιιιι: ιιι τοί:ει:ιδ.

Ι.ροιιι.ιΙ:ι.ά Μ.: ΗιΙίιε.Ι. Ι)ιιιιιε Πω.

1ι.ιτο ΠΠ.: Γιιδιοοι·οιι:, ιιιίι ι:ΙιίΡυ:ειιιόί

οοιιΓ:ι εάιιοίιιιιιιιε :ιΙιειε ι·:::ιοιιο:. Π:

δ: Γοοιιικιει , ιιιιὸά ιιοιι Ρυιιιιιιιιι· ο:ιΞ

6 ιιιιιιιιΒιιι Ρι·ορι·ιίε ΐοοι!Το: : ΠΜ ίιι

Πι·ιιιιιοιιτιιιιι ιιιω ιι6 οΠ Ει!Γιιιιι:ςιιία

ΠΠ άικοιιτι .ιιιιιι οπιιίὲι Πιο: οποιο

Γ:ιιΒοιιτιε.Νειιιι ιΙΙο τιιΕοΙΙιο, οι” ΙΒιι

ΡΗ: ιιιΠι·ιιι:ιοιι:υιιι, Η ιιοΙιιιΙΐο: Βοο

Ρ Ρ ; :ο :Ιιειι·



μη, ΠΕ ΡΑΙ.έΑΚΠ!.

το ι:Ιιεττιιιτι ΙΙιΙΓ.ιτιι,ΙΕτΙΡΗΠοτ οει,οιιο

το Με Γιιιι επιι:Ιοτε ροτιιΙΙΙειιι.Ναιτι

Μ:: ρτα:Γιιι·ιιιτ οιιὸιΙ Ι·ΞιΙΓιι ιιιΙΙτιιιιιοιι

τιιΙΙ.ιτιι ρτοΙιιτο (ω: 8: εοιιΐιιΙο , ΙΜ

Ιιιι:Ι·τιετιιιιι ρτοΙ:ιτι ι:Ιιιι:ειιιΙ ιιιιιιΙ,οιἔΙ'

ώ ιιιιΡο13ΙΙιιΙε ιο Με Γει:ιιΙο:ειΐιτι

οικω τιοτι Π: , τιΙΙΙ ιτιιιτ:ιτιο ιιετιτ2

τιετιιι οι ειιιιΙιειτιι.ι:Ιο Με ιιιίΙτιιιικιι

πω( ωιι.ιιι ρτΙικΙΡ. ετΒο ι:ΙΙ οποί

Β:·ΠΙΙΒιιιιιιε Με εττοτ,8: ιιι:ιιιιΕ6ΙΙιΙϋί.

:πιο εττοτ τιοιι ιιοι:οι;ιπ ΙΈοι:ιειιτιιά

1ιιοάιιιιι τοΙΙ:ιιι·ιειιτει :ιρετιιιιιτιιτ.Ι.).β.

Ϊ.Ο.‹Ιο εττοτειιόιιοοετο.Ι.ιΜΕάε τω

τίθ.Ιι&ιοιιο οιιιιιιιιτιι ιιιιΙΙείι.Ι.ΙΙ Ρετ

εττοτειι·ι.Ο.ιι:Ιο ίιιτειιιοτιτο οαΙιιτιιιιἱ2.

Ι.ρτίτιι·ιι.Ο.οο3τεΠ . Ι. οποτε εοτιτιιιι.

Τοπία τιιτιο:οιιιιι ιι6 Μ: ΙΕΙΙΙιιιε,Γσά

οΒΙιιιιο.οΒΙΙιι1ε που τ:Γι Ροτιοτε (ω.

αυτοι εποε” , δ( Πι: Ρετ ιΒιιοτοΐιιαιτι

οΙιιιιΙΙΙτ.Ιωτ ειιιιιι Μι, οιιὸιΙ ιο το·

Πωσ ι:οιιΓειιΓιιε 8: ιιιιιΙίι:ιιι 8ε ιιοΙιιιι

τα: οιιι€ιιτπιιτ,ιιοιιι τιοτοιπιιι ι τι! Ο.

«Ισ ιαΙιεΙΙιο.Ι.8ετιειξι.ΙΙΙ:το άι:ειιιιο.

ΗΧΩ ιιιιτΙοοτιιιιι Π8ιιΙΗσειίοι·ιο.Ιοοο,

@μισά Ι·Ιιιειιι.Ο.εΙι: ΙΜοτοοιιιιιιιΠζ

ι.Ρττι-Μ.ωμτωο ΡΙιιε ι·ΙΙσο, οιιὁά

ΠΠ οικειιιιατιιιι , οιιι Ηιοτιιιιτ οτιιιΙΣ

Π, οοικ.·ιιτ οτα ιιιΜίιιε 86 ΑΡροίιτιε

1ιειΙσοτι.Πε ειιιττι οτα: Κα, οιιὸι:Ι ποί

οποιο; είΙ ιιιιιιιιτ ΓοτΙρτιιτιι , οικΙιτι Π:

ιτοτιιιιι,‹ΙεΙ›ετ Ρτο εάιΙΙιο ΙιειΙιετΙ:ιι2

Βἰάε Ιιξτετιειε 8‹ ΜιιιιιεΙιειι.Ι. οιιιείι

οιιο.6ι: ΙΙἶ‹Ιε Ιε8:ιτιο Γα:ιιιιόο.Ι. ειιιιι

Ρειτοτ.6.:ιτ ιιιιρετΙΙ:&ο.& Ι.ιιιιιιτιι οκ

ίειιιιιΙΙιι.6.οττιιΙΕ8ι (Με ΙΞιΙειιιΙΓοι·ι

Βιιε.Ι.ιιετΙ:οι·ιι τιοΙο . @οικω τοτίο:

ιιι.=ι ειτΡτοΒὸ Δω Ιοιτ,οιιὸ‹Ι ιιοιι σεβ

2ειΙίιται,ΙΙ Πι οποιο οοτιιιιιι,ιιεΙιιι τω.

αποτο ιιΙιετιιιιι τ:τιιιιι ιιεΙ 80ΠΙΡι1Π1

τιοτιο οιιίιι ?ετοΙΙιτ:ιιι Ι;ΕεοιΙδ.Ι.ουιά

ΠτίαΙΠιτιι.ιιό οιιιιτι άοΙιετ οιιίε ιο ΜΗ

Βιιε ριιιιιτι,οιΙΙ εΙοΙιιτ αΡ?ιιστιτ. @ιο

τα πω: οιιιιι ω Με ιι: ΜΒΜ οι»

ΜΜΜ , ι!εΙιει τιιΙΙε οΙΙἙ,οιιὁ‹Ι εΙἰοιΙἔ

ΙιικΙοτ,8: αΙϋ ιιοι:οπ,8: σκακι ΡτοίΪτέ

τω ω: τιιιΙΙιιιιι ΙΙΙοτιιιτι είΙΙι.οιιιιι τω'

τιιιιιέ Μα ΙΙειΙΙΙιειε οτΙ”ειιεΙιτ,οτεο Ραμ

πε οιιιτιισιιιΙιι: ό! δι οιιί ίϋτιΡΙιτ : οι'

ΠτΡτᾶ ιΙΙόΙιιιιι εΙΙ,8: Βιι:Ιτ Ποτ: οποί

Βιιε Ιτιιρετιιτο . οΙΐοτειι.Ι. τοΓοτιμοτ

Βετο οιιιιι θιΙΙϊτιιε :πιο εσοιιιιιιιιιιιτ

Επι: :ΙοΙο,οτΙατιι ιιΙ:›Ι αΙιιιεΙοοιιιιιτ:ιι€

ίΕάο άοΙο.Ι.ι.Ιτετιι ικα ιιι:ετάίάϊιιιιι,

οιιοιΙ οι πο: εΙΔιιι.οοιιιΡειίτ , ιιιΙῖ οι:

εδώ οικω οιιιι ΙοιΙειιιτιιιτ ΙΙἱοιιο‹Ι

ιιί αυτ σΙιιιιι.Ι.ίΙ ιιιιιιιατιιιΙΙ.ρτιιιιο το

ΙΙιοτιίο.8ιΙ.Ι·Ιιι.8: είΙ τιιιτο:οιιιιι ιιΙΙιΙΪ

οΙιά”ιιιι 00ο2τυε: ει`ιιιιιιιιιιτιιι τιιιΙΙιιιιι

ΙιιιΒιιιι€ οΙῖεᾶυιπ.ΙΕοιιοιΙ οιιιΐοι ιιιτ.Ι;

Μ.5ιιι.8εκτι τατισ:οιιιο πω: Ποιά ω.

ΗτοιιιετιιιιτιιΙ”αΙιτιταιιιτ,οεο ?Νοτιοα

τι τ”ικιτ,ιιεε ιιτι ιιιιΙι οοιΙειιι: ιιιιιΙο Δω

ΙΙΙοετο μπώ πο ΠΙΙ.Ι:ΠΕ τιο.'έ.εοό.:Β

τιιΙο.9.8ι που οΠο:Ι. 8Ι αστειο .Με

αΙιοιιισ οιῖτοιιετί , οιιἰι Ιιιιιειιιιῖ τοπ

Ροιι€ε οιιιτι,ίΙΙα διο: 1ΙτιιΡΙισιτειε επιτί

οιιοτιιτιι,οιιι εοἱΡΓο,οιιὸιΙ ΙΙιτιιιτιι_εότ

ι:οριιιιι·ι υιεΙΙιιιιοιιιιιιι·ι ετ2τέιειιοε αζ

0ΙΙ08ΙΜΠΕ ειιιι·ι :σπιτι $θιΙ οιΙιεΙΙΙ:.

ΠιιιΡΙιειιω·οϋ :οιτε6Μ: οι τιιΙΙιτιι.ιΙσ

οΙ:ΙΙΒιιιιοτιιιιιι: οιι:ε οι: ιΙεΙι&ο ποΓειΐ

τω. ο.ι:οικεοτιιιιι. Νειιτι που οΙΙ πιει

Ιοί·ΙΙ:ιιε ιΙΙε , μα:οικω εΙΙ Ιτιιιἔτιιιπ

ιισιιοιιίι:ιιει: Ιιατειιι:ιιε εΙΙ Με , οπο:

ιιειιι Ποτέ ιΙεΙιατείτ Γιιιιτ τιιιιειιιί:

3ιιτιιιιιοιιΙο ιιι:Ιιτ ΙΙΙοε ιὶεί`6τοτε:ιιτ (Σ.

ιΙε 6ΡΙΓι:οΡιι. ιιιιι:ΙΙειι;Ι.ιι·ιωΙιειιιιιτιει.

8εΡτΙιιιιι τιιτιο,οιιιιι ροΙΙισ οιιὸιΙ ΕΜΕ

ΓεοιιΓι.ιε ί·ΣιΙΓο ιιιΙΙτιιιιιειιτο,ειιιιιιτ με

ιιιιτιι,ΙἰιιΙ·ιΙΙιτιωτ Μ: ιιΓιι:ιιι ΙΕοοεΙδ οι.

Ι. ΙΙΙ;ειΙΓοε εοιΙιι:ΙΙΙοε. δοΙιιτισ, οιιοιΙ

ιιοτι τοττεατιιτ ?απο ΒτΙΙΙ τιιτιοιιιΙιιιε

1.8 Γιιρετιιιε ιιΙΙε8:ιτιε. 'Ι @Μάο "Πε

άι. ΦιιΙεΐιιοιετίιιε ται: ιιιΙΙιι ΙτιΙΙτιι

τιιειιιιιιιι:ιτι οιιο εοτιτίιιοιιιτ,οιιὸ‹Ι ΤΙ

του άεΙιετ ιιιιΙιτέατε 00ιιΕυιτι ΙιΙ:τ.Ρον
. Ι μια
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15Ι'επ.ει επιιΓα π1ιπιπ : ΡοΙΙ τεππρι1:

παο :Ι ποτειτίο ὶπίΙτιππεπτυπι ΙΙΙιπΙ

ίπ Γοττππ ρπΙ.3Ιίεει:ποτΑτΙυε Μάη Φ

ποπ τεεοι·ι:Ιππι· , ποπ ΓεεετΙ: ΙΙΙικΙ

ίπΠτυπιεπτοτπ.ά ΓΙΙικΙ ππΙΙΙΙ άπτε τε

επΙΞιτ.ποΙο ἱΡΓπω ποτπίιππ εεειιΓο

το άε Γ:ιΙΓο:οιιοετίτι1τ ππποιΙΙ:Ι Ροβ

Γιππ. ΚεΓΡοπάεο επ Πο:ι:μικι εοΙΡΓο,

ε!πό:Ι :μπε ἀεπεἔπτ ΙπΓΙ:ιιπιεπτυΙπ2

τεπετιιι· πε ΓοΙΓο , σ:1ιπιποποπτ :Με

ΓπΙΙἰιπι ποπ εοτπτπΙΓει·ίωτ ΙΙ:ΜΙο

Βετο (:οτπεΙΙ:ιππ πε ΓειΙΙΙ:.Ι. ΡειυΙικ.

ίπ Επ.8‹ Ι. οί τεΙΙππιεπτιππ.ίπ πτω

2ίρ.τεΡτο2ειτο ορἱπίοπε ΙΙΙοτίΙ , οι:Ι

άἱπετυπτ πωεωω ποουΓο1.ίοπεπι Ισ
αυτι πσπΙΙιειΙ:ετε σΙεΓοΙΓο , ΜΗ τοπτιΐ

π: τεΙΙππεπτοεπιπο.Η·ζάε μιωΙ.ΙποΙ

εΙΙε.Ι.χ.6ε ΙπΙΗ.‹Ιε οιιΙ:ΙΙε.έιιάΙε.6.Ιτεπι

Ια (Σοι·πε.πει: ιπάειιιι· ε:«:υΓειιά πο·

πιτίι1.κ,9 άπο: Γε πό τεεοταΙειι·ί,οιικι

π: Γιθο ποπ είΙ τοΙετοΙ:ΙΙΙ: ἰ8ποτειπ

είπω ΓΓ.όε ΜτΙ: 8ε Γει€Ιί Ι8ποαΐ:Επ.Ι.

ΡΙιπίππΐ 5πτει·εΓΙ.Ο. ‹Ιε τεΓείπάεπάει

πεπόΙοοπε.Ι.ουίΓοπίε.Ρτο πο: Γεώ

ΓΕ‹Ιε πεοπίι·επ.Ιατεόιπι.Ι.εϋ ΓαΙΓιιππ.

:ΙΙ:Ι,ποΓεε οΙεΙπεπτ Γε ΓεΙΓιι:π ποπ Γε

εάΓΓε 8α:.Ξπ πΙἰεπο επΕππ Γεώ: Γεευε

είΙ:ιπ ΓΙ·Ιρτο Γυο.Ι.ΙΙ.Ιτέ ιπάεο, - π.

εει.πίπε,ουΙ ΓεππεΙ ΜΜΜ: εοΒΙτέ κι

ποιού :Ι Γε οοπΓεάΙϋ.ρτεΓπωίτυκ πω

όίε Μοετε: ιιπάεΙΐ μια: ΙΡΓωπ πο

:Πο εεΙί,ποπ ουάιπτιπ,πΙΠ ρτοΙ:ετ Γε

“Για ΡετὸἰόἱΙΙε:ιιτΙΙῖάε ωε.Ι.6 πω:

ε:: πτἔεπτοτἰἰε.ῇ.ππ.ίἰο 8: ἰΓΙε ποτα

εΙυε ρωΓιιτπίτιπ Ρεπεε Γε Ι·ι:Ι:ετε ίπ..

Πτυπιεπτϋιπειιπι,οϋ ΙΡΓε Γεεετίτ,πιίῖ

ΡτοΙσει Γε ιιεπ:ΙΙΙΙΙΓΓε: 8: δε: εΙΙ οτε

ΠππΡτίο σωσει ειΈ ποτ.Ιτεπ·ι ρω Με

Ρεττε εοπτπι ποτΔ.Γ.πίτ ΗΧΩ αϋπ

άο.Ι.πτ8επτετΙπε.εΙτεο Ρι·ίπ.ιιΙ:ά πω.

ςμιὸ‹Ι καΙ:εΙΙΙοπεε Επι: εοΞεπεΙΙ 8α:.

8: π: ιιυιΙιεπ.όε τοοεΙΙΙο.5.μπ 5πε,

ΞΙπ,8: ποπ Ρτομετ Φωτ τεουΙειπ 84

άεΙίείο: εοττπιπμπΙ αΙἰεπω Μ".

Εεοπττ5,ιπάετιπ· :πιω ειοεπΓετΙο Ιω

Γ:ΙΓο πό μοεεόπτ,ροτείΙ επἱπι εΓΓε

οικΙά ποιειτίυε θεοί: ΙπΓΙτιππεπτυπι,

6αοππεπ πό τεεοπΙειτιπ ΡτοΡτετ Ιοπ

8Ιππ τεπιροπο ΓΙ:ο:ιτίίι . ΕΠ επιι·π ωο

ιποι·ίο. Ιτωπίπίε πΙ:ΙΙίε,8: ποπ ‹.Ιε Γε

εΙΙΙ ουπιτυπ : ο: Π·ΧΙε ρι·οΙπιτίοπΙ

Βιι:.Ι.Π ειι·Ι:1τετ.Ρτεπετεπ οΜεο ουὸ‹Ι

1:εΠεε οποοπππιοιΙο ΡοΓΙἱιπι πεπει

το ΙΙΙΙεπ·ι ε:: ττοδΙιι τειπροτίο:οτ ΙΙΙ:Ιε

ΏοτΙ:οπίαπο εόΙ&ο.Ι.ρτίωσ.6 . Με

επ.ι:επι Γυπτ εειιΓα:.ΑΙΙ:ι κοπο εΓΙ,ΙεεΞ

τω· επὶιπ οπὸ‹Ι ΙΙ:: ΟοεπεΙία Ιοειππ.

ποπ παΙππ,πίπ ρω ΕπΙΓο ΙΙοΙο εσω

ιπίΓΙ”ο:ιπ Ο.εοιΙεπα τίτπ.Ι.πεε επιπ

η: ΡΙιππ . * ω: @Με ποπ με·:ΠιτπΕτυτ

τεει1Ι31°ί20τ:Γεά ε|ι:Ι άοΙυπι ιΙίεί:,άο

Ιϋ ρτοΙκιτε άεΙ:εωτ ΙΙΙι·Ιεθοι·οβετίο.

Ι.Βοοιιεε.9.οοίοοΙππι.8: .‹Ιε ιππι

ειιε.Ι.ειιιπ μετοτ.6.ΜακεΙ.Ηοε πω

2εππ ΓειΙΙίτίπ οοΓΙοιπε,ίπ οοίοιιε ποπ::

Ρτα:Γιπιπίτπτ.Ρπίππυε επίτπ αιΓι.ιε εΓΙ π:

τιποτε, οιιί ποπ εοπΓεεΙτ Ιπι:επιπ

ποπ: Ι π: ‹Ιε πΙπππΙΙΙπι:Ιοπε :στοπ

Ι.τιιτο: οι.ΙΙ τεπεττοι·Επιπ. ἱπ ΡΜ

Ρίο.Ιτετπ ΜΙΚ, επιπ οποία ΜΜΜ στο

άΙτοτεε , ιιπἱπετΓπε τα ΔΙΠ 2ι·οιΙΙ:ΙΙ:,

ρτο:ΙΙιιπΙτιιτ επππ ἐ ίιπε,Ι:οε άοΙο Γ:

εει·ε αιπΓε Ηοπόππ‹Ιἰ αειΙΙτοτεε.Ι.ο

πιπεε._6.Ι.ιιεΙυε.ΓΕ πο: έπ Γκιικ·Ι.ει·ε

άίτο.Ιιειπ ΓΔΜ Ιπ 12τε:Ιε, οι1ίπποτει

α:οπποπετϋπ Ιπετει:ΙΙτατίε Ιε8:πε ΓοΙ

ιπτΓἰπε επιτίοπΙΙουε.Ι.οοΙο.Η.π:Ι Ιε

εκπ ΡΙΙΙ:ίοΙοτπ.Φέικτυε επΓιπτ οπο.

ἐεμπ ΗΙππιπ:Ιο.Ι.Π 'Ρειιτπτοτ.β.ἰἔπο

πιππεε.Ρτο ιπΙυεΙ.Γ.ιοΙτ,9 πωπω π.

εΙεπτιπίπ Ιιοε:ίπειοετε οποτε οιιεΙπι

πιοΙΙ:ίο:8ΠοΙεο Επειτα Ιε8ίε Οστικ

ΙΙ:ι: άεΙ:εκι·ειπΙιπ: οι απ: Με ο ΕΒΕ

εάΓετί.Ι.ΡεπιιΙ.ιπ Η.ιΙ:Ι , Ιππείε οπο·

τε οικΙππ τπαιΙΙείει ΙΙΙ:ΜΙπθ. $οΙ.‹Ιο.

Ι.πιποεκτ.ιΙε Β.οππΡ0.Βοποπ.Ιεευεπ

άοδιοτ



ω· πε ειιτ.εΑιίιτε.

3

πο&οτειπ,ίιεπε ευεΠίοπέ όίΓριιτειιιίτ

δ: Γοίιιίτ ὸίεεπε,ςιιὸι.ὶ τετεττ υττιί πο

παιτίιίε Π: Μπα: πως, 8ετέριιε Π: Ισπ

Βιίττι , πιω ίτιΠτυττιεπτιίπί ίίεδἰυτιί ει.

εετιιτ,8‹ τιιπε ποπ ΡοίΒίτ αεει1Γειτί Γε!

πο ίιίτε ίπ εειιιίΒι είιιίΙί 8ςίικίίείο οτ

οτείίπε ιίεειιτίοπιιτπ εΠ'ε πό Ροτείί,

πεε τ.1ιίίετ:ίι1εττι ορετείτι1τΐεπτει·ιτί:ι ίιτ

άίαιπιίε , επί τιιΙεττι ίπ 0τείίΙΝΞ άπο

τίοπιίιπ πι:ίτιίίΠε ι:ίεετει:ετίτ. δε Ρετ

Βίιπείεέεπι Γοίπίτ ίείείπ άοιτιί.ΒΥπ.

πιίΧίίί0ΩεΠί Ρτείετειιιι, 8‹ ΓοΙιιιίπτυτ

πίπειτίο εοτιττει τιοτ.4τίιιττι αεί τίτίτππίί μ Μία ίίπιίΙεε εμιείίίοπεε. * Ροπε πίτε

τπεπίπ , Γειί ίτίπετεπε,:ττ€πιπεπτο ίε

ειί Ρτο Με μπε εΙ!εἔετα.Ο.‹ίε τε

Παιπεπτ.Ι.Γτιπείιπιιε. Η ιιετὸ τετπριιε

είί ετειιε , πιω Ειδίιιπι ΡιιετίτίπΠτιι

πιέτιιππ , 8: ποπιτίιιε πι ιπιιΙ:ε ?ειπε 8:

ΓιιΓρεδία ΡετΓοτιίι:τυπε ιίίεο,είιιὸιί Ρο

τείὶ ειεειιΓετε , δ: εεειίΠιιιιε ριιπιτί. 8:

Ρτο Ιιεεμιττε είί: ετία.πι πτ8ιιπιεπτπ.

ΪΕόε ειίεπ.Ι.ίί ειπε ει: ειτἐειιτατίίε._6.

εοεεπτιιτ.ίΒί , @πεί επίπι Η ίιιιπιί!ι:

ο δε ιίερΙοτειτοε δ£©. * Ιτετιι ροπε,πυί

άείτπ τιιΒεΙΙίο, πω ΒιίΓιίίπ ίίεεετετ ιπ

Πτιιι·τιεπτιά,ίπίτ εοπείετππαιιιε είε Γεί

Ι`ο ίπ εετττι πιιΞτίωτε Ρεείιπίεε , Μετ

πατα 1 πω ειπε ΠΜ ρετίιιι1ίεΞ·ίτι Γεω

τετιτίτι.Μοιίο φ12τττίιτ,είτί ίΠε τεΓετ.

είπω ροτιιετίτ ίίετί Ρετίπείίεείτί , ία

είπω ίΠε τεί:εΠίο εττε Με ροίείτ ω.

ιιίιίετιιτ πιίὸεΙ ίίε.είτε>ιιτπεπ.Ο.ιίε ειτ

τιιτο.ί.8επετεΙίτετ,ίπ Ρτίπείρ.8: ΗΜ::

Ιεεει.ίίί.Ι.ίί πυίε.ίπ ρτίπείπ.ῇ.τιίίίεε.

Εεοπττ:ὶ πίείετιίτ , πιιὸά ίπτίε :τιποτε

πω ποπ εί`τ ίπ ροτείὶατε ίιιάίείε, 8:

ίιίεο είπω εοιιτίειππετιιίτ επιτι ταπεί

|ίοπε πε ΒιΙΓο,ιίί‹ίετιίτ Πατίττι δ: εσπ

Γεεμιίτιιτ ειδίιιτι·ι , ιι: πό ροΙτίτ εΠε τει
ΒεΙΙίο , πιίίτι ίπί·ίειίπίε:ι.ικίΈπό Μιιπί

είΡεΙεε.Ι.οτόίπε.8ε Η·ίεά Γεπετι1Γεοπ

ΓιιΙτ. Τιιτρ.ί.χ.5.εειΙιιτιιπίπτοτίΒιιε.ίΒί,

Βιθί ετυίτίετπ :1ιιετ:Πίο 8τε.$οΙιιτίο Γε

ευπάιιπ·ι εΙοιπιπιπτι Β7π.ιίίε , είπω

Με τΑΙίε τεΓετικιτίο ποπ υειΙπετιτίε

Πιιε:ιτι·ι Ρετίιιτε Ρττεάίθει, δε Ρετ Μπι

Ρτο Με ρ:ίττε αΙίεΒιιτει, δὲ Ρετ Ι.ΡΕτίε

επίπτ.!. Ι)ίιιιιε $ειίετιιε. ι.ιΒί είίείΕΠτ,

φίδι! είιιτππειτι.ιε με είττοεί ίτιίιίτίει ίπ

Π.ο.ιτυὸιὶ τα!;ιείΙιο Γειτιεί ίίειΙΠιιπ ώ

πιιίί: :ροί'τεει πιείτε Μία Εεείτ ίπίίτιι..

πιεπτα:πιτπ:τίπιιτ απ ετεά:ίτιίτ είπε ίπ

Ιε Π:ιιιττιεπτίε Κ . Ε: Ρτιτπὸ ιτίι:ίεΝ.Ιτ 9

ποπ : τρία ὁΜε ειιτοτε ποπ είὶ ιτε

τίίἰπιίΙε ιιετιιπι ίιιί'ετιιπιεπτιιιπ Ρτο

είιιεί.ειτευιπειι.ίΐ.άε ετΙεπ.ί.ίί ειπε ε:

ετ επίτιτίίε.ε.ί.ιΒί,(Μίιίεπίιπ Η πιτ

ττιίίίε 8: ιΙερΙοτατυε. Νειιπ ι:ίιττι ω·

Πιιπ εοττιροΓιιετίι, Ριιπίεπείιιε εΠ πό

Γοίιίτιι ίπ εο,Γετί ίπ εετετίε πω; ροίί

εε Γετίρίίτ.ετ8ι1.τΈπιιοεί πιιίΓιτιιε ίπτ.

Ι.ρεπιιΙ. 9.ΡεπιίίΕί. ιιίτιιρετιιιιίτ επίπι

πιίπίίίετίιιιπ Πιιιτιπ : ιίπείε επί ίΠιιιί πό

. ιίεΒετροΠεει ροίίε τειίίτε.!.πιιίευτι

πιιε.Ο.τίε ερίίεο.δι εΙετί.Ι.ρ1ειεει. δ:

πε τεΡιιὸ.Ι.εοπΓετιἱ`υ.ῇ.Ιιοε επίττι ία

τε.Ροττὁ ειιιίει οίίιπ Επι: ιπειΙιιε , ταψί

Πίεσε ειτίίϊίππιτυτ.:ττ8π.$άε ιίεειιίΞι.

Ι.ίί ειιί.9'.ί).8ε Ι.ποτι οιππεε.9.π Μιτ

Βατίε,ίΕόε τε τπίίίτει. δε !.ίί.ε.ίε επί.

- @πεί ΡΙιιτει9 Ιείτ ιιίιίετιίτ είτίπτείίἶι Ο.

είε Γιιίεερ.ρτςΡοίί.8ε ίίτε.τ.Ι. ι εΙίπιιίιί.

Ιίε.κ. Νεπι 84 Η ωτοτΜεεείΒίτ, ίπ

Ρτατετιτιιιιι τειποίιετιίτ ἐιτιιτείει.ατΒ.

τΕ‹ίε ΠιΓΡεᾶ. Ει1Ε0.ί.ίίί.5.πι1Πε ιιίιίεει

τπυε.86 ;.ίίπειιτεττι ίΡΓε.8τ 9.6 ευτε

τοτ. πεπίΡε πεί ίπ υπο ρεεεευίτ Βι

δίιιε εΠοιππιυπι ΙθΠ8:θΧἱΓἑ πε τείιί·

πίεει.εεί.άεΗεπ.Ι.ίί.Ο.ιίε ίιετε.8ε ίιίεο

Η ί”ειπεί ρείετο,επίΡΙιιιε ποπ Ροίίίίπι

εΠε ΕείΪίε:ετ8ο ίί Ιειιιεί·ί·`εΙΓιιπι εσω

Ροίὶ1ί,ι.ιΙτετίιω ποπ ΡοίΤυπι ίπίίτυπίδ

τα εοιπροπετε.ατ8π.ί-Εάε ίπτείιιταπ.

Ι.Π ὸιιο.ῇ.Ηπει.ποπ είπω πείίπίτ είΓε

ΜΩιτίιιε, επί ίειπεί Γε ίεΙΙίωτιειω π·

! τετίιιίτ

ι



ΒΕ ΡΑΣ.δΑΚΙΙ8. η;

ιειίιιίι.ει·ειι.ἄἱ‹ιε ιίεάί!.εάίδιο.Ι.ποίο

Π:Γιι€ίκίιιιιε. ριίιπο ιεΓΡοπ.8ι Ι.οιιι

επ ωωιε.ι€πε Γοπ.Εεοπτπι ιιίπετιιι,

ιιιιοο Με: ίπ αΙιοιιο πιίπιιε πεπε Γε

είι, ποπ πωπω οποία όεοεπιίιιίιιι

τί.ιιΈιι.Ο.άε ιι·ιιπΓιι&ίο.!.π οκ θιΙδε.

Νειιπ τιιιί οΙίπι επ πιιιΙιιο, Ροτειι πο

πω πι» Βοπιιο.:ιι· οπιεπ.().όε πορτ.

.Ι.ιιππειίεΙιε.ίΕάοίποτί: 8:ΡοίΠιιι.Ι.

Ρ!.πε:_πει: πιο οπο ί:ιΙΐο εοπιιπίίΐο,

ιπίπε πεπίιιπι Ρι·οιπετεπιπι·.Ι.πειπο.

(Με ερίίΕορ.8ε εΙει·ί. Σο Ιιιτοοπιιπ.

Μειιιί.πε Ριι.ίτιι όίι:ίι, οιιὸο ιΠε πο

τοιίοε πιο οίΐίειο πω: δ: Ροιιιίτ

Ριιυ:ιτί,Γεά οιι.4πιόιιι ποπ ΐοειιτ ίεπ

:αιτία ι:οπιτ.ι ειιπι Με, ιιεΙ ποπ ω.

τι: ΠΜ ο!Ήείπιπ ίπτει·ι:ίί&ιιπι:ιιοπ ω

όεοπτιιι· ίιιΠιιιιπδιπ,οιι:ε ΡοΠαι ΙΕιί

Ρίίτ, ?οτε θιίΓει πεί ιι·ι·ιτιι.:ιτ8πιπεπ.ΙΕ

είε ποποιίοπίου:.Ι.ροπ εοιιτιειᾶιιπι.

πεπεπτ @πιο ίιι·ίτιιι·ί.οί&ει Ι.Π επ οι Μ. "' νιιιίω οικω πο· Ηθο ι:μια:Πίοπεε

ίιε.οιιοιποπο ει·οο ίιιοίι:ποίε θιίΓιιο

ι·ίιιπ·ι ει: τοιο,οπί ιπ πιιιΙτιε ποιο Γαί

Ρίι0ιιι ππιεπ.ιΉπε ίεΒιιτ.ίί.Ι.οίιιπ Η.

Ηπα. ῇἔιειεε.Νππι ΜΙΒ ριιιτίειιΙο οι

Πιπι ιισειιΓπτιοπεπι τοτειτπ ποπ τει!

όίτ.πι€ιιιπεπ.Β.άε ιεριιο.Ι.ίε Με.

ιιι:ι·ιιπι.8ι ιιτίΙε μ: ίπιιιίίε ποπ αίτιο

τιιι·.2Έπε ιπίποτιο.!.ειί:ιπι.π'.ι.8: ιπί.

Γιιοίιείο,οπιιτιι Ρώπα κεΙίε επ. Φ!

ω” Γείεπτει δι ι.ίοΙοεθ εοπί·-εείταιί

πιω ίπΠι·πιπεπτιιπι:οειοπωπιεπ ίπ

πιο ίπΠιπιπεπτο πωπω είιεε πο! Ιο

τι” ίππιππιετι εοπί:εθί,ι·ιτοπτει πω:

ιπΠι·ιιιπέιππι πιιΠιι 8: ίπείΈιεπιι πεο

όιτοι·ιΡΓο ίσιο :ιο ιι€επιιιιπι : οιια:ι·ί

τπτ, επ ποτ:ιτιπε πεπε.πιιι· Ρωπα ΜΗ.

πίπιο ίοΙΓο,ποπ οοοεπιτ οποια ίτιί- :Η * 8θαιΠά2 (ιι-Ντακ) ΜΙΒ ΦΠ. διαπι

τιιι·ί.οι8ιιπιεπ.!. με: πιιποι·επι.Ηί. οι:

ιιιόιε.ποπ επίπι πάσει πΙτει·ίι.ιε πιο·

ει·εάί οι:Ιίδιοπι πιιιὶιπ Ι·ί.ιειίτ πισω

ιΡίἔι. οι: Ρπεπίε.Ι. Γιιπείπιι.ιε. 8ο από

ιπίπιι: ιπ:ιΙπιπ εΠει πιο ιπιιΙτίε Με

ι:οιπΡοίίιίε ΓιιΙΓπιπ οΙίοιιίι! ΠιΠίπειε,

οπ."ιπι οπο Ε.4ΙΓο ριιιια πιο ΗΗΕ :ΠΩ

Ροποιε:πτ μοι ιικού: οποία” οπὲπι

σοῦ: πια!ίειιι ; π: :ιι·Βιιιτιοπ.ίΕοε Γε

πατοπίπ.!.ειποπείμιοπι. ίπ Ηπε.!ιοι:

ειίοπιιπ ίιιι:Ιίεε ιιίοειπιιε, ἈιιίπιιιΙο

ΓειπεΙ ίιιοίι:πι:οιιίπ ίιιεπι Ρο επ Ρετ»

τπίτιίιπι ίιιάίι:ετε:πτ ίπ Ι.Πϋ.Ο.άθ8Εσ

οιιί'πιίοπίΒιιο. 8ίιπίΙε ιιίάεπιιιε ίπ το.

Πε.ίΐζάε Με ειοί ποτιιπτοι·ίπΐεπιίο.ι.

Ι.ιιι:ίιιε.ιι επίιπ ιίεΙιδιοπι πιππωιι

Ποπ ποπ ίππιππιέπι ΡιςσείΤει·ίτ,οιιο

πιοείο ει: ίΠο πιω Πι!”Ρίι:ίο :πιπε

τοι· ω ΗΜ ΙΈπε ΓοΓρεθ.ιιιιο.Ι.ιπιοι·.

@. ιιοοίί οιιιά. Νειπ·ι ίπ Βοπίε Με:

Γιιἔιίείο τ!εοι·ιει:ει·ίκίε πο ιποοει·πει.

οι·Βιιπιεπτ.Ι.ιίι. έ. Πει δ: Πειιτί. Ιἰἱόο

το ιπί1ιοι.ΓειπεΙ ει:ιιιπ οοιπιπίΙΪα απ

:πω εΠ Βοποπ. οιιὸι! πιιΙΙιιε πο"

ιππτιιπιεπιιιπι ι.ιοποίτιοπίε ωιίω,

οποιο ίει:ειίι ιι!ιοιιίε είε μια: Μπι

πειιοι·ιιιιι , παπα εεπιπιπ ίιο.ιποοο

οιιίο;ιπι ποιειιίπε ι:οπΐει:ι: ιπίπιιιπέ.

:οιπ Γι.ιΡει· ει!ιοπιιτιοπε οι: πιω πο..

Με, τοπιεπ ουία Μπι! ίπΠι·οπιεπτοπι

ποπ ιερειίεοπιιι ροπτιιπι ίπ ι·ε8ί

πιο ει; Εοιιπιι ιιΙίωίπε Πιιιιιιί , εκει:

ιιιεθιι:ει: ίρΓοίπτε : πιο‹ιο οιι:ειίτιιι

ειίἄ Απ Με ποτιιι·ίπε ίπείοιιτίιηια:..

παπι επιέ:Ιί. δ: Πιρει· ιιιποοπιιε οπο

Πίοπίοπι ιιίοεπιτ οιιὸά Πε:ιιιιίιι μι

ιιίτιιι· εοπετιιε, Με: ποπ Γεοπιιιιιι·

εθ`εθι.ιε : οτ ().οε Γει·.ι:ο€ίιί.!.Ιι (μια

Γειιιο.δε ιπεΙίπε 0.6 οιιΔειιποιιεΡιε

οίκω Ρο.Ι.ππο.Ρυπίτιιι· :ιοί εοπτιπιπτ

πιιιτιίιποπίπιπ ει: ΓοΙο πιο ιιέΙιι,οιιΞ

Με πιιιτι·ίπιοπίιιιπ ποπ τεπιιει·ίτ ιρΓο

ιιιι·ε.ειο ίεΙεπι ΡΕιὶε επιποιοί.ει·ίιπί.ί.

).ι.ιεΐροπΓο.Ο.άε επίΓεοΕ.8: ι:ίοτι.!.

Η οπο ποπ ι:Ιίεεπι.8ι οι: ιο οι.ιί πο

πιπιιιιίιιίει.Ι.ππίπ ειΒο.π.ίιεπι. 8ι Ι.

οιιίΓ



88 Με Μτ.εΑκιιε.

οιιὶΓοιιἰε.Ηἱειἀ Ιοε. ΙιτΪ.Ιτ1:ιἱ8Πει. Ρα

τεται Π ουκ Ιππροιταπίτ κοίἔτἰρτυτπ

Ξπἱουυπ›,οποκΙ ΙΡΓο πω: ποπ ιπποε

τἰτ:ουἱει τοπιπι Με αΙτοι·ίπε 2οππω:

πίπποππποε Ρυπἰτιιποπἰα τοεοππε

που! σο πω:: ιιιΟ.ά: τείΗΒ.Ι.εοε.Ηἰ

πω»! ουἰΓοπε ἰιιτ.Ι.μἀΗπειπ. Ιπ σε

πειποοε κο ποπ ε!ΐεθιτ: , Γεά ειπππί

ὸείἱἱπειτἱοποε ι:ιππ εοπατυ οοπ(Μετα

πετιιπτ απι:οι·επ Παππά 8: ΙΜ πω.

Ναπι.ΓυΕΡἰεἰτ Βάσω, οικιπτιΐ πι! Ρα.

παππ, 8: Μ Μπα ποπ Γοπίπιπ εθε

θυπι π! Μ,οπ ουοά1ϊΠατ;υτ!Εάο5π

ἐι.Ι.οιιἰά ετ8ο.6: πω: ποια: (Ζω Γο

πατοΓεοπΓι:1.ΞἰΙΙ:πΞε.Ι.οιιἰ όι.ποε.Ιτειπ

πιο πο: μπε Βάι , οποτΙ Η οιιίε πι

τοΗ:ππεπτο ΗΜ αΠ`αΙΡΙἱι Ιεεειτυππ,

τσιππιτιπ άεἔαΙΓο , ιυιπυὶ: Ιε·8ειτιππ

ποπ παπα:: οτ Πζει:3 Ισ . ΟοτποΙ.όε

ί::αΙ.Ι.Π οπὶε Ιοσπιππυ.8ε ἔι.ίἶ.2‹ἰ Γεω

τυΐἔοπΓυΙ. $ΙΙΒπία.Ι.Π ποπ ίπ 8τειιιί.

.σύ :μπε οοὸἰεὶΙ!οε.Ρτατετο:ι ἰπ πιει

παω Γρεθοτοι· ιιοΙοπτειε, 8‹ πό ευπ

τι1ε:ιπ Ο.άο Η::ετέίε.Ι.ίε πιπ σιππ Μο.

δι Ι.ἱπἰπι·Ιπ. ΗΗΕ: Βιττίο. α οιιὁ‹:Ι Π:

:οποαπππεποπε,πτ8ππποπ.$εά Κ· .

ΙιιΠοτπ όε ::άιιΙκετ.Ι.Π ιικοτ. Γοοιιπέ

π:ΓΡοπΓο.Ποί , ΡΙππο Με ΜΗ απο:

Βιοπτ,Επε Ξπἱπἱῖε,:ιεεπί`ετἰοποιπ π

Ματσε απ· Ροτοίἱ. Εεοπττο ιιίάοτιιι·,

οιιὸά ποπ τοποοπτι1τ,οιιέΞπΠτιιπποπ

τα εοπίεσετππτοτοτάιθε. ουἱό οπἱπτ

οοίιιίτ σ:οπετιιε , σπιτι ίπίιππι πι1ΙΙιππ

Μοπίτ εἔεᾶιιπι9θἶοιι0ά οπἰἴοιιο π.

τἰε.Ι.ῇ.ἰπ Ε.Ε.`.ίΐ πτοπεἰΡἱππι Επι πιο·

πτ ε!ίοπποπτ.Ι.εα ιπάεπι.8ε πω::

ω( ρω πω: Ραττε.ἔἱοο.τΙτι1.Ι.ίπη:ι1

Βασσά Η οί Γει·ιιο. Και] Η εποε εκο

πν:τπ:ίπ Με ι1οαιτιπ·π:Π πίΙπΙοιπΙππε

€οτπΡειτοετίτ Με οιι:οιπρτυε , οείΕπ

παπα επίδΠ:πτ ΡΕπε οπο οπτπ πω Επ

πιο ιιοεατυε.ἱ.ρεπιιΙτὶιπο.πίθ επππ Ε:

@πιο Επτά: ε$οᾶοψη Γιιοίκιπϋ,

πεππο ποεοπ‹ἱἰ επίιπιππ ρπτΠ1ππωτ

Ιιαοιιἰίἱ`ο.ίἶἱάο ιπποοπππ Η πω".

Ι.Βερο.ει:Ι Ι·ϊποπτ. Ι:επι πω ιοΐειτποπ

τιιπι,οιιοὁἰΡΓοἱυκο ποπ ικιίιπτ,Γπι·

ι·ίουΙτ, ποπ οΠ Ρα:πει ὸἰεπυε:ιιτ!ἱἱε|ο

Ροεπ.Μϊ οπο. ο.τείΜποπτο. Μακετ

οει Η οπο εοπΐα:οι·Ιτ ίπΠτιιπποπτιιιπ,

πω! πε ἱπι·ο ποπ τεσπα, ποπ παώ

Ζω :οπΓεεἰΠΪ: ίπΠτυπιεπτι1τπ : φπα

ἰπίὶτπιπεπτυιπ ει:οΙρίιππε ήτο εό!”ο

61ιππ:Πειιι οοποοπιπειιπππ πα:ίριππυ:

πω εοπόοππποεπιπ:π:Ηζόοκε.·Ιοοπ:ε.

Ι.Ιίή.9.εοπάοιπππππ1. ΙΈόο εοπτι·ο

τ:ιου!.Ι.ποπ μιτοπίτ.5.πό οιυ:ιπε.ΐΈ

απ: τοΠεπτεπ.Ι.ΜΙ :εΠΙιιιπ.@.Π οπίε.Π.

‹ἰε πετοο.Π8πΞπεε.!.ΡεπιιΙ. Ρι·επτετεπ

ὶπ ΙεΒε Ροπιιε οποσ ὰ πω οπἑπι

πω!» ίπκιιετί οοοι·ια:ιπ (Με Ιοἔἰο.

8: «:οπΠίτιπέο.Ι.,.6ε κ:ε:ίΒιπιε πιποπο

Με σεΠ”:ιτ 8: επι: ραπ:: : π: ΕΕάο Μ,

Ρ2τ.Ι.2όίεοπ0.6.]. Καπο πωπω οπο.

τοίτπΡοππι1τ Ραπα,σΠ,πε οι: τ:ιΙιβω

ΙπΠι·ιιπποπτίο ποπ ::όΓοοιπει:πτ παππ

παπι, σε! άτειιπυεπίπιπ ::οεπιπι1πε,

Η οαππὶτὶ πιο οπο: Ι.οπιοετοοτυιπ

ΡοΠ'επτ Μεποπε εοτυπι Βοπε.Γεάίπ

οτο;ροΠτο ι:οίΒιτ Με: πιτίο:οιιοπίειιπ

ο:: πιίΠ ίπθτοπποπτο ποπ:τοπεΐετ

πιτ ἀοππἰπὶππι τω: ίΕάε ει:: οίκω.

ι·ει·ιιππ ἀοπ1ἱ.ἱ.πι1ό2.ἰείτιιτ ε&τΙο:

α μπω ίΡΠι1ε !οἔἱε.ἔοιιοὸ οιιίΓο;

ἱπτΙε.Ι.ῇ.ἱπ Ηπε.8: πο τμπίε ειππ ι1ιπ Πι

π” ιιοοατπε.Ι.Ρ:πιιΙ:ἰππι 8: Επσ.8: Ε

ππί.ουαε,ίπ οπο οίδΙιιπτ Γιιίτ ΙοΓο ω”

ππΙΙι.ιιπ, ΡοπίτιπΞ.οο.τἰτπ.5.ΙιιΒὶἰεἱσ.

πιυε.υ.ιπάο οπο: ΗΜ :Μπι Γοπτ,πτο π.

ο!€ίΪει Με επ:ιριππί Ροποπτ, δ: ποπ.

ιππ·Γο. 8οΙυ:.όοππ.Ιπο.άε Ια ίοπτει.

:ιάίμ1υπΠίο.άο (Μοτο ὸἱεἱτ , οποσ!

ποτει·Ιιιε ΙΙΙο,οιιΙ «:οπΐοείτ ΞπΙὶτιπποπ

τυπο Μπα· ΔΙιεπ:αίοπε ίΠοτιππ ω.

πωπω, ποπ πωπω: απο Πειτπτἰ,

πο: Με 2Ι|08ειτα ?το ἐκμπα. Ειτο «Μ

-ι
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ςυθά ἱΠιιἀ επε!εδείιΊ που Μ Φ: ἐπι Αίσκ.:οκβ.Ι.πα.ψ !ευκίΞέ/. Β σ.

μίοτίβιιε Γεω .ιτι·οείοκιΒω,Γεά ‹Ιο Ιω ε |Π)οεπει ΜΗ. Αιἱι1'ε ωάσπάκω ΑίαΞ.

ΜΒΜ , δ: Πι ΙειιὶΒυε ὸ:Ιἰᾶἰε τεενιιΙ.ι σοπβ.ή.Βο:·.

τοωΡτοβειτει είϊ , @ΜΗ εοικιτυε σου Β

:οπ1Ρατεν.τυι· αξΕυί εου(ιιτιππιειτο, δ:

πο:: Ριιπἰωτ εοιππιιιιπίτει·,πίΠ ΓυΒΓε- ὶ

φαει.: εί?εθυε ε ιι: ΟΦ: Με «Νεά

α:εΙεδο.ιπ εοπἴυἔ. !.Ρτα:ίἔοτἰ.6.ῇ. Μ Κ

Ρτἱιτιετιι πώ ι1ι12ΠΙοπεπι ἀἱο, πο..

1::ιτΕυω που Ν:τ10τίρΕ202 ΕΠΕ κατά»

ιιίΒιιε ρω Με ρ:ιττε :.ιΙΙε8.8ε ει· Ι.Ηἱ

ιὶε ΔἀιιΙ.Ι.ἱιυριιϋετετπ.ἰΒἱ,8ε ίΓά Γε:

γ,ιο, δε ἰίσΙε ει·ίπήιπε ο::ρίΙα.Βα:τοάί:ε.

1.Βο:ι.ίΒί, δ: ωΒιΙ παιπετ οπίΠίκηπίο

Γυτ:ι>Ρἱετι:ἱε.8ε Επί: ίἰιὶε βιτ:ίο.Ι.ίπ

μ:: οπτωσε. 8: Ι.ι·εᾶὲ. ει! Ηπεω.ΡΕάα

ίπτετ1άίο,τυί.ιπιίτε .Ι.ίἱ ΓυΓΡίοίο.δε

θ.ειά Ιε8.ΗαυΜω εἐ ΡΙΑ8ίει.Ι.Ρτ8

Σω.υει·ίππ τω: Με π0τ:ιτίιι8 άοΙοεθ

ἱΠωὶ ίαΠτιιπποητιππτ τοκιθπ:ίτ: ά Η::

(ΜΗ π: 9ιιίΒιιΓουτηυε ι:ειΠΒιιε άοΙυε

Επ:τΓειτιιτ, δ: “Μ :!εοΠ :αποφ πωπω

άεΙί&ί,:1ιιτδά ΗΙιιά όεΙί&υι·η απεστ

όίωιτιιιι:α άί«:ίτιιι·, 8: εοἔτεειιιι· ετί

ιτιι·:ι·ι ίὶεΙΙἱοπωτυε.ἱἙἀε :κἰωἰ.ΠοΙΙἱο.

1.ΠεΙΙΙοικιτυε. 9'.ΠεΙΙΙοικιτιιω.ίπ ΡΜ:

ε:ίρίο.εΠεο αυτι: ε:τκ:ιοτὸἰοστἰὲ μ.

ηίςπάιπιπ.& άίο ρΝιιθ , υτ ποτ.'έ.εοά.

τ1:._β.ΓιιΒἰΙεΙειωυε. Θεοάί.

Α 13 Ν Ο Τ. ε: ΈΝοπίετε.Ε. ΜΗ:

ς.φοΙ.:οηβ.πω;. Β π.

Τ Μ011€τε. Α‹ἰ‹ἰσ 9εω|ίω· ρπούαιω· 1

19ιζ/Μεπκ: ΜοπεωωΡο·ίπσφέ. Λία. σζΪἰ.

σ2ι9.¦.Π: .Ι1αρ|2. Ωιυπα.σοπ]ἱ. α.ανίζ.Β.

Τ νί·ι.1. »Μάο α» ιατεπιβωσ ἰπΪἴ›·κπισκσ

:ρ κι! ι:ΗΙΕια,ραπΜ2α:· ωτ.φ. Μάο.

ςρηπ.ρ[1Μ"Μ;. Βε›·.

ξ]- Ρτοἀἱἀετἱτ. Αιἰιἰε Κο.:οπβ.είωή.

Βεπιφ·ιί.

ΐΡϊ0ΕΩΠΕ.ΟΧ. Δι|άσ Ρπέζ.:ϋ.:Ικκτή. :ι

Βπ. Ψ

ΈΡι·ο εοπίείΐο.Αάάσ"Μω»ιω πο

ῷφ·ΕρΜΡ€[ἔΙΩβ7Μ4Ι°ἱ|κΞιι€|ἱ£ἰΩ ά_βφ.

ΤΒιιΓρεέϊυω.Αάάε :αμκ Μρύ.Οκ.

τοηβ.ακαν.Βοπ.

Ί-Η€Γ€τι12τ3.Λιἰιἰσ Βα!.π.·οη/ί.ίωφ.μι·

Ιο.ω.Βει·.

ΤΡΑΜ ωΡει·ιιωεπτίε. .ΜΜΕ Αίε:σ:ΐ.

.Μ.ω..6- Ι::.ννι7.|.!ιύ.0· Ι»‹7.εῷ.Ιε6. Β.

ν». ριιηἰετι1τ άεΗικ1ιιεπε. Μ..

δ ν .Μ Μ Α Κ Ι ν Μ.

ι Μα!ή:ίου·ιΐ ...ρ Μ ..πω ὑπὸ π...

(Ισπ1°α:·,ώ·· ιἰεἰ£ἔἱ‹ι ρυπἱακ£κο·.

ι. Σ". Μ? μ... έ: ει·ἰωἰ.α! ορου·.

€κοπιοιίο ἐκ2εἰΖἐζαπΜ›·,Ψιο πεί βαθυ'

π· έοΜέεί!Μπι π·ωτι.

; Μα!εβείέιαωβ ω.. ιάΞ!εω·,(α Ψά

ιἰο πο” κα3αθεσπάισ £πιπ:β,·α:κ:· .αἱ

ἱοσωπ ιίεΙ2δίί.

;· ΗοωΜάΙο εδσπφ'ο Πιάτα ρου· ΤΙΜΐ,

:Η 5:›η»·ο›ιἰΜ Με ΜαπόαισίΕ Βοιω

πἰι ιπ[σπ·: Ραέιω,ωι ΜΞάαπ:-β εδω

πσεΜπόια Θ· Ρκ›ιἰε›κἰκ: Πάφο πο!

Βοποπί.ο.

Μαἰε/ῖεΙο @οΙ2.:£ἰσπἰ: εσωπι€βο Μ :Η

!Μέϊκ Ι.α:ακο,ρε,· 4ΜπεδιΜ Ι.πωιιιΐ

Ι›‹ΐ›ι£:ωπ ρει·μικο .Ξ :Μαιο Ε.πσινικ4

:οπών Ρίου·επ0ΣππιπξβϋοίΜΙου· πρ"

Μ;19ιπ·έπ ;Μ2.πε Ρέ|Σ;πα,ακ Ρο.βί: α..

ατα/ΣτΕ.

$Ε‹1ιιἰ;υτ υίόστειιΒΙ 8ε ἰη φο Ιο

εο μπήκα: άεΙίτηι1σω,8: * (ει.

τό (Η: πωΙοδε:ίο εο€ιποΓάτιατ ίπ ΜΝ'

Ιοεισ,8: ΜΒ' Ιοείε μιιιίϋπιπ ΜΜΜ.

Ισ ΡκἰπιΙε ε.. Ισα: 8: ίιιτίΓάέθίουε υΒἱ

οδττιίΠΞι Ευει·έιπ:ιιι ΗΒΗ: πει:Ε6.Ε.8:

έἰάυ: οΗΪ.ρτςίῖ.!.ὶἱῇ.8ε ω.. άε επίππϊ.

αεί οροτ.Ι.ῇ.δε 0.υΒί Γεκκι.υεΙ εΙειτίθ.

Ι.ῇ.8ε ΙΒΝ: ποπε.Ι.ίἰ, Ιτοκι·ι Η: Ιοι:ο "Η

Ε: είὶ εοιπείὶατα 8 πιο:: οΡΡοίἰω έ`οή

αςορτίουε Μ: εο , ηυἱ Γε1εΕπιτ Π:: πό

..σε Γυρροϋτιῖ ίυήΓάίθίουί ΠΙΙιτείιω

ω... μι. ...Μαιο οοΒοο!Ψκϋ2τ.εά
β ν -- 80"δ

να



“ο νΒ1ΡνΝιΑΤνΚ υε:.ιΝαγΕΝε. !
@Με άι!ε:ο:ιει πειτε επεεΡ:ιο: ιιπ:!ε

ποπ ορροπε:πηιοΠ!ι:επι εοπ:εί!αι

πωπω: ().ειε ιπ:ιΓάιδ:.οπιπ.ιποι.!.ι.δι

(Με ρ:ο!:.!.εκεερ:ιοπε.δ:Ηἱὰειο‹ι.

!.Γει! δ: Η ΠιΓεεΡε:ι:.ι.:εΓΡοπ. !:επι

Ρτομε: :ε8ιι!:ιπ·ι οπο: ι!ιει: , πει Γε

Με! ίπεο:Ρ:ιι εΠ ιικ!ιειππι , Πει δ: Με

εκει ει:: ιιεοετ:ιι: Ηἱἀειπὸιε.!.ιιΒι.ίἱ

πει·‹ξ ριι::ι:ε: Γε :Με ΓπΒιεθύ ειπα

ε!ιέ!ιοπι Με ιιιιιιειε,ειιπι πό επε::

:ππε πιι!!ε απ: Γεπτεπ:ιιι εοπ:τει ει“ι

Ειτε, Ισπειι1:ιπι ὰ ιιιε!ιεε πιο εόρε:επ

πω: Ο.Π ει ποπ ε6:.ιε:.ιιιιιι.!.ι.δ: η.τω

:μιά 6 2ο ιπι:ιο πεΓειπι: , τω ιεπο

τειιιι: είΓε Πισω ιιιιιιεεπι: μπαι απ.

:επι ίπ εειπΓιε Ρ:οεεΙΤιι (δε: , οικω

πό ει: Γιιπε ιιιι!ει::πι!ιι!οιιιιιιιιε !ι:ι84:

!ει:ετπ Πισω, πε! ειιε Πεειιπάιιπι €!οιξ

ε] εδά ορι.ιι.Ρ!εεεπ:ι.!οειιιτι !ιιι!ιε: πι

πειε.ιουπάιο:ιι: ιι!αιεοπ π; ΐιιει·ιπ: :ε

Ρει:ι, ιοιροποπ: εόιιεπιιι δ: ριιπιι·ι,

ε:ίιππ ρω :πε!εί·ιειιε ΔΗΜ εεωιωι

οι (Με εοει:.!.ι.δ: πο.Ε.ε!.!.ι.Ο.ιι!:ι ε!ε

ε:ιπιι.:ιἔι οροτ:ε:.πιι€ει!ιύάιιε εΠ,οιιι

ιπι!ε1Ρ εδ:πε ει! , δ: ιιι!ιι! ειιιι.ιοειιιιι:.

Ο.άειπεο!.!.ειιιει.!ι. ::.ιπ :Με ειιι:ετπ

ποπ ιι.ι8α!σιιπιιιε οιπι:ιε:, ιιιιὸά Παπ

ω !ειιι:ειι:,ιιεΙ :εΡε:ιιιπιιι:,ειιὸ‹ι πι::

::ειπΓπιιίΒιο ω ιιιιιιεεπι !οει,ποι :πει

!είιειιππ είϊ εοπιιπιπυπι: ιι: ιπ εοι·ρο

τε ειιι:!ι.ιι: πιι!!ι ιπἀι.ῇ.ίἰ πε:ὸ εοεπο

ίε:ιιιι:.δ: ιπ εοτροι·ε από. οι οπιπεε

ο!ιειιιαπ: ιιιό.ουπ ειιιί.ίι€πεται ει! Γυ

Ρε: Ι.ι.αιιί.ουα ιπ ριοιιιπεια :μια :ιε

εοι·ειπι εοιιδ , ειπε! ει·ι:2 είε ο; Βεπε η: !ιπειιιιι δια" δώ. ε:8ο ει: Ρ:πιιιέ!ιε,

:επε: ιιιιιιειῦ,Ρ:οΡ:ε: :ε:ι!ια!ιι:ιοπέ:

ο: Η:!άε ιιιδι.!.!ιεε:.Ι:ειπ δ: :ε::ιο !ο

εο,ιι!›ι :ειπε Εεεε: ε!οπιιει!ιιι:ιπ Με.

δ: πο.Ο.ιιοι ειε ετιπιι.ειει οιιο:.!.ι.!ιδ

δ: πιό.ειο: ο; ιιιαΙεΐαδιοιι!οι μπι ἀε

Βειι: Ρωπαιπ, ποι πω: :εΡε::π:: ο:

ό.!.ι.ιοι , πει εκει, άεει: 8:ε.8: Ριο

ι·ι:ε: ιιιπι Μάιο:Μ: Μιιεεπ.ιπ οΡι.

πιοπε, οι ο!ιιειιπειιειπιιεπιετο: πια

!εΕιδιο:,ιοι ροΠε: Ριιπιτι,ε!ι::επε,υοι

:ειππεπετο,ιοι :ειιικ!ιεει!ιο.* Το :Πε

Γεεππε!ιιπι ιιε:επι δ: εοπιιπιιπε ομ

πιο.Αεεπ:Εδω!ιοιππι :!οέ:ο:οπι, ει;

:ι.!.ι. δ: ιι. (!.ποι ‹ὶε ει·ιπιι.ειει προ".

οπὸ:! ίιο:ο ιιια!εδειο ιοί εοπιιπιί!”ο

Πε :ιι εοπτει:ε:ε , ιι!›ι πω: παει:: :ιο

πιιει!ιππι,δε ιι!ιι:οποπε πιι8:ιοιιπόπε

τεΡε::πεΪιιε:ι:,οιιὸ‹ι ριιπιε:ιι:. δι επι

:επι ποπ πειεειΒιιπ::!οε :πιει ειιΡιει:ιι:,

τ:ειπείε::ι1: ω !οεπιπ ιιε!ιδ!ι ,σ πω:

Ρε:ει:ιι::δε ιι!:ι :!ε πια!επειο εοεπο

Γεετε:ιιι· ιο !οεο εόπιιΓει :!ε!ιδ:ι , ποπ

μπαι: Μια ιιοπιιει!ιι ε!εεο Με.

:Με εο8ποΓεετε πε! εεοπικι,Γει.ι :ει

πιεπ πω: εοεποΓεε: Ρε: εικοσ

πε: ιι: ε ει:: ιιιιιι.!.ιι οιιιοΡοΠεει. οπο,

δε ειιιιπιίΓο επιιιΓιιεπι !ιοπιιπιε ποπ

άε!ιεει: @μπε ειιια·::ι:οι ιΈπειιι.εευρο.

ιπ:ε!!ι€ιιπ:ιπ, πωσ! ι!›ι δε πιει!ειιειιε .ε Π:ιου.!.Ιιεε:.3ειι * ροπε ειπ:εΠιοπειιι

εο8ποΓε:ι:ιπ· :ετ:ιο Ιοεο,ο!ιι τα:: :ε

Ρεπε:ιιι· Ιιει!ιει·ε ιιοπιιει!ιιιπι:δι :πιω

ε!ιει:,ιι!ιι :εΡετι:ιι: !ιειοε:ε ιιοπιιει!ιιΈ

πε! ιιοι :ιεει:,ΓειΙιεε: ιι ι!:ι Μπι:: πο

πιιει!ιιιπι πε! ΐο:πιπ,οποά :πιι!:ιε :πο

δω εοπι:ιιιιι:ιι::ιι: πο:.Ο.ε!ε ωπτω.

οιππ.ιιιιιιε.!.ιι.διπο:.ιιο.Λιο ιπΓοιπ

πιει, Ο.εο.:ι:.8: πο:.οιιὸ‹! ειπε Φακοι·

Ιιιιοειε ιιοιπιει!ιοιιι,πει ω" πιειιο

:επι :πικαπ ίο::οπει:ιιιπ Γικι:ιιπι ,ά

πια ΓαΡε δε Επιλο εοπ:ιπει:.Ωιπε!Ξ

Βοπ.ιπιιπι:Ηιιι:Βοπ. ε!ιοπεπι οεειιιι

Ρειιιι2,ι:ε ‹]ιιὸι:!ι!Ιιιιι ιπιιπάει:ιιπι Ρε

ω:Επι: Γι.ιοΓει:ιπο:ϋ επ'εί:ϊππι::ποδο

οπωτο,πει δ: ιπ ειιιο Ιοεο ιί!ε άεοε:ι:

εοι1επιτι δ: Ριιπι:ι:ιι::ίι Βο. πει ει! Η.

ει” ::αθει:ιιε,δι :”ο:Γειπ δειτε μεειιπιε

με ι!!ο !ιοπιιει‹:!ιο εόπιι::έιιο:απ Η

ιιιιεε,π!:ιιι!!ιιά !·ιοπιιειιιιίι ει::ι:ι: ω.

Γεειιιο:ϋ.Ε: μπώ ιιιιιε:οι· οιιὸι! Δε

Με:

--

Ω

ἰ

ι

ι



νται υ-νΝιΑτνι οειιΝε)_1κεΝ:. Μ:

Βε:τ εοεποίεἱ 8: Ριιπἰι·ἰ Ρ:άιι2:,Πεετ

«Με Βοτιο.ττι:πὁ:ιτἰτ. Ν: ευοτίε:

:Πειυίά : ἱτιπ,8ι επι: εΠ·ε&υ: εΙυοά

:$ωπ, :ἔ :ΠΠ ΙοειΞ εκτετιάϊτιιτ, ΙΜ

:Μπι :εἰ,ιιΕ›ἰ εΠ:ε&ιι: εκει: σΙίτιπ:8ε

πο:: ἱΒἱ, Μ:: ίῖιπρΙἰεἰτετ :είτπι·.ΠΗε

:έΠο.8ε οΒΙ.!.ε6ττ::ἰίΪε.6ε :τΒ.Π`.‹ὶε

:Δωἰ.ιιιτ.Ι. ΤΜΠ.8ι ΕΜε Βο.:ωΒοι·.

ἱιι.ΡοΕΙ.ἱιῇ. Ματσε: ειιοιίε: Μ::

Ρι·οϊετιιπτιιι·, 8: ει: εοκιΐ ρτοΙ:τἱοκιε

οι·Ιτιπ :Ιίςιιί: εΒἰᾶιι:,ροΠ τετιπΡυ:

ΡτοΙ:τἰοσὶ: εδίωετ:τι1τ περι:: ?αυτί

εΠ>`εᾶε:,8ε πό ρι·οΙ:τοι·ιΐ αετΒοτιππ

πέρα:: ιιικ!ε Η πτ:τίιυ: άσο:: ιικού

ε:ιιΓ: τποττἱ:,ΡοΠ πιοπε ιι:ΙεΙ›ἰτ ‹Ιο

υειτἱο:ε!ιιἱ: εοπίΜει·:το τὅροι·ε :Νο

ε!οπ::ίο Πιηιίτε!ΐε&Π,άεΠουιπ :ΙΕ

εοπίυ8ε:.Πε 8: Με ἰπΓρἱεὶτιιτ Ιοειι:

εὁίἱιιιιιτιειτἱ ἀεΙἱᾶ€_:ι·ευωεπτο ?Με

άοιι:ι.ίοκει· ιιίι·.86 ιικο.Ι.Η εϋ.6.Ε.8ε Ι.

ΙΜΙΑ: Βάι: πι:.:είὶ. Ι. 8τίεΒιι:.ρτα

πω: ε: :σο πι:ιπό:κι: υἱἀεωτ άεΠ.

υἰΠε.Ο.εΙε :εευίΠ.ι·ιό Μεο.8: Ηἱἀε

3:πι.ίυἴεε.Ι.ἀἔκιἱ.& Ι.ίἱ «:μιί:.!Έ άε ιιί

Β: ιιἱ:ι·πι.Ι.ῇ.ει· ο 6: εοι!επι Ιοεο:ιπ

ε6ΓεευιΞε Πτὶἀἔτἰι:: 8: Ε6Πο, ειπε..

τό :ὰ εεττ:: είιι: μπε: δ( Γρεεἰε::υἱ

:!εΙίεετ ςυ:ιπιΈ :ά ΙοεΠ,‹μιΞ: Η @ζει

τιιτ ι:μιο:Ιάεΐ ρΙιπ: εοι1τίπειι:,Ιε8:ι·ί

ιιΜέπιπ ΜΒΜ: α:: ί'ρεείε: 8ε μ::

ω: : ιι: Ρΐάε Ιε8:τ.ἱῆ.Ι.Β εΒοτιι:.ἱπ

Ρτίο.δε ΕΕάε !ε8.;.Ι.Οκσεεο.Ρι·::τετε:

Μ! ίιπει·είϊ,:τι επί: οεεἰἀ:τ,:π :ποτ

τἰ: ε:υίΞιτιπ Ρτεεε::: ετέο εΠ Με Πι

!οεο μΙεεψ:Ιότετ άεΠ ἱ,ί“εἰΙἰεει Ρ:

τω:: ρυπἰεκιάυ::υ: ΠΪ:ιὶ Ιε8.Αευί.Ι.

επί οεεΜΕτ. ῇ.!ῖ. Ρτετε:ε: (με απε

ἄ211ίτ,8τ2υἱι1: ριιιπευι·,Ξ4' ςιιέ ἀεὶ::

εμή: :μή ιτι:πἀ:υἰ:,ὸε!ηιιἰ: Η: Γε 8:

:Πω : Γε‹! εμέ ἴεεἱτ,ἱπ Γε τ:οιίἱ «Μί

εμπίτ.πό είϊ ετ8ο πιίι·ιΊ, Η ι·:υίυ: μι

:ΜΜΜ Μο !οεο, υΒί είἔπι:Ιεί·ἱεἱᾶ

εοπιιιιί1ΐαπικυτ ΕΕει ειιώ.ε:ο.€ι:Ρ:.

ἰπο.Ι.:ιΒΙε:::. ε'. Ρόρ.8: 9'.ρε.Ρια..

Με: Η ίσου: εοι:τι·:Ι::τ ω::::Πω

ὸοιπίπο Ρετ πιπιείιΐ σώμα· ερίΠο

Ι:::ευπι ίρΓο ιιἰἀετιιι· ΠΙεεεΙεΙπ:ω:

εοιπτα&ιπ:8: Πε ΕΜ ιιΜετιπεοπυε

ιπίδό.ιι: ὸίτεᾶο, υΒί τη5ι:Ι:τ:ι·ίιι: :ἱε

Ιίςιιίτηυί: ἱΒἰ ιιΕάε8ιπ τπ:πό:π: ιὶε..

Ιάκηι1ει·ε.:ι·8.Ι. ιιοόίυίδι.Ι.Μα Γ",

. Η . _#2οπ.κ:Ιιτεθ: ε :Ι!εἔ:τιο,άε ςο"·;..

ιΒυ: σε! ὰεΙἱᾶ:.Ιἰ·ἶ ε ίυίυ.!.οπιηθ.

86 ίπ :υτΙ:.ιπ οικω: οΒεε|.5.Εεε ώ..

Πε!ετ:ιπε:.8: θἶ‹!ε εοΠ.τεο.Ι.ή.::Ι 5.

ηε.ρτ:τετε: όε|ίδΜΐ μίηείρ:Ιέ:,Μ

Με: :ίΕιΠποι·Π, ιιΜετιιι· εφ 'Μπό

Ρ:Ιε:ιμέ: Η πό ὸεΙἰπ3ιιετε: πιΞἀ:ιπ,

πο: μιωι·ειιιτ:υτ Πἱ ειΡιΙ1τ.Ι.2Ρ0ιἱ

Ε:Βεοπεπι.!.Π ειιτ:υει·π.άε Ππ.Ι.Π

Τί: ι::κο.:.πεειιε υει·Βο.8: 6.1ΐ επί:

Γε ιιιΞιἑυ.8ἑ‹ὶε υ3Β.ΗΨιίθ.Ι.Φωιο

ιι:.: π. .ειπε φαί ειπε ἱυτ.ἱ.ῇ.:ιὶ

Ε.ιιιπ!ε εϋΕΠω! εεπίε:τιιι· ι·Ξοεί :.
Ιε,ποτι ι:Μετιιτ :Βἴυτὸῦ,ίἰΡἀεΙἰᾶἶιω

πιπ:πά:τε ε:ετεε:τιπ Ρυη:::η;· ω

!οεο άεΙι&ι.:τ8.Ηί ε!ε Με σ.1ιιιΒιι: ιι:

ἱπὸἰ8οἱ:.!.ροΙὶ. ῇ.ρτἰκ:εἰρ:Ιε.8ε εἰ

εΙε Βοοἰ: ΙἱΒετ.Ι.ι:μιἰ Π: Γετιήτιπε.5.Β

ηι1ί:.!ϊόε Ιεε:.ῇ.εοπιι·: τ:Β.Βοι·ιοι·ϋ

ΡοίϊεΒιο.Ρε:.Ι.βΙ6ϋ. ῇ.Ρι:ιτ›ἰ Γυο.ίἰε

8: :Μ:'Η Ετιπειρ:Ιι: ε:ιιίἔι :8:τιιι·

εοι·:πι·ι ιυόιεε, 8Ξε:υΓ: ιπειά:τ,ιμα

πιό επίπε:: :Η : :ά ποιἰοκιέ εἱιι:,

ΠΕΒΒοωἰπυ: εο8ιιοΓείτ Πε. 8: Με

:τ ιι.Ο.άε ἱιπἰἰεϋ:.ἰ. ιιοτίε:, ιιίά

Ρἱἔτειεςυί πι:πάετ,ίάΈι·ορτί:@η

Βιεει·ε υΜετιπ_ Ρετ Ιε8ιΞ 2τ8ιππεΙπ:

ΒΗετιπ.Ηἱ‹ὶε ΐ:Ι.!.ε!ίου: ΟΙ:ικ!ίιπ:.5.

πο? Γεωιτιι:.ἰΙ›ἰ,υ€άετἰ εῦ.Ι·:εἱι επϋί ΕΕ

εε ιιἱ 8: Μ :τω.Ι.ῇ.ῇ.ᾶεΞεεἱΠ”ε.8ε _ξ.

ειιοτίε:.8: :τε.είϊ :Μό ἱ: υἱάε:πιπ

οεεἱἀἰΠε,‹1υΙππἰἀ:ιιἰτ.Ηἱὁε Γο.Ι.‹]υἱ

επ:Μ:τ.8ε :ά Ιε8επιΡοωρεἰ:ω, ‹Ιε

μτι·Εεὶἀ.Ι.ι1ττῦ.8ε πτεΠυ: !ΐ.άε ιτε".

1ιιτ.Μ: «μιά ά:ωοϋ.Εξιέό με:: ε Μ

ο_ὶ :εκατ



Μ.: νιιιυνΝι.Α·τν
οε:ικαχειω.Κ

οπο: οοΓοο!οΒιο, :Ρ ο:: άι::ι:οι· Βο

πω:: :ιοί τοοάοοι:,Ποο:ι ομιι Εοοι:.

Νοιιι :ιοι μοι· μια ::ιοι:,Ρο: ΓοιΡΠιιιι

1·'ο:ο:οιιιάο:ιιτ.Η!.άο ι.ιι8: οίο:ιο.!.ι.

ῇ.:ιοο:ιοε.8: άο οάοιιοι!!::ι:ιο.:ιι::ι.

Μ:: 5 .άοέο.Νομο ι:: άι:ι:ο: Βοξ:

οι:!ει ω:: :οο, κο: ιο, :μιι ποιοι ο:

Με Βιοι:.:Εοά Ιο2ο.Λάιιι.Ι.ι:σ. οο!οο

ι·ει:ιιε.ή.ιοΓροοΓο.Νοιο :μια άο ρ:ιο

οιΡ:ι!ιοοε το:: Γιιο:ι:ει Γοο:, ο.ιάΞ Ιο

ο οο:ο:ιιο:ο Γσ.ο:ι:ο. Πιο: άο Γαύ

€ο:ίοι.Ο.άο οι: :ιοι :ιά οο:!οίἰἄ ωο

Έο8.!.5.5.Π::ο!ιι.8: άλμα: οοΙοο:ο:οε.

μ_ι·οΓΡοοίο.Ε:6::ει ιιιάο:ο:::μιοι :οτ

:ο Πιορ!ιοι:ο: !οσιοοιι:ιιι·, ::Ιο:!ά Μ::

:μμε άο!ιο:μιι:,ιοι οιιοιο:ιιι·,8: :ο ο

οοοι:ι:ιι::ιι: !ΐ.ά:: οοοιι.!.ί! οοι.^ξ.μο:ι.

:Μο :ο ιοιιι:.ι.άοΓο::ο:ο οιιάι:οοι.ιο

Ρ:ιο.Ρ:::οι·οο απο οΓ!, :μιὸά οπο

άοο8 ιιιιιιι:ο: :τι ω, :μισά ιικιά:ιοι::

ο: ά.Ι.οό ιάοο.8:!.άοιοοι.ο.ροοο.Ι.

:ϊ :μιι: ιιιιί!ιιιιι.8: :Εοά ειιιιι.ι.ο οι::

:ο:.!.ίι ρ:ὶιι:.ο:ἔδο ίιιιι:ιοάο:ϋ ριπή..

μι:,Γοάοί:ιι: :μι ά ι:ιΙο::ο ιοεοάειο

ο: Ριιιιιιι ά:: ο:ι:, ω: 8: ιι!οι μι:

Ροιιι:ο: δ: άο!ιο:μιι:,οοοοοοι:ο:: ο:

Ρ:22!!Β. Ι. Ν:ιοι :Ποιά ο!! !ιοιιιι:ιάει,

6: ιι!ιοά ιιιο:ιάαιο5: ιι::!ιοι: ά.!.ιιοιι

ιάοο.ιοί:οι· ιο:ιοάοοε ιο μια: οπο.

:ιει:ι,8: !ιο:οιοιάει ιο !οοο !ι:ι:οί:ιά!!

μοοιο:ιι:: Η οιιέιιι ἰάοοι οί!ο:ιιοοο,

:μιὸά Μαι, οι:: άιοο:Πε οοοι!οι!ιοο

οοοο:οιι:ο:9Ε.άο :οάιο.Ι.Π ιάο.Ι:οοι

:Μιά :ο θι:ο:ο, :ιΙιι.ιάοιοοάοι·ο, οο!

ο::!ιο:ιι·ο.:!.άο το8.ιιιι·.!.ει!ιιιά.!Έάο

οι:ιοο.οιοάιο.Ι.ιιιι.ιο :Πιο ο!ιοά οί:

!ιο:οίοιάο,ιι!ιοά ιιιιιιιά:ιο: : ο: άι&ιο

|ο:;ι!ιιι:. δ: :ι οο::ιι5.8:Π Ρ:ιιιε.!!.Λά

ΗΠΑ Μ οι ?απο 8: οι·άιοο οοιιιιο

ιιιοάι οι·οοι:ιιι· :Μιά οι: :οα:ιά:ι:ο:

πιο ο ρ:ιο:ιρα!ι.Ο.άο Πάοιο!!τρ:2

ί'οο:ο.8: :ο σι€:ιοοι.ειο:!ιο.!ιοάιο.ΝΞ

οσοοο!ΐο: οι:-::ιοάοε :ιιΒοοοάι :ιο

Β

ΐ

οιοΠι!ιο: :ι.:Ι άοΙιδ:α.ΗΣάο οοίιο.ι·οοζ

!.ίι.άο ιοάι.!.οπιοδ.Ι:οτο :μι πιστή:

::ειοί'οιο ρ:ει:!ιοι:, οίι !ιο!ιο:οι: :πο ο::

οιιοιά.ι:ίοά :Νοε ιΙΙο, οι: οτομ:ιο Ε:

οι:: ο: ά.!.ί:ει ιιο!οοισ.ιο:.8: ιο οι:

Πο::ιι:.θ'.αά!ο8.Α:μιι.:ιοι ο:Βο πιο::

άοοι:,άο!ι:μιι: :ει:ιοοο οι:ΐάιιιι:8: :μι:

!ιοοιιοιάιο ::6οιιΠ:,ριιοι:οι ι·ει:ιοοο

άο!ιθ:ι:οι€ο Με Με:: ::όιιιιίΕι :πιο

&ο,ί”οιε Ιοοιε άο!ιο:ι: μοοιι·ι. δο!.ά.

Ι)γο.άο ΜοΠ`ο!.Βάο:ο:οιιο:ι: Μο::

Βοοί!ιοοο,:Ρ οοΒοι:ιο 8: Ροοί:ι:ι ά!

ἰοιειοάεῖ:ιε !ιο:Βο:ιο.οο: ιοοοάο:ίι

:ι::οο:ο:ο οι:: Πο:: !ιοοιἰ:ιάἰι°1 με

:.ι:οιμ Ροάοει:, 8: !ιο::μοι· άιδ::: ιο:ο

:ο ο: απο οΠο ιι::ι.Νοο ο!ι!:ειο:

!,οΒοο οό!):ιι:ιο: 8: έοιιιο: πω: :Πο

Βο:0:2:μ.ιι2 !ο:1οιῖ:ο:, οι! Γο!ιῖ ο!! οοο:

οοο:::ιι&ιιε 8: :ιό ΡΙο:ο:, 8: ::ό:ορ:ιιο

:οι οαΐιο:ιι ροέΓοοο.Νοιμμοί ιιιάο:ο:

:επτα ἐμοὶ ει: ι:ο: ο οέ:οο, ΜΗ

::ο: ιο !οοο ΓοΙιιἔοοι::8: ιιι·οο!!ο.Ιο

9:08, ::3::ειι:ι!!ο.8: τω. :με ο.

ιιιι!ι.Βοά :μιαοάο άιοοι·Γ:ι :Ποτ !'ειδ::ι,

δ: ὁ. άιοοιίι: ΡοιΓοοιε :ό:::ιθο::ιοίο

:Πει ιιιιιοάσ.οι: 8: ἱο:ο:ιΪι ο!! οιΞάο:ιῖ,

:οο: ω. άοΙιέ:.ι Γοοι,8: οοϋ ω::

:ιοοέ)ο: Γο οι:ιοάοο:ιε 8: Βιο!1οο:ι::

ιάοο άιιιο:Πιιιοάο Πιο: Ροοι:Έάο: ο:

Πιο: στο: οι: Πι ι·ιιάιδ:ιο,οό ο!:ί':.ά.

Ι.8: άι: :πιο οοε:1ι.ιιιι οι:: Γοο:οο:ια

:ο οο:ιί`ο οιι.ιι!ι ο:ιο οι !ο:ο ::ϊ::οέ:οο

::οιοάιο:ι: πο, ο:ιδ. οι Ιοοο ά:ιιιιι

Ξι!ιι::μιοά οι: ο: οοξ.άο οπο:: άο

Ροιιάοο.:ὶ Πει:ιι:ιε.Πιο ο.οειοθι ίἱο.ἰιι

:Πο ιιι:ι€οιι :ι.κ!.οοοο!ιί:ο: οιιάδ :οι

:ίο:ο:ιοι.*Βοά Ροοο,:ιοιάᾶ Ι.οο:ιοο:

Ρο:ιιο:ιιὸ :ὶ Ι..ο:ειο:: ::ιοι::ι:ο Βοοι:οο,

:μιοοάο ΡΙο:οο:ιοο ιο άιί::ιθο Ι.ι.ι

αιιιο Γρο!ιειιιι::οιιο: Γρο!ιο:οο ιοοο

οι: ΓΡοιι:ι:οιοοι :ο οιοι:ο:ο Ρ:Γειο::

:ιοεο:ι:ο: οποιο οι: μοι: οο:ιι που

Ι'ιι:ο.ο:άο :ο 5ρο::.άο :::ιιιιο.άοά.αάι.

έ»

Ι
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5.ι.ιιετ!!Γει! ρου:: ιιιι!ειι1·ι Ι.ιιαιτιιιτ.

8: ιιετ.ίες. Οατι3ι.

ιι ο Ν ο. ε πωι:οπι:είτετε.

Λάι|ε τι: ρα· Αιιὅωσηβ.εἰκινι›ῇ.ὶῖι·ιικσἰ.

Ατε.εο»β.!νή. Βει·.

Ι· τι!» ΜΠιτειιο.ιωτιιττωρ τω!.

εοτιβΖ.τι·:ι:ἰιΪ.Ξ›ι:ἰ Μι. ιβί ατεἄειι:ῇἰΙτπἱ

τίσέ?. Μ). ΙΙόι·.τώς άι· οριιιισκε 11·ρι.ικειω

$ί0%9Μβ:ιτ.(ο· Μέ: α!ικάσοηβ.ί9.!ΙΒ· .

Μετρώ, ρι·οροπιιισι·, ?Μέρισιάά“βα]/έε

Μι2!.Ακρ.εοπβ.είωκή.ίπρτ·ίπ.Βεπ

πω!!! ροει·ιειροΓει: ειιι|

επι. Ηιι!:τιεει.

δ ν Μ .Μ Α Κ Ι ν Μ.

τ Με” ατι ροβἰτ ατα-εστί πο! ΜΜΜ.

_ Τ :ιι!!ιοι: τι: !-ι:ιατυιιε"'υττιιρα,

Ειτε ρο!'ειτ αιι8ετ!, :τη ττιίτιιι!,τι ο

τετιι!ι! εί!, ςιιὸι! ςι12ι!!ΐ ετιιυιτιιι Πιο:

ριιΒ!ίι:ει,8τ οτό!τι.πτιιικ!ε φωτ !ιεΒε

τοι τηετιτιο ίττΠ.ι!εριιΒ!.ιιιι;!.ιτιάρτίτι.

8: !!!ι!ε ριι!:!.ιιιι!.!.!.ά !ι!εο οτ τοπ

τι! άίι:ι!ιιιτι:τ!ττιιιπ,ι:ιιιτε ΡΩει.12 απ.

κι ιιιιροτιιωτ: 8: ιι:!εο ριιΒ!ιι:ει, επί:

ειιι!!!›ετ ι!εροριι!ο εττεειιτιο εοτιιτιι

ρ!ετΠιι; ι!ειΕΜ:ι1Ε ε!ιάιε !ε8ι!ιιιε πια

ιιτίε!Η εο!!!8τι:ιιτ.Λ!ιτι ιιει·ὸ ετιιηιτιιι

ι!!ειΈτιιτ ρτιιιιιτιι 6ιεχιτεοτάιιι:ιτι.ι ει

ει), ερ το ει: ετιι·ιιιτι!!:ιιε εεττιι ρωπι

που ε!! άειετττι!ιπιτει,Γει! εοτύ σπιτι!

:τσιπ ρωικι εοτιπιπιτιιιιιτιιιι:!ιειε ιιτ!:!

πιο ι ιιι!εειιιιάι! ιιιιιι!ιτιιιέρετΓουσε,

δε ωιειι ραπ” ιιιπροιπιτιιτ: ιι: τ!! ι!ε

εΠ·τ.8ι ειιρι.!.χ.6ιτ ι!ε Γιιττιο.!.ιι!τιιιι:ι.8ε

!!Ε;!ε ρτιι.ιιιτίε ι!ε!ι&.!.Πρατιιε.ίτι οτ

@πιω αυτό εττωίτιιΒιιι·,η6 !ίεετ Πι

ι!ίαιιπι τιιἰτιυετερεειιΞ:τιιιοτιἰᾶ ΗΜ

ςιιιιι:!!ιο τι: στΒιιτιο ε!! ιιιι!ιετΐιιι:ρα

τα ιιετὸ ιι·τιρο!!τιο Και: ροτε!!ειε

άετιιιιιιτ!ειιιιτ:ιπ !Έει! ”1€,ιιτρι!.!.!.@.!!.

!!ι!,ΐιθί ιιιι:ε!!ιο δω. ι!!! πι! ιι·ιιιιι!ι:ι.!.

οιι!ιττε. ΜΗ !`οττι! ιιιι!ετι Με Γιιι:ετε:

Διι€δε!ο πο! ιιιιτιιιιει!ο ειιιι!5 εοετιιιιι:

«μια πιο: ροτε!! ροειιιῖ οτάιτιιιτιιιτιι

ειιρετε σε! ττιίτιιιετε:ιι: ιιιιΞι!ο τω

:τι Βτε!!'ατιτΕΒιιτ δ: ι!ε!ιτιιιιιετιι!!)ιιε

οριιτ ε!! εττεττιρ!ο:ιιι ραπ: ιιιιιιιτ Π:

ιιιετιιε ι·ιιιι!τοτά: ιιιιιΒιι: ειιί!!:ιιε ρο.

τε!! ρα:τιΞ αι18ετε:τυ!τιιτετε αετό ρο

τε!!,ι1ιιιιιιι!ο ρετΓοτιιι,ιριι2: ι!ε!τιμιιτ,

τω! ρετί-οιιε !τοοε!!α, δ: που ι!ε!ι

ιμιττ,ω6 Γετττε! ιιιτιιι“!.Νιιω Ι!!ΟΡωτή

οτε!!τιατι:ΐ ττιιιιιιετε ροιεΠ:ἰιτιὸ ετ!!!

ροκ!! μετά ιιιι!ιι!εετε Γεω φέρω..

τι::ιττ Ο.‹ιιιι!›.ιπο‹!ιε !τι!·`ετττιιι ἰττοΒε

ωτ.ι.6 ρω! ιι!οτιει!. δ: !. !!Γειιεττοτ.

δ: τ!! ‹!ε Με ερτ! τιοιιιτιτιιτ !τιΓιιτιιιιι. Ι.

τρια! ετρο. 6. ροειιιι 8τειιιοτ. ό: !!!ι!ε

ρα:τι.!.ιτι Γετιιοτιῖ._σ.ρειιιι!.8τ !.τεί'ρί

ι:ιειιι!ιιιιι.8ι !Έι!ε ειι!!ο.6: ειι!ι!!:ιτισι

τεοτύ.!.ι:!ιιιιιε.8ε ει€.!ΈάεροΠύ.!.Βο

τη !!ι!!88.δΙ Ο. το! Ιερό Μιά τερετιιττ.

η. τη τι: Με ετιιιιιτι!Βιιε επτεοτά!

τιιιτιιεροτεί! Με! επ του!!! ιιιτ8ετε

ιτε! πιιιιιιετε:!!ι:ει τι: Με ετιιτιιττι!:ιτε

εεττει ροετιιι πό Η: τ!ετετττιίτιατιι:ιττ!Ε

ι:!ε ρατι.!.!ιοόιε.8ι !Ειιι&ιο. 8: !Ει1ε

ε!Η:ι&ο.!.ι.5.9ιι!Βυε.επιτι! ι!ε ο!!!ειο

ι!ε!08.€.ι!0 ειιιι!!ε. δει! 900πιοι!ο Π;

Ιω:: εαΠι τιιι€ετιιτ σε! τιιιτιιιιτιιτρω

τιιι9τεΓρό.!πϋιτο τεί'ρε&ιι ει! ρα·:Π5,

φα ρτο τιι!ι!οιιε ι!ε!ιδ!!ε εόΠιειιίτ Μ;

ροι:!, ι!!σετιιτ ραπ: τιιιιτοτ ιτε! πι!.

ρω ιιττρο!ιτε:8: ι:!ε ειιι€δι!ο ιτε! τη!

ιιιιδι!ο Ρωτώ' ί`εειῖι:!ῦ ιιιιτἰεπιιἔρετἴο

πω! ά ιιιιιι!!τειδ Βιι&οτιι εοτιιιτιρετι

τιιιιτι:ι!!ι: ιιιρ!ειιε τιοτ.ἔ.‹!ε ρατιτε,ιτι

8επετε.ροτεί! ειιΞ ιικ!ε: ε:: ι:ειιιΐιι τη

ΗΗΕ: Γετιιέτιιι ε6τ!ότιατε τεύ εκ 1°τι2!6

τισ τη ρεειιιι!ιι,8τ ιιι!ιτεετε ερ Η ά!.

(Ή ε6ι!ετιιιι:ιτιο Μ! !Β!ιιιιιιτ ιι!ιιιιι!ε

ιι!”ει; ει! εστι! περιισ,9ιιόι!!ιι!!!8ετιιτ,

ιιε! απο ιι,ιιε! ρει!ε,ιιε! οειι!ο ι:!ε!:!

!ιιετιιτ, α πι3Χ!Ι11ὲ Η ρετΓοτι: ίιιετικ

ιιι!ιε ε6ι!ιτιοιπισ.ιιτ8.ιιι! Με Ο.‹!ε ΙΕ

ριι!ι:!ι.ιιιο!.!.5.τίκ!ε τη έιτε ιιοι:.!.!ι. Κ

Δίι!ειιιτ!Γο!.οιιιιι.ιιιι!.!.Π ιιιιι:.©ιιιιι!.

λα π. Ε):



2.44, ΒΕ ΒΟΝΙ8 ΜΑΙ.ΕΡΑΟΤΟΚνΜ.

ΠεΒοηἱε ωώείεάοι·ιΐ. ΚιιΒι·.

δ Υ Μ Μ Α Κ Ι ν Μ.

Ρπ&ΙωιΝο Βοποπωπ «1ιωπάο πω.

ι ΡώΙΙσα;Ιο Βοποποπ, πιο άούι·πι ῇο:·ἰ

ρο·βπ:απτέπππ.

Μπωίσιο :ἔπιἑβο Ρ9·0ρ!Θ9°9ΜἄεἰοπιΜ

ιἰεἰἰπιμἐΉΞ· ικπἱπ2 εία.ΐΐυ·πι;,έα,απ παω·

Ροιω·Ι: ι]παπιἰαπι έσω? άψπάεπε,πο

άαΪιΒ·πατπτ· Μ2ίσπ0 ιἰο:ιἑ/ἱω.

ο Ρπόϋωπ Βοπί: ππι›·£ιΙ, απ ώ: πο!Η

πι: π.του·π τπΕππαπ£ιι,·.

;· Μπ!ε/ῖ:Ξο εσπυπιβο ρπορ£ε›· 9ποά θα.

Μ πεπίπω ρπωΙαπάα:β Μία) ,πάω

ΐῖιἔἰο›· ιἰοπαισἰ: οπιπία Μπα /ΐω πω

ρπΙ,‹ιπ ιωΙαπ :πω ιἰοππ:ἰο.

6 Ο·Ενπίπε αιρίαΒ αππ,παΪοβχω απο

παώ: :ΕΜΠ ποπ ἰκσπ2ἰπἰ,πιι παΜ:ΙΙΙ.

7 Ο,·ϋπίπε εοππωφο, “Πάπα κΙΙεπαιΜ

9ιω[άαπτ π:: ωπἰσο/ἰιο,ποπ πππΞ :τι

ιδέΕ2 αυ·ιΐ 8εππ£απι,/ἐκἰ Ερ.βρο-βΙάσσ

Με. ι]πιπΕτπι·, απ ω: Μπα ροβΙπ:

έ:Πν·ισί Φ· σοπἔξ/ἐω·Ε ./δ·:ππάωπ @τι

υπαπιβαπαιἱ ι16|102.°Ι0φ40ΠΕί:.

Β 5πιτπιο ιίέσι.·πιε. κμὁά Μπα ΜπιΜΜε

άεύωιπ: άσππΠαπέκβ ιΙπὶιἰωπ τοΙοπἱ

σοπέιαι:απ2 ;»·πάι1ι·ά Τἰ£ἰο,ςφ· σο ΡΟρυ

πι πσωπ.·ΞέΕισπ ρω·ρειπαππ άσισα.ΐίπε

θππιβδπ·ε: :οἰοπο›·πτπ.

9 ΜΜΜ8£|ἱσρπὶ άίαΐο.απ πο” πι”

άαπΜβοπιἱ:ΖάΙππΔ4/ῖο›·Ξ.ιἰς|ἱΦ·παπΙππ.

το Επι2πο οσ:ἰ‹ἰεπ:εῇππ·επι,ππ |ί!έπσ ο”

σἱιἰἔΜ ΜΜΜ: Μπα οπίβ,Φ· [ί ιμπ

'Ωω ρπωπΞ/ῖ2 δε” σπἔἶσάιπε π:Πο·αΐ,

κι: ιἰειἰὲτ/ῖἄεὲπβ.ροἐἶεπ ἰΠΜιἰΡ7°0ἄἰιἰἰΒ

έπέπιΕι.·ι3, /ἱσῇ; [Μι σοπιΜππππα, π::

Ϊἶσἰεἰπβοπ: £εποαππιπ.

;ι ΗοτπΜάέο μπρεΜι:ο ιἰππι ίιαωβο·

›πωπβατικέ πΜΜια·ο2ω· 9πωύιπι ‹ἰο

Μια ΒοτπΙ:Μι , Ματια @Μια απο!

βρω· ιἰοπιπ›π πα·έπέ,οή; &υππωπ ίπ:

:πω πιο!β›·ι·ἔ 4ἰ0ΜΜ19η; ψΠωδΖ..

μοβ" τοππαί:ατοΜ, πιά απορώ"

δώ ιίππιπππυ πΜπο.

Μ

ιι Ωπὶπιἱπο ευυπΜφο μ·ομεπ φαιά Μ·

,κι πωΙς&ίϊοο·π πσπἰππο έ:Π,·πεπέη,

β πια!οβιποο· βαδω:Ιλιετε:πω ?πο

!πώαι2 έωπισπ πο!ΜΜΜ αό”πιππυπ.

απ πω: έωπικ/έπ Μονό: άε?ίππι·:πη

απ Μπ£ωπ πω: υπαΙψίΙου·π·.

η Μακ:αβεβρκΞ ρποκἰυτἐ ρσ|Πο, απ

@αν «μέ ποπ άοΙΑμΕι, πω» το

Χποβππι τοπικ: άοίΞπεποπ2οππ.

η Ρἰἰἰοῇιυιὶἰ.:ο›π›πἰ2£ἄε ιΜίΐωπ, ΡΜ·

ΡΜ· παπί πο” πεπΙππ2 ρπὅΙΕ:απιἰ4.

απ μπει· ππωωυ· σ/?εζνωπε ι!Ξό?ο 6

ἰἐο ι8ΙὶιΪΙΜΜ ρω·ι·«›π &οπου·ιΐ,(ρ· β ι|ίο

δια βίια/Π8 :Ηυππατισ μ·ομου· έ"

ἱα:ἰοπἔα›·πιοσ·ιΐ,σι:ἰ α: αϋπ εαπ/Ε, απ

μιαροεοπί2 εδπεπΜ ά: μεινω βΙζ.

η· Ρπ!:Πσα2π Μπα:: ,παίά:Που·ίσ πο! σο”

,παπί οὑἰι2ι2π,ἰ!!α πεζώ: απο: ραπ

Μπι αιἰ α·ε‹ἰἰΔου·ε:,9πΕ ΡΗ" ς|ΐ πω

Ροπ:,ροϋου· ψ έιπ·ο:ζ7· 9πἱά έ: αε9πιί

ωπυρ οΒἱἰὅα£ἰοπεπι μπω οποιἰἱ<

ΜΜΟ· απ:: έεΙίδππι σο,π,πέβπω.

Η Βοππ άε!Επππάπ Επ1ΐ/ΕιΈ' πο! εδπιππο,

ω:ἰ:ὶ ›·εά‹ἰππ: οΒποκἰπῇ/ἐο κά σίϋ.

η νκο›·ε :ὅιἰἔπωω,ππ Μαυ·ί2Μ πωπω.

ν Ι Α Γυρτ.ὲ ὸἱᾶιιτο ο:Π άσε ρα:

@Με, τείὶ·π Μάσα :Ισ Βοοίε

ἰρΓοτιιιιπ τπεΙεΒιᾶοτῦ. ··οπω ι1ιιοά

Π:ίδόιιπι ΦΠ, ηιιὸ‹:Ι ΗΜ τ.1ιτίε :ΜΠαπα

:ιιε είϊ :Μ ωοττειπ,ι.ττ :ιωἰττειτ πωπ

τοπι πο! ΙΙΒει·τατδ, Η: ριιΒΙἰεατἱο Μ»

ποτιιππ ιπ Ο. ‹·Ιο Β0π.ρτοἴετἰρτ.¦,ἱη

ωοτει!Ιυτπ.8ι ΠΪοο.Ι.το!ο8απἰ.Ε`αΙΙἰ: Ο.

(Η τ1νΠ.τΙυε: Ρτοπτίο Γει·ι1ο Π: δώ. Ι,

ῇ.8‹ (Με τειρτ.υίτε.!.ιιο:ι.5.8ε Η εμπί

ι!επιι. Παπ Η Ε!ἰιιεΐειἱιτἱ!. όπωπευυτ,

ποπ Μπα παώ ΡΩτωίινω, οικω

Η Π: εαΠτεπΓ0:ιιτΟ.εο.τἰτιτ.Ι.ίἴ ΠΜΣ

Μπι!. Παπ πωεπ" π» Με, «με οι

ΜΜΜ φα! 8οίΙἙκῦτ ΜΗΕ:ο τοπω

τιπ,9, Η εΙΕεπειιιοι·Ιππ Επι Βοι·πι μοβ.

φωτο α:Ρει·ίπτ τοποι·ἰ άοΙο,ιιεΙ σο!

[σε οοτιιω, @ά ΜΒ 8ΠΩπετίο τοπ

εκπτ88Μ

 



ΒΕ ΒΟΝΙ8 ΜΑΕΕΡΑΟΤΟΚνΜ. 9.4;

σοεπστ:στ Ο.εο.Ι.ρειισΙ. ΙιουΙιε Με

Γειεικισιτι ω, Πω ποπ Η: ρσΒιιειι

πιο ιιωοιπ,ιι 3ιιιτισετσε Πισω: α» ε

επιασε σΓεισε ω ιειιιίι ειωτι ειιοοι

ισπεΠιεο ει:εΙσίισε. ισ ειιιιιιιιε Με

ΙιτΓιε πωειωσ ιιιιιιΙ ισσοσειιιι· : στ

Ο.εο.ιισιιι.Βοσε άεπισιιτοτσιιι.*8ειι

:σκετο ει: Π: ιιεεεΠε, ιισὸ‹ι Έει·σ.τστ

τωιωιιι ΗιΡε:ΡιιΒΙιεπισιιε Μισο

τσιιι.τεΓΡοιιιι.άισισ8σε: Μ! αΙιειιιε

άειισσσιτ @και τα 8: τοπικα Ρωσι

Βιιιοιιεε ΙεΒιε : σ: ειϊ Γ2ΡΟ Πισω,

κισιισειο :εε άεΐει·σιιιστ σε! ιιιιει'ιτιιτ,

πω: Ρι·οΙπιβέτσι εσωε,α τσιπ: ιρΓο

ισι·ε σωιιωισ ι·ειιιτσ εοσθίι:ετσι·: σ:

πω: ΡσΒΙιε.8ε ιιεδιι8.ι.εοπιπιιίΠ.8:

Ι.ι.6.ιιιι Βοσιι.ιίειε ιιιι·ε ΠΓι:ι.ειστ ιιι

τει·:στ σιιιιι ι:οιι·ιιιιιιιι 1ιοιιιιειιιιιι,σεΙ

ετιιιιειι @Με ιιιαιειιιιιιε σε! Μει·ειιι:

ά τσιπ: είι σεεείΕιι·ιιι Γειιιότια ί1ιρει·

εκιπιιιιε,στ Μπα μιιιιιεειιτιιι· : σ: Αϊ

σε όοιιιιιιοιιισσε. Ι. μπι ε6τιιιδιυιιι.

σει·ι.πιι ιιι ει·ιιιιιιιιι.ισε ιιιι:ιείιε άι:

Για ιιιιιιείιειιε, Με: ιιι ιιεεεΠΒιι:ι Γειι

τεστιιι,τειιιιεσ Ροίι ετιιτιειι εοιιτιεθιῖ

μπώ: άεΙιιισσειιε ιιωωιιιωιωιε

ιιοσοι·ιιιιι 8: :ασ Γσετσιιι:στ Ωω Ιε

εειιι Με ιιιιιιεισιτιε.Ι.Ρεσσιτ.5.ιιο

Εεε.δ€ Με. ΕΕ‹ιε ιιοσιιιιοιιιΒιιι.Ι.ιιο

ιπτιοσεε. ;.ιωι σε: Βει·ε.Ι.ιιιι.5.ι.

Π”. *Με ροιιε, φωσ ειιι‹ιἱ :οπι

πιιιιιιιεΙιθιιιιι,μομει· ειπα! οιιιιιιι

εισιι Μπα £σεισιιτ Ρώσικα εδωσ

Πισω εσ‹Μ @πωσ ι:ιεΠι·σιι:σι·,αι·Βο

πε ω" πιεσε: σιισιτσι·, πιω σιά

πιο: ΡοΒιι ιτισ2Π32Μ εΙοιιιιι @Ρεσ

όετε πιτιοιιε :ιοτίε Με, σε ιιείιι·σει

τσι·.σιεεισι· «Μεπω Ο.ε‹ι ΙεΒειπ

Ισιιιιιτι σε σι Ρσι:Ιιεε,ιιεΙ ρι·ισειιιι.Ι.ι.

8: Ο. σε σ20τΡτ0 πιστιι:ο.Ι.ιιι. Και:

ιιιόειιιι· ειιΓσε πει:: στ σ! ιιε ω"

&ιο.Ρί8σοτίι. Ι.ι:τειιιτοι·ιε ειι·Βικι·ιο.

Νιιιτι σωσει ?Μεσα αΙιιε σπεσι

τοιισσε:στ Ο. σιροιιοτει ιιι Ρι πο

τε ΒιιΒειιιιισδ.ιισιιισιι.8: Με ἔε ιιι

πε είὶ ι.ιειιισε=,Γειι ιιε εοιι(σετσιιισε

ΐεισειιιιι μι· ι·εᾶοιεε,‹1ιιὁ‹ι ιιοιι·ισε,

τιιτιιι,8ωιΙιε σωιεςιι άεΠισειιιτιιι· ει·

Έστω: Πετσιι,8ε ισ εε:ιι·ιετιιι Γεσ ειΙιιε

Βοσιε ιιιοΒιιιιισε, ιιεΙ ιιιιπιοΒιιιΒσε

Γιιτιιιιτ ισιοιι σε άστε Για. 8: Με ιτε

εκει άοιιιιιισε Αεεστιισε σε Κεείο.

Ειδιο εοιιΓσεισιιιιιε Ρεειτ,εσὸ‹ι ο

τε σε ι στιισιτΓειισει·ε Πει:ι.ιτιι:σιιιξ: Η

:ετ Ρει·ειιιιιιιι @κι ει Ια,τιιωεσ Γει

σσσάει.Ι.ρτοΓΡεσιτ.ί·Εσσι 8: :ι ιισιΒσε.

8: εσια ιειιιΕοι·ε Ι·ιοιι·ιιειιιιι Μπα ει

Ισ ει·ειιιτ ιιι οσιε πιιιι·ιι·ι 8: ισαιεΒι

δωσε, ειιιιιησιιιιι ΈσιΠΕσι ριειιοι·ι

οΒιιΒιιιιι : οι @σε Γιιιιι"άει·ε Φεστι

τσι.ι.Γειειιι:Ισπι.8: (Με ιιι€εσιιιε.Ι.Β

ιιοιι·ιιιιιΐ.σιιιιε ιιι ειε Μπι: :ιεΠι·σειι

ει. Πετιπά σειιω"Με Ιοευι·ι·ι.Ιτειι1

Γιιειι:,εσιε σεισ1.ι σοιι ιιεΒειιι πω:

ιιει·ε ιιι·ιρσιιιιιι,8ε εσιιι ππιῆιπι κατω

8σε.στιί:ιά Ιε δ Αεισιιιιιιιι. .ιτε συ!

Ματσε. ὰ Ι. ίἔἐ τεο.ΗΜε δειεισαβ

πω. 8α ιιιιισιιιι. Ιιεπι εισια ιΙΙιιιι Μ·

πιώ εειιει·ειΙιτει Ιοεισιτσι·.Ιτειιι ιισιι

ε ΡΙιιειιιΙΤει Πιι:στιιιιιε, Ιεσε επι: ει:

επειρειε σε άοιιι:σε: σ: .Με εκ..

Ρωσε :Βάσω ιιοιι ειι,Ιι.ιιΒει·ι εΙει:εε

Ρτο οιιιι1ΐο.εσοιι .σε σε ιιο.ΓιιΡι·ὲ σε

2ι·εισΓει&ιο.8: μι.5.σΙτι.ειι·εει ι·ισε.ίσ

ΡΙιιτιΕισε, 8: πιιιιιιιιιε ισ σειδειιιο, Π

ειιιιιι.6ε σετιι.Ρι·ιειει·εει. 86 ίεςσεσ.ΕΕ

ιισιε οιιιιιε Γειεταπιεστσιπ εΠ Γει·σιιιι

«ω,ω σει8ει ισ ιιιιιιιιισιιι ΓαΙιιτιε

επειιια:στ Με σε ισπεισι·.ειιρ.ειιιπ

εοιιτισΒιιι. ὰ εσιιι σσιε σου Δω::

απ ιπιπιειιιοτ ίΞιΙσι:ιε ιετει·σω.Ι.Γωι

ειιιισε.Οικι Ιεεειι·ι ΙσΙιεπι τι: εισε

.ι. Μέι. *Μπι σκι Η πιιιιιισε .ιζιιιιιιιι

ιιε,‹ισὸιι ει: 2οιπιε Μισή ειιιε σου:

ι:Ιει:ιεπιιι: ΡσΒΙιαιτικιιε «μια σου ιιιι

ιισειιτσι· σκεφτει· Ιιοε ιιοιεε,σε1 Βο

λα-3 σε



“ο πε πωπω ινιιιι.επιιοτοπνΜ.

δ

ο

:κι Μοτο : π: Οοο πιο: πιο ιππτί:ο

8:ο. "Μπι Ροπο,οπό:ί ειίίπιιίε επιπ

ιπίίί: άοΙιδ:ιιπι, ρ:ομει· οπου! ποπει.

οπιπίει Πιο οι: Εοιπι.ιίπιτιιιι πω: Ρο

Βίίά:ίπ : :πΙίε ιίοππιιί: πΙίοιιί οιιιπίπ

Πιο ποπιι:πιοπο οιιιει·ί:ιιτ,επ πιιΙ:·π:

πιο άοπ.ι:ίο: :οΓροπ:ίο Γοεοπιίπιπ

Αποποπιβ:οιιίιι απ: :Με :ίοπιι:ίο Η:

:Με ι·ειι:ιιπι, πο: ποθ :ειι:ιιιπ 8: ειπ

:ο ::οπάι:πιππ:ίοπέ,:ιιι: ποπ ι·ειι:ιΣι' ο:

εοπάεπιππ:ίοπέ π: Γε Βιι*Β. ίπ μί

πιο επΓιι ποπο ιιιιΙι::: οπο: Ιοεί:ίπιθ

ίσ.&πιπ οί: Μ. π: Ο. πι: πιίιπί.ιιι:ο.Ι.

Γ:ιπι:ίπιιι:. Μπι Η οι::πιί::ί:ιιτ :ιππο

:ίο ίπ:ι:ι· ιιίι·ιιπι οι ιικο.ποπ ιιιί'επιίιπ

ιιιιίοιι:,ΓοπΙ ιι: πιω:: :6Ιίι·πιο:ιιπιππί

:ὁ ΐο::ίπποεπε: ικιίοι·ο πο ιίοπιιιίο,

ο: οπο δ: ίπ πο:ί`οπιι πό οι·οιιίοί:ει.

Ιπ Γοι·ιιπ:ίο ιιιι:οιιι απο πω: :Ιοιπί.

Απο όοπει:ίοποπι ιιιι!ετο,οει· Ι:: επι,

Βίου :ίο.ί.ποί: εοπ:ι·:ιᾶιιπι.8: έ: ίπ

::Πί8ίτιιι· Με οποία μοΓει·ίο.Ο.Ι.ρο

πιιί:ί.Βοά ποπ ΜΗ: ίπ ιίιιοΒπε απ

.πιι:,ίπ ::ίπιίπο Μία ιπαίοΠε:ίπ,6: ίπ ο

οι·ιιπίπο ιιςτοίί::ιι: ο.ιω ίο8δ Ιιιίιππι

ιπειίοΗ.πιπ.Ι.ίίπ.άε ίια:τε:ιι:ιε.Ι.ίίί. ίπ

:απο ειιιιοπι απο, Η μι: ται:ιιπι, 8:

::όποπιπει:ίοπεπι θιθο :Η :ίοπει:ίο:

πιο: ποπ τοπιο:: ιι: Ο. :ιο Βοπ.άπιπ

πειτο.Ι.ίί εποε. δ: οι: Με ορί.άοπιίπί

Αιο.οι::ο8ίπί:ιιτ, 8: ποπ: ππο:ίοίο

πιιιία-ι πιικι:ιιι·ίιι:.Νιιιπ :6ιπίίπίεΐ.ίο.

Ιί&ίε επ: οπο: άοποιίοποπ , ρι·ομοι·

:πιο ι:6πιππίει οίιιέπι:ί:,8: Με: Ρεϊ

3ιιπ: πιο Γπιιπι: 8: πει πιπΙε :08ι:εΐτί

Βιιε πιιιπ:ιιτ οί: ιίοΙιποιιο:ιάί , ποσά

:σε ποπ οεπε:,πτ ()'.ιιιιι:ίο ιιί.Ι.ί.6: Ι.

ιιιοπιίποιίπ:.Ε: ίι:ίεο άοιπί.Οιίοίΐτ.

ίπίΒιι :ιοί ι·Ιοπιιιίοι·ιο μποτ, 8: πιο:

Η:: Ειπε άίθίιι€ιιέπίί:Αιι: ιιιίοιιίπ πο

π α: ι.ιπί ιιπειπι ι·επι,πί:ο:οπι ΔΙ:οι·ί:πό

πικαπ :ίπποι οπιππι ποππ Γιιιι:ί‹ίι:ο

πιιίπ :Ιοπο:ίο ίπιίίεο: ίπΙίπιιει:ίοπο:

6: Μ: οι·οοτει· απ: ποιο ι Πε επιπ

πιίΠίιπι,εοι·ιιπιίπόίοο ποπ ιιιιπί:ι:::

πομπο: οι ποι:,οποιί πιο:: ιίοπιι:ίο

Π: Ι·ίι&ιι ίπ Ηιιιιποιπ:6:ίπεο ποπ πε

Ιε:.Νιιιπ που: πό αίπιιποΓιιε Π επίπ

πι:: οπιπίιι Πιο ποπιι, δ: ΜΒΜ: οιο

ιίίιοιο: : ιιίιίοιιιτ Βιοι::ο ίπ Ειπιιιίοπι

::αΙί:οιππιιιι: ΡΕ :μια ίπ :κουπέ α::

:ίιτοι·ιιι·π.ρει· :ο:ιιιπ.ί::ι Επι: ιίοπε:ίο

ιιίιίο:ιιι· θιέ:π ίπ (πουπέ :ι:ίοιιοίία,

οιιίπ θιέ”:ει ιιί:ίοιιι: πιο:ιι ί·ίι:ιιι·:π οπο·

πιιε:ιι:ΙΈ :Η οοπε:ίο.ι:ειιιΓο πιο::ίε.ί.

Ε ειίιοιιίε.ποπ οπ.π.Ι.ροί: ι:οπ::π&ιΤ.

οπο: :πιο Πι: ίπ::Πίβί: άο.Οιιίοδιο.

οσοι Η ι:οπ::πέ:ο ι:τίπιίπο τοπί:οίί

πιο: ι·Ιοιιπτ,8: Ροί:πιοπιιπι επΓοίπε

:πι:οποπ πο ποπιι:ίο ποπ :οικια

:πι·:πιιί:ι Γοπ:οπ:ίιι ποι:ΙΑ:ιι: απο πο

::ίπιίποΓιιιπιιιπάσ πιο”, Με Με ?ο

οί: Ρο:ίιιπ ::6:ιιι άοπιιππ Αιο.3ιπίιπ

ρω πο. ιιοι·ιιπ:οπιοπ :ίοιπί.Ο οίΐι·.

ιίίείπππὁιί οτιιπί2.οιι2 ίιιιοπΓπιιι: :Η

Επι πως ίιιιπεπ: Ιοοιιπι ίπ @πεπο

οποια δ: οι: :ί:ιιΙο |ιιο:ει:ίιιο. *Στά

:μπι ίπ οίίοπιι:ίοπο:ίιιιίί ποπ Ιι.ιοπι

:ιιιί, ιιιιΙοοί:πο είίοπιι:ίο Ι·'πόΣει πω:

ι:οπ:ι·ιι&ιιπι ι·:ι·ιπιδ ειιοί:είο 9 πίιίειιιι·

οιιοι:! ίίο:Βιιίο ποπ ίπιιοπίοει;τοπίοί

:πιπ.πιιὸ πω Π: ίπ::::ίί π ποιοί

πίΠιιι:ίο τοι·ιιιιι Γιιι:Η τομοι·ροπ

:ι·πέ::ι.ιιπ ειίπιοπ ειιοί:ειΓε,πιίί ίπ οτι;

ιίίοΙίε όπο.ιτει.Ι:οπι πω: :μια :είε πο

τει: ΓοΙιιί: ιι: ί·ί·ζόο Γοίιι.Ι.τουε.Γεπ ίπ

απ οιιι:Πίοπο ιίίι:ίτ ίιί:·πι Οάοίΐι·ι:.

9 πιίοππ:ίο ιπιίο:: που: ιι:ιίο: :Πιο-ι

πιιιίο πιο ίπ Επιπι:Ιοιπ οι·οιίί:οι·πιπ:

ιι: ίΐ:ίο ίίπ,οιιιι: ίπ Η·πιι.ο:οο.Ι.οιιί οι:

:ι:πι.9.ίπτει·ι:ίπ.8: 5.ίίπιίΙί πιοι:ίο.8εά

ιιπ:ι·ί:ιιι·, :ιο :απο ειίιοποτίο,Πιιο ποπ

3ί:ίο ποτά ι·οιιο::ι:ίιπποιιΞ ίπ θα

:ίσοι πόιπιιπίπ ΐιι&ιι.:ίο.ΟποίΗ. πι

ίΙίπΒιιί:. :μια πο: ι:τίιπέ οόπιπιίΠιιιιι

οί: οοι:ι.ιΙ:ιΞ:πιιίιι πιο ποπ ποπ οι: πι:

πιο.:
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!ατυα πο! ι·ειιυιΙιτιια πιο αΙιεπακοτ:8:

αυπεποπ ιειιοεατιιι:ιιιιια ποπ μου·

Γυπιίτιιι αΙιιιυα ΐιαυα.8ι αυτό σ:ι·ιπιοπ

επ μπακ, ποια οπιπει άιευπι, καπ:

ο::ει:!ιτ ταΙοπι, υι:Ι κειυιπτιιε ςΠ οι:

παώ: ποπ ταΙειιι ιει:ιιιιίιτιοπέ,υοπ

όιοιι.Ιιοι: εαΓυ άουτ: ιιευοεαπο Βα

Βει·ε Μου, ειιιια ιπ παπά τοἰρυΒ.8:

|ια:ι·ειίιΞ πωσ υιιιοτιιι·ία&α οπο. ίπ

Ρειιιιοπε!ιαι:ιεόιταιιε, οι πο παπα

ΦΠ πα:ι·πάι::ια, οιππίε ροίΡεποι· πο

πε πάσι εάιοίτυι· ιιιαΙι:Η.ιιτ ΗΧΩ μι.

1ια:ιε.Ι.ιιαπ υοπιυπτ.5.ρειιιαπι.ά 5.

Ρεπιπ.υεΙ ἀἰτ Π:ι:ϋπυιπ ΑΙοει.ουιΜ

απ: αιιιιοπ, υυο‹ι εοιππιιπιπιι· απτο

αΙιεπαιιοπέ Γαδιαιπ ευ: σαρπαΙε, απ:

ποπ:ρι·ιππο εαπ: Πιπι:ιιΠιπευο:ουία

απ: επιπευ!Ρατιια,6ε μαοΓυιιιμιο πι

οοπτι·α ευπι:Βι τυποΡια:Γυπιιιυι· πω

πατιο Γιαιιι!υΙππτα, 8: πότοποτ.ΐΕάε

Βοπ.οαπιπ.Ι.ει.ιπι ιαπο.6.ειι ιαοπια. Η

αυπ:ιτι που ιπ:υΙρακιιι·:Ιιαβετ Ιοι:ιππ

,Ι οι: αΠεΒατα π: εΙο.ιΕ οι: ιιοπα.Ι.ροπ

α:όττα&ιι. Π ποιο αΙιοπατιο Ρι:ει:ου:Ιατ

α:ι·ιπιοπ, όιι: απ: επ ίυίΡιι:ιο ι:οπιι·α

ευιιι ι 8ειυπι: που υαΙι:τ.ιΈάο άο.Ι.Π

απ. αυι ποπ πι ΓυΓΡιι:ίο:8ι πω: πα

Μ:: υπ Οοο Βο.ριοΓει·ίρ.Ι. πο. *$εά

Ροπο(Ψ αΙιοιιιε απτο τπαΙοποιαιιπ ι Γι: 8

ι:όπιι υπι αΙιεπαυιτ κι οιιαΓάα απ

ευι Πιο Γοειο υοΙ απι€εο:ποπ παιποπ

εταιιιι:Ιιτ ροπεΙαιοπδ ε·ατυιπ τοτυιπ:

ιπιοπεπιποιο πο!ιδτι οαΓοι:·πι του ιπ

.υοπίτυι· ροίαιόοι·οηυιι-:τιτυι·,πάρω

πιο παπα Μπα ΡοιΞιπι «Μπιιι 6‹ ώ

δίεατι ι:οιπτπυπι Π.·ειιπου ίοτιπα Πα

τυτι ι.ιε πω Ιοοιιέιια,ουοό οι: εαπ πια

Ιοί·ιειο ιριΣι Μπα υεπιαπι ΡιιΒΙιαΐάα

8: ιΜιτυοπέα:8ε υπ·Ιαυι· επ οποιοι·

ι:οΙαπ πι: Μπα ι!εΓοποοι·ο "μια

αΕπιποι: Παω: ιιιΠιιιιπεπτο, ιιοπα:

μοοατιιι· ι:οπτιαιιυ.ι.οιιπι Ριοι:ιΒιια.

Οοο μοΒα.Ι:οιπ ιιυία Έα&υα :Η πο

πιιπυι Ρι·ορτοι· ιταιιιιιοπεπι:υτ (Με

ρα&.Ι.ιι·αι·Ιιτιο. Με' πιάσω: εαπ” ειπα

Ει·εΙΤυα Ηἰἀο Μ. που εοπιιαθιιπι.

πιω υιάι:τυι,ιιυοιι ιιοπαιιο π Γα

θα ιπ ΐιαυάδ:8κ πω» ιειιοι:απόα Εξ

πιο οάι&ο. Η: πα: ιπ Γιαυ.εισάι.ρει·

τοτυπι.8: Ι.ι:ιο3ιτοι·ι::.ΠΜο υειΒ.Πει

8: πε απ. Ιτέ φπα οι πιαΙοδειο ΗΜ

ουΙιεαπο, υπ ιιιΠιιυ.ιιο οΒιιιςυειε οι:

ιπαιοΕ6: Βάι: α&.8: οΒιιΙ.ειι πιαΙοίἰ

οιια.Ιτοιπ πιυΙτα πι" ιπτιοειιι&α τοπ

:τα Μπα ιοειιΙ:ιι,πε ιπα!επεια τοπια

πεατιπιουπιτα.Ι.ιια υυΙποιατιια. ίπ π.

«επι ΜΒ. Απιιί.Ιτοιιι ιαιτι όαι·ετιιι· πια

τοπια αΙιίε ιτιοΙιππιιΕιιι, οιιοι:Ι οπο πό

ιΙοοετιΟ.Π αόυει·.υεπάι.Ι.ιι8ε πι: πι

όι.ιιιάιιι.!.π.δοι.Γεευπάυπι ιὶο.θυἰ.

δ: απο: πιω ρειιτοα άιι·,ιιυόι·Ι ίιι·πα

|οΓαθοι· π:πιμοτο ιπα!εί·ιειι Ρώπα.

Μ; ιΠα Βοπα, φπα Γαυπάυπι £οι·..

Μα Πατυτι ιΠα άεΒεαι ουυΙιεατιιαι·8.

Ι.πουτ.ξ.ι:ιυι Γυμ:ι·ιιαου υε.6ε @. Π :Ιο

Βιτοι·.π.ιιιιιΒιια ιποπ.υι8.ιιοΙ ιιγΡο.

ΓοΙ.8: οι: αεπιιι.π.·ει·ο.Ι.ιι απο (Με

πατ.!ιΒοι·.Ι.ιιι. πουπέ ιπ ί`υποῦόα. 86

«απ άιΠι·.Ριε.Ι.ι.6ι Ι.ουι Γυο Ηπα πιο

δ: οι υπ ιιοπάιτιο Π: ΠπιυΙατα,ΐοπο

πω: σπα όιπι·α&.Ρί8.Ι.οιιι Ρι2άίυ.

*Ιτι·επι μπε, σ6ππετυι ιπ Παιυιο,

Βοπα ποιππ:ιόα: άοΕιοΞίτ Ρ6·πιτυα άιΈ

πρατι οι: ιιοΠι·υι, ται·π άοιπυα, πυαπι

ΐιιι€Ιιια αιοοιίι:ουιάα εοΙοπι εοπεΙυ

ποια: οποια, 8ο Γεπιιπαιιοιίιτ Π·Βο

πεε απτο ποπιιαιόιιι α άοιπιπο ιαπτάί

&ο ώιπιΠιιιπ.ουπιιιυι·,απ πιο Γι:8ο

Με μου” δ: ιιοΒοαπτ ι!ε·Πτυι.ά πι.

ποιοι· ει; ποπ,‹ιιιια ιτα οοπεπι Μικτο

ποε ίου παθετε ρυπιι·ι,ικ ιπποεέτοα

που πιπΒατιιι:υτΟ.πε πε ειυι Ιαπο.Ι.

πω δ. ιιἔ Παπ κιισατιιι· πιάσω ιπ

τι:: ιιοπιιπίι 8π εο!οπυ. υπ θ) Ιοεα.Μϊ

ιπει·ι:οα.5.Ω π. πό επ ταιιιεπ ιαΙια,υτ

€ι€ικα.τ πωπω: ποσ Ρυπίτι:υπο.άο

αλ α. ραπ.
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Ε

Ραπ.Ι.Πιποίτππ:.τμτίο πω” οτίτπδ μι. 9'.ιτΜιπ.8ε ΐ.άο ραπ.ἱπἔοποτο.

πό άοΒοτ ττΙ:οτί ποοοτο: οι τΕάο μα. το *ότττιιτ Π ίπποι· οοοΜέτ τ:ιττοπο,

Ι.οτίτπό. Μ” Η στό ει!ίςιιο ρτοπιόοεΐτιττ

οο!οπἱ, τοποτι1τ επω : Μ 1Ποοα.82

οόι:Ιιτο.!.Π ?υππϋ.ά θ:άο !οἔ.ῆ.!.πἱ

ΒΕΙ.ῷ.ίἱ.ἰτοτπ πω Ο.6ο απο. .Η.Ιτοτπ

τοποτυτ Πίτσα οπτπΠοιτε οτοσ.ΠτοτίΒιπ

όοτπίπἰ:ιπ (Με' Ιοε.Μ.άο Μ ΡιτΝ.Ι.

τικοτπ ιπΙ.ίΠοΙ.τπτιτ.Ι.Ε πωπω μι

ΒΙίοο τω. Εοοπιτἐ ιττάοτιστ ίττιμιτειπ

:Μπι οοΙοπο, πω οιιπτ ΜΗ ππ:ιΙοΕι

δΙστο οοπιτοκΙτ, π: ΕΕρτο Γοοίο.Ι.Γο

οτυε.ίπΠί.ρτο Ιόο.6.Επ.Π:τΙο :ιάυΙτ.Ι.

Μπι μΙΒπτ.6.πτιιΙΙοτό. 1ιοπι Γτπ&ικ

Πιπτ άοπτίπτ.Μοοε.8τ οοπόπ.Ι.οΐιπι

:π Ιιττοε.ῇ.πτοΠ”οππ.ί·Εἀο τ”πτ.ΜϊΙίο.

ῇ.8π8ἰΒιι:.ό: Ι.Π εμε. Μπι ΐτωθιτε

ό: πω” ι:Ηοιτπ:πτ απ; το: απ: ιιτ

Βἶπυπο το Ϊτειικἱοπ1 οτο.Ι.π.ό.υτ Επι·

επ Μπα οοοΠἱ Ροττἰποτιπτε‹ὶ ΗΠιττπ

οοοΕἀἔτἰε.ιιὶἄοιιττ πιιότ! πό.τΙ·:άο Μ.

άεπι.Ι.οϋ ττιττο.Γοά παω οιοΒοότ μι..

ΒΙἰοπτἰ οι: αιΓυ,πιπΐιΙο ττατοτ ίΠο ποπ

ΙιεΙ:οτ τω, πο! Μέσο ΠΜ οοπἰῦᾶοι

Ιπ οστ1Ξ 8τττόπ:ιμτπι τόο οσο! Γοου:.

ττ'ζΠ ουτε αΙτ.τοἱὶε.ρτοΒἱ.ἱ.ἰτ.ΙτυΞ ιτε

τττπτ, Ιτοπο ομτόά φίό5Ρτοτπί2τ Βο

πο ουΠοπττο (Μπιτ οτιίὶτι'ἱ: 8ο άο

κΗτ ΙίεΙοτπίΐοτο:. ΡοΠοτι Ναό οτιίττιΐ

ρτοτ!τάττ τπτπττοπ, οι όσο εταιιττοτ

ζω οοπᾶἔπειτιιε:όυχτἱτιιτ, πιιππιπά

ί·ιάοτυποτοτ τοπο:ιπτιιτ πο! οοπάοπι

πεποπό. :Πο οι1όά ποπ, Γοά ΓοΙιΈ το

πδευτ :ιό ω πιιοά ίπτοτοίὶ οότπιτπΙ::

φπα Ροπο ποσά οοπάόπωιε οτειτ πι

ιπωτττπε φπιππίτειτο : άπό Βοπόπἰε

&ιπ.$οΙυ.ι.ιοτό τ” Ιοττο:Ιτοιτ, 2πότ:Ι::Ι ἔστιιοτπιίπ:ιτϋ,'άροτΙ.!ίΒοτττ.ιε.6.5.ίπ

τοε ποπ άοΒοπτ Ριτπίττ,ίοά Ροτ οπο: Η ε.ί·ϊτζπά τπυπί.Πγ."'Ιτοτπ τροπο τω.

οι ίπ Μπιτ ππιπό.ρττπο.5.οροτιοτ

τιιποτπ ποδι :Πει Ιοκ ὸἰοτι ομ1δό μι·

πίππτυτ το: : π: Η οοτπιππ.άτυ.Ι.Π τε

αυτι πιιο.υπόοοόΓαοτπάτποπτ ιίίοο

Γοτυαπά:ιπτ Ιπ ωτΒιιτ:όπίτι ίαερο ότι

τπτ ότπιιώπ τυίποτε:εμπε πυΠιιε τ::

Πιε ίπτοτυοπίτο ροτείὶ δω. Π: ΗτπίΙ.

οτοἰΓε.!.Π ΐυπάιιο,ίπ μπι. ππιτπίπί

τα Πω: τττυ2ειπόπ:ιττ ΙἙάοΊοΒἰ.δ: Γο

πειτπΐοοπ.Ι.ιπίπτωο.Π αυτοιπ πό στ»

μπαι: άο οοπΠτοωάτπο, τω) 90106'

ίτπ&υτ πό Πιο: άοικιΠεπόί: στα ἰπί

πού οίἱοτ, Η τιιΙΗοί !αΒοταΠ2πιτ-τυ

Πτ.=ι:πο άοΙοαπωύΙΙΒοπτο: : ω: Ο.οΙο

αΙΙιιυτοπίΒ.8ε ρπΙικἰιΒ.Ι.Π.8: Πο άο

:οτιπἰπειτ άο.νόοτ.άοΒοΒ.*Ιτέ ροπο

οοπτΙποττ ἱπ Πατιττο,πιτόά όπτοϋπιτο

Ἐπὶ: Ιτοπποτάτιιτπ, επτά! οίι1ε Μπα

6οΒο:ιπι άοΗτιιί:αΙιποίε πό Γοοίτ,Γοο!

πω τπαπὸπυἰτ: πιτπςπΕά Μπα τα

Πε τπεπε!όπε άοίΙτυοτττιιτ 9 άίο πώ!

86%: «Με ΡΙοπθ.ιιτ πο.'έ.ι·Ιο ττΞειο.8:

πο Γαθο.ουίότιτπ τοπ: ποττιίο2!τιττπ,

Ρτομοτ :μισό ΡτοπιτποΕπό ΗΜ, τ!)

οτππἰε Νικ Βοπει όοΒοτοπτ άοΠτυί:

«μάτι Γυποτ ταἰἱ.τπεΙοίῖοἱο οτετίὶπτυ

τιττπ παω:: ου Ροτοίὶει: ί·-αοοτοτ άο

τω” ουαπάΞ άοτπτιπτ “Με ποτπτοί

τὶο, οΙιτόά πωπω άοπτυε Ρτ:ιττωμ εο

οιάπ Γπροτ :μπώ άοτττιιυπ:τπ:ιπτ,

πο! ΐοττο άοΠτα&ε επ Ρτστποτ οοπ

ποιίτειτοτπ:τποάο ςυα:τιτι1τ,ππίε άο

ΒοτιτΗΙί ιιἰοἰτισ οτπΞότιτοτττ οιἱ2π1

πιππ:8ε πτόοτι.ττ πιτόά μπώ”. ΜΒ.

Ι.Ο.τΙο πε ιμτἱ Μτο.ιτοΙ πω” τ:ττ.τοοι

ᾶο.!.υπο.ῷ.ττἱόιτπἰ.8:τἱἱ:ά |ο.Λ!;υτ.

τ.πιτοτπ:ιόπτοάό.5.πταετπτα:πε. @ο

τπιπ.Ι.ποο τπο8τΠτα.ατε.ΙΈάο ρο.:π.Ι.

εΒίοπτό.τΈΠ (μπε οΙτ.το·Π. Ρτοπἰ.!.ῆ.

6.τ”τ:ι:τοο.Εοοπττι πΜοτι.ιτ, πυὸό ἰΠο

τοποεπιπτ άεπτπιι οτποπότιτο, πι” πια

πωσ οοπττπίδτ:ιιτ Ήυἰἔοότπιιπί

άτιπ.Ι.Π π: ού πο.8ι . ο π.τττει.Ι.ρο.

$οΙιι.ά. ΑΙΒο.Βο ΡεΡὶ.ὸἰ1ἰτΡοτοΠ:

8οτπ

 



οι: ιιοΝιε Μιι::ιει:ετοιινΜ. Με

:επι ποιιιιπε εδιπππιε :επε:ι Γεειιπ

δίι ιπ:α α!!εεαια:επιπε οριπ.πιδε:π:

Ιωδαε Ιοειι :ειιιι“ι,οπ5δο !ιοπα πια

ιεεεοιπ :α!ι: ε:απ: ρπο!ιεα:α: πιο

:ππε :ειιε:ιι: Ροτει!αε ποι:ιιπε διά,

οπι ει: πειτε, δ: :αποιι:ΐ ω:: :και

ιπ:ι!ειΞι&ο:ιε :επε:π: :ειΪι:ει:ε δω:

πιῖ, επιπε οεεαιιοπε ι!Ιε δΞπππι πι.

ιιι:πι::οπια οπι εαπι'απι δειπι δα:,δΞ

πιιιπ πεδια πιδειπ: :π: Εεε! !εε:ΐ

Λοπι.!.οπι οεειδι:.ππδε πω: ιπεεε

δε: :επε:π::π: ει:: !ε8.Ιιι!.δε αδπ!.

!.:π:ο:ε.δ: Ο.δε πο.ρ:οι'ε:ιε:.!.ιι π:

ιποοοπιε.$ι απ:δ Μπα πο εταπ: οι:

ο!ιεα::,:ίιε :επεα:π: πια!ει·`αᾶο:°, π:

ι ι. ιΕεδιππιιι διπι.!.ιι ι: είι οπο. *Ι:επι

οποιο, α!ιοπιιι εόπιιιι:πια!ειιειππι,

μεμε: οιιοδ οπιπια ειπε !ιοιια ε:

Έστω:: ιια:π:ι ε:απ: δει::πεπδε : Με

πια!ειώιο: ιπωεωε,εσ οπο !ι2`

Βε!ια: :ιι::ι:ιι πε! δοιπϋ εόπιππεπι:

οπω:ι:ιι: επ :ο:α δο:πι1επε!:π::ιε

δεοεα: δει::ιιι : απ πε:ὸ δειι:πεπδ:ι

Ε: ιιιιιπΐι με μπε εοπ:ιπεεπ:ε πι:

:πιι!ει·Ξιδιο:ι.Ε: πιδε:π: ποιό πω!

ΟδοιΕδεδ ιι: οπ:ειιιοπειιια δοπιι.

Ρ:απειι'ε. Αεεπ:.6: δο.ιΚο!αιι.δε Κ ο.

εο:ιιιι!πε:ππ: πι:: Βοποπικ απο

τω: ειπω::ιοπε προ: ι`ο:ε,διεε”:εε:

Απ: μι:: ιιια!ειΞι&ο:ιε α:: δε :π::ι

ιπ μι:: ιπιε:ιο:ι: πει ι:α δωσει,

οπδδ ι!!α μι:: ποπ Ροτε:α: δει::πι

πε δειι:πειιοπεοπο: α!:ε:ιπε : δ:

ιππε διεε!εαπ: :ο:αιιι :π::ιπι πε! :ο

:α:π δοπιπιιι δει::πι δεδετε,ρε: ιπ

:ε Ρ:ιπιδ :πιο .Με εεοπι:.:ε.δο.!.

ιι ι`πρε:.οιιια ι€Ρε:ιο: !οεπε δεΓε:...

πι: ιπι'ε:ιο:ι, δ: 8:36::δ:δ: εδιδειπιπ

ι'ο!ο εεδι:.ιΕ δε αε πι:ειι.:ε.δο.!.Π

αδεο.5.ει: διπε:Γο.ιι: ιιιι:ι.δε :εδι

πιο:: διιιε:ι`ο.δ: ().:ιε :ε ιπδι.!.ιι.

δ: Με εοπ:ιπΒι: πε ιπαιειιειϋ :ειπα

ιιιεα: ιιιιρποι:ίι: π: Μ:: ππ!πε:α:π:.

πω: Ξ.Αοπι!.εππ·ι πω. δι :παπι

Ρο:ειι ἱΡε.:α:ιο ω: ππε !α:δοπε

οπο: πει εοπιο::ι:,οπι ποπ εδω

οπι::δ: :ππεΓερα:ιιτπ::π: Ε δε αδι

πιεπ.!ε8.!.δ: εδω: δπο!:ιπ:.δ: Με

πω:: α!ιεπι ππιπ:πι.δ: Εἰ δε :πιπ.!.

ω:: ει:: ιπ:εΙΙιΒιιιι: δ Ι ιιι:ε:δπιπ.δ! ο π ο -

:στα δοι·ππε πε! :ιι::ι.: δ; δειι:πέδα. Η ιΕδε αοπα Ρ!ιι.ιι:εεπ."Έεδ πιιε οπε

ε:.ιι.ε6πιπ.διπιδ.!.ιι ισ :ιι οπο.ιι:δε

αοπα.Ρ!π.α:.!.ιπ:ειδπιπ.().δε πεεο.

εειι.!.ιι εοεπ. Νεπ·ι οιιοδ ε6:πππε

οι, πιώ ειι:πτ :Με πε:!ι.ιι€πι.!.Ρπ

Ρι!!πε.5.ιι.Βο.πειδ ΟδοΕδιιι: διπι

Ποπ:: ι”αειεπδΞ ειιε:οπια ποπ δειιε:

ε!:ε:ι Ρε: α!ιετππι ιπιοιια εο:ιδι:ιο

ιιιι:ε::ι:π: Με :εε.ιπ:.!.πό δεεε:.δ:

δε α!ιε.ιπδ.::ιπ:.εαιι.ιαε.!.ι.Ο.δε με

πι:.!.ιΣιπειπιπε.δ: !ιοε ε: Γο!ιι:ποδο

Ρπο!ιεαπ:ιι::ιεδ ιι ποπ ρπ!»!ιεαπιπ:,

δε!ιποπεπ:εε :επε:π: :ειιιι·ει:ε δα:π

:ο,:ιπποπιδ Γι: ε:ιο: ι'::ι:ε:, οπι πό

δε!ιοπι:, !ια!:ιεδ,ι: :εει·ειι”ππ·ι εοπ::α

ιπι`ε:ιο:ἔ :πο δαπιπο ει ι!!α:ο οπα

ιιοπε πια!ειιειι ρ::εδιέ:ι : διε, οπδδ

Παπ: ιΕεδιπππιζδιπι.!.ιι ι: εῦ οπο.ιιζ

πε πε€. ειι.!.πιι δ: Σε:πιιιε.ιπ :πιο

ιΕδεε6ἐ.ιιιδε.!.ιπδεΒι:ϋ.ιιῖαδ!ε Ε

Κ!ιο.δε ια&ιι.!.ι.:Εδε πε8ο.Βειι.!ἔΠ

οι ρεειι!ιο. δ: Ιιοε π ει: !ο!πεπδο:ιῖ

απ:επι ποπ ει: Γο!πεπδο,διε_ο› :ππε

ΜΜΜ:τε :ειιππι εοπ::α εοπιππε.

αι·8.ιι:δε ιιδπ!.!.πιι!ε:.δ: ιιιει:αδ!ιοε

πππι εοπιππι διπιδιιπδο ιπδιειο:π: μ: οιιοδ πο:.ἔ.ιπ ποιου:: Ρ:0Χιο-*Ρ0

ω.: ι: ειι οπο. δι απ:επι πό ει: τω,

πεπδο3πειια:π: δε οπιι!ιεο :Μπιε

τιο πό ε!ιποπέ:ι.α:.ιΕαδ δι!ι.!.ιπ !ε

εε. δ: Ο. ι:: οπιο.εαπ.ιε:.αεει.!ι!:ι.!.ιι.

πε εοπ:ιπε:πι· ιπ ιιιι:ιι:ο ειπι:α:ιε:8ο

οπιεπποιιε ι”ε::ε:ι: :Με :πα!ειι.οπ . .

οπιπια Με: Μπα !ιε!;ιεαπ: οπο!»

εα:ι.Ε.εεε ιι!ιπε οιιιδιι ιἔιπιι!ιἔε :σου

αα χ 11:15:



Μ Με Αι.ιαν1Β. ευκιιΕε·τιοι

ιιιι!ΐτ άοΠδιιΐ ιεΙο,ρι·οΡιει ιιιιοά οίιιε

Βοιι:ι ὸοΒεᾶτ Ριωιιωι.ΨιωΜ ιιῦ

«μιά Ρατετ ΜΗ ΗΙίο ιοτιετιιτ ΜΒΜ

τι: αΙιειιιιιπι μιά Γιιστίι Βοιιοπιικιιι:

ει; ιιοιι.ειτ.!.Ο.ι:Ιο Βοιι.ὸειιι.ὶ.Π ίί!ιιιε.

β: Ι.ι.Νέ Με τειιετιιι μια· τεΓρόε!ε.

.το ρω ωιειο ὁ Πιο ώιιιίίΐο: ιι: θ:

σε ιιᾶιο.8‹ οΒΙἔ.Ι.ειι ιτιαΙοίἱειο.ῇ.ἰε

;ιιιος;.ιιι Ηιι.8ε .πο ΗΙ.ρτο Ρατ.8α·.

αι ροιιο5Ρ ΗΙἱΗεΪ:.£ὅόἔπ4τι1: ι:Η α

Ροτταιίοιιε :ιι·πιοτϋ,ιιεΙ ε: Μια :αιι

ΐε:τιύ3.ά μα: μπώ ώιιοιιικί ιαιω

σε ω Αᾶιι εψωσεω εκ το Μάιο:

τιι,άε ΡεσιιΙισηιιΠιιι ΕΙιιΕι.8: πιώ

άίαιτίε ει (Π: ροτοΠ.ειτ.:ιιι Ιιοο.Πἰ‹:Ιο

ιιοικει.Ι.ιιιιοιιει.8ε Ι.Γα1.8ειιι Με αδ

ι:οτόέι”: οιιιιιει άο&.8ε ιιι Με Βοιιο

ηιιία: ιιιιιΠοτίεε εωιωτι.ιιιι· Γυιιιιικι

ιιοτειιάιΐ είὶ,‹ιιιὸκὶ Β τιι:ιΙ:Ει&οι·,οιι

ιιι: Μπα Γιιιιτ ριιΒΙιαιια πο! οΒ!ιεα

τει εβτπιιιιι,ΒαΒο:ιτ ετεἀἰτοτοε,ειιιὸό

οβτιτισττεέιιΙει ιΙΙει,ιιιιι Ρι·ίοι· οΠιέ

Ροκ , ροτιοι· είὶ ἐστι:: :ιιιιΕφιι μι.

τίο.ιτι ριΒιι.Βιι!ιο.Ι.5.8: Ο.άειοπιίΠ

ΡιΒιιο.Ι. ι ρίξιιιιιε ι8τιοι·:ιοι:.Ο.ιιιιι

Ροι.ιιι Ριε.ΒειΒε.Ι.Η $ειιοι·ειΙιτει.ΐεά

ΡιιιιἰΙεἔἰο ΗΜ 0βτιι18Ι,9ι Η ιε,‹ιιιι

ΠιἱΜ Ρι€ιιο.είι !οεο, οΕι!ί8:ιιιιτ ο

πιτιὶει Με Εισαι ριεεΓειιτιιι δε Ευτιιι·ει: Β

Ροίιει Εισαι. ιιΙιςιιο. ω:ιιιιΠιιίτ , 8:

ιιοΠαι πιιιΙοΕοιιϊ ε6ιιιιτι.ιιι,οιιιιιε ο:

εαίιοιιε ω” Βοιι:ι ιιειιίέ.τ ρυΒΠαιιι- 0

ὸιι,ειιιὸ‹ἰιιι :ειπε Ρτιιεόί&ίε Ρ0Πεει

ιιειιτ.ιιικ!ειιιι ειιιὸι.ἱ Πο.ΗΤοι.ιιιαι.!.ί

εϋ.5.ίι :ιιιιδιιι ΓκιιιΒιιιιο.Ιιεπι :μια

ρΙυε ει€8τειιιατ Ρειτιιιιειδιωε Πιθιιιιιι,

κιιιὲτι·ι πωπω ,ΜΒΜ :ετιιιιιιιΜ

τιο.ί·Εάε ρωτι.Ι.ιιι τωιωσ.ω 5.Ιτέ Ε

:ιΙιειιιιε ΜΙ :πρωι Μ» ΙιοΠΠιικι,8ε πιό

Η: ιιτιιτΙε· ιαιιιιιιιιυι·,πιίι ‹Ιε ε!ο:επίτι:

ότιε ροτείὶ αΙιοικιτι.θ.ίοΙ.ιιιατ.ἱ.ιιιιᾶ

ιιιιζ8είΕόειιιτε ιιο.Ι.ιιιιιιιιε.Ει:οιιιτι

ιιισΙοτυι·:ιιι θ.ιιο ιιιι·οτ Ριο ιιιατί.Ι.ιι·ιε

ιιιιιι.Ιιδ (Ιω άσε πιό ιιειιιτ ριιιι!ιωπ

όιι,ιιιίϊ ιιι αιΓιι.Ο.ιιε ρτιπιίΡΙΙ:ι.!.ιιιι

ιιιίΡιΙιιι.$οΙιι.άε Πτι&ο Μια:: που τε

ιιοτι.ιι ιιι:ιτίπειε : ί”εά ιι: 2ειιιιτετε δε.

Νἄ πιιιιιτικ ισιιειιιι ιιιοτέ :ιΠιιιέω

τε.8: επιιΙιει: ιιιίιει αιιιί:1.2Ιίττπιτιο

Με ὰοιἰε.Ο.ὁΩἘιιιι.ὸο.Ι.5.Ιτειιι ιιιιι:

ιιιιίιιιιιε ι:αιε·ιιε ΜΒΜ (Μι Ρτ2Ε8ΗΕΠ

άιε,ι‹;Ι είι,Διιιιιιιιιιι εοτροπ.().όε Γει

κ:ιο(:ιιι. εεεΙε.Ι.Γιιιισίωιιε.ι·ΕεΙε το!ίε.

δε Πιιιιρ.Πιιιε. ϊ. Νετιιτιιι8.8ε Ικιιιοἀ

ίἰτ.ῷ.ιιιιΙΙει.ιιεΙ όιι: & ιιιοΠιιε ,ει Επι

τὁὸειτϊιιιι€ἱο:ίΜ όιΙΐειιιτιιι· ωειιο,

άοιια: ιιιιιιιιιιιοιιιίιΗιειιτ ΓοΙιιτιῖπιτ

Ηἱιιά !ο8.Αειιιι|.Ι.ιιι Ιοεσ.6: ΈΕύιιόι.

ΓοΙ.Ι.ι.

Α ο Ν Ο Τ Α. ειΤνειίτεε.ΑΜι,

Μέ ΜΕ· ορι.ΙσπεΔ Κο.:ξ|ἱ. εισιι:ι»Ιζ. Μ.

%δαΗΠάι.ιπι Α20.ΑιίεΙο πιιἰεπιὶισιι

Ρει.ιίε Αιιι.·Ιπι.:οιιβΙ.Μ9.0 Ιω κι» ΜΙΒ

οι!!ΜΔΠ0 !πιβέι πιωσαι·Ι.Βοι·.

ἶ(ξ10όΙἱ€. ΜΗ: ιαάσπάιωι Ισικ.άε

Λ πα.ευη|Πια:. Βει·.

πειιιιίιιισ,ετίτ “α” Ροιίοι· Ρι·ίοι·ο ά ΨτεΤΠΊίΠ3ω!”-Αωθ ω Ν? ΙΜ'

οι·αΗιοω; ιιι @έα [[ιτ_€Π_[Π; Ψιἰ_ Ακά.υι .ωιιω $μασ.ιιι Ι'Ι.ΙΝ'βάθ|ΜΗ

:ισ *Ιιέ ιιοι.‹μ.ι‹Μ Βοι·ιιι άεΙιιιειυΞεκ ιιι ιαβο.Βοι·.

2ΐΓαι ιιεΙ εὅπιιιτι€,Εα:1τὲ Βίου ιι:[εδ- ο ΤΜΜεία&οι·.Αάψ,αιρα· Ι0κΐ..ΜΜ.

:Μπι ιεάάίιιιιτοϋιιοπία;ιι: (Πο ιιιιί. ω ·“ω α! 5Ρα-Μ ω-ἀ#/Β#Ϊ###-Β"·

©:<1Π.Ρί8.τ2.::0 ιιιι·ιι.Ι. ι. ‹ὶο Ριε.5£ι.;.α Ϊ Ή)€€ιΙΙΗΜΜά6ι"φ Α66-Φ;[ωή-Β·

Μάο ιιιΕιἑ, ωιιε €μιΣΠ[οηε ει! Μα

37 Κωδικο ώ ιιι 6.ιαιω ιιιιι.ιιιΓειέ

όα:ιιιιοι· πιει οοιιι·Σέιιιιιιι οί! ιιι ιι.ΗΒ.

Φωτιιιιι· ιιιιιιιιιιιιι 08ο; ιιιειτικιιι πε- ι ΙΩ_οιψιιΖωπικ πο! κάποια 4! κι?

Πε :ιΙίςιιίΒιιε Ήιει:1ι:ιοιιιιουι

υειι·ήι ιιι ιιιειΙε ι:ήε. ΚιιΒ.

ενΜΜΑιιΙνΜ.· °

Θ”
Ώ



ΒΕ “πανια ξ|ΑΕ8ΤΙΟ. που

α|]ίπε,πά ή εβ Μίω·Ιωπα , πιο μι.
"πιω". ν

ι Ι»Ξω·ωπικι αστα/Μέ α» ΡοβἰΩ,ΞισΞ :ή

Μινι ΜΜΜἰπἰκ›·ἰαβε °ωω.

φ πωωπ ω·υπιππω έσω? αυιιΜΜ του

ἐκέαΔι σο›ιτι·α ποίωιτωεω ἰΠΕιωκοη.

"Ήσκ: 9ιώά Ριν· καπ ιιοπ]Μί2,9Μπ

:ατ:ια!ΙΜ· :απο τοἔποβ:›·:::β ρωίωτ

ὶΙ!‹ιω ε/Ϊε »ΜΗ εοκάιποΜ@ΦΜΑ

«πι δίφκ»Μπι·.

η Ηοωἰάιἰα|ἰ υπροπατιιυ· με” ΜΗ:

Ιέύπαν·κπι εκβ›·›πη·βσ2κ:ὶ,τἔΞπ›·ο σέ!

ΜΒ[Η ρα” εαρίτί:ιβ “ανεβασε έ:
Β Βονπί:Μίο εκβο·υπα @παπά β: αὐβω

άτα:: : α:: ΡοτετΙΔ αει·ιι/άτ·ί ΒΧ. Ε".

έςβω.

: Μαβιοί!κακι α:: τοπιρπ|:ἔιἰα£ [αΜϋ

πωπω"Μπι Μ πἰΕΖἱΠἐτ.

ί Ψιώ,9Π6ιικ980, πιιί!ια , πο! β»Μία

Ρτ·ο!απι ἐ !:δε 'οπωιΙ:Εμι!Ξ,απ :σωρο

· Ικπιἰωπ θα:: :ιαΠα/Μ4:.

7 ΚΦοπκιΜπ ιἰποι2ἱβ κεἰἰε £ιΐωί22:"

πΙΖ«μοάδσ·παε άοίίδΒυπ , [κκε,Παπ

οπιβέ,βι:ίω,όοπαπι €β:απ ω: :αϋπ

` |›οη|ἴοπε α!π]ιωπι ρενω” ΡΑΜ:Μπ

Ο Κυδω·Μ [πόϊ'αίκ :ω·›·Ι:ο›·ἰσ “Με πο!

εκ[Μ,απ Με ίσα” Ισπαι:ω· αιἰ οικω”

(«Μπα 9ισωποιίο.

. Βεβπθασμβ :/β:ἰαω›· :Μ·Ζω: |ιο-β

~ ιωιδιωι ρεφετι·αή,απραπία:ιαρα

έιιι:Πσουι /ετιιίω·σω :ιοί ε::ἰς|?αἔἶἱτωπ.

:ο Μπἱεβδο›· :υπάεπικαΔω ω Μ” στη

:αν αΙΠω:,ιμέ άεἄε›·α:/ἰάεικ!ἔο›·ε:

· ιἰσ »οπρ3·Ιό”άσ , αιι/@2::Θ· ι·ωππω

πεὲ σκΠοάψω· :οπάἔΜ-:ἰί εκσχέι ω:

ΗΜ Μπι :σβϋ,ω ι·ιδίοάσ ἑῇιἰοἱυιβ0

,Ηπα σα:ι!επ· ρο£ενιιπ2.

π Α ::Δψ`::Εο ΜΠΕΜΜ έ: @Μπα έσω

φ· Μία αθα/Σιδα :παντα έπαθα Μιά.

ἰΙ,9ικπιἰο ιιἰςβ Μάσα: πωωΐσέου·ωπ,

οι "Ζωο.

η Ράίιαβωικ ρο-βἰι @ε ίπ έκάΙσίο πω:

_Α [Β ΜπόιωΖηίκε ι·οπβιβραΜ2.

η ΡεΙ£°ρ.‹» ΜΜΜ!" μια· :ΜΜΜ

έκ ΜάΙσί/: ριθΙΙ:ιέ.

η Μ£›ωιωΜ» ΤἰΕἰπσ απϋπο Μπα Ω'

ροπΙο έ: 0#ἑ1$ιἶ8πι1Ι0 αἱ” έ» ρηβπιυπ:

!νοΠαι Μπαμιαν: εδο: $"πρ·οπίΜ

μ» φ7επ[ια Εκ Ιουιβωσκ,απ [υποβ

πκιω· ΤΗΜπι τοπυκ2€βε Μείςβάπΐ

ωΙ:.

η Παω αΙί9ιιΞά ω» Φ βΒ2,·σΠ"Μ,

απ υπο/ὰ ο·ε9πίππ2ε Μάο:: Ροπή2 ώ·

Ροί!οποπικοι πὶαυω· ω! ΞπάΙαιπάαυπ

/Μαπ.

ι6 Ιωάσ:: ΜιιΙοΞ:ὶο,·ἔακΪ›οβἰ: τσέκυβεο

π άίι·όπεβο·ΜΜ ιἰυ ΜαΖῷ:ῇ::ζα πιο

έ: τούα»·έαβιέλι Μ ια·υ·έιο,·Ξο αΒ:πέκΔ

ο:Πυ·έ “και”Με ἰοσιωαά στκοπώΐ.

η Κοἰια›·ω $'ΟΜΜφα2 πι πνυ·ἰ:ο:·ὶο απο

[Μ πο! κί!Μ,ιω Μπήκε:πω ἰοσί αν

κάπωιω· ω' 2ΜΟΜΜΜ Μ αφΙΜ,α:!

Ρι·ο »πιώ ραΜωοιπο,·πω. ~

ι8 Ρυ2εἔ?ω αΕ.ΐία›ι: .οἱ Μίσοκιωι Ρώσο

2ζ,κίιω ΤΙΜΜ, ωιΜεο·ω·έ ὰ 5ασπρο.

"Μ"μυ εωΙιιοπβυκω ψ πιου·::αυ

μπώ-Μό α: |10οβΜΜ,Ψιδιΐ Ξρ/ἐ ιαΜΞΩ

Μ2Ιψεω70771 σουυπΕτω·ε Μπίε·βεί:ΐ,

ροβέ: ΠΙ:Μι σουάετπ:ιω·ο.

η Α :στα/Μια ιἰε κιώκπ :οπη:κιν·κὶΙ:@·

έσα· /ῖἐσἰκβο›·ΙΙ:Μ βί2)-›·είακα$α::

ροΠω :ουικηβι Ι›οππσΙιἰΙιι›πτροιἰι Εκ

έα· πι-βά:Ξαβο»·:: αυτ: αφο·ι/θιιΜπ2,

α:: ωιωκ£ω·.

ιο 5:απιο/Μπι·Ιοτ·ί ταβτύροΜΗΜ ΜΒ'

ιἰισ·ε βάψω» ›·ε!μΠα |›οππἰεἐἄῳ:ακ

2επιτόκιιΩκο·βάεΙπιβοπ: Μπι πρ"

/δπΙππ.

ιι ΩΜἰεκπι Ρυ·εωέσπ πίσω ἰπιω σ·

Χο·ιπἰ:ο›· ίνκσάαπωι που: Μονι|ί:απ

Μ: ακουωΜιιπέσπω:.

ιι Πεο·ώπισ2 απο α!Ε9ιώ·, πιο! Λώ: :ἰΜ

Ψώάβωι ά.ΐπέβαι:κ::ρ·υθαιων ω."

εφά"Μ7εω πιο»Ροβι4Μ ρ›·οίωι·σ Μαΐ

ἰπ2ε›·εβε:9ιιΜ "Ω/ἑ›·ιωιιιἰιυπ.

η Ευ·ασηθιιι·σαα:εψιπψή 5»27;9?

σκ



πρ. Π! ΑΣ.Ια!!ΙΒ. ()___νΑΕ$ΤΙΟ.

επηπ.π ΜπάΙπι:επι πιου·ωΙ,ππω

π» π: εκ[Μσφάσπο ιωθικι·:ΨσΕά

πωσ ω».

η Οοπ-βιοπ1ε Τέ2ίο π. 2υ›·›πεπΜ απ! :οι

πιω ΞιπἰΙ::,‹ΙυιΜ πιΙΙ›ἐ[ιπ·:ο υ·ἔῇώιπ·σ

Μπα! ..ω@ΜΜΜ άι·πω!|ΐ ροἐἶω

ποαΞα£ω·,ηπρπο £0υ#βί0118 Μα μια

το “Μα Εκπαί:: :οπικππ·ε.

η ΡΙἰἰιωῇι.ρ›·ο Μ· ιἰσἰὸΠιωι π: .ώμο

εκαπΜπιαβί: ι·σπάεπιππω::απ ρα

πυ· “πινει”Ιω·ωπ αΙί?ΜΜ ρω Μ:

αβι;ζπαυ·ο σωππωπΕ.

Μ εωωπ› έΙ::πα,β @πωπω άα2:ΐβσΙ2

ε» τοπιπιππο Μπα πέψη? ἐὅπσ›·ε2ιο·

πια!Φιδίω,επόά :οπυπισκε ισποαπω·

ει! :πιυπάΔω,β "ω.ρπ &υππέβο

:πω,ΨιΞέπω απ.

ν Ν Ο εΠ πἰἀεπεκἱ (π :ιΙἰἶπἰ

ΝΒιπ ςυ:εΠίοπΠ:πε Π: :πε εδ- ε.

οἰἱε,πιις πποάΞπ·ιοπο πό πειτε Με·

Ρτ:ιπτιιτ πι! Νιώσε Γπρτἑ πέδΙοε ,ά ει

Ροίἱεπ ΓπΙ:ίίείεΐ πε πω” "πω ποπ

ροι·πιπι·1π απ” τοιπιοπιϊ πωωπ

πο! αιΠι·οτϋ,πιιΕΒπε παπα Πιο: πω·

πικί.*Ε: π: ριέκπίε πει·ο.Εεεε άπο

ιτὁΓ:π8πἱπεἱ πο! :ιἑπω :Μιά Πω:

Μίππκειπ,ποΙ ἰπἰιπἰετἱ ιιππε πω.

:ἰ.ππο:Ιο πικπτἱτυτ απ ΡοΕππτ,8ε π.

Βεἐίτ ρππΕι·Ι,8: πιιειΙΙ:ει·.ΚεΓΡ6.ππ!ε:

π οίὶ |:ιἰ‹:οι·ῦ,ππὸὸ πό ρππέτπι·:Γεπ

πετώ ίπίί ΩιΙΙιιπππτ: πιιοπἱί ὸοΙἰδΜ

:διπίΠΕ Ηπα ε6ίΕ&ω ρωΓοπαε ώ -

Ωπ8πίπίτπε πο! ΔΙΉππειτο Βι·ειπΕικ

Ριιιπἰππτπτ,‹ἰυἑτπ Π ἰπτει· επιπιποπ

ΡοτΓοπειε ΈιπίΒπτ εοτπιπἰίἱ`ει:πτ Βάι:

Ραπ.Ι.εαρίτα!ίϋ.6.οιππία :ιάπιἰΠἘι.8£

τόσοι·άπτ Με επ δειτε:: άίαΐτε,τάιο

πωπω· οΗΕπίει εΙὶἰπἰπτἰπ,ςυΞτο πω

πἱιπἰοι· εΠ,ππΕ οἱ ΐοσἰπιιτ Ηῖ8: (Μιά

!ε5.Ροπ·φε.όε Ρεικι·ί.ροτ το.Εε:οπω;

Μ @ΗΠ,99 εοπίΞιπΒιιἱπΞτειε Γπεάσετ

Με πιειΙσπείύ ι·οπκιπει·ε ίτπρππΞτίι:

πιιΞάοεπππ; Π: εοιπιπΠΐπππ,ποΙ πιά

πιΕπικ π: ἰπὸἰ.πι Ηίάπ ρα.Υ.κοΓρἰ:ἰὅ

όπππ.€Με εκπ.τπτο.Ι.Π απο: οΙέςπο

πίποπ.Πίπο τεεεΡ.Ι.ἱῇπά Ιε8.ΙπΙ.το

Ρε.Ι.ί.ΙΈπε Βιι·κ.Ι.πει: άι Πιο.8: Με·

πιι€.6ε Ι.Π πιιἰε υιο.ἰπ ππο.8: (Με

ρειτ.ροτο.Ι.ίἰῇ.8ε ἰἱιῇ.θ.‹ἐ ΗΒε.Βοπε.

οΧΒἰ.Ι.ἱἱῇ.ῷ.Ιιπτε πετβει.πει·.Βίε από.

δο!.Γα:ππάιΈ ὰ.Βν.ἀἱίὶἰπεπε,πττππι

ιπεΙοΗεἰε Με Γιπίτ ειττοοπ,:ιπ πω.

ειττοεπι παπι ίειιε:ἰπε ίππία:Ξτιιππτ

π.6.οιπππι πάτπίΠΒ.Ιεππι ποιό δ: π

Πει πιἰππε,:ιπτ πυΙΙο κποπο:πτ ίπ Ιε

ΞεΕπ εὁττετἰἄπἰ!ε.8: Ἐπὶ: (ΜΗ: μι.

ττἰ.ροτ.Ι.ίἱ ΗΙίπε.8ί ἱΕάε: Ξπίπτ.Ι.ρι·2

π» εὸἰπἱτ.ῇ.Ρτωτετεπ.ποΙ ὸἰε,ππὁά

τεᾶοτεε Μ μπώ: παπάκι” ώΙππ

ᾶπε,ἱῖεπτ επτεπεειε.:ιτε.ά. ῇ.οιππἰ:ι.

8ε π; Γεώ: Κο.‹.ὶε ?κατω Πιο:ιπ ΕΜ:

καπ ἀἱπί.Ι.ἱἶ.*(Μ;ετο Η αΙἰππἰε ίπ

ἰιπἰοεὲ σ:τίπποπ οϋίοατίτ ΔΙἰ:πἱ,ειπ

ροΐπι π ἰπἱιιτἰε παιιέιτί2.πίπειυι·

9 ισ6:ίΐ πωπω πωπω πό Ιῖτ πε ἱΠο

οτἰτπἰπε.ετ‹ἐ.εΙίεἰε ὰ ε6εκπίο ΓεπΠι.

Ο.‹!ε ἰπἰπ.Ι.ίἱ πο ε6πΜί.Ιαΐ Η πωπω

Π: πε ἰΙΙο αίιπίπο οΒἰοᾶο:πιιοπἱΞ

Ροεο::ιτα ποτε εΠΕ οΧΡεὸἰ:.Πἱπο Μο.

!.ειΐ ππἰ.8ειἰ ίπ Με παω Μετ.όε Ει

πο Με όίΙΗπ.οϋ ίπίπι·Ιοεέ οΜΜτιπ·

4:τίτποπ,απτ ΜΙΒ ώ Ιπίπτί:,ηπει Ραο

Βατε τεΓπΙτετ ἰπ τι·ίωδ,πποά εκπσπίτ

:Π`ε ποτίι:ρπτε,ππία ποαιιπτ είε επ

επτΙ:Μ εὁἴεπτἰοπτε,8£ πο: ρι·οΒειτο,

9 εῦΓεπτἰΔτ:ΓεπιτἱΙιιτ ππὸά !ἶτ ίπί·-α

επίε:ςπίπ ρτ:ΜΜτεειυΓεπτ Ιεποείπίί:

οτ Ηἱἀε Με,εμ1ί ποτ.ἰπΐει.Ι.ῇ.8: πο τί

τιι πυρ.Ι.ρεψϊ.τππε: πό τοποτπτ πω

τππϋ.8ε Πε ίπτεΙΙί.!.είι ππἰ.Π απόπ

α:: ο! ἰπἱιιτἰἄ,πππ ρτοϋπο. πό Γεςυί

πι: Πάπια! αππέ:Βεπε πεπεκιιι· Ιπ

ἱιιτἱΔτιΊ.ὸ.Ι.Π πό εΒπἱτἰἱ.Η·:‹ὶο ροΠα.

Ι.ῇ.ῇ.ίῖ πιιἱε.8εΙιατε ὰἰΙὶἰπᾶἰο Ιοεπιπ

ω"ἱπ ιππΜε ίπίπτίοΠε ει·ίπππά

Νεΐ Πάίσο αΙὶοιιἱ,Ι›:ιπΡετ,πιεπ6£επ:,

επ:



πε Αιιφχιι αχπεετκα ιη

3

Β

θ

ΒεπέεκίΞ κοπικοκ ἰπἰυκἰεκῦηικία τω.

Ρε :ΜΙ κεί επωιπω άθτε8εκε μικ

Ρεκτ:ικεπκκικ ().πυαπάο ὰ πιιί.πι1εκ.

μια πεπ.Ι.ίμκΒκ.κ.86 Μεο Μπεστ.

Μέ ίπ ΔΠίπιικίϊ άίιιίκδ πάείοΠΒκεκπ

πό κεεἰρἰᾶ.κῖ·.πικἱ ΓεκἰΓὸ.οο8.Ι.κἰἀεἰιιί

πι:: Με άίΠίπδκίο Ιοοϋ πω” ἰπ Μ,

Γε‹:ἱ (ΝΠ ἰπ εκἱκπίπἱΒικε.Μιικ.όε Γκιπο.

"' Φια:ίπο άο Βιέκο Πτι: ΜΜπα,

πιιὸά φίόέκικκππικε πε όοπω καπ

ΒοπιΈ κπκκκιπκτ άοπ·κϋ σικίιιἰἱἱἔ ΐο:πτί

Με εόίιι€επα εδω. Γιιἔ ικοκυπτεκέ:ικο

Ιὅε :ή ακκκιεΗτεκ :ο8ποΓκ:εκε:8: μα·

ού π6 Ρωπκ:8: Βοκκῖικκ κοπίοΙΐυκ Με

εκκπατιιε.ρκοϋπικίκ ω ίῖκΐ άοΓεππω

πΞ,‹:Ιυὸὸ Με ιπιιΠοκ εκατ κπει!ε κ:όσ.Π

κίοπκε 8: ί·'..:κπακ,8ι :δ ρΙακίΒικ σοφή.

Μ:8ε'κΡίρΓο πε ΓοΗτικ εκει: οἱ εο

ποίΕοκε εεκπε!ίτοκ : ππο‹:Υο πακετο.

ἐακυκ απ Με οι κο.!ί ιππΙοΗεὶο πω

τα ΡιιπΜ.Εκεμ ποπ ἀοΙπκικ ρι1πίκί

πικαπ είἱ εκρκείΪππι.Ο.ειό Ιε8.ΙυΙ.όε

πάκ.ι|τε.Ι.6 ε; πικατ.Π·. Φ: ἰπἰιι.Ι.ἱκσπι

αμκ! ΕκκΒεο. 9.Π πιώ ιιἰκΒἰπἑΕΙο

κ:.ι.8: κ:οπάυ.Ι.Π κ ποκἔε.8ε πο:: ίΒί

ποκ.5οΙικ.ὸ.Βγπ.‹ἔε πιικίΗΙο κ:οπΗιΙ.

Π.ιροκ ό.η.ίκει κ:6Πι!υΙτ 8: ὸἰ:ἰκ,ςυὸά

Β κ!.κπυΙίοκ ηπεΠΠΒΓικί κ:οκροκκε π.

πίεΒετ,ηιιόά Με πωπω: ποπ Ροΐ

Ιϊκ,πατ άοΒεακ ρυπἱκἰ:αΙἰἑκ Πο,ροκ Ευ.

ρκεκι!.8: Γρκεία!ίκοκ Ροκ ΜΗΝ Μα!.

Ι.ίἰ ικκοκ.5.ρἱκιπὸ.ςια ειιτεκπ όίαιτιικ

ςυα:ΗιΈ ΡαΙἄ ΠΠ οοκροκἰε πωω,Δω

ΒΪ‹:Ιε Β.κκ.Ι.κ:ι3.8: πο: Με πο.!'προκ 61.6

σε κ.μι;. Ω Μια; Φ: αάυΙκε.*φίά ἐκ:

πυακΠίοπο,κμη πποτκτΗικ κ:ότίπέπ :Η

Ει&ο.Ιιικο :ἱιιΠἱ κ.:αικοκυκ,9, ρκο ω

κπία:Μίο ίκπροπατιικ Ραπ: ακρίκίε:ικτ

άκκίΞ.άο ποκπίκ:ί.κπκε υπό κπιιπίεί

ΔΗ κ:ειικοκιικ,9 ἰκπροπκι€ ραπ: πω.

Κ ΙίΒκεκιΐ.ιποάο πΙἰσ4κ εισεπΓ:ικυε άε

ποτπκοκάκο ε: ί·'οκπκα θετική ω: Νο

Γο!ατα:ποάο παπί πι: ἰρΓο μπω:

κιεεικίἔικἱ ραπει Νεκ Οοκπο,άε πω,

άι: κακο εδκ.Εκ ρκκιπὸ πκάετιικ εμ Πε:

ϊ Με ππππκἰΡἰἱπὁ ιοΠίτ Π:: ώε:ιπ

.πε ΗΒο.ποππί.απκ.!.ίπ.ίπ ρκἰπσ.δ£

αρκοίέκυκ ΗἶοΙο πᾶίο.8: οΒΙΙ.Ι.‹Ιιιο

κίεε.πΠϊ "πω άπ:ετιικκπ Ιε .κπιιπί

κ:ίρίί.κμ Με ειδε πό ἀεΒοκικ οΐΓεκυι

πω Πακι1Μύκιΐ : π: 6.Ι.πιιοτίου.Ιτέ

μεσα εοκροκαΙίε πότοΙΙικ μ·κ:ιεπίπ

κἰ5:υκ Ο.‹:ΙΒ εἱιιἱ.αᾶ.Ρκεἰιι.εκκ.Ι.Ι.Π:όε

κειΒικ.εκπἰ.Ι.ίῆ.ῇ.Π πε ὸο!.ΗΪυἱ ποπ.

κπρτο.Ι.ῆ. @Με κκ.άα· ΐορυΙ.ικίο!π.|.4

ΓεριιΙεπκιΐ.ΝΞ ιμϊ ροτοΗ:ιε Μπακ Ια.

υπο Πακιιω,ίπκπ επ Γεκκ.κεκο ίΒείιάΠ

πιω 8: Ιεἔεε:ιπ ίπ εοκροκε πωπω.

ίΜϊιικεϊ.ς ρκα:Μτιικ σ.Μίε,9 Μπακ.

8εοἰ.Ιτεκπ Η Πακιικοκκίε ΡΙεκκ:πιΠΕκ πι:

(Θ: πό ΓοκικικΕ,Ιωο εκατ ω: πο:π

ευκε:ιιτ Ο.άο αιάυ.τοΙΙέ.Ι.υπα.Εεοπ

κκε Με Μκιπϋ ά:Βεκο οΒίΕκιιεκἰ.

Ρκἱκπὸ κι: Ρωπω Μπι κΞκιῖ @τυπικα

Μκικκκι,ιιπάεπό (πω Με ρεκκυκίίε

αροκἰκἱ: ω: πω ικἰ.Ι.κπεππἰπεκἰπκ.δ€

Ο.‹Ιε ίπάίο.υίά.κο!.Ι.π.Ο.Π κιόικοκ.κδ

ίυιΠ.Ι.ή.8ε πιικΙιέ.ίΒί ποδια. Μ' απ.:

ρα:πει Μη? Μκιικιΐ ροπκε:ιιπάε πό'Ε

Π:ιτυκιΊ :ὁεοὲἰκυκ,ἱπ ΜΗ: ιιΜοτικκ1Ρ

1πωω.κκ.κπ ίυόί.Ι.ρκετοκ.Ικδ 51%: εο

«Η άοΗ&ο εΙιη·»Ιε:κ ραπ: ἱιπΡοπεκο

κιικ,οίΪἔκ ε6κκἑ:ικτ ἱἱ.π:υ.εκιυ.ΠΔΒ.Ι.Ιὶ

ακκ.Ο.άο ροεπ.Ι.οΕε.οπκκὲ :Με εκκι.8:

πικεΙί.ο.εκεεε.8ε αεκ ίἰ.ε:κκκ:ὶ,άε κικάίο.

κ:.εϋ ΡεκειιΒἰο.νΙῇ.ς.ῇ.8: :.ρο.άκ: εΙο.

28κο.8οΙυ.όκοίτ άο.Βγ.92 Με ποπ

ροίἑἰκ απποόο αεε:ικΓοικί,ρ Ι.).ΡΕάκ: πο.

επ.Ι.ΐοπακυκ.8: ά.Ι.Ιία:τ.86 πό Νεκ:: ίπ

τὅτκεικὶίὶ κιΙΙοεπτπ:,κεΓρό.κμ Με ρα

«η άεικιικσιεΙ Βι.ικΓειιπ ειέποπίε ρκίκωΕ

ρει!ίκετ:8: θα ίπ επ Ρ καωκικω εΒίί ,

ό: πόπά υἰπἀἰἐ1ἄ.ΑΙἰπ :ΙΜ ει! ιππ

εΠ&Ξ 'Ρ Ροεπει εοκροκκιΙί ίπΠί)·ζεπάα,

υεΙρεουπκκικκα ΕΠ:0 ερρΙία1πόπ,Γειι

ώΙ:86 Εκ: αἱ εκκιπὶπκιἱἱε.πα πό «Μικέ

ε



μ” ΒΕ Αιιο__νιΒ. []ΑΕδ”ΓΙΟ.

ιό ΒιιεΓυ.πι πιστωαιω ΡτοΡοίΐτΑ

ιιςΠέοι:ε υπη: μαπα Μια: απ! ω"

3ίδΙό ά ΒιπΩιτπ οόίε:86 θα στι: οΙεθει

το!!ίιυτειΜ: υκά.Ι.Γεωιιιι:.86 [ΡΙΣ

:οι·.ῇ.ῇ.ἱ|.ἰιῇ.8‹ ἱἱίῇ.τοἴροπ.Αἱἰὶ ποτό ε

Γερἱἔτοε :Ηπα ὁίειῖτ.Νεω όί:ότ,3: Π $.

ΑΡΡατεατ «Ισ πέτο Πειιυπωοτό ιιοΙέ

ιἰό ΡωηΞΠπτυτΙ Πιότορ;στι: Ιε8ί οίυἱ

Π”, τόε Η εια6Ιει ώ ΡαπαΠατιικμιο!

ΓιιόΙειτα μι· αόΓο!υιιοηό:υ!τετίυε πό

ἱπιροικιιυτ μπαι Ιοείτιωει:Ψι ραπει

Πατιιιἰ Γοϋτο8ετει είὶ Ιοεο Ρωτ:2Ιε

8α!ἰε:ἱ8ἰτιιτ Ϊωο8ἰ άεβα μπΠ:° ει^':

α: Ι:ΐ.άε έιιἀἱ.Ι.ττιοπυο.δε ΙΈΗ φ ω".

ΕΠ οϋ.6.ειυέ ἰπἰυτἱειτό.$ἰ ιιετὁ πό ερ

Ρεια:ετ,2) :ίπ Ρόι ;ιΕ_>ζί :ιό ρ!ιιε οιΙά·'οΠ

:ο Ρόμπι Ι68αΙί,ςιωπι κι Μτιπο:ιπ

(Σάο ειδϊ.8: οόΙἱἔ,Ι.ε:ῦ ε: υιαο.8:Ι.ό

ΡΙιιτει.8: ει·ευ.όζετόο.ΐυτ.εαΜ.].ά θ:

Μ Βοπο.ταρ.ἰ.ῇ.ἀἰ·ὶἶἀε ειδΦ.8: οΙ›Η .

Ι.9Γ:τυό.€Έτόπιο.!.υπό: ειυετἰἑξ

λα: Η άπό από είὶ άε!ί&υπι:Γεευε Η

ΡΙι1τει Πιο: ὰεΙΞᾶε.Νἔἱτιῖε στο!! μ:

:κι οιίεἱ ρω :Πο κ1αΙίθο,Ξε όσο πό

ΦΠ μαπα ἰπτΡοίἱτ:ι,ιιεΙ :ιΙ:Γο!υ:ίο Βι

&α:ιιτ ΕΕο:Ιε Ρτἰιιἰ.ἀεΙἱε_Ι.ι1όοῦῳκιω.

Ι).ιιει·ο Αἱό€τ1.ΡεΡἑἔ.ΪυΞτἱπ Με ορἱ

Μαη? Π :ιΙίςοει εΙυἱιεε Ιισ.Βεατ Με".

κι Γυμ:τ 2Ι1ηιτο :ιπιΙεΗεἱο,ό› Μια!

Βατωτό ιοΠεπ Πεμ: εωΠεε Σταθό:88

Φ:: Μο ωιιΙοθε1ο έτι εόΙΜΠϋ,ι16] ω

πει,ιιοΙ Ρτ.ττετ.$ε·ά ἰΡΓε Με ΙΜ ορί

πίουέ πω] ρτοὸπυ€ι :Πάμε ίεΒε:ίΕ·ά

:Πε 8ε ΔΠεΒα ρι·ο Με ΒόηΞΙόΙ.‹ὶο,

ΑΠόε.φι πό 60 κα:ά6Μ3 ΜΜΜ: θα

τιιιἱ:ιιτΟ.άο ἰπὐἱ.ιιἰὰιιἱ.τοΙΙό.!.ῇ.Ο.ἰἰ

ειόιιε·ι·.υό.αυ:ὶ:.ΐαεταπιόιΔ.ΙτυΞ 612 ώ

Ωατοπιπίπντπ απ» ΦΕ @κτ οό1:ιιιπάε”

@ΙΜ απο σοπεοἀἰτ,ω :ιΜε ρτοΙω

Βοτ.πάο ίικΗ.Υ.σό ρτ;τοτ.Ο.άο1Ρευ.

Βπνπτὶτικό 4ο Με.Ι.εα Μπ.Ιτό εμιοό

Μπα ΡωιΞ Μκυτι ροΜιρει5 ό: ω

το εόι,σ1:Ι:σει ΜΜΜ ?το οωαΐο.ω-_

Ο.:!εΙο .Ι.πόόιιΒίσπ1$ΕΓοϊ.ωπ.!.Π

ικτὸ.5.ἔε ιιἱτο.δ6ί”εει›πόό Βοεἰιτ‹Η

από ἙυἰτΒοποπ.Ρ 4:ο"εΒίό ὸο.ἰπὸἰ.

00ΙΜποΠΐ Ξιιιτό ΑΙ6.8ε ῦἔν.ορὶπἱο.

υετίοκεεΗ:τοόο:φια: ετί:ἱ ο ι:όί'ιπο

ιιιάίπε οόΓοτυπικυτ,*Φαθίο :Με

ΜΠπ8ίτ.ίο Νεο οΜΙί,ιιεΙ οτἰό :Μια

Π: :::αιτετιιι·,φ Η κμί: τόπτὶίῖετἰτ Με

ωει!εθοΜ.9 ά:Βεατ απο ρα:πα μι.

Μτί.υετΜ ΒτετΕΔ:Μτιιυό οΠ Βοποπ.

ό; υιιΠω«Με ΒΒιάίι,ιήθ Π: ΡΙ:ιτοει,

Πιό ρωτ:ι σΙει:δ ΗΒτ:πό,ωοάο :μικ

άεΐ πτιιΙἰει· :ΗΜ επιί2 Βἱαἀῦηιταετἱτυπ

ετ€ο :τι η»ρεΠειίοπε Π ςμ,ιιεΙ :Ιοί

είιεΒ,ικΙ πυΙΙιιε,σόιίπωτιιτ ία:πιίιπ:

Πε άί«::πιιι· Ιπωττετε ρωο:ἱ Π· ία

υεΙἶειιιιἰ.8ιφω φα ηικ:Πίοπε ἔο.

ΟιΙοί:όΠιΙ:ιω ὲἱυὰ.‹Ιε υεο.Βοποπ.

Μετα κι·ειάΜΙι εΙοθ.ποτωΐ.Ο.άε Γ”.

ΒιΒἱ.Ι.ηυἱειιιη;Μοεπε,αιιτ ικτΒό δ

Φ,όιιίουπό;,ιιεΙ πιιΙΙιτε,ικΙ ΕπιΠε,

'ρίει·κυι· ὁ Νεο ικΙΠωπο,οϋ Πετυτό

ίΪΕ[6κ:ἱυἰἱι5:ι1ΙἰηΩἱ.ό€ ἰιιτ.πετυ.8ἔ.

Θ: είιή.6.οόσ ιιεπό ρορυΙί. 8: ΟΦ:

ετπἔ.ΙιΒ.|.ῇ.8ε επρτεΓείιιε ?ΗΜ τω.ι.8ι

Ιιο.Ι.ῇ.5.ῇ.Ξυ ε.α›ω Με επίω 8α:.8:

Ι.Η._σ.ῇ.Β< ίΕάεἰυτ.ἰιπυ›υ.Ι.ΓεπΨ.ῷ_Μ

8εε.ίΐ.ςά' ου.ιιπί.πο.!.πιιΙΙί.& ΜΜΜ

εοτῦ.ἰο ρι·ἰπ.& πό: τό έΙΙι.ιά ικττΒό (Ρ

Έστω: :Ι Ιεεο,ίἰιιε επι€Μυι· υ:Ιε οάίο,

Με «Ια Βιιοτε,Γιιό ἰΠο οεκΒο π·ωΓειι

Μό εόρτοΒόε!ίτ ΐωωἰπἰηῦ;8κ π; Μ

ιεΙΙΙ8ιιοαυτ Ιοεω.Πζόε 11ετ.68.Μ.&

Ι.άο:οίΜι·πόιο.ό.Ι.8 ί:Βάσ εόρἐ.Ι.ῇ.6.

Μεάε πεἔ.8είΐ.!.ἰίῇ.5.ῇ.82 Ο.υό υἰ.Ι,

Π 95 Πι τότό.8€ ί:Εόιτ ἰιπε ί·πε.Ι.ΠΕι1υε.

ειΜε,ΜΟίιιιτε.8ε Με εἰ! ΓεωΡ ικ

τό,πΗϊ ΜΜΜ ποεοτίό,ςά' Γεχιιἰ ?ω

ιιπἰπἱπο πό σό8τωαυτ Μ ρτοςιπας

:ίοπε,ςιπ: πό εόιιεπίτ πιυ!ἰοτἰ:ιιτ Ο.

(Η ρτοειιτ.Ι.α!ἰεπΞ.82 έΕτ!ε τε .ἰιπ.!.

ῆ.Ο.ςό :ηυΙ.τυ:.οΗ'£.Ρυο.ρο.Ι.ἔ.Ο.ὸο

ἱἱε,‹1πἱ ιι:ᾶΙ.;τ:.ὶπ·ιΡε.Ι.ῆ.Ο.ὸο μα..

:στα



πε Αιιοχιπ οχπεετιο. η;

σιἰΙ.πτΔτἱτπε.Ιτἐ ΜΗ: έπ ἱτπππππΞτπτο

ὰ ρτίποίρε πο! ὁ ΗΒΟ εόοοίΪἶι πΙκιπ,

84 πιο εοποπ,6ι ροποπε Γιπ::ςιπ Με

πππιπππω απ Γεικό πιο.ΓεπΗπό άπό,

δ( πό ΐωπιιιιἰπό ροπἱἔἰιπτ: πτ ΙΕπο

ιπτ.ίιππιπ.Ι.Μπ ΗΕ: ΜΗ: Μπομπ

ο:αιιΓπιπ 1ο απ· παπι Μεπίτιπ ἰπ πιο

&πΙο,εοΠξ::ίπ3ο::ππίπε:πτ (Με οπο

το ΗΒ.Ι.ῇ.ίπ οππ.8: ίπ Η.8: ί'εαιπάιΈ

Βοεποτι:Η ΠπΘΗΈι Η.ΓοΙ.πω.Ι.6 πο

«ηπα πἰτο.πΙ£πε επικό 8ΡΡε!Ητίο

π: πκι·ιε εότἱπειπτ δε ίαπιτπε:8ε πό

ἱ-π απο Μιπίτπτ,ετπΐ ίπ Μο Βατιπό

πἱὸοιπτ.ίἰπππτἔοτεεἀἱᾶπ ιιοκοπ πιο

έ'ε:5:πτ Ε!) ποιπ1πο,€‹ὶ επ π Ε0Πο:Κόσ

απ: τπιθεκπτ πο οπω,πιιτ δθε1001°0.

.Ή άε Βιιοτο,ιόε Πιο ππιίΕοΙίπο σό

Ρτοπσπάιιιιτ ἶαπτἱπἱπῦ.πτ Ποπ Με.

πι. ππἱ ποσο ιππΙω.86 Ι.!εε:ιπε.ο.

ὶυιποπ:ἴι.8‹Ι·Ε‹ὶο τοΜ.ιπτ.Ι.π π: πε

ποπ.·:πτ.3ίωτέιτα6Μ άο πωπω:

:Η ΙΞεπε:πι ΕΒόε ιιεπ.ἱπ ΡοΕππΙι.Ι.ῇ.

!.ππατπιιτ.ππάο πό ιππΙεοτ ίπ επ!`π

οπυ:ΠέοπΞε μ·οροπΕπε εόρτεποπάἱ

ΡοΒιι:ππίπ ΡοτεΙὶ πε!ίποποτε.άίείτ

πο.ΟποΕ86 ΜΗ πο&.άκοπτ πάτα,

π 9 πωπω· εόρτοπἐἀεκιιτ,όπτἱπ·ρτπ

ππιπΙοἔἰε ποΙΜιππΜποίάει:: ΜΗ πο

8 :πωπω Ππιππ ΔΗΜ άοεοειτοτ,*8οά

Ροπο 9 ιΠυπ ποτοἴι,ίἰ ππἰε,ποΙ πιπ.

σπππ;,ππΙΙιτε,ποΙ ΕΜΗ: ,1.Ρίοτειιιτ:Ι

Εεε ππτπἰοἱοειΙὶ: πιπππά πότίπποί

τιπ·,8ε Η πω, ππΠει ᾶε.ιππκἱιπὲ πό

τταᾶπτπτ πο οπ:Πο9πίποτπτ 9 52ο:

Ξυ.ρτπἀἱ.ππἰει ίὶπτπτό ω Ι::κ:ιι: .ζω

ἰπΠΙ.8ε ίπτ.Ι.οέ:.8: ίπΠίκ.άο πιτ.ππτ.

ο.οέε.Π:ό Ρι·οΙππι π Ιοεο,8: Η ώμο

πεπάίτοπΜ,εόπτοπόάιτ ιπτππο;:οε

ΐ.ε!ικί.Ρτ2τοκοπ ίΪειτιιτοτίι ε!ίΓΡοίίτίο

πΕ,ίῖεπ: απτετΙσ ἀΙΓροΠτἱοπἱΒιιε πιπ

ιοτΕπιιέρτα:Ποπ π128ίΠτειτοε:οτ ἰπίὶΙ.

πε πω: ππτπ.ζ;.ρΙοΙ›ιΓεἱτῦ.οτ8ο πω.

πιά:ΜΒΜ άεπέπειε Πο ιππ8ίπια

:πε οόΡοποτότοτ:9:ι :μή πεεπ"Μ,

σΙΞτο δ: Βιείότο: Βειοοιπτ: ιπ ίΕοο πω:

Π8πί.Ι.Ιο ο οοποπέτε.& επ εδώ.

ἰπίὶίτ.!.ἰπἔἰἰτπτἱο τει!ίε.δε Πωσ παπα.

ίπΓΗι.!.πίδ:.ΓεσΙ μι· πιει ΜΜΜ πει·

ΒΕι,Π φ,ρτοπικό,ε6ρτέέπίι Ραωἰ

πίππ:πτ!.Π πιιἱεἰἀ$ἀο ἰιιτἱΕοππ.ἱπ

άί.ι:ό ΙῖτπΙΙ.ἔ.ειΙΙο,ς.οτΒο 8ιο.Ρι·:οτει·4

“επ ππιί'οπΙίπόοΠ ι:όπιππο π! υπόπ;

Μπακ Πιερτό.6.Ε.$άο πετ.ίἰ8πἱ.Ει·

ε? ω ιιπ·ιιππ; οροποπ :Μουτ ακα:

ί.Ι.Π Γει·ιτιιε.ΙΈπε Ιο·8.ίπ.!.ποππίπίε.

πε ποτ.Π8πΙ.Εεοππι ι·ιίάοιπι·,9 Ια

ιππππείρειΙίε πό τοεἰρίπτ ἰπτετρτετπ

τἱοπἔ.Ι.σόΙΗ:πτἰοπἱόπε. ΕΜ πιππί.

πό π) πω· πκιΓεπΙίπϋ οόμ·οποππατπι·

ΐαπτίπίπϋ,ποε πο Ξπτοφτετσ.8ε ιπό

το ΠΑ:πιἱ.ΗΣάε οτί. οπ.Ι. ποίσπιιίό.Ιτέ

πο: :Πείτιπ πωποτ.Π8πί.!.Ρτοπππ

τίπτίο.9 πκιίΖπΙἱπιΈ Ρ!σωππ; π! Π;;

παιπίπιι Ροττἰ8ιτπτ.ο.ἀ.ἱπ ΡΙυποπο

αιΕπιισ.Ετεο “πω”9 πό το8ινΙ;πί

κι· Ρι·οΙππι ιιετοιΏ Ιε8ο πιππιειρπ

Ιἱ,ροΙἐἱτ πω· ἱπιοτΡτο::τἰοπό εκτθάί

ω Έα:τιππίπϋ.ΔΙοο απτο ΕΡ ίπτοι·Ρω

:απο ροτεΠ πω ρω οκρτο:Π:ι που.

Με εκποΗιίοπε.Ι.ά.Ε πο: οι·Ξε.ίπτ.

Πειτοτό εκεο ταψί: έπτοιμοτπ:ίοπε

Ιου άεο!ει.πτ Ι.8τπόπτίππ.8ε ΗΒΗ: πιπ

πο.8: Βο.!.ιπ €τπάπτίπι.6.8: ΠΙ€8θ.

ία! πό ι·ι·οίρπ Ρι·οι·οεπ.Πιιο εκτοπ

Ποπέ:πευτ ΠίριιΜτίο, πια Μ: ΠτΞδἘὶ

ἰυτὶε, πό ταψί: ἰπτοφτετπτἰοπἔ, Η.

εΠ Ρτοι·οε.ετέοποππ Γοπ ο1τοπποπό.

Νεπτ παπά ΡεΙαιπ ποπ οηπἰππτπτ,

οιπέίΐο (πω: πποοπἰ.ἱ.πιιἰεππέ‹ὶ,

ἔάο ικπο.οο!ί.ίοό τοοἱπἰτιπτοτρτω

πιι€οπέ,έπ επ ἀ€£Ϊ8τ2Ιἰοπἔ›3Ιἱ£1ι:αΩ

πο οπο Ρπττο·ρι·οιπ:Ποτίο, ΔΗ πω-»

πο ρω μια: ΠίππΙει:ο:ίε:πτ ά3.ππίσ

ποίά.«:ίιπι ί8ίτπτ οιπόάετο :ιό Β:::κιιτπ

ΐατπἰπὶπό εποε ἰπτοτοτοτπτἰ, π: π

ᾶιῖ οΗ,μοι·οεπε πό κάποιοι· "πω

· παπά:



η€ ΒΕ ΑΙΑΣ! ε. ο`χπεετιο.

7

πιπΓοπίίππίπ ο Ππιππιτίίε μ·οίπιπιπ,

ει! ίαί·πίπίππιπ οποπάί.Αεί επεπιπέ

:πω ίπ οοπππίππι τοΓΡόποο : ππόκί

ποί·ππι οίΙ,πποπ πω: Ρίο Ιοἔο π·

Βοκί,ίπ οο πποποίππίπιίι: πό π: μι·

ίπτοτρτοτει:ίοποτπ οκτοπάατπτ,πτ π. 8

&πιπ οΠ.Γοοππιίππι πτ8ππποπτιῖ ποπ

Ρι·οοοπί::ππίπ ποπ οΠ ποί·ππι ωσεί

ΙΙππό ωτοκίωοπί ρτ2Βοπεοπτ ,Ιοέδ

τοππποποτο:ππίει πποε! πίοίτπι· πιει

είίίπιτπι·π 8α.ίπτοΙ ίΒιτιιι· ίπ ίίε,ππιο

οι πποτει ποΙπππικο δ: πω: εοπίίτιπ:ΐ

πιω: Ο.ο:Ιο ποιο.ίπτ.οππι:ίοαπ.Ι.ί. π'.

οίππίει οπίπί.8ωιιί πο: Η.πο παπα

Πεπίπε:.Ι.ί.πά καπό ιοί” οπείοο,πΒί

πο.ίπ Ι.Γοι·ππε Ιοπ:ιτινε.Π·[1Ιο Ιο8π.ίίί,

ίπ ίο.ίπίΡοίίτει.ιπ ε. Παπ Ρίο πιει

Γεπἔίπο πωπω: ίπίπτομίοτπ ποτ

Βοτιιπι Πεπίποει:ίοπο ποτοοτό πόρο

τοπω Έαιπίπίππι·π οιιοπάκπτ μια:

Ο.ιίο ρί·οοιτ.Ι.ειΙίοπείτπ.8: ΙΕο.Ι.ποπ;

Εωιπίππ.Πγπ.πο ππο πίιίο ά.()Υπ.Ι. ο

ππίοπππ;.Ο.‹Ιο Γοτ.Επεί.*Ι:οπι ρο

πο 9 είιππίε σίίιίτ τπίπί Γι: ποΙΙο θα

το πο! ι:οιπππιτοτο ποάππίπ ταπο Ε

ιίοίί&ππι , επί οεο Βίιί 8ε τοἔοπ

άί,ί:›οπο ρΙειτοιΝπίπί, Γποία:,οοπιππ

οΙΙ.πιοπο πππ:ι·ίιιιι·,πππππίπ οκ πω:

οεο πω ραπ ραπεππ είίππειπί . δ:

πιο:ίοιιιτ φ Πο.πι·8.ίΕπο ίοι·.οοπ.Ι.ίί.

5.ίοά πττιό.5οί,ποπ οπίπτ οροποκ Μι

παπείο.ίΕπό Τιιπ›.Ι.ί. π'.ίποίάίτ.Ιιοπί

τοποπτ,ιιίποίπτ παπί οκρτοΠϊιππ.

ἔἀοἴεΙ1.;.ῷ.ί.8εί.Ιοσο (ίσκιο. πετ.

ΒΙίί ραπει.8ι από ίο8$οιπρο.ι:ίο Ρεπ

ππ.ι.€πω.π Ι.ίί ωεω.εππ το8.ίπι·.

Ι.οπΙρει.άο ποιπ.ί.ίπ.ποίί&ία.ίπ Ρτίπ.

8: Ι.ίπ οπίπωππω ίίε ππί πο.ίπί`π.

!.πά οι·εο.5.ί.ίΈπίαπ.Ι.ίί τοπιπποι·ππ

πί.π.ίίτπει.Εσόττα πί:ίο2πτ π; πό”.

ΙΕποίί:,πιιί ποτ.ίπΕι.Ι.οο πο:: ποί·πει,

ό: π.πιππ.ί.ίί τοπία 5.6 ω: :πιό επι

πεί.$οΙ.84 π: π» ποπ μπαι· οιΙίππειίπ

ο

Ραπίππ,ίΕίΙίοοτ ππΞπο ίίίο οπο: από:

ΒιέΙπτπε όί&πιπ ππίοδοίπτπ.πι·8.Ιο

Βίε,ππο είίοίτ,πιιόπ ποπ τοποτπτ πω:

“πω” ΐπτοπ·ι :πτ π:ιίο οοπόί&ίο;

οί: τπι·.εππ.Ι.ίί ίόοπι.Ηί.π ο ρί·π:Γοτίμ.

ποτο.ί.Γοίοπ:.Βγ.& Οπί."'Ιτοίπ πο”

ππὸεί ειίιππίε επ ποτοί:ιπιπ: ίπ ποτά

κοπο πΙίοπίπε πίΠεο πο! αΡει·ί.πποί·ί

πικαπ Ιοσ:πε ίίίο τοποπτπι· ω! ίπποι»

«ί.πίοποπτ ίΠίπε τοοπτίπε : πω” π,

ίίο,ροτ Ι.πο ππί‹ὶ οπο: πιο. ῇ. δ πο

επίπο.!ίπο ίποό.τπί.πππ.ΐοι:ί ππππιί

ποί·πίπο: σΙί&ε Μία: πο! Ιοοί τοποό

τω· ίπ :ερίπι,ποΙ ρω π·ιοπο Ρεπίτπο

πίίειίίο ' ίπ οεπ:ίτε:πιιίπ ποπ οόοπι·.

Μπι πάΤοσό τοί:πίπ,8: π: ρππίοτπί·

οοί·πίπ ποπίίεοπτία:πτ απο οπίΓο.8:

οίο.Ι.ίί πποεπππ:.ίοί,8ι οπο μια Βι

οίππίπε.Γοά τπ Ε: ό: ποτίπε,πποεί μι

πίειππ.π πιο πποείο ρατι·ίτποπίί,Ροι· Ι.

ί.Ο.‹ίο πίππί.μι:τί.ίίο.κίί.8επο πππΕΙ.

ίί.Ιίο.κ.*Ροποπ Γπί:ίίοίο Με από πιει;

Πίο.Εοοο ππίππιπ οοππ·πίίί: οιΙίπποι·Ι

@απο ποίί&πππ:ππο οοπίπίίαο,ίΡΓο

οίΐοθ:πε οίἰ οΙοι·ίοπε έ] ίποιίο πατί

τπι·,επ ίρί'ο ροίΞίτ Ρππίτί μαπα ίο8ί:,

πεί ραπ: Πατπτί μοι· ίποίίοοπί Γοοπίει

τοπίΡΕτ Ρί·ίππό πίποτπί ππόπ ποπ:πι

π ππο.πίπ.ί.ρατοτ.ίΒί,ποί Η πω: Β

α:οτείο:ίπίπ 8εο.δε 5.6 μοῦ αθπίπ.8:

Μία οποτιοπ:.6.α&ίε.8ε ίΕίί ππίε :επ

:ίο.ί.ππί :ιπτοπτ.86 Ηἱιίο οιοπΓα.τπτο.

Ι.ππί ΓΡεποποτπ . 6.ίίπεπτοτπ.8: ω.

ΙίΓροτίΕοε.8€ Ι·Ε:ίο επ.υί.Ι.ποπ είίίίίπ.

8ποπίπε.ῷ.Γαοοί·.8: οπό ππ:οτίτιπ·,ι·οι

ίΠει πιο ροπποπα·,ποΙ οικω :πιο Η.

τοπι ίποίιοεπό ροτποπίτπάοι'ί οπΓπιπ

π πξιο ίποίποί·ο πό ροπιίππι επ.Π·ί πο

ίπ ρο.πιτ.Ι.ροΓί Επίτό.8: !·Ε‹ίο ΗΜ.:

€πο.Ι.ίίί. π. ππίει ΡΙπιιτίππππί.Εοοπ

:τα ιιίκίοιιιτ,π› πο: ίποίία:ό Γοοπίπτοαπ

Ρππίτί Ροπίππτ $‹ίο ίιιι·.οιπ.ίπ.Ι.Ρο.

8: ίί·ζόο ίπε.Ι.Ι.ίί πε ποίΙοει.6ε ΕΠί: οι.

«πω.



πι: οιι:εκνΑΝΤΙΑ 8ΤΑΤνΤ. ν:

ι·ιο:οτεο πο: !οοιιπι ι :!!ιιι!ΐοπο, οί:

πω:: οδπ:!ίο.οιτ !οπ.8:ΠΔ.Πτι&ι τυπο.

νπ:!ο Η ί!ει:ιι:ιι ίἱιιι:ίἱτἰΕΗ ίυτι:,οιιία

ί`υπτ : απο Πιτ:: πω:: που: ιπιι!ίο

ι·ο:,:ιυιο ποπ ρατιιιπ::8: Πο ππ!!ἱ ίπ

:οτριτο:ει:ιοπό πο! Γιι!πιπ:!ί:ίοπέ τα!

Ριιι::!”ο::! οοτό ποιο: πω: πωπω::

8ίο2!ὅ ιπ:ο!!οδ:ϋ,που: Ξεοό:,ί!·τ!&ο 8:

πω:: Γυπ: ιπ:ο!!ί:_ςοπ:!π_8: πω::

τιι:!οπ·ι ό: ριιορτιό ί!επιδοπιιοπό.ιιπ

:ιο !ίοο: ροτπιιἑπι :!υτοι,:ππιδ π: Ωτ

πεπιι!Δ !”υπ:ιιι: ΕΕ:ιπί ό: ι :τρώω πιει

πιιιιι!.!!,πό Η.ιπ:.!.ρτοί:ιοεί: !οε!ηπ_

δ: Ηἶτ!ο οι:οτ::ι.!.ι.5.Π ω:: Ειοί:Π·:όο

πιἰΙι.:ο!ὶπ.!.‹ιυο:! οοππι:ιι:υπι. Ι:οιπ

!ο8ί:πτ,:Ρ ποιοί: οπίδ:ί ίἱ:Πεπ:!ιιπι;

π: :Πιο !ο8:.ιιι.!.ποπ ιι!ποτ.8:ιπ :Ιπ

!ιίιο τπο!ἰπε οί: ποιοί: απο:: ('οι·πιτο:

ό: πιο:: ιπ:οτρτο:π:ίοπι !ποπο ποπ

οί!:ιι: :!.!.ποπ ;!ίτοτ.8: πιο: !.ι.!Ή:!ο

οποτοί. ό. Η ε: :ιιιι πιιπο.8:ΐποί: ΗΜ::

ιιιίιπο. !. Γο:! ό: Η Ριιρί!!υο.5.ι. !:οπι

βεί: ρτο πο:: ρ.ιτ:ο.Πϊόο ιιοτΕι.ο!ι!ί8.

Π! :ιυίι πτ!ιι:τιι:ιι.8: :Πιό οι:!ι!!ι.!.ρο

ππ!:ι.ιιιι:!ο ω:: ιπ!ιτο:ο!ιο: Ιυ:!:ο:ι

ιό !ο8ἱ,:·!ιποτιιπτ ιπ:οτρτο:οποπιΜ

ω:: ππ!!ο π·ιο:!ο Ροκ !οοί!. Εοοπ:τ.:

ιι!:ιο:ιιτ, :ιυό:! Μπι” ρο!πίπ: ιπ:οτ

Ρι·ο::ιτί ό: ι!οποτιπ:, ιιιίτ:ι Γοι·ιρ:ίο τα,

:ίοπί!ιιιο. Ρτἰπιὸ, :μπει ί! :!ο!;ιο:οπιιιο

::ιππιιοπι Μάο! ιπ!ι:οτοτο !ι:οτει: πο·

:υπ !οπιιό:ίο,:ιπ:!ι:! πιιίοιιπ:ιιιο Βοο

π: !ιοπιιοΜιπ, ιποτίιι:πτ:ιιιιιι ιιιΕιπο

πο! ΗιτιοΓυο Η !ιοιπ!οί:!ίιιπι οοτπιπί:

:οι·ο:.ιιυπίτο:υτ, :ιι.ιο:! οπο: ιπέ::ιιιό,

ουτε ΓοπΠι οοι·οπ:::ι:!Έ:!ο ιπ:.8:Βιο.

ιέποτ.!.Ηπ.Ο.:!ο Βι!.πιο.!.ῇ.ἰπ Ηπο.8:

οπο: απο: :!ο!ο : 8: ιι0!ι1π:28 8: πιο

ιιοπ:Ε'ι :!ιπιπ8:ιό: ιπι!οποιει:υ: π: :ιο

ἰπἰιιιἰι:.!.:ιιιἰ ιπίπιπο.ρο: ΜΒ:: :πιω

:!ο !ιοπιίο!:!ιο που ρυιιί:ιιι ιπίζε:πο:

π: :ΕΜ !ο8δ ()οτπο!.:ιο ποι:τ.!.ππο:!

ιπΕιπο.ποο ο:ἰιππ ΡιιτιοΓυε:ιι: :!.Ι.ι.ί!ί

:ιο οΗΐο.πτ:οπ:!.!.πιππο. ο!! Βοπίἱοτ

8ο :ιιι:!:! ιπ:οτρτο:ο:ιιτ !!2:πΡϋπιι π!!

:!!Εε::0:,!! ει!ι::ιιιιο οοοι:!ι: ε!ι:ιπέιω:

Ηοο:‹!υ!ο. Ι:οπι Η Μ:π:υπι άις"ι!ι
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πω: !ιοπιίπο, ηπα! πιο: ιιιι:ιιιιΤ, π:
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Ιππιπ:!,::ιπιοπ :πιο @τικ ἱπ:οι·ρτο:.ι
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πιο:: πο:!πττι Γοπα:πίοδίζίοά ό: ιρί'π
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Ϊεἔε ΑππἱΙἱ.ὶ.ἰπι ιιιιἙπετπτιπ:.πὸ ίἱ.8£

$ Ε !ε‹ἐ.ἱἰῇ.Ι.Γεκποε πωτέ.Ι:επιΜ

αι” ΙΠ2ίΟΓί8 επτποι·Μτίε ά. ςιιἔιπ·ι

ω ΡοριΠι1ε: πε Ο.άο εοπΓπ.Ι.Ιῇ.ΙΙΙ›!·.

:τίῇ,8ι ίπ επιπ.ςιιοτποάο ορπττ.ερἰΕ

ἰπ ρι·ίπ.82 ΟΦ: Ιοεἱ.8:>:οπίἱ.Ι.ὶ.8: τα

ωέ Βοπεπείει ἱρίἱπε πΙεπὶίΞἱτπὲ Πω:

ἱπτετρτοτεπεΜυτΡβὸπ ι:οπΠ.οι·ίπε.Ι.

Βοπεί·ϊείο..8ε Η πυἰε ι·πώτίοπέ απ"
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Μ: Ιε8.διΕ εὁίὶ.Ι.ἱῇ. ΙΙιεπι Με υτίπείρίπ

«Αϊ ώπωπίε δΕ €επει·πΙίς,1'πά Μπα

'πω ποπ ώ εεπει·πΙο:πίΠ ἰπ πω.

το €ΙΙ:ι.ϋπ (μια ΜππΕι ώ ΕΕι6ϊό: π: Ο.

πε!ε:8ί.86 ι:οπΠό.Μϋ.ππάο Ιοπ ι·όπω

Με άεΒετ ρω:ιιΔΙει·ε:πτ ἱπ επιπδ.κΙο

ποπ :ιΠο.ξ.πιΜ. πετὸ.ετ8ο φπα Μ:

ὶπτεκπτετετπτ , τπιιΐωπηἔϋ Καππα;

Παπ: 5πιετοι·επιποΜ.Ιτέ Μ:: Μπι ΜΗ

Ικα ππὸά Βιπάπε ποιειΙΒ εΙίεππτί πό

ποί&ιτ,ιπ ἰπΠἱ.πιιιΒ.πΙἰσ.Ιἰο.πεΙ ποπ.

ίπ ρι·ίπε.82 ὶπκπεπ Μ:: Ιεκ ΜΜΜ Μ

τε:Ρι·εωτιιτ, πιιὸ‹ἱ Η Ηατ πὶἱοππιἰο

οτππίπ Βσποι·ϋ, πιιὁά ίππππε όσκα

Ηε ἰπιπἱΠ πω· πΙἰεπΔτω, 8ε επ οπί

ιιΕτΠεπτε €οπότΠ £ι·εΐίΐτ:ιπ ΗΜπ.Πιπ.

άοτει.Π.Ιτοιπ Με:: ἰιπροπἰτ ρα:πεΐΡα

τι·οπο Η είὶκίπ€:ιτ ΜΜΜ ίιιτειτο πε

πυΒατ:ιιτΈΕάε ἰυ.ρ;ιττο.ὶ.πεἱί8ετο.8ε

Μαιου @Γε Με:: ίπτετπτετατιιτ. φτὸά

Π Με: “Με ΠΒει·τιιε ί·ϊιοι·ίτ :ΔΠτοεπε,

πιιὸπ :υπο :ἱπιπἰπιιε πιΜεΐ παπά μι.

πίπτω.!π.ΐ ιιοΙιιπω ἐεΠατοτἰε ρω π

8ο Γει·πεπάε εΠ:πτ ἱπ πιιΕπ.όπ πυρτ.

ῷ.ὸἰΓΡοπππ:.8:τππτεπ Μ” ιιοΙππιο.ε

Ιπωκρι·εωιιτ,πτ (Με Ι:ἔ.Ι.ῇ.Ρ "μου

επ ιπε!εο ππὁὰὶεά τεεἰριτ ἱπτετρτο

τπ:ίοπεκπ,ιιτ μπει Ηίω·1 !ε8.ΑππόΙ.Ι.

πποιπαὰπτοᾶιΈ.ῷ.ῇ.Γεπ ιΠιμζ είὶ με.

Ι›€Γ‹:€πππ.ν€Δωπππ ὰςὶεἔοπιη ἰπ

ωι·πτειαεπτ,πτ Ξ.‹!Μ :Κ ΐι.ιπ.άπω.Ιτέ

αμ&ώ μποτί: ἱπ:εκρι·ετπτιιτ.!. Π:

ΒοΙΙἰΒπ:. 5. παπά £ωΡω:ίπε:. Πω:

Νῖ ο ν

πιπΒ.ι::ιιι.πκιίο.ΕππΞυπ:.Εόε ἰπ ίπ:

ποε.Ι.ἱῆ .6. π:: ιιοι·Ικι.ίπ ί·ϊπε.!ίάπ

πεε.8:·:Π.Ιτέ Γεπετιιΐεοπ.ίπτετρταπ

τιιι·.!.ίιειιι Η ΗΙΜε.5.ϋπιπιπί.6ε !.ΗΙιιΐ
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π:Ι›ί. Ι:επ·ι ιιἱἀεο ίπτωμετπΐ σοπ

Γα0Ει1άίπδ,& πι! ΗκπίΙπι ρι·οι:πόί,πΜ

:απο επιιίρπιπιτ πια σ6Γπαππο ίπ

ττοάπκΙι.Μ.Ω.πιια δι Ιοπ.εοπΠιοτ.Ι.

ώ: ηπίΒ.!·ΕππΙεε.8ε πω: πωπω: εκ-_
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Επι! εκπἱΒεπἀιιπτ.ἐἶἱΜ αππω.ι.ω
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εέΐὶεαεἰεεπιιὲππΙεεςε πω: ίρ(`ηπίπ

κι” εοπΡπιιιἱ:,ςιιἱ ΐπι·»ει·επιίποτ υπί

ιιεκίἱε.].ἰῇ.£ἱι·‹:π Η.Π.ε!ε πυπάί·ί.ρι·πε

Γει·5.Ι.οοπίπιπποπω.Ο.άο Ιοε.8ε Μ,

πει: οϋΠ.Γπτεπτοπτύ πιιὸ<:Ι ροτείΠε

--ίἱι: ἱιιτπι:πυἰσ. 8Π68:ε ἱυτ.π ί”ετιιατο

ροτοΠω:πτ ίπ ππιπ.ιιτ ίπά.Επτ πιω

πιιπ ΓυΠ:τα.Μ.8: ίπ πυιἱι.ἰπίἱπ.πιιοιὶ

Ρπ:Πα.5.Ξπτο.πεσ επἱπι ΓεωικποπτΓι

τοΙΙί:Ξιιτει€ριεωτίοπέ Ιιοιιιἰπἰε.Ι.ἰπ

άιιΒίω:ί.Ο.όε ποπ πη.ρεεπ.!.πό άν

Μϋ.Ο.άο Ιε8.Ι.ἰπτἱΓἔἐ:Ξῦ.;.8‹Βππε
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ασεπ! ‹·πιω ΔΗΜ ώ Μπιτ Μπιτ:

Γ::ππ=ε,π£Η πποπτέ ΜΜΜ ροτίπε ἔ

παπα Πατιιιί:πιιια πό ποτΙ:ίε,Γοπ το·

πι:: Ιο8Ξ ἱπιροπίπιπε.Ι.Π.Ω.ώππιπϋ

πε Ιο:Β.!.Μι·ο.1·Πο ΙιΈίΒιιε.Ει π! Με

ιππτετπΐ ροΠΕπτ πο! πεί Μ: Βοπετα

Πε, Γεπίπιπ_πό παπα ΓΡοᾶπι:8ε πο::

ω
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Μ86π8ΜΗΕετ αιειι,8ωιωπιιω πι:

Ιιεπτ ιπιεΙΙιεί.8: ΓοΙ.Βιιιιιε τιιι2:Β.Ρότ

ὶιι Γο!.πί&οτύ Βι·οεατόοιιΈ ι·ομιιι·ι:

Π: οιΒο Πσωπι τα:ιπι. π: ιπιει·ιιιο

ποιοι· δ: τιαΙιιιππιτ4 ω ΠιπιΠε, "κι

ο:Π'επι σόι” Ιεει:ε, δ( :οικω ἱιιΙΙιιἱἰ

δι απαιτώ: τοπικ: επιπι πόΓιιπιππι
ΡΙιιιπάα, Γειά ιοΙὶιἰιιἔοπὰπ!.ὸο που Δ

Βιιε.ίΕάε!ε,8:!.πιιο ι:6ιτπιπποπδ

δι!. ποπ ρι·ίπειρι.ιΕάε: 66ίδ.ριιπα

8οΒΐδο.Οιιο&ϊ Μι Μπακ: ό.ε!!πειιι.

ο Δ ο Μαι· ιευτιπίιιάιτ:ομτ ο ξ

Ιἐι: Ιο.ιιι.Ι.Ηζει:6ιπιΠΣ.9.Βς: παιξω

8ιΙ.Γει·ιιοι,6: ά.Ι.ιιι ετπάιιτιπι5.ίδά

ά Π 'θεθ.δέ π: πο.ΡΕ π: πιιιικ.ά πο

πο.!.ποποιέ.Βο.υειδ “Μια Μπα,

«Μέι Γεειιπάιΐ α3ιιιιιπέ 6: ιιευιοι·οπι

οριπιοποιπ πύι:.ςιι(Μ “ποιοι έστει

Ιιτα:ιπτιιι· Κασπώ άοτειιπιππισιιδ

“πια ι:οπιπιππί::ιιτ πιο ιιοπι.ιπή»ί.

|.ι.9'.ιιυπιπιιίε.Πε δ: σ!. 6.ί'εό δ: (Πο

8ε.ι:Η ει·8ο παώ τιιιὸά ΙΜπικει πεί

Ριιιπτ ιπιοιμ·εωιοπεπι,6: πωπω

τἰοπΞ, 6: Γπ1ιειιιἀἰιὶοπ€, ϋ Διπωει12

Έι.ιει·ιπι,ιιοΙ οΙιίΕιιτ:ι,ροι· ιπιοπω,8ι

Μ" Γυμι·ιιι: α!Ιοειιτ:ι.πσε:οΒΠπιιτιά

Επι ΜΜΜ πω, @μπι πό πι: ο π.

τοφτετιιιιηιιιιι Ιω: Μαη ἱπιοΙΙἰἔἰ: -

άο.θιιι!ί.5ιειιυώ ι.επιπι ώ Ωτι&ί ιιι

είε : ποιο. ει: το οιιωι· εοπά6&ιο επ

Ιοεο,ςιι; :Η Μαι ιιιι€ε,ιπ σπιτι ώ

&ιιπι πι δ: πιοΒιιτϋ. Ετέο Η οι κα

ιίοπο είὶ παπι Αιτία, ποπ οΕιΠ.ιμιίπ

ροπιι·:ιθιιε φαί ςΠ Μπι ιιιτίείπτω

Ρι·οιιιιιιι·, π: είϊ ε:οπιι·ειδιιιε ιιιιιιιιι:ιιτ

«Μπι ίἰιΡτἑ.8ι πω εκιΞ 906” μοΒίτ

ιιιτοι·Ριειαι·ί.!Εάε ιἰτ.ιιιιρ.Ι.ῇ.ίπ Προ.

Η "Μπι παπα: Η ίπποι· αΙιιιιιο ΜΜΜ

πει·ΙΒιιιτ ειπιΜΒιιιιιιε πο! οιιίι:ιιιιτειι,

(μια άι·.:εΙπιιΒιι πο! ιπκι·ιιι·ειιιΒιιυι

πωσ οπΓειιτικειτοιπι Ε: Ριιπιὸ Μάο

8ιιι· ιἔιιὸά ιοειιιιοπάίι Π:ω Νοε ειιιί

σοι: .άσπιπτ Μπι” ιΠιιά Μπιτ,

ΜΗαπ ει! Ππτυ12τιοα:ιμιιΔ ΠΠ μπε

Γυοι·ιιιιι πω πω»ρτοΕΜετιιο1:0τ ΒΪ

άε ιοΒ.ιιιτ.ΠαπιπΒιειιΕΜΕάε ιιιπ ο,

ωιι.α Νεο Γεξ.Ι.ίι πω: ιιπιΠ.6.ιιΕ

πο. @Η «Μπι ιιιιμἰπιδ πωπω: Με·

ἔἔε ,ι:Μια :αἱ είπε ίπτετιιτιπποπ

ιι ιπισηικει.ιιτε.ΠΈπιιΐ τεειιπιι.Τ.

πω. πιω ηπα μπ.πιεσπά.Ι.πποεΕ

μιπείρι.Να: ούτω άοικιπιιπ ΐπεδΗ

το @πιο ι:δίΐι·πιπίδι: @δικ Παππά,

Γσά :Μπρικ δ.έδοπία:οιΒό ποπιάΖω

Βειπιιι Γροδιατε Μπακ εοπΕκπιππι

ΙΜ, ΓεσΙ πιεσε:: Βειεπιίιιιπ.ιιτευιΜ

πω: ίΈάο άοπα ω" ΜΔ ιιιιοτ.Ι.ίἱ

ποπεπτο.5.Ε.Εάε :ο ιπιΠί.Υ;Π πετσί

ίπ ίἰπο.ίἱῖιὶο ι:οπάιι:.ε: Ιοεο.Ειιπόιά.

Πακετα πω: °ωι ιιιιὶ ΜΜΜ:: <ιιικ|

ίἱειὶ,_ἱπκοιιιἱσ αεειιιδἀιοἴἴ,ἴοἄ ω.

ιιιιιίοείτ.ατ€.Π.άο οοπιι·απειιωπη».

δ: ιιοπιι.Ι.ιπ Για· ἱιιὸἱεἰο.ἔἱσὶο ΜΗΠ

οιΗ.Ι.ει`ιπ·ι πιώ” Ή*.άο τεειι.ιιιι.Ι'. Νο

ιο.τιιισ.Ι·Επειιει!ι.οΒΓιε.Ι.ιπ:σπασω

πωπω. Σκια πιάσει @κι τσΠε.

το: ιπιουριστατιιι ιιοΙαπωοιπ Γιιππι:

ιιι ἔσω ι:ΠΔ.Βοο.ροω.Ιιμοάο:.5.

(ϊ ποιά. Πέ Η ιπίΕιιμίε ιιοι:τιτιιτ πω·

ΕιιΒιιιτ:ισ,οιιιι ε!! ιπκεφτοπιι·ι ά πω:

ίΕι·ιρτιιπι επιιιπιιιιιτ:ιιτ ΗΒΗ: το .Μπι

Ι.Νει·ειιιιισ.8Δ !.:ιπιπίΒιια.82 οι5

είπ.ίιιι·.!.π.6.ση&ιε.ιΒιμπποηιι·αε

:Μπιτ 820. Παπ Μϋι·:Πιο ιπ:στρι€τ8.

τω· Γιιυπι ιπΠιιιπιοιιιυπι:ιιτ πω Μ·

€επι Οοιπο.άε ω.Ι.Π η ι.ιιε όσειιι·ιο.

εξ Η Γυρω· Νεο Ρι·ίπειρίε όιιΜεταπ

επιοι·Βιιτ, καιπτιιιιτ ω ιρΠιιιι 'πω.

::ιΡοιπ,Π Π: ειπε ι:οριει: ιιι @ω ,

ό: έοπΓτίκ.Ι.Ιε8ο: ΐιιοπικιΜπη.8εΐ

ποά.ιιιιι.!.ππιπ π! ωμά Ϊ.Ωᾶπι π: Ιω

πω. Εεοπιιιι πιάσω: ιιιιὸι:Ι αιτή

Ιιιιιιι ειιιιτιιιι: φαω Πειωτιιιιι Επιει

πιστατἰ ιὶεϋειι:, ίπ :πιω ροτεΠ;ιω

Μι ιοτιιιιι απαιτιππ ιτιίτιιτπ τοποσ::

κ. Διειι.!ΕάΦ ιιι !ιτ.ιιιτ.Ι.ιιίάσωπιιιω

8 δ π @μπι
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5.ΡεππΙτ.ά !.Γεππρπ. Νοπ ρπίπτ Μ

τω" Εοςἰίβ Ημιιτυιπ,πι!ΐ ε:οπΗΙίιππ

@πω εηηποΕπιτ Ιοοεππ ό; ιπηη·οΒαι.

8ορ:μοτιπ επὶιπ @πε Πετυππ·ίοιππ·ι

ξ:πππε·Ιπιπτ ἰπτε, 8:φ19ό Φἰ8 Μπακ

Βπμεοπ[ιιΙεΒιπτρτὶπείρξ:ᾶ €3 ΜΒ

πω] Γρπμπτπι·π, ίἔά Ισπιπε Μμμ

μπιπ·π ;ΡΡε!!εΒειπππι·:πιιιΔ πειριε.

β:ιπτ εμπτομ·ίτη.εκπειΒ ω” 11ΕΟ.όε

!εΒ.8‹ :οπίἄἱτιπ.Ι.Βιιτπππιιππ.Ν2π·ι 8;

Ωπ&ιπ ΡπηΙ.πέει:, παμε πιπ 'Πεπ

έπτ,πΕπι:; :μή @πρ ;.ΙιςιπεΙ βιάτ:ίΕπ

πω έ'πποΙπιπεπιπ πει Ποσο. Νοε πω

Ω:ΗΜς, πα: πιεί πἱᾶ.π :οπΠΙΙιππ πι

πει·ρι·εμτπτ : παω ει!κμπ ππειι!ειι·ί;

1μη·Γοπει πό ροΠΒτ ?αποφ πεππτιππ;

01-80 "ό @εβρι ΡπίΠ:ιΙ!πά επτση:ι·ε7

"Μπι ποτ.Λιο,ιπ Γυπι.Π.άσ ι:οπΠι.

:Π πω.υπ Ιὶπτππιτἰο: ίρΓππ·ι Παω

πω» ἱπτετρτεται·ῇ πό ΡοίΪἔ:‹1πἱπ ω"

Μ Γππι οβΜο Μο : πω; πέρπε 1πῖίΣ

ξιπΓπιπ πι είε ειΒέ8ππΉπ ρω ς:;π'

πεπ«Πε Μκπιπ:ιιτ πι· ._ ; σ: το ίιι έ ε

έππετ.πεε πΒΠ.Ι.ὲΙ.ἑἀε_ο;ἱΒἱ.ἰιι.π',

@καέ1ίε,πιπα πό επιτΕΕί καμπ πωπω

ίἱπἱτυπι. πιο ετἔο πιιὸά εοπίἰ!ιιιπι δ:

ξοιιΠΜώ ἱΠΕοτΡτετ2πΙι1τ ιΠ&ϋ Παπ

ὲπιινιπ:ππἱε οί ἰπτοτΡτει:τἱ Ιίεστ,αι

Μέ ι:·Π εοπάε·ι·ο:Πειπ ω: Ιε8Ησυε Γυ

πξτίοι·ίΒικ εοπίὶατ.νοΙ εΠε ῶείἱἀιιι·π

άο.ΟἀοΕπι:ὸὸ ίιω82ιπΕΕτρτΕΕΔΜ

π:: έΠ&υππ ΠΔτυ1ι1τπ,ι1Ἡ[ϋΡϊ6Ϊ πω πι

. :οπἰπὶπ ιι:2ίΠο.πτ . πι· |ε .ἱίῇ.!.
Ι;ζ!.Β06.Π3π6.πξε πζοτΒ.:.ΓΦάεεοπτ

έ·ιάμπίε 0Ρ[_ςΠ,ά Μ!. Με Γ2ΡΪΙΙ$ ΓΩΓ

πω σΙεία&ο, πποπ ι:οπΗΗΠ 8: αοπ

14. ΜΜΜ ίπτοτΡτεταπΕπ_τ. "δώ πιιίά Η

μι· ἰΠικ! σοπϋ!ίιιπτ ποπ ἱπτοτρτεω

τω· όΙἐ`τΠ Πατιιτπππ,ππί<.ὶ πο: 9 άίκ:,ίϊο

δωπππο::.πτ ίπ ικι·Με πιιΠα παπ

ίιπ όιι€ιω1ο,8ε παπα "πω ίπτει·Ρτε

Μάο Βιι:ίοπάει εΠ:παιπ υΒί πιτΙΙει οΠ Η

πι πεπϋ1έάπϋίωπο,πό επ πάπ1ίΙ.τ8π

έα ιιοΙπππιιἰε πιπτΠίο:ιιτως Ιε8:έ

ἱῆ1.ἱΠο απ: ἱΙΙε.ΒΪ‹ἰο ΗΒ.8ε ποίΗιπ.Γ.

@παπι Ια ΠοιπΙειτι οΠ,οΜ`ετπεπΞι

απ: πι (Επιιἱ δ: ἐι πιιίΒ.Ι.ρτοΦεχίτ.8:

πω πω: πό άἱίὶἰπἔπἱτ,πεε: πω ; οι:Η ρπΒ|.Ι.άο ρι·ειίο. 3ἱ ειιπαΐίπ ιππ

βίε Πε πΙΙππε άυΒίταπο 86 πτπΒἱεπἰ

Ωεπι1πι: 6 ΞΙΙιιά Πετυτίἱ ω: εοπΙϊκιπ

π”π:απο τ·ποπο ίπεεΙΙι:&ππι, οί

ἰπκεΙΙοᾶπἰ ΠεΒἰτιιτ.ΡἱἶὸεΙο2.8: εστι

Ωἱτ.Ι€πιἰπί!ηὲ.8σ Ι. Π άοίπ1ςτρϊα:1

τἰοπο. $ί από ποπ Π: ΓεεππόιΈ ερπ

ΓπετιιάἰπιΞ απο πιοόο ίπτεΠοθπππ,

τυπο (πωπωΜΜΜ πιοιπέ Μπιπ,

π: |Έάο Ιε8α.ἰῆ.Ι.ποπ ΜΜΜ! ΗΧΩ:

Η1π.ιπΠι·.8ε ίππι·υ.Ιε·8.Ι.οϋ πο: Μπίο

πἰε. 9.ιππειτπ. Η Μπιτ: ποπ εοπΠυ::

ό: πωπτο, ώ: ι·|εΒα ἰπτοτρτοτει·ἰ ιπ

Βεπι πἱοι·ἔ ρωταω : οι Π:.ι:Ιο !επί.8ε

- :οπίἔ.Ι.Βεπἰ€πΕιιε.8ε Ι.ἰπ 4ιπΒί8πε.

Μ πωπω πιτ πό ίπτετρι·ειαι.ττ εσπ

:ι·π ἱΠῦ, πε! πω" ΠΜ: ομιοτυπι θ

πωσ ία&ιτπι εΠ'α.Ο.άε Ιεε.8: :6Πί.

!.πυπό Βιι:οπ:.8ε Ηῖοο.:ἰιπ.!.πι.ιΙἘπ.

8ί πικαπ ποπ αρΡπτωτ πω:μ” Η:

ΒεπΕ8πἱρτ, ΓΗιΒίιπττΞεοτΞ ιιετΒοι·ιϊ

ἰρίἰυ: ΜΜΜ : π: Επε!σ€επέμποπ

πω. 8: ί·Εόε εδάί.8τ ποτποπ.!.πππι

ΡυΒἱἰιιε.;.ῇ.8: ίπ το @Με τπε!ίυ: ώ:

ι18τΒἰε ΜΜΜ Γοκιιπε: πιθ.άο οποτε.

Ι.ῇ.ῷ.Π ίε πώ πιιιιεπι.8ε παπα μου:

ΐοπεπτ, πώαΐείπιοΙΙίεί:πι !·Εόο ΜΗ.

Ι.Γεά 8ε Η ΡυρἰΙ|υε.6.ῇ. .Ή επτποπ πα:

πο ώΙῖιοιπὸἰπο Γυρω·πωπωπωπ

ἔσω πο ΜΒΜ ε:6Μτ,ποι: πο: παοπω,

πω: :μια με” Π: Βοπἱ8πἱοι·, ρωσ:π

φωτ ππὸ‹Ι με: εοπΠ!ιππι Πεπίπιετ

Ρτετ:ιτίο.ΗΜο ρ:πτο.ίὶἱΡ€Υ.ἰπ μετο

τἱἱε.8: ίΐ.όε το8.ἱπι·.!.ἰπ πιππἱἐυἱε.8ι

πο: Πιρπὶ ὸο:ετπιἰπ:τιῖ φΠ:.π!ιτει·Μ

Βίππιιε τἰεοτί πει·Βοτύ: π; όΕ&ιΐ οί!.

*5οπ ποπ ςυὸά ίπ υοΙππππο Πιτσ

ιοτιῖ κεμτΞΠτιπ Γυρω· εοάδ πσ:ΒκΞπο

ΠΙΌ

ά



πιποιι:ειιιιΑπτω έτΑΤντ. “ πι;

ᾶπο ίιαιπτα εόιι·αιια πιιιειία:πιιε

Μπι· πιιππιει Ροτειὶαε εα ίὶατπια, πει

«πιω, πει ππΙΙιι, ω” Ιειπατε. ΙΡ

Ρι·ιιπό πιάετπι· ππὸεί πιιιιιΐ πιιπ-πα

άϋ,ρει· Ι.Ο.ειε Ιε8ι:8ε ει.ιπίι.ι.πππ πι:

Με. ιτειπ :μία ιπ πιτιπιία ιιοιππτατι

ι:ιπ:,6ι ίπ Ραέιι:,Ροίιειι6ι·α ι:ιεεο€α:

ιιοιιιιιι:.πζάειπ.εοάι.Ι.πιπι.π. επί

Εεε: 8ε απ: ΕάειπΦτιιι.Ι.ιι.δι απ

ραε.Ι.ρα&α.8ε ιΕεο.ιι:.Ι.ιι ππιπ.ρ'.ρ:ι

ᾶπε.8ιιιε εοπτιαιι.επιπ.ι.ρ:ι&α.8: πε

Ρι·οειιι. ;.π πιώ επ ρι·οεπτ. $.ιι.Γεά

:ιι :ΠεΜπι ιιό.ΟπίΙ.8ι αιιοπςπόά

πιτππππε ίιατιππιπ ιιεΒεατ Γειιιιαιι:

φπα ππΙΙππι ‹:ιε Με ίιατιιτίε πίσω

μιππ αιιο,α ππΠιΈ Ροίιειιπ:.ατ8.Ιε

επ. @πα πιεί: ειιιὸει (ι ιπ τείιαιτιεπισ

επωιε ιιιιιε τπειε άεπει·ο, 8: ποίιεα

ίπ εοπιι:ιιιίε α!ιπιπ:ίι οπιπεε ίιιι·απ:

τδροι·ε ππο πιω Ιισει·επιππ, 8: ικα

πεπ·φοιε ιιπο ιπείριτ παιειε ιπιεια,

οπιπεπ πιιοτεε είπω: πι απΜια.

κήπο εαπειπι·,ππό:Ι επι ιειιιέιεμιε επιπ

επ τειιο,πει αΙιιι αι·πιι: αιιππεπι Μια

Με ππιπείαιιειιτ,πππαΕπι ίπ Ειπε

μπω ι:ιαππο, πιππια ειπε Μπα

ιιεΒεαπ: ΡπΜίεαι·ι:αιιο ποιιο Πατά

ω εδτίπειπιι!ιιππιι ειπιεπππε ιπ Ρια4

τεα επιπιπππι αΙιππε πιιιπει·απει·ιτ,

πιω πιο παππο ΙιΒ.ν.Τι:ίπὲ ίπ μια

τεα αιιςπειπ ππιπειαπιη & ιπ πι.

πι εοπιιεπιπαιπειρειιιιιι ιπΓπρει· ει,

ροπαιιιι· ιπ παππο,Γεεπιιάπιπ Ροιιιιιῖ

ιιει:ετιε Παππά : ππωεπι,ςπιπ ιπιιιε

Ει ιιιε πιο ό: εοππ·α,πιιπ ιιιιιέιιιοπε

Παππά: δι Γοιιιε 3) ροπατπιιιιι πω;

πο Ρει·πετπο:ειπια ιιιάδιιιτείιε (πιο

ιιειι&α,πππιπ ιατιοπε ρει·επίΒιόπίξ

πιω πιει” Ιοει.ι.απ: Γαθα.μια

πε μ”. παπι εὶιιπ ειπιπ αι!πιτει·ιπιπ

εοιπιπίπιτ ι:ι.ιιιι αΠιπε, ι·πιιιιει· δ: :πα

πω: όιπει·ίιε παπιε ιιππιιιιιτπί; πε

(Με αάπίε.Ι.ππαιπιιιι·. 8: ίπ επεσε?

πιπππιπππι πι αιιιιιεπ.πι πω"Με

ιιικε.Ι.ιι.8: πε ΕΠ ιπ πιαειπιίι`α 61112- 18 @μια πει·ιδ.>"δεά μπε :μπω πω:

Πιοπε : ιππία τεροι·ε ειπα ιπείριτ πει

Με ιιαπει·ε ιιικεε, πιιιω8πεπο επ

εόπιειο εοπΕι·ιπαππι·ιπό ε α!ιπποά

Ιὶαιπιἴι ε πει μι. Ε:Με θα πε

ι·πιπ, ιρ:ι πιιιΐειπε ΠαΕπιιιιπ ιιαιετ,

ππΞειο εμε παπαμ" αΙιππα ιπ:ει·

ισ ιπεάια πω: εοπιιακια. 'Νεά φωτο,

ππιιι Η :πιο ιιατιιια ιιιιεθε πω: εοπ

ακακία, πα ιἔπὸιιτρει οπΓει·παιιοπειπ

ππιπε,αΙιπ απ ει·παιι πό Ρόι, πω!

ίιετιπ Με εαϊπ2ι:Ιίε ππά Βπιπαπίπε

Ιιαπιπι Πι Γει·παπάιΈ3πίε ιε .ιιιειιι

πιω. 8: Ι.ιπ απιΒιειιίε.Η.ιἐ πιω!.

ΕΓεπιπει· ιπιει· πειειεπ. 8: Ι.ιιιιστιεπ

δ: (Ζόε ίιιιειεόπιιΠιβει·.Ι.Ε. κι απ

και παπι πω οριπιοπειπ παπί;

ΟιιιΙιεΙ. ?ια πεππ·πιπ πιειωπ ίσα

παπάπιπ. .πε ιεἱπΙιιι ιπιισ.Ι.πΒι κε;

Ρπεπαπιια.Ο.ιιε `ι:ιειπίιι·πιπ.ι.Γειί4

-η μπα. *αιμα αΙιειπσ Ιϊαιπισ απ;

Γεεειιιτ παιπτυπι δ; ιπιαπειιιιιπίπι·ιι

Γειιιαιειπιοιτιὸ ποιιῖτ πια είπε: ίίιπά

ιπωιπ:πικαπ :παταω : ειιιειῇιτιιιξ

πππιιπιά Με ?αεει·ε ροίίιιπι2Ριιπιὁ

πιάσω (μια π: ππια πειπο ίπ κε

Βια :Μπι ί'πο πιπειω πως. 412 Δε

παέϊ.ι.πειπ6.θ.ίι πιπωπ.ι.πεπει.;.

αριιι:ι.ιτειπ ιιπιδά ταΙίει επππ·αάπε πδ

ιεπετ.ί·Μεπο.Ι.ι.β.πεππΙι.ξΕεοπιπιπ

πι ιιίιιιά.ι.ιπ Επι: ίπἀιειό.ῇείἰ δσπιιξ

πει·ιι. Μπι πι ροτείι ιι8ιιε, ρωεπ

ά ΓοΙιιειε.ιἔ‹ιε αεειπιι·επ.ίιιει·εδ.ιιία

Ροιείι.ιιε ιΞἔπ.ιιιι·.Ιιειιιπ. Και: ειιιία

πεπιπ ροκ πωιμι σΒιι€ατππ επι;

πω.ι.π ριπι·εε.ιΕπε μια ιπΠιτπ,άε

ιπτειιιιε.ῷ.ι·ειίπεπᾶιε.ιξ‹ιε_Βιι·.ι.ιιαα

πι. ῇ.ι'ει·πο.π πε επιπ.ι.επ.ςιω πι

εαΡι·είΕι. Παπ πιιια-Ριιπαέοιιιιπἔα

διο ιππι Ρππιιεα πο ιππταιιτπι·. .πε

μει.ι.ιιπ μιιιιίεπιπ.Εεδιπι ιιίε|ε:πη

8 3 α ςπόα



π: ΙΤΕ ΟΒΒΕΚνΑΝΤΙΑ ετ44.τνΦ.

ῇπὸάΪὶεετ ππίε:πίοπε Μ: ίιπ·ί ί·επϋ

είπεο."Ο. 6ε·ρα&.Ι.Εί τρία ίπ οοπ'ίϊτί

Έεπάο.ε.6 άπί8επτί. Μ: Έο:ι:οίπζρετ.

Στεί·π :μια Γετιππε άεπετ πτταπτεπτϋ

ίΠε ππίπαπεπετεπίπατεππ ΠΜ ίππ

ποΓπίτ.ατειί.1Έ ι·πιί ΜίΓά. εο8.!.πε!ε

ίπίΐοτ.β.ί.Π:άε άίΠτει.Ρί8.Ι.ί1είω·ία

τοτ.ξ.ῇ.°ίιεπι πό (πω: πια με:ίπι·ίίπ

επεί·ίτί.Ο.ασίΙΈ-επι ΙιτΙία.τεἐξειππ.”ί.

Ε ΕΕεο.Ι.π;!τεπι αείτί).όε α .δε σοὶ.

ΈΠεπτ.!;ίπτοίπίποπατο;ίΈεοιππίοδ.

1τει·ίι οπίπποΗεατΐο Γεππεί απεστα

&α, ποπ πωΡσπεπτίπ8πί αποί

πίο άεπίποτί:.απί'Ε Φ: πο οποιί=εσπ·.

Ίος.Ι.ίί.$ο!.όί·ίϊίπεπε:ππία απ: ίΠπά

πατπτππί εΠ3Π1πετ πεἔοπο ίπίίπε εί

πίταιί:,8εποπ·εΠΡτα:είΓπτπ : ό: :Με

1ροαείϊ τοΠι δ( τππκαι·ί:3πια.πίπί!παίπ

13α:πί·αίε είἱ 8:ε.αι· .ίΕ ε ι·εεπείπίπε.

Ί.πίπίΙ.8: π είε Γοί5Φτοπτ επιίΐο;. δ:

ΊΕοιίαάο ίίι:.αί:ο ειππ.τΙίΠε.Ιπ.& πω.:

πωπω ποΕεΠΕ Ιίπί1εεεπί ίίΒροπείε,α

είπατοτε ποπ πεεατ. .είε [εμε

1η.Ι.ίί πω: ίπ πππειρίο 2επαίπειί.*Σι

απιεπί ε: Μο τω πωπω είΤετ α1ίσπί

πιο αΙίπποσΙ αεοπίΙίτϋτπίπε άί&ί οί

·πε: παππιππ ιππτατε ποπ &οπππτ:

·οιιίαπεπίο ποτά Γππ εοφ ίπ ιππ

τετε ίπ :πωπω Ρτ21πόκτ111: πτ ΠΕΚ:

·τεέπ.ιπί.!.πεπίο.Π απτεί·π όιδίππί Π:

ηποά ὸιᾶππί ίίατικιιπ·ί ΐίτ1ρτα:είΗιππ,

Ιαεππτ, οπὸ‹ί πιιπατί ποίΗΜί απ1επ:

Γαετατπεπτο παίίαιππί π, οικΜ είπω

τοΠί ποπ ροϋίτ, πο! παιπαπί πωπω·

ιπταπίεπτπππηπια οίππε ίπιατπεππΐ

ΐετπαπόπτπ επ,πίπ πετεατ ίπ μήπ

Με είπω Μεί·π2. Ω. αι! ίεΒέ Μ.

τερετππά.!.π.επττα είε ίπτείιιι·.ε,τιππ

οοπτίπίεί:.παπί ροτείία: ό: εοιππίπα

πε πο πετππτ Γε ίπ Με πεοεΒίτατε

ίπίαπίεπτί:ετΒο @Με πο: Γεπιαι·ε.

ατΞ.Βοπί Γαιίίὶίπ.ςοἔ.ί.!ί ΜείπίΤοπ

!.π.παί·π :οπππππί ίεπίτ ίὶατπτιΐ ία

τετο 8: ππείίεί:ππάε ποπ ωωπ πία

πείίπτίίε απεί·ίι·ί.Ο.άο ίπάί.!.ίί.ά Ο.

αεί Ιε έ Ιπί.τερετ.Ι.Ε.παπί πιιιίια πα

“Ιεπι ἐππατα Γαι:τ:ιίπεπτομΙπαε απλα

ποπ ιίαΙει·επτ:πτ ΟΠ αιίπεί.πεπ.απι'.

Ηιεταπκ·πια ΡιίΒοτιῖ.8: ἔσω ίεέα.ίί.Ι,

εππί πατα. π. πίίπε.παπ·ι πω: Μ: ίπ

ροτείΙαπα πτπίπίο ίιπ·αί·ε,πεί πό Μ.

τατε,ίτα!9οίί ίπταπίεπτιπίπ μεΠίτιππ

πι πα:ε ο ία:ταππεπτπίπ ίρΓππί Ω]..

πατε.αί·επ.Ο.πε πᾶίο.δε οπ!ί.Ι.ίἰεπτ.

Ιτει·π οπία Παπ ππίοπί:Βοε π” Γυππι

εοπίρειεα τείρπετε:ιπ . πε επίπο.Ι.

Η ίπε!εκ.Ο.<!ε Ραδί.Ι.Ιί τίπίε 'ο «πω.

πεπάο.8: οπαπουαπί πο$τιππ π,

Γεεπόπππ ι:οπίπίππέ ορίπί πΞ πο.

παίπεπ πίάεπατιπ· εὁπὰ: πω: πείπο

ίπ τε πια οτεΠ αιΒίιτίο πο εατετε

ίπίιίκπ:.ΒΡ‹ίε α&ία.!.πείπο.ίΕπίί·τ

οι πίττα ίίηιπ·οεεΠπίπ:ιιίόετιιί· παπί ί8πίπίε πεπά.Ι.δειιτ.5.Ρα ίπίαπιι:.*Ι:ἔ

ποπ ΡοίΕκ το!!ί, πε! ιππτατι αΙί«Σίο

τποιίο,ίιεΙ ίπἔεπίοπίτ οποτίείίε Ί:

ι·ί πο: πίάεπππε : τυπο πω: ιίο.Οιιίί.

παπί ίρίἱιπι Παππά ποπ ροίΕπ τοΠί

πεε ίππτατι, "Μπι εοππατία εκπίπτ

πί ποίππταίε:παπι ιαΙία ιιείπα @Με

αΙίππί‹ί οπεί·αιί. ίΈ («ο ιιΓπ.Ι.Πίρπία

τικ.άε ίε π..ί1.ίί ππαππο.ά ίίαεί ππι

πίε.!.ί.άξίοε είίείεειίπείπιπ άο.Οπί.π

αΙίί ποτό Γαρίεπκεε άίειπ, πω Η π

&πίπ ίὶατιππ ποπ Π: ίπί·απίεπτο παί

ό , .

είπω ΡοτεΠατεπί Πίί ατ€ίττίἱ ποπ Ρο

αεί! π (ο πωπω. π; άσε οΐπείο μα:

Μίι. Ι. ρεππΙππια. Ιιεπί ππί μπώ

Γε ίίΒαι·ε, ΕΜΠ ί`ε απΓοΙιίετε. Ηἱ είε

ααίπίτί:π. πττεάίτα.ί. ί: Ροτείί. δ: ἀε

τεεπΙίε ίιπ·ίε.Ι.πείπο. 8: πω 1τεπα

φπα πείπο ΡοτείΙ πωπω οοΙίἔ-α

τι:: επίΠετε,εππα πίοεπί όποτιππ π

Πίπεατιπιίππίιπ.ιίε ί πτεί·εΙίε. π. καί..

πεπεί:ε.8: επ ‹ίε Με ίεκ ετρτεΠα: π:

ΙΕΚ επιδδίο.Ι. Επα!ί. Η.ιίε Ισαάκ. Ι.

Η πω:

 



ΠΕ ΟΒ$ΒΚνΑΝΤΙΑ $ΤΑΤνΤ. η;

Π πιστα. Ιιεπι :μια πεπιο ΡοτεΙΙ Γε

επιιιιιοιιιιπιι ιιιπειιΙο οι:ΗΒιιι·ε : ιι:

ΗΧΩ ΓοΙιιιιο ι.ιι εοπιιεππιπι.8ε Με

6οπειιο. ἰπιει· ιιιιιιπι δ: ιικο.Ι.ιιιιοπι

αυτεπι.β.ιιιιοι·ι.νπάε Μιμή Ωρωπ

τει ι!ιεειε ιιοΙιιειιιππειιιιι :ιιιι·εοπ

5ιωιι ΓΗτιπ0τΈιπ ΈπιεπιιιιιιιοΕΓε

εει·ιιππιιιιτπιαπ απ ε, επ απ:: επ

ε!ο. Ρι·ιιτιο εΑΓιι Μ ποπ ροΓΠ.ιιιτπιιι

:Με Παπά, πε πε Γιά, πεειιε ριπ

εΙεεεΓ|ει·ιε Πιι Έεπτειπιπι ιιιιιΓειιιιιιι

οιειΙ ιπιιιειε : ιιι ΟΓεπτεπ.ι·εΓειπ.

Βοπ ροΓΙ.ι. $εειιπεΙο ιιιιιεπι ειιΓιι Ρο

τείι Μπι: ι·ε ιπιει;ι·ιι ιειιοεπε πωπ

ειιιιιιιπ: πιει Ι·ιοε ροιεΓι Ππ8υ!ετίε

Ρει·Γοπιι3:Γ.ιπειπάει.Ι.ιιιπιει· ειιιιΓειε.8ιτ

ειπα. ιιϊπι1ιιείξίδιιι: (!;ιεο υπιιιΈπιιΒε:

τιιι·:ιιι . ε επι . .πιοικιιο. ι ειπε

εοπιι·:ΙιεπεΙο ιιΙιιιιιιιι Γπιιιιιιιιι,ΓιιΕ·.ι

άιΠίπειιε : «μια :οι Πειιιιιιπι Ρετιι

παω Μπι ρπΒΙἰεᾶ ιιιιΙιιιιιειπ, :πιτ

.·ι‹ὶ° ιιιιαιΔιπ. δι Δε! Ρι.ιΜίεοιπ,Βεπε

ροιζιιπτ τοΠειε Με Πιιιιιιιι.ΙΈειιιοά

ειιιιιΓιιιιε ιιπιιιει·Π.ι:επι εοι·ιιιπ.9.Π

ιιᾶοι.8: ιι άι: :ιεετε.ειε οτάιπ.Βε.ι.

Μιά ίειιτιεΙ. Βιιιιιιεπι :ά ρτίιιαιεπι

ΒιιΙιιιιέ ρειιιπεαι,ιιιιιε τπιππε ποπ

ΡοιεΠ:?ιιιιι πεπιο Ροτείι.ιιιίΕόε πε

χ;; ειι.ιιιι. .πεπιο. "'Ρι·ωτειειι φωτο :ιιι

ιΠί ι:ιιιι ιὶε ιιιαΙεί·ιειο 2€ειιΓειπτιιι°, πει

εοπιι·ε εποε ιπιιιιιιιιιιιι·, πε! επίπιπ

ιιεειιίἶιπι, ροίειπι ι·επιιπειειε Μπε

Με Πιιιιιιοιιι ιπ ιρΓοιιιιιπ Γειισιεπι

Γεεἰεπιιίι.ΚεΓΡοπ.ειιιὁ‹Ι ρεπεε μοβ

Γιιπτ τεπιιπειει·ε Πιιιιιιο,ει: :πιο Γεπ

τιιιπτ Βιιιοι·επι,δε ποπ οὰιιῖ. Βεριεπι

επιιπ Γιιπτ Γρεειεε !εΒιι,ιει,ριεειΓει

τα, Γεπει:ιιίεοπΓιιΙω, ριικιειιιεε1ιά:ι,

Ρι·ιιιιεπιιιπι ιεάῷοπΓἔριὲπειΕιιἔιει

ειιιι,εοπ ιιετιι ιπει: ο σ.ιιιιε ιιι:

ιιιιιπιειμι!ε:ίι εοπτια Γεριειπ 'πιω

πο!Τιιπιμε ιι:Ιει·ε,‹ἔιιιι: ΙοιιΒε άι

Βιιιοι·α Γιιιιιιιι·ιιι|ιό οι·ιιιιι ιιιιΙει·ε

ειπα ΡΜ: ίπ ΙεΒε ιπυπίειραΙι,ειιε

είι άεΙ:ι!ιοικιιιοΔ 1ρισειι.ιι· Π·ῖιὶε πιο.

8: ιιιιε.8ε Ι.ιιιεπιιτέ ειιιιΙε.8: ιπίπ.ι!ε

ιιιιε πειτιι.ιπ 6.ίει·ιριιιιπ.8ε @ει ποπ

Γει·ίρ.86 ῷιρεπ. @ΕΜ .ιιιτεπ·ι ΡιιειΓεἰ

ροΒιι εοπτιπ @εεε Ρετ ΡειιΕεε,ρπεΕ

ιιι Ιείζε Ρε!ειάια,ειιιιε Ρετ Ρεπό ιντε

εεριι άεΓει!επιιοπε:8ι τεπιδ Π αΙιιιυιε

ιιεΙιτ Με ιιειππιει·ε ικι&ο,μοιείι ω:

εοπιιεπιτε.Ο.εά !εειἔ ΡιιΙειιιιιι.ειιιιι.

ίεά ει”ιτπ τεΠιιτοτ.ιπι,ίι ιιιιετ!ί Ιε ιιι:

8εε.ιιΒι επι Γο!ιόι'ι Ιε8:ιτιἄ ιι!ιειιιέιιε

Γοιιιιτ,ι:ιεπεπειο Ιεειε Ριι!ειιιιπ ι·επῦ

ειπε ιιιόειιιι.Βε ιπ Ι.ιιιι.ποπ οΒΠ.ί:Ε

ει! Ιε8ειπ ΡεΙειιιιιιπι.Ι. εποε! εΙε πο

πίε.$.ι.ιιιιίιι ειπε: ι:ε!Ηιοι·ε, μάιιαι

εε Γιιιιιιε Πιεεείειππε ποπ ιεπι.ιιι:ιι:

Εεε μ&ιε.Ι.Επ.πεε οΒίὶπ Ι.Γεει.ιπ

πε ι (πω. πε! είὶ εοι·ι·εδτει μι· ιιιιιιδ.

σε! εε Γιιιιιι·ο τιιιπειιιι· ςιιὸά ἀεΒιιἱτ

ι!ε Ρι·ιπιιε ΡεπΓειτιο πω. Ε: Γι: ιιι

όεο ιεπειε μειιιιιι εοι·ιιι·ε Ιεεεπι

ΡειΙειάιπιπ.Ιιεπι ιιίειεο ιπ Ιε8.ιιιι.ι:ιι

ΒιιΙιιιιιπι ειπα είε Γιιι·το ιταδιοι:ι.ιι μι.

τει Ηί εε Εστω. Ι. Η Ριεποιε..6.ειιπι

Γειά. δ: Με πιω ειιιρΓιιΙεεε Δε.

Γεεπάιτ,ίΐειιτ σε :Με ιι&ιοπει «Μπιτ

το.ιιιε,ποπ ιπιιπιΓεί`το : παπι άι: πιο..

πΕΓεΓὶο, ρι·ιιττοι·ιιι είι.ΗΜε οιί8ι.ιιιι·.

Ι.Γεειιπώ.6.Ρι·οιπάε, 8: ποτε: άοιπι

πω: Αιο ιπ Πιπ·ιπιιι.9.εΠ ιιιιτειπ.8:

ιιιπιεπ ιιίι!εο ιιιιὸά Ριατάι&ει εοπτιπ

εθιοιτειπ Γιιι·τι ίετιιαπτιιι·.Πζάε με!.

ιιι πω άεεεπι.5.Γιιιιτ ιιιικάιιπι.6: ει:

Γιιι·τιε.Ι.ιπτειάιιιπ.5.ρι·ιπιο.8ε @επί

τιιιεΙα.8: !.ίἱ ριέποι·ε.5.πιππΙι. Ιτειιι

"Μπι εοπτι2ι Ρ επιΠ:ιει πωω μι

όλιι Γει·ιιιιι. Ι.ει: επιιπ ΛειιιιΙιε με·

πωπω πω εοάεπι ιιιιι.Ι.ρι·ιιιια.

ὰ πε ειπε πειιιι·π είΙ ίπ όαιππο ἀε

το ειιΙριιιιιιιιετ επιεπειππάο, ειπε:

επιπι ποπ, 8: ταιτιεπ ιιιεΙεο 00ΜΜ

πιιιιιι·:ιιπ παπι: ΡΙεΙ:ιΓειιί Με Γει

$ 8 4 "ᾶΪἰε



ι.8ο πε Μντ.ττε π_ντεε·τιοΝττινε.

:τε:τί.ί.6 Γοτπιτε Γοτπππτ. ;.ίί οιιΙί::οπτ.

π. απ Ιο οτπ ΑππίΙί5.8ι !.ποίπ πια

τίτπτ.6.έ8οπίτππ.τΠοοπ:ί. Ι:οτπ ι:οπ

:τα Γοππ:ιτΙ:ό.πίποο Ρπ&π Γοτιττιττ.πί.

απ νπιππ.π.ι.6. 6 .οοπτπ:.Ι:οπτ σό

Α ο Ν ο Τ. ο (ατά ροίΐππ:

Ππτιπ:ει ίειοετο. “τι Ιω πιο. οι Ι.

σπιτια ροοαΪιποίιιβι.σ ιιιι·ο.ιιιιίε πο.

τοιιβ.ική.ιιόι πιο πιιιτπροοιιίτιι Κουτι:

και καμιά? ποιό::Μπακ !ιδιι·.Β α.

'Η α"6Μ Ρατοώ: ι1"Εάε ΡΨξ:-'- Β Τνεπετο. Αππε Αττδ.σόβ.::τ:τωνιι].Βιι·.

Ρποίίἔί.‹$ι Ι.ίπτίΓεοπ:ίό. π.ίί ἔποτίοειτ. ε @νε ἰπετ_ Α”, ."!Ι.="!ι "άμα".

Γ . ο τ . Π `_ τ

1τοτπ οοπτι·π τοΓΡοπ π μι: οπτπιπ·

νοΙιτοτιτπ: οπίτπ Γερίοπτοε,ΐροοία!ί

:οτ Νοτιπτ, ποιτοπ:τιτίιτιιτ πο ποΙο δ:

Επι: σπίτια :οποτί:8τ ::.ττποπ οι Ρ2ξ:ο

1τοτοί:ΑΠ:οτ ποτί.ίΈποποίί:ί.Ι.ί.ξ.πό

ΓοΙππτ.8: Ι.πποπ Νοτπο. δ: πωι.ππ

τω: ::ιτιτ:ίο.5.πππίί.Ιτοπτ ::ό:τα ρτίπ

οτμτιπ ρΙιτ::ίω:Νιτπι Πτιτπί: :Μπαρτ

ίπ πορο!!τ::ίοπτοιτε :μπώ Γα:τι!ίει:8ς

μπω Πιο πετάω ίπ τιππτιτταπ:.Ο.πο

τοπτρ.πΡοοΙΙ::ίο.!.π.ίπ ε. Ιτοπτ σοπ

:ττι οόΓιτοτυπίπο πίποο μέ:: :Επίτι

τί:πεπτ :ιοί πο πΓιττίε ποπ οί: ::οπΠίο

τυπο, πο πίὶίτίο ι:οτ:ίο οόΐπο:ππο Γοτ

πτττπτ:8: τοπιο:: Η ρττθπτ·π οί:.ρτεοπιι

ΗΜ: πόΠιο:ππο, π: Ο. πο πΠττ.Ι.οοε.

!.ππί αποτο:.ΗΪοο.π.Ι.ί.Ρτω:οτοπ :τί

ποο πιτόπίπποκ Γοτιτπτο ποπο:,πτίω

μποτ ποοτοποττιπ: ΐοτυππππ,:πιτί ίπ

ΐοττπτιίιτπίοίί,π: οπο ορίίὶο.8ε πι”.

ττπ:Β.ΒοποτττΙίτοτ.επιπτπ ίπ ρτοΙτι:ίο

πο Γοπ:έ:ία::ιτ: Π·ίπο το ίππ.Ι.ίί οόπο.

ποτί:.!.ίιτπίοό.τΕτότπιίπ.πίπτπ.πιτὲιπ

οτι-πω ίπ οπο::τ.τ:τοπο Γοπτέ:ίτε. τί πο

Ρ:ι&.ὶ.:ειΙο.ῇ.ί.οό οτεο Πο δ: ίπ οτε:

πίδ:τε,ποπτ πτ8πίοτει Ιππτ, τω.. πο

ΡπΙοτιιπτ !ο8οι.πτ:: ππππίτπ::ι:πτ ιτοΙ

τοΐοτπίπιίοπίοπο οόίΠίοτπτπ ροίΞί:

τοπιτπ:ί.ττί, οπτιππο πω: ίπππθα ίπ

Ϊπποτέ Ρωίπ.π αυτό ίίπ: ίππιίδ:4 ίπ

ΡττοΙίαττπ π:ίΙίτπ:ξ πο! :Μοτο Βιοπο

τιιΙίτοτ, ποΙ πω.. ίπ οπίπ: πίοπιτὸπ

οπο:: ποπ ΡοίΒί:.πποπ πί:: π: πο:.Πτ

μὲ πο Πα:π.8: οοτό οοΓοίπιτ.5.ππω

τω:: πιιπ πίπ δ: οποπ Με οί:,Ρο.

τοτπ:ίοί Μπιτ 8: πιτροπί. τ .

Β

ιιιιι.π·ρι·εταιιοπιιτι . ΜΗ27”ΠΟ β πω: :αίτιο

πατατα, παπά πάπια: ίτιτοϋι8ι μου: Μ.

απο. Α Ιο.:·.οόβ.ίτια.μιό . Θ· :πιτ/ί.ι;τίιίιί.

ῇ.ἰτὐ.τἰο πιω πιοπω» Ρι·απο.Απι.οόβ.

Μπιουτ· ΡαιιΙ.ιἰι· Οιιβ.ίτι τοττβιταΙν.σ

?κι ίπιτη»·ιωιοπιι ι·ιοφωτι [ΜΜΜ

αιτία ρω· Ω.ιρ.οοιιβ.ίται].0· ο8]:Ι:ι.ια·ί. Β.

Πε πτιτΙτίο επίπεί:ίοπίοπο πο

ΡεπποπτίΙσπο ει ίτ:τωτίο,οπ:τε

τπείπότ πίτσα πτ:ποπείο.Ηπο.

δ ν Μ Μ Α Κ Ι :ι Μ.

τ $πιιιιτιιπτ ίιιτροπίτ ρωταω οοιι:ιἴιιιι!·

ιιτι·ιτιιιί, (οι κήπο οοι·ίποττιί : μια”.

ιιιιιτι:ι·τιιιί: Απο· “οτι/Μωβ ρα·

]τιι:ιτιιιτιτο|ίποιιιβστ·οι ποιίι2:|ϊ χιο/τοι:

ιποι·ιιτιιιι· τιιιἰιιοπιτιιι, Θ· ροκ/Επι πι

ΜΗ:: τοιτάεπιπι: παπι :απ |ίπείιιβω

τι: οτί σπιτι? τεττώιιπωτ.τιοι απ ›πί!!ι·.

τ. $τατιιτιιικ .ω πιιθπβτι.·ίοιπ έτι|ιιίιιιτιι

απ ιίοπτιιτπ,ιπαχιι ρωταω: παώ" αδ

βιτ/ἱ πιώ· ιΜΜτιω απροι·ιίιιΐ πο.

ιιιιιι,ιιιι Με." ιιιβατιιιιΐ : (απ: πιο

αρρο!!αιίοτιο τίπιιιιιι ασιτία: ροπίτιιι.

; δΜΜΗΟΜ πιώ/ι ιιτ ιιίτι!ιιι: "τω, και

οι:Πι·οβιττ·ίτ Μ4Ι0πάτ4Μ /ΕτΠιιικ.τοπι

Μπιτ: “και” ι!!ιιιττ Ροιιγία:ι απο”

τι: πειιιιπτιαι·ο/ίιό οποιο ι:ετιιιιιπ: τι.

ω" τίεΙΞπιιιι θ· ροἔἶειι ατι/πεί: :πιά

.πωι πι Ματια: ρυιο/ταιιἔι και: τ «οι

αιιιιιιιιιιτο στι: |ιόει·τι:ατιι:ςπ· οιιαιτπο

αντιπτιιτισ τοιιο:ιιι·, ατι τοιιι·ιιιιιιι· ιιι|ίιτ

τω, ι·τόβιιιι·ι.ἰιιΪταὐἰἰε:,ιιἰιἰιω,μιιιίΠί,

Φ· απ.: Μι/ἐιπόιἰει πιο/Μα.

η Μπιτ:: :ιι/τι,ιι:|ίιρι·π,αιτ ιππιιπιιιί το·

ιτώιιιτ:ιιιτ.

τ .$τιι:ιιττιικ Βιι·δοτιτί ασιτία: ποπ@πιο

απο

 



ΒΕ Μνιτιε α_νΛΕΣΤΙΟΝΙΒν3. ι.Βι

πιω: ίιιοιίιιιιιι απ ιίοιιιιιιιι ιιΙιειιίια,ριι

Μαιο· ίπ ::ιιιισιο:Τιείιαιτίοι Ειι[ιιΙππι

πιο απ ιἰοιιιιἴ-/ἱιπ |ωοίωιιοιιίι "απο

κοιιάισιι.·οι·πι, πο ιιι-βιίτπ:οι· Μπα» οι

Ραιιοιπβατιιιτί. ι

ο 5ΜΜΜ έιαιπο, ΜΒΜ μπει πιο”

-βιο απο με”, ίιιπωιω πιο Τιιιιισ

"Μ ρ#ο©#ι·ιο,οιιριιιιιιιιοι·

7 5ιοιι·ιιο πόιιιιοικι·, ποί/2αι·ιρ ιοί: πιο

ΙΘεάωπ ιιο-[ίιτ ο παοωκε αα#βήΐ

θ' ὑπὸ” ιιισάκιππιπ οποιοι : ΤΪ”Μ

#Ζήι4Μι ιίσιιιιιιΜιιιιτ.βά ποπ απο/ίπ

"Μ(9βοιιω ε!! εδάειιιικιιο, π» πιο

ιἰιυιππιιιι ίιπίισίιιι.

8 δια2ιιιιιιιι πωπω ρπιιί2 Ροιιπιιια·

οιι!ι:Πιιιιιπί ιι:οιώιι,πποιί άιιιιιβιιιιίο

Ιω ροιιπίπω ροι·πιιιι·σι·:2,ιιιιιοιιππιοιι

οιιοι· βουτια: πι πιο, σο· οποιο 014ΖΙΙ'ίπ

ίσοι μου: σο: οι ικι~ι·π,ιιοί ὶιιιιἔιιιι[ιιίι

|ίιθ μπάσο οπικίιο ιιίιί ρι·πάιδΐίβαι

όπιπ:πιιιά στι: .ο οοιιι!ειιιιιιιιίοιπ.

ο δωιιιτο οοιιιίιιιιιιι· πιιοιί ιιιιί!ιοι ίιικία2

απ Μιι:ί!!οι|ίσο απο ραπ: : Θ· παω

πιιί!ίοι·2 Ροβιτ ποεπ/Σιι·ι·,φ· ιιιαίιι.·Μ

Εοιιι παπί |ιιιοαπ:[ί παίάποι πιο”

2ιιιισίΕ,ιισιι πικαπ αι:οβιιίι,ιιιι βοοε

|ιίι ιιιειἰωιιιειιι.

πο 8 οποιο ιιίαιιιο πιιοπρο:πί.κ οψιν::

2ει·ιπιιιιιι·ε ποιου: “Μπι ιιπιίςβι.·ίο.

Μπι οπο: πω: Μωβ: , π» εοφ/ί:

παιδια ιιισιι[ίδια Ροιοι·ιι τοιιιίεπιππο

. ι·:,ικί πο/οΙικι·ο.

οι 5Μ2ιαο παπι: ιἰοιπίιιο ροπ]Βιιί πω·

πιο Ε» οιιιιιί!ιιιι ιπιπΙς/ίαΞίι βιο ιέ”ροι·ο

μπιειι·πτο, οδιιΧίι πιιοιἰ ι!!ο “παρων

[πιτ ιιιιίιιοπιιιιο πωπω», ερ· πιπροι·ο

ρπικιπι: Ροιπβοει:, πιο ποπ ίιππεύο:

ιιι·ιίωι·ίιιιιι ο!! ιιιοι·2ιιιιι :πιιπι·πιιι·, πιο

ροι:.Πιιι βιώσει πι·θ22ι·ιιιιπ οι ίίίο.

οι 52πιιιιο οποία πιιοιίροιώιισ Μπα!

ππόιιι·ἰιἴ άκοίιιοι μι” Μπιτ/Μια1ΐαί

ι·πείοιίοι:,ιίσοοιπιοικ Μ429/ί0ιβ άιδίο

Μποστ: σοιπιιιπιπ:πιιο ιειπροι·σ ποιο

ιἰπιιιβτίι υπο!ι.ιβι:ίιιιιι έ: πιοοβίωσ

:ιι/ποιο : πιιιι·ιιιιι·, αποεπιίοιιισ απο.

|ίσιοιιο ειιι·ι·πι ιιιιιρια,ιιπ πιιοποο:ο~

ροκ ές|ίππι Μουτ: οι·οι2ι·ιιιιιι.

η 3Μιιιιιιιιι μπι: οποιοι ποοιιι·ι·όπί απ

ι·ιοιιοι·ι·ιιι πιο» “πιο : πωπω” @πιο

"οποιο Διὶ ίΙΙιιιιι απο ποιο παπι,

πιο οποία".

ιο $παιιιιιιιι Με»ραποινι|ο!.ν]ί ίπιβίπ

ιιιιι·πιιιιίο “πω” αίιεισιια, ιίιιιιιιιιοπι

ιίεάει·ίι,οιιβ ΙιοΠΛι ρι·ι·ιίιιο οΜιιιιιιιιιι

άει,ίιαβείιιι |οσιιιιβιωτιιοι. <

η 5ω9ιιιο εικοσι: άισάε,ποοίξ|ί πο.

παπι ποιοι· οι ιιιίΙο, οοπιιιιιιιιο ποσο·

ιιιι·:ισίΙΖπ πιο |ιποοπηίαιιιιιιιο,πιιοιί

|οι·ο ιἰποιιιιέ πιά: ιιίΙΙιι ποπ ιιιιαπισι·:

ποσά |ιοι·ιιιιι]Μτιποι·ιιικ ριιιιιιιίώί2.

ι6 $ΜΒιιιιιοι οιιιι:οτι: 5ειωι·ιιιιι πβ,πιιοιί

ίιοπιι:ίιίι ποιοι ριιὐἰί:ειιιισι·ἰβ καβά

Ιιιι βοοιι:ίπιιιιιι οοιιιιπιππι, ιιιι|δου

ιίιΜι πω." |ιιιιωίται·ι.

η 5Επιιι2ο πισί2ε,πιιοιί ιιιιίίιιι Ροβιι που

ιιοοι·ίοι·ο τοπίο/ίσιο Ριν πιω ραπ: μ»

:ιπιίοι·ια π: ιιιποοιιοιιέπεβ ι!ειίοι·ι2]ίι

ιίσίιπίοι·σε έ: ι·οιιάιοιικιιοιισβίικιιο

(Ιδ,".Ι άσ ρι·ιβιιταιιιίο, φ· @κιβω

ι·ίιια ποπ αππιιιιι· πο :ο πω: ὰ πάσ

ιιιβοι·ίοιι:.Τιιίω [ί |ι2 απο/Μια .ο

τοϋ, @·μβάειιιβοι·ει ω, ιιι/ίπωι, πε

έ: |ι4ι°€Μἰο μπορωροι:Παι,|ίάσ

ίπβοι·ΙΒΜριο/ί·πιππιιοια ΤΜισιιι,ιιιο

μπακ: σο! πιίβία:ιιώιιιι οοιιιίοιιισ

ιιπιιοποιο[πίΐουι.

ιι: 8ωιιιιιαπι πωπαπά ιιιι!!ιι δείπ: πω

ώιοιιιιυιι, πο! πιιοέ πιο: πο» πιο"

ιοί ίπποι ιιι·οίσιοιιιΐ /ισίι μενω πι. [Ν.

»πιώ ροη/Μι σοπάειιιιιπισιι ίιο.ΐίοιιιι

ΜΜΜ πο! οπιιίιπ:πιιιι·ίιαι·,πο οπο”

ια!ιι τοιιιίιωιιο2ιο.

:ο 3ΜΜΗΔΜ πιω πιιοιἰ ΜΒΜ |ιοιιαιιιι·

ακί Β00°Εκπιπι, ιιι|ιρι·ο |ιοιιιί:ιιἰίω Μ.

ΡΜ ιιιιι!ίειιιοι,φ·βίβωιςβ πιιἰιἰπιισ

μι· @οι αι·ιιοΙΙιει· οο3ιιοβιι: πισω

δ $ ο πιο,



Μ "Με ιιιια_νιιι. ῳωιεετιο.

πι! Βιιι=Γ:.ιιι αδιοτίε:Γεειιιι Ρι·οροίιτα

@Μουσε οπως; ραιια ιιιιιιιτ ω ιιιιι

3ιδιἱ δι Βιιι(`αιιι οόιε:8«: ίιι: οπο. ι·:ιοδιιι

τοιιιιιιι·ιιιια: ιικό.ι.ΓειιΔωε.8κ Μιτε

τοτ.ῇ.ῇ.ιι.ἰιῇ.8κ ιιιι.ι·είροιι.ΑΙιι ποιό ο

Γιιιιιέιοε ΜΠΕΙ ιιιι:ίιτ.Ν:ιιιι άιτίιτ,ιιρ Η $.

ιιρμιοιιτ ι.Ιο ιιιέιε Πιιτιιιιιι·ιοι·ιι ιιοΙέ

σε ΡωιιεΪ Π:ιιιιτι Πιιιιιοεπι: ιιΒι ειιιι

ΗΜ, Με: Π ειωθ:α ι:ίϊ ?επτα ίιατιιτι,ιιι·:Ι

ΓιιΒιιια με: ιιΒΓοιιιιιοιιέ:ι.ιΙιειιυιι ιιό

ιιιι οιιιιιιιι απ; Ιεσιιιιιιιι: ιι πει

Πιιειιτι ΓιιΒι·ΣΒιιια είξιοεο Ρ32ι%Ε

Βιιιιε:ιΒιιιιτ ΒιιιΒι άοικτ ραπιιι° Μ:

ιιι Ι·Ρ.άο ιιιάι.Ι.ιιιοι·τυο.8: ιτε φ τω.

ια εϋ.6.ειι.ιι ιιιιιιιι:ιτϋ.8ι ιιετὸ ειδ ερ

ΡΑΚΕΠΕ,5Ρ πιο Ρόι :ι8ι ω Νικ μια

ιι: ροειιιι ιοΒιιιι,ιιιιιιιιι ιιι Μιιιιοιιιτ

:Με ιιδτ.8: οιιΗΒ.Ι.ι:ϋ ε: ιιιιο.8:Ι.ιι

ιιιιιια.8: ιιι·ειι.ίξειβο.ΐιιτ.σπ.Ι.ι.ά Β

ω Βοιιο.ωρ.Ι.ι.&ΙΒιο ιιθ.8ε οωι .

Ι.ςιΐετιιιι.ιΈτόπιο.ι.υπάο :ματιά ἐ

δια: Η ιἔτίι ιιιιΠ αι όεΙιθιιιτι:Γει:οε Π

ΡΙιιι·α Πιο: άεΙιἐῖε.Νἰιιῖε από! με

κια ειιι€ι μια :Πο ιιοΙιᾶο,‹Γε ιιιιο πό

:Η Ραπιειιι1°ιΡ05Ι3,ΙΙΒΜιΒΓ0ιιι€ίο Β

διι:ιιτ Με Ρι·ιιιι.ιιεΙιε.Ι.ιι6οϋφατιι.

Β.ιιετο ΑΠιοι·ι.Ρεριδ.Βιιτ ιιι Με ορι

πως; Η αΙιιιιιιι :Μπέκ ΒΗΜΑ! Πακι

::ιΓυρετ ιιΙιειιιο ιιι:ικίιειο,9 ιΙΙιιἀ

ΒιιτιιιιΐιοΙΙατ Νεα ειιιιΙοε ιιιιθ5ιε:

ιι€:ιΙΙο ιτιιιιοιισιο ιτι εόιτατιι“ι,ιιεΙ ιι!

ιτει,ιιεΙ ρα:τι:τ.5α! £ΡΓε Με ΙΜ ορι

πιάσω? ποπ ρτοϋιιιι: :Πάμε Ιοεο;Γειι

Ωω: 8ε ιΠι:ει μπι Με ωιετοι.ιιο.

Μικρα πό άκεεάέιιΜ ιιει·Βιι θα

τιιιίτιιτο.άο ιι:όι.ι.ιισιιιι.ι:οιιδ.Ι.ιι.Ο.Π

εάιιοι.ιιέ.ιιιτιι.Ειι:ιιιτιέω.Μέ φ ώ

ιΜοιιιΕπιιτιι είΓε άι: _ιιιτε ε6ι:ιιιιἀε,_

φΡιιι ιιιιοοοιισαϋτ,ιιι αΙιιε ρι·οΙιιι

Βοτ.ίΐάο ιιιιιι.Ι.οϋ Ρι·ς:οι·.Ο.άο ρω.

ι-πι1τι2Μ.-ΕΡ Φ: Ιεἔ.Ι.‹:ιΞ Ιοιτ.Ιιδ έιιιοά

ιι1τιιι ρωιιΞΠιιιιτι ΡοιιιιΡω ‹Ιο ω

τε εόι,κισι:ισι ιιαΕιι·:ι·ι μι: οιιιιίΐο.αι·.

Πάσιο .Ι.ιιό άυΒιιιι·ιιΕΐοι.πιατ.Ι.Π

ιιειὸ.6.ἔε ιιιι·ο.8εΓοοιιιιάϋ ιιοι:ιιισΠ

αιτύ Ειιι:Βοιιοιι.Ε :οικω ὸο.ιιιὸἱ.

Ποιιιιιιοτίι ιιιιτέ ΛΙΒ.8τ ῦἔ.ορἱτιἱο.

ιιει·ίοτεεςοι·οόοηυπ ετιιΐ ε :6Πιο.

ιιιάιιιε οβΓετ0ιιιιτιιτ,*(χαθώ ΜΗ:

ιιιΠιτειτ.ιιι @με ι:ιιιιΙι,ιιεΤ ι:ιι5 :ίσια

ω αιιιετιιι·,Φ Η ιιιιι: «6ιιιιΓει·ίι: Με

ιιιιιΙοθειιΜΡ άεΒειιι :ειτε μακαρο

ιιιι·ι.ιιετΙ:ι 8ιιιιιιι:Μτιιιϋ σΠ Βοιιοιι.

ει, ι·ιιιΗιιε απο: Βιιιάϋ,ιιιΠ ιιι Ρι:ικο,

Μι μαπα ιισιτἔ Ιι!:ιπιιίι,ιιιοάο :μια

Δε ιιιιιΙιει :ΗΜ ι·ιιι·ιίι ΒΙωάϋκιιικτιτιιτ

ει·Βο :τι ειρροΙΜιοιιε Η ιιι,ιιεΙ φί

ειιιι;,ιιι:Ι ι·ιιιΙΙιιε,εότιι·ιοιιτιιι ΐατιιιιι:ι:

Μ· όιι::ιιιιι· ιιιειιι·ιετι·: ρα:ιτιέ Η ε.

ιιεΙΐιιιιιιι.8ιιρει ςιιιι ι:μια:Πιοι·ιο ἔο.

Οόοε:6Πιιιιιε ιιιω.‹ω ιιε·ο.Βοιιοιι.

Μια" παιιιάία άοθ.ιιοιειιΐ.Ε.άο τι».

ία8ι.Ι.ιιιιιουιιιι;.ειι:ειιι,ιιιιτ ιιειΕιιΐι Π

Βιι,τιιιιειιικι;,ιιε! ιιιιΙΙιιυ,ιιο! ΠιιιιΙο,

'ρίει·ιιιι Ξι Νεο: ιι€ΙΠ:1Ειι20,0:ϋ Ηιιτιιτϋ

ιῖ:Ιοκ:ἱιιἰἰιι:ιιτιιιίὶἱ.ὸε ιιιι·.ιιιιιιι.Βέ

86 ειυἰ.ῷ.οΞσ ιιιειὁ ροριιΙι. 8: Ο.‹Ιο

ειιιέ.ΙιΒ.Ι.ι.8ε εκριώιιιι Με ιιιι1.δΕ

Ιιο.Ι.ι.5.ι.ιιι Η.ιΒι,ειτ Με ειιιιιι 8«:.8:

Ι.Π.9'.ι.8ε Με ιιιι.ιιιιιιιυ.Ι.ΙΒιιιρ.5.ιε

868.Θ.ίβρ ου.ιιιιι.ιιο.ι.ιιιιΠι.8ε ΜΜΜ

εοι·ϋ.ιιι ρι·ιιι,8ε ιίἱτ ι:Π ιιιω ιιοι·Μ πι:

Έει·ιιιι· ἡ Ιε8ο,ιῖιιι: ττιι6ιειιιι· ‹ιε οάιο,

(Με ω: Βιιοτε,Γιι!ι ιΠο ιιειΒο ιιιιιίΒιι

!ιιιϋ εόριι:ιιέάιτ ΐαιιιίτιιι·ιϋ:8τ ιτε ιιι

ιεΙΙι8ιιιιιιιι· Ιοεει.ιΈιιε ιιωιε.ι.ι.α

Με ιείὶιιιιἐιο.ῷ.ι.8ε Ηὶ‹ιο εόρέ.!.ι.5.

ΜΒΜ: ιιο€.8εΠ.Ι.ιιι;ω.8: (Με οι).

6 98 ιιι ι.5τ5.8ε ΡΕάε ιιιι·ε ΗΓε.Ι.Βιιιιιι.

ιιιιάε,ιιιτΠιιιιιι.86 Ιιοι: ει! Π:·ιιιΡ ικ

ιίι,ιι€8 ΠιιιιΙο ιιοἔοιιΒ,‹ι‹Ρ τωιιι1Β

ιιιιι·ιιιιο πό ι:ό8ι·ιι:ιτ:ιιτ ιιι ρωσικ

τίοιιι:,ιιιυ.: πό ε6ιιετιιι τιιιιιιειί:ιιι θ.

:ιο ρι·οοιιι·.Ι.ιι!ιειιΞ.8: ΕΕ:Ιο ικ·:έ.ιυι·.ι.

ιι.Ο.ιιιΉ πιιιΙ.πυ:.οθιΕιιιι.ρο.Ι. .Ο.ε!ι:

ἱιε,ειιιι ι.ιει%ςτ:.ιιιιΡο.Ι.ιι.Ο.άο Ριο

αυτα.

 



Με .ττ.τα__ντττ. ανΑΕΣΤΙο. η;

τ!

ί

οιι.Ι.τπιτίτπτ.Ιτέ ΕΜ: ιπ ιιτιπιιιππατο

ά ρτίπειρο πο! :ὶ ΙοΒο οόοοίΪει ε!τοιιι.

δε πιο Βοποττ,8τ ροΠοττε ΐπτε:τια Με

τπιπιπιιΜε τα! Γοπίτ ττιειΓου!ιππ τἔτίἱ,

δ: πό ἴωττιιπἰπά ποτττ€ιτιιτ: οτ ΙΒ.το

ιπτ.τττττπιι.Ι.ι.ιπ Η.Ετ ΕιΙΙΙτ ίἰρτοπτοτ

€11ΙΓ:1τττ1Ρ τετ παπι ί'τειτιιίτιιτ ίπ πιει

ίτπΙο,τ:οΠετ τπ3ωπιτπα:πτ ().άο οπο

τίε Ιιτι.Ι.ι.ιπ Ρτιπ.8: ίπ Η.8τ Γοοππάιῖ

πω: Ροτείτ ΙπτοΗιἔι τΈ.ί-ο!.τι·πιτ.Ι.Π πο

τὸ.ῇ.ιὶο πιτο.:ι!ιτε απτο ιΡμιωιο

πο πιατα ε6τίποττιτ 8Δ ἴαττιιπε:8: ειδ

ίπ απο Μτπίτπτ,οτπΐ έτι απο ίτατιιτά

πιόοτπτ.ϋπ.ωτδ Ρι.ωιεπ ποτὶιιι ρω

τ”οτεΐτι.ιτ π) τιοττιτπο,ιά οΠ οἱ τοΠοιτίπ:

ετιιτιττιθτιτπτ ‹Ιο οπω,αιττ άοδτυοτο.

τι τΙο Ηποτο,τϋο ΙΜ ττιπίΕυΙίπο ώ

Ρτοτιοπάιτιιτ £ωπιτπιππ.υτ Ετό: Ιο€.

πι!. πω @σε πιπΙοε.6: Ι.!ο·ε:τττε.9.

5πιιιοιιτϋ.8εΗξπο τοΜ.ιπτ.!.π τι: ιτε

ποάετιτ.8τωτέττώτοτ άο οάιο,τϋο

οΠ Ιοοπτ:π: τΠάο ποπ.ιιι ΡοΕπιιτ.Ι.ι.

ῇ.ππαιιτιιτ.ππι·Ιο ού πιιιΙεοτ ίπ τπΓιι

τιιια:Πιζοπτε Ρτοροίἰτε εόρτοτιοπάτ

ΡοΒττηπια Ρωτώ άο!ίπτιποτο.ότείτ

άο.Οποτζά πιτ άοθ.·.άιτππτ πάτα,

τ;) ττιπΙιοτ οὁρτοὶιὅάττιττ,όπτἰπ·ρα:

παπι @τι ιτοΙ Πατυττιποιάει:: πιίἰ πι:

ιτιοπτο Μεττή αΙπ.ιά άοεοειτπτ.*8οά

Ροπο Ψ Μπιτ! ποτΙ:ϋ,Π τιπίτ,ιιοΙ οπι

τ:πτη;,ππΙΙιπ,ποΙ ΙίτπτΙο ,1Ρτοτ:ατιιτ :ὶ

!οεο πιππιοΙΡειΙι: τιπππά οόττποΜ

τι.ιτ,8ε Η πω, ππΙΙο. 8ιο.πιωττιπο οτι

ττ:&τιτιττ πο οόιο3πισ:Ιοτπτ τι; δι;ΐιοτ

ἰπ.ρτεἀι.ιιυἰτι Κασπώ οίτ !οιτ:πτ .ο!τ·:

ἰιτΠι-.8ε ίπτ.Ι.οέε.8ε ίπίτιτ.όο ιπτ.τι:ιτ.

5.οέτ.Γοπ ΡτττΙ:ΜΕ: 5 Ιοεο,6ι Π ώμο

¦ιοιιάιτοάιΠ,οόΡτοπθάιτ πττππι;μιοτ

Ε.4ιτι.Ρτοετοιοτι Ρωτιιτοτύ άιΓΡοπτιο

τιί,ίΐτ:πτ οπ:τοτιτ άιΓροδτιοπιπιιτ πιτ

τοτττειτοπτα:Ποτ τπει€ιΠτ:31υτ:πτ ίπίὶἱ.

:Με ἰυτο πειτπ.@.ρΙοΒιΓετΕπ.οτεο 'πω.

πιο ΜΜΜ ἀοΒοτ,-ειε ΕΡ ιπαετΠ.τ2

ω: εόροποτέτπτ:τμ πιεί οόδτπιτιτω.ι

ὸΞτο 8: ?πάτο Ιιαϋοιπτ: οτ ΕΕτΙο ποτ.

Π8πι.Ι.Ιο ο οΙιποπττο.8τ Η.άο τ:6τΠ.

ἰπΠἱτ.Ι.ἱπἔΗτπτἰο τεΙίτ.8π τϊτ:Ιο Βετο.

τπΠίτ.Ι.π(Γο.Γοά Ροτ πι: Πτττιιιϊ ποτ

ω,π τιτ,ρτοΙπτῦ,ο6ρτοἐἐ‹ὶἰτ Ραιιιι..

πίππ:υτ!.Π τιιιιττό.τΈάο τπτΕΕοπι.ίπ

‹Ιἰ.οῦ !ΪττιἱΪ.ἔ.2|'02.οτΒ0 8ιο.Ρτ:τ:τοτ..

`οπ πιαΓοπΙίπίτ οίτ π6πιππο ω Μάτι;

!.ίπτοτ Ππρτϋ.@.Ε. Ηἱιὶο ποτ.6επι.Ετ

τἐο το πιτιιπ‹:μ οροττοτ οόιτοτ οικω

ι.!.ίἱ Γοτιιιιε.ττ:άο Ιο8.τἰῇ.Ι.Ιιοπιἰπἰε.

άο ποτ.Πέπτ.Εοοπττι πιάοτυτ,3ι Ια

ττιππτοιμΙιτ πό ταιρι:: ἰπτοτρτοττι

τΕοπἔ.Ι.εδίΗτπτἰοπἱΒιτε. ΕΜ τπιτπί.

τή τι) Ρετ ιιιαΓεπΙίπίτ ο6ρτο!ιοπάτιπτ

ία;πιιπιιιϋ,|ιοε :το ίπτοτΡτοτ2.8: πιΞ

το ίΒιιιτττ.Ηξι:Ιο τί.οΙ:.Ι.παίοςιιτά.Ιτο

πο: όιεττιιτ θέ; ποτ.ΠΒπἰ.Ι.Ρτοτιππ

οίπτιο.τΡ τπτιίἔπΙἱπιἶι ΡΙοτυπτι; π! ?σε

παιτιιπό Ροττιειτπτ.ο:ι.ά.ιπ ΡΙπτἰΒιι:

οτιίΐπιισ.Ετεο πίτιοτπτ ΣτΕ πό τοειι!ιτί

:οτ ΡτοΙειτα ποτΒιΗ Ιο<ἐο ιιιυπιοιρπ

Ιτ,ροΙΗτ Ρετ ίπτοτρτοκιτίοπο ε·ιττδι:Η

π! Εαιτιιπιπϋ.άιοο οτἔ_ο τι, ίπτοττιτο

τοπιο ροτοΠ Γυτπι ρτο οιτρτοΠ:ι ποτ

ΒοτιΈ οτροΙῖτἰοπο.Ι.ῇ. τί πο οττε.ιπτ.

Πεττπτϋ οτ8ο τοοτρίτ ίπτοττιτοτ:ιτιοπο

Ιου άοτ:Ιτι.υτΙ.8τπόπτιττι.8τ Πιάο πιπ

πο.8ε Ιιο.Ι.ιιτ €τεε!ειττπι.6.8: Π|οΒο.

ία! πό τωρα ρτοτοδτι.Πιιο εκτοπ

Ποπέ:ΠοιιτΠίριιΜτιο, :μια ΜΙ ΜΜΕ

τω”, πό ταιρι: ίπιοτπτοτετίοπέ, τά

οΠ Ρτοτο8.ετΙοποπι Γοπ οποπίΐοπδ.

Νεπι «μισά ρεΙτιτιι ποπ οτρτἰπιιτιιτ,

οιιιιΙΤο «τα ΙιειΒοττ.!.πιιίτηπέό,

ἔάο ιιοτΙ:.οΜι.Γοά τοοτριτιπτοτΡιο.

τετΙοπέ,ίιι οίὶ όοτ:Ιετοιιοιιδ,ε!Επιιππ

‹!ο ρτο ρπι·τορτοττιισοτιτ, τι!ίτ'ιιτιπ

ι:Ιο με» μια ΙΗμι!ειτοτί::πτ ό. .τιπΙο

τιπἱἀ.άιττι ἰἔίτιιτ οιττΞάοτο επΙΙο:τιιτι1

τ”απιτπιπύ οίΐοτ ίπτοτΡτοττιτί, π: άτ

Ι:Π οΠ,τιτοτο8:ιτο πό πτάοιπτ ποτΙιιΐ

· :Μία



Μ ρε Αϊ.Ια:ι|ΙΒ. οὸωιε:·ι·ιο.

7

Ω

πιιιΓεσΙιιισιιι :ι Πιτσιειιιι ριο1:ιτσιιι,

με! Ραιιιιιιιιισιιι επτειιόι.Λά Διεσιιιέ

τσιπ ιιι εοιιιιιιιισιιι ιεΓρόάεο : ιισόά

ιιεισιιι είὶ,‹ιιιὸσΙ :Μπι ριο Ιερέε ω

Βειι,ιιι εο <ισοι! ειιρπω: ιι6 ιιι ρει·

ιιιιετριειιιτιοιιειιι επειιά:ιτσι,στ σε.

&σιιι είι.Γεεσιιι:ισιιι ιιι·8σιιιειιτίι σου

ριοεεάιτ:ιιιιιιι σου αι ιιειιιιιι ιιισει

Πιιιίι εισιοιιι:ιιειιι ρι2Βειπειιι , Ιεεε”

εοιιιροιιετε:σσιε ιδιιοι! @Μπιτ πια

8ιίιιαισιιι 8ιε.ίιιιεΙ ΙΒιιιιι ιιι Ηι,ιισιι:

ε: ιιιειει σοΙσιιταιε ό: μια εοιιΕιιιιΞ

Βιιι:στ (Με ιιετε.ίσι.ειισε!εειι.Ι.ι. ρ”.

επική: ειιιιιι.8ισε! σο: Ηἶ‹:|ε σειΒο.

5ειιίδεει.Ι.ι.σό εειιιίι πεί” οιιάεο,σΒί

1ιο.ιιι Ι.Γει·σσε Ιε8:ιιιιι.ι€άε Ιε8:ι.ιιι.

ιιι Ιο.Πιιροϋτει.ισ δ. Ιτειιι ρι·ο ιιι:

ῖειιἔιιιο ριοιΠιε ιιιιριοριἱετεε σει·

Βοιιιιιι ΠειιιΕειιτιοιιε ιιειιιοιιι πόρο

τείΙ ει! Εαιιιιιιίιιιιιιι επειιιιιιστ ρεεε:

Ο.‹Ιε ριοειι.Ι.ειΙιειιιιιι.8: Βτε.Ι.ιιεει;

ΐαιιιίιια:.Β ιι.άε σο» ιιιε!ε ι!.(:` ιι.Ι
Υ Ί - 9εσἰεσιιε;.Ο.‹ιε Γει·.Εσεί.*ΙτειιιΥρω

ιιε ει; ειιιιιιιε (σει ιιιΠιι Γε σεΠε Γκε

τε σε! ι:οπιιιιίπειε ιισοιιιισιιι πω: ἴ

σώσω , εσι εεο :Πει 8: ι·εξιοιι

ιιι,Βειιε ρΙεεει°ιιιἰΙιἰ, ΐσειπ,Βοιιιιιιι

εΠ.ιιιοι·Ιο εισα:ιιιιιι,ιισιιιισιά ε: Με

εεε ιιεΕπει με ρωιιιιιιι ιιΙἰιισειιι . 8:

ιιιι:Ιετιιι· 9: Πε.ειι·8.ιΕάε ίει.εοι·ι.Ι.ίρ

“ω σιιϋ.Πιι,ιιοιι ειιιιιι οροι·ιετ Μι

ειιιισο.ίΜά Τιιιρ.Ι.ι. 5.ιιιειάιτ.Ιιειιι

τειιεειι,ιιιόεισι ιισιιίἱ επριεΠἱιιιι.

ἔόεΐιιΙ1.ι.ῷ.ῇ.8ι Μεινε (ῖοιιιε. σει.

ΗΜ μαπα .8‹ ω ΙεέΐΙοπιρε.ε!ε μι·

ιιει.Ι.ΐιαιει.8ι Ι.Π Γειετε.ίΈάε τεε.ιιιι·.

Ι.ειιΙρει.ιιε ιιοιιιι.Ι.ιιι σειεεω.ω μια,

δέ Ι.ιιι οιιισιΒιιε.ιΕσε ιιι εισι ιιο.ἱιιί·`ε.

Μιά ειΞο.ῷ.ῇ.ΗΪιιιιιιι.Ι.ίἰ ιειιιιιιιει·.ιιι

σε” ισει.Εε6τια ιιΜεισι· ει: ιι6,ιιι.

!Εάε ιιι,ιιιιι ιιοτ.ιιιΐσ.Ι.οϋ Βρε σει·Βε.

8ε Η.ιιιιιι.Ι.ίι ιειιισ. 5.6 πιο Μιαεπι

πιαι.$οΙ.8ι σε: Φ σου μπει αΙιιισειιι

δ

ραιιιιιιι,ίει!ιεει: ιιιιΞεο Με ει:: σε·

Βιάσισε εΠ&σιιι ιιιε!εδεισιιι.:ιι·8.!ε

ει8.ησε ἀἰειτ,ιιιιὸἀ που τειιεισι ειπε

ιιιόιεειε £σι·ειι·ι :στΜε εοιιο!ι&ίο;

σε ισι·.εασ.Ι.6 Μειιι.Η.ιιε ριπΓειιρι.

σει·Β.!.ΓοΙειιι.Πγ.8ι Οσι."1τειιι ρεεε

εσὸιι αΙιιισιε Μ: άετοΕπισι ιιι ιειι·ἰ

τοι·ιο ει!ιεσίιιι ΜΗ:: σε! επίιτι.ιισειι

:απο Ιοι:σε Με ιειιειιτσι κά εισαι.

ιιιιιιοιιειιι ιΙΙισε τοΒιιια:: ιιιιιετιιι ερ

Ξερει Ι.ιιε «με είται ιιιε. ῇ. ὁ «ιο

ιιιιιιο.Εάε ιιιεἐ.ισί.ιιεσ.ἰ`ειὶ ιισιιισά

1ιοπιιιιεε σι6ιιε πισω σε! Ιοει ιερά

τσιιιι ειιριια,σεΙ ρω ιιιοι:ιο ριιιιιιιο

ιιιίει!ιε ιιι εειρίισηιιιιι σου €6£ιΠε

ισιιτ σεΙΨεειι ιοΒιιια:,8ι Πε ρσιιιετσι

εοι·σπι ιιεε!ι8ειιιιιι:στ (Με ερἰΓε.8:

ε!ε.Ι.ίἰ 91120111 ;.Πιι,8: ει” μια Ει

ειιιιιισε.Γεά τσ ἐκ ε: σειισε,ειιιὸιὶ με

ιιιιιιιτσι ρω ιιιοιιο ρετιιιιιοιιιι,ρει Ι.

ῇ.Ο.ιὶε ιιισιιι.ριιιιι.Ιι!ι.ιιή.8ιιιε ιιισΕΙ.

ίι.ΙιΒ.ιι.*ΡοΠεε ΓσΒιιείο Με :Η εσε

σω.εεω εισιάιιιιι εοιιιιιιιίιτ ε!ιεισοι·Ι

ειπε άεΙιθσιιι:ειιιο εοιιιιιιιπο,ιρΓε

ειῖεᾶσε εΠ ε!ειίεσε ί: ιιιοιιο ιματι

τιιι·,σιι ιρΓε ροΙΞιτρσιιιιι μπω !εΒιι,

σε! ριιιιιε Μισό ρει ισσιεειιι ΓεεσΙι

ΣΕΠΠΕ! ριιιιιὸ σιιιετιιι· φαι πωπω

σε σ:ιε.ιιισ.Ι.ρι·ιετοι.ιΒι,σεΙ Η ειπε Η

εει·άοιισιιι 8ιε.δε Μι ροΠ :ιξισιιι.8:

Με οιιειιΕισε.6.α&ιε.6ε 526 ιισιε :ισ

ιίο.Ι.ιισι ιιστειιι.6ε Εἰ σε ειιεσΓα.ιστο.

Ι.ιισι Γριιάοιιεπι . 6.Πιιο.σιειιι.8: Εισ

ιιΓρειιτοε.8ε $Εάε ει!ιί.Ι.ιιοιι εΠΠιιι.

εσειιισε.6.Γεεει.8ιειιΞ εσει·ιισι·,ιει

Με Με ρειιιιειιιε,σεΙ ειι.ιιιι ειπε Η.

:επι ιιιε!ιοιιιέ ρεισειιιτειά είι εσΓσιιι

:ι σε ιιιειρειε πιό ροιιιιτ:στ Λιβ: σε

Γσ(Βιε.ιιιι.Ι.ροΠ Ειιιι:ΐ.8ι Ηίεε Ηρωι

Βιιο.Ι.ιιι. 9'.ιιιιιιι ΡΙειιιιιιιισιιι.Εεοιι

και ιιιιιειιιι,ερ ρει ωσιεε ΙεοσΙσι·ειιι

ρσιιιιιροΒιι:σι Π·ισειιιτ.οιιι.ισ.Ι.ρε.

ό: έΕάε ισιι.Ι.ίι ιιι ροΙιε:ι.ά Με ει.

ΕΚΜΕΚ.



ΠΕ ΟΒ8ΕΚνΑΝΤΙΑ $ΤΑΤνΤ. :Η

πε: ει·Ζο με: Ιοει::π θ: άίιιίΠοπε, εἴ:

@Η εδπάίε.επ Ιε:τ_ς.8: Μ.Πι·ί&ί ίω·ί:.

νιπΙε Η Μπιτ:: Πιο: ίΜΕΝ ίυ:ί:,ηιιία

Γιαπ: : εταξ:ζο Π.ιο:ί:ε:ί!ίει Πει1:ιπιτΙίε

ι·ε:,::ιια: πο:: ρ:ιήιιπ::8: Πε ηι1ΙΙ:ΐίη

:ε:ρτετε:ίοοε ι1ε!Πιβειιάί:ίοπδ :εεί

Ρίή;:Γεά εο:Π υε:Βα πω:: Ψ·:ιππωα

:ίεειἱἐ ἰπ:ε!Ιεὸ`:ῦ,Ιἰει:: ΙωΞ:,Π:ἰ&ὲ 8:

:ἰεἱιὶὲ Με: ίπ:εΙΙί=τ_ςεπά4,8: Γεειιπάιΐ

ι·ιπάετπι 8: ρι·ορ:ϋ ίἶ8πἰίἰεετἰοοδ.υπ

ι!ε Νεο: ρε::μι:3τη «:Ιω·::,::ιπιέ ἱ:α Πει·

υ:ιπάει Γυπ:ιιι: ίξειιἰ 8::ὶ ευίΒιι: ιππι

ωνπί.!ί.πό ΗΑπ:.!.ρτοῆ›εκἰ: Ιε:·;ίΠε.

8: :ΒΚ εκε:εἰ.!.ῇ.6.Π ί:.8: Βεί:ΕΕόε

ιιιἰΙἰ.:εῖ:ε.!.ςυοἀ εοπΠί:ι::ιππ. Και:

|εἔἱ:υ:,‹Ρ υε:Βἰ: εὰἰδ:ἱ Π: Πεισάιπη:

ιι: :Με Ιεεέ:.ίί).Ι.00:1 2Ιί:ετ.δείπ άυ

Βίί: ππεΠιι: εἰ: υετΒἰο ειΠ&ί Γεςυἱτε;

δ: ἱἀεο ἱ:πε:ρ:ε:ε:ἰουἰ Μπι:: που

εΠ:ιπ 6.Ι.ποπ :ι!ίτει·.8: ἀἱθα Ι.,.ίΕάε

εκε:εί. δ. Π ί: :μή π:ιιιδ.8: Γεώ: σε::

Ή1Πίτο.'. ΓεεΙ 8: Η ΡιιρἱΙΙυ:.5.ῇ. Ι:ειη

ἴαεἰ: ρω Με μτ:ε.:Ήάε ιιεώ.οΜί8.

Ι.Π (Με 2:Βί::2:ιτ.δΖ :Πιό ε:ΒΕΒ.Ι. με

πυΙ::.ιτικΙε ειιίόἔ ίπΕαι·έ:ε: ΙικΒεο

:ύ ¦ε8ἱ,ἀἰΧετι1Π: ίπεεηπε:ΜοπίΜ

:υ:ί πιιΠο πιοι!ο :ὅτε |οείὶ.Εεοπ:τ.ξ

ιιίάεπιπ, ε:μιόό Πατυ:: ρο!Ηιπ ίπποι·

Ρ:ε:ετί 8: άεΒε:ιητ, ἰο:ῖ·ἑ Γει·ίρτί: τα.,

:ίοπίΒυ:. Ρτἰππὸ, ΜΒ: Η άεΒετεππιι:

::ιπεινεπτ ΜΜΜ ίο:ια::ετε Ιἰ:ετ.τ ΙΙ::

:ιι:ἱ !ο:μιὁ':ἰ:,ηιιὸ‹! ςιιίει:πει:ε θα..

τ:: Βοπὐεἰἀἰῦ. πιο:ία:υι·:Μπι ἰπΕΞιο:

ι1εΙΗιτΙοΠαε Η Ηοωίείάίιυπι εοππηί:

:ετε:.υοπί:ετυ:, ευοά είΓε: ίσίφνϋ,

«τρία ί“επΓυ εαι·επ::ιι: ΗΪ‹ἰε ἰυτ.8ε Βια

ἰἔποτ.Ι.ίἰπ.Ο.‹Ιε θι!.π›ο.!.ῇ.ἱυ Ηπε.8:

εσύ:: ω:: ι!οΙο : 8: :ΜΝΗΜΗ 8: υπ»

Ροίἱ:ιΊ ό:Πίπέζιιϋ: 11Μιι€5εί.2:υ: :ί ‹ὶε

ἰπἰυ:ἰἰ:.ἰ.ηιιἱ ίπίυ:ία:.ρετ Ιεεε' επίπι

άι: ΒοιπίεΜίο ποπ ριπιίτιπ :Μ“.=ιπ::

ιι: :ΕΜ Ιεεδ ()οι·πε!.όε Πεει:.Γ.ςιιοά

Ξε:Ξιω.πεσ σάπια: ΒΜοΓω::ι: ά.Ι.ῇ.θ·ζ

α: οΗΐε.υ:σεΠό.!.άίιΝΗ- ό: ι><>Πϋ ==

8ο ςιιὸοΙ ίπτετρτετε:ιττ β2ψ:09κ Ι::

ὸἰεωυ:,Π οιΙίςιιί: οεεἱὸι: αΙιςυβα1:

Πεε::!οΙο. Ι:επι Η Π:ι::1:0Φ Φς3Μι

επί: πιό ::ευ:ε:ί: ω! ἱἔισΘΠΡΡΠΠΜΠΠ'

Π: ΗΒ.όεεε : αεεἱἀἱ: :ἱυὁά ιοΐ40ξΝε!

ἰΜἰττπυ:,ι:εΙ Εεεπ1:πεπό :ΠΚΦ :ω

@μπω : πϋι:|ιιίι:Ι ριπι1ε::ιτ 9 ©ε:Ι:Πα

Β άεΒε:επω: ί11:12τε:811ετΒΙε Παω

:ί,:1ιιοά εΠ'ε:ίπηιιαπων:ίΙε ετἔο δ;

πεεεΠΒ:Ιϋ ώ. :μ1όά Παπ:: ΡοΙΞἰ:::

Μ:εηπε:α:Ι 6: Μίἔω. Ι:επι ΗΜ

:ι::ΒΕ10πίπτετρτε:ει:ε:ιιτ,ίαπ: ριπή.

και:: ε::5',ειιΕ ΙΜ 6είεεΠοοε ἰετει·.

Γεώ: ΜΜΜ, :μισά ΜΙΒ: ὶπἰειιιῖ, η:

Βοτηο ρει:ετε::1τ Γε οεεἰσΙἰ : υ: ΕΕ άε

ἱιιίὶἰ.8: ἰιι:ε.Ι.ιι: Μπι. 8: Ο.ιιπάε ει!.

Μ: Ο::μιευάο Ιίε.υπίε.ΐε ιιἱηᾶἰε.μει·

:οτι1ητ,Ψ.1Μ Μετα: εδ::εέ:σε ιππική·

:μή εἰ: Γ::ίἑ`ιί Μή: , Ηπετρ:εωτιιι·.

Ναπι·!ἱεε: Γεωτυ!ΕουΕΜαεεά.Ρ:ο

ΗΜ:: πε ΗΙίο:ζιωίΤ. σ:Ιε:υι· ρεευοἱε

πμιτυ:1,::ιωεπ ἰΡ!`ε Πω: Μ:ε:ρ:ε::ι

ω:_ εμπόά ωε ία:εΙΙίε:ι:υ: άε "Πιο,

οΙοο 8: θ·ιιτπεο:ο:ιι: θεά ΙΒΜαιίΕ·.

Μπεά.Ι.Γεά ΙυΜπιτε.5.τπυ:υί. Με

:ειτε Μάικ:: ΓεπιτυΠ:όίζ ω: 8: @Η

Με ρτἱπεἱρἱ: ίπ:ειρι·ετατιντ.υπη Μ

ιιἰἔπἰυ: Ιεεεε ἰπ:εη›:ε:Ξἱἀεε !”υπ:8:ε.

π: ΙΕ:ΙεΙε8.8: Γεοι:υίἐοοΙὶιΙ.Ι.Βειιἰ.

8πἰιι:.8: :Εεε εο:Πεί|.Ι.ευοάΓετπυ:·,

ωιιΙ:ὸ Γο::ίσε Μ:ι::α :με ίἱῦ: ΑΒ Βο

πιίπε Ποτ:: ἰπ:ετρι·εωπἱα : :και ἰΡί5

Πειτε:: Μ:: Εεεε::υ: :Εεε Μϋ.8: ἱσ

τε. Ι. οπωίε. πω: :ΜΗ Ι. Βεπἰἔη5ω_

πό άιίΉπ8ιιί: ό:: ::μιίΒυ: !ε8ίΒιι: ἀε.

Με: δού £π:ετρ:ε:ει:ίο ό: ρο!Η::ει·.

:χο :κε πο: άεΒεωω ά:Πίη8ιτετε:ικ

θἶ:ἰε ρυ.!.‹!ε ρτε:ίο.ευΕι:ϊ ΡΜ:: 2 Μ;

Η: επρ:είΒ, ει:: Ιοηιιίτυι· Π: Πει::

:ἰ: :επ:πίΞ ::ιιό:Ι ροΠἱω: ἱυ:ετρπε:μ

Πρ:: Ηἶιὶε πιιυπε.8: Βοπο.Ι.ιπ 8::ιόε

Βιιι.5.Γεά 8: Ε Ιεἔε ωποίείΡ.8: ε::

δ δ Ιεεειε



α”. πε οπεεκνΑΝτω» ετΑ·ι·ντρ

Ϊ#ἔε Απιιἰ!ἱ.Ι.ἰτα σιιΙποι·πτιυε.ε:Ι 5.8:

ΪΕ θ ΙοΒ.ἰΙῇ.Ι.Γετιιοε 2ιπδ.Ιτονπ μπι

Φεβ ππειίοτέε :πεποτἰπιτἰε ΜΙ. πιιὲτπ

ε: Ρορπ!πε : π: απο εοπΓυ.Ι.ή.ΙΝ.›ι·.

1ἰῇ_8ε ἱπ ειπώ.ι:μιοτποάο ορπττ.εμἰΒ

ω μπώ: Ο;ὰοΙοεἰ.8‹ εοπΠ.Ι.ὶ.8ε τα

πώ Βεπεδείπ ίρίῖιιε ρΙεπἱίΒἰπιὲ Με::

ἱπτοτρτοιαπ Φωτ [Με εσπίἱ.π :ίπο.ὶ.

ΒεπεΗείο..8: Π πώ: πιΜ:ΕοεεΝπιοι·

Ρτετ2τεΕστ,ίπί·'επτίσ ε$Ποετοτυι·:πτ Ο.

«Ισ Ιε8.8ε εὁίὶ.Ι.ἱῇ. Παπ Μ: πτίπε:ίρίσ

οΠ 86τΠι1πί8 δ: 8επετ:Μίκ,,Γεά Παω..

τσιπ ποπ είὶεεπετ:ιΙε:πἰΗ π: πω”.

ιο ΠΜ,€π πω: Μιικίι είὶ Βέϊ6: πι Ο.

αΙι:Η:8ί.86 εοπΠί.!,ἰῆ.ππεΙε Νεκ εδωσα

Με @Με ρι·πικιΙσπ::πι ίπ επιπέ.άο

ποπ αΙἰε.ξ.πιιἰο. ποτὸ.ει·8ο :μπει Ιω:

ἱΠκη”·ς:;:πι· , ιπιι!μοπιαἔϋ Μτιππι

Γεω ὶπτετπτοτΑπἀα.ΙτΞ Μ: ΜΗ: ΜΗ

Ικα πωσ! Βιπ‹Ξω άοκειΠο οΙἱεπαι·ἱ πό

ποίΗ:,πτ ἰπίἙἰ.πιιιΒ.ΔΥΠἰ‹·.Ιἰο.υσΙ ποπ.

ὶπ ρτἱπε.δέ Η.π1επ π” Μ:: πιίωπ ω

τετρτοπτιιτ, πιιὸ‹ἱ Η Με: :ιΙΙσπαιίο

οιππϋΐ Βσποι·6, πιιὸά πω” ὸσω

Με ίπωΙΙΕ ω; αΙίεπιιτικ, 8ε επ μπί

ικι·Πτ;ιτο ΐοπότίἱ ττεΐΠ::ιπ ίΕάσί·ίιπ.

άοπο..Ι.Πτειπ Μ:: ίιπροπίτ ρσ.:πέμ

:κοπο Η εΗτἱπἔατ ΙΙΒ6ττιῖἱιιτ:ιτο με

πιιΒατ:ιιτ θά: ἰιι.ρπττο.Ι.:ἀ€8οτο. 8:

πωεπ @Η Ια ἰπιετυτεωιπ, ςιιὸά

Π Με “Μ ΪἱΒΩτΕ1Ι8€ΜΩϊἶΕ02ΠΓ2Μ8,

ηπὸ‹Ι πιω: ὰοτπἱπικ πι1Πεΐ ρα:ικΐ μ'

τίο.ιιιι·.Ιτε ιιο!ιιππκ €εΩατοτἱε ρω Με.

8ο Πετυαπάει οίὶ:ιιτ ίπ ειιππ.όσ πισω.

ῷ.ὰὶί”Ροπππτ.8ε απτο:: ω” ιιο¦υπτω

ἱπιοτρτετακιιτ,υτ Οπα !οΞ.Ι.ῇ.Ρ:ς:οι·ω

ο; ιιἱ‹:ὶω ππὸἀ1οό: τει:ίριτ ἰπτοτρτε

ιατίοπεκπ,ιιτ μια Ηἱπά Ιε8.ΑηιιίΙ.Ι.

ςπ:πιαὸπτοᾶῦ.ἐ.ῇ.(`ε‹! ιΠπά ώ @επ

ΒἰΓεἱτιιππ.νἱἀοπππικ πο: ΙοΒο πο; Ιπ

ιεη›τε:ο.ιιιτ,πτ ε.‹ιω άο Η:π.ποτε.Ιιέ

αμεα ΡτΩτοτἰ: ὶπτοτρτε:πτυτ.¦. π)

ΙιοΜπιπ. ῇ. .μισά ΒατρΙΙ:ίιει·. Εἰ οι

›$ ο >

πιιἰΒ.αιιτ.πιαἰο.Ιῷπι1:ῖπἱε.Ιἰ·ἱ‹!ε ἱπ ίπ:

ποο.Ι.ἰῆ ό. πω: αετΒει.ίπ Επο.ΙΈάσ

ποε.εοΠ.Ιτέ Γεπειιιι&οπ.ίπτετρτοια

τπτ.!.ἰιεπι Η ΗΠικ.5.Π ιππιπί.8ε !.ΗΙιίΐ

ΒειΒοο.Επά ΜΔεεάο.Ο.οο.!.Π ΗΜ”.

Ιτετπ ιό!Ηωτίο ρτἰπ‹:ἱρἰε ἰπτστρτε

ι.ππι·.Ι.Ε.Ο.πηπάει.& Ι.δ.Ο.άο οποια,

Και ΓΑ&ο.Εσίε πιιΙΒ2.8: παμπ. Ποπ»

ι1Μεο ίπτετρτεται·Ε τεΓροπΓοπι Ρειρί

πἱππἱ.Ι.πἰτ ρτωτοτ.Πἱἀε £πίπι·.Ιτέ το..

ΓροπΓππι 8πΒἰπἰ.Ι.ὸἰοετο. ῇ.ῇ. Η: Μ

;ιι·Βί. Καπ ιπάεο ἰπτεκπτοτετίΜ

Πιετικ!ίπέ,8: π! ίἰππἰΜ ρι·οοεάί,πω

τοπίο ιεςυΞρεπτ ςυπτόΓυοιπάο ίπ

ττοἀυκΙι.Ι.ῇ.Ο.πιιω ίἰ:Ιοπ.ι:οπΠιι:τ.Ι.

‹:Ιε τμτίΒ.ἐἙΪὸΘΙοΒ.8: πω: ιπόετιπ α

μεσωπ ίπ οπιπί ἱιττο εἰιιἰΠ: ηπίπ

ιιοτὶκι @πωπω ποπ αππ πειρτειπάσ.

[Διὶ εκπέΒεπόιιππ.!Έπά σκΜπέ.Ι.Βο.

π58πίπε.θάε Ιοἔ.8: !.ἰπ αππΒἰειιἰε.

ΑΙ:Πιτάϋ ε!ϊ επἐπτ·Ιοἔεπτ τιπππιι:ίρα

Η Γ.ι&Ξ.·Ι ροριιΜικίΒιιε πιπὶοτἱε οπο

εέΐἑεεεἰω.‹ἱιιἑπι!εἔςε πω: ἱρΓορτἱπ

απ” οοπΙὶπιιἰ:,ςιιἰ ΓπΡεποπιἰποτ υπἰ

ιιοι·δε._].ή.6τε: Η.().άο ηππάΗ.ρτα.

ΈετΞ.Ι.εοπίἙἱ:ιιιἰοπω.Ο.ὸε 188!!! Μ.

πω: οϋΠ.Γατεπτεπτϋ πιι:Η μπώ”

.σε ὶιιτειιιπυἱει δ( Ιειέπε Μπιτ Γοτικικε

ροτσΠεε:ιιι έτι επιπ.πτ ἰπὸ.Ιῖπτ πω»

πω» ΓυΙΐι·Δ.ῷ.ῇ;& ίπ :ιπιπ.ίπϋπ.πιιπά

πτατίῖα.ῷ.ἱυτο.πε‹: σπίτια Γπτειπππτιΐ

:οΠί:ἱπτ€τρτ££ετίοπδ ΙιοιιιΙπἱε.Ι.Επ

ὰιιΒίτετἱ.Ω.άε ποπ ππ.ρεοπ.!.πό άπ

ΒἰιἙ.Ο.‹ὶο ΙεΒ.Ι.ἰπτΙΓἔἔεἱϋ.ῇ.ὰΒεπε

ηΗιοι·.Π·:άο π:κ:.!.€ιπ ρετἰεΙἰ:.‹:π πω'.

ὶΒἱ ροπω.Ο.όε πιηι.Υ.ί·ἱ.ΙΪἰηπΞ παω.

εο8.π6Ι ΜΜΜ Δία! ε!! πωσΜπακ

Γετυει=ε,πἱίἰ ιπεπτἐ ΜΜΜ ροτἰπε €

παπα Πετιιιί:πιιιε πό πει·Βίε,Γοά το

ω" Ιοεἐ ἰππροπίπιαε.Ι.Π..Ο.εόπιππϋ

άε ΙεΞ.Ι.ίἰ:ἰτε.Ι·Εὸο Ιεσίβι1ε.Επ :ά Με

πνιτοι·ΙΞ ροίἶἔπτ πὸΞπεἰ Με @που

Μ, ίεπΓπιπ_πό παώ: Γμ&αι·ι:6: πο::

ω

 



ν Με οι:εεκνΑΝτι.σ. $ΤΑ'1°ν'Σ'. ει;;

Μ8οπστ:Πτετ ἀιᾶα,8€π18ταΙἰΚετ 6ο

Μπιτ ἱ‹πεΙΙἱΒΕ.8ι ΓοΙ.Βιι€υε ηιια:Π.Ρότ

ἱπ Γο!.άί&οτϋ Βι·οοειτόοώ τομι·ιι·Ε:

Β: ετΒο Μωτι κεεμ. οι “πω”

"Μπι δ! ικαΕυπιται·Δ Δε! ΜΜΜ, υΠΐ

“τω οδΙτα 168ε:, 8: οσοι:: ἰιιΙὶΜΞ

ά πτεμίτατέ : τσιπ: οι1ίπι πό!”υπιεπι

ΡΙίαπάει, Μ! τοΠιἱη απάε.Γ.κϊσ φέ

Βιι:.Πξάο Ιο,6ε Ι.ςιιοἔ εόι:ταππουδ

8ΙΙ.:μιο:! ρτἱπειΡἰ.Η:ἀο οόω.ριέπα:.

8οἔὶ-Πο.Οἀο$ Φαξ Βασικα @Βετο

ο ' :ίσια ι·ετατΙ. ίικΙιοομτϊο ξ

ΕΚ Ιο.€ή.Ι.ΗἶὶοἱεόιιιἱΠἙι.ῷ.Ιη‹: ιιευἔει.

άΙ.Γει·υο:.8: ά.Ι.ιπ εμιάαόω6.Εά

δ! Π !εδο.8ε π: πο.ΗΜο ππτικ.ά Ιω

Ι10.¦.Βοποτἔ.ἱ)0.υετὸ Ι;σΕ.άσ παπα,

ω: Γε‹:ιιπ‹:ΙΠ «:όπωπέ 6: υεκἰοτοιπ

ορίοίοιπιπ ἀὸ:.ςυὁ‹:Ι “που Ηπα·

ΕστεΜπτστ ΓκυπάΕ άοτει·ωίπε:$ωθ

ιιιτία εοιπτπυπίε:ιιτΕΜ ιιοπι.έι:ΐρί.

|.ῇ.ῇ.ειυ:ιππιιἰ:.ίἰ‹: δ: ἀ.ῇ.ί`εἀ δε ΠΗ

εσ.οΙΙ 'ΗΒΟ πώ ςιιὸά “πιω κά·

Ρέιωτ ίτικεφτοΜτώσεω.ά όεεΙιτι

Ηοιιδ, 6ι ΓιιΜΜίιίου6, 5 ειιιιΜεαι

ἰιιετὶη;,υοΙ οϋΓευω, Ροκ κΔιἰοπιτε,8:

Μ" ΓυΡετίιιε ι!!εεπ;ι.οεα:οβ. ιιὁά

(Με Γιτι&ι ἱιιτὶε, Έμυ· πό ρο!8: Μ.

1:πρι·οτειάηιιιο. Βοε “ω” ΜπεΙΝείτ `

@ο.(ΙΜί.8αιω:ϋ «Μπι εΠ ΙΜθΗ ω·

:Η : (Μ: ω: ω οι·Ε;υι· εοικ1ί&ίο ε:

Ιοεο,ςιη εΠ ΜΜΜ ἱιιτ€ε,υιϊ'ωρι·ὲ ὡ

&ιιιπ·ι ώ 8: ΡκοΒατιῖ. Ετερ Η οι τα

:ἰοπο είὶ Πή&ί πιώ, που οΒα.ι:|ιιίπ

::οπιι·ειδέσε ιιιιί ώ ΜΜΕ ίιιτΜιπομ

ΡτΦΗΠ1τ, ιι: σα ::οπ:ι·ιθυε αν.ιιιή:ιπ

άΙκί Γιιμὲ.6ι ΕΜ: από «ΜΗ μπώ:

ίιπ8ει·Ρτετατί.!Έά: ι·ίτ.πιφ.Μ.ίπ Προ.

Β *δω φπα Η Κιμ:: Μηαο Πατυιο

ιιοκίἔτιπ απ1Μεο.ιιιπ πιο! οΜαπίτω,

ςιιΞε όσεΗτειΒιΕ ω! ἰκιτ:ι·ρτο:αΙ›ἰιιιι·

Μπα 0ΒΪ£ι1τἱΕ2Κ©πιΡ Ε: Ρτίτιτὁ “Με

1ιπ Τά! τεοιπτωάίι Π:Μ Μο: σερί

σου Μοπιιιπ μ·ππ1:ιι: ι1ΙοάΡωιιιϋ,

Μεσοιω Ππυ22ι·ίοσημία Μ ρτίππί

Γυοι·υπτ ιιιιί ικά» μοιιι!ειιιωωπξ

.κ ϊθἐἰωλἱασιτιὸἱειιίε.!ἔόε οίκω,

"κω- οΗ:σ Γοἔ.Ι.Π ιμιίε ιιἱπϋ.5.υἰ

πρ. @ή ειιίω ΜτΡτἰωὸ'ωτΙιοτΙο

ἐ: ,άεΒοτ απ :πιο 5ππωμετποι:·

ιι ὶπτεκρτοωιτὲ.ἄἶίῖοἱῦ τεειιπὸ.Ε

απ. ίΕ άι: “μια μυ.ιι·εουά.Ι.φιοιΕ

Ρ:ἱπκ:ἱΡἰ.Ντσ :Μπι όαΒει·ιιω Σρε·δϊη.

:ο ώμο οδίΐτωσ.:ίιϊϋ ίΡίἴι1ε ἱὶαυτἰ,

ίοιὶ :ΜΜΜ ΒέΒοσίε:α86 Μπάσα

Ματια: ῷοᾶατε Μπι:: ι:ονοΕκπτωμ

τἰιῖ, Γα! ιπστπε: Η:Μώπω.ατευωτί

?ασε ὶἰεΙο άσοι @τα Μ,6ε ιαοτ.Ι.Π

ὰοιιιπτο.5.ἰἰ.ἐἙὸε το "παω :επτά

Μ Επο.!Έάο «:οικ:Ιίο.α Ι:8ο.Γ.Ψιόό.

Ρτετει·ο:ι σε: ω” :μή τπωπΜ :μιά

ΕστΕ,έικει·Μο αεφιδ:Ια εΠ,Γεο! 46ο;

‹ἱ‹ιἰΙ·`οεὶτ.ειι·€.!Έ‹Ιο εοιπωΒοωεωρ.

δε ιιεπὸ.Ι.ἰο Βο‹: ἱυἀἱεἰο.!ἰἀε ΔΗΜ

οἀἱ.Ι.ει`υπ ευτῦ.ἰἘ.ἀο τε;υ.Ειιτ.Ι. Νο

"Ηιιε.Ιἰἀουετὺ.οΙ›Ιἰ8.Ι.ἰπι:οιιιιεπ

ιΙσπα!ίΒυε. Παπ ιιἰὸεο ι:Ι_ιπόά ωθε

το: ίι1κφτετατι1τ ιιοΙαπωιοπι Μπι:

επ $ημίτΩΓΗ.Β10β.Ρ0!Η.ΒςΠωΟ8.5.

Π πιώ!. Με Η Επιίἰτιμἰ: ιμπτἰτιπ πω·

ΜΒιιΜε,Μο: εΠ ιπτει·μ·στατί εὶ φα

ίδτίρωτιι επιειωιοπ:υτ Πζι!ε α· .ω

Ι.Νει·ειιΕισυ.6ε !.πω!:ίΚυε.82 οι·ἱ

Βίαἱιι'τ.|.ἱ;.5.012&ἰε.ιΒί,ιο:σηη·φω

πωκυκ 82ο. Παπ ΜΒεΠ1ο 1ωοεμοτε

απ· Γοιπιι ΜΠι·ιιππειικυπι:ιιτ Πω! Ιο

ἔἶπι Οοτικ.άο Μ.Ι.ίΐ η οι: ἀεωπἰο.

τ: Η ίυρι·:ι· Νεο ρτἰιπἰΡἰε άιτΜετ:8

επτει·8:ιτ, κοειιπἱωτ Μ ἱρίὶιω ρεπε

ειΕωπ,Π Π: οἑικ σωμα : πι: ΟΛΗ ,

8: ι:οιπΠίτ.Πε8ω ΓΔετΔτἱἰἔΕπιω.8‹Ἑ

οοά.τπυ.Ι.Μιτι :ά ωμά Μ”. οι Ιω

ιΠιιε. Ει:οιππλ πωπω: φ«Μ :σοδ

Ιιιπὲι σιιΜικΕκ 5ΡΓωπι Μτυωπι Ειπε:

ρτει:Η άοϋεπ, Π: οικω ροτοΠαω

δή: “πω” Πεπιπιιω ίτι·ίτυπι ποσοι

το. π8ι1.έξάΦ κι Ιιτ.Ιιιτ.Ι.υΜεοπαυ:.

8 δ ι Μπα



ε” πε ριιεΕπνΔΝ Ι έ! δ 'δ' Α 'Έ ν 'Β

9.Ρεπιιιτ.86 ι.Γεειιιεπ. Νοπ επιπι άι

ότι” Γεειιιε Πιιιιιιππι,πιίι εοπιιιιιιιη

@εεε επιιιοι:ιιιι ιεεεπι 64 ιπηηοιπιι,

8ερ:ιτοιεε επιπι μια: ιιιιιιιιιιι·ιοιιιπι

εεπειεπεπι πω, 8: φαι ειε ΡΙ26°ττ

βιιεεεπΓιι!εΒεπιριιπειρε:6: ε; πιτ;

ροη Γει·ιιικει·υπι, ιτε @εεε Επρεπ

ιοιιιιπ ςπΡειιειιαπιιιι·ηιιιε ι·εειριε

ωπι ιιιιιοπιαιειπιιΒ ιρΓ0τ οι Ο.ιιε

Με εοπί'ιιιιι.ι.Βιιπιππιιι·π.ΝΟΜ δ;

Με” Ι·:ιιιΙ.ιιιειι, πεειιιε επι 'Πεπ

έές,ι·ιεεπε επι @ερτ ;ιΙιειπιιι £ωεω

επι ι·'ι.ιπεΙ:ιπιεπιιι Μ: Βειιι. Νεε επι

ι'α·ιβιβ πεε επι ιιι&πι εοπιιιιι.ιιπ ιι·ι

εει·πιειιιιι.ιι : παπι :,Ιιειιιιι ιιπΒιιιιιι·ιιι

Ρει·Γοι18. πό ροίΠ·τ ι·-αεει·ε Γιειιιτιιιτι;

ει·8ο πό άεΒετ ΡοιΤε ιΠιιά ιιιτει·Ρι·ε

ειιι·ι:ιιι ποι.Διε,ιπ Γιιιπβ.ιιε εοπίιι.

ιιι Η,$οΙ.Βιε Πιιτιιιπιιοε ιΡΓππ·ι Πειτε

τιιιπ ιπ:εηιι·ετιιιι πό ροΠε:ιιιιιιι Πιπ

δ.·1ι ω: οιΙιειο πιο : ηυινέρυε :ιιι

ειιιΓιιιιι ειδ ειε ιιιιι€πιιιιιιιι ρω εσπ

δεπάιε πωπω ιιι ιιξ.ιΒιιιι τε ιιιειι.ιι

;._ιιια.πεε εΒιι.ι.ιι. .ειε-οι·ι8ι.ιιι.9.

εεε&ιε,ειι.ιιε πό σπαει ιεΡιιε επιιιιπ

πω”. επι: ει·Βο ιιιιὸά εοπιιιιιιιπ δε

ξοπ πιιιιιιι ιιικεφτειιιπτιιι· :ΜΗ Πει

ειιιιιιπ:ειιιιιι ει ιπτει·πι·ειιιι·ι Ιιεει,ειι

ιιιι ειὶ εοπειεςε:ιιειιτ ει: Ιειςιιιιιε Γιι

πειιοιιΒιιε εοιιιιιιι.νει :Πε Γεείξιιιιιπ

άο.ΟειοΕεπιΜ ιιιιιεπιπιει·ρι·ειώι

επι· ᾶιᾶιιπι Π:ιιιιιιιιτι,ιιι Γυρι·ει επι ιιι

μπω; ιι:εθιο.ιιι€βόεΙε8.ιιι.Ι.

ιιε!ειεόιπ3Γα.β.πωε ιιειιιιι.Γε‹ὶ εσω

ιπππιιι οι;ιι.ειι,8ε ιτε πιει Γεριιιε Γει·

πω εΙι:ΓειΕιο, ειιιοιι εοπιιιιιι δ: εσπ

ι ιιιιαι·ιιιπτει ιειεπιιιι. "δώ ιιι:Πι
θ· . Ρ _ _ 9
Ρει·ιΠικι εοπιιΙιιιπι πεπιπτετιιτετε

επι· Με Πετιιιιιιπκιιιι€ι ω 9 ιιιε,ιιε

δ.ιΓιιπειιο:ο.ιιτ ίπ ιιει·Βιε πιιΠε ιιεπι

επι· ειιιΒιιιιιιο,84 ιιιπε πιιΠ:ι ιπιειρι·ε

ιιιιιο Γ:ιειεπιιιι ειι:ιιαπι πω πιιΠιι ιιι ιι

ιπ ιιεπειειιιιειιΔιιο,πό ειι ιιάιπιιιεπ

:Η ιιοιιιππιιιε ιιιιτιιιο:ιιι Με ιεεει

ιιι.Ι.ιιιε επι ιιιε.ιΜε ιιιι.8ε ροιιιιιι.ι.

ιι;πιπι πι: ιιειιιιιιτει ειι,οιιιετιιιιπάε

ει: οι Βιιιιιι 8ε έ: ειιιΒ.Ι.ριοιιιεχιτ.6ε

μπι Με πό άιιιιπ8ιιιτ,πεε πω ; οιεε ριιΒΙ.ι.ειε ρι·ειιο. ει Με ιπ πει

βιε Γι: Μεσα όιιΒιιιιιιο δ( :ιτπΒιειιι

πιι_ιιιπε ε πιω ιωιιπι εκ εοπιῖιειιι

ειπε ιιι εειτο πιοιιο ιπιεΙιεεζι.ιπι, εἰ

ιπιεΙΙεθιιι ιιιιιιιιιιι.ΓΕάε ιε8.8: εοιι

ιιιτ.Ιιπιιπμπε.8ε ι. ιι ‹ὶε ιπιειριεω

τιοπε. 8ι Με ποπ ε» Πεειιπάίι ερπ

Γιιειιιάιπέ απο πιοιιο ιπιειιε&ιιιπ,

εποε άεπειιιτ Γετι.ιιιιι·ι ιπεπιε Γιιιιιιιι,

π: Εεε Ιε8:.ιιι.Ι.ποπ ειιιει·.8ε ΕΕεΙε

Γιιπ.ιπιιι.8ε ιπιιι·ι.ι.ιε8.ι.ειι άε Μπιο

πιε. ε.Διιπιιι·ιι. ει ιιιιιειπ ποπ εοπΠεΕ

(ιι πωπω, ιΓιε ιιει.τετ ιπτει·ριειετι ιιι

Μπι πιοι·έ πιιι·ιεπι : ιιι ΓΓ.ιιε ιεσι.8:

- εοιιιἔ.Ι.Βεπι8πιιιι.8ι Ι.ιπ ππιιιἔιιμ

ιτε επιπεπ ιι: πο ιπτετρτειειιιι· εοπ

ει:: Μ, πει εεπιι·ιιιΠω ειιιοτιιιπ Γει

ιιετε ΓιιέΣιιιπ ειΓει.Ο.ιιε Ιε8.8ι απ,

Ι.ιιυετι Βιιιοι·ε.8ε Π·ιεο.τιιιι.ι.πιιιι:ι.

8ι ιιιιιεπι ποπ ειρειιι·ε.ιι εεε μια Γι:

Βεπιεπιρι·, ΓιιιΒιιιι€ ι·ιΒοτι ιιετΒοι·ιΐ

πω” ιιιιτιιιι : ιιι Με Ιεεεειιι.πποπ

πω. διΜε“Με ειεπιοπ.Ι.ιιιιπι

ΡιιΒιιιιε. Με: ιπ ι·ε @Με τπεΙιι.ιε είἱ

ιιει·Βιε ειιιθι Γειιιιι·ε: π: ΓΕπιε επει·ε.

ι.;;ε.ιι ιε επι π:ιιιεπι.6: πετώ μου:

Γοπειπτ, @κι ιπιεΠιει:ιιι Με ιπιὶ.

πω 8ι π Ρπριιιιιι.ε.ι. ει ιιιπιεπ πεε

ιιε ε6Πιειιιιιιπε Γιιρει· ιιΔιιιιο ιπιεΠι

8επ ιο ΜΒΜ εόΠιιτ,πεε ε!ε πιεπιε,

πεε ειπε Ρ8.ι·ε πι πεπιεπιετ, επρεπ

ι·ειιιι· ειιὸ‹ι Ρετ εοπιιιιιιπι ιιιιειπτει

Ριειιιιιο.ΗΜε ρι·αιο.ίιιρει.ιπ παπο

τιιε.8: Με τε8.ιιιι.Ι.ιπ :ιπιβι€ιιιο.8:

πω: Μπι τιειειιιιιπαιιι εΓι::ιιιτει θα

Βιιπιιε πεσει ιιειιιοτίι: οι Μια ει.

··εω ροπε (Με ιπ ποιιιτπιπε Γειω

ιοτιι ιεπειιιιιιιι @κι εοειε πεεοιιο

Με

Έ

ι

ι
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όσο ίττιτιιτει ι:6τται·ιει 8: τιιιιειΕι:τιιις

πω τιιιτιι1ιάΡοτξΠποά ίτιττιττει, ιτε!

ιιιιοτι, σε! ιιιι!Ιϋ, τ!εΕπ:ιτ Μπακ. Ετ

Ρτιιιιὸ υιάτ:τιιι· τιιιιιιι ιιιιΙΙέιΐ ίἰτΙΞιιιΞ

άϋ,Ροι· Ι.().άο Ιι:ει:8τ εϋιιΙτ.Ι.ιιι:οιι @τι

Βἰιῖ. !τεπι τω: ιιι ιι!τίπιί: ιιοιιιιιτ:ιτί

Βιι:,6ι έτι μέτι:,Ροίτεςιότε ἀΕΙ0ἔἱΕ

ι·ιοτιιιιι:.Π·ξάοιυ.εοἀἰ.Ι.τἰιιιἰ,ῇ. οτι

Επι ό: απ Εάειιιατιιτ.Ι.ιβε Ο.ιιτ:

ριτ:.Ι.ρι&σ..8: τεε0.τιτ.Ι.ίί ιιιιιιτ.!.ρ:τ

άιισ.6ειιο εοτιτωτι.οπιρ.!.ρα&ει.8τ Δε

Ρτοειιι·. @δ τιμή: ώ ρι·οι:ι.ιτ..(.&.Γεά

τα Δω ΓεαΐάιΈ ττο.ΒιιιιΙ.8: ιιιιοεμιιιτδό

ιιτιιιιιςιιο ίτ2ιτιιττττπ τΙεΙιειτΓοκιιιιτι:

Ίτιτα ιιιιΙΙατιι ό: Με Γτιιτιιτίε Διότι»

μπε ιιΙίο,6τ ιιιιΙ!ϋ ροΠειιιια.αι·8.Ιε

επ, :μια άϊτ:ιτ φοιτ! Η ιι: τείτατιιι:τιτο

τιιτοτδ ΠΙΝ: πιοιε κΙαιοτο, 8: ροΠοε

ιτι τ:0τΗτιΠιε α!ιιιιιι:ίι οτιιιιεε ιιιτειιτ

κόμικ τιιι0 ιιιιιτιιτ ΜΜΜ, 8ε ιτε

τετιιροι·τ ιμιο ιιιι:ιτιίτ ιιιιΙοτε τιιτο!ε,

σπιτια τιιιοιεε ει·ιιιιτ: ιιτ (Με πείτε.

τισιιιο _σιιιιοτιιι:,‹ιιιτΜ ςιιιειισειιιε ειιιιι

το τε!Ιο,ιι6Ι ΑΙΜ :πιω :Πεμπτη Με

ιιιιιι6 ι.ιιιιιιςι·ιιιιςτιτ,Ρφιατυτ ιιι Ροτ4

μπω Μιιτιο, 6: τιιιιιιιιι φωσ ΒοιιΔ

τὶεΒεἀτιτ ΡιιΒΙιατι::ι!ιο ιιοιιο Πατατ

τ6 ι:6τιιιοτιιιΉιιβά τιιιὶεῆιιιιο ιη ριτ

τοπ τ:τιιιιιιιυιιι αΙιι:ιιιέ ιιιιιιι€ι·αιιοι·ίτι

ΓοΙιιατ μι: Βατιτιο Ιιτι.ν.Τιτιιιτ ιιι με

ται αΙιτιιιοιιι ιιιιιιιρπιιιιτι 8τ ιτι Μιά.

οΓτ ι:οιιάειιιιιατιι::ιιέ:Ητιιι· εεττ” τι;

Ροιι.ιιτιιι· Πι Βιιιιτιο,Γεξ:υτιάιτίτι Γοιιιιεΐ

ιιι:τοι·ιε Μτι1τί:τισττίτι.ιι·,τωιά ιιιτι:9

Ετ άι: Ρι·ο 6: :οτιττει,ιιτ τι ειιιέωοτιο

Π.ιτιιτι: 8τ Μινι· ε; Ρ0τι2τιπ ω Βάι.:

πιο μτρετιιο:ηυια ιιιάδτιιι· ειτε (Πιό

άεΙι€τε,ιιιιιιιιι ι·ιιτ.ιοιισ μιευΜάιιιξ

Μια! ι·ιτιοιιο Ιοει.Ι.ιιιιτ Βέτα.@ΗΕ

ότι μια ιιιιιιι άιιιι πω ειιιιΙτοι·ιιιιιι

ῷοιιιτιιιττΞτ ι.·ι.ιιιι Μι”,“ω” 8: Πω

Ωωιιι τ.Πιιοι·βε Ρωτιίτ Ριτιιίιιτιτιιι·;.ιιξ

(Με άάιιιτ.Ι.ςιιιιιιιιικ. 6: κι αιτει:ι·ιΞ
τιιίττιιιιτιιιτ:ϋτ ιιι ειιιτιιέτι.ιιτ ΜΙΒ Μάι;

τιιτι:.Ι.ιι.& Π: _ι:ίὶ ω ΡιπιιιιίΒι εμα- ι8 @τρία ιιςι·τι.-"8οτι μπω (Με ειτε:

Πισω : (Ιω τδροι·ε*ο ιιιτ:ιριτίτά

τιιτιΐ ιιιιΒστο Μπα, Μ ιτ:ετ Μάο σο

οόΡΙοτο :ο ιιίτιιιετιιι·,ιιδ 622 ιι!ιιιιιοά

:ίτατιιτιΐ τι πο! μια ΕτΜε είτ ιτε

τιι;τι, τ;; ιιττϋι:μιΕ Πειτιιτιιτιι ω",

9ιιεΐάο ιΡο ίταττιτ2 με: ρω" ιστοτ

16 ιιιαιιτι Γιιιιτ τ:οιιττ:τια. "8:ι:! φωτο,

ςιιι‹ι Π @ο Πιιτιιτει τιιωειε Μι: σκι

ττειι·ίιι, ιτε ιιὸἀΓρει· σιιί”οι·ικιτιοιι:ιτι

ιιιιιιιιι, ΔΗΩ! οτι επική πιό Ρότ, τιιιιά

πω" τω: αΓυΜιτ: τῶι! Ιιιιιιιιιιιιιι:

Πιιτιιτιι ίἰτ Γοιιιιιιάϋ3Με Μ: .Ιτικιιι_

αίτιο. 8τ Μπι ιιιιΙ:ιειιισ.Π.τε: το Μ!.

ἔΓοπιΡετ ιιιτει· σωστα. 8: 1.φιστωι

δ: Ο.‹:Ιε Ιἱὸεὶ:ῦιιιίΠι|:ετ.Ι.ίἰ. νοτ :έτι

και :Παω ω” οιιιιιιοτιοτιι άοιιιι;

ΟιιιΠε!. “οι ιιειιτι·ιιιιι ἀιᾶοιιΐ Γεια

ιιατιὸιιιιιἔτισ τεΐιΙιιι ιιιτίε.Ι.ιιΒι το

1,ουειιο.ιιτι:ι.Ο.άο 1ιωιιιιωω.ι.τωέ

α? μπα. *ῳΞτο, αΙιιιιισ ίτιιτιιτσ πι;

?σατιΈτ Πατιιτυπι δ; ιιιται.ιετϋτιρίτιττι

Γειιιιιττ::ιιιοὸὸ ιιο!ιΈτ ἰΡίἰ ι:ιιιιΞε ι]!ιιά

ΠειτιιτιΊ τσΙΙστε8τ ιιιιιτειι·ο: τιιιπτιτιιτ;

ιιιιιιιιιιιά Ιιοι: Έπειτα ροΠιιιιττΡτίιιιό

ιιιάστιιτ @τι τις ι τιιιία ιιοτιιο ιτι η

Με άο!κτ Πιο πΙιίτιισ τέτοι·ι;. Ε :Η

ρα&.Ι.ιιοπι6.ΗΠι ΙΕι·.ιιειιό.Ι.Πειιτι.]'.

ΑΡικι.Ιτειιι ιιιιεδά τιιιιι τ:οτιτι·ιι&ιιιι ιιδ

τειιοτ.ιΕάερο.Ι.ι.6.ρειιιιΙ:Εοοιιιιιιιι

:ιι άιιιιά.ι,ιτι Ιιοτ: ιιιάίι:ί6. με δσιιτιιξ

τιστιτ. Μπι ι:ιιιι μπώ “ἔτι ` τι, μπώ:

8τ ΓοΙτιστο.Η·ϊόο αετιιιιι·ειι.ίι2τεδ.ι.ίέ

Ροτοίτ.ιιε το υ.ιιιι.Ι.οιιιτ. Ιταιι «με

τιι:ιτιο ΡοτεΠ86ΒιιΡ5 οϋΙιεατιιι ω;

Ποιο.Ι.Π ΡΙιιιετ.Πίάε μέ). ιιιΠιτιι,άε

ιιιτει·ιιιο.5.τετιιιι:ιιό2.Ι·Εάα ί·-ιιιτ.Ι.τιω

του. _(.Γετιιο.$ άι: ετιιθ.Ι.Βιι.4ιάειε σε

6:ιιμαίΕι. Ιτι:ιιι ιιι.ιισιτιοετοιιιιιι "ιτ

8ο ιιιιιι ΡιιΜιτ:α τισ ιιιι.ιτατιτιιι.ιιζόοέ

1ιάτλ.Ι.ιιι: ΡιιΒΙισιιιιι.ΕοΕ5τι·ει ιιἱάετιιι·;

Σ $ ῇ τμ"



έ” Ι)Ἑ οιωεκνΑΝτιΑ $ΤΑΤν'ϊ'.

@υόαΪΜετ ιιπἱευἱςυε Μ: ἰιπἰ ποιώ

ιΜτο."Ο. ἐερει&;Ι.Η φ.1ί8 Μ οοιπΐττἱ

'Βακ1ο.:.Π ἀἰΙἰ8επτἰ. (Η Εοκοπημτ.

ΐτωπ 9012 Γει·ιιεικτ όεΒετ Ειπαπποιετϋ

ΠΙ: ιιυΙΒΜουκτεΙΜετεω ΠΜ ἐπι

Ροί'υπ.ατΒιι,ΐΕ «μή Ωιτ$Γά. οοε.Ι.Ηάτ

ωεως.;.εω άίΠτα.Ρξε.Ι.11 ετού·Κ

τοι·.Β.Μιοκη·πό ιΜκι Μι μεϋπτΜι

:ρεκἰι·ἰ.Ο.ειὸΊ: επι ΙιτΉ2.τ2ετυο.Ί.
δ $εο.Ι.Ε.1κεπτεί:ατΩόε ε .ά ώ!.

ϊ;Πουτ.Ι.·ίπτο·ωωοόειω:Ιΐεοιππιοέ!.

Ιωιιι φ5ιοΙ:Η8Μο Γοπ)ε1εστικι

δΜι, πο" ἀῷεηωἩΪ: επιηεω Μή

Μ·ίο άοΒΚοπε.οιτάϊ άσσο ι·ιτιο«Μ:ετ.

Ίος.Ι.ἰῇ.$ο!.ὐί·ίἱἰπΒυο:ιμἰι αυτ ΠΜ!

·Ρκεκιιτυιπ 0ΠΐΒΡ6τ 1:€80Ε10 ΙΡΜ: εἰ

ιιἱιετΙ:,8:°ποι:·τΠΡτπ:ΙΓυω : 8ε πω:

Ροτείἱ το"ι ὰ ωιιτ:τι:3υιιτιιΕ4 ΜΒΜ

τκιτυι·ιΙο οίὶ Βα:.ατ .ίΕ ε τοΒιι.τιιι·ιε.

Ί.πιΒίΙ.8: ΕΕ άι: ΓοΙὶΡτοπτ ςιιι*Γς;. δ:

'ΐΕςινᾶ‹Ιο Πο.:ιΙ: ςππΡ.ι;ΙϊΙζε.Ιά.8: «με

τουσ μπώΜ” Ιοεοπι ττΞΡοπετο,δ

ω:: τοις·Ι€κε·ηςι: μεμε. -. ι:Ιο @με

τη.Ι.Π εμε ω Ρι·ιπειριοτ6Μιηε:ι.δι

°πιπαπι επΗΙο ΜΗ ίΗτιπο απ! ΜΜΜ

Με πΗςιιοά εκφέΕτϋττων: άί&ί οἱ

·ικε Μτιπικιι πισωτε που εοΠ”ωπ:

·ποια-ποπιο ροτεί·Ι ζω ςοει ιι: τω»

τω: π: :ιΙιετιιιε με·ιικ!ισιιι: οι ΕΕόο

·τηξυ.ιιη.Ι.ιαεωο.Π παπι άιθυ'ω Π:

«μι αἱ ἀιᾶωπ Μτιιιιπιπ Ιῖτ 1Ρ1°2€ιΠΜι,

ΜΜΜ, (ΜΔ ωιιιω·6 ροΜι:Η οικω

Ωκι·εππεπτο υειΙΙ:ιτυω Μ, ςιια:Μ πω::

:οΙΗ ποπ ροΙΞΕτ, ω! πωπω μομει·

ίατειπ·ιεπτυπωΙυπι οπιπε ιιετεωεωᾶ

ίετυπιπ!ιιω 6Π,πὶίἰ Μπεστ Πι μπώ»

άΜά ω"ω σωστα. Ω. ει! Ιε8έ Μ.

τερετιιυὁ.ἱ.ίἱ.οχττὲ άι: Ξυπ:1ιιτ.τ.ώπι

οοιπω ἰι.τκιτπ ροτο:Πειε δ! 4:0Π:Μι1ω

πο Ροίἔετυπτ Γι: έ:: Με: πες:είΞΕπιφ

ἱυτ'απιοπτἰ:ετ8ο άε!:δι Μ:: Γεπιππο.

=τε.ι1ηυε ΓΜΙΠα.ςοβ.Ι.ϋ ΙΜεΕυΠ”οτ.

σ.!1.τ18ιπ εοπππυυἰ Μα Μιτιπϋ θ·

απο 8: Ρ:ιείΙΕπυπάο που ἀεΒιιἰτ Με

Ρετίιπω εμπίι·ί.Ο.άο ἰιιάἰ.Ι.ἰῇ.8: Ο.

ΜΙ: έ ΙυΙ.τεΡετ.Ι.8.Μω πω:: ω..

πο: έτπιετει Γει::τ:ιππουτ0, εμε :Με

«ποπ ικιΙοι·επτ:ο: ΟΠ οάιιετ.υου.:ιιι'.

Βιετ:ιτποπτ.π ΡιιΒετιῖ.6: Ι·Εάε !ε ΜΝ.

:Μι 'κατ. 5. ΒΙΙικ.ιπππ Πουτ€υπ ίπ

ροτοΠαω ειτΒἰτ·τἰο Ειπειτο,ικΙ π6Ι1ι

ι·ιτι·,·Ιτα οΠ ἰυταττιεπτιτω μ;Πίτιηη

εΠ πα::Εὶ: ίΞιεταπωηιιιω φΓιπι·ι Μ.

υ:πο.ακευ.Ο.άο ειέΜο.ά οΒΙἰ.Ι.ΙΞι:ιιτ,

Βετο φαι πω υπίαΠΉισ πιο ΙΙπιπι

οοωρειέ: τοΙΡαοτο:ιιτ . άι· πιἱοο.!.

Η ἱυἀπ.Ο.<Ιε Ρεθ.!.Π πω: Ι: εῦΓετἱ.

ΕπιπΙο.8: 9ιτεοφειω Βοώπιιω Μ'

ίΕοϋόυιτι εσωπιππΞ 0ΡίΙ1ι ειδ άοδδ.

Μπιτ ι1Μ:Βατιιι· εῦτττὶ: α1υΙα πω:

ίπ το Βια οτεΠ πή:ίτι·ίο Πιο :ποτε

ἱπιιἱω8.ἱἔὁσ :ιδἱἱ:.Ϊ.Ω€Μὐ.ἔΕίἰίἰ·τ

6: Μετα ίἰτρτοεείἴυτιπ:ιιἰὸεκιιτ ιὶικΜ ωμἱτικ υεπό.Ι.8ευι.5.Ρερίπίαπιιε."Ι:Ξ

που ΡοίΗα τοΠἰ, σε! ππ.ττω αΙιΐο

πιοόο,ικ:Ι Ξυ8επιο,ιιτ ςποιἰὸἰε Ί:

τί εποε ιιἰἀσττιιιε : τω: :Ποπ άο.(ΣιιΠ.

€10τδά ἰμϋφ (ΜΜΕ που ροίΕπ τοΙΗ

πο: πωπω, οικω εοιππιι·μι εόπιιι

Μ υ0'10ΜεΙε:παιτι "Με υει·Β:ι ἀοΒἐτ

Μηιιέά ομαιπ. θ: άι: ιιΓυ.Ι.ίὶἰρυ!ει

1ικ.άε Η :η.Ι.Π ηικιπάο.ά ίΐατΙ :Με

πἰο.Ι.ῇ.ἀἱοε: Μ:1Εευπάιιτι·ι ὸο.(Ξι1ἰ.`

ΜΗ ι:εώ Γορἱοπτω ὰἰαΤκ, ςιιὸό Η άί

£`Ιωπι Πειεςτϋ μου Π: ίιπαπποη80 Μ!.

δ·

ειυἰα ΡοτεΠΑ:εω Μ ετΜπίί που μ.»

ΜΙ ὰ Γε :ιΒάία1τ0. Η. ὰ: οἴδ:ἱο με:

ίΜΕ:. Ι. ΡεπιΠτιππ. Μπιτ ςιιἱ μπεί!

Γε Ιἰ8ιτο, :ποθ Γ:: :ιΒΓοΙικτε. ΙΕ ε!ε

ειι:εμπίτευ.Επτοάίτ:.¦. ί: μπώ. 8: :Η

κειιΠ5 ίιιτίε.Ι.ποπιο. 8: [ΗΜ. Μπι

εμε "απο μπώ ΙῖΒἰίρίἰ οΜἰ ε

ω: αίΠεπ·,σιϊω ιιία:πή όιιοτυπιἔυ

Πιτπ:Μ:ι1ΜοΠίτι1.άοίτπετ(Ητ.5.τετί..

ΜΜτε.8κ οί! άσε Με Ια επρτεΠΞ: Μ

ΙΜ: ειιι&ϊοο!.ΕππΙΙ. Η.άο μ&α. Ι.

Ε μι::
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Π ρϊιππεπ. Ιιεππ πω: πεππο ροτεΡπ Γε

ἱπἀἱποὶιιοἱΙὶ σἰπεσΙο οΒΠἔππε : στ

$άε Γο!ιισο Ι.ίἰ εοπσεπἱαππ.8ε Ηίσε

σοπει:ίο. ίπποπ ισπ2ππ ΐεσποίσ.οσοσ

εστοπτ. .σπποπί.νσ ο ο ί σί ο πεπ

τεε σπεσ.έπε ιιο!σεπιιππ:σιεει ουδε?

ΕΙἱεπἰὶίΙεπστοπιιππ ί'επτεπιπππόο ε

εεπσππ,εισπ ππιπάεπάο_, :ισ ε6τπεπεπ

σο. Ρπίππο π:ειΓσ πε ποπ ΡοίΓσστπισ

απο Πεισπϊ, παρε Γσἱ_ παμε οπο·

ο!εεεΠοπιπ ΙΜ οπ:έσππτ σσίΓσιπαππ

Ροπείπ ππσσιπο: στ Ο.Γεππεπ.πεΓεππ.

σου οοΕΙ.ῇ. $εειιπάο ιισπεππ επί`σ Ρο

@Η οεπε πε ίπποεπ:ι πεποεαπε σπασ

σετσιπ: Με Με μπώ ΠπΒιιΜπίε

οεπΓοπεΪἔππεπὰπ.!.!ἱ π:πεπ αισΓειε. 8:

:μία Έ&σοέ5πεεί!Γεο σπἰσε8πεΒε:

πσπ:σι . ε επι . .πποπτσο. π πισω

εοπτπεσεπσο εΙιεσπά Πεπιιιπσπ,ίσο

.πω σε : σπα ειστ Πειτσισππ ροπή·

πο: πσῆο!απ:ρσο!Ιεἔ ιιπἰΙἰππεππ, απ:

ω· πέσπισιππ. $ί ω οσοἰἱεεππ,οεπε

ροδσππ ποΙΙεπε Με Πππστπ.ΙΈσιιοά

εσἰσΓσιιε σπΕσεπΠ.ιτεππ εοπσιπ._6.Π

εᾶοπ.& Ε σε άεεπε.εο οπσιπ.Βιε.!.

σοά1εππε!. $ἱ εσπεππ ω ρππσπαππ

ΞτιΙΙππέ ρεππίπεπ,τσιπε π·ισσιπε ποπ

ΡοπεΠ:Ρσπι πεππο Ροτείπ.σι πω: πο

Η εσ.ἰσπ. .πεππο. *Ρπε:πεπε: οσωπο επ

ΠΠ οσι σε πσαΙεπείο ποεσΠιππσπ, σεΙ

εοιππει οσο: πποσἱπἱπσπ, σο! επίπππ

εεεσίεπι, ροΙΒίππ πεπσπεπεπε Επεσε

Ηοϋε ίποπστοπιΐ κι ἰρίοπσππ Επσοποπ1

Ηεέεπιπίπ.ΚεΓροπ.σιπόσ μπα ροΓ

Γσππ πεπσπεπεπε ίσιπιππο,εππ σο Γεπ

πίσω Βισοπεππ,8: ποπ οπο. ἔερτεπι

επίππ ίσο:πω" !εεσ,!επ,ρ!εοΕΜ

Επι, ΓεπειτσΓεοπΓσ!σι, ρπ«ετοπσεσπθ::π,

ρπσε!επισππ πεΓΡο Με, Ρπιπειριπ Ιππι

ειτα,εοπΠιεπσώπεε:8ε οδ1ειιισ ε!Ηιιε

ππσππεποει!ε:σ εοπτπε Γερτεππ 'πίστα

Ροπσπ:Ρε&ει σεΙεπε,Έσε: !οσεὸ σε

επποπο. Επι: : ιι·ισΙτό οποσ: σπι1επε

πω: Ρώπα π: Νεο ιπσπἰεἰρεΙἰ,οιιε

θα σεοί!ποπ:σιιοα!Ροπιπσπ Πῖιὶε πο”,

8: Ισπε.8: Ι.ίσωστο εύσΠε.8: πωσ

ἰσπο ππτιπ.ἰπ 6.Ιεπποπσππ.86 @οι ποπ

ΓεπίΡ.8ε Μπα @ΕΜ πιστοπ·π μειΓεί

ροπή: εοπτπε Ιεεεε ρεπ ρεπτεπ,ρπετ

π: Ιεπ_ζο ΡεΙείσοι,σσε Ρεπ μπε οπο·

εερπ σεΜε.πποπε:8π πεπιε Η :ιΙπΙσπε

σεΙἱπ Με πεππππεπε μιάο,ροπείπ οπί:ϊ

π:οπσεπσπε.Ο.πισ Νεο ΡεΙεἱσιΞ.ΔιυιΒ.

ίεπὶ εσππ τείπατοπ.ποι,σ ειιεόί Ιε απ:

ἀε.σοἰ σσί πωπω !εεεπιῖ εΠσσἐσε

ΓοΙσπτ,οεπεπεπο Νεο πωπω πωσ

ω" σπεΙεπσπ.Βι ππ !.σ!π.ποπ οΙ:Π.!ί

πιο! Ιεἔεππ ΡπΙεἰάἰεππ.Ι. ομοσ σε Βο

πίε.6.π.σσίε σίσο πείπεποπε, Ρεᾶσιτπ

σε ?σπσππ Πιετοίπποπε ποπ πεπσσ:στ

(Με μ&ίε.Ι.Επ.πεε οΒίὶπ Πασπ

σε π ππισε σο! είϊ εοππεθε Ρεπ πω.

σε! εε ?Μισο ιππιπετσπ σσὸεΙ .πωσ

σε ρπππ5ε ΡεπΓαππο ΓοΙσὶ. Ε: σε Μ·

άεο πεπεπο πκιδπσππ εοπτπο Ιεεεπτ

ΡπΙεποπιππ.Ιπεππ ιιἰὸεοἱπ Ιε8.ππ.πε

οσΙππσππ :μια οΙο πω) ππειέπει: στ μι

το: ΙΕ σε δικο. Ι. Η Ρί8ποπε.ο.εσπι

πω. 8ο ειδσο Γσπσ επἰρΓεΙεεε άο

Ω:επσ€π,5εσπ οποσ: πιέσοπεπ σεΕσπ

το.:Ηο,ποπ πσιππίεΠο : ποπ: σε παο.

πίπ'είπο, ρππποποι πι.‹ππ οπίεί.ίσπ.

Ι.Γεεσπάε.6.οποππάε, 8‹ ποταπ ὸοππί

πω: Αιο Ισ Πιππππο. 5.οΠ σιιπεππ.ϋπ

τιππεπ σίάεο σσὸσ ΡπεπτσΜΜ εοπτπει

εδπιοπεππ ?ΜτΙ ίεπσεππιιπ.πεσε ρει&.

Ι.Π ποπ όεεεπι.ο.Γσππ σσεεάαππ.6: σε

π-σππίο.Ι.ίπτεπάσππ.5.ρπίππο.δε ξ.σσί

τσποΙε.6ι!.ίἱ ρἰῆποπε.5.ίἰπεΙἰ. Ιπεππ

εσπιππ εοπτπε ο σπασω σΜεο με·

όλα Γεπσεπἱ. Ι.ειπ επίππ ΜΜΜ με

Βσεπσππ πω' «πωσ ιπσ.Ι.ρππιπε.

ὰ σε εἰσε πεπιυππι πι π: σκοπο σε.

το ειι!ρεοπΙίπεπ εππεπε!επάο, :Ηπα

επίππ ποπ, 8ο τεσπεπ σπάεο εοπτπι

πεπσπειπ πισω: ΡΙεΕπΓεέσ σπάει Γεπτ

5 8 σ. σου.



ι8ο πε Μνετιε τζνΛετττοΝιπνε.

τιτιτί.Ι.Π Γετιιυε Γετυιππ. @Η εττΙίεετπ.

Η. ω Με πω ΑπιπΙΙ5.8ι Ι.ιτειπ εμπε

τἰτιιτ.5.ἔ Βετπιιι:τ.1ΈΙοε.πί. Ιτετπ εοπ

τπτ ΐεπετπΙε6.ιιίάπο μέτα Γετικιτι.Ιΐ.

:τά ντιιω...1.ι.6. β.ΡεπιιΙτ.!τεπτ εδ

ττα :Μετα ρτα:τοτύ: πτ τΈεΙε πεδΗε.Ι. τ)

Ρωπε.οτ Ι.ίτττίίΒεπττϋ.9.6 ρειεί!επτ. τ;

Ιτετπ εοπττει τεΓροπί`ε Ρτιιε!επτυππ:

νοτιιετυπτ επππ ΓτιΡίεπτω,ΓΡε·εία!ί

τω· Νετικι, ωοπ..π..... τὶε άοΙο δ;

Μπι επΙρα τεπετΙ:8: τειππεπ επ μότο

Ι»·οτείτ εΙττετ τἰετΙ.Ηἱ‹!εΡοΠτἰ.Ι.ῇ.ῷ_π6

ΓοΗττπ.8τ Ι.πποετ Νετιτα. δ: ίῖιπἱΙ.ΗζΠ

τω: επιιτίο.5.ττυαΠ.Ιτεπι εόττα [Μπ

ειΡιππ ρΙπεἰτει:Ν2τπ πω: ρτιπεερι·

ὶπ ππρεἱΙεττἱοπιπιιε τμτπὸΞ Βιτα!ία:8ε

μπω Πιο ?πέτο Μ ιπππτιταπτ.Ο.άε

τεπιρ.ερρεΙΙατίο.Ι.ίΜπ Η. Ιτετ·π εσπ

ται εόΓιτοτυώπέ πΜπο μέτα Γοητε

τί:πετιπ οδοί άε ι1Πιτίε ποπ είτ εοπΠισ

τυπο, ά: πΠπτε εεττί8 ε6Γυετπάο Μ·

πετττιι·:8ε τεκπεπ Η μέττιπι είτ.μτεπυετ

Ιε·Μτ εὅΓιτετυὸο, οι Ο. πε υΠιτ.Ι.οοε.

9”.ετιιί επτετοε.Η.εοά.Ι.τ.Ρτετ:τετατ υί

εΙεο πιιὸἀτιτάει Γετικιτε εεττ-ω... ·

μετα άτ:ετεπετιιπτ Γετπειπάει,τετιιι ί π

ίοττπε ἱυἀἰεἰἱ,πτ Ωστε ερἱίεο.8ε ε!ε·τ.

ππτπ.ἔεπεταἰἰτει·.ςπἑτπ ίπ Ρτ0Ιπτίσ

πε Γεπτέτί:π:ιιτ ΕΜΗ: τείικτ.Ι.Π εόπο.

πετίτ.Ι.ίιτόίεέ.τΕτόππινπ.ι·!ἰυτό.τ1πὲτπ

ετπιππ το επειιτιοπε Γεπτέτττττ. Η. άι:

μᾶ.ἱ.τπἱε.ῇ'.ῇ.εῦ ετζ‹ζο Πε ίἰτ τη μπε

άέ&ιε,ποτε εΙιΒπἰοτ.α Ιππτ, ετικτπα Ρο-τ

μτΙοτιππ !εεεε.όίε ηιιὸε! Πατιιτπ: σε!

τετ-οτπιπτύοπΙππε ε6ίἰΗοτυτπ ρο!Βίτ

τεπιιπτἱπτἱ, ππππάο ίῖτπτ τπάπθττ ίπ

Ειποτέ Ρτιι·ττά:ίί ποτέ Ππτ ίπε!ιυδτετπ

ΡιιΜτεεπτ υττΙττ:ττξ σε! Ηιιιοτέ €επε

ΜΗτει·, πο! ετίτιππ ἰπ οε!τιΈ: :Πε εΙπόά

τω: ποπ ΡοίΗτ.ττιτοά Με πτποτ.Πι

μὲ ‹ὶε ίτατιτ.8τ εοτύ οπΓετιιετ.β.ςτικε

το,Γεπ ποπ υἰ‹ἱ 6: ποστ! Με ε!τ,ρο

:σαιτ ΕΜ άπλά 8: ΑπΡοπί. τ .

.τι π τι ο τ. τι ]·αιτί ροΙΤυπτ

Π:-ιτιιτ:τ Μετα. ΜΗ: Ιω «ΜΙ. τ» Ι.

Μπεστ ρορπΙίέεέα]ΙΕ.0· έτη·ε.κΜε ΙΜ.

εστιβ.ί::ν|..ω ιἰἰεἰτ ιμότίρομα!ια Κουπε

τικ4 πουτρστώ |τοκτιε :Μάσα |οδ::.Β σε.

φ ντ-Πετε. Αάτἰε Απέ.ε5β.κκανέζ.Βα.

Τντ ί:τεετ. ΑΜ: τ8π-βαΜΜ πετραπτ

ἰπτενρνετατἰσκετπ : ππαἰΜἔβ .βετ ΜΙΑ.

]ταΜΜ. 9πόά υἰώτππτ ε.."τωρω: Μ·

εοπτ. Α ἰεκ.εἔ|ἱ.ἱεα·:τ·.).ἰΙὑ . Φ· επτι/ἱ.“Ιώβ

ζ.!τύ.άε "ο άΙάε πω.. Πωσ. Ατ·ετ.εξβ.

Μ.τ.ρσ ΡαπΙ.άε (Σαβ.ίπ εστιβ.εεεα:Ιτ.0

9τω ίπτεψτσΜΗυπε: ο·ετ·Εράσπτ ΙΙιτυιτα,

Μάι· ρω· Ωιρ.εοπβ.Εταζ.ο· εξ/:Ι.τ.9:Α·[. Β.

Πε τπυΙτίε τ:τιτπερτίοπίϋπο (το

ΡεππεπττΙσπε ει Ρτπωτἱε,ςυε

ιπεἰὸίἱτ είται πτεΙεθεί:τ.ΠιιΒ.
¦ δ ν Μ Μ Α τ( Ι ν Μ.

τ $ωτπωω Επτροπέτ ρωταω εεκτιἴισκἴσ

πωωτί, ερ· υπΠίε οτεἱέεπτέ : ?πωπω

κυβιο·αιιΕτ αΠιΐ,0 αεεπ/ΞΜεβ μι.

]ωτ.ικίτ αε/ΐάεϊπιβου·ε: ιἰειἰτττ/ἱ τωρα

πιονίατω· κα!πωττια, απ· ,τοπ/Μο έτι

ΜΝΚ εσπάεπιπετ παπι τα” βέείαβοε

π: :Σά σπιτι? τοπτ·ύαπτατ.πεί ωτίυιΙΠε.

τ $τατιττωπ άιεΕτ παόέβεΕτκ: ίπ/Μτωπ

κι τί έοΜΗΜ,Μαχύ ρωιἰατκτπαώ" .αἰἰ

ὑἰ;[ἱ πιώ αΙἱἶἶἰιι/ἰιΙτατ πάροντίειΐ ιἰο.

τυπω,ωι ίπε!ετατικβατπτ:ΐ: (απ: τα

αρρι·Παττ'οπε είσππω πω:: ρου·ιίεκσ.

3 5ωωτκτπ άτεΙτ,·|ί Μ αΙίπτω ισέ!!α, πο!

εαΪἰ›·οῇτε›·ἰτ πια!οξείκω βδτιππ.εουπ

πω: :σκοπια “Μπι Ρατεβατέ εἰπἰτα·

τω· τἰε›ιπκτἰαυ·ε/ἱιΒ παπα τοπικυι: Τί·

ω.. τίεΙίππίτ Θ· ρο.τ?ω απ/ἱι-ςἰτ :/Μ

ιἰσἰκ‹ἰε π: τυπικα: ροτο]ΜΜ 'τω. : ατι

εουυπωιυ.· ο·Ιτ Μετ·.ιΜω:(ρ· φωπιίο

εοΜΜαπο τοπετιο·, α» Εοκεικτω· ἰπῆ-ο·

κά, ταδ/επτετ.ἰπἴ›αὑἰἰτ:,ιιἰ‹ἰιιη,ρυιρἰΠἰ,

ώ· τω. Μιβωδτ!ε: Ρετ/Μα.

5 :στα εαβ,κιβρώ,ακ Ξπ9κΙΙΙπί τε

πώιαπωυ·.

ε $τατωτιυπ Βεκδοντιἰ εοΜίπιτ 9πΝ[ασ

ασκ

Ο



ΒΕ Μν1.1°ι: ο__νΛεετιοΝιιινε. Μ:

οὐκ: @ΜΜΜ :αἱ @Μεσοι αΙΙ::::ια:,ρ::

Μαι:: Ε:: ::::2ιαπι:Τ::Επης:ΙΙ :ιι/ΜΜ

8ιο: κά άοωιἴ/ἰω ΜΜια::ο:::: οπο:

::›:ιἰυ:κ:›·α:, α:: έκβίΜ2ου· Ζπ:Μπο Μ

ραΜπιβατα:Ι. ·

ο 5ωωιο άκω::, παἰἰ::: ροκ:: απο.

Μ: απο μη”, :›ω:":ω β:: ΤΜ:::

“Μ Μοαυ·:4,α:: μικΔι:ι:ο·

γ 5ω£ωο :σω..Μ-, Ψορ"ω ΜΙ: πι::

ι!]ΙΜΒΜ ρο]:'Ε: ά οκοἰώ:: απ“_ρω:

(ο' ὑπὸ:: κι:άι:Μ2:κι βουή : Τίω"

#“ΨΗΜ ά:πω:Πακέτ.βά πο:: ι:::::βι:

ΜΒΦβσκω :β εδά:πιικιβο, α:: πι:

αύ:ια::ω ω6:οι:.

8 5ωω"ω :ίι:έωινέ οποίο ροΜαπ:::

:ιά::ίΖιυπψ .ω:.:,οπο” έκνης·υπέω

δ:: ροο:|ΜΜρ::·ιμίυ·::·:2,:πα:πποιωο

Μ»ΜΜΜ:: :κ ιιέα, σο· "παπι :ι:ίτοβ

Μπι μια:: :ο: έ:: ::›·:·α,ι::ἰ ἰπκἔ:κ:[:ἰ£

Μ: οι:οιί«υπ οακοβο πο: ρυ·αάιδί]Μι

|Μπι·:9:ιέά π:: ά: :οπέ:Μπατέοπ:.

ρ 5:α:ιπο τοπ:οι:εω· ?ΜΗ πισω:: ίιιώι2

κα' ΜκΕ!Ιο: οι: απ:: μινι:: : Θ· :7"Μ

ΨιΕΜ::2 Ροβιτ α::ο/ώ·:,φ· :πάμπ

Ι:::: δωσω: Ιωοω:ρ 9ιω!αοι κἶ:π::::.

Μικί2,::οπ οικω: α:::ιβι:Ι2,οπ Μο:

Μ: Μ0ιδ:ΜΗΜ.

α:: Μακ:: :Π:::ι:: 9κοιίρο::|Ι.«: αΪ:Β:α:

:::·ωΙ»ιω·: σουτ:: οποία: ›παΙ:β:Ιο

που: :Μπι άπο: Μωβ: , α» :ἰαρ/ῖ:

:ίι:οδιο: »::ηβο::: Ρο2::·ΙΙ :οκιΐ:πη:ασ

. :·:,:::ί αξ|δω:»·:.

ε: 3ΜΜοο έα:: άοοώιο ροτ:1Μτί πω:

2:·Ι:ΐ ἰ›ι :Μπάκα παί:/ία]: βιο ::):ου·:

Ρ:›·ρ:ωιω, :διω: 9::οά ἰἰἱο 2:πυρου·:

[κά απίπ:Μτ::: :1::έάαπι, (α ποιου::

|:9:::πτιζ: ρο2:Βαιέ:, οι:: πο:: Μο:οπο

α:·δι:ήπω :β πιο:·2ισιοι : οιω::·έ:α:·, α::

ρο::.Π:ισ |:σο::ιι οι:·θΙΜπ:π Μ ΗΜ.

ε: 5ΕΔΜΙο απο:: οποιίροτς|λ·ι: Μιάν::

αυ·Β:::·έιδ” άκοοιω μπώ Μ::ιβοιαβέ

:·:$ΕπιΕπέ:,ά: οπιπώσκ οπαί:β:α]: έιδίο

ΟΜ:Ρου·: σουιπιεβι::οκο :::πΛοοπ οκ::

:Ιπω!::Ι: υπα!:β:2:σω έ: 9:ιο/::έωσ

οΜ|ἐ£::ι: : «]καυ·2ικο·, απρ:κά:»:: απο.

ρω:: :ια2°α! :εωρο,κω οποίοο::

1Ι:ο: εἰ:|ῖπαο ΒαΙ:::·: αο·ο:Μ::οπ.

η Συεωω»ι ροκ:: ρακουι α::ιι›·›·‹Ή ακί

ο·ιωκυ·:·»: οπο: "πιο : ι]::Μι»: Μ::

οποιον: :ο :Πισω απο: “πιο :ιο·Μ,

οι:: ρωι::Μπ

ω: $ΜΜ:ΜΜΜ::ραιωπιβΙ.:ψ ΕΦ::

ὶπ£νικ:ἰο ::έ:::απι αΙ:τ:::ια, άι:ου:::Μ

ά:ά::·Ι:,απ·β ΗΠΑ: ρ:πίέω έποικοι::

:ί:2,βαο:Η: Ιοσιπιβα:πΣκω. '

η δΜΜ!0 @ΜΜΜ :ἰΙ:ἄ:,‹Ι::ὁ‹ἰ[ ἄα»::

πω:: είπω· ο» “Μ” :ουυπω:: :Μω

ικ»·:::ΗΜ απο |.ναβ:α:βα:"τκΜ,9κθέ

οπο ΜΜΜ: άπο:: πω:: πο:: ::π:α:::::

οι:οά |οοπ:οιροπ:τοπυπ ραιωΙ:Μπ

Η 5Μ:α:Μπι :Ι::ΙΜΜ 5:πα:·ουι :[Ι,οπο:Ι

βοοπ::Ιάι ΜπαΡώΙΙ::οικηβ φοβί

Ι:α ΒουιΙ:Μκω :οπυπέωι:, ιση':ισ:

άπο:: ά:Ι::ωμί:ΙΙ:οο·ι.

η 5ωω:: άΙ:ϋ:.ιμοέ ΜΙΒ:: ρο-β:: ά::

Η::::·έρ:·ο πωΙ:/Μο οπο ?κο Ραπ:: ο::

:ΜΜΜ β: :Μοοπ:»ιίαΕβ ά::ί:»·έτ/ΐ·

ά:ία-βου·:: έ: :οπιί::πωαΙο:::βία:πο

ώι,ι::Ι έ: ρ·ι:[::ι:ατιάο, Θ· Μπι/άι::

:·ίιν:: που: κάμπου· ώ :ο οι:: Β βά

Ι:οβοο·Ιοκο.Τπέιω· β /ἰ: αεπιβ:::: έ:

ΜΗ, @·βά:έκβοτ:: :ί::, ιιτ/ἰορ·.ὶ, α:

εἰ: ρα:·:πιἰο ρπ::ΡΜ Ρο£:ἐ`ίω:ὶ,ῇἄ:

έκβοο·ΙΙ:Μοτοβοτακ22ύω ΤΙ:Ζωπ,"

ροτ::·:σπ: σο! αά/ό!ο:κά:σπι :οπέ:πισ

:ια:ἰο::::π°|ἐιἔἴαππ.

Η 5ω:::2ιωι εδώ «ΡΜ Μο.: δ:.:?ία έ::

:ύ:Μπιιοπ, πο! ι]κοά κακο: πο:: κά::

:κά άπιστοι ΙποΙ::δΙ2αΐ/κο μπα κ. β!.

οποιίο Ρο::|Ι::: :οπέ:Μπαι::: 6:ΗΜΜ

πω:: π! Μπέτπ:9"Μαο·,απ πω::

ΜΒ: :ου:σί::πιια:Εο.

η 5ωτι:::υπ έκ:: 9::Μ πισω:: ΡΩΜ##,'

ακί τον·Ιππιπν, πΙβ|η·ο |›οπιἰ:ἐιἰἰσ, τα:

ΡΜ υπιώ::·κπι,ο· |ϊή/ίω:::β οπίαΐαΜ

οι: ω» :ιο·π:ιΙΙ:::· :ο2οιοβα: πιώ::

Σ δ Ϊ: που.



:Η ΒΕ Μν1.1°ιε Ο`ΥΑΕ$ΤΙΟΝΙΒΨ$.

ασκ πκΡο::υ·έ:[ποΞπ·ί :οππκ:. >

ιο ΨΞ›·8ἰκ:κι|›τοΙΙ:£ἔ:Ικ τ:»·:·πω,ς_ο· :πω

Ρ:: πέπιβπρ·πκ: , 9!!ιδ μινι-ι Ρπκέπο

“θ”

οι νἰ›Χἰκἰ:ο·πΡΜ,πκ ?απο :κον:π·Ρπκία

2π›·,(ρ· «Ιππκάο.

οι $2π:π:πνκ πω: ιΙπὁά κακία:: /ἱἰΙιἴ έκ

©Ω|2ἰ¦€ΐΗ7'ἰβ πΠοππ :αρκει επυ·:Μ:πι

ρπ:ι·:,πκβπ:π2πκι κακο:: Ιο:πκι.

η (Ξοδκπο πωπω:: :οκ2υπ κα2πυ·ιΐ,οπίέ

[πει:: Ξπά:π·.

η νέκβ ω:κι!»·ο κιπ!ἰ:›·π κοκ απ ω.

:οκ::βο π/πο 19.Μ: , οπο: ραπ: β·

πω".

η 5 οιἰοκυἱ:π,ιπἰ/ἑἰρ/π›κροἰἰπὅἔ,π:ἰ παο

και :.ν:›·π :Ιππβι·προ!!πά,πκ π!» πω

π: ροβϊ: άέκ:ΙΜ.

ιό Ωοδκοῇ·:π.σ ρπΙ:Ισπΐ,πκ Μπέκ ρ:::::,

επ.·Επι :οδκοβ:κ: έ:ΐου·,κ:τκ.

η 5:πιπ:ο παω:: κκε”ΜΜΜ ρω πω·

ἔπ[ἰπκι ΜπΙς/Ϊ:ΙΕ: κπκοππκι Ροβἰκ2

.Με κ:: :ππ::ἰ|π›·ἰ έ: ύπκκοπἱ ?Με

παοκ ρω ΜΗ κιπΙ:19:2ο ωο”πω ρ:

2ποβ :πκε:!ἰ.ι›·Ι:ππκι ππἰ: οβ:κπ:τ:

ὁπκκπ›κ 22/6 Μ: κπί!πκι , ποπ: απ·

ά2εκάππ.

Η 5:πιπ:ο :οπ:Εκ::πυ· ?Μέ Ραφίκ έκ

εδά:κικαιοιιάθπ: Θ· πύ/6!π:2οκ2βια

κπ:Ι:βείου·ποκβ:Ι:κάπ :οκπο::2 σ::

:ο:/πΔοέ:κ:::,οπο,·πω :οκ/Μο ρου::

ἄα£αιἰ :οκέ:κικα:Εοκυκ π:δ “οπο”

:Εοκ:κι#ὶΡο:Φω α,"Μπο πε! κοκ

:οκποα:Μ [φΙ:κ:ιοπ: :οκιἰσκκιππΩ

πκἰπὁῇἰπὶ:,κοκ /ί·οπ:ω· :ο:·ππι ηπα

κ2οκ:κι,οπέεί πω.

σ; 5Ια:πιο έ2::κι:,οποι:'ρο·ο 2πἱἰ κσπἰ:|ῖσ

:Εο £›κ1οο:ιπ:π›·Ραπ.: Μ:υ·.::·πτπκι,β ἐκ

:Μακ ποΙπκιικ: πρωπιπ»· αΙιπιί ΙΜ

:π:πκι,οπο‹ἰ8οκ:›·πΙ!::›· έκφοκπ: πΙΕΞ

Ρ:Επιυκ οπο οπικύπο τκα!ψ:Ζπ,οπο:ΐ

|:υ·πποππο·.

.ο 5τπ:πιο :έπέ:πιπ Οπβ:ΖΙὲ :οκιΕκ:ιπ:·,

28% κπίΙπσ τὅμὶἰπιπ:· ο·ς|Μπ:π "κι

?παοκ :κιΙ:ρπύΙΙ:: Φ·-|Εκ:β·ππεί:,Μσ

β :£ μ.:2!ΜΜΕ:27:2 2κ::ς›·ἑ »·ψ'Ι:π:π”,

β π::πίπ: @οάπο [τοποσ έκ :πω Απ:

2ίκο ιἰ:ο·οὐπεἰ _ιίπωκ:π,· κά :ΙπΙ:π::κι

επ/Ι:!Ζ5,0· ε!» π:κ‹ἰπἰ|ἰκ: , οπίιἰ ἱκ

σ·π· ω».

μ $:π£π2ιἶ:ἰπἰ:π£π Ωπ-β:Ι!έββ:ίπτ :οκ

:κι τάχαο” πέΪο›·:βκ:κ|ἑ:πκΡο_β

π: υ·::ου·οπ::·έ σο›ι2ο·π πό?οπικ.

μ. Βπκκπκιβί2 κιφπνκ ρω· :ἰπΙ:π:ἔ/π

Ρο· οπο” σ: εαῇώ ::νωμτκα;β «Η

επί: :Σπα π:κΕπ:,ψ· :Μωβ εξκο:πβ

β οπκκπ:κ,πκ :π:π/ἱιοὶ:πκ.

; ; Πέ:2πό:κ: ρω :π]ιιοά: :π›·::›·ιἴ άσος:

|:κωκάο :πκι,Θ·/οίπ::: :Μαΐ έ: οπο

επ›·ε:›·πιέῇι:νπκτ :οκά:κιΜωβ:π1?ο:

απβέία: :πω ω::,-πο , π:Ι ::δοποιί

οκο!:β:Ιπω :οκυκΕκπ: : :εκ ροβΙ: :ισ-οἱ

_βάαΞπβοτ.

34 ΜΜΜ.: οπο Μοπκάπ/Η:κ: ρ:π:φἰ:

"πω" πΙἰ:Χικ:ἰ κ: πυκρίάιπ Ιοι]π:::σ

Μήλομε” !ιβω·:κιπυκ,φ· Μ: κἰ

Μἰοτκἱκ:π ἰο:π£πσ :β,πκΡο2:ήφοπο

πιο μεκπνκ ΕΠέ ππ[::π.

η· 5 ω2π:πκι εδώ φαωοικκΜοπο κα·

Ι:|ί:Εο κοκ ροβκ: απ: α: Βοκκο:ρο::

/Επσ οικ::!Ιππέ: .ο οπκκο οπ:κάϊ Με

κΙΙπ:κ,οπΙπ :ἱρ·οιἰΕιἰἰ: Νικ:: πω”

τω:: , (απ: :Ι ρι·οκιῇ”:›·πι:πκ “και

ω; :Ξ::!!π1έοβδ'πβκ: Μακάι σου

μα.

36 5Μ:ια:π>π ιδσκ ω:οΜπἰπ Μπα κα·

ακΙ:Μ: ά:ί::πκ: ρπΗι:π,·2 , β οπΜπσκ

π:κ‹ἰπι· άοπιπκι,ιι::ροβώΙοκ:Μ Μι

άπ:,ο· μπαι κοτκΙ:Μέππι :ὅκιἰππ:,

φ·/ποβοπ:κι:υ· :οκά:κικ::ιο·,π: Π·

ω:: οοκπ οτκκπι οποίέ::”:πο·:ακ πωπω

έκ ππ]Ιοοπτ 2:κιροι·: Ρ:ψ::υ·πή έ"

ΠδΖ , ρποπ:::πι·.

;7 $:π:π:π›κ άΕ:Ι: :βοά ονκκία &οκπ κο

κιΙ:Μι ά:ο:πκ: πρρΙΙ:πτέ κω·:ά2 πι·

2:ψ:έΐΙ,:ποι εκοΜ!ιπ 9πάκι άκι»·πο!π

Βο:πκ :ιστοτόπο ά:οἱ:ο:π›κ|ἰκΒ πορ!ό

Φακο.

ο



ρε Μνιτω φ3Α εετιοΝπΒνι 1”

αυτιά:: ΙΜ: Βιο·:ϋ.

. ε: $:α:ιι:ιοπι ω.:“ω έκ:: :ριΜ Μωρέ.

Μ: ὐπρω:ἔ ρυβέ: ο!|:πάέ:απρνο :Μία

βίο Ι»ικ»πω ρο::::: ::πρωιΕ πωσ.

ΡΟ Ν Ε ώπω:::: Πει:υ:ο,:ρ*:μπἱ- Φ

αυτη; ::Ι::ριέ ιιιι!πεται:ετΙ: , ΠΠ..

ω:: ρω ραπ:: Ι:!:ι.εοπ:Π:8: ςυίειιο:1;

:ιΙἰςιιεπι ο:::ἰἀαἰ:,ΓοΙυει: Ι:ρ.ιπ:ΙΙο.

Λ:::ὶόἰ:Μ: :1ι:ί:Η αΙι:ριθ υιι!:κι·::

::::,8: :ιεευΓε:ιιε ‹Ιε ιιυΙικτ:: ::οπτιρω

"ω, ρ::Γειπ:Διιἰ:ΙΒ , 8: Η:ΜιιΠ”ο:οε

ά::ά::,ροί: :Η ω: όίω:ΙΙι·: ικιΙικτπ

:ιτε :ρωταω εΆ ε:: Μο ιιυ!:ιετο:οπ

ό: ρο:εί:αε εδάσωπειιί::!!ύ ει::ευΓα

:στη έ:: ππΙΙο Μ::ί:::ιτοόό φωτο :η

εωαιω: :επε:ΐ:υ: ω! από :οπ
τυπι ΜΑ:: α:: ρωτά ιπΕΙ'Ι:·:::Ιυέα :Μή

Έυε:ϋ:ΓοΙϋ :Μ :οπτιΐ ΜΕ: ρ:ἰ:πὸ υί

«ω :επε:ῖ:ιι: Μ απιτιΐ :ε:ΜΜ

Εάειιιδ6:σε πό ταύτα: 2ἄ ρωι·:Ξ.Πί

6ο σο :·.Ιι:οά ει::.Ιο:Ι.:ου:Π Ο:ιρικ;.8:

|Βό:·: Ηά6υ:Π.Π ίἱὸ:ἱυίΐο:. ; .ρτο

Α:1:οΗ0.8: “ω.ω ρ:ιπ.!Ἑ:ρ:ἱ!Ξι:ἰΕ

ιοσ:ΐ.!.μπ Η.υηό:: Η:!οπιΠΒ::ε πο::

ά6€επ: ροίἶε κοπο:: ρ:ο Μ:: :ρώτα

ρω υιι!πετο.Έπι: Μ Μ:: :ΒΚ πω

ικ.8:Βο.Ι.ΙΙΒε::υε.6.ρ:·π.:ριἰἀ μι::

τα: ςιιο:ἰεε ε: :ουε:ιιι· :η ::Ιηιιο,πό

αε!Η:2Πίω::Εο,οβιά σου! πό το.

Μ:ιιιι::ι::ΗΜε ::ό8νιιΠ.2.(ΕάΕ ροή.

Β2:ο.Ι.::δ ιιοηίΠ:.β.εϋ ρπό::έωικ.

Ε:ό::.ὶ ιιἰάειυτερ απτο: :τι ΜΙΒ::

ει: :ω:::" ωσπου: ρεπηὸ,:ῦ πιο:

:Πει·8 ΐυ:::ί: :Ιι1ΪΠ£ϊ2:Β5,:Ι: Θεό Μ

Β:ΐ Α::μιΠ.Ι.Βοί:: Γ::έρ:ιιι·ς.:ϊόε Μπι.

:::Ρε::!.:!ειπιπ5.5.$ερΙπι.Ρ::::οι·ω Η!

:μισό ρ:οή:ιτϋ εί:,ρ:ο ρ::::·δ:ο Πε:

Βε:ιι::ιτ: :ΗΜ το ππΙ::.Ι.ή.8: :ΕΜ δ

ό::ιιιί!.Π πο:: ρ:ο οο.ἰπ 6.5 :ιίἱπωε.

δο!.Η:::: :·|υεΙΝο εόπτυοί::·: άσκε·ω

ττιἰπετιιτ:ςιιἱαἰῖἰΙΙιτ‹ἰ υυΙουε αρρα

ι·::Επι: :Πο :δροτε φαω: ΐο::::Π::

Εάο5υπο:οσ :ευέω: :κι ::ιάΙ!ε.Δ:.Ι.Ε.

Θ.

3

Ι:: 5.8.‹ιιιο.Ιε8α.Η ειπε ω :επιρο:2

από ::ρρατ:Β:: υιι!πυἱ τηοτ:ΔΙο,9› Ε

:Μυ οπο: ::ιπιΤ :η :ε:Π :οηεω·πυ:.

Δι·8.:Ε:ιά Ιεε:.Ξ Α:.μιΕΙ.Ι.:ριι οαΜί:.8:

Η:: ΓοΙυί: :Ιο.Πρ.:Ι:: ΜιιΠ:Ι.*Ι:Ξ ρο

πο ει, :ῦ:ἰηε:ιι: Η: Π:ιτυ:ο,:ριιδά :ρά

::ιιικρ Γκευ: :ΜΜ:ϋ ει! ::ΙοπιιΈ ΔΗ

::υΕυε,:ρ :ΜΒΜ ρυπίετιι: :ρικΜπ :ϊ Επ

ΠιΙ:ίΞ Ροπή: :ΗΒΗ ει::::ί:Π: :πο:ἰὸ :ρ

::ιιΜέ ἀεὶ: ί::Γι:Ι:ιΈ πο! ροι·:ί::ϋ :Ιο

πιιι:,ηυ:·ι·Ε:ι:: :κι ιιίάι·αι:ι:: Γεώ:: π!

άσπ:ϋ.8: υἰὸωιιι· :ρ ίἱο:Βηιιἰ:ι ΔΗΜ'

Ιπποηε ὸοωιιε,8‹ ρο::ἰ::ιω :Μπε

:ικ.:Έά: Ιε8:ι.:.Ι.:::·:ε:σ.@.!ιοε Γερα

:υΙ:οπΓιιΙ:Π.:Έάο ιι::.ίἱἐρΞ.Ι.ςε!ἱδε:2.

δ: !. Μ Η: ::ό:ίοθ:ίΒυε. .‹ἰε Ιεἔ.ἰἰῇ.Ι.

ρ:ε3ἰἰ.ἰπ Η.8: ΙΒΝ ρίεη.Ι.στε·άί:ο

πω:: Η. "Ξ Η Με:: ω:: ροπί:ιΈ ίἱιἄ,

Θ: πό Μι:: ρυΒΗ::ο πωεωι:,:ιδ:επε

ω: όεΠ:ιτοτσ:,ίΒ:! ΜΜΜ ρ:ρί::::0.Ο.

ά:: ορ.ριιΒ.Ι.ίο ατεΜ·ΐεί:ι.8: :Πιο τρικ!

Η: Ιο.ριι6.Ι.ή.€.Π :Μιά ΒΧ:: ορο::

ρυΒ!.Ι.Π Ιερε:οπτ.9. Η :εππω.Εεοω

:Η υίάε:ιι: :ρ ηοπ:ηἔ ροτ:ίου: δ: Μ·

ρ::ΓοΙο ιπρΠεο,8: :πε:ί:ὸ τό:τεΙο

εδ:::μιί:ι ΕΝΠ όερε: :ΠΕ ΗΒει·ϋ ιιΓς;

ει! ::αΙϋ.:Εάσ Γετι:Η.θ.8: Η.‹μτο‹:Ι Μ

ει:: :Ιαπτ.Ι.ροπ6.Ε.Ι:εω όοπτυ: ειρ

ρ6”3::0:10ιΜπ:: ὸοωἰ:ἰΙιιΊ:ιι: ί'Εό0

ἱπἱιπ.Ι.Ιε:: Οο:ποΙ.6.Π.:ίάε ειόυΙ:.Ι.

:μή άοτπϋ.ΙΈάο ιιἐ.ἱπΓρ:.Ι.ῇ.ῷ.Ιἰ.ΒοΙ.

νι:Ιο:ι:: :ρ :ιρρεΙΙ:ι:ἱοπο σΙοπτυο τό

:ί::αΐ:ιιτ πιά:: ώΠιο:ιιόίπο Βεπε:ει

Ιἰ:εριι:ι ακρη:: τω:: ΙΒΝ:: 8α:.ιι: Η:

οο.Ι.1ῖ:ὶ ι·εο.& τ:: ιΜΙοθε6.4 :επιφ

πεεΐ:€πιριιπΞω.:Πι! Κε.. Α:.ΙΙ.Ι.ιια πο!

παι·ε:οε.Β2:: αιάδ :ρναΠ.:Π 'ἔ.ο'ε ρα.

* Μπι ροη:: :·οιπίπε:ί :π Η.πω:ο α.

υἰτα:ἱε,ειιιὸ‹ὶ Η έ:: Μην.: :Με ω! α:

Πω ?εδώ Ηιετί: Μηιιοό ττκιΙεδ:ίύ,

ω:: εοτυπνυπο Μ:: Με! ΜΗ:: ω.

παπι:: ι·αΐεπ:ει:ε :6ιπιιηί :ΜΜΜ

“ΗωΔΕΗδ:οτέ :ΜΒ ραπ:: ::::ι:Γιέπ

:.



ιἱφ ΠΕ Μνι.°τι: αγ.ιιΕ.ετιοΝιπν8.

Βτωιεειάιτ επ Τιτιιι: ιπ πιι!ει,πει :τι

“το ι:όπιιιιτ ποπτιι:ιιιιίι , ό: τιιιΕπειτ,

ροθετι τετμιιιιτιιε ι ποιείπιτε πει ετι

Ριταπεο,πει τω πε ειιπΓε πετπεπιτ

ίπ ΐοττιδΡοτειιιιτιε ό: εότπππιε ειπι

τατιτ,τιιοειο οπετιτπτ,πιιοπιιι εόιππ

πε πιΠπ,πεΙ επιι·τι παπι ιπ εεπτιι εό

τπτ,οπιιτ ιππτπιιπιτ Ρπειιατ ετ·ι:πιπ

ιιοπξ.ιΈτιά εμπ.ι.π ειναι: ιπ ετιιιιιτ

ό.ι.84 τω τεε.ιπτ.ι.οιαίιιιι.Ιτέ οποά

ιιιιιπει , ρπριΙΙι, 8ε .Με ωττωπιιπ

πετιοπε πό τεπετιπιπτ,πιπειιιτ εΠ”ε

ι:ΔΓπε.ιΈτιά ΣΥΙΙο.ι.ίι οπισ ιπ 8τεπι.6.

ι8ποΓειιιιτ.8ι πω: Ρετ τε&οτε: Γει

ιιετππιιτι ό: πιάετπτ π) πό πε ποπ 4 Μπιτ πε εόΓπετπάιπε.*Ξεο ποιά σε. τ ι

ωεται οι πεπιρο!Ιεπιπσιιτ Εκ,

κιππιτποΐο πω" :Με πετο.ιιεπι.Ι.

Γετιιπτ.9.ιπόάπιί.8:Ο.ιιε εόιιι.ιπάε.

Ι.ι.πποε οικιΙιτετειιππ; ιι:ιτ,ετι:ΐ. 6 πι:

πιέιτ,πο ι:επειπτ οι: Έπειι.$οι.νι:ιεπ

:πι ιιιιιιπΒιιεπιιό πττιι επ εποε εαπ

π,ω επ ττοεπιδιιιοπε πιω ιππ!επειι

Ρετπεπιτ :κι οτείιατειπ άπιε ιΠπτι ι'

εόιπππε ίιτιι€ετατό Ρετ ιπτα οκτώ

διιι:επ ε: :Με ετιπΓει:ρπτι πρι: Ε0ΠΙο

πππωω ωτοπ,ωπ πό|ιοετα

τπτ:οιιι: ποπ ει! απο οποτε Γοιπτε

π: οοιιέπιοκίι εκ πω» ετιπΓιι Ρετπε

πετιτε μπει-Μάιιιτἔ.Ι.ιἱ.Ηῖοιι€τιἀ

ιπο.ιετ.επιιι.Γεά οπτιπ‹ιο εοιπιπππε

πιΠιιτ ιεπετπτ ιπ ρτιι:ιιι&ο επι-π ιτε!

ίιπιιΙι,πππόπω:Ι Ρωπέ τοιπωπε τε- δ

πεπτπτ =πιεπιει,ιπειππ,π ΜΜΜ

ιεε3Κεΐρόοεο,πό.ιϊάε ειιιιιτ.ι.Ρεπ,

θ.ιιε επιι.ι.6τω Π: ετεπ.εόττε.ι·ι·.

ἔπι 8: .ι οπιο.Ι.τ›τοΓρειιιι.ι.πό π!ιτετ.

.πε πω” πρ :ΜΜΜ πό ιεπεΞ

τιιτ,Βιειτ (Με ωττι.ι.ωτι1τω.ειι.6π.

:ά $γ!Ιει.Ο.‹ιε Πεει.Ι.ιι.Ιι€ οπια Πετιπ

τπιπ επ οάιοΓππτ δ: :όσα ιπε,ι8ιτπι·

κι τεΠτιπβεπιιιι.ιιίάε Μετὰ μπω

Ι.εό ςπιιιιι.8: τα ειιρτειΤοπτ ιη εαπ.

π: ππΠι ιιιάι.5.οποπιό πετὸ «πω

ἔιτ.8ι π” είὶ πεπιεπιοτ ι'ειιτέτια.Ηί

ε ρα.π.ι.ιπ ιτιετιιιιιι.8ε με πτκΓεε.8:

πε α&.8ι οο!ι.ι.Αττιπππε.Γεά Με- ά

τπτ ει) ιιεετετιῖ όιςαποποι:ι πιΙΙι δ( σε

πω" Ρππιἔτπι οι: άεΙιᾶιι ιιΙιοτιιτπι χ

επιιι.ο.ιι. ετ ιιοτπιππε Πειτε ποΠετ.

Πε μια ἱπίἱτπιιπό τεπεεΐτιιτ μοβ:

ιποπιΙιπιε3Πιι: ει; ειτε τεπέτπτ,8: πό

ιιοιπιπι εοτιι.ιΈπε πω” όειε.πεΙ

ειππι.ι.ό.Βα:ι: ιιθιο.8: Ι.ιι πιπτει.ιι.

τεΓρό.8: Ι.ρε.8: ιτε Γεπτιτ τω.οποε

Με: μακ εΙΙεΒιιτι εόττπ,οπὸ‹ι Πει

τιιτπ Πιτιρ!ιει:ετ δ: ιπιιιιϊιπέϊθΙοοπι

τπτ:ετ8ο 8α:.ειποει ως π: ιπρτὲ ιπ

ποεοπετε.*Ιτέ Ροπε εότιπετι πιω

ποιο @πικαπ Ρετ8:ιπτι , οπόκι παι

οπος; Γεεετιι ππιιτα πό ιιοτπό ο τω

ιπε,ρππιιιιιιτ ιπ :από !ιΒ.τπο‹ιὸ Διι

οπτείεειτ πωσ :κι ιιοτππ ΜΒιτοπ

πε, Μπι αΙιοιιιε εστιάιικιτ,ππποπιά

ιιιΓιΠτιιιοτριιπιετπτιπ εεπτιι ιιωεπ

(πι: 9ο πωττΕπε ιιΙεπ.Βρτειττοτ.5.άο

πιππτ.8ε ιπΠιιάε ιπιπτ.ό.Ρεπ.8ε Με

ιπιπτ.Ι.Ιειι ΙπιιΔ.*Ιιέ Ροπε :οπτικ

τι ιτι ΓιππιιετζππΙΙπε πω εετωπι

πηιοττετ ιιττπ :εεεε ειιιοπιε ιππέτπ:

είι Ροιπιτε ρΞεεττΞέπίιςπιο Με μ.

πιεπιτ9Πιε Με πό:οπιπ Ρειπεετιι

ροττπιπτ πιο πιω ποιπιτιιε,8: ποπ

πιο οιΪεπΓ:ι Ηειδάειιιτ ΙΒΝ: πιρπι:.

Με οπι.Ιτέ πιεπε Μπιτ πω!) παπί

πεε ειποπεᾶιπτ ἔιτιιιιε ό: τπ:ι!ειιειιτ:

παπι αιπετε πεπετ Ρτξιοτ.ιΕπε πΓιι

ππει.ι.π επιπε τω.;.ιιε π ιπιετ τω

πιιποε.8:άε Ιε8α.ιιι.Ι.ιιό πτωτ.66.

Με πιοτ.ιπιε.Ριπιοτ αυτό πό ιιι‹ιε

τπτ ιπειάετειπ ΠεΕπτίι: π: ετ8.Ι:Π.ιε

πι ΡιιΒΙ.Ι.ιε ππι!ιι6 Ροπε εοπτιπετι

ιπιι.ιιιτιο,πποά οπιεππιΡ Εεεετιι τι

Ιε ιπ:ιΙεποιό,οπιιιοει πο ει: εεεπιπ.

τε,8: πεπειιτ πτειιιετατέ Βιιπι.παιιιτ

πι: οπιιιτι πό πεπίιιπιτ,Γεά άεπππειε

πι!
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ι



οτε ΜνΙ.1°ιε ο_νΑεε°ττοΝιτινε. α!!

πιτ τεστ πιω :Με τιιιιΙεδειΠ- εσω

ττιιίιΠε,8ε ει: Με άειιιιτιει:ιτιοτιεειτ

ιΠε τω” τόσιετι:ιτιιε:ιτιοάο εισαι.

τιιτ τιιιιιςό. ΜΒετε ιΠε τιει;ιεεττιιε

τιιετατέ Βατιτιι.8ι ιιιιιετιιτ3, τι6.:ιτ.ιΕ

ειε ιτιοΠιε.τεΠ.Ι.Ρεριτιιωιυε.σ. πιε

ττιιτιιπε.8: Η.τέ τα.ιιτιι:ι.ι.ειιιτρΙιιισ.8:

ιτιίὶι.‹ιε εὁττειιετι.ει·ιιρ.ῷ.ιι.ᾶ ετε.ΓΕ

τἱε Βο,ιιϋετ.ι.‹ιιιι ειΐ τιιιιιοτ.6.πειι

ωπ.ι.ιιι ωω.ς.ι.ιτε τιιιΐετεπτίτι είἱ

ιτιτετ εεειιΓειτιοτιέ 8: εΙειιιιτισιιιτιοτιδ:

ιιΞΙιιιεττιιε τιό ροτείτ ιιεευθιτε απο
τιιιιιι,ειιξ τιοιτιιτιε ιιΙιετιο,Γαι τιΡειιι“ι

ω”πιεσε τιι.τιδ ΒεΠ.ι.υΒι ιιιτ!ε

τιιτ :μιά Εεε εηιτείἶιιιιιξἱἱεόττἐ ω.

άετιιτ 9 Πε:τι:ΐ τω τιστιιέ Δεωιετ,π.

τ:τιΓιιτε ιιιιιετιιτ: ιιτ Ηἔάε ιιι.ρεττ.ι.ειι

επί. 8:ι`:τιττ`εᾶιῖ ιιιάετιιτ ιιει·Βιε ιτε

"Μπιτ ΙΈάε ιιι Με ιιοε.Ι.τιιέιιιε.Ιτέ

ιιιιιεο τι, τιιιιτϋ Επι: τιωιπωιο φιέ

τιῖ :ιεειιίΞιτιο,8τεεόττει.Ο.άε ιια:ιι.Ι.Π

ιιιτ.Ιτέ τειιιτϋ τα ε6Γεειιτιιε Ρετ Με

3ετιιΐειιιτιοιιδ,ευ:ιτΠ τ”τιιίΐετ!ετ :και

Πιτιοτιδ,8: Με εεειιΓειτιο δ: ετιιῖει:ι.

τισ ΜΜΜ ιιτιιΐ εΠε&ιιιυτ @τιοτι

ι1ι.ιιΓη; ιιιτ.ι.ι.ιτι Επειτα τι ετσι ιιι πιο

ιιο.Ι.ίι Ρετ αΙιιι.$οι.Η2ε ωιι.ομ.ιιι

«Μπιτ ττιειιοτ,8ε ιτε Γειιτιι'.ιτ Ποε.ΓειΙι

εετ φαιά άειιιιπείειτιο ΜΜΜ ριιττε:

Μπι Με: Φωτ: Πτι: ΜΜΜ ιιιτιε,8ε

ιιιεο άιΠιτιειιέιιιΐ:τοττι€ ιρίιιιιι Μαι

τιιτι·ι ι·εΓριειτ ιιιτετρ τετατίο Πε Ματια

Γοτιιιιι ιιιτιε εόπιιιτιιε,ιιτ ΡΙετιε ιιο.ἔ.

:ιο οΒίἔτ.ιιειτιι.5.ετι5 τιιιεττιτιιτ.8: ιτε

ιιιτιι ματια ιιιτιιαιτε εε Βέτο Ρετ ιιι

τα Ετ2:ι.8τ Εετι.ιιε ιιιτε μττ.ι.ειιττι

ιιι.ειΐιε ι τι: Ξ.ειιιε.τιεε οϋ.5.ιΠε.

Σε ΒοτιἱεἱΒ.ι.‹ιιιι ού ιιι:ιοτ.ι'.:ιεειι

ΓΑΠε.τιιιιι ιιετΠ ώ ιιιι”ρε&ιε ιιετιιιε

εάιδιωιιι:ιε τιό Πιιιτ πιιτιυετιιιιι,ρετ Ι.

ρτω!.ιΈςιιι Ρετ.τυ.ι.ττεάιτοτεε.ι.τετ

ιμω.τιτε ροτιε εοτιιιιιετι ω ιτατιιτο

ειιιιτειτιε , Φ ιιιιΠιιτ Μι» επτα μπει::

Δειτε» ροτι.ιτε ειιιτειιιῖ: ιιτειιιιτ ει,

@τη Βιιιιιιιιι ΡοτεΠιιτισ ιτε: εετι:5τιο

Ρτο αττιιιο,ιιιιιειιιτ τμιετιιοτ Μπή

τιετ Μια ιιι ιιιι,8: ιιτιιῖ ειι|τεΗιῖ ρε·

πετ εοΓιιέ ιιι τετται:ὶ τμιιιιιιτ φωτα

ίιιιτ,ειιιιιτ είΠ:τ τω” ειιιτεΙΙυτ , 8:

οιι·ιτιεε ειωσι Ψ πό ετ:: εοτίι.ιιει

μπα!» αυτ” ειιΙτεΠιιι Επι: ιιιιι€τιιι

ΠΠ: ειιιοτιἔ Μτιειιο τω μτειιι&ι Μ·

ιιΞτ:ηιωττιτιιτ Με επι οδο ωιιιιιιο

τΠ :ειιεεΐιιιτ πο! ατιἔ,ετι και” εοτιιιτι

τιιτιτΠ.ΕτρτιπιτΕιιιάετιιτ9 τιιιΠιι; τε

τιετιτιιτ:εμ οι ιι6 €ωι ιτιιιδτυε μια”

τε ειιτιιιιτ,ετεο ιιιιΙΙιιτ ιτιιιετιιτιιτ ιτι

στι-ιιετοιω ο σε: Ρα:Π8 τεΡοττ:τιιτ,

ειΤτιιτιτιι ῇ›ι άεΙιεειτείιε ρωτια,ιιΒι

ειὶ ὸεΙιᾶιΐ.Ο.‹ιε Ρατι.Ι.ί5πειιιιιιτ.Ιτε

τω: ιτι ετιιιιιιιιΒιιε άει:ιετεΠ'ε με.

Μτιοτιει Με ειιιτιοι·ετ.Ο.άε ω».

Ι.Γειιῖτ.Ετ ιόεο ιιιτιετςιιιΓειιτδτιιΐΜε

τιιτιιε είι,ιι6 Ρτιιιε τιει:ετ ςιιειιιιιιεττι

τιειιτι·τιοτϋ ροττ:ιτιοιιε εοτιιιετιιιτε,

τιωιτιι τιε ετιιιιιιιε ιιιιιεοτιίιετ.Ο.άε

ρωτι.ι.‹ιιιι ΓειιτειιτιΞ.ιτι:Ιειἰειιιτιι τα

ετιιττι ροττ:ιτε ατιιια,ειῖ ίιτ ιιετιτϋ ρετ

Βατιιτιιτιι,8ι ρετιιιτε εδτιιιιτιιιι.Ο.ιττ

:ιτιιιοτϋ ιιΠιε.!.ιιιι:ι.ιιΒαιι.& ιιι ειιτιι.

άε αττιιιι.ιιι ρΙιι.Ιοειι.8: ιιιιιτιπιθιιτι

ιιετ.ιιιῖε ετ ο ΓυΡτ.ἔι 8α:.Ιτε ιιοΙο ετι

τετε πό ι1ιέετι1τ ειιιι τιό οΜεπιρει·π

8εε.ιιτ Με τεΒιι.ιιιτ.ι.τιδ ροτειι.Ιτε

τιιτιοιιε άιιιιιτ:τιοτιιε τιιιιΙιιοετ εστι

Γιιευιτ ιιΒΓοιιιι.ιι·)τι Ιεεειιι Ατμιιι.ι.

ΓειετιιιΞ.5.εύ ιιιιττιιπιδτε.Ιτε Βιι:ιετιιιε

είι ιΙΙιιιιι ροττατιτε αΒΐοιιιετε,ιιιιιιιτι

:Ποτ ιτιιιοεοΞτετ εοτιάετιιιτε: ιιτ ιΕάε

Ρωι.Ι.ιιιΓεπτε.ιιΞ Με είτ ιιειϋ (ΜΒ

ιιιιτιο τ:ιτιτίι Ροττιιιιιτ.Ιτέ ιιιεεττιτιι.

ειο,ρΙετιιτις; κι ‹:!ε τιι.ιο ειεςτ,ιτιιτ,ΐπειτ

ιιειισει·ε.ιΕάετεΠ.ιιι.Ι.άιιο Πιο: Τι

πω Ι.τιιτοτ.εεοιιττα τιιόετιιτ 9ο ω.

τ5τιῖ που: εοτίι τετιετι άειιε:ιτ 8: μι·

ιιιτι,ῷτ Ρετ ιιιάιι:ε εΙιΒι,τιιιόά Ετ ἔπ

τ ε:



Με ΠΕ Μνι.1°ιε (ιΥΑΕ8'ΓΙΟΝΙΕνδι

ιεεωιωιι Ιοοιιι:ειιια ει'ἱ ριιιι·ιΒιι:Ιε

5ατιιι· ιιΓιιι?ι·ιι&ιιι ρ!ιιιιιτιοι·ιιιιιι Ριπ

ίοι·ιιιιι , Γεραι·αιιιτι ειι€ίτι.ιι· ιιι ειπα

Ρι·2όιο ΓερεΙιατιιι· ὸειῖιιιᾶιιι. ἔἰ εε

τεΙίἔ.8: Γιιιιιρ.Τ.θι·ια.Πε εΠείτ ιιιάε:

ιιιιιιιιι ειριιιτιιιιιι μειίοιπίε:ιιι Ηἱιὶε

αεειιΓα.ι.Π ρΙιιτει.86 Με ιιιιι·.Βοιιιί.

ειιἱιἰΒειι.Ι.ἰῆ.ῇ .Με ιιιιει·ειι&ιΐ.ιιι: ιι:

εε: ε!ιείτ ειιι ριιεΙ!α ιιιιιιαι, ιιιιαιι.

ιὶο Γιιιι ιιετεειιιι:Ηα πό ιιιιΙτ πι: ω.

Ιιιιιιατέ ειριιι·ιιει·ε.ίΕ6ειιιιριιιε.|.ιιι

ι:οιιιιειιιιο.ιιι Βιι.Εώιι·α είπα ιΠιιιιι

ιιιιωισ ιιιάειιιι ι:11ιδά οιιιιιεε ιιιιιι -

πιει· ιειιειιιιιι,ρει·¦.ίἱ·Ϊαιὶ Ιε88 Λεει.

Ιιαι·ιι.Ι.έιειιι ΜεΙιι.ε.6 ρΙιιι·εε. 8ε μι·

Ι.ίίόε Με ιιιιι (Μα. εε! εΠιιιιε.ι.ι.

ιιι Ηιι.ειιιιι ιι·ιΒιισ Γεειιειι.86 ίΕαι1 Ιε

ειιι ΑιιιιιΙια.Ι.ιια ιιιιιιιεταιιιιι. ιιειι·ι

ιιιιαι·ιτιιι· "αιμα ΜΜΜ: ιι·ιειιιε28έ

πιο »πιειςρω δ( εότι·α,ιιι ιιοιαιιἰ

ιιι Με ειικΠιοιιιιιιιε Παιι.ιτι.8ε τω

σε ςιιὸά 6ι:.ΕΜε ιιιι.ριιι.Ι.ε6 ι:ιιιι.8:

ηιιια :Με ιῖεἰαιοι· 8: αεειιι'αιοι· πει:

ειιιωιιω εδεδιά.Ηΐιβειιιίε; ίιιι·.

!.ῇ.ἱιι ΗΕ πε :μια θα ιιιιι.!.Π ρι··ι·αΠϋ.

πιο: οιιιΜΈι:ιε Βο.!ιΒ.Ι.ιμιι ι:ΐιπι πια

ιοι·.6.αι:ειιιιιΠε.ειιια ιιει·ιιι·ιι εΠ ιιιΓρε

δι: ιιειΒιι εάιιΞΗ,ειι:ε που Πιιιτι·ιιι

τιιιειια,ιιι Μ. 8ιατιιτο εαιιετιιι, φαιά

Π Βιειιι Βέλα αΗειιι ίιιιιιιια ριι:Π·:ιι

:ε Ροιι-Πατε,ειι6ά μοιεΠαι ρο13ιι Η

ιιιιιι μπείτε αι·Βιιι·ιο Πιο: ιιι.ιιει·ιτιιι·,

απ Παιιιιι3 Μαΐ !ια!ιεαι, ιι ιιειΕια ιιιιιι

ιἰοΓα ιιι&α ΐιιειιιιιαΙιειιι ίι·ι ι:οιιΓρε

ᾶιι ροιείιαιια.άιι:ερ 6ι:.Ο.ιιειιιοΕιε

Πα.Ι.ιτιιιιι ιεΠ.Ο.Ραιιιιι.ειειιΕιιιι6.Ι.ιιι

ἐκ ιιιιιιιιειραιιι τειιετί εεΒει:Ηειιι ιο ιρΠιιι."Ιιε ρεεε Μ Παιιιιο ε6ιιιιειι,

Εεε εδιιιιιιιι ιιίαιιι ιιιιι!ίτιιι πό αμε.

ι·ιι€.6ε ιιιιιι!α&ιο.ι.εϋ ιιι.;.ιι ώ Ιειι·;

Ο.ι!ε ιωι.ωιιιιι Ι.ι.ειιιΙιΒετ ειιίιιι οι

ὸἔιὶο Βιιιιιια,ΡοΠΜ ρετιιιιπει·ε ΠΜ

σώστε ειι!ιεΙΙιιιιι,8ε Πε ρο:ιιΞί ειιιι:ι

ι·ε.ιιιΞ ει ει:οιιιια :Έσω πω: ιιιιιιια

μια €διιιιιιιί ιιι5Ηιαιε ιεεερια Πιιιι,

τιιιιω ιιι£ιειιεατιιι ιιΙιειιιι,ιέι·ιιιαιιι

9 ΡοιεΠαι ω” Με: ιιιεΐε: πικα

ιιιι ιιιΒιιιιι·ε οιιιιιει ε2ιιΓ28 ιπποε

ι:ίοι·ιιιιι,εοιιιιιιιιιει·αιιάαι α Ει:ιτιΡΟΠΟ

αεειιΠιιιοιιιε ροι·ιεθα:: ειιικι·ίτιιι· ιιιι

ειιιιαδε ιιιιοΕιιιι ιιιειιίῖΒιιι ροΒιι ιΠε

1ιφει·ιΝιι εει·ιάειιιιιαι·ε ιιι·Ι αΒΓοιιιε

τε. ΚεΓιιοοὸοο,ίἱε·: ιιι (Μ: οιι·ιι·ιει

ιαιιι ειιιἰ_ειιᾶιιι ειίτι·ιι.Ι.ιιιιιεα.ιιι Ειπε.

ἰρΓε ΜΗ" ΐεεει·ίτ αΙιειιιιι,8ε ιαιιιει·ι ιι "' Ιτει·ι·ι ροιιεευα:Πιοιιειιι , φα: ευα

ιΡΓε !”οιιιε πιό θεείι:ιιτ ιιΙ.ι.ίτα ιιιιιιιεια

Βιια.ι$6αι·Βιι.θαιΒ.Πιι·.επίι.Π ΡΙιιι·εε.

$οιιι.Πιεο μι· Ηπα ρι·ιεαΙΙεεαταφ

ιιιιιΙΕΙιει ιειιεατιιι· ω! ρωτια:Γειτι :μια

ιιιιιιιιι:ιιιιιΓιμ ειιιτεΙΙιιε ΙΜ: ιιιιιιΐτιιι,

Πι απο Γο!ο ιιιιιετιιιή ιιιιιιιίι:ιιιιιΐειιε

ι:ιιι:εΠιιε όεΐετιι:ιιιιο ρττειιι&οτιιιιι

Γοιιιειιιε,ι:α:ιετί Ιιὶ›ει·αιιιι:αι·ρ›.ρι·ω

ειδιατύ Ιε8ιιιιι.2ΐ.άε Με επι ὸεἰε_ιιεΙ

ειδιάε.8ε αΠαιιι @ιι αιΙε8α.ριο ιιΙιί

πια ραιτε.' με ροτιο,θ:ιιιιιο ι:αιιειιιι·

ε;; ι1Πιιιι8ιιω:1Ε:ι€Η2ΧιΠ03 Γαβ επτα

Ραιια,8: ει; τιιιιΙιβετ ροίΒιι αι:ειιΓαι·ε,

δ: ιιαΒεα: ιιιεεΠειαιδ Βαιιιιι.ιιιιιόαιιι

ιιειὸ ιι6 αεει.ιΓαιιιι Μ! άειιιιιιειαιιιι,

άσε: οοειιι·ι·ίι ει: ΡαέΙο.Εκ Ροιιιια θα

πιο ιιε| ιε!·'ιπιιιατιοιιε εοιιειΙἰι, εε·

Μπιτ ΕιιιιιαΙι εοιιιιιιο Ροιείιαιι Βο

ιιοι·ιιαε αι·Βίτιιιιιια ιη οιιιιιιι:ιιι: ιιιαιε

Με Πιο τειιιροτε Ρετρειι·αιία,ι:6ιι

ΜΡ τειι·ιροι·ει!!ίιιι ροτοΠατίε ιμά

5ιιιιι Ηιίτιιιοι·ιιΕει·ε ιιιιιιιει·αιιιι:ιδΡο

πε ιιει·ὸ Π:ιιιιειιε ροιεΠαιιε ιΠε πιστ

ι:ιιιιεθιιι, ιιο ιειιιροτε Με ροιεί!αι

ποπ !ιαι.ιι3:ατ αιΒιιιιίι.Ει ιιιοόο ΕΙΠΩ.

:Και αιι ροιείὶαε ΜΒΜ: αι·ϋίτι·ιιιιιι

ιιι Πιο Βοιιιιειάιο.Ετ ιιιι!ειιιι·ΕΡ που:

ιιια ιιιόειιιι ειιὸά ιιιιιιιιιιι ι·ιιαΙειισιί

Ζώκα: ιιιΓριι:ι ,δευτ ιιιι:ιιιιι· εε Με

επι ιικ!ιοαιιιι ι·ιιαιιι.ειαιιιιιι ιιιι α:

ΒδΖωι'



οι: Μνι·ι·ιε αν ΑεεΤι0Νιιιν8.· ε”

ιιο:ιτιπ επ οιιιιιιΒιιι Μ αόΙιε.Ο.:ιά 1ο

εαπ ΙυΙ.άο ιιί ρι.ιΒ.Ι.ςιι00ϋ"Π-& Π·

Βιιιιιοπ.ιϊ·ξιιά Μ:ιεο.Ι.τ:ιιιιο:Π.86 Μ:

Ρα.!.ῇ.ῷ.ηιιοἀΠ ί-ετιιιιιιι.8ε ειι€υ.!ί

ω Ιοεοιιι ΟοιιιοΙιιιιι εἰ:: Ποιι.Ι.ι.5.άι

το :ιΙίειιίιιι εοι·ιιι·ιι.ρκι:ωι·ω Με πιο

ιιοΓγΙΙιΒα,ροι·.ιιόιεΗιι ΜΜΜ (Η&ίοο

ιιι,ι·επι ΡοιΡεθ.·ιιιι όσιποπΗι·ειτ.!Επε

ιιειΕι . ίΐΒιιιιι.Ι ιιι·ϋαπε.5.ροιπο&ιιι·Ε_

Βν.Ιιοι: ιιοτ.?Με όιιπι.ιιιΕεε.Ι.ά:ΐπί.

ιιιιε.Ιτοπι ιπ πιειΙ:·ίιι:ίιειιοπ τοπίΜε- Η 5Ϊ$ειϋἱπἰ.*Ιτεπι ρων: ηιιόό εοπιιτιο

"και εκΙιιι:,Γε‹Ι ιιο]υπτ:18:ιιτ πω Ιο

εειιι Οοι·ικ.άσ Πε:ι.!.όπιιιε.8ε Οσο.

ιι.Ι.ιε <ιιιέ ι:ιιιιι τεΙο.ει:οιιιτα ιιιτ!ειιιι·

ει: «το πιπΜ τειιιροι·ε ριιεί'επτίε ροπ·.ι

Πατίε €θ: πιοπιιιιε : παπι εί·ΐε&πε άι:

:πιο εἔίτιιι εοιιίἰὸειιιτιιτ,ποπ ιιειΒε.

δ: Ιἰςιιοό ομιιίφ ιιιιιιπ ιιΙτοι·ᾶ !”πιτιιι:

ω.ι.ι. ῇ.Ϊι2εε ιιε·ι·Βιι.Ιωιιι :πιο ιιιοιπἔ

πό άιοίιιιι· ξιοπιιειι!ίιιιιι ροτροιιιιτϋ.

Ππιπππι ιιει·ὸ Ιοτιιιιιιιτ πι τοπιβοιε

Ρι·ιεΗιιίτο,άιιπι άιειι,ρει·ρεκκι:ϋ,υπ

άι: ίἰ8πἱΗειι: Ιιοιιιἰεἰόἱιιιιι ποπ εα

Ριιιπι,ίω! εοΓιιιιιτιιατιιιιι:Ηευτ άιι:ιιιιτ

έα ιιοι·Βο Πειιιιτί,εμιοπ ιι€Πεεω ι·επι

ΡειΠ·:διαι·ιι ά εοπΓιιιιιπι:ιτ:ιτι·ι:ιιτ ι!. 9'.

Επι:: απ”. Παει ΡιπΪεπε ροτείὶεσ ού

παπί ροταθιιτο,ιιιάστιιι Επι: εειάσιιι
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Ιιπε1πί:ε Γαδ:ι.ιε εΓ: Ωει·ιειιε,ρει Ι.ιΕάε

πεεπ.Ι.Βοε ειεεπΓπιε.β.ιιοε πεπεπείο.

δ: :κι ΜεΜε πα.Ι.ι.οπατ όιει:,οπὸά

::ΈΡιιε :ΜΜΜ Π: εοππάει·:ιπάππι :πει

:ε: ει·Βο :μια πω:: εοίιάει:ι:ιιι· επιπ

:πω :κι παπι: ιπιποίι:ιοπεπι, ποπ επι

:επι οποιπ:ιτπι ω ιιιιιΓοΙι&ιοπεπ·ι:ιιπ

πιω ποΙειιιΠ”οτεε: πΙΙε8επ: :πιω επ

ΠοεΙεε πὁΡοίΪἶιπ: :ι8ει·ε, ει: εο ποπ;

Βιει·ιιπ:ιπ επιρ:ι,Ρει Ι.ι.ο.πιιπε :τιιᾶε

πωπω ιπ:.8: ιπ.άιΠι:ι.Ι.6 άποπιιιι.

Εεοπιιἐ πιεεωιπι,:Ρ ΡΟϊθΓ3ΠΕ88Ευ

ι·ε:οπιιιίι θ.ιει·ιιπτ ιπ ειι!ρα, ::ιπιεπ Π

!εηιιίππί·`πἔί:,ἱὶιι: π: :ιοΙο:οιιιπ Πε ει:

ίπ ιιιιο!)^' τιι:οι·ιοπε. πιιιιιιΙΙε οπιίπί:

ίπ ειιΙΡπ,π8ι: ει: ιπιε απο εοπτιει ί!

Ιπιπ οπ5Γπι:ίπ ποιο.Ηξε!ε πω”

Μι ιπι.ππιπ :ιοΙπε Ρ:ιεροιιπειει: επ!

Ρπτ:ιι: :ΕΜ Ιε8.Αι:μιιΙ.Ι.Π ο!:ιΠειι·ιιι.6,

πΙ:ἱ.οπο‹ὶ πΙτιπιπιπ ιιει·πιπ ει:: 8: Μι

«πιω επι:ιιοι: εο πέ:ιοπεπι πως:: ιι θ.ιι:ιποιαι:ππι. "' Ροιιε οπ:εΠιοπέ πε

ΓεεπΙπτιε:οιιιπ Βέἔπε ει: οι: :Μο εμ

Ι::ορι:8:ΕΡιΓεοριιε εο8ποΓεε: άειΙΙο

πιει!επειο:πειππι Π ιΠε ιπ:ιΙεΐιι&οι ά

επιπιπόι Ροεπιιιπ, ε!ετιεπΙι πιιΙΙ:ιπ: Γε

πάΓειιρίιι,:ππε ΒΡιΓεορπε εο8ποΓεε:

ειπ Η: «ΜΜΕ ε εδ:πε ιπ Ρι·ειιιόειπ: δ:

:Η Με εοπΠίτε:ί: , :ι·ει:ιε: ειιπ·ι ιιιάιει

Ρυπιεπόππι:& πιπεπιιπιε:πι ε:: :οι

:πει οπο: :πωπω μιπιι·ι όποιο πε

Με εοπιπιιΙΒι:ιι: π.Ι.ι.π.πε Ρ::επ.8: Ε:

ει: Βἶἀε πε , πω :κι εεεΙε.εοπΗι,Ι.ι).8:

ω. Ε: ίεΙεο ειπε Ιπιπε πκι:ει·ιπιπ πι

Πιπειιε:οπιπ :ιιιτεί: ::ει·:ϋ, :πιω εποε

Γε επι:εΐεΙι Ρο:πειιπ ΕΕιδ:πε επ εΙεπεπε,

πο: ποπ εει:ιιπι,:ιιι: ει: ε!ιιΒιιΊ:άε οι::

:Με :ήπιο πιεπιΕιι·ιε πιο π: πο:. Γιιρι·ὲ

ίπ ποε πΡει·ε.πε ροεπ.5.ροπε :μπω

Τί:ίιιε. Ε: ει:: Με ΪΠιοπε πιο ρΙεπό,

π: πο:.ἱπί·`ι·:ὶ εΙε ιππἶοιιπίὶ,ἀεπεπἀἐ.ἑ

πο ίΗ:.5.ι:επι. * ΑΙιειιπ πωπω ο.(Βε

Πιο :απο Μειπίετεπώι , πι.ιπιπ πιω

πε ίαθιο ΡΙοκεπτιπ:.αιποππι Ριο πιο

|εί·ιείο εοποεπιππ:πε απ: ίπ εαι·εετε

ὶπ εεπ:ιιπ:,ειιιι άεάει·ιι: θάειπίΐοιεε;

:Με ποπ Επἔειε:.Ιιιε :ιιΙιε Ϊιι8ἰ:.εὁ

ιπιιπε εοποεπιππ:ιιπι ειιεει:Ξι αιθο

όποπε,8: εεΙΪει: πιτ:: εοπ:ιει ιΠιιππ εοιι

άεπιππ:ι.ιπι δ: Πιοπ Ηπειπίΐοι·εε:πιιπε

μιΠοάεε ει: Επι:: απο πΒιιπ: 00π::η.

:πάω ειπε $επω πω; :πωπω :ιεεειπ

πσεΠ`ο. 8: ιιι::Η.οιιοι·ππι :κε όειππΙο

:Μο εοεποΐεππ:, 8: :ιΙιι [Με Ριπ:Γιιπ:

ο!Ήεπε. ΑεειεΙι: ει, (πωπω εκροΓιιι:

οιιαπε!ππι πεειιΓπ:ίοπέ ει:: όιιιππο ό::

το ιπ πίπεπ Πιει,εοιπιπι :πε τιιπε πω:

ΡοτεΠιιτε ιιιόιεε, Ρε:επε ά:ιπιππ πω

:επι Ριιπιιι,8: ΠΜ επιεπόπιι άπιππιπ

Ιπ Με ιιειὸ πω: ειιιιίΞε άιεεΒ:ιί ιπ

εΙιείπιπ πιιΙΙΠ:οπ2ι·ι:ιιι· :μιά ωιππιπ:

Βιεπιτει·,ίποιειππι πιιΙΙιιιπ,6: εδάεω

π:ιτιοπεπι ει: ::ιΙί πεειιΓει:ιοπε ΓπΒΓεἔ

:ιοί ποπ μπε, ει: εο ππόά ά:ιπιπιιιπ

πειιε,πιπΙεπειιιιπ εΠ:π: Π. πε ειδιιο.6ε

οΒΙι8.Ι.ει: ιπ:ιΙεΗειιπ.μεΐροπ.8: πώ.

πε οϋ!ί8.ππεε ει: ιπ:ι.πει.ίπ ρτιπείο.Ε:

πω) :απο επιιίἔι όεοιιι: ε18ίΡετιπάι

εεπι πιιιΙεθειι: δ: ποπ Ρειιιιάιεέ εαπ

Γαι·πιιι είιιιΙίιιπ·ι: υπε!ε Η Γεειιε θιδίππι

εΠ,πό ιιωπιι ω) Με. Νπιπ οιιο:1

μι· ιιπππι Με. πε! οι·Ι:ιειαΙειπ Ειειεπ

«Μπι εί::Π θα: Ρετ οιΙίππι , ποπ μπα;

π: Ο.ε!ε πω. Ι. πειπο ιιιάεκ.1ιβιοι,

Ναιπ Βιᾶππι π ιιιπιεε,οιιοά πό Γπιιιπ

οπο” ποπ Γρεό:ει:, ιπ:ιιπ:ἔοπ οί::

ιι: ίΕπε ι·ε8.ιιιι.Ι.ΐειάπιπ'π π: μπω::

ειιιιΓει; επἰιπ ίπε!επ άεοε: ε(Γε εοπτέ

:πε ιιιιιΓάιέ:ίοπε πω εοπ·ι:πιίΤει, 8: πι

ιιΙ:επιιε Γε ιιπιπι(εει·ε ποπ πει: ε:: π:
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ο” ΒΕ ΑΕΙανΙΒ. (ζνΑΕ$ΤΙΟ.

(Με πρπετἰ. Ι. ορροτἱ:οτεε. ό: (Με ὸυοἰε:ε:ἱε:ιτ: ά.Ι.ή.Ι:ΕΠ ουἰε ίπ π:: "ο

εκε:Μ( εκαέΕΙ.ηιιί:υπ:μ. Ε: Π (πιο εει.δ6 6.Ι.6 (πω: ε1:2Ιίε:12.$οείι1οί.δ:

Βεωω εΠπ30<υπ14ϋίιπόρ:Μπί ω· Π· Με :Πο.εεω ιπυπἱεἰΡ.ΠΥπ. "' δα!

:Μα Ε:4&ι1:π , ποπ ΜΙ:: πιο πιι·ε:ιι: :Ιιιε::ἰ:οτ, πυποιπο ΒΙίυεΐοπιέΙ. ροί:ι:

&Μ)&ΗΜ.Ο.Π ἔποπ εοπτρε.ίιιοί.Π. είτε ίπ ίιι:Ηείο πι ::ειιΓε επιπίπε!ί, Η

5Μ,πποει π! :αποτο :επι :!ατοε, Η :!ε πε εόΓεπΠι μ::ίε.ΚεΓροπ.άο.Οοοε

πω: εο$ποιιί:.πΠπΙ ε8ϋ. Ετείὶ τε:ίο, 8 8: πο:.εμιὸεΙ ποπ@Β με: “οι” πό (ω

οπο: ίΡ!:: Πει:: Μ: ἱιπτἱο οοππίπε:ίο- |οπ·ι_()_οε βο.οοοε Ποετ.8: Δ:.!,::ιπτ ε.:

?κε δ( Ρ"ΣΠ;αίοΠοδ #πωωίΒά (ΜΜ- εοπ:τοᾶἱΒιιε.ΙἙάε ἰυ‹ὶἰ.ί`εὸ μια:: εο

Βυίτ , Μ Με α: ουίΜετ Μ: Μίωί- Βετο: εοπΓεπτίκε: 8:ίΐ ποΙἰ: :οπΓεπ:ἱ

ξΙἱοπε ό: εοπ:επτοε , δ: ίπ :Π:ετίυε (ε ι·ε,εοεε:ιιι· ωμή: ρίοπο:Ποοε,8: πω!

ποπ έπιππέΓεετεό ο: ἰπ :οι·ροτε αυτό. θα ίποπίΙο: ο: :Με ΙἙΒ.:48ποΓ:επ.Ι.Π

οιιοπιοοο ορο:.εμίζίπ ρπίπείρ.ειΜε Η οιιἰε.ἐ.ίἰοι.ιἱε. " Σε‹:Ι ροπε, πυπουίο

μεσο :πό :ιπΒ:πό:ιι: :ΜΜΜ οπο:!

:Με πό οεοεπο: (Με ΜΗ. Ι.εοπΓιι!.

:!έικιΙίε. Αεεε:Ιι: :παπι «ο Μ:: 8:1Πε

ιιιι!Βεπίπ Ι31ἱο2Ξι:οπἰεἶἐἱυετΓ0τῦ Τε(

Ροι·οοι οι οπο: απ: Βοοεπἰ τε:ίο,8:

εεπΓε:Ξεοπ:Η:ίο:υ: (Σ.οει!οπ.π.Επ:εμ·

ω. ό: ιυ:ο.Ι.ίΐ πιοτί::ιε οοοπέ:ΐ.ΙΈόε

ππἰ.Ι.Ρορἰ.εχιιΙἰ. 8: ο:: :::Ι.1.5ιι.8: :ΕΡΑ

πτΠ.ετείξ ΠΠ: :όΓεοοεπ:ετ. ῷ.ῇ.δ: Ο.

οι: εὸἰ:.ὸἰηἰ Αὸτἱει.τοΙ|επ.Ι.ῇ. δ: ρω

μετ οτεεἀἱ.ι›ἰὸε:οι· οιιὸο £ιξΙό ὰ ποπ

@ο Ιο:!ίεε,οοπ :επε.·π:π: εκπὲ ‹ὶε το

8:1.ίυΓ.€.εο :1υ18.δέ (Ζόε οε:οι·.!.πε

πιο ἰυἀετ.!ἱο.ι·. δ: (ΜΗ ποπ εοπη:ε.

ίιι::Η.ρετ:ο.8: Κο:: ἰυτἱΓἀἰ. οππ.ίο:Πε.

!.π.ΙΈόε ο!Ή.ρτπ:ο.Ι.Ηπ. ΡΕάε :πίιι.8:

ξ::ί.:εΠ.Ι.Π οοΙε.(ῖ.‹ὶε οέΙει.Ι.Ποε.:Εοε

εκειιΓο.:ο:.!.ίἱἱτε οροι·τε:.ίεά εοιπι·π

:ποε:ιιι· ω:: υεΙεο:.Ι.ἰῇ.:ῖΈ ουίείπ

πιο Μαΐ. ό: Ι.ίἱ :πιο ε:: ειΙἰε.Ηἱ:ἰε ΜΗ.

8οΙ.οί:·,ει:ι: ::οπΠε: Γοᾶιῖ Γρεέϊειτε π! Β

ρΗΪ:ἱοπι κοιταω Γοείεπτί:: σο: εόΠο:

ποπ Γρεό::ιτεωο:όιιοἰ:ο:ιι:.Ρ:ἰιπο ε:: ο

Πι ιιαΙε:, ε:ίο:π ίῖπι‹!εκ οϋποοτπ οε.

:;ετπο::ιι:θ`.οε ίιιΠΙ.8: Ειιτ.Ι,πε, Ι.ειππ

:”ι1οευ:.1·ξοε τε ἰυὸΕ.Ι.ειιτπ ρπς:Η:ίο.5ε

ειιποο εεΠι ΕρΓο ιυτεποπ οοΙε:.Ι.ί`ο

Βιιιπ.Πΐοε τε8.ἰιι.Ι.εοπ:οπ›εεΞΔ.!Ἐ:ἰε

Σ: ἱοἀἰ,ῷ.:οπ:υιπευ:. δ: με: πιο: [Μ.

πιο :Νεε- ΤσετΙο Μ:: υψ:ΗΜοπε

Μέ επί: :π ριιΒΙίείε ἰοἀίεἰἰε,ουὁὸ ρε

τει· ΜΒΜ: εοπ_ἴεπτἰτεϋοιιἱὰεπι :Ηπε

τιι:π οιιὸ:! ίΪο.3τἔ.ἀ. Ι.:οπι πό ί`οΙιπο.

(αἱ :ΡΗ ιπειΙἑ οί::οπ::οιτίο Με Με Ιο

Με Επ ρε:οπἰοι·ἰἱε εει.ιίϊε:οοίο :μπε

:στο π! πιο ροΜί:ιιππ , ποπ τείετ:ίο.

:ετρα::ειπ 8: ΕΙΞοπκιι:θ.Μ ΤτεΙιεΙ.

Ι.ππιπ :μισά ο::ἰπεπ.8: οπο: Βιμ: πο::

Πιο: Μ;" ·εκρι·επε::ιι: ἱἰ‹ὶε ο:Μ:ε.Ι.

ἱπτετ ΙἶΒεπιε. ο. ίἰΙίιιεΐειπἰΙίᾶε. & Ι.ίἱ

|ἰιιιπΕι, δ: (οπο: ω:: :όΓειιΠιε ρα::ίε

ποπ Π: πε:εΠἔ:ἰιιε.ἰ.ποι:ο!ἰ.:ἔε ποιο.

δ: Μ εόοετο. ω: :απο εἴ: οποο π:

τει· :οπΓεπ:5:ι:,8: πο:: :παω Μπι: ε!!

οποίο: :αν.οπ. ΓεεΙ οιιίο Π εἴ: Μπα,

πιιποοίο ΓοΙιτε εοπ(επΠπ ρ:1:τίε ΜΗ

εΕ:::9ιιέόε:ιι: οπο:: πό,οἀΗΗι›:π οοΗ

εαπόι1:π.ΙΒΙε υετο.οο!ί.Ι.Ε.μεΓΡό.

1πίπ:ο.άε ίπιπέ.ίϋΡυ.ο'.ρυΡίΙΙιπ.υε:.

Πω (μακ εφέ) :μιο:Ι όεοε: πο”

:οτε:οτειπ,11 ΙιοΡΡοπο:ο:,ουόά πό

Ρο:εί: Μοετε: :μιέε εἰ: ΕΙίοεί·-π.υ: (λ

:ο ευ:.Ριιτ.Ι.ῇ. ῇ. κεΓρό.:ε!`ρῦιὶεοοὸ:!

ἰο Με από άοοίτοι· ::ι.πι·ο:οι· ::α:ιΓε,8:

ποπ ρει·Γοπα·:ο: (Με Μου:: Με. Ι.

Ε.ῷ.ῇ.Βεπε οίεο, ουὸο ΒοΒεΒἰ: :οποσ

:::ει:επι ::υτο:οτίε: δ: ροΠεε, ποπ-εε:

εοπΓεπΠοω Ρεπ:Β,υ: ίἱιρτ.ἔι :Πι:ί.Γε:Πΐ

Βιετί: ι·πίπο: , ΙιεΒεΒἰ: εοπΓεπΓιππ ιι

::ΙυΓο:.6:Ιιο: α: :πωπω δ: Βεπε πω

(Μ:



ι Β Ε Α Ι. 1 αν Ι Β.
ανιιιεετι. π;

14 τω. * ποιο ροιιε ειιι2Πιοιιεττι. @ιι

Δε θιιΕπιιιιιιιιιε πιο ιι·ατο ιιιιιιιιο,

ςιιὸιι ειιιιι οΙΈειιιιει·ετ ιιι Ρει·ιοιιιιιιι:

Ροίιεειι·ιτκι μπω όιεειιιε Τιιιιιε

ΐιιι: οθ`ειιιιιε ιιι Ρειι”οιιιι,διτ ιιείειιιπ ὁ

ειιο.ιιιι:ει·ιτιιι· ιιιιιιειιιι‹ι Ρι·ιεΓιιιιιειιιι·,

9ι1ιδιιιΠε “Με Εεεειιι ιΙΙ.ιιιι πω»

Γειτιιι& ιιικιειιιτ ειιιὁά πιοιι:ιιτ ().ιιιιοιι

επιασε ακαΐα. Ι.ιιιετιιιιι. Ναιιι ιιιιπιειι

ιιιιΒιια: που €ωιε τιιιιιιιιιτε‹ι ροετιιι

υειαιιιιετι:ιπ Με ΙεΒ.ιιι|.ιιι:ιιεΠιι.Ι.

Βιτιιοιι. 8ι Έκι: Με με. Ι.ιιιιΓειιτειιι.

$οΙιι.‹ιιίὶιιι. Γεειιιιτιιιιιι θιιι.τιιιια:ιιιτ

πιο ετα ιτε ιιιιιιι.ιε,8ι ιιιιιε, ε· ί`ιιειε ω

τι" ιιιιι:εικιτ,84 τοι” επι: όποτεΜ

εἔεᾶιιιιι::ιιιτιιοιι. Ριιτιιο ι:ειΓιι μπώ

πιιιιιι· όιδιιιτιι ιτιιιιεθειιιιιι ωιιιιω

ειιιι‹ιο ιιετὸ “Πι ιιοιι : ιι: ε: εκει δε

ΡειΓοιιιε ?αξια ΡειιΓειιιιιε:ιιτ ΟΕ ειιιιε

ιιιιρε.ιιι:ιΙεάιιιε.Ι.υιιιι.ά Με ιιεεο.

ε ι Ροπιροιιιιιε ιιι ιι διιεειδι & σε!

ειιε εο ιιοΓεει·ε άιειιιιε ι·ει·ι.·ι2ιε. κιιε

ςιιὸά ίιἔ.ειι·Β.Ι.ΡΕἀε οιιιε.ριτεΐεε.ιιιΒ.

ι.ι.6.ι`οΙειιτ.8: Με ιιιι.Ι.ιιι εοε. 8: ω

ίἱιτ.‹ιε ΐιιΐρεε.τυτ.;.ΐεό ιι :μια δε πο.

Ηιιὸό μι· Ιεεεε ρτιιτιι.ΐοιυ::ι ?πιτ ειπε

ιο ‹ιε ιιιιιιιτο , ειιιι ρετε!ι.ιτ ειΠιο :ιι

τοι·ε Πω ιπιοιιεπι «Μάι ‹ιε ιιιιιιιιιιι

Πι·ιιτιοιιε: δ! ειιιι·ι τι.ιτοιειιι ι:ιιιιιιιι ειτ

τι:ιοιιιιιιιιιιε : ειιιιιι :εε Μ” ειιιάειιτι

£ι·αιιόε ειιετιειιει·π. Νειιι σιιι·ιι :Πιε

8:ιι·ειιιι·ιιοιι ροΠε ιιιοεειιι ιιι Δω.

αιιιΓιι ρι·ι;Ρτει τεπιριιε θ:ιιΔιιιιιι ,ω

ιιιιωτιιιιι υπ Ροιι`ε ριοεειιι, ρεοιπετ

@Με ιιει·ιι:ι ερΡοίἱω ιτι ιιιδιο ιιιιι=ι

Ιο,ΓειΙιεετω ρι.ιιιιτιοιιε Γειειειι :Η μι·

ιιιάιεεπι μαι. Μπι με: ςιιὸ‹ι «π.

κιιιιε Ευα ιιετοικιιιιε ιιι ιει·ιιτοτιο αιι

ειιιυε "Πτι ιιεΙ ιιιΙΙιε:ιιιικι·ιτιιι· :κι ω.

ευ: Με τειιειιτιιι :κι ειιιειιειιιτιοιιετιι

ιΠιιιε ιοΒιιιιιι:.ιιιόετιιτ ειιιὸιι Πε, ει· ι.

ιιε ι]ιιιιι ει: πιο 5 ᾶὸοιιιιιιο ιιΉΕ:ιιι.

Ειιζιέι πιο κι ιιώιιι.ιζιι·ειιιιιίμει ιι: η· ωκι_ιιιιιιειιώ ω τιιιιιιιιιιιι Μ

εετιιικΓιιιιιιιιιιι· ΐεειΠε, ιιό τιιιιιειι ε:

Με ροκειιιι οοιιόέσειιιηιιι;ι ει: Ρισε

Πιιιιιιιιοιιιιιιιε ιιοι·ι ιιεειει ιιεΙροιειὶ

επι; εοικιειιιιιιιι·ι:ιιτ ἔτι:: Ρα.ι.;ιιιΓειι

Η πω. * Ροιιε Πω «ιι ιιιείεειιιιιιιιι

ίιιιτιιιιι; ειιπι2 5ιιιάιιεε Ἑιιὸιι :οπι

ΡειισμιιιιέΙοε ιιιειιιοε ιιιι ι ιιιιικιω

Ειιι·επι σε! ίιιιτ:ι.ειιικιιιιιι ιιΠειιιιι ιι»

:ια Ροίιιτ ιΠοε εοιιιρεΙιειε ω Μια

ειιε ευὁά Πι: ροτείι ει: Πιο άδειο : ιι:

|Εάε οιιι.Ρ ι·είι.Ι.εόετιιιτ.86 (Με Γει·.

ΐιι8ι.Ι.τεςιιιι·ειιιιι. δ: (].ιιε ειιειιςι.Ι.ιε

ειιιιιι ηιιειτι.ι·ιοιι Οια. ςιιὸτι Μάι άι

ςιιιιι,ιιιιὸιι ιιειιιο εοιιιρειιιιιιι ιιιιιιαι

πε Ειιτειιιιιι; Με ρι·ιεΓετι.ιιετ. Ι,(`οιει.

Πω:: εοτιιιι.οιι τηι·.ε:ιιι.ι.ιιιειιι. @Η ιι

βι.ειιιια ιιειιιιιι εΡ‹ φαι ιιοιι εοιιιρει

@τικ ιιιι·ε αᾶιοιιιε,ιὶ:‹ι ιιισιιι:ισ οεεειο

(ιε.8: Βιειι ω Ιιοε ει: ιι: φ πο! εε

ε ειε.εοιιιιι.Ι.ιιι.Ωγιι.* |τειιι φαω :κι

ιμάιεεε ιιιαΙειιειι Ροι”ειιι; ιιειιιΔιεθ

Μισο: ιιιΠει: ιιεΙειιι)ιι τειιειιιιιιιιιι· ιιι

ειμαι ,ιιειρι·ο ιιιοειο Ρεπιπιοιιιο

ι·ιιιιι 2 ιιιιιετιιι· φαιά ιιι ειιριιιι; φα

'που εόειιι·τιιιιτ ιιάΙοειιιιι ι·οιοπιιι:, δ:

Πε ριιιιιειιιι· εοιιιπι ιι%Ιιεειιιι:ι ι οι

Ω.‹ιε ειιιΓεο. δ: εΙειι. ι. 1τμιειτιςιιιιιτι.

ιιιι,ιιτ εοε ?οι ΡειΒειιιιιιε:Γεά :Με 8:

ιιετιιιι, ιιιι άρα: ιτιοαιο ριιττιιιιοιιιι.

Επι· ι.ι.ε.ιω ιιιιι.ιιειτιι.Ιιι:›ι·.κ, δι @πιο

ιιιιιι.Ι.Β.Ιιβ.ιιι.άε εισαι (μισώ. Μια μι·

ιι.ιιιε.ιιε αι·ε.ιιι η. €.ι:επι Γειειιὸιιιιι,

ι8 Ωω διΙΙιι. * Ιτειιι Ροιιε εικτιιιοιιειιι.

ιιιιιιι Ροτειιιιι ειιιιιιιτιε Μια ει! ΜΙ

εοιιο: μιιιτιι,8ι ΑΓΡιεει·ετ ρει·μπώ

ιιιιιιι ειιιὸιι Τιιιιιε ιιει·ειιΒιι 8: ιιιιιιιε.

πω: $ειιιιιι,ιω ει: ΠιοΠιιιιε δια: πιο

‹ιο ειιιττιιιιι·,τιιιιιιιιιι εοιΡΓο ιιιιὸει ιτε

Μι: ιιιθιιε ιιοιιιιιιιιε Ροτείιιιε,ροΒιε

ιΠιιιιι Τιιιιιιιι ‹ιε Ιιοιιιιειὸιο ε6ειειιιι.

ιιιιι·ε,είι ιιιιτει· με: Μια ριοΒιιιι ιιοιι

φωτ ‹ιε ιιοιιιιειάιο (Μο. ιιι‹ι ετσι·

Κ Κ π. ςυὸιι



ΡΕ;; ΠΕ ΑΕΙ@νΙΒ. α_νΑΕετιο,

Ηιιὸ£Ι Πε. Νιιιιι ιιετιιτιι εΠ Ιιοι·ιιιείόίϋ

μπώ. εόιιιι!Γιιιιι £ωτΓω ετεοεεΒε;

Ριιιιιτι ιιιΔιειιειιι,ιιε ι·ετιι:ιιιειι; Μιμι

ιιιιιιιιι,ιιιιοει εΠἙ· που άει:ετ: ιι: Ηίειά

1εἔ.ΑιιιιίΗ.ἰτει ιιιιΙιιετατιι:.β€ ίΕάε δ

Βειιι!.Ι.Ιὶ:ὶ τω. Ιτιἔ πω. ΡοιεΠιι; ἀε

βετ ιιιιιιαιι·ε Γεεωιιιιι ιιετίτιι:επι : οι:

β.‹ὶε ιιθ.Ι.Πιι€ιιΙί. 8: |.είιιιι ἱιιἀε;.ἱιι

@Με Γειιιειι.8‹ ιιι:ειΙοε.οιιιιι.ιιιάί.

Νιιπι Φ Με Π: ιτιοιιίΐεΠϋ ΡοτείΜτί,

εοιιΜτ ειάειιι: έτει ειιιὸά πό αΙἔίτιιι·

@Η Ρτοβειτιο:ι.1τ ιιι8.Η.άε ειβὶιο.ειιιιμ

βι-ιιι:ιιόι.Υ.επιριοτειιι.5.ιόειιι Νεπ

ιίιισ.αι·8.6Εε1ιιιΓατιΓό.εο8:ιιι.Ι.Π ιιετὸ.

9_ειι.ιι Επι; κι ΒικιΠτ8τε. δ: ζει: Με

ετε]ε8.1·.ι.ιιι .Μπάστα άΗ.'1ΗΟΧφ

μιάιει εΠ ΗιειειιεΙα θάεσ.ιϊ.άε Ριοίκ.

1. ιιυιιιιιιιαΒιιιτε. ιη Η.Ο.εΙε τεΒ.ειΙΞειι;

;ιοι·ι ιιΙιε.Ι.ι.ε:Βρ εὺιιι εμε Βρε τω,

πισω είὶ οι Ηε!εε Βιείει·ιάε. Κατι ίιιεΙε:

ιο εε εειιΓα,ιιι «μια ιιιι:Ιιειιτιιι·ιιε @Μι

Ηἶἀε τείιι.Ι.υΙ:ι.5.ι.8: ή. Ιιεπι Η μπε.

Με ροΠεκιΠιιιιι μιιιιιε, Μπι ΕΖιιιΒε

ι·ετιιτ Μα: άιιρι·υιιι οΠ·ιείο,ι1ιιφό ΜΒ:

Με άεΒει,ΓειΙιεει τεΠίε α ιιιάιει;: ιι;

@μι Τιε!ιεΙ.ι.ιΙΙε:Ι ‹1ιιο. 5.τειιιΡεΠι

μπι. β: Η:άε ρ:ι&.Ι.ιι ΡΙιιτεε.ά θ.ι:Ιε

ιι1ΐεξΙ.ιιΙτι.8εΙυ, άιειι τω. Οιιι.8ε Μ

ιιέπιιτι εοιιΓιιειιιτ ΕιιΡει άιέ)ιιτιι .φαξ

;ιι:ιε.<ιιιὸεΙ Ροτείϊειε ποπ ροίΒι; ι1Ιιιιιι

;ει!ειιι Ριιιιιι·ε;ειιιιι Με Βριτιιείειιιιπι

μου Π: εἰ ιιοτιιιιι ιιτιιιἀιει2ί`ειὶ ει: μι

ιιιιτοιΝιιιιι τιιιοτιεΓειιιηιιε ιιι:ιΙειιειβ

Βιθιιπι εΠ ιιοτιπιι Μια ιι: ιιιι:Ηεζ

μΪε ροτεΠ ιιιε!ει: ε: εο ιιεἔοτιο ρι·οζ

εεάετε Γεειιιιάιιιιι εοιιΓειειιιιΔιιι Γή.

δι ειιιτειιι οι ρτίιιιιτο,οοιι,Ρετ ιιι.ιπαεξ

:Η 8:Ειειτ Ο.‹Ιε ιιιόιε.Ι.τειιι ποπ πο,

ιιιιιτι.8: άε Με €1.ιιοτειιι ίιιΡι·έ άι: Μ

βι.ιιιάιιΒί.6.υιάεευτ ΡοΠε εστω ίεε

επί Ι'βΡΕΠΠΙΠ ειιιτιετιιιοιι Μεσα”, Ω ΦϊζωϊΠ δω. * ΠΕΠ] ΡΟΠε81ΥΒΩί0

ιιιιι€ειιιιι @Επι-Ω ιὶε εοπιει·. δισ-εποε.

Είι.Ιτειι·ι οιιίτι;Γιιιξάβ. Μεττ.ειιιὸε! ίιιἐ

ιΜι·ΓεείιΦιω εοιιΩ:ιειιιι;ΐ @Με ΡΜ:

έ: ιιιι·1ιεειιιι.ιιι·.Ιδάε Ι·-ει.Ι.οτειτιοιιε.$

5.ιεειιιι.Ι.Π ίιι·ιιΒιιοιιε.θζάεΕάεΙυΕΙ.

ειιιιι ιιιιιιιειωιιω; 5.ιιιιΙιτισ. Βάι: τε;

βι.Είιι.ειιτοτ ιιι;8.Π·ξειε ιι·ιιιιρ. πικαπ.

Εεοιιέι·ὲ ιιιόεμιε ρει·Ι.β'.άε ρ!Β.(€ιτα:

βά.ΜΙΙιειτιιε. ῇιιιετἰιαε.ἰὸἱ ο Μπι Μ::

ε:Με εοτιιιιι,τιιιεε ρι·οβιιΒιιιιιιιι δες

δ: ειιιβε! άι: ΗΜ ξιοιιιιειάιο ιιεειι(ιιιιιι

που αι εκροΠεει.βε Ια σΙΞειι ςιιὸ‹.Ι Π

ρ:: ιιεειιΒιιοι·ε ιιειιιο ριιιτιιιυι:ιιτ ΙΈάε

μια. β: !ιοιιο.Ι.ιεΓεπιρ:ρι. 5.6 ι:μιισ.Ιιδ

Με ΤΗΛ” που εΠεοιιΕείπω σε! εοιι

μί&ιιει ιιιιβά ί”εεειιι ιιιιω !ιοπιΜάιώ

ιείτιιι· Ριιιιιι·ι ιιοιι ε!εΒει:;ι.ιτ (ΒΕ με.

Ι.ειιιι Γεπτειι;ίειιι.Ιτειιι ιιΕ›ἱ ιιιιιε :ιο επι

ιιιιιιε :ιεειι(ιιτιιτ,ιι; Γεειυιιιυι ε6άειι·ι

ριιτιο, άεβειιτ ρι·οΒιιιιοιιεε @τα Ιιιεε

ε!ιιι·ι6τεε:ιιτ Πάει ΡιοΒατ.Ι. Μπιτ αϊ

έτι. Ικειιι φάει: με” ΡοιεΠ εΙΤε και

ιιειιι φαω Βοιιο.ιιιιὶι εΙεθι ο. @ει

ά2ιτι ιιιι1ιιει·ιιιιι: ιιιιειιάιιπι εΠιιιτι : δ;

:ιεευΓεπιιε ‹ὶε Μο ιιιιιι1ετε εδρειιιιιι:

δ: &τιΓάεάιτ: δ: ι·εΙιιιιετιι: ἔιιιι:Ροῆ

μπει” Δε” Έεειτ !ιοπιίειι:!ιιιιιι , μι.

ιιιε ρεεεΠοι·ιε _ιιοΠτι.ιε Μ: ιιι Μπα;

Ρει·Ρετι1ο;8ε ΐιιετιιτιτ οιιιτιιε ειπε βο

τια ριιΒΙιεειτιι ι ιιιοιὶο Ροιε!ιιιι ιιιόειι δ

ΜειιιΕιμιιΜ άεϋετειιτευπι Ρπείειι;

μτε,ίἰειιι: Ρι·οπιιίεμ.ιιι·,Ρτο ιιιαΜίειο

ιιιιΙιιει·ίε.εΙυετιιιιτΗιιιεΙ Με εΠεπιε

ςιιὸά ΒάειμΠ'οιε; πιό τει·ιεειιτιιτ, μι·

Ι.Ιἰ·Ϊίἱ ιιιιίε εαιι.1·.Γεά 51ιιιε. @τει εε

ρίιαΙεε.ιΒι, ειπε! ετΒο 33ο εκεερτιο.

8: ωΜε ίΞιείπ ίδιοι ΓιιιίΓάειε εο ει:

ιιιτ.Ι.ξι δι:ΙειιιίΠιι Η. ἐ εοιιτι·ιιι·ίο Ιέιιέ

[ιι ιΠιιιε Ιεείε ζ τω@ω ιιΜειιι: ΡΕ

?ή ίΒιιιΓάιιι·ε εειεΔιιτι1ι. Ι.ίἱ ιιετὸ.ί`εά

- ιε ςιιὁά Μ ῆεὶειυβ`οι· Βιετιιτ Πι πιο..

πι: δε ικα που εΠ εοιιττεὶ. ιιιιι!ε ιι: α

Γε ιιοΠι·ο εοιιιιιιιιιιε Γιιεεείὲἰτ πι.=ιΙε

ξι6Εοι·ι :ιιιι‹!ε Εάειιιξειεε πιιιΡΙἰιι;

πι”

 



. ὺἑπιιπγώ. πχπεετια επ

ιι ποπ ιεπεπτπι ιι : ΡΕ πε επωικι.ιπ

τεεζι.Νετει.πεε οισιι.ειπ πω (Με ε

πειιιιζι.ι.πιιιιι πιο Ιεκ ιοππιτπι· ιπ ε.

πειπΕππιππειπιιετιτιπ εόττπέιπ ιπιι

πο τπι πει πεππιτιοπιε . * 8επ Ξοπε Ψ

Ροτειιτιε ππιτ πιδιο ιιοτπιι:ι α: πατε

ιιππει:ιπι πιο πιο ιιοτπιειπιο:τιπιιπε

πιε,ππὸπιιπειπιι`οτεε ποπ ιεπεπτιιι·,=

Ρετ ιιι.πτειτπι.δτ ΦΠ ει Γεπ·ιει εοπτιτι

8ιτ ιιιοετιιτιοπετ ιιπειιιιΓοτεε: ιπεσ·

τιτπριιπε ποπ τεπεπτπτ:πτΜεμαι.

πι.8: πιο ι:ιοπο.ροιιει:εοπττε :ειπα

ι.Ροιι ιποττεττι.π.ιιπ:ι.Ο.πε Επειπι:ι;

ε: ρετΓοπιι.Ο.ιοειι.86 εοπππ&.ι.ιι επ

Ηεττπεε.ιιιιοε:ι.8τ εοπππε.ι.ιτό ειπε

;; τιι:πτιπ.ππι ιτπριεισ. *Καπ Ροπε,=π›

:π Ρεκπιτιπι 8τεπιτετ , 8: ιτειτο επι

πιο,ππεππ:ιπι ειετιεπιπ ιπεεπεπτεπι

π·ιοτε ιιιιετιιι: πιοπο ππτει·ιτπτ,πππ

(μπι Με Ρπωιιοτιπεπωι ιπ ετι

ποπειπΜε Γεπτεπιιιιιςιιτ π: σκοπι

ιππιιιεπτπσ.8ε πιπετπτ ππόπ ποπ:τιτ8:

τ£ιοει.ιιτ εοπππ&.ι.ιι ιεποιεπε.8ε ιπ

8ιοιιιιι:ι Ροιιτιι.πτ πιο ιπιπτ.ι.ιτεπ·ι

τιΡππ ιζ.ππεο. 5.ίι πιιιε πιτει.8τ (ι.πε

εΡιιεε.αειε.1ἔεπετιιιτετ.ει1.6 @πιτ

Ρετ ετιιπιπ.πι π.$οι.πο. Οι.ιι.πε π

εει.πιειτ , ππὸπ ιπειπιτ ιπ εαπο.ιτε ει,

πι ε2εοιππτιιπιειιτπε.Ντιπτ Με: ετε-_

πετ ιπιπτιτι ιὶεετε ιιιιε.ειετιεπ,ιππιδ

_ ιπτετειι`ε 8: πω ειφεπΓιιτ Ρτοικιτε

Ρετ τειιεε , Γεπ Μπιτ επ: Ρτοιοιιτε

πει· Γιιετ:ιπιεπιππι πιει οιπππ.μτ ι.

ι·Επποπ πιω: ειπιπ.ι.Γειππετ.6.ιιοπ

ιπτειπιε.τιιιιμιοπε ι.ιτπέ ιππιειε οι”

πιο επιιιιιιιιιιπτ ιτ.ιε ιπιπτ.ι.εοπιιι

τιτ.8ιιΕπε ειιιι.8ι ειιιιιιι.τεο.ι.ιι πιτ

τείι.8τ ετ .πιο πο.ι.ιιτι:ιττιο.8ε ποτε

ι:επε :κι ιἔοι: Ο.ιιππε ιιι.ι.ιι πιιιιπο.8ε

π: πο.ΟποΕπσ.ιετιπιτι πι ιποιιιιει.

Ιιεπι πιπειιιτ ππὸπ Γιιεττιπιετο τπεο

ποπ πειιεειτ ιιιιτι πε πιιο,ιτιπιπΜ

δ: εΧΡεπιιε : οπιιιιτιπτιιπ πω εοπιιετ

πε πιπιειιειο ιπ πιο εσπιτιπ πετ τε

ιιετ.ιιιπε ρτ.=ιπο.Πιπιι.ι.ιιπ. ιπιιιτπ.πε

πετιιοτπιπ οιιιιεει.5.ρε.πιιοπ ππτε_πι

πιω Γαεττιπιότο πωπω ιπτι,επ :ειτε

ιΕπποπ πι απ: ειπ.ι.Γειππ.ό.ιπ ιιοει

δ: ιπεο πιιιιπΒιιε Π:επιιππ πο.Μιιττ.ι

πε Ειιτιο,π`ττίι πιιτπππιπ πι πωπω επι

Ρ:,τιπ ποιο . Ρτιιτιο ειιΓπ πειιετ πειπιι

πει ιπτετειι'ε πτοιπιτι πετ απ” . Νἔ

Ρετ Γοιπιπ ποιππι ιπτιιΕπτιπ ιιτειπ.ιΕ

πε ιπ ιιτ.ιιιταπ.ι.πιπειιιτιπτ.ιπ πιτ. δ: ι.·

ιπ ιτειισπιππ. π .ιιπιειπ πετ ποιιιππ

Εππε Μπιτ ιπτιππειιιο ιπεο: π: πιέιτι

ι.ι`επιπετ. πει πιε ι:ιπππ Ρτ:εειεπ ετε

πιιτπτ 86 πει:ετιιτπτ:πτ π.ι.(Σπππε πι!.

ιι πιιιιππο.8ε ππιτε πποπ πσ.ιτι ι`πτπ

ιπιι Αιο. επι Με. Αππιι.6.ιτετπ τε

ι.

πιπετπτ επιπ Ρετεππιι12- , Με πε- ι; πετπτ. "° ιτεροπεπιιππιπιτετ ιπτετ.

τππι ειι,ππιε παπα: Ροτιπε επτΡιπε. ΈεειτΓταιτειπ Γππιπ, ιιιιι ιπι:ετΓεδιοτιε

πε πι, ππἑτπ οριπιο:πτ Με ιπιπτ.ι. Ρετππτ ιι:ετεπιπιτεπι ιπτετιεπι ιτα

ςιι πι" Ποςεπτεπ·ι_5_ιι ππι_& Με Πε Ετι5,€ιπ:2 Αιιιιι3 ει: ιιια38ιδι0πε €ιε πε

εο.εει`τ.ι.ιτεπτ π επιπ ρπτειπι.8τ πως: Γεττπτ : ππιι:τιτπτ ππιπιιιτι:.πιε τιπὸπ

τ. ιπτ.8τ Ειε.ιειιο.ι.τεεπιιι.*ιτειπ Ροπε Με πετεπιπτ πρριιτιιωτ 6ι-Φο._δι Πει

(Μιά @ήπιε πετοιιππιτ της: , πει της πιᾶι5 πιιι8.·8Γ8.ιι.πε ι301πΔΠΙ.ι.ι1.ιπ Ε;

ΜΜΜ. οι; ειι ιιοε πιω πεπιπιιιεειιιιε; δι πι Ρετ-ποε.Βοποπις Βιμ απιιΜή

πει πτομετ εκπεπιζιε πτεπιεοτιι,πει Μ· ιπ @του ι:επι ροπθηφά φΦωΘιβ

Δι; πε “Με ; Ραπ” πο πιπιειιειο,- ίπ τοτιπεπτιε , πει εοττιπι ιππιτ:ε πια

πω πό Ροιιππιπτοππε πε·ιπτετειι”ε' εοπιειιιιε Γε ππιιι πωπω Επιπέι [κι

τπεο:ιποπο ππιετικπτ ππιπ ιιτιετιιιιιι πω ιπεεππιπιπ , πει π.=ιπιππιπ πε

πιιπι .ιζειποιι.ποπ επ »Μια ως πια-Φ: ΡΟΚ 1100 τπ0"πιιιι πι τ Πιο·

· ΚΚ 3 4 πα πιι:ει



“ί οτι .ιιιιυιιι. ο__νιιω·τιο.

6ο φοτο , :ιιι εεο Ροι'ειιιι Μπακ; 2.6 ραπ σε :οιιτιιιοτί. "' ΦιρΠιο ΜΠΙ

οικω οοιιιιοιιιτε το Μο Γιιτιο ιιεΙ τι!

τισ ίτι οιιιετιόειτιέ)ο.(Μιάειτιι βοιωτ

Με εΙιτετιιιικοιιιΜ τιοτι ‹:6ιιετιιιιιιιιιτ

Ιιετε:!ετ,ιιιίι Με εδτε·Π:ιτειιιιεΙΜ ό:

εο οικω οι! οοιΡετιιοιιίτ: οι Ο.τιο ετ

πιοΙιτ:.ιιεΓυοιΙ.ΡοΐΗία·ιιι. Νοτη τιό :Π

Γειδι.ει τι: στά-ιι Ρτωί.Ιιτ.:οοτεΠ. με: τα

Ιειιι τοιιΕοΒιοτιοιιι:οιιιιι Ιιτ.ι:οιιιοΠ:ι.

Ιιειοοιτιετι Ρετ ιιτττειτιοτιοιιι δ! :οτι

ιτειττειιιι τοΓΡοιιΠοιιετιι:υτ (Σ. άοτικιί.

Ι.τετιι πό ιιουειιιι.5.μιτετιιι. Ο. τισ Πι.

:ο τιτοΠ.Ι.ιιιια.ιιτιο τ:οιιίιτοτιτι εοτιΓιιο

υιτίιτ:τι Ρτεεεορτιιττι ότε ΓοΙιιοιιιιο; οτ

ΙΕάε ι·ιιιιι.Ι.Π ὸεοἰιοτἰ. δα! ω, οικω

Γεειιιιο!ιιιιι άοτοττιιιιιει:ιοιισιιι άοτιιι

ιιι Οάοττεάι,τμιοά ΠΠ @πάει :επε

και· οι: εοιιτεΙΝοτιο άοΓοιι&ι,οιιιιΠ επ

οοιιττα&ιι,ιιοιι Με Π: Πε τοιιιοΠ:ι.υτ

ΙΕάιε ιιιιοττοε.ιιΈΙιο.Ι.Π Γετιιϋ.8ε ΕΠά

!ε8.Αςιιι.ΙιΡτοιτιἀο.ῷ.Π Ρτοιιιτειτοτ.

Ιιειτι Η α3Παι άεΗιτιδδυιιι ΜΙΒ@ή

τ:οιιιιειιιιιιιιιιτ ΙιαιτοιΙετ :οτιοι.Ηιτ.ιιτ

τΕάε κ:οτιόί.ΐιιτ.Ι.ρτοιιιάο.ιιαιτι ιιι ω

ιιίοίο οιιΔΠ τ:οιιττιιΙιιιιιτ:ιιι θ: ότι με

η ι:ιι.Ι.!ιατ. @Μοτο Οάοΐτο." Κατι Ρο

οι: ΒΙΙιιιιιΕΞιτιιἰΙἱὲε ττιει!σΠειυιιι φιστι

ιι:ιττι ::ότιιιΠΠΕ,8: Βοτιιι τειΠε επι ί·ιιίβ

Γεουοιια::ιτει, πο! ιΡΓιιιιι ΕΙιιιιιι ιιι Μί

οιιιι οιιατιιιιιιτο ρετ:ιιτιισ: ΡυιΠ`ο τω

Δειιιιι:ιιιιιιι.τιιοοο οιιςτιτι.ιτ,τιιιιιοιιίά

οικω· είπε του αιτιιτ Ρτιι·τ‹·:ιιι :ιΙιοιιιιιιι

τιτοιΠο Ι1ιοΕΙιο ειιέι€ιιιιτε τ:οιιιιιιιι.

"Με οιιὸά ιιοιι.ειτε. .ότι οοτι.άαιιι.

Ι.Π ιιιιω.ιι.ιω Βοιι.ΡτοΓετἰρ.Ι.ῇ. δ( Γι

ω: Ο.ιιο ΗΙ.Ρτο μι.ιιοΙΡατετ Ρτο ΒΙιο

δα. Ι:οιιι Ραιια: όεοειιτΓυοοι :οποτε

2ιιΕ01°68:ΗΕ (Με Ρα.Ι.ΙΒιιιτ:ιτιιιιτ.οειιιι

ίειέϊι.ιιιι ιιιιιιι: Μαι ΜΜΕ: τιοτι άο

Βετ:υτΗΠιά $ιΠε.Ι. Ηιι.τΈάε ιιο.ο ετ.

ιιιιιι.Ι.όε ριιΡιΙΙο. 5. Π Ρτεᾶιιιιιι.ἱ2ο

οιικίΗο Με οι: :ιοιιτιόειιτί το Ρώτα:

«μια το: :τι οτι Γυρτιὶ ότι Με. πιο. Ι,

Ρετ ιο.Ιιο ι:Π.δαιιυτύ οΠ,οοὸ‹ὶ Η Μπιτ

τιιιι1ι οποιοω ιιι :οτιιιιιιιιιι Μίσι

Ξιι: ιιιΙΙα,8ειΒιιοτοιιιτάο ΜΗ ιιιιιΙστε

ᾶοτο,‹.1ιιὸά εοτιιιιιιιτιο ιΠιιιτ ιιίΠ:ε 2ο

οπου εκΙ ειιιοιιάατίοτιέ Μπιτ τω»

ιιί, εοιπι€ιτ οιιὸά άειιιιιισττι είτ ιιι

τιιιτι Μουτ εα:ΙοΠε: ιτε άίθε ΜΗ, 82

άι: ιιιειΙεἴεᾶοτε έειιοτιιτιιτ : οπτι

τιιτ τιιιιιοιιιά σοιιιιιιιιτιο ιΗἱιιε ιιιΠε ‹.ὶἱ

διιιτιι άεπιιιιιτιι ειιιοιιάατε τοιιοπιιτ.

Ρτιιιιὸ ιιιόετιιτ οιιόάΠε:ουίειτι τιιιιιι

τισ Γιιιιτ Με, ΓοιΙιεοτ τω, οοτροτει, δ:

Διιιιιις.Κει οείοιιιιιιιιτ εάιιοι:ιιτι,εοτ·

ροτε τιιοάιοι,ειιιτικιε ιὶοἔετιἀἰτ εκάσ

Ωω Με άισιτ,οιιοά ιιι:ιειε είὶ τω.

Φ τοπίο τιιοάι:οτυιιι άοθειιόοτιτίιιιιι

οοτροτα , οιιἑιιι εοτιιιι·ι :τοι όοΓοιιόϋι:

τεε.τΕτΙο ι.ιειτιιτ 8:οιτττιιοτοιιιιι.εοειιι.

Ι.ι.ιιι ρτίτιείριο.οτειι. Μπιτ Ιοειε ιιι:

είε οίὶ ΙιειΙκιιά:ι τοπιο α:ι:ΙεΠω , :με

ειι:ιίτιιεε άεθ:τιοίτ,τίτιιι ειιίττια Βοιώ

τιιιιιι Με αποτο που: Ρι·ιιιΕετοιιάπ.

Ι.ΐειτισιτιιιιτ. Ο. ιιο εοϋΕοριε δ: (Μ.

είε. τιιιιιι 8: ΜΒ: ότειιιιτ ,ίἱΡτο τω.

τοιιιΡοτε!ιοιιε εο8ιτειπιιιο,οιιειιιοιιια

ὅτε Ρτο ατιιτιιιιτιΐ ίΞιτιιτε·9ιιτ αυτί ιιι στι?

‹ιο :ιροεΙΙα.εο8ιιο.ιο 6.6 ιιετο. Μπιτ

ποια τ:τ:ο!ι·:ίιτι 8: τοΓριιοΙις:ι σ.ιιιοιιΙπιιτ

ιιι ετειάιι ρ:ιτί:Γιιτ:ετάοιιά οιιιτιι οι Πτι

Ροτιιιιιι τιοτι τιιιιΙτιιιιι άιΓετομιιι:: ο:

ιιι αυτί. οι: τιοτι Μισό. ΐποτιπιπιε. ΐοιὶ

ὶτιιΡετετοτ εΠ ι:ειΡίτειιιουε:σ.·τεο απο

ΜΒΜ: άεοετ οι οπιοπάειτο:οτεο Ροτ

τιιιε άε·οοτ οιιιΞάτιτί οαΙοίια, οὺιτι ιιιι

Ροτειτοτ Π: ιιιιτιοτ οιιἑιιι οι:εΙοΠει.ο. Γο

ιιω.ωτι οι: τιιιιιοτίαι.ά οΒοὸἰοτιιἱ2.

Ρτατοτοει τιιίΙιτετ Ιιτιοέι: ?τιοτι-Ξ ίιιττι

ιιι το φωτο ωιιτιτ ικοιιιτιιιιι:έο Η.

“κι οιιο‹.Ι εισουιτειιιι ε!ετιι:ι,:ιρροΙΙ.ι..

ιιιτ τιιΠτοιιΓ: , πο! οιιιιίῖ: ιιι Ο.‹ὶο ερτ.

Γεοοιε δ: σΙοτι:ἰΜ.ΙειετοΓειιᾶς.ετ ιιι:

τὸ €8ΩΝείο ὰ ιιιιαΠ , Μάιο πουτΡ:ιω
' ο' ` ο ταιιτιιτ



σε Ατ.ια_νισ. ΟΔΙΑΕ&ΤΙΟί π;

πίσωί.ο.ίπ ίποσί.τώΜποπ.ί.Η.Τετ

«ο ίσοι ίσειπ σία:πσίιπί ίίτ ίπ εα:Ιο

Βοίοιιοσ ωίω ίπ ατερίπίπεο.πα: οί:

Βειτ,οσσσ Ηεπισύ σ: Πτίθί πππ : δ: :τσ

οοπΓΔε ίἰιπίΙεε Πτίθίί ί1εω ροττίἔί.

Η:.σε ίεΒί.ίίίίί.ίπ σωσει: ί:σπί εα:Ιοίίει

Π: πωπω πιίίίιίοπε σωΡίππεπ,σε‹π

πιτ πσσσ ροΓείτ επτεπσί. Επίσπ οποσ Η

οσσεισί·πιίπί ίπε:οπο ε:ειΓσ,σίσεοτπιί

Η ίπ απ: Πιπσί αισί(Τε , σί›ί ο επσἔ

τοπίο σ:σσίωίο.Π·ί ΓοΙστο ππιπίππο

πίο.Ι. Η επ σοιέ.μίπιο τεΐποπ. ετΒο
. . ί - ί

Γοτπσε σίσετσηπσοσπω" ΡοτππίΣ

ίὶππ α:είεΠί:,σιίεε απίτπ:ί8 τσίστ,σστπ

σπίτια επί Ρίαΐείσπσ2 ω. στ ίίιΡί:ί,

οσία;ΒΤιιίοίσίσε:2τεξε Έ:σέσί ποπ

οπο ,ί έίσε στσί ο ει. . ο σοτέ

Βο.οί:Ιί8.ί.σ Τί:ίοπισ ί68. Α ιιίΙίπππ

Ι.ίΙΙσσ.1πόιτεί σίσετστ,σσσσ Βία σει·

Β.α αρΡοίίσι ίπ ίπιτιιιίε Ισπι είστε πω:

σσ1σεοπτιπσπε π8: πεεείιιιίί, 8‹ το:

οσο ειιΙρ:ί :και σε σοι::πί ποπ ώ

σεπσ::ιπ οπο: τοεσία ΙΗΠ8.8ἔ ποιο πετ

πωπω οίκω, ποπ σεοεί: εποε ειίΠι

8οτεέ).σπσε σί.Ι.Ξ1τοπιίΕποτίπτ. Έτσι

ίσο οίκω απο στο ο εστω ί82

2οπττππεπσί,8ε πω ίπατΡοίίτιιε οίὶ πε

8οτίίσ,8: Με. σεπετ ίείσειτί 8:οοΙσέετ: ο

σε Η Έἴίιπτειἑί3πΔἴιΒοίίἶ,ίίοπ παπα

παο ί στ. . επί π. . σκσπ σε. ε:

Θ. ποπ ξπιστπί 8: ΐοτίιτ:Ρεοπίί2ιίτε

σοοετΓείσω.σ.ασ πιιίπίείρ.Ι.εοπίίί

Ισιίοπίπισ.Ιτεπτ πω: σπα π: εεείοίίε σ

οσοω ίίσετπίοσο ασ οσμίΓππι τεσπέξ

Ρίιίτεσ Γσππ8εσπει επσσετ πτωση μι

σιΙε8ιο πωπω πΙιείεισιίτ ποτ.(Σ. σε βι

σκοΓειπ&ίε αείεΙίίε.ί.π.ίπ 5.8: πίε.ίω

ποσοι. εΠ πιιτείπ Ηπα Κοππιπα οποίο

Ιί:ι.εοιπι·πιίπε ποπ απο πασοκ: πίίί

πωπω: σιιεπισπί ππί›εστ εεείοίίσ Π

Ιίσε ιιίΙία:ίΓεσ φαι εοιπιπσπο ίΠίσε

σίΠπε ποπ σε επίεπσστετιιτ,ετεο σα: ο

·οεσίείίσ.8οί. «ποπ σοεπίπσε νοοπσο

σε ω. (πω α$πίπίσπε π6 τυπωσιίτ

ω οιπέσετίοπεπί σειππί : οσοι τσιπ:

οικία σπασωπω πτομεί ίπίππ.

οσε σωστο σειπππιππί Γσίε ίι:ίιπίσί:,σέ

πωσ επίεπσεε,τΦΠ`επι :ί σωστο σαιτ

σο:ί`εσ :μπε εεεΙείίε πο πώστίπίπίί

πω, παπί ίπ αι σ:εΙΒι απο πίσω

σπίτι πιτίο 8: :απο πσ:2τοπσει οΠ.Πζ

σε σσσί.Ι.ίἰ Ροίίσίσιιετίτ.6.ίσΒοτ.δαισ

πω: Επί: οποσ πο. Ια.σο Ατο.ίπ Ι.ί.βί

οποσ Η οσίείστασ $ίΠΔ. δ! ΠΠ 1ηίωί

?ο σεείίίοπε Πίσω πσσΠίοπίε,οεπο

ποπ οποσ σίκί Γσρτὲ,ίπ Με φασίσ

πο εποε ίποίρίι,σσςΠίο :είπε Με είί ίπ

Γετεπσοποιία: Βεπε ωσεί πίε.ρίο :μια

σέ πω ΠΜ απο οποίου σπα είί Γο

Ρπί,πιππ ίποίπίτ, παπί Ροπο οπο:Πίο

σέ οσοι:: Βοποπία πίσί σε ΐπείο:οιιί

σαι:: ιισΙποπωίτ 8ίο.Ιτοπί ίπ είπω πο

Πτο εοιππίππε ΓσαςΒίτ :π:ιίεΒιδίοίί,

ποσο Εσείιιίΐοι· εσπρΙίσε πό τοπετιιτί

ΕΜ: πσείσΕΙ.πίπτοπποε οοΠ.Ο.σε ε.

σείσΕπιτίει Ια ίΠο Ιοοσίτστίπ ίἰσείσΓ

Γοι·ε ίπ :ότι·αέΙσ π·ίστσί,σεΙ σεσείεοπ.

Α το Ν ο Τ» ει σ” Ρα:εσΓειτπ ΑΜ:

απο Απείο.ι·υπβασπανσ.0ίσί·. σου/Ξ

Ιίίι].ερ· Μάο· Απέ.εοπ[κεν.Βι·ί·π.

ΈΩμα-:1ίστπ.ΛσίΙο,ίσ μ· πωσ: Οι.

:οίψε::νίσ.ίη»·ίπιο ίπίΡυ·φ'ί:. Β απ.

Τ ν€τἰοτε5ί Απ: Ρ:·απ.σο Αί·6.:οπ|ἰΙ.ί

Ινσ7.Βαίσ.τοπβί.Μα·ή.ν.ίίσ.φ οιισσιασ

επί Κσ.:σ›ιῇΙ.σ::Ικκν.Β·ο›·π.

Έδοπαρτοπεπσσίστ.Ασσο π» πρ'

τού: υπαβιάίπππι σοπσπ:Μ2 βουιίιιιίίωκ·,

Βία”. Απ. τονί/::έκκίκ.Εσω.:οπ[Μίπ.σ

αὐτή;Κα]υ.σκωα.τοπ[ίωκκίίσ. (ο Επί-Ψ

σοπρενίίί.0· :σίΒίκν/.Αίω·.σοπβλκαίιπ.

αΪ.[||2.@·· που· ο·ίωσστπ "Με πω: πω» οι

εοπτυπδίίσω, Θ· ίπ πί:ίπικ ιιυΙσπΕΜώία

όοπ[!κ.σ· :ίοπίβΙ.ίκωή.0 ι·σπ|ίΙ.Μακτυ

ΡΗ Οαρο.εοπ[κανί.Βοίπ. -

σΒεπε ρΙσεει.Ασσο παμπ πωπω

σου» σ:: ”.Βο›·π. ·[ η | πο. 4 @Με



ω” ΒΕ ΚΕΒν3 ΝΟΝ ΡΟΚΤΑΝΒΙέ.

τ”

Β

ιι

ί

Τ ()!ετίειιε. ΑΜ οΙιΙ. εσιιβΙ. ίιι].ιιω

Ιιιιδ.Βοι·ιι.

Τ(1ιιοό που. Αιἰι!ι ιιιιιιιιάιιιιι ΡΟΜΙσ

Αιι:|ι.ι:οιιβ.Ιισκι7.Βει·π.

Τοιιτείτοτετιι. Αιἰιἰε μιάΝικ απο

Βα!ά.εσιιβ.Ικα.Βοι·ιι.

Έ Τοηεηωτ. Αἄιἰ6 Μια Ιο.Αιιάι·.ιιι

αιωί.ιιέ 57ο. ιιι ω. ιἰτῇιἰειιιιξ ο· οι”.

ι:σιι/ί!.:αν.Βει·ιι.

Πε τεοιτειιοιι ροττειποιε :σπαει

άειιετιιι·τι. Ηιιοτται.

Ξ ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ.

τ 5Μ2ιιι0 ιἶι:σιιτσ,_/ἰ επί: εισι·ια:ιιι Με

έιιιιι,σαι·ιισ.ι,ιιεΠιιιιι!ια:ιππιττι:2 ι·ει(ο·

ε‹Ιιιιιιιι ροι·ιιιιιτἔ κο· τάφο·ο” :ΑΜΙ

π: Πάω σ· ιΖΖί:ιω , πιιιιιιιιι·ιιιιοιιι

πο: άφει·έσιιτιιι·. -

5:τΐτε αιβιβραιοι·ι,οιιω "ο ιἰε απ”

@μι Ψ40Ρ02°ΜωΜΜ0° π: : μια μια

στι:: ιιοδιιιι·α!ιδι.

8ιατιιτιιιιι ιἰισιι ιιιιόιἰ ποπ Ριιβίι ιιι!ίσ

πιιισιται·ι απο ι.·ιιιιιιιτειιι έ: ποδι,

ο απ:: ιιιιΜπιιιιι 0477474847!! άέει:αίι

επι: σκάκι ιιιισιιιιιιιιι Μικρα:

ιιωιι,ιιοι·ιαιιπ ιιιιέ?ισ τα |ιαι·ιιιιι ακα

επιιιραιωικ Ριιζ/ἱιιιιιπ,οιιιιἰ απ.

5ιιιιιιιιιπι ριιιιιπροι·ωπιιηι!κάιιΜ οι::

πι: :ιιιιτιιτἔιιιοιἰο Μιρό: ι·τιισι·τιωβιι2

Ροι·ται·ο[αι·ιιιιιιιι,ιιιι ιιισιιἰιτ ιιι ρωταω.

Ρι·οπάι αιιιιο/.ΐιι ιίε|ιιιιιίιδιισ οτί/Μι

[οι ιιι Ιθ$78 ιιιιιιιισιιιιιίι. ι

Ροι·τ.ἔι το.: «Μπι ιἰειιειιιιιι ῇ-βισιἰι ιο

ο

Ψ

Ω

Χ

ν·

ικι·ιιιι το Μπιτ ιιιιιι|ἱ ίπ αϊβιιιοικ,Θ ι,

άισιιβρατιικι·ι·,απ ιιιτειώιιιιι· κι ιι‹ιιιιιι.

52ιιιιιιιιιιι ιιιιΡοιιιηιαιι4ιπ |ιοι·ιπιιιιτ

βιο: ἔιἰιιιἰιιιιι @ο αυτι σιιιιΜπιπ πο!

ιἰιἔἶι·ἰἐ?ιιιιι : οιιιιίαιιι/οι·ειι/ί: ι·ε.ιιει·ιιιτ

ή! ιιοι·ιιιι·ε κ: ισιιιι·αβι·ιιιαιιι|Ιαιιιιι,

τι» ιιιιιιιιιι: ιιι ιιιιιιιαιιι.

8ΜΜΠ6Μ Φ ΟΓΕΜΜΜΒ, 9ΙόδιιΙ »Μια

βι·ειιβιάιισιιτ πικαπ βι·ειι/έ 0ι·ειιιο -

παπι/Πι ραπ:: ιιίιιι:οιιιώυπ Ρίιιιιιιιιι

πιο οίκΔιιΆ Οι·:ιιιυιτι:υι ιιιπιιιιι,ιιιιω·

Υ

ιίαιιιιριιιιιαιιι.

ο ΡοιδιΜτ :ΜΜΜ ιἰειἰιτ Ιισἔιἰιιιιι Τίιί0

α2ι·ιι|ιοπάι :τι :οιιιιαβατιιιιιικ πω.

Μ·,ιιιι ιιιιίέατ ιιι ΡΙΕΠιῖἰΘ' φαειω”

ιίιιιιι Βοιισ.ροι·ιστιιι· Μι2ιιιιιι μι· ιἰιω

1ΐι·ιδιιιπ Μιιιιιιι, ιιιιι ι:ββαιιιιιιιιι ιἰε

|ιίιιιίο πο»Ροι·ιιιπάο,αιιρωιίετιιι· : (ο.

@αι αϋπιιι: Δω .ρ ιειιι6Ροιε Ιιιιιιιιἱ

@Φο αὐβιιιιιιι,ιιιι εισειιβι πω. ν

το Ιιιιιειιιιιι Μπι :οπο ιιι ιιιιιροι·τιιι·ε ιι:

πω απο έ2Πι·ιδιιιπ,απριιιιιοικιι.

τι Ιιιιιοιιιιιτ ιιι/ἰφι·ιὶ ιιιΜαρ"Ματι

ῇιιιἰιιι: Μια: ειιιιιιιιιι ι ισ που ΠΟδα"°θ

Ροβι2,αιι ιιιιιιισιιιι·.

Π) Τ ν Μ τ:Π ΓιιΡτει οι: οπο::

@μια τιιο.Γοοιιιιιιι· πιοιιο πιο.

το ‹Ιο Γεειιπάετ,ΜΙιτ:ετ ιτε ποιο ποπ

Ροτι:ιιιότε αδιτιι άοιτιπιιτιι. απ:: οιι:Έ

τιι.ιιτι.·τιιιιιι ιιιτέάο ΡΙοτει οιιεΠιοττετ

ΐοτιπειτο. Επιτι Ρτιιιιίτ φωτο, "' Ροτιο

οοιιιιιιι:τι ιτι ίιιιιιιιο ειιιιιιιιιτ ουὸά

τιιιΠιιε στο ι:ιιιίπιτΦι:Ι οι: όίΠτι&ιι ιτε

ω" αιταΙιετε οΙιιιιιιπι , ι:ιιτιιι·:ε , πει

θά ΠιιιιΙο,Γιτο Ρατιιι ιιπιιίειοπτε Με

ιιιιε ροτιιτειιτιιτ,8ι σουτ, 8: ΡΙειιιιι·ι,

δι οοιιτιι Γυρω φτου: Ροτι.πτειιτιιτ.

Αεειιιιτ επτά! ΓιιΡει· ο πο πει Ρου

Πτο ροτιιιιιιιιιτιιτ πιτ21ιπι τα Ιίι:ίτιτ,

δ: ειιικι:Ιειιιι ιΙΙιείτα::πιοάο οιτπτιτιιτ,

τιιιιιτιιιιό σωσει το: Με: Πιο: «ιο-Ροτ

Δω τοΓροτι. :πιώ τετ ιΙΙιειιιιτ ιαιι1τιι

ΡιιοΙτε:ιπάιο Γιιιιι:ιιτ Ιϊ ιὶε ηπα οπο·

τιιτ.8ε ιι:Πί.Ι.ι. ο.Ττιτοιιιιιιι.*δεό οπο

το,οιιιά στι: ιτε επιιο,οΙτιιιΠτο, 8: Βο

Βιιε Γυρω· οιιιιιιιε (Με τα Μπιτς ροτ

τιιοιιιιτιιτ 9 μια ιιε&ιιτιιΙετ ετιιιιτ,ιιιιί

τεε ιιεΙιοΙιειιιτ δε εοτιιιιιιιετιιτιι ω πι:

&ιιτειπι,Πΐοιοιιτετ :οτιόιικετιιπτ ιΙΙ.ιτ

τα ιΙΙισιτιιτ,ιεπετιιιιτ :πιο ποτι,ιιιτί

ιιο ριιο.ιιεθ.8: εοπάιι.Ι_.ι:οτειτι £εττο.

@.άοιι·ιιτιιιε. οι είὶ τιιιιο:οιιι.·ι @πιο

πό όιειιιιτ όι:Ιιτιοιιι:·το:ιιτ τι:_τΙο άπο.

8ι οιιΠ.Ι.ειτ ιιιαΙσΒειιτ.5. Η οπο. ὁ: Ει

:τι

 



ΒΕ ΚΕΒνδ ΝΟΝ ΡΟΚΤΑΝΒΙ8. ισ;

επ ιι: ει.ιι.εε εεε!. ως. ε ειιιε ιιι Πω.

Ι:επι ειειτιεκ,ειιὸει·εε που εε!ιιι

ειιιιιιτ:ει·εο ειειιιιι.ιε,ιΙΙπ :σε πιό ι`ιιιιτ

εοιτιιιιιε ειι€ειειιεεε:ιιιιε ευί.εε Με

εε.Ριιιι. ε. 0Ροιτετ. ά Γιιρει ιιοεΠεε

τι:: Γεετειιιει·ιτο εοιιιιιιι εε Γιιε εοιι

ιιιεετιιι· Εεδιιιιιι ιιι Ει·ειιεεει. $οΙιι.ειε

@κι εστι Ριιιιιτυι:ειιιε Πετιιτιιιιι ει

ειτ τειιτιιιιι εε ιιυπιειπο,δε που εε ?ε

τιιιε:ιιιιεε εε!ιετ ιιιιεΙΙιξι Γεει.ιιτειιπι
Γ Η Ε 'ι ο εΓιιιιοε

ιτει·ειιι που ιιιειιι εε

ε ε τ εει Ξε ιιι·ιιιιιΒιιε εειιιιιι ε ε τ ε__ _ _

Γειειπιε. ει8.ιΕεε εεει1ε.!. ριΜοι·.6. “Τε:ΙΙ:ειεετιιιιεθιι τοικι. 30παΪύπα

Γεε 8ειιιιιΓειο. εκ Ο.εειυτε @Με _δ:ιτΓι'Ι'ΠεεήΠΥ"&Πειῖιιῆετιιτιι εε

ι·ειι.Ι.Ε.5.Ιιεειιιιε.Ο. εε Με επι εε εε ε

εΙε.εοι:Ηι.Ι.Ε.Ο. εε ιιιει.ι. Ριορετειι

ευιιι.6.8ε 6 ειιιεεπι.Ο.εε ?εΙ.Ι.ίι ειιιιι

εεειιτιο.Ο.ιιιι εε "Με ειιειιεο. δε ιτε

Γειιτιτ εοιι·ιιιιιιιι νεετιιιιιιε εε Βο. ε:

3 εο.(3ιιι."'Ιιειιι ρεεε εοιπιιιειιιιι Πε

τιιτο ειιὸε ιιιιΙΙιιε εε ιιοθε 86 ειπε

ΐεΙΓειιοιιειιι εερειισε ειει μια: :εε

ε: τε: ειπε ειιιιτετειιι. Αφοι: ετε

εειιε εειιιρειιεπι Ειπε Γοιιειειιι,ιεειτ

τοιιτι·ε ειθ:ιιιιι Πετιιτιιιιι,Ροιτεεο ει

θεε τα· ειιιιιι ειπε ιιΙΓετιοιιδ,ιιιιιι

"' ειπε ειιιιιετυι·3 επ: εποε που. Η. 88

ι ε ιε ειιιιει ιιἔιΠι1υ$ εμιε

Ι.εΙυεοιιειπ.8: ιτε εε Με εοπιι.Οιιι.

4. Μιιτιιιε: εετειιιιιιιειιιτ ε: ΓοΙιιιι. * ιτε

Ροιιε εσιιιιιιειιιιι Ηετετο,ει.ιεε Μ!»

Με ειπε ειιιιτιιτε μπαι ΒΙεειιιτι ΓιιΕι

μτετιε 8:ε.ιτιοεο ειιιεεπι ι·ερειιτιιι·

Ροι·τει·ε Ϊειιιιειιι ΓιιΡει° εειιο:ι:Ιυει·ι

τω· ει: εεεεετ Ριιιιιι·ι:8: Ρτιιιιὁ υιεε.

τετΜε ποπ. ειε.ιΈ εε ωιιω. Ιεεε

Ιιιιιειιυε.ε.Γεε ε ειαιε.Ριεειειεε ειιι ιε

εε: Γιιιιιιειιιιιιιι,ιιοιι ιιιεειιιι ΙεεεΠε

έειιιιειιι:ίιειιι ει.ιι ιεεετ Ιειιειιι , ποπ

ιιιεετιιι· Ιε8εΙΤε ιιείὶεπιι Ιτειιι ειιι ιε

εε: 11ιειιτιοτε ,ιιοπι ι.ιιεετιιι· Ιεεειι€ε.

ε:οΙιιιτιιιεε:εειιι Με οιιιιιιε που μοβ

Επι ιεειιε εε Γιιεπι ιιιε:ει·ιεπι : ΜΗ σ

εε Ιεέ.ιιι.Ι.ειιεειιιιιιιι.5.ιιιιιε. 8:ι.Ιε

ιιε.ιτι ρι·ιιιε.Εεοιπι·ε ιιιεετιιι· Παπ εε

Μεεεεοιιιειιο ειειιιιι·,ει.ιι ειιιιε εεε ε

Ρεειιιιιειιι ιιιιιτειιιι, ειιιε ειειτιιι ιε

Ωω εοιι:ιε Γειιετιιιεοπ. Μεεεεο

πωπω ιιιΙιεεεε.5.ιτιιιιιιι.& ιτε Με.

 

ΐε&ο,Ρει· ιι.ι.ιιϊω εκιιι.Ι.ιιΙτιπι.* δει!

ιικιο ειιειε εστι είι ρτοεεεειιευιιι

Ξε ιιιιιιΙιΒιιε εε ιιιιιιΙιε:ιιτ Πε ειεετιιι·

ιι·εροΠιε ραιιε ρω Βιιιιιε Παπ εε

Βιιιιιειιιο?Ετ 8ειιει·εΙιτει· ευετο,ιιι.ιι1

ειιιεΙ ιιιΙε8ε ειιιιτιιειί€εΙι μακ Ριο

εεει εε ίιιιιιιιιιιιε εε ιιιιΙιεε 8: υιεε:

:οι ευεεβε:ιιτ εεε Ιεεειιι Αι:ιιιιΙιε:

Ι.ιΙΙιιε.& εε ιιιοεϊειο.τεΠειιιειι.Ι.Ρτε

ειΒιιε. ὰ ε εε!ε8ε. ά ΓεεεωΓεοιι.ι.

εε ειιιΒιιε.Εεοιιττε ιιιεετιιι· : ειιιε Ια

Πεμ: ιεεετ, ιτε Γει·ι.ιειιεε ει: ιι: ι·Εειιι

ω ειιιΒιιε ιιιειιιιιιιιίΠιΒ.ιιοιι ιιειιι.ι.

ιοΓΡειιι. Νεπι επι Εεεε Πετιιτιιι·ιι

Εεε εικιΠετ Η ιιοΙιιιΠει: , δ: Ιειιε ειετ:

ιιτ:Ο.εε εεειιειε τοΙΙειιε.Ι.ι.5. ρω Γε

ειιιιεο.6: 6.εε ερρεΙΙε.Ι.Ρτεειριιιιιιε.

ιο ιιιι.$οΙιι.ειε ειιὸε Πετιιτιιιιι ευ: είὶ

εοιιτι·ε ιυ:,ειιτ ιιοιι. ει εΠ εόττε,τιιιιε

εστι είἱ εε ειιιιιιωι εε ιιιιιιιιε [πο

εεεειιειιιτι: ιι: Π: εεΙεει. 6:ΓειιεωΙΣ

εεε. Ι. εε ειιιιΒιιε. 84Ι.ειιοε ιιοιι ιε

τιοιιε. δι ειιιεπι Πετιιτιιιιι ειὶ Γεειιιι

ειπε ιιιε,τιιιιε Βειιε Ροτειι εε Επιει

ω” εε ιιιιιιιιε Ρι·οεεει : δ: ιι!:ι τετιο

ειιιειιιι:ειιε ιεεει που Ροτείι , ιιιιιε

ιεειιι Με εΠ Πειιιειιευπι: ετ ε. εε Π·

Με: ε: ροΒιιιιιιιιε.Ι.ροΠιιυπιιιε διΕΕ

εε 0ετΒ01°. οΒιι€ετ. Ι. πω. "' ω:

Πω ε Με ει.ιι Ροι·ιετ τεε €0Π!Γε εε

ιιετιιπι Ειδιιιιιι Ρετ εοτιιιιιιιιιε,ίἰτ εοιπ

ρι·ειιειιιιιε ιιι ιιιιιειε, ε ειπε ιιι εοιιε

ιιιιιει.ιε, δε ειεετ Γε ρα-:ιιιτει·ε ΡοπεΓ

Γε Με: τα ιιειιτεε:ειιεετιιιιι ιιιιιιευιά

επειιΓεωι ε ρατιιε “παώ ε ιιιεετιιιή

Κ Κ ; ειιὸε.



2.66 ΠΕ ΚΕΒν$ ΝΟΝ ΡΟΚΤΑΝΠΙ&

Φωτ' ίἰε.οτἔιιτιπεη.ὶἘΜ Ιεε.(Τοκοε.

άεΐα!.Ι.ουι θιΙΓεω. Ω.άε ακ:.Ι.Β (με 7

!ιοεΙΙοτη.εΕάε ιεἀιΙΙ.εὸἰᾶ.Ι.Ρτἰτπε.6.

Επιι.8: !.ουὸά Μι.ειιω ΠπιιΜο.Εεοω

Ιτἔι ιιιάετιιι· οηὸά πό:ιιι ΙΒιο Ιεἔεπιτ

Ροιαφείωι άε Ρ="πεζιω. Ρτ1ιπει,

ίπ διι.-1τεπτ Με ιιιάεωτ οιιοΙἰ2τε:

ιιεπτιιε:ιιι1ἔἀεἰιτὸἰ.!.Π ουίηοθεε.

ό( πι! ΗΜ: !ΐ.άε ιμ!ΗΜο εάΙδ1ο.Ι.οι1ιε

Β:Ϊυ8ἰτΙουε.ει1Μ Ιε8ίοοε Ιοί ει!!εεει.

5ο εΙοΠΪοτάΕιιετἱε . “επι Ἐπὶ: οωὸά

πιο" επειι!ετιιτ.Ωάε Γετοἰε ΡυεΜυίε.

Ι.ϋ Ειι€€ιέιτ5.υίάε οε Με ου:Πάοι·ιε

μ:: Βωο.ω Ι.εἰιτιτ ΡτοΡοιπε. Σ.άε

πωιϊκι.Γωπο.8οΙα.άοωΕπιιε δώσε

άε ΒοκΗκπ Μισο Μαη ο8ΡΙεΙν:πΘ

Ϊιπτι Ρυπάεπόιιτπ £οτε, ?σοὶ ποπ Μ

18τ1τυπτ,ι1τί!!πουίειιτπ εΙΐε&υ τε: υε

:Με Ροπαιπ απο ε1Πή&εω :οιιέει

Με Ποπ ίπτειιπυιτι ὸεΙἱουἱτ,8£ ραπ:

άεοει: ιπο8επι ΠΠ ουἰ σου οεΙΙουέτ,

1πο ιποοο εἱεΙἱᾶἰ:ιιτάἰεἱι :που πιο

πΔΒεΠπτε ὸ1Ηἱπᾶἱοπε,ὐ οιιίε πιστα

εΒυε.8ε Η.όε ίπεετ1.1°υί.π Ε”::.ΒΡεω

ὸὶυ:.Ο.ὸε :είῖαιιιεο.!.πυΙΒτι.ἰπ 5.8:

Ο.οε Ρατιἰε.Ι.ίΞι1εἰπιυω& Παω με.

πἱ:.Ι.τεΓΡἰεἱεηὸιιππ.υπιὶε Με πο “κι

ΗΜ· Δεοετ Ροοἰτὶ,οοἱε που· Βια: ώ

:τα Πειιυιυπι:ουά:σ πο Ροττειιιίτ Μειω

απο άιίΜόλυπτ : ο: .πεοιπεο.θάε

Ρ@ΠΪ$«'.ῇἩΠἱ$ ΔΙἰοιιἰά.ῷ.οοο<ὶ ίἰ.ιιω

οε ω Με οπο Η μπε ΠειΕυτο απ,

φω μπάσο:: Μαη", , 8: μπήκ

Ντ1πάεεεω ΜΜ,ίοΠέτίτ οιιοά ίπ

ΔΙτετυπο Ρυπίειτοτ:ουίει ἱΜετΡπεΜ

τίουεΙε πω ρωπαι ιιεπἱιππτωοΗΙἔ

Μπιτ ‹Ιε Ραοιε. Ι.Επικειμετωο.·

:Με 0ΒΗΑτ ά.Ι.θάε ίετιιίο £118ΠΠΠ8.|'

Ε £υΒίιΙουε.ουΜ· που (Μωβ οικω

Μα ίο8Ηιυι άεοεαπτ Ρει·εΙετε ο!.

2ειω,Π οερτεΙιειπΜποτ κι πιοετε:υτ

5η @Ώ Ι.ιπιό απο ουὸΔ Μπι:: μι

οίωιοπιιικΙε Με Ε`«ιειι οπο' Μ: και

τεπτία,8: ορἰυἰο.ἀοπιἰιπ νεω.υφ

απο είπε ωαεειΙαπα " ουπτο μια'

εοκΜοεπ ἰι1ίἴπτι1το,ουὁἀ άε επιίτ:-·

τε υε14ιΜ&ω ποπ Ροι·2επτυτ απο

πεε,οΜόε,οεΙ Με :εε ω) ΡαΕπι ά

Π"ωωω επιππτ,δε ΒεΠίω·ιππ ΓυΡεκ

οιιΕΒοσ Ρ0ττ8τευτι11°,& €αε66:εσ σου·

και ΕοΕΜε.τ11 ώθΙ ίἱει:ιιτὶ, ἱπεΕὸειπτἱιι

Ραπ1ιπἱΡίἶι18 ΠειιιΜ.Εεεε ουἱε!ἔ Εο

ι·δίϊε ιερεπιιε εΠ Ροεαπε κ” εοεπτε

?οπιικιπ Π:ιιικἰ:οιιετιτετ :τι έρίε Μ

είό:Ε ίπ Ρακό. ιέιθΙ Πεπιπί.6ε ι:Με

τω· οικδο ποπ:ουίει είι1Με Νίουε "ο

ροτεΠ θιεετε !εεεπι που ίαΒοί:Β:υτ

θ.ε!ε Γυιτιππι "ΜεΜεαιιΕο.Ι.είϊ-·

&οε Ρομ1Ιοε.8ε ().άε ίοεεΠ.ι·ιιιρ.Ι.Ε.

ίΕοε ιιπο.8: ευτει.άειτ.αο Βέ:.Ι.χ.86!.

ὶιιε οπιάί.86 Οι” Ρτο Με ἱιπὶΓἀἰᾶ.

Ι.5ιπι.8ι ε:επ3 ‹ὶε Γεπτεπ.εποππωω

κιΙεει.ε.ὲ ποΜε.Ιτειπ οΙ!ειο. Πω Με

€εεεΠω ί ΑΜΒ" άΙθυτπλειτοτυπω

ιμιοάοτοξακοτ εοἱμο ουεδά ώσα

ι·Ειιτιι που μοΒειτοτ.ατεεωεπ.όε μα

Β:Π.υετί .Ει·ι· τι δε” ' -α ο: ει "υπο ιποκοϋ

άεΙίη ι1ετε πο οιδοιιπ:ιπ ὅ. 5 σ·ο ω» ισ

ο ο ίΒατιο·ιπου:.Ι. εκ κυψέ

είο.άεει·ειο Με ίΒοοποπτεε που :σε

πεικ:ιιτ $ἰ‹Ιε άεετετ.οο οκάΙ.Β.Ι. Με

ΜΕ: Μεο Η που ὸεΙἰιηυὶ: , που εε

Μ: τε: Πω μετάετε,ουία Με πιο Με

ΕυεΙοιππτ:Μ Μ εκεί. άε :που ό.- μπεί'

ο. οΡοπετ και». 8εμο Με α! Με:

εποκείΒ.όε ςεἰἰδ.Ρτίο2.Ϊ.ἰἶ οπο· ΡοίΙ.·

Εεοιπτα υ3άεωτ,οοαΜ πό άεοετ ΡοΙϊ

?ε ει!!ε·Βοτε Εετιοαΐείεω οι" όε!ιουια

οσοι ΜΜΜ Μ2επ082τε ‹.ὶε εοποίσο

πε ό: ι1:αΙΜτε Ισα: ουκ «μή έτι :Μο

εοπττο Η 8εε.ιπ ΐΕάε πε ΜΜΜ. οιιί ώ

ει!ἰο.Ιτεκι› ώείτ Ιε:ηουοό δ ουκ μο

ίεεέ:ΜΡιάεω, δα ΡετειιΙΜε Μπιτ” οιύ

σε" Ρο!ϊ τοιιτυπι,ουοό τεΙεεεωι· Με

εΙυ1πησεοιιίυω:υτΙΕ ω Ιεεεπ1 δοτ

Με ΕσπΕΜ.Ιο Ιεεε.Ικειτι <μυΠΙΤτ

Ρο ει



ΒΕ τιετνε ΝΟΝ ΡΟΚΤΑΝΒΙ8. τη·

@Με Γε ετεπΓείτε,επίπ ετειίΐεί 8ε Πι

Ρίπει ί8ποτειπιίτι ετα: , είπω Ρείειιπ δε

ΡιιΜίεε ετα: ΡτοππιίΙἔπτπίπ Ρετείπί

παω Με ίττιωτιίπί ε!επειππί:ππ

είε ποπ άεπετ ΠπεπΙοτιππ :ίιιτίΒιιτ

ίπτίπίπτί:ι.ιτ είτττ:ὶ πε ροΠυ.ρτπ:Ια.τ.ί.

ΒΔ ίπ αν τπ.υτ ΜΒΜ πο.εοτπ.ίπ Ρτίπε.

δ: ίιίεο ποπ τίεΒετ Γιιππεπίτί .Παπ

επτά! τεπεππτ,είτ :ιτειιπίδ.τΕάε τω.

Ι.ίίππ.ῷ.Ιίεετ. Ντιπίίπ επτα ρτοιιίπεία

ι1πίείίεΙίπππίτ,ίπ επ ρυπίεπόικ Μ:

ιπίπ πιιτἱίἔ.‹μίε ίπ ἔτοιιίπ.(ῖ.ιίΒί ‹!ε

ετίτπί.ειεί οΡοτ.τΕ ε οτίί.Ρτ2ίί.Ι.ίίί.

πε είπε είιιίτω ροπή: τεΒι.τε Με Ιε

8επί ίιπροπετε:πτ Ο.ππιπ.Ι.ίπ τε ππΞ

ι|π.υπάε ΐοτεπΓε: Με απ” εκποττ:ῖ

(Ισ άε!ίτηιίυπτ:6ι ίεΙεο ττιτίοπε ίίεΙί

Οί ρππίεπάίΠίπτ,ρετ ίπτει ΡτεειΙΙεσ.

δοΙπ.Γεειιπτ.ίππί άοτπίπιττπ (ΞπίΙ.τίίε

είιίὁιί Με ΐοτείίε Ρετείττεε πο” ρω·

Μπατ:ςπίε Ροτπετιίτ είπω τεΕπιε Γιιίε

ίεέεπ·ί ίτπροπετε:πτ Ο.‹ίε εοπτττίπε.

επίΡτίο.6: ιιετίπ.Ι.ί.8: Ι.άί.ιάυπτ.8:Ο.

πω: τα ε:τροτ.Ι.η.8: Ο.πί:τπάει.Ι.ίπ

τε πίτιπάεπι.8: Ο.‹ίε τετιίπί Ρετπίπ.|.

ίπ τεΒπε.ᾶ ΙΈιίε είοπεί.Ι.ίε8ετπ.8ε π:

είε με.Ι.ίπ ττωίτίοπίί:ου:.8ε τΕιίεμ

θίε ποτ.Ι.οΒ τε:.Νεΐ Μ” τε: αροτ

τ:ιπάο κίεΙίπειίιτ:ιτιΡΜε ριι6.8ε πεε.

!.εοτείπ τεττο.6: Ρετ το.τ:ί:ίοπε :ίε!ί

&ί Ριίπίτί τίεΒετ:ιιτ εί.ππτΙίεπ.πυει ίπ

Ρτουίπ.μίπίειπτίπ απ·τίΓείοπε τεττ”ί:

ειπα ιίεπίτ εοπττει ίτετιιτίττπ φτοιί Ιτ

Βατ ίεΓΔε τεε:ί`ει·Ι πό ρππίετιιτ πΙίπιτε

μεσα πεειίπίπτίπ : είπε Ωεπιίτππί π!

Ρωπείπι ίΠᾶ ποπ !ίεείτί:οτεπΓεί·. ἀπὸ

Μπε Γο!.εΠ ετεπτπεπ.Ο.πε επίίρτί.

!..=ιπ ίπ τοτυίπ.8ε πω: Η: Ιοπ.εοπΠίε.

Ι.χ.6: Π·.άε ρα.ί.!ίεετ.ευτεπ Με:: ΜΜΕ

πε ρπεΙί.6: πεδΖί8α.εοπάυσ.Πίτ:ίτε.

8: Ι.Ι·ῖ.ῇ.Ρε.πΒίΓείεπείπ ιίιτρΙπτπ ,8ε

ί800τ:.πείπ ΠτπΡΙιττπ.Ρετ πιτπείεεεε τ:

ιτίιίετιιτ πεείόί , ςυὸά ΐοτεπίἰ: Ρετ

Β

 

πει: τετ πω: επττεΙίεΒατ , Με: Γπετίτ

ί8ποτείπε:8ε ετπὸιί ω! :Μπιτ ραπτιπι

ποπ τεπεπτυτ.ιίε| :Πε :Πίτα ίεευπάιΐ

:που ιίοε.ειιίτι πίειίπτ,πιιτ Με πω:

Πεπιπιιτπ εΠε Γυρετ ποε,αυτ ί8ποτε

πίτ.Ρτίτπο εαΓπ Μίκι ριιπίτί,ίείΙίεετ

ίπ απίίΙ3ίοπε τετιιτπ:ιιτ ίπ ΜΜΜ

είτε ίπ ρτοπίπ.8ε ίπ «Με μυωπία οτείί

πω:: ίπ εετττι εμπιπιίτετε:8: :μπεί τ."

είε:: (πω ίπείίε:ιτε ίεεππιίππ·ι εσπ

ΠίετπάίπειπΙοεί, ιιί›ί είτίρΠι εοπΓτίε

τπείο:ιπ ίί“.κίε υίυτ.Ι.ί.8ε τω: επίέϊ.ί.

Πίπττάιω.8: ίΠίε ΡιιΒΙί.Ι.ρυΒΙίεεπίε.

Σεειιππο υετὸ “ίπ εμπίττίο ίἔποτε

ιτίτ,ποπ ρυπίετιίτ ίπ ΔΙίπιτο:ιίτ Η·ῖπίεΐ

άπ.Ι.ίί επωττω.τωπ Η εϋ εΙεπίτοτ.

ρετίιίτει Γυρτεὶ αΙίεΒε.ρτο Με μετα:

ετιπίπ θεά τΕ‹ίε Ιεε:ι.ίίί.Ι.τίπε. δεί·

υπ ετεο δ: πο: ποτ.ίπ Πίτππτ:τ,πιτεδά

ί”οτείίε πεπίεπε :όσα Πειτιπιί 8: μο

πίί:ίτίοπέ,ρετόίτ τετ,ίίιίε Ματ , Με

ί8ποτετ Πείτιττυπί,ίεειτπππτπ ορίπίο.

ποτπί.Οπί.άε Γυπτ.Γεεί ίίί ποτ:ιτ,ε2

επΓπιπτ πε επί: παπα. Ε) €ίωι€Γεί

ω: ίτιτπτωπ εΠ”ε , :Με επίππ·ί ίπ επί:

μαπα μτπίτπτ. Γεεππιίιιτπ Με ορίπ.

ττΙίοτιίτπ Ρππίτιιτ , 8: ποπ ρππίτιίτ ίπ

τιίίςπο,ίπιΒίω όίΠίπάίοπε,ίί Γείπετίτ;

πεί ί ποτειπετίτ. παπί Η ί8ποταπίτ,

εποέρτπ:Γυτπίτπτίπ :ΙιίΒίο , ποπ μπω

πίτιίτ ίπ είίπιτο,Ρετ Ι.ίιιΒεπίπε.ειιί ί·ίπ.

Ο.‹ίε τεΙΙ.82 θα πεετε.ειε οτείί.τ”τι.Ι.

ΕπετΙί.8ε πω: ίπ Με πω: :Ποτε εσω

τπιτπί ποπ Πίπτ ρτοπίπίτά, π: εκττειίίε

τε Μετίιίπί πε τεττπ πο! ίῖιιιί!ίΒυε.$ε

ειτε ωτείίτ είπε Ρτοπίπίτίε δίίπτε αϊ

τπιιπί,ιιτ ‹ίε Με πίετετίτι πο.ΐ.ιίε πω.

Ρετεπίδε ίπΓυί.6.(επ Ροπε πιτ2Πίο

πει·π.ί`ε‹ί πιίοττιο‹ίο Ροιετίτ Γείτε, Η

Π:ίπετίτ πεί ί ποτ:ίπετίτ Πειτιττυπιττε·

ΙΙ:οπ.ίί απ: ἔοτπο πώ Πεμ 82 «μπε

ε6τίππε π' εόίιετΓίϋπτιίτ, ε πεί ατε

Βειιιιτ:πό επ ιιετίίίπιίίε αἱ Ι106:ίεττο
π ταδε::



2.€8 ΒΕ ιιΕενε ΝΟΝ ΡΟΕΤΑΝΠΙΣ. ·

τσΠε: :μια ειιο :ιά ::Ιιευειιι οιιΙι8::

:ιοιιειιι Γειειι:ίει δ: Πιριιιαιειιοτειι

:ια ατευίΡειωιι:ιιι:ιι: 1Έόε1ιεε.εαιιΕΙ.

ιιιΒει·ιιυε.8: ιἰιιιιόε εο8.Ι.οδ:ειιί εκει.

ε: (Με :ιι ιιι:εΒιιιιιι τεθι:ιι:.τιιιιιο.

Ι.ι!ε :ιι:ε.8: Επι: , :μια Γειιε άειειιι:

:μισό οιιιιιεε εε ει:ιι:ετε ΓειεΙ::ιτι:.Πί

άειιι:.8:Βιε.ι ιιο.Ι.τε ιιΙιι.ρ”.Γεάθ

ΕΙι.6: ‹ὶε ἱιιίὶ:ιἔ.ί`ε‹ὶ δ: ἔΡιιρι|Ιιιε.ῇ.ῆ.

Νανα ει: :με (μι: εε: εό::ει μπε

Ρ:ιιιυ,ριιιιιειιάιιε εί::ειιιε εεΙιιιειιιτ:

ιι: ΡΕάε τε τιιιΙι:.Ι.ή.β.ίτι εεΠο.ρ:ο

1ιίΒιτιο ειιιιιι Γεεἰ:ᾶεΙἱᾶιιιιι,ειιοὸ ει

Πιὶε Γεε:ιιιάιιπι Με εοιππιιιιιιε άεΙιδ::ΐ

:ιοιε επε:::ι: ΗΜ:: :ε ωιιι:.ι.ιη. εεε:

ι·ειιι.1·Εάε ιιε ο.8εΠ.Ι.Βιι:ι.ιΈάε εεε.

ιιοιιι ιιιιιιειεἔ.ρ:ιε:οι·. 8: ΙΜ εε Με

ω: Γεά Π επι: άεΙοεο τειιιο:ο,ι:ε

ειιιὸάιιιΠέ·ΡιοΒιιΒιιι:ετρο:υι::ἐπο

τετε , που μιιιι:οι·,Ρει· :·Ι.Ι.ιιιΒειιιιιε.

(Ζόε :εΠιι.8: :ι.Ι.ιιΙ:ι.ΓΕεε εεειε.ειε

οτάι.Βιε.είι Με διπΙΙιΒιιε. Ε: Με:: εἰ:

οΡἱεἱο άοι:ιι. Μει.άεΕ4ιιο. δ: :Ιοιιιι.

Ιεεο.όε Με ΑΠ: :Πιιετιιιι: ειιόά ε:ιΞ

ίιι Με ιιΙ:ίπιο εειΓιι , ἱΠε Ξειιοτειιιε

ριιιιιιι:ι.ιι·, Γε‹ὶ τιιι:ιιιεπιιιιε ιιΒὶ ιιΙἱἑε

Ριιιιίι·ε:ιιι· :ιι επιιΒιοιιε οιιιιιιιιτιι ιε

:ιιιτι,ριιιιίει:ιιτιπ άιιιιιάιιι:ιι:ει8:ι.Β.

Η μια Ιιει:ιεάι.ρε:ιι.Ι.ειι:ιειια. * 8ε:!

Ροιιε, Πε:ι1:ιιι·ι·ι ει: (Σι·ειιιοιικ , ειιιὸά

τιιιΙΙιιε £οι·ειιΠε άιιειι: ιιίι;ιιιιιι :εται

Γε οι·ειιιοιιιιιιι Μ: Ραπ:: ιιιιιί.Μοάο

τιιιιάιιιτι ΡΙειεειιιιτιι.ιε άιιιιι: Ο:ειιιο.

ιιιιιιιιιι ::ιιιτι ρΙειιΠι·ο,ι:ιιικι·ιτυι· ειιι ίιι

Με: ίιι Ρ:ετιιιιι·ι2 εεε Ἀυὸά ιιοιι:::ιιιιε

:κε ιιιιιιιιιι , πι:: με:: :ύ Πιτ:: εε ίιι

πω. Ωτετιιο.ιι: Γεριεόι.εΠ:ιιπάειιό

μπει: ειε ιιΙιειιε ιιιιΡοιιιΙει:: ιιιιάε

Πιι::ιιιιιιι :τι Με μπε πο:: :ιειιόιεπ

ΗΒίΙοειιιιι.ειΒιιιιιειι.ΐΕάε ριΉε.ρ:ο

ειπα. Οωβι:.Ι.Ηιιε. ο:ιιειιιιι: :σ.ιπειι
Οιειιιο:ιειιΓεε Ρ:οιἶιιι›ετε σε άίθιιιιι

ιιιιιιιιτι Ροτ:πτετιιι·,:ιεΙ Ρο:ιιετιιιι: ιι:

ιιιιιιι τετιιἰ::ει·ε ::ΡΡο::α:ιιιι·ι. Ηίε :Ω

9 πιειι * φωτο, Ροιιιιιιιιιε ειιιὸ:ὶ ροτε

·Πειε είιιι:ε:ιΜεάι: Ιιεε:ι:Ι:πιι Νιφί

ΒιιεροΠε ειι:ιεΙ·ιει·ε :εε εΙίε:ιειε ει

πε: :ει:ι:στίιιπι ωστε:: Πιι::ι:ιιι1ι ό:

άειιε::ιι:ι είιιί::::ίε ι φωτο ιιυ:ιειιί:Ι

ει:: :εΙεε ιιιειάι:ιι: ιο ροειιειιι Πιι:ιιιιι

:εΓΡοιι:ἱ.ειιὸἀἱιιεἱὸι1ιι:. δ: Η:: ΐειιιί:

εοιιιιιιιιε νισει·:.άε Επι; ε: Ι.ΓοΙειιτ.

ιΒι,ίιιεοιιΓιιΙ.8:ε.:ϊόε ο&.ρτοεο:ι.ιιιΐ

Ιιεειι:ιε ο:εΠιι:ιε ιισιιρο:ιιι: [πω

όίειιι·ε ἔιιεΙἰεειι:ἱε εοιιΠΙιει:ιοτυπι,·

Πει::Μ ι:Ηεί:ιιι· εΙε ετἱτιεἰΡεέΐεά :μιά

Η ΒΙε:Ιιιι:ι είιιι::::ιε Βοι·ιοιιιαε :ισπα

ι·ε:ιιι· ΚΙιεΒιιιιιι με: άιΠ:ιδ::ιιτι Μι:

τιιια, πεί ι:Ιιθιιιιι Γ:ει:ι.ι:ιιτιι , τΙε :Πωσ

ιιοι·ι Ροι·::ΐόο,ΒαΒε:Ιοειιι:ι, ιιιιιπιυιά

Ριιιιιειι:ιιι· εοι·ι:!υεετεε Ρε: Ρο:εΠε

ά :επι Μιιιίιια: 2 είε £Ιι1ὸ:.ὶ που. °ι (Με

ε:όιε.Ρτι:ι:ι.Ι.1ΐ (μι: ροΠ.ιιΒι εε Μ::

Ρε: Λεειι:. Γε:ἱ μοιιε ει; ιιΙίειιιίε άἰεει:

Γε ΑΒΓειι:ειιι Ε:ιἱΙΪε :επιΡοτε Βειιιιἱ

:ΜΙΒ με: ειιιι::ι:ειιι, Γ:ιΡετ ι·ε!:ιιιε ει

πε :ειι·ι:οι·ίιιιιι :που Ροι:ειι:Ηε:ιιιιιι

ειιιά Με :ιιΙίε ει:ειιΓε:ιι: εἰ [πειτε Π ε.

ει: ειδα:: ΕπιιιιιιιιιιΞ ιιίάε:ιιι· ειιὸά θα

1·Ι·Σει.ιιι: Γειιτειι.Πιιε ειρρεΙΙα:.τεΓειιιό.·

Ι.ι.6.ι:επι ε: 1106.δέ Με, ει:: ιι·ιιι:ι·ι.

εεειιΓετε Ροί:εερι:.Ειι.ειιοά ω:ειιι

εε:: είΓε :ιετιιιιι, Η μοΒε: :ε :ιιιιε :ε

Ροι·ιε Με ε:ΒΓειι:ειιι: εΙἱὲε σπιτια

εΠ. θεά Η :Κατ Γε :υπο ειπε ίι:ι Ιιο::ο

ιιεΙ ιιίιιεε,ιπό εκεεΓε:ιι:.ἱἰ‹ὶε Ριοε:ι.

Ι.ρικΓε:ιε.8: Ι.ί`εςμιειι.8: Με:: ΒΡΩ.

εεΡ:υιιι ετα: ΓιιΙ:ειιι Ρετ ειναι: άιειιι

:ο ποτε. "° νΙ:ἱιιιὸ είιεε:_Ιιειιιε ιιπιτειιιιιιι

ι:ετιιιιι Ροιιε :ιιιὸά :ιΙιειιιε Π: ίι1ιιειι

:πε απ:: ε:ιιιο ιι: ει:: Ροτ:ετε »Με

ιιεΙ ιιΙιιι εαπ:: ειι::ε ειΠιι&ιιιιι:ειιε:

ω: ιιιιιιευιιὶ ιΠε :Με ροίει: 8: :ἱε

Βεει: Ριιιιιι·ι.ιιΜε:ιι: :Νεά Πε,Ρει· ΜΒ

εε Γει·ιιίε Ε”ιιει:.Ι.Πΐιι€ι:ιιιυε.Ο.ιιό Ιε

εειιι Οο:ιιε1.άειῖεει.Ι.Π ίε επι ε:1ιιι

Π? Ο.



ΒΕ ΟΒΒΕΚνΑΝΤΙΑ ετΑτντ. ισ;

;ειο.8ε Με ιιει·ιιπι, πωπω εοιιΕτο

;ιιι· ειιιὸε! ιΡΓ·: Ροιτ:3::ιτ ιτε πω ει:

ικι : Μι Η ι1εἔ€Ι , 8: Μαι: Γε Ροι·πιιο

ΙΙΙ” τα π! ι·ιιοΙειιάιιιιιω,ιιεΙ ω ιιίΙ

Μπι, δέ Με Π: Με εμ”. ω” :κι ιΡΓυιιι

ωιωιιωιω πώ ιιιΠειιιι , δ: Βε·ιιε Π:

!ιοι: ιιοι·ιίιιιιι!:, που μιιιιτιιτ. σ* θα!

ι ι μπε Ίιιὁ‹:Ι Πιιιιιιέτω ιη Επιιιι€ τοι·

ι·ιτοτιί , Γειι ιιι οοιιιιιιιΒιιε ιΠιιιε Με.

:ετίε , ω Με ιΡΓιιπι ιιοΒατε ΓιιΗ·ιειειτ,

τυπο τειιοτιιτ: ιιτ πω: Ρα:ιι.Ι.ειιιι Γεο

ι·έτιειιι.ιιαπι ιιιάε·:ι :μπι άεΒοτ άι: Ιιοι:

α:οειιοίΒετε , ειικτιιιιΓρσ&ιιε είΪε ἀε

Βετ,ιιτ ιι·ιΓΡιει.π φωιωωω ΡειΓοιις:

β: επι ιιιΠει πο! ιιι6ΙΞέιιιιιιιι ω φωσ!

ω" Π: ιι·ε,ίιιιτ ιιιι:ιιιει,ικΙ ιιοιι,ειτ ιι

ιιιειι.Ηίάσ ιιιι:οτιά.ιιιίτι.ιιειιιΐαι.Ι.€ε

ιὶιιιε.ῇ.ρειιιιΙ.ιιι δτι.8: ι:Εάσ ρωτιιε.Ι.

ι·οί“Ρίειοιιόιιιιι.ά Ηἱεἰε ομιεεΠιοιιίΒιιε.

Ι.ιὶε 1Πίτ10τ8.9; Ρειιιι!τιιιιο. Οιιί.Βοι: Β

Βυτία Ποιιτι·ει άο:ει·τιιἰιιατιοιιΞ Ρισε

βιβϊει·ιιιιι άικιι·ιιιιι τιιιο:Πιοιιιιιιι,εΠ ΕΕ

‹!ε ιιιιιιιε δ: οι:ττειοτάιι·ια.οο8ιιι.Ι.ι.8ε σ:

Π·:άε ωωι.ιιωω :μιὰ Ι.2Β80ιιΕπι.ξ.

Ε ςιιιε ιιιτειιιειιι. ιιιιὁ ιιιάετιιι· @ΜΗ

Γετιιιετιιι· εθι:&ιιε: ιιιι‹:Ιε ιιιάειιιιιε 3,

Η (Ιω- ιιιιιΒιιΙε: οοιιτι:ι ω” ειιιιιιιο

Παω, ειιιιιειιΙιεΙΙο οι:ιιείιι:ιτο , ετή

ιιιο οτειάειιάι , 8: ρω· ειιιιι που Ποτ,

τιιιὸά όε οα:ίΓο Ριιιιιοτιιι·.8: ΦΠ καίω

:μια Πατιιτει ιο:ειιιιιιιιιτ ειδἰῦ :οιιΓιιιιι

ιιι:ιτιιιιι. δεσ! ςιιιά Η ι:Ιιαιτ Γε ρα:ιιιτ6

ι·ο9ι·Ιικ: οι Ξεοι:Ι.τιιιι. ; .Γεά ειιιιι:Ι Η Με.

Α ο Ν ο τ. ει Μπακ. Αιίιι|σ ω

ακικπι Απάκιαπι Μ αιἰά2£ιο.αιἰ $μα!.

έκ £ὶιιι.ιἰενσοπἔἶἰ£ισ.ιιὐἰροπἑ£ ιἰο Μ:: ?κι

'βιοπε.5εά 9ισιάβ ΜΗ:: άΙσιυπ,9ιώά αϋ

ι1ισίε :οκάκα·πι ο·σ|ιε›·2ιω/ὶιἰι: “με ἑιἰΜ

Ισπι ίσου” Μέ ερ ΜΜΜ ισἰα,@· αἰἰ9ισἰ ιἰἰ

«Μ» Μι ι·ερει·Μ: /Μ: ιι/ἱμε αιἰ Μἰευι

Μαι» "Η ψ ,καίω "Μια" άιέ?α ΜΜΜ

2ά_ίάκω εοὑιἰιιπὅἄω· κηποβεπ2 έσίιδιΐἔ

άι: ?Μέ ιιοιι,ιπ ισο!κΙ: Κοαιω.οοπβ.κσή.

Βου·παι·ά.

ΈΑιίει ροειιει. Αιἰάε ιμ‹Η Μπι· ορίκ.

θαιιιἴ£./ἐ9ισἱ2ιστ Αίο.νκΐ.σουβ.ίκΔανι.ΕΖι].

ΙΙΒ.Βο·.

ΤΟοιιιιετΓεωτιιι·. Α‹Μ‹ μοι!“Δω

Κοιυπ.ι·ξβ.Ίκαἄι·ἰπ8σπ:ςβτποοἔἱοὅψπιῦ

/ἔΟΜΜΪΟ.Β π.

ῖιιιιΙΙο-ιὴιιο‹ιο ἀεΒεατ Ριιτιιτι.ιιαπι Πε- ά °[Ω_ιιοά ιιοι·ι.ΑιιΜε ΑΖεκ.σ‹7]ἰ.Ικκωι›ῇ.

μπει τοιται·ιιτιι ι·οςιιιιιιιιτ και ΡετΓε

βειιι,ώιιι άιαιιιτ; Η κιιιιε Γεεει·ιτ, π! ο

ι:»οττειιιετίτ επτα τει·ι·ιτοιιιιιτι: δ: Πι

ιΠιε ΜΜΜ ιιιιΠ; εΙΙ οΜ'ειιι·ιτιιι: 8:

Μεο ώ @ε τιοιι ώ τε·τεοάειιάιιιιι.ί·Ε

@οιεε.ιιι.Ι.ιΙΙε ιιι.ιιιΙΙε.6,οιιιιι ιιι σει·

βισ.ιιοο_6ΒΜτ, ιιιιὸσ! Ροτιιοτιιτ πό ιι

βιιιιι: 8: Πρ: πιάσω; άε!;ει·ε ριιιιιιι.ί·Ε

@ο Ρ:ιθιΙ.9ιιι ε: πιριιιο.86 ιιιιοεΙ Μ

μοι. πια Με Ερικ; Ιοοιιτιι έτι εκτο

ράπιΒιις όαΙι&ιε:ιιι :Με ιιοι°ὸ φω

μιιιι:ιιι·ιφε ιιά ε&ιιπι μιιιειιιιιτ, Ρο

»ω πω; άεΒε;.6.ι.ιιξ οιΡιιά. _6.Π :ιι

ταιιειιτ.βι ιιο‹ὶ Μ ηοτ.().ι:Ιο ε:ΡιΓεο.

β: :ιειιω3. δ ιιιιίε πω; άίσειιι. ιιιιὸ

@ο 8ειιοι·ειΙὶ οοιιΓιιοτιιάιιιε ·ΙαιΙιε Μ

εοφω” ι!! ι:οιιιιτιιο μιιιιτιπ,ιιιίζ

[Β τὰ αΙΙεἐ.Βε›·.
|ΡΝοιι ριιιιικιιι·. Αιἰ‹ἴε "Μειω- π.

απά.ϋι αιίάΞιωμί 5!πι·ισ.ίω καθά: σουι.ΐίιτ.
αΙ!σέ.Βει·. Π

_ ε οΙσι€ι·ιιΐιτιει Π:ειτα:οι·ΐι. ΚιιΒ.
ε γ Μ Μ Λ ιι 1 ν Μ. Δ

ι 5ΔΜικΜε εκί/Ειοι·ι·σροβακ2.

ο Πε:ω·Ιοικ: 9ιι2 έΙσππωυ·.

ι Βε:ιο·Ιοκε: 9ιισκι Μ0ώ4Μ /δ:ι·ικόπιιΕ

έκ /ΜικΜ σοκιία.·κάιδι.

η 52α:κινι εκατο πππροο·ε ιίω·ωι:.

; Ωοιισαβο αΙιειώδικ φαω ροβίιπ βια

σ:οι·εριπ:Επ,απμπω” αιιώμα ιἰε:ἰα

ο·αι·ε:ς°ρ· ?κιάβσΕσπι ΠΠ 9Μπισ ε!! Με

σεβωπ βι:οι·ε απ! επισπάαι·εβα:πισ.

$ΜΜΜ Θ· #ώ»·πωιουιΜ: πτη><>[

β π»Μπέστέ.
- ¦ (:0!!ε;

Φ



ηο ΒΕ οιιει€ι1νΑΝ ΤΙΑ δΤΑΤν'Γ.

7 ΟοΠ:8ἱιιπι,:αἔ?ι·ιΐιι:ἰ ιιι!!α, κι: Ροβιι::

Μπι·#β::ι·εβαιαια.

3 Ροι:Πα :οι ::ιι::ι:ιιι·βι·ιαι·: :Μια-Μ ι

πω: :οΠ:$ίοι·ιωι.

9 5ιιιιιιιιιιιιι ε :ΜΒΜ19ιδιιιιι :δυο Μι, ιι

:κι ...ω

:ο (Πισω ω: Ροβέιι:/Ξ::ι·οβα2ισ:α,κη^ΐισ

ίδια, φ· :Με :οιιι:.Πιθι!ιο ιι:ιιιίαι::ιοι·

:πιο ρωω.

ε: Ροι:ϊι'ασ Μπα:: /έι·ιιαι·ο οιιιιιια-βαιισ

ΜΜΜ: :Η νικώ: σ· ιιιιιι€ισιωιιι :σε ι

π:αιιιιιι·ι!!ιιβι·ιιαι·:.

ει. 5:.::ιιιιι :ΜΜΜ Θ· τοι·ι·ιιι·ιιιιι κι: ιν

σιμαι:: ιιι::ι]π:τωιοποικ.

η 3ΜΜΜΜ μ: ιΙ::!αι·αι·: ιΙ:(τωηβ[κ

μι· οι: :Μπα ιΜιιιιιιιιι οιἐιιιιιι·,φ·|ἰ:

:ιι :ο οξβισι·ι:ιω·. 3

μ $τιιιιιιιιιιι 'β μι· ωωιιω πω: Μπι·

Ρι·::ετιιηι]κιι“&:ι:πάκω ω». `

η· 5::ιιιιτισ ἀκούω: έ:: ιιο!ιωιιιι:]Ιαιι::0

και: :.ι::Πειιιιέιι: τοιιιιι·αι·ιι: 69· ιίιιι:ι·ι

_|ἰ:, πι: ρο::.8.ω α: ιίιεθω:[οι·ιωι·:, π!

φαι ιἰ,ιι:Ι "Επι".

π 5ιιιιιιιι3 ἀκούω :ιι:ι.Π:ιιώια ιϋι·:δΒ

:οιι:Μι·ιι:,9ιιισηι::.

η 52α:ιιιο ιιιιιί:Ιιι0 άΙ::ιιι: φαιά πιώ::

πω: σ?«Μιὰ |20ΙΙ:ΠΙΠ' ιι: Μ” ροφο

:ιιθ, Φ· :Με ΡιιΒΙΙ:ἄιΔι·:ιιοιιο "Μπι,

επι ικιι!.αιω :οπιιιιιιιιι ι·ιίι9ικιιι :αισί

υιει·αιι:ι·ιι , /27!!!4ϊ Ριν Μινι: Ζιἰι.1ι.|ἰ

ΤΕΜ:: ι2”7%ΗΠ ιι: :Μπα ιιιιιι::ι·ιιιι:σ

Η: ώ· :οκιί:ιιιι::ιιιι· ιι: Ναι:: 71.423 ρω

ω:: :Παω ιι: :πωσ μιά /::ισσώιω

βιαιιιιιιω!βηι:::ιιι:ραι·::.

:ιι 3ιιιωιοιθ:Πο ώ· ένα:: μι· :ιιι::, αι:

ροβιιι2 Με“Μ” φ· :πωπω

:η 5ωιιι2οι·ιωι δ:ιι:|ι:Ει: α:: πιιιιιι:ισιτ

Ροβιιι: α::ιι/Σιιι έ: ιιιαΙ:ή:ιο:(9· Μ: :ὅ

τι:: ιΖισο: ιιιιιιιιι·ιιιιι·,φ· ?ια ιι::ιιβιιιι.

Τ :μια ι:: ω:: ιτιΑ¦65:ιο:ι.ιπι

Ε?:ο:ιιιειι:ἰίἔἱ::ιὲ Πιο: Γιιρο:εο:ϋ

::::ιΠοιιο σώματι: Πειτιι::ι,ιιιιὸ :ιιιείῖ

Βιμ:: οι:ιιιιΒιι:: Με:: ιι:ι:€Π`ιι:ιὸ :ιο

4·

οΒΓε:ικιιιιιι ἰρΐο:ιἱ Πιιιιιτο:ίι ο::ιι:ιτ

υιά::ε, 8: ροΠοει ΓιιΒιιι:ιειι·ι ::ιιιΙ:::

ΜΙ:: :ιιι;Πιοιιο: σ: Με: Πετιιτι:."'Βτ

ρ:ιιιιὸ ιιιόεειιιιιι: εμ:: ι:ιοΠιιιιτ Βια::

Πειτιιτιι. 2 :ιιιι:ιι:ι: 8: Ρορυιι: :Μα

απ:: ιιι:ο.Ι.οπιιια.8ερο!Τι.ιιι: :ΡΒ

Πιιτυ::ι θα:: :ιε:ι.ι:ιοικ: :ιιιιωι: 8:

::οιιίιΙιει:ιι:8: :ιιιαιιι:ιο ω: ματι:: :οι

τω:: (Μ: ρ:ιειιευ::::ιιτ εφ:: :ιι

ιιιΓ:ιιιι: ιιιιι.ιιο.ι.ι·ιιι|Ιι.8: Ιω:: οο:ι?ι_

ῇ.ίἰ άικιι:ιο:ιω.* Ε: ιιοι.ι:ιιιὸ:Ι Μ: :Η

ουσια: :ιι::ιιι·ιο:ιε:, :ΙιιιΒιι::?ι ρορυιο

:ίὶ:οι:ι:ιιιΠἰι:ιι , δ: ηιιιΡιιΜι:θ Γοιιο

"ΜΙΜΗΣ Θ: πο:: :ι:::οιιια,Ιο:ο ό:

πιο:: Γοιιιο :οι·ιε:εε.ιτι Γυιι:.Εά::

ιιι::Βο:υ:ιι ΠΒιιίδ:ει.Ι.ριιριιιιι:. ῇ.ἀε

:ιι:ιοιι:ε. " δικ! φαι: :ιιο:ιιιιιι Γ::

ιιαΕ.ιιιιιτιΠι ι:::ιιιιοιι:: :ιι Π:ιτιιιι: Η·

:ιοικιι:9 οι: :ιιιὸά ροτείΙ:ι: :·ο:υπι

άι:Β::: θα ρ:ει:Γει·ιε,Μιτ:: πο:: ω:

::τ.(..ά: Γει·ιι.:ειρυΒΙι:.ι.ι.ι:ιιια ρο

τείιειε :ιι :Πο :ο:ιΠΙιο :Μια Ρ:οιιο.

ποτε :μιά :Μεσοι ό: Πιιιιι:ι: Επιι:ι·ι

άι:,8: @κι Μ: ::::ιι8:τιιι· , :1οιιικ.

καπ, 8: :::`ο:ιι:ειιι:: ιι: ΜΒΜ: :μιᾶ

Δ:: Ισπε: δε:: :Ιι:Βε:ιτ.Ο. :ισ Ι:8ι.8:

τοιιΠιιιιι.Ι. Βιιι:ιειι:ι. ι:ιΒιιυ.:ιε ιιιιιι

:ιι:.9'.ιΠυά.:ί::ιι δικιο. ι:ιθι:.ά: Μ.

ιιιιτιι.5,Ι:ι:. ό: !.ρΙσΒ:Γ:ιτυ:ιι. * 8ο::

φωτο ι:·ιπρο:ε ιιιι:ιιιιι Η:: Μια::

Πιο :ρω ρε: :ιιιιιιιτιι καιιιϊιι·ι·ι ; ιι: Π:

ὸεραιι.!.ίίιιει.:οιιιι·::ἰιιιι·ι πω. Πρ,

δάι·:Ρα:ιι:,Ι.Ειια.8: :Με ιιιωτιιτ.ιι€

Ρε:ρε:.8: :ειιιΡο.αδιιο.ιιι ριι:ιι:ιρ.:ι:.

:Μι θ: :Π&ιιιιι , :μιὸό Ρ4°:ηιεΚυδ όε

Μαη: οι:Π::ιια:ι ό: ροη: έ:: ΠΒ:ο Πι:

ιιιτο:ιιιιι. δε:: ιιιι.ι::ιι: :μπω Πτι: Ρ::

Ρ:τιι:ι ,μοι Ι:ει:ι:·ι ρ:ιιι·ιειι·ιι.Η.όε Ρα.

μι:: :Μ άισιιιι:,:ιιιιΜ ρ:ς(ο: ιιιτ::Ιω

φαιά:: :ιοι: ρο::Π :Μαι ιιι:ο:ιιιίει:

:ε Ριοι:ειιωιιι ιι::!ει:τειι·ι (μη: Με::

Πιιιι:ι τ:·::ιριι: , :ιΣιιιι Μ:: Γρ πο:: εκ

μιιιιιιι: ιιιιιΓάι&ιο; Μ! οι:: Ροι;ιιιιιη

Βάια:



πε οιωεκνΑΝτιΑ στΑτντ. ε"

Μίκα: ρει·ρεκπα ίιπίΓεί&ίοπείπ ώ

ε!επόί !εἔεα:ιίτ ίπ !.οπίπεε ρορπ!ί.ίἰ

πείιίΠίτ.8ε Με εί·Βο είπε !εεε: :ἱε

Βεπτ ε!Τε ρεί·ρετιίτε.Οτει!ο ταίπεπ 9

Π εοπίί!ίατίί α!ίπιίί‹! σπίτι ροτεΠατε

Παπιαπτ πε! τε·ΕοτππεπτέΡ Με ιαπτο

τεπίποτε επτα , επείιο πτα!ίππτ π

ᾶα ο!!!εία , άποπ ι«!ττ:ὶ.ατ8υ.ιί.!.ίἰ

α!ε ρωπ.υε! ε!ίε ππὸε! ε!εετερτετο.ά

Πατ.!ε8.Γππτμετρε.Π)!είιπίί.!.ΠΡτε

τοί.!Επεπίιίπ ίπ !οεο Ρπε!ίεο.!.π!τί.

Ηἶαἀ ΤκεΒε!.!.ί`ετιίο.ῷ.εππί Γετπο.Π:

είε οΠίσ.ρτα:Γεό!.ιιίεί!.!.ί.6.Ππα.Ο.άε

Βοπία πω: !ί!›ε.!.Ππ. 9.π!›ί.ί!›ί, πε Ιε

8εα !πε!ίΒτίο.ίΈ ‹!ε ροΠπ!α.!.ί. επτα

πε οί!:ίε.ε!ε!ε8α.εα.Ππα. επίππιίαεε

Πίπα άίΠίπθ.εαρίππ.Π !αρΠε. '* δει!

μπε φπα α!ίειίί!›πε εοπεείΠίπ·ι εἰ!

έπεσε Πακίτα. Νιίπεπίκ! ροΠίπι πε

ταεί·α άεε!αται·ε3 ε!ίε :μπω Παω Ο.‹!ε

επτεπ.!ιίΠ.εοπ.!.εοπίί.ε.Γπρταε!ίθία. 7

.εω,ω Πίεετε. 8ε‹ί ροπε :μία σοπ

ρείίὶππ ε!! Πατπίατίία ί'αεει·ε πε! είπε

πατε Παεπτα, πω! Πιείεπτ 9!!.εΓρδ.ΕΡ

ίρΠ ε!ε!πεπί: ταΙία ί·-αεετε Πατιιια,επόπ

μοίίιίτ 2:οτπιπυπίί:ετ ο:ππίΒιίε , πο!

α·παίοι·ί παπί είπίιατίε : ε!πία τεΐεπιίτ

με! ιίπίπετΓοα είπω, πε! απ ιπαίοπεπι

_ιαΜτεπτ.φί0ά ρυ!»!ίεε Πτ:ιπ !ἰ‹!ε κε.

ιυτ.!.α!ίπά. β.τεί·επιιτ.8ί ίἙα‹ὶ Μπω

©ίΡ.!.φ.10ι! πιαίοτ.πεε σε!! είπω Με 8

κΙίεαιιιτ Ρίωίπε Ρίιπί!απε , ετΒο Μ.

Ευα πο!! φωτο: :πε Π·ίπε ίιίΠίτ.8ε ίπ.

Μπα ρ!ιίί·ί!αιίε.επία ίπτε!!ίἔἐ‹!.υί·π εΠ

επαπάο Πα:πίππι Ρτοι:!εΠ ρ!πτί!›πε,ρ

Βί ποπ · ποτ:ετ α!ίεπί πε είιίίπατε.παίπ

β: τείετίμα εοπτια Με ε!ίείτα πα!επτ,

Πρί·οΠίπτ ρετεπτί , δ( α!ίίε ποπ πο

ρεαπτ:πτε.ε!ε ρι·εείΒ. ΙππΡετ.οίΐετε..

!.τείετίρια. "° Σεπ! ροπε,επαετο ππω

είπω Πα:πτία δ: ι·εί·'οι·πίατίοπίβπε ροΓ

Π: τεπππείαι·ί9 ΚεΓροπά.Πε,Πίπεπ

βαΠίπτ ίπ €αποτειπ ΡειΓοπαιππι ί!

!ίπε είιιίτατίε πε! !οεί , π!›ί Πίπίτ πω."

Π απτείπ Πω εεπει·α!ίτετ Γαέ!α ίπ Η

ιίοτειπ 8‹ ιίτί!ίτα€είπ ρπε!ί.πε! ετίατπ

ίπ οο!ίππι Πω: ίπιτοάπᾶα: ωπε τα!ί.

Με Παεπτίε &τεΐοτίπα:ίοπί!απε ποπ

μετά! τεπιίπείατί:πι (Με ερίΓεορίε

δε ε!ει·ίεία.!. Π ειπα ίπ εοπΐετίπεπάο.

8: Πωσ.: εοπκ!ί&ίο.ίπάε!:ί.Ι.ειιί επε

ρτίοπεπί.Ο.όε ίιπαπιεπ. εα!ιίι·π.!.ίε

εϋεία.6.ίεά ειπα ικ·τεπίπτ.Π.είε ρίο

ειίτατοκί.!.ἔἰ!ίπε.ῷ.ί'εά είπα πεί·ετππτ.

πΒί βεορτετ ιπί!ίπατείπ ρπ!α!ίεατπ ε!!

ίπίτοι!πέ!ιί πε τπί!εε ροί'είπ εΠ`ε με

επί·ατοτ. δεσ! ατ8ππίεπ. ε!! εοπιι·α,

ςπὸά ροί'εί: τεπππείατε.έ!·'.‹ίε ρα&.!.

ραείΓεί.Γεά εοπτια.!·Με τεἔιι!. πω,

!.πε‹: ε: ρι·ετοι·ίο.!ίί.ι!ε ίπιίίε.!.Π ρη

τοτ.πε ε!ιίΓοκία Ππι Πατπτα. Μ! μί

πία άίΠίπΕ!. Γεκιιαπιία εΠ. ατ8ιιππεπ,

τοπικα ποτ.ίπΠ5 ίπ απατα ε!παι·ια.8:

Πίπτεοπα. '!° δα! πιίπαιιί‹ί εο!!εεςία

είπίταιίε ίπτετ Γε ροΠἶιπτ Γαοείε Μ.

τπταθ νίείετιπ· (Με Πε : παπί ί!!ί επί

Μία εο!!εεία τε8π πκ.ίπτίΓάίδίίοπεπι

!ίαΒεπτ:πτ ΠΪ‹ίε ίπτίΓάίθίο. οίππίππι

ίιίο!ίεπίπ.!.Ππα!ί.αά !ιοε Π! ηπα! επ

ίίιί'επε ππίπεί·.πο.!.ί.8ε Γεεμίεπ.(ῖ.‹ίε

ατόί.Ρτίπα.!.απ ίπ ποτΠ.Ο.επω Πι !οπ..

8α επ πΓπετπ.!.ί.6ε πι:: εΠ πετίταα.86

πο:: ίόεπι ίπιε!!ίεαε ίπ εαΠτο πι! πί!

Ια. "' δει! πιίππιπε! ροτεΠαε ιεπειπι·

Γετπαι·ε Μία Πατπτα εο!!εείοίππ·ί9

Ι)ίε φ1€!ι! Πε : πίΠ Ππι εοππ·ατία ίπ

1·ί εοπππππί , πε! ίπυπίείρα!! ί!!ίπε

είπίταιίε : π: Πἱ‹:!ε εο!!εΒ.!.Ππα. 'ί' 5ε‹!

ροπε ππὸτ! είπίτεια Εεεί: α!ίςιίο(! Πα

πωπω εοππα Με , πιιαπίπιπ απ πα.

!εαι ία!ε Πακπιππί 9 Ε: ιίίε επὸό Π ί!

Με! ΠαΕπτιίίπ ε!! εοπττα ίπε πατιίτα

!ε, ειίὸ‹ί ί!!π‹! Πατπτππί ποπ πα!ετ ιίε

ίπτε:ςπία Πίτα παππί·α!ία Πίπτ ίιπιππ

ία!σί!ία , π: ίπΠίτπ.όε ίπτε πατπι·.6.ίί.

πα.Γεε! Π ποπ Π: :οικία ίπία,πίόειω

` είπω



α.·7ι. ΠΕ οΜειτνΑΝ Τ Ι Α 8 'Σ' Α Τ ν Τ.

(μια ιιαιοτ.ι.οιπποε πορπΙί.ίεάο ίιιΠ·.

δε ιιιτο.Γοά ιιίάοτπι· οιιὸά πό ιιαΙοατ:

οιιια Με Ιππροτατοι·ί Ποοτ ΐαι:οι·ο Ιο

οικω Μα Πατπτα οσα: Γιιπτ οοπτια Πι

οοι·τατο οοο!οίἰα:, ποπ τοιαοτιιτ Γοιιιαι

το , οτ (πιο :ταιποπ Η ποπ Γοι·πατ,Ροι·

χο ἔοπι.(ῖ.τἰο Ιοει.8τ οοιαΠιτ.Ι.Επα. * Ρο- ιτιιπε ιιιοοτιιι:ιιτ ατε.τΕάοραέτια.Ι.ιπ:

τι

Η

πο οπεοΠίοποππ,πιιποπιά απο ροΓ- Η

Ιἰπτ τοπιο Πιιττιτα,ιιτ Ριπ&πο,ιιοΙ αΙια

εοιποθιοιΙια ιιοποατιιτ :οπο ρι·οτιο.

πιω" (μια πό:ιιτ Οοο Ιιιόιο.Ι.πο

ιπο.τΈτοτίι ατποτ.Ι.ιιοπ οίτ.Ο.άο πιο- τ:

ποροΙ.Ι.ῇ.Ηἶαἀ ως. Ιιι!.άο αιποι.Ι.Επ.

Ιτοπα ποια ποιπο οιποι·ο ιιοΙ ιιοπάοι·ο

τοποτιιτ,ίἰπο οποιο ιιοΙ ιποπΓιιτα: ιιτ

ΗΕΗ οοπτταΒοπ.οπιπ.Ι.Ιιπροιατοτ.Ο.

πο ἱπ.ἀοΙἱΒοι·απ.Ι. ποο οπποτο. $ο!ιι.

Πιο Πατπτα παΙοιο , β :μια οι: αιτία

Ροτοίτ τ:οπίΠτιιί τποάιιο ιιοπάοπ ο το

πιοΠιοιΙια,8τ οκ οαπΓα αΠειιι ιπτοι·τΠ

οιιπτιπ· πο8οτἱα Γιια:πτ Ο.‹Ιο ορίΓοορ.

απόίοπ.Ι.ι.$Βάο οΗιο.Ρτεΐοί:τ.ιιτο.Ι.ι.

6.οιιι·α.8ε ι·ΐ.άο πιιιποτ.8τ Ιιοποτ.Ι.ῇ.ῷ.

οΡιΓεοπι. πε πιιοΙἰ‹:α πτίΙίταε οικω·

τπτ Ρτιπατα:.Ο.άο οαάιτ.τοΙ.Μ.ιπ πω.

παπι Η αΙιτοπί·ϊοι·οτ, ποιπίποτ ιιοπιιο·

ι·οπτ τω ιπ ίπιπιοπΓπιπ:Βοπιιπι οίτ οι·

8ο ππὸά αάΙποοατιιι· ιποόοΙα:πται·8π

ιπ€.ιἰ‹:Ιο ίπτοι·το. αθ:ιο.Ι.άο αετατο.6.

τα Μπι $οεΙ (μια Η Ροτοίταα ἱιιταΑ

ιιοτίτ Γοι·ιιατο οπαπία ίτατιιτα,δε Πιτ: οι

πω:: Πατιιτα,8ε ιπίοιια:ππποπιά τοπιο

τω· ΐοιιιαι·ο9Ι)ιο οπὸτι ποπ τοποτπι·,ίι

ποπ πω:: ιιτ Ηἱ‹Ιο Ραδτίο.Ι. οοπτταιιι

68.5. ποσά 8τιπΓπιπ.8τιπ οδοοτάαπ.

πωπω ιο τέΙ.ΓπποτπΙΙα Ιου; ιποιρ.πί

Η ίπ :.ρι·αοτοκοα.ιιιάοτυτ ο.ὸοο. οτ οπ

τια ιιο ιιικοΙιιταπ.οῇ.ἱπ νῇ.8ε ο.τιπιπτα

τιαΙΙίο.8ε τα πω: τω: ΕΕάο οΡοι.Ιἰπ.Ι.

Η ιιιι·.8τ :Η Ιοε.ιιι.Ι.Πάοιοοπιιπίπα.6.

οπαπουαιπ.ΓοτΙ ιππΙτοιπίππε :εποπ

τιιι·,ίιπο πιιΠο ι·ποάσ άοποπτ Γοι·παιτ

Πατπτα Η ειπα Μ: οοπττα ΙΗ:οττατοπι

οεοΙοΠα:, επιπ ΈΓα πιιΠα ΠπτιπΓο ω

το:πτ.ιπ αιιτ”. οα α 8τ πω. φαι οίτ Ο.

πο οι:ιΓοοπίο 8: σ:Ιοτιοιο.Ι.Π πιτ. 8: ειπα

τιίεοπτιππι.β.8ε 8οποιαΙιτοι·.*ΕΠ οτια

Πατπτυπι, τιιι:ετοιο δ: ιιιτιοι·ο υττπιπ

Πατυτα οΙππαιιιιπ 6αοιιαιππι καίρια:

ιπτοι·πι·οτατιοποιπ ιιοΙ ποπ, ιτα οιιὸά

ΓοΙιιπι ιπτοΙΙἱΒαπτπι· πι Ιιτοια ω», ε

δε Γοπατ. Γιιροι· πο:: οππίτιοπο ρΙοπέ

αΙΙοεα.Ιπο οι οοπττα:8τροίτοα Γιιοιι

οιαπι ΓοΙ.Βοο.Ετ ριίπτο ποτ.οΠ οποτὶ

ιιιτοτριοτατίο αΙίουιιιο ιιοι·οι οΙ:Π:ιιιί

οίτ άοο!αταππα.ΡΜο ποτοοιιιιπ σοπ

8ατίοπιοιιο.Ι.Ρτιιπα.6.ϋπ.8τ Ηἶόο οι·

8ι. ίπτ.Ι.Βιότπτυο. 8: Η.τ!ο πιτ. 8ιβιο.

ιεποταπ.Ι.Γοοιιπάα.παιπ :πω πα ποια

Με ίτατιιτί πό ίἰτ αιππι€πιταε πο! οια

Γοπτιτα:,ίπτοι·ρτοτατιοπι πο! άοοΙαι·α.

τιοπι ποπ οίΗοοιιο. Π.ι:Ιο Ιοτέ.ίπ.Ι.ιΙΙο

αιττιΙΙο.6.οιΉπ ιιοιοιε. Ιπ Ρπιπιειτα

:πιο ιιΜοτπι· , οπὸτΙ πιιΙΙιιιπ ΐτατιιτπιπ

.ΡοίΞιτ ίπτοιοτοταιί ΡΙπιιοιιε τ:ιτιοπι

-Βιιε δ: οαπΠε : παπι τοειιΙα οΠ: ιο ιπτο

ποίτι·ο ιπ πιο οπο Γτιπτ τωνπω: ιιτ

απ ίτατιιτίε τοιι·ατιιπι , δ: πι Πιριι|ατίο

πἱπιιε:οιιὸ‹:Ι το οιιοο ποπ οίὶ οκρι·οβ

το οαπτύ,παι:οατιιτ πιο οπιιΠο : ιιτ ο

άο ιιοτοο.οοΙι€.Ι.οπιοοιιιό.ι.τοΙΡοπ.

ΙΜ , τιίίἱ μια ιιοι·Βιο οιφτίπιατιιι· 840.

οτ Πω:: οοπόιδτιο.οο τιιτρ.οαιιΕ Ι.(·ιπ.

αοι:οάίτ απ! πω: ΕΕάοίπιπιιιο. Ι.ιτοιπ

@υπ 1.αοοοποπι. 5.αιτ ρατοι·.ιΉόο

τοἔιιΙ.ἰτιιἰε.Ιιοκρτοίἱῖι. Ρια:τοτοα Παω

τα τοι·ται·ίΞ Γππτ οποτε ιιιι·ίο , οιιο‹.ὶ ΡΩ

τοτ οι: ω, οιιὸά οι: Πατπτια οι·ιτιιι· οσο

ἀιᾶὶο οι: ΙοΒο: οτ Οοο οοπτιι€τιο.οι

!ο8.Ι.ππιοα.α&ιοποε αι.ιτοπι Γπιιτ πο

πιο πω , αυτ Γιιπτ Μαι πω. ()Ξε

αιιτοπι αδτιοποε Πιπτ Βοπεο πω, ώ

πππιοι·απτιιιιπΠιτπ.οο α&ιο.5.αθ.ιο

παω. δ: μ” Μπα: ΕΦΗ. οποιο άπο

οοιιάιδτ. οι Ιοε.ποπ Ε: οι :σπιτικο
“ 4 ` ' ο ' `” ποιοι·εο



ΠΕ Μντ.°τιε α_ν-ΑΕ8ΤΙΟΝΙΒν8. α.8ρ

ΒοσαταΠιιιπ σπα!εία&οι·σ ρσοΙἱοατο: ο όσοι ?στο ριιοΙΕοαοάσπι υ Ισ σίτα σα

οποσ ΓαοτασιτΈτσιπ Γοτσαοσστπ οΠ: στ

ΟΠ αάσοτ.σοσ.!.μτο οσοι σοτΙσα Γσστ

τ:οττα,οσ:τ: Ιοοσστστ σε ΡσοΙιοατίοσο

Βοσοτσ;σσάο πιο άοΒοτ ασισίττί οσο

ίτίο:στΠίσο ΙοΒ.ἱῇ.Ι.ιΙΙο αυτ ίΠο.σ.οϋ

ἰο ιιοποίο.Ιτοπι σα, ἰ`οἱΙἱοοτ ΐοσάσπ:,

οίΙ οι σουτ: σαΓα!Η: στοα ΡοίΒΜοτ,6τ

ΒαΒοτ Με απορτίοοοπτ,0τ Πίσο αοι_1.

τοι·.άο.Ι.τοκτι ὶσ οοσἱε.8: ?Μο σοτοο.

Ποε.Ι.ΒοσοτΠ.Ιτασ οσοι σοσίτ ἔτι τσ

ότοισσι Γαισί.οτοτΕστ $ΈαπαιΙ.οτσίΓο.Ι.

ίτοσι.Ρτατοκοα σαΓαΙΙσε Βασοτ στΙΙοπι

α&τοοοπι ασ ΙἰισἰΙἱτσἀἰσΞΓσροττῖοἱα

ίαΙΙί,8: ποπ σΙττα : στο Με ΓοΙστἰοσο

Εκο ΙΕ‹Ιο σασπ.ίσΕο.Ι.Π Ποσα. @Η σο

σοᾶιεαΙἰοσε.τἰὸοΙοἔ.ἰῇ.!.Ροτο. ῇ.ἰῇ.

ΗΒ.άο άοοα.τστοι··ιτίτ. δ: ιι:οτ,!.ίἱ οσοι

ωοτ:.5.στιτο ἰ8ἐτστ.ὸο Ιο.ί].Ι. :στο Ρα.

τοι·. ῇ.Ιια:τοὰττατοιπ.τἙἀο σοκο.οΒΙΕ8.

Ι.ο:τ οα Ραττο.σο| αΙΕτοι· ΓοΙσο,ά ώμο,

ίσα Μισο σωσω αεΠἰτσαΒἱτστ:8: τοσο

αστ οδπισσο οὶσὶτατἰε οιιποτὶσε τίτίσε

ιὶοστΙσἰ,οσἱτσπτ οΠ τα σίτα ιΠἱσε σα

ΓαΠί:αστ άοτηισσε οπιοτ στο ίσα α (Η

όλο οδιπσοί.ρτο Με ΓοΙσττοσο οίτ π;

!Έάοΐστ.!.Π Ιοι·σσα..σ.οσοσ Ροποετο.

τϋ:στ ΙΈσο Πιροτε.Μ.6.οσοά αΙτ.6τ Ηζ 17 * Ιτοπι Ροσο,ίτατστο οασοτστ,ο› τισ!

ι!ο τοί ιιοτι1.ὶσ ΓΡοοἰαΙὶ.ΗῖΠ α8οτ σοτ:.

σο! οιιπΡΒγ. ροτ.!.3. 8: σ.1τοτσ Ειισάσε

τ:διπσσιε :στο αΙΙο Ρσο!ίοατστ.τΕοό

πιστη τὶὶσἰὸ.Ι.ὶε τσιπ σσο.1τοπι οσοι

ίαΙτοισ ω στι: σαΓαΙΙι σοοοτοστ ΡσοΙὶ

οατι:στ ακ8.τΐ.άο Ιοοα.τ.Ι.οοτο.6.Ρτα:

ι:!ίσω.Εοοπττα σΜοτσι· οσοσ οὁ,οσὶα

μεσα Πιοα σΙοοοτ τοσοτο αστοτοε : στ

(Χάο Ρα.!.Γαστἱωσε. Ποιο οσἰα ΕιδτιΈ

στιΙσε ακοή οοοίἶο πω: σοσοτ: στ ίΕ

:ο $τΙΙα.Ι.Ε.άο οροτ.σο.σσο.Ι.σο μι

ΡΠΙο.€.Π ΡΙστίιιπ1.Ιτοττι οσοι Γασδτίσε

οὐ σοσοστοπι αΒΓοΙσοκο,οσαπτ σπιτο

οοπτοπο οοσάοπισατο. τΡ.σο Ρω.Ι.αο

ΐοτ1τοττπ. Ιτοττι εστία τΙσο:!Γσιιισ οίτ,ι!ο

Μ: ταοτσιτι 60Ποοιποατί:στ Πἶτὶο σε

πο ίσίοότ.Ι.σ ασίστ. @Η σε σοέσεαΙί

Βιι.9.Ιτοπα οσία σαΓαΙΙσε σίσοτιπ τιποτ

τσσε,σσοΙο Ροσσιϊ άοοοτ ποσο ασ σο

πιἱοΠ:στ τεοι·ο Γοείο.Ι.αδτέοσο.ο.Ρσ

οΙιοαττοσο.Ιτοσπ οσασσΙο Βοσα ΡσΜί

οαοτστ, το ρσΜίτατιιτ ίσο Ραττοστ.!Ε

τΙο οοο.άαιο.Ι.τατίο.ο.τϊ ία Ποοπιιισ.

Ιτοτιτ ΡτοοτοτὸοΙἱᾶσω ΗΜ σο ρσοΗ.

οατστ Ροτ:σΗτιπι οσίττοΓο: στ Οοο σο.

τἱατο.Ι.ίἱ ΕΙέσε.Ιτι:οι οτοιΠτοτοε Ρταττ`ο

τσοτσι· μεσο ΙἱΓεαΙἰοσε. στο Ραο.Ι.

αοτϋτοποε.$οΙ.Μεσστ ΓαΡΙοστοε του

Ισα ΡοίΒΙτ άοσιιοι·τ οπο ιπαΙοίἰοιο στο

οσο μεσα ροοσοΕατΙα άοοοτοτ ω] ο

σΙ,ίἱ ἀοὸοτἰτ Πάοέσποτοα οι: £οστΓε.

σατἱοσο ΓοΙσοσ σα, σο! ‹:Ιο ΡαοΓοστασ

οΙο,8: αΗα Γοεστἰταε που οκί8ατσι· ασ

οο,σοτ:ὲ δάοίιιίΒττο.: 8τ Μοο ΤΙτίσε

αετ:σΓατσε σοΙ άοσσοοίατσε σο οσοάΞ

οτἱπιἱσο, Ρι·ο οσο ο!! Ρο:σα Ροοσοτα

τίαΙππΡοποιτάα , ίΠο ΓατἱΓὸοἀἰτ οο Γε

μ·κΓοστασσο, δ: «Η οοσάοπιπατίοοο

ΓοΙσοσσα , 8: σ: ραι·οσάο μπορώ

Ροτοίτατία: Μισο Γα:στίτατο Πο σοΙσΙτ

Ροτοίὶαε:σσἱα σωστο εκατ οτ ατοίττίσ,

στο οσο ταΙοε ΕάοἱιιίΪοι·σστ ίπ οπτ

σεω οασίατιι: Ροίτ ίσοι: οοσάοσπιασίτ

Μοτο ΤΙτίσπα το Ποσα οδτσοτ π! άο

οοπτ τ:Ποα ΓοΙσοστΗε, Μπα οσοα όίο:

ΕάοίσίΐοτοαοταΓοσταιιοτστ οτοΠατΞ

στοα Τἱτἰίι:οσπτἱτστ ασ ο: ἔοτσπα Πα

τστι Ποτ Ποοτατἱ , ασ σοτὸ σιΒἱΙοπιἰ

οσα τοποαστστ ω ΓοΙσοσάαπι οοσόδ

τιατἱοσοπι Γοτ:σπάσπι ρτοποιίΜοσο το

δτἱ Τἰτὶἰ, οπαθ:αμο ο: σἱἔοτο τσεσ απ·

οἰττἱἱ.ΚοΓροσιὶοο στο ά :ότι·α,ιιτ σο

τασι τι: οΙί&ίε οσαεΠιοπίοσε ΠατιιτοτιΤ.

δε ίοΙσο οιιὸό ίαοοίσίΓοτοσ απ! τἰιδτἔ.

οοσάοσπσατίοσέ πό τοσοαστστ: στή:

Πατστσισ Ρτατά10σω 1οτσεϊσσσπ απο

Τ Τ ΒάοΞσίΕ



προ Με Μνι.τιε ενΑεετιοΝιιινε.

Εεειιιιιοτεε :πιο Πιο: ει: ι·:ιεΙείιειο

οι›ιιειιι,ειι ει: είι::εθιι : ιι: εε ιιειιι.

0Βιι:ιιιιιι.β.ιιι Ιιεετε.ειΒι::ιιιιιι ει·ἔο

:ιό εεΙιε: Με ειι:ε:ιει εε εεωιιτο

Η τα. * Ι:ειιι ιιοιιε εοιι:ιιιετι ιιι Πε:ιι:ο

:ΡΜ ι·ιιιΠε ιιείὶιε εε: ε:ιιιιιιιιιιι Πει

Ροτιιε εεεειιι ΓοΙιε. εε! ερ ιιειιεε εε

Ιοειιιιι ιιο:ι :ιεεε:ι:ριοιιιιιι:ιιιιι : ι·ιϋε

Ρο:ειὶεε εοιιεειιιιιειιι: Βείὶιειιι Με,

μ! ι·ιευιιιι ιιι μεσα Πε:ιι:ι εοτι:ειι:ε:

ιιιιει·ι:ιιι· ειι ιιεΙεε: :εΙιε εο:ιεειιιιιε

:ιο:ιιιεε:ιιι· ε; ιιοιι:ειιιε ιιειιιε.8: Βε

Πιε τω: :εε ιιιειιιιιιε:2,:ιιιπ εο:ιεειιι

Με:: Πιιι::ειΒο Γειι:ειι:ιε ιιεΙει·ε ιιοιι

εειιετ::ιιιιε :εε :πιο εειιιιειιιιιι::ιι: ι:ι

ειι:ιι.εε ιιιεεε.Ρ:ιιιειιι. 5.0Ροι:ετ.δε

Με ειει: Ιει:.ειιεε εε εεε: ΓειιΠι εε

Μι,ωωιιε ΐεεει·ε :πιο ειειιιι:ιι:.Ι.ι.

Μπα ειιεε.ρειιΡε.ίεειίζειεε.ειε :ε

:με «Με, ιειΙιεε: (με ιιειεε: Γειι

τειι:ιε::ιιιιε ι.ιιεεο :μισά Με δ: Πιιιεο

δ: ιιοιι μ:Γοι·ιεε εειιιειε:ι:ιο: ιι: Μ.

Με τεΒιιιιε.ι.ιιι.ε.ιι Με. δ: Γε:ιε ει:

εοιιεειιιιιε:ε μεΓοιιε,ειιιιιε ει Μαι:

ιιεΙ ΙιεΠιε , μι· :ειεπι Γειι:ε:ιειιι.ιεει:

εε ρπεειᾶε Με ιιεεε.8εΠ.Ι.ειιι εΙιε

ιιο.ε.:ι.Ι:ειτι ιιεοιιεειιιιιε:ιο που ιιε

ιει·ε:,ιειιι ιιιεειε:ιιτ ιιειιιίε 8::ιοιι τε

Με 86ε.Ο.εε υΠι.Ι.ιι.ίζεοπιιιιιι.εε Ιε_

|.ιι.ιιι 6.8: με Με ΓοΙιι:ιοιιε Γεει: εε

ιιο:.Αεειιι·.ΡΕεε ομι·.:ιο.ιιυι·ι. Ι. Με

ει: 8ιο!ζειιιειιιειιιι:,εε τει. ε* Ι:ετιι μπε

ει.ιε:Πιο:ιειιι εειεθο :μια εοιι:ιει:

Βο:ιοιιιε;.εοπ:ι:ιε:ιι: ιιι ι:ε::ι:ο ειιιι

:Με εοιιιιι·ιιιιιιε Βοιιοιιια,:Ρ :ιιιΠιι:

Ροιιε:ιιι· εε :οι::ιετι:.·ι εε με ιιοιιιι

ειειο,ιιεΙ ι·'εΙιι:ε:ε , 8: :ειπε ιιιιιΙιειΠ

δεε.εό:ιει: :μια ειιιεεπι ι”ειιιιιιιιε ε.

ΑΠιε.ειιο:ιεειιι θεοι-ι. μι· ιιιιτι εε

μ: ειιιειιεειιι ΡιιεΙΙειιι ιιιι·8ι:ιειιι , δ:

εειιι Ρ:οιι:ειιι: εε :ετ:ειιι, 8: εειιιεΙι

:ει εοΒιιουι: εειιι:ιιιε ι”ειιιιιιιιε εε

Ρ::ιε Μ: ρ:ε·:εεεειι:ιιιιιε ι:ιειειιε , 8:

Ροιι:ιιε ιιι ετειιιΓειιιιιε :οιιιιειι:ιε.ιεε

ε0.ΑΙΒε.ρε::οιιιιε ειειι€ειιιιιι :επι

Ροι·ε Γγ:ιειεε:ιιε οιι:ιιΙι:ΙιεεΙΙ:ι πω,

:τε ιιιειεε:ιι,ειεειιε, ει; Πε:ιι:ιιιιι :ιοιι

ΜΜΜ: Ιοειιιιι : (με ειθυε ειιιε Γε

:ιιιιιιιε που εόιιιιΓετε: ει·ιιιιειι τερ::ι::

δ: Πε:ιι:ιιιιι ειει: με :ειπε πιιειειιι_

ειι:ει·ι:ιι: εμιιε Με. ειε (Με ?ειιιιι.

Με που μ:ιιι:,:ιεεεειιιιι: επ πιο ει·ι

ιιιιιιε Πιιιιιει :ο:ιιιειι:ιε ε: ειι.ιειιιοιιι

:ι:ιε:ειιιε :ερειε ει: ειι:ιιιεο μι· ιιιιιι

ι·ερι:ιιι· ιιιιιιιετ, 8: :τε:ιΓειιει:ιιι· εε ιι

ιιο Ιοεο εε πω, :με εειὶι ι:ιιμιιι

τι:: Ραιιε πιο::ιε:ιι: ().εε τειι:.ιιιτειιι.

Ι.ιιιιε.ιΕεε Ιεε.ΙιιΙιειιι εε :ιι ρυΒιιε.ι.

:ο φα εα:::ι. ε.:1ιιι :ιεεε:ι:ειιι. "' Α: :με

ο :ιιτειιιειιι Ριοιιει: ε ιιι :εττει:ι,8: εειιι

μι· ιιιιιιιιιιιιτειιι:, ιιό εεΒε: ιιιοτι εε

ιιιι·ε,Γεε ριιιιι:ιιι· ιιι ειιιιιειε μπε Επι

ιιοτιιιιι ιὶιοι·ιι:ιι:ιι: ιιιιιιω. εε ΡιιΒιι.ιιι

ειειιε.5.ιτειιι εεεει·ιι. ιιεΙ εκ ειιὸε :ε

ι·ιε:ιιι Ιε:ιε Με εε ιιι ρυΒιιε.ιιει μι

ιιε.ιι:εοε.:ι:ιι.ι. ι.5.ι:ειιι.Ρι·:ε:ει·εε εε

Με ιεειιι ειει: Αιο ιιι Γιιιιιι:ιε.ε'.ιιύε

εε Πιιιιιο. 8: :ιιιὸε :ειιεε:ιιι· ιεεε Ιε

Ιιε εε ω ριιιιΙι.ιιει μι:ιε. εεεειΈιΕεε

εειιι:.Ι.ιιιειι:ι. δ: Με. ειδε Με εε

εειι:ειιι. ρετε: ει·8ο ευὸε ει: ειιιειε

:ειε ειέιειιιιιι ρ::::ιει·ιιιιι ,εΙιιιεεΠ :ε

μιε, εΙιιιε ει: μι· Μπι ιιιυΙιετειιι εο

ΒιιοΠ:ει·ε : 8:ιεεσ εε Γεδιο ρο:ιιι: ζ

εε ιιιι·ε, 8: ει: ιιι€οι·ε οθ`ιειι ροίἰ::ιε

δε: εε :οι·πιετι:ε ειδ:ιιε ιεπιιιιιιε:ιιεε

:επι ειπε πω” εο.ΑΠιε.οιιιιΓετε:ιε

ιιιεεΙΙο ρ:εεει&ο,ειιετιι εειι Γεεει·ε:,

ερροιιει·ε Ιοειιιιι σει ιΠε Γειιιιιιιιε ε”

τε: :οι·:ιιε,ερμιι:ε εκεερ:ίοιιερε:ι

:ιοιιιε ιιιερ:ε,ιιιε ει: ειιαιιιιι μι· εο

:πιεσε Ιεε.εοδ:. δ: ρ:οτιιιειε:ιιιιι Ρε:

Θιιειεε:ιιιιι,Πιμι· Με μ:ι:ιο:ιε :ιό

Γοίιε ρι·οεεει,μι· Με: εεειι.ι.ιιιιει

οιιι::ι.εεειιο :εξω εο.ΑΠ:ει·.πιι:ε

ε.: ΒιΙι:ει· εε:ιιιιε ω.: εποε ειι:ειιι ει

ᾶιιιιι

· ι



οι: Μνπττε ανΛεπττοΝίονε. :οι

(πω: είί ΠιΡτἑ,οπὸά οπίτποιιί: ::ί:8ί

είπεππ,ρυπί:υτ Ραπ:: τποτ:ίε, Ρετ ίπ

τΔ ρτσ:είίθεί.ο.άε τ:ίο.πίτ. ί.ιίπίεεί.ίπ

::·ΙΙίεπε Με ίΡΩί τπρίπ2 Βίέ:ει ω: πο

Μία· πεί ποίεπ:ε:ικ ό. ί. ιίπί.‹ίε τεμ.

πίτεί.οιιοά ίπ:είΙίἔί: όο. Οιιί.όε Μ.

Με ποΙεπτε Με ιίο!επτο, Πάπα: επ

ΡοΠθίδ:ο ροΠ ίΡΓ:ίίπ τερίπεπί: πω::

ιίίεί:, οπὸά Η .το ίπίτίο πίι·εο Γε τερί

εοπΓεπΐετίτ,οι:ὸιί πό ί`εοπππτ παπα

:ποτ:ί:,επ :το πιίὸά ω:: ποπ ίπί·ί:τ

τι:: ιίοΙεπ:ί.Ο.άε :ταπΓεε.Ι.ειιτπ πω::

:ί0πίε, Ε: :μία πο!επτί ποπ ίπίει:υτ

ίπίστία.ίίί.άείπίπτίίε.Ι.].ο.πΓο; «πω.

π.: *δω οπε,Π.::ιίτο εείπε:υτ,οι:ὸ‹ἱ τ.:

Ριέε ί·ίίίπίπ πεεεπί:ε:ππ ::ίίπιίίε πίΡί:

αιτέτετπ Ρπετε,εετ:ε εεΠίπ Ππίπ:ίίιπ,

:μία :τοπίο εοττείε:ί:ιοτιίτπ έα: ίπτεί

ίίεετε τείίπιιπ:π : παπί ίίΙίιίε παω»

ροπί: ρει:τεπι,8: εεοπ:το:ιπ ω... ει:

τξω.τοίμωτ παπί:: δα. Ο.τίε ίπ

ί:ί:.8τ Πιοίίί:.8:ί:4 :οί ω: θ8018€0ι3.

2.3 Βυ:." ω:: Η εο2ποίεετιίτ πί:ίΓειίίπε

::οπ:τει πει:ιίτππί Ρόίε π: Μοε:ιίτ ίπ ί.

εππί υίτ πιίοί: ίπ ίατπίπε.(Σ.:ίε :ιείιίΙ:.

ίΠικί επίίπ εἴ: Ρεα:ο:π :πορτα φαί

πεπί:ίτεί Βεί ίπ Επι:: όίίπ:ίεπ:ία: ιι:

ίπποε:ιίτ επτά ό:: πἱ.8‹ Βοπε.είετί. ο.

απ' πε πετό ΕεείΙί:α:.* 8εά επίεΙ :ί ίπ π:

πο πιετποτο πππΙίετίε πό ποιο :πιο

?ο τοπ:ίίτεεί:9:ίίε ω:: οτί: ίσου: πο::

πο: αιρίιίε :ίπ εκκίμτ.νίί.επ.πόυίτετίί

2; τπείΙ:ιτπ." $ετί τι:: ΡτοΡ:ετ οριο Γαία

π·ίί:ίευπί , πο! Η πω: Γείοίίίπίδοίίυε

τί:, πο! Η ιπτοτε:π οντα είε:: τα ΡοΙ-Α

Ιπί:,πεί ίίπίπίπτοι·Ιί, ΡοίΒί:-ιίίτ είίίπί:

τίπίίε οτ ποίί:ιί:κκκίμτιπ::Π.νίί. εε.οἐΪ

Μπα. -& ίεεππόππί Ρίίρπιπ.επ:τ:ὶ ό::

:όπί:.ε.ί. Βετο οπο: μεσω εοπνπί:

:ί: :ΙΜ ίποτιία!επί εο€ποΐεί: , όίο·ιι:

πίτ.ςυο:Π.ή.πίτείπίΒιίε. δ: ΜΗ:: ποπ

Ροτεί: εοπ:τ:ίΒετε τπα:τίπτοπίιίπί: Η

τοπίεπ εοπ:τπΙτί: , :επε:.κινίί.:1.ί.:.πί

ισ ίεί:πτ. "' Ι:επι φωτο :ίπ ρίπε οπο::

3πίτ εοἐποΓεεπ‹ὶο Ρυίεπτείπ ,πω

ετοτπίε:π.:ίίε π: Χίίίί.° οπ22Π.ί.ε. :1ί:ί.

η· Ι:ιεοί:.Βιί:τ. "° Μπι Ροπε τό:ίπετί ίπ

Πε:ιίτο είιίί::::ίε, :Ρ ΒΑππί:ίοτο ουί

ΒιιΓεί:ίτπ πίπίεΙίείίπππίπουεπι ρο!πίπε

εκίιπί,πεε εππεεΙΙ:τί ‹ίε πωπω: πω..

ὸο οιίί:ίΞ π:ιππί:υε ε:: ω: πίεΙείί:ίο,

:Η Γετίρ:πε ίπ πιππετο Β:ιππί:οτιίτπ:

οπί ποίεΒ::: εΙΙβ:ίτε & όίεετε ίΡίὶππ

οίιππΠ πιίΠιίτπ οτε ίρΓοίυτε:8: Με::

ποτάκι: είε ίΡΓο Βείππο εΞεεΙΙ:4τίόε

Βετί : πω:: ίο::δ πω." δ: οΒεπάε

Μ: ουὸ‹ί πιίοιί:ίπί ίιιετιί:είω:ιίε, πω·

ποσά οίίδόί:πτοείπιίτπ ίΡἴο ίπτε ποί

Ιυπι.ίί·.οιίπ Γεπ:επ.ίίπε πρρεί.ί.ί.6.εκ

ετ:ίίθο. οιιετίιπτ :ίπ Ε: ειπόίεπόπε. δ:

:ίί:ίε:οτ :Ρ δε, :μπώ πυποπεπί ί:ει::πί

:πί:επιία Μπί:ιίπίπεείρετε όεΒοιπιίε

π:: εοπάεπίππ:ιίιπ. ίίἶ:ίε το τωίε.ι.ε

Γε ποπ οΒ::ίίί:. ε.εοππεπίπωυτπ. πε

ε:ίπετειίε:ιιτπ πεείΡετε :ίεππωτί:ο:ι::

:Έτίε εοπ:τ;ι πιο.!.ποπ Ρ:Π2:τί.5.:1:Ι2.ι

Ιίτιππ. πω: :είΜπτεπ:ππί πεείοιπίι1:

τι:θεοπίεδ:ιιτπ.όε ιιετο.ίίεπίπ. ί.Ρ:ίπ

ίιι:.ίΕιίε Ρ:2.Ι.Π :μπε πίτιμιίεί.ί:Εοπέ.

οοπίο.:εί:.εΡετ.ί.:ειοεΙΙΑτίί.ί.τείοοπ.

εεοπττ5-πίπε:ίιτ οικία! ε:ίπτπ ποπ ίπ..

τε:εΠ:ιιπεπ:ππί ί·ίιθυπί ε!ίαί:υτ: π: ό.

Ι.:ειοείΙείτίί.ί.τεΓροπ.ίΕείε ::ίοιιΙ.εκ

ίιί.Ι.ί.5.ίίπε ευ:επ·ί. παπί όίεί:ιττ ω.:

πίεπ:υ:ίί, ιίοπει: Βιετί: :ίί&ιίπί δ: π

είπτεί:πππ πι:ΙΙιιτπ εΠε.ίΕάείπίπΕτιίμ

8: ίττί.:εΠ.Ι.π πΙίο. 8 οΙ.είίεί: Βο.Βγ.:ίί

δΜπ Μππί:πτπ απόίεπάϋ ά εΠε,Ρετ

πω: Βιί.Ι.Ιί πω: Ιεἔπ.ίπ οπο. 6: απ·

2.8 εοτυπί πω:: ίοί πω. Ι:επί ροπε το..

:ίπετί ίπ Πει:ιπο οι ::ί::1Είε οποτί ρου».

Ποπ ίπ εοπάεπίπ:::ίοπίου: δ: ποίοίιι

:ίοπιππε πυίε:ίείοι·ππίίπειεπόπ σο:

ποτε: :εποε ίΞίοίεπτεε,οιιο:ίτεοπ|Π

Ιίο Ρτοοεόει:πά ποίοίπ:ίοπείπ δ: εό-°

οεπίπεί:ίοπείπίπιιπε·Ρο:εΠίπεοππέ

'Σ' Ί. ι παπί:

ά



οι”. ΠΕ Μν1.τιε ανΑΕεΤ10Ν1Βνε.

Μπιτ πο! εοΓοΙιιίι ποπ :οπιιοοπίε Η Με Γροσωιτοι·ώ ὸἱᾶιιπι.Ι.ὁοΙἰ άπο

ιοπιιοπε,ιιοΙ σ6οοι:πιο, ποπ πειιπειι 30 ΓιιΙει.ίἱἰὸε πει·οο.οοΙί8.* “στο Ροπο

ει: Γοι:ιιιιιε οοιιιιπ πωπω, δ: οικω·

τι: @μπι άε Ει6Ιο: οικετιιιιιι «μιά ιιι

ι·ίε.Ε: ριιπιὸ οΜειιιι , 3) ποπ καιω:

ιιιιοά Γ.ιέ1ιιιπ οίἱ.αι·.ιἰόο ιπΠιι.Ι.Π μι

μι” ῇ.οοπὸι:ἱο.(ἱ.ὸε :ιοοιιιι·.ροΕΙ.

Ροπ.8ε Ι.οοπίἱΙιο.ΕΕιὶο ι:ιιι·.Βιι. @.ι:ιιπι

ὸοιτιΞιι:.Ι.ι.ὶΪΪἀο εκει: 6.ίι ΡΙπι·οε.ίοι,

Επι Η Πο ρπεροΓιιί: δω.ιἰἰἀε οποια!.

Ιτια:ι·οο.Ι.Π οιιιοπιιιιιοοπει. μι" ιι.8:

@.ι·σθο.84 ΒΙ.ιοι Ροίιω.ιο ιιοι·ξΓει! πο.

51% ΜιπιπιΠω.κιιτο.ιπ Ι. Τίτιιιιπ.ιπ

οτιπι:.ΙΈπιοιπ.Ι.6ιΙιΒεπιετ.ΙΈπε πω.

Ι.πό άιίΠπεποππιε.ειιπι πω. 8ε επε

:ιὲ,‹Ιε οΙοο.σ.εΐιπι ιπ οσωιι.8ι ε.οΠιιι.

«ιο .ποιειιε.1ιοπι οοπιιιι ιιιόετιιι ιἰεὶο

-::οπιιιτ.6: οεπιοπΠ. Ι.‹τι`ιπι Με Ιε8ο

τιιιπ.ῇ.ίῖπε ειτοικτιο Τιιιι.8: Ι.ΒΙια.Πΐ

:Με Ιοἔ.ι.8ε Ι.τιιτρια._6.ι.8ε Ι.Τιτιπιπ δ:

Μοιιιιιιπ.5.ι.ἄ`.ὸοΜπιιπιθ.ι:ιιτ.Ι. ιιι

ό;ιπι 0οςιόοπε.5.Ρεριπιππιιο.8: Ξτάο

πω. Ι.ποπ άιίϊιπεπειπιιε. ό. οικω

τιιιπ.5οΙ. οιπιτ οικω :ιοίοΙιιιιο ι18Ιο:δ

ε!επιππιο ιι.ιΙε:ιτ 8: ιεπειιτ: δ: Μ: ΡΜ

πιω ο: όιισΙιιπι ποιου! Βοποπιιι·:ιπ

οιπ:Πιοπιουε Πιιιιι.οιιιιιιιιπ :ορια ε!ὶ

κι αιι!ιοει πω. * 1:οιπ Ροπο ιιι Παω

το ι:οπ:ιπει·ι οποσ! Ριο εει·τοιπει!οπ.

οιο ιιπποπαιιιι απο παπα, μι:: ποπ

1ιιιπ ποδι ιπ εοοεπι ιιοΙιιιπίπε Πει

ωιοπιπι ιπιιοπιιιιι πιω Μιυωπι,

οιιοο εοπσι·:ιΙι:οι· ιιπποπιτ Μπι Ρα

παω πιο .οπιπίοοε ιποΙοπι:ιιο.ιπο

άο οιικιιιιιι· ποσό Πειτπιιιπι Π:Γει.

πειπάιιιπ.ι·:Γρόόσο οιιὸά ίΠιιὸ 8οπο

Με ποπ άσπο8ετ Πειωτο Γρα·ειαΙι,

.μια εοπαπι 8: ιιοτειιπιππωπι μα.

παπι Επιροπίτ.Ι.Π ποιο Ρτοοϋπι20τ. ΡΕ

:Η ιποοπτ.Ι.Π οι.ιιε άιιο.ΙΕΕόο επιι·πιπι.

τιιιο.Ι.Γεπθιο Ιοεππι.Πζόε ραπ.οπτικξ

ο: ιοΓοιίρι.οποιη. 8: :μια 8οπει·ειΙιε

ι:Ιειιίι.ιΙα ποπ πίσω: ω οι οι: οπι

οοππίπει·ί ιιι Ππωτο ειιιιωτιε ΕΜΗ.

Ιι,οιιὸ‹! ι:ιιιΠιιε οοιπρο!!ετι.ιτ τοίπτιιε

το καπ οιιιπ ριιΒΙιαἔ δε Επι: Γιοικιο

οπιιτ,πιΞΡτετιῦ ιπωεπθ οι ίιιοιιτ το·

ίΠωτυπι:εοππΒικ «Με Ει&ο πω π:

Αιετιπο Ε”ιιοτιιπτ οοιιεε οπο 3ετοΙ::ι

6,8: @ώ ιιά ε:ιιιιωτοιπ ΟιιίιεΙΙι,8: επι

ιιοπάιιι ίιιοι·ιιπτ ιιοι στοπ παω Πα

τιιιιιιπ:πιοὸο οιια:ι·ιιιιι·,επ ιΡΓιιιπ ΠΑ

ωτιῖ ποοε:ιτ Αιοτίπο,οιιοπιιπιιε Ροίὶ

Π: οοιιοαΜοετο, ειδ ρι·οκιιιπι ΓοΙιιατ

οοιιῖ2Ετ ριιιπὸ πωπω οΜπιιο: παπι

:πω επι Ιιιι€οι,άεοιπ Ιοεοε Μπι Μ

οι Γεωειτο , 8εποπ άοπιεπιιιι είε υπ.

ατε.Ο.άο Γεπωπ.8‹ ίπωτΙοευτ. οπιπ.

Μάιο. Ι. :Μι ΡειΡιπι:ιπ, Μπι πω"

ι:Ι:ειιπι εοπιιοπιτ, Ιιιιιςοι·ιιιτι Έστω :ο

Ρίτσι· οοΓοιιιπιο,ιιι (Με Ιπάα:. δ: το.:

Ποιο Γιιοοπο.ιιθοτ άει:ετ τοι Ιο8ι

Με Γοϋπιεσπ·: παπι ΜΜΜ άιέΐοι·τιιι·

ειθιο, πιο Ρι.ιΡίΠΝε οι! ιοιιε.Ο.‹Ιε Ο:ιι·.

οο.οοιι:.ι.ι.ά π. Ιωπι α&οτι έσπει

ωι· πιο οοΙο ιι6Ιιο,οιιιιι ώ πιο Ι:ιοπο

Μαι:: θ`.άο άο!.Ι.ποπ πω. παπι”

πω” Ισά εόΓιιοτι.ιιιο ιιιεεειτ ,ιπ πο

οπείΙιο ιιοπιιΙιιτιιτ.ατέυ.ιΈπε οιιἐξΙ,

ίιπιπάοε οιιι.8ε εοοεπι !οεο ιι:ιοιιο

εὲἰωτ,ι·οὶ μήτε: 2ίπω:ιτιο τοι·πιιπο

ωτ.ιΕΠ α:τωπι Ρεωτ.Ι.ιιιποπι.οππ1

Ρ!ιιι:ι9Ιοικ πιάσω θΧΡΙΒΜ,τμ12 ω:

“ἔστι Ιοοι πω ειΒιιιιι·, ΓΡε&.ιπάειπι

ο ε·.ί·Εάο ιιιιτ.8ε ειιττεοτά.οι·ι.Ι.ι. @ίπ

Ιιοπιιπο.Ιε: (και |ο8ετπ πωπω Διὶ

ιιΙιεπι€εποπι Ροπο ρι·οποποι. (Σάο

οιπεποιρ.Ιιο.Ι.ι.Ο.άο Φίσερ. δ: οπο.

Μπι. πᾶσι επιπι Η Γεουιιιιι· Γοι·ιΞ "ει,

σετεο άεΒοτ ιΠι1άουιπ α3ιποάιο Πω

δ: ιποοιππιοι:Ιιε ίοοπί.Ο.άο Βοποι·.

ΡοΠἙΙ.ι. Ιιειπ Η πωπω ΟιιΙΙοΙΙΙ, πω:

πιο Αποππο Βοπιι,Ιιοειιτει εε πιω

ιπάιιι:ετ μι: Γε: στεο ππιι1ε· Επι: οιιι

μπι



ΠΕ ΜνΕΤΙ$ οπ/ΑΕ8τι0Ν1Βνε. 2.92·

οπο: Η! οπο:: ::οπ:τειι·ιοπι ποπ :·ΠΕ:

ροΙΙοπι:οι·οε.ειι8.:Εοο ΓοΙ.Ι.ροποΙ:ι.

Ρτειιτει·εα πι ιοπιειο πιιείἰ εοπ:πιΜ

:ιιπο: ίΕάε ρεεο.Ι.Ιοπ Η Ιία:τ.6ε άπο

το:ο.8: τιι:.οιΠ.Ι.οοΓεπΓοτ.ιιπάο που:

πι:ίοπε εοπ::2&ιιε ποιο Γοι:ι:οι· Γο

τπιπ , Π:: άπο:: Γοππί τπ:ιοπο ΗΜ

πο:ιπι πω: ΟειΠεΙΙι.παπι δ: πιο πό

Ιοεοι:,ι:οπι :ποιο Καπο 8α:.πζοε ο:

Ει:.Ρτείι.Ι.οΒΓεκπειτο.ο. ρα:πει.ίΕ απ:

ιιΓο.Ι.ι.ι.:οίο6. παπι 8: ιπιροι·ιιιοι· Πει

πο: ππιιιπεπτεε πιοι·ι:Ιιπιε Ιοσιοοε

!'οοπισετε:ο: Ιἰἱπο @ποπ Κπο.Ξε π

ᾶιι.Ι.ροπιιΙ.Εεοπ:τὲ ιιιάε:οι· ει:ἔο.ΪΕ

:ο ιο:ιΓάιέλιο.οιππίιιιπ ιιιο.Ι.π.1:επι

ποι ρ:τοοεο:π ίπ ποπ Γοποιτοε πω,

παώ οπο! οποτ:ποτ:ιι: (.`.ποι 'ο Γιο:

Επι: Μ:π.άο πιο: :παπι Γοπ: οπιπε:

όο:1.8:εοπιπποπιτετ Πειτοτο ποπ οπ

Π: : ποιο “ΜΜΜ :ε·ι·ιατοπι σΠαιππιι·

Ριοριιιι ιρίἰοε οιοι::ι:πι;οι·8ο πό Γοπ:

πά:ιΠο: Ροττί8οοπ.(:.άο Ι::8ι.8ε οδ

Πι:.οτιπο.Ι.Ει.πιπιπι!ι:ειε επιπιπιτπ Η

:ιεπ:οποοιι ποπ πὸείΪε:,ίἰ απο: οι:

ΙΙ:ιεπ:οι·ιοοιι :ιΙιεποιπ ίοο ι·οοτίο

Μπι οΙΐσπάετε: : ποι:: Ια ιι&ιοι·τε::

ιι:Ο.:Ιο ΐιο&.8: Ιι:.ετΡεπ.Ι.ῇ.8: οποιο

ποπ οΜε:οι· Βοποί:ιιπι,ποοπ :πιω

πι: Ιοει ποι ιιειτοτ, οποιο παιιο:οι·:ι

π: Οοο :τ:ιπρ.8ε ι·οοιιτε.Ι.ι.ο.ππ.ιιο

:ποι Η ει!ιποιε :οτεπΠε άε!ιποΕΙΤο: οι

:επἰτο:ἰο @οποιο Με ποπιστοι·

Γοι:οποίι ίὶε:ιι:οπι ΠΠοε οιιιι:ε:ιε.πιΪ

οι( ΡΙοπὲ ο: ωΡο ο:: Ρωπ.6.Γοο πο

εοπτοι.ωι ροί:Ι.ι.πειπι Η πω: πιο μ πο ποεείποπδ.*$πό οπο;@ο ιπ οι

ποτοπι,πιπι πω: Ο:ΠοΙΙιιπίε Μαιο

ι·ε,ποοάοιπιιοε ί`οἱ ιιωιπ 2Πιε,ποΕ

Με οίΪοπ: οο!ιο;ιι:ί,ποπ :οπετοπ:οτ,

πιιοάοίΓε: ιπιποιιπι:ο: Δ:8.Ι·Εάεοο

ποοιι :απο Ιοεο.!.ποπ ο:ἱπ;.ῇ.ι·οΓρῦ.

Ι)οι·τὸ πω: Πει:οκοπι πιο ΟειΠεΙΙιιπιε

Ειδ:ιιιπ οίὶ:οτἔο Ρι·οοεΠΕ πο! ο!ιοΠο

πιο ποπ αεωι.π8.οιεω Ι.ίιπ.οε οι

πιίΒιθ.οιπιιιοιπ οπο. ποια: επίιπ

ποὸο Π Ρι·ίοΙΙοεια:οε ού οι·ιοιΙσποι

:ο οοπ:οι·ι·ει:,πἔ οπο:: πιιιΠοε: οπο

εόπιππι:οιΒο ο οιΙιεπι€επει :ο εΙίοπί

ἔσω Ιί:ιεειτ,ιπι:ιιι· ποιΙιοο: οπο ώ·

πιοπι,ιι: ω: ιοάα:ιε.84 εο:Ιι.!.Ιοοςί.

8: ιπ πο:Β.άε ΐειπ.:Ριί.ο.1Μ που: μ;

Γοπ:ι.ίΈπε πιιπο.Ι. οετο.5.Ρεπ. παπι

ιπιροτε:οι ποι θα άοιπιππε πιοπάι,

τω: :απτο δ: ποπ πιο Ιι:εοπι ιπιιιο.

πι:.ίδειά Ισπ.ΚΙιο.οο ιπα.!.ΡοποΙ:.8:

οιππωπ Ο:ΠοΙΙι π: ιιΙιποοπ Απο.

:οπι,ποοό οπο: ι:οπ:πι τοιιπι 8: πιο

εδ:οτεΐοι·έΐο:τποπο ποιει·ιτί,ειπ Ροβ

Ιι: π:τοι·πο::τι ώ:τει ιοΓοπι ιι&οτειπ.

δ: οιάε:ι.π ποὸο ποπ : ποιο πιποιιΙι::ιε

ιο πωιοπ ει: οποιοι: εΠ Γ:ιο:ίεΙει: ο:

:Πιο πο.!.ίι πι.: ιποιε.6: Ι.ίἱ ει`ιπι πιο.

6.ροπιιΙ:.8: !.ππα.Ο.άο ποιο. δ: Μ. α..

ποσοι ποπ :απο ποπ ροκ:: ΡοΠοΙ:.

π: ο: Πει:ο:οπι Γετοε:οι· εοπ:πι πᾶσ

τεπι:ο: Γορτὲ.8:ποιε ποπ Ρο:οί: πο·

Ποπιι·ε , οποιο εοπποποπι ποπ οπο:

ΡοίὶοΜοτοε κ:οπ:ι·π αθοτοπι.Ι.ροπ.

απ: ΓοΙ.Ι.πι:πε.().οο τοΓειπο. οεπιιΠ.

οποιοι ι.ιιοε:οτ παπι Πει:ο:οπι Μπιο

:οι· 8οποι:ιΙι:ετ δω. Παπ ποιο ποτε

Πα: ιοπιιιι: ΐοι·οιιι·ο (πι:ο:οπι. $ο!.άπ:

ποὸά πό οπο: Γοκοπε,ροι· ιοι·ει με

οι&ει,8: απο ΓοΡπὶ ΔΙΙεἔιι:π ίπ πο!)

Οοο Πιπι.:ι·ιπι.8ε Ηά.ε:ι:Ιιο.Ι.ι. μια μ. πιο:: ποπ:Πιοπε.* (ξιπ:ι·ο,ροπο ω.

'στοπ κ[ξτιΡ:ο ΡοπςιΡω @οι Ρι·ο- το ΜππιιπιιιιιίΠιπι μι· οιοι:α:επι Γι:

ΐοπ:,Π πιο ποπ ιπίο::ϊ:Ι;Ποπέ:πιιΞ

:οιποσίε Μαιο Πε:ο:ο ό: Γοτοιιπ‹ΙΠ.

μι· :ιΙιποο Ι·Ξιάο πιοιειι:ιο πο! ποπ,

Πιο απο Ραπιι:πΙίπιιιε παπι: εοπ:ι·π

().ι.!εΐιτει:ι.ιιπρο.0Π.τοΓο:ίο:ει . 8ο!. ΦξωΙΠ ΜΠΠΠΙΠ ι (ΙΜπωπ ΠιιηΕΙ"ωι

Γα:οποοπι πο!) .6:ιπ Με ο ιπιο. ο οιι:οίαοπ ε 80 οι ἀι€3ἱΓθΠοΙΠΠἀΙ
Ϊ Ρ

Τ' Τ' 3 πια:: 8:



οι ιιιιΜνι.τιε ο__νιιιετιοπιιινε.

ιιιίΠ:,8:ιιέποιπππ Μππιιπ·ι ιιιιίΠιπι οί”

Πι.δ6 ιιισΙοι:ιιτ ιιιιοά :Απε ειιουΓετιιτ.ετ

Βιι-ιιι.ίΈιΙο επιιιιιιοιωκ οπιπιιιιπ ω

εικοσι. ίπ Ι. Π πω: πι. 8: ποια Η Μάσι

ποπ αυτι πε Γειοπιι:ι τεἀειιἔιιοιε,πα

Βετ!ιοο πει:είτι: ριοΕι:ιτε. . πο Ριο

Μιτ.Ι.ιιει·ιιι:.8ε Ειι:ιι ίΕοε άοι:ιε.ειο οι·

ιιι.Βιι.Ι.πιι.Ιτσιπ παπι ποπ Ρι·ιιτιιιοισιιι:

ΡιοΓει·ιμιιιτι , πιίἱ πει μοίΒιιιιιιτιιτ

πιο! :ιο οιιιιιιοιιιι Μέι ροΓειτ 8: πιω!

1ιει.ιΕ πο πιιιωι. Γεά δ: Η Ριιιιιιιιιι.

ο..ριοΓοτιοειο.8: πω πιο οιι8.ιιιι·.

ιιι.5.π ιτειοιιε.1τοπι οιιι:ι ποπ Ρι·ςι:ο

ιιιε 8α.Ο.οποιποοο 8:οιιέάο Μ”.

τ ειιί.οιιι Ω:Ή:18Ι.8Ε Π:: ι:ιτιοπο ιειιοι·.ιπ

πι; οι:ειιΓατιιπΟ.όειιιοοΙ.ειιιιι.Ι.8επε

ι·ιιΙι.ιΐ.άε πιο οιιἱ πω. ιιιΓι.1. 8οπετο.

παπι ά πειτε ι8ιιοι·επι :σπαστό οπ

1ιζιωι3, ιι μια" τεπιιιιέτιἔπ ιιέι€ιίΐι,

· απο: πιο: ποπ τιιιΜιιτ. .ο ι ει.

1.6 πω” Βιππι.ἔεὁττΔ πιάετι.ιι,οιιι2

1ι:ιει:Ιειι επ οπο: σΙεΙ:ιει πω :ο οπιιιι

ιιιιε.Ο.άετΙ[ϊοι.Ι.Ι:ει:ε.ιπ επί. ιιτΕιδι:.

ποια εστι π.. .ι'.8: σ.: . οπιιπι τοπ

και ιΠοι οιιι οιει.ιιι: Γι: ιέποι·εί%ο:ιπ

ιιιιιπ.ΐΕάε ιιιιΜι.Ι. Επτετἀιιπι.ῷ. Γει·ιιι

που! πι Ηι8:ι.δοιπ.άιΠ.οπιιι η αποτο

Γεω ποπ :κειιΓιιιιιι:οιιιει επιπ ι:ιιΙΡ2.

άειιοτο.ίι2ιι.Ι.Ιειιο.ίι ει” ιιΒΓειιε_ει:

4:ιιΓιιιιιι· ιιι€ιι.ι:!ιάειτοιπ ι68ιιιπ. ει πό

πιο: ιιοίοιιε.,ιιοπ οια;ιιΓιιοι.π.οο Ριο

Μτ.ι.ε·ι πω. δ: ιιι€ιι. Ο. πο Ριοειι.ι.ιι.

ι$ιοιιι πιο: Γι: π:ιιιοτιιπι, ι:Ιε!ιοτ Με

μοοπο.ά.Ι.ει. 8ε ειΒιιιιι. Ο. ιιε σοπ

τιιι!ιοιι.84 εοπιιιιιιπ.·π. Πιριι!.ι.!. οπτι

33 ιπιιιπ.Μ.ιιι.πε Ρ:ιιιο.*Ροιιε ποιεΠιο

πειπ άο ι:ει&οι απο οοτιιττεπισπι:

οιιιιιαπι εκατ τυποι αι·οοιιε, ιιιιί μια

πιιιιι Μπι: οιιΠοιΙιιι:,& ΓοιιιΡιπ ρων

Γοπει!ικι· Ριο&παιτε Γι: :οτιιπι Ροκ·

Ρωιε , 8: Μπακ Η ιοπιιιι πι @οι

:κι επιιΙΞι αιι·ει·:τιτί Γιιει·ιιιτ εοπόα·ιπ

πω: ιιιιιΕεει: πιο Γι: Τιιιιιιιι Επι".

πω: , οιιίοι·οτπιίιτ ι:ιιπι Ρι·πεΓειιται·ε

8:ε.1τειιι Ροτείὶ Ροπι οι: σο οιιι ιι:

ΒειΙιεοπιιιιπι .ιιιιποι·ιιπι ,πει άοι!Ιο

πιο ρτο οι·ίιπιιιοοιιοά5.ριοιπιιιτ: ιι:

Πιρτι .Μαιο ι!!ετιιΙίε :ιιιπιπιτ ι:ϋ οπο

Μπι ειιτεοιαιο, πο! ωιιιππίπ ειιιπ άι

@ο παπι: οιιοπάειπι πιιιΙείἰ:ιπιιι:οιιὶ

αυτοι· οιιοει εοπιρετε:ιτ:8: ποια ποπ

Μπιτ ,ροππιπιπ οιιππο ι:οπιιιιιιιιίε,

6ερι·ασειριτιιι· πάειιιίΐοτι, (μια ει.ιπι

τειιι·.εΓοπτει Πιο ραιοει πι Ρι·οπιιίΒιο

ποποι:οίιτε:8ι ποια ει.ιιιι ι·οοπτΓεπτ:ι

τι: που ροτείι,εοπάειππποε ΦΠ Με.

ιιιίἰ`οτιπ ι:οπτιιιπ!ιο. πιοιιο οιικι·ίτιιι·

:οι πάσιοΠοτ ιΙΙππι ωπειειιιππιοιιέ

ΓοΙιιι:ιε τεπειιτιιι.πιιι ΗάειιιΠοι· πιο

Βατ,οιιὸά ποπ ροτε!ϊ πιο” μπικί

Ρε.Ιιτιτι· ι·ειιαΓοπται·23εέ(ΐΠοΐ πω

Βιιιιιι.Ει πωπω· ιι επι οι· πό

ιεπεειτοι·.ρι·ίιιιιι,ι:1ί ι·πτιοπε:άισιτ Μ:

οιιὁά Η Ριοπιιίι ιι!ιοιιοπι ιιιιω ιιιιιι

οιείο,όεοεο έπεσα οιιπι πᾶσι: πι σο

άοιιι Πιιιι,8ι: εοπιιιιιοπε, δ: ειιιιία:ιιτ

πι ει: ποιοι. ειιιιΓ.ι πἔπ.!.ιῇ. ιιιιο‹ἱ Γο

ειιε ειΠιιο,οιι εο ποια Ρι·οτπιίιτ πω

το ίπ πω) ποπ ο:ιππιτιιιπ:6ικέο πό

επ παω ε.ιιιΓει, ειιπι ιρί`α π Μπω

τιιε,ιιι ιππιτ.ειο Μ:τε.ιιιι:ιΙι.& ΔιιΡο. ο.

Γετιιοε.ιιιιι «Πάτοι, ιιιιὸ:ὶ πιιιτα::ι. μι·

Γοπιι,ιτιιιτατιιι ::σ.ιιΓιι. !τε·πι :Με παπο

ιιε:ιιιιιιι. Η ΦΠ: πάειιι1Τοι· Γο!ιιοι·ετ

ρω ρι·ιπειιιαΙι, ΡοιΪετΡειει·ε ὲ ασπι

πιιιιιι ιι: ι:ε:Δετε: πιω δ: :ιᾶιοιιεπι το

επι ΡιιιιειραΙοπι : π: πιππά.!.Ριιρι

πιιιπιισ.ιΕ ι:μιι ροπο. πι ΡιΒιιο.Μο.ι.

ιπιιΙιει. οιιιει Μποστ ιιόποπέ ιπιιπάετί

τοπικ ειιπι:Γεά εππι π οιιι·ιιιιιιιε ει::

ι:ιιιιπικο πιο Ρι:τ Ροτείιιιτοιπ,8:ιπ μι·

Ρετιιιιιιι ποπ ιεπει·Γιιιιι: : ποπ ροτείὶ

εόπιιιπε πειτε Ηπα δ: ειδιιοιιι:ε ΓιιΙ:δ

ΡειΙοπιιΙεε:οΙ›ίὶἄτε οι€ο ειιεερτιοιιε

σεάεπά:ιιιιπι ιθιοτιιιιιι, ποπ :οποια

πάι:ιι.ι!Τοτηιιιιι μι· ώιιιιιιιο ΕΜΗ θα

η σιιιοιπί



ΠΕ Μν1.1·ιε α_νΑΞ$ΤΙΟΝΙΒνδ. σ."

ουοιπίππε ροίΒίτ σσόστσ εθτοπστπ,

Με |σ8ίτιττ 1·ΕπσίοΙιι.Ι.ΒιισΙιππτ.€.ρσ

πιιΙ.υπάσ Π ι:οτττπιιτπσ ρσιει:ἑίἰἀσἱπΓ

ίοτσ,άίσσι ΒάσίπίΓοτ,ιάοΙο ΗΜ: Με

ρστί:.&τω σκεσρτίοπέ@Πέ ‹Ισ

ιὶο. σκσσρ.!.ίῖ ορστ:ι. Ιτέ πό άστρο: άσ

σοὸἐτὶσΙιδτο Με φατσα:: πι: ίΕπαιτ.

απ. ΜΒ.Ι.Ιτι:στ. Μπι Π οπο αΙτοπσπ·τ

ἱυιἱἰ:ἱο ΠΠ ρτοτπίΠτ,& ὶρί`σ τποττιτω.τ

ίἰτ,ποπ τσπστπτ.$οπτ Γ:ιετΓά:τ.σο8:τπ.

Ι.Ιἰ άσσσαστί:.πωπ Με σοὶ σίὶ Μπητ

τπε, ΜΒσιπτ ρτο τποττπο , τριτο :ὁ :

στο στιττΙσε:ιττ ΕΕεΙσ Μπαράζ ίσσππ

Φωτ τερυ11.τ.ρ.θΙτυπι. ὰ Πο 3:Α1ι1ίρ3

τπωτ ττπροίὲιΜτ ρτεσσσριο:8ε τπτροΓ

Πωσ ρτα:σσρωιπ ποπ τ.τει!σΚ:ι1τίΕοιη

ίσιπ.ϋπσ ειρρσΙ.τσΓστπ.Ι.ΡτιιτΙπε.ίπ Μ.

1τέ ρτο Με ραττσ οσπσίασίι ΙΕ Η ουτε

σειπ.Ι.Γσό δ( ύ οιπτ.ίπ ρτἰπ.Εσοπττὲ οί

ι:Ισιπτ φωτ ίἱΔσἰπίΪοτ ισπσποτ. εττ8ιτ

τπσέΕσπί ΓειττΓάα.σο8ειπ.!.Π ποτό ρτο

σ6οστππο.το.Ιτσπι απο εττ8.Ι·Ε ‹ὶσ μιὰ.

Βεπτ1τττ.πσΙ Γσσιτπτ!πτπ άο. ΟόοΡτ.δε

υσττιτ:,ουοό Η ρω σοάσιπ τπ:ιΙσττστο

·ιτσΙ σττσσίΐο,ρτο οπο ΜστοΙΤοτ Βισ

τίτ οοπόστππαιπε,πσΙ το Επιππο ροθ

τπε: πω τοριστ Επιππιττπ ρτορτστ

σει 63στπΠζτσε ποπ τσΙσπαιττπτηιτπι

πιω σττατππσπστιιπτ ππιπτ ΡΗ φωτ

ΒάστπΠτ:τοπτ: οιτοό σίΙσ πό όσοστ.ίΕ

ό0ίΠ6".].τ'.8έ Ο. τ.τπάσ πί.Ι. τπστπτπσ

σττπτ.Π :πισω σοιτάστππατπε ω: ρω

ρτστ ΔΗΜ τ:τίπτσιτ,τιτπο ότσίτ φωτ Η.

όστπίτοτσε σισοΐεπιπτ, δ: ρττπστρει!τ

:στ ρτοιπττισπε.:ττε.τΕπιττ ΠτττΓάα.εο

8οιπ.Ι.Π οπο. δ: Η ουτε σ:ιτι.Ι. Ισά 8: Η

πιώ. Μ! 8: Η πόσπτΠοτ ΓοΙπστσ ποπ

ροτσίτ,πστ: σπέ ροτσΠ ρττπστρεΙσρτε

Γσππιτσ, οθσττικ Γε ιΙσΕσπίτοπί τρύπα:

8: ίἱσ εσωτοτ ποπ ροτστἱτ σοπὸστιτ.

πετά ΜΗ τα ραπειτπ,ουσ τ:οπόστππει

τσωτ ρττπστραΙιε:8: πω: σττππσπ ισ

Γ Μετα ρα:πεττπ ρσσιιππιτπΐ,8: τρώει
ΕΙ:ίσίοΙΤοι· ροΒίτ άσΕσπάστσ:ώτπ πο:

Ι.τ.ιΙσ ρεᾶιττιτ.ῷ.Η.ποἱ ιετΙσ ρεθπτπ Η “τω” Ι.Γεπστπιπτ.Ο.άσΕάστιτΕ* @ο

ᾶυτπ ρτο τποτιπο,ιπι1στ.Ιτστπ τω: π.

«Ισ :ια:π.Ι. σε τπάίστοτυπτ. Ιπστπ τιτ8π.

ί:Βάσ Βάστεοπτ.Ιιοστ.Ι.επτττ οπο2τττιιτ.

8ο!π.ΓεΙιτο¦εοπίίΙτοττισΙτοττ,π:α στάσ

Βιιτ άτΠτπ8ιτσάιτπτ:ςπτει αυττΠσ Βάσ

τι.ιίΓοτ :Μπιτ , δ: στ Ρ1°23ττΡΠΠτ π: τσ

ρττεΓσπτσι ρττπσἱρπ1ιἰ τιπισ Ιπιππιππ

σί άσ.τυιπ,ειττ ροίὶσε:ίἰ σπττπ πωσ Βεΐ

πιτιπ,οίσο δάσίιι(ΐοτσπι τπάίίππ&θ τσ

πσττ,6 τσιττπ ρτιπστρειΙσπι ποπ τσρτε

ΐσπτωστττ : π: ίτ.οιιτι ΓειττΓά.τ. οοΒ.Ι. Π

άσσσίΐστ1τ.τΕΠ ποτε στιιιι.Ι.Γσπ &1ϊς.1ε.

Παπά πο:: πετ ροΓτ άτιτοπτ οαππιττττ,

άία:ο εωυποτσω ποπ τσπ στἱ : :σειρ

άτδϊ;:.τυπ1Ισεοπτ.υποσοοπιτε δε σου

τπ: πω( ρτιτπὸ σττεΒικ πάσίιτΠοτέ,

86 ρτετ:στρτστ οικω τσρτετείσπτσι τσιππ,

8:1ῖποσ ποπ τσσετττ , σοπόσπτικιοττ

συτττ,8ι ροίὶσει Εεισέστστωτι ρττπετρ:ι.

Ισππδώσοπτιιππα Πισπτ,Γεοτει σπιτι

Μο απο σΠ.άιιτπ ροτσίὶω Ισάστσιτπ

τοτε ρτο ττίοι1πτι1τ,ρπεσσριτ σιτίεΙαΐ αΙ

ΙσΒεϊτι όσ πω: Πιο, πε· αππρΠυε Ιοτ:1πσ

τστοτ ω ροσπ:τ σσπτιπτι Πρ. ΗΙσ :από

στα Ιοσιττοετουεττιπτ υττωπ ροτσΠειε

ροίεττ ΠΠ ροσπειτττ ἰπϊσττσ. Ε: ρτιτπὸ

πΜσωτ οποσ! ποπ:πατπ άτέΖωπ ρασ

σσρτι1ιπ ιιιἀστυτ ροττπε ποΙππτετία

οπὲτπ Γσπτσπτίε.Ω.σοπτιπτιπιπ ιὶσ Ιο

Βα.Ι.σρτίτο!.π.ρστ τοτπτπ.Ιπἰ ?οτε ρο

κά” όσοστ επάίτσ οπττπά ώ: ιιΙστια:

έΐ.άσ οάΒ.ρτοσοπ. δε Με. Ι. οσο οιτἰσ

ιιοπτ.β.οττοαπόποσπ. υπάσ οποάσΠ

2ειάπιπ εοπτττι Ισεἐ,πο τσπστ.Ι.πό άτι

οτπιπ.Ο. σὶσ ΙσἔΕ. που ποτε πό πω::

σττσΞάσΓσστσ ετἀττστΙὶιε σοε-,οποε πιο.

Ιοε ρυτ:π.τΕόσ ο2Ή.ρτα:Π.Ι.οπίστιτειπ

άπιπ.Ιτσιπ ουτε πο Ιὶσιιἰτ σί ΜΜΜ τΞι>

:στο τιττπτττττττ.έ. ποσά πωπω απι1ο.

Ι. τόττπστ ί8ττι.ττ.ίπ 5.€Εάσ πω. οσο

Τ” Τ π. τπο<έτίτ



:ι._εσ ΠΕ ΜνΙ.ΤΙδ ανΑεεττοΝτενε.

τπα8τίττα:τΒιτε.Ι:επτ αυτα υ:εΒα:ιττ τα

τε Πιο δ: τιττε εχεειτ.ττοττ τταβε: τατο

τταιπτ.τΈ‹τε ττττιττ.Ι.ττττιιττατιττττ. ῇ.τ.ιτε

Ιτττετ.Βο.εκτιτ.τ.τττ.5.τ.ιτε τε.€.τιτ.Ι. τω!

Ιιτε.ιτε όατπ.τττΓεε.Ι.ΡτοειιΙιτε.Ι:εω ιτε

:τισ ττεΒε: τικ Γιωτη εττιτττ::ετε Μιτε

Έεττίτττττ.τΕιτε Ρε:τ:.Ιτα:τε.Ι. τΙΙικτ (τυο.

αιτε.Ι:ε.ΐ ττιττα Ρο:είταα πό εαιιτ`α εοετττ

:α, Γειτ Ρετ εατοτετττ τετ άττττ::ετ8ο πό

τ.ταΙε:.Π).ιτε τε8.τυ.Ι.ι:τι.τοι:Ι εαΙοτε.:Πτε

ότιτοτ.Ι.εττιτοτ:τιτττι.άε Ρυτ:.Ι.Ιτετ:α:το.

Θ: :μπα τΙΙικτ Ρτεεεμυτττ Μ: Με εαιι

ία,τε!εο τιοτι ιταΙε::ιτ: Ηἶιτε Γιτίεεε.:ιτ:.

τ.τττ.9.ττ.8: ιτε :ταττίαε.Ι.ετττπ Μ.€.εαιι

Γα.τττόε Με ι1ιττττο:.ττττα.Ι.ττ. ῇ. τεσσ

τττττττα.Ιτέ ετιττα τπτΡοίετετΙΒΡτεεεεΡ:ίτ

τιιιττετε τιοτι ετὶ ΓετυἔἄυΠ1. .ειπε Γεττ.

Με αρ εΙ.τεΓετττ.Ι.Ιτ.ττεε εττατιτ :εφε

Ειτε τττττοττεΠιττιπ.τΈ :τε ατετ:.Ι. Η ετττττ

άτεε.5.εοτττΡτοωτΠ”ο.8ε εποε! εοτι:τα

Βοτιοα πποτεε τττ_τττετ:ιττ ττττρσΒτεττε.

Ι·Εόε εοττότ.τττΠτ.Ι.ΒΙτιια.8: Ι.εοτττττ:το.

παπι τω:: ρτεεεερ:ιτττπ ετ: εό:τα Εστω:

τποτεε,ετττττ Ραιτέ:ετ εΙεττεα: ρο:εΠαε

το Πιο ττεττπο όεεε:Ρτετιπτυπ·ι προ:

:ατε.εττ:τα όςττο. 8: εοττωττ·τα.ε. είπε:

εδ:τιτεττ.τίιτε ετ0.τ.Πε ττοτο.Ο.ττε τα

ετ.Ι.Ιεεα:α.τΕΡτο Γοε.Ι.ιιετυπτ.έ. τα:

εμε. ιτε ττιττα Ρο:ετταε :τεΒε: τ:όιπτοει

ττ.τΈετε αὸτπτ.:ιτ:ο.Ι.:ιι:οτ.ῷ.Ιτ ἀφοῦ

:Με οττῖ.ρτπτ`ε.ιττε.!.ττ6 ΓοΙετ.6.τ. :τε

οττΪ.ρτεΓε.Ι.τττ.ῷ.ειτττ·ι Ροτττοτττε.Ιτετι·τ

ι1ιττα α :αττ ρτατεεΡ:ο μποτ: αρΡεΙΙαττ

(Με αρρεΙ.Ι.ειττττ τττιττττε.Ο. ετιταττάο

Ρτοι10.00ττ ό: ττεεεί.Ι. εεττα ταττοττε.

ετιιοά ετττιπ που Εεεε:τ:,υττ.τε:ιττ Ρτεεε

ικά αρρτοεαπε.Ο.αιτοιποόο 8: τω.

:το τιττ:τε:τ.τ.τττ.Ο.ετε Γετττ.ττυε Με απ.

ειιαττ:.ρτοτε.Ι.5. Μπιτ αυτα μπεί: τιτ

βετε αΙτευτ ιτε στα: ιτε :τοπιο Γιτα. :Ε

ιτε ττττετάτ.8ε τεΙε.τ.ττ. 5ο!. Γεειττπτυπι

ι:Ιο.Οιττ.ττε διτ2α. 8: ιι: αΙτετε Βοιτοτττπ

τιτερτα:Γεττ:ε Πτι: Ρετ Ρεττ:τοτεε εδ

ΠΠ:ιττττ:τττε ραττατττ ετττετ ποπ ΡοΙΤε,

ει`ιτττ Ρτατεερ:ιττττ Ριτεττ: πιτάιτπ1,8τ :τι

ΕΙιττιτ αΒΓε; εαιιΓα: εο€τττ:τοττε, 8: Με

Ρετ Ι.ί·τΙτιτεΐατι·ιτΙ.5. άτιιτί·τ·α:τεε.:Ε :το

Ιε8.τ.8ε :Ειτε τε8α.τττ.Ι. ρα:ετ.6. Βήτα:

αιτόττε 6τε.εεοττ:τα ιιτάε:ιττ, ιττα εότ- 3; Α8ττΡΡα.*Ι:επτ Ροττεεοτι:τττεττ τι: θα

ΕΙιττττ Ρταετοττε που ττετσε: εττε τΙΙιτΓο

ττιττπ. ΓΕ ιτε τικττ.Ι. ετιτττ Ρ:2:οτ.τΪ. ιτε

τ1ιττεΙ ιττ Ιο.ριτε.Ι.:τ.Ο.ττε ττοττ.ττιτπ τω.

|.εὺτττ :τό ΓοΙὺτττ.5.ττ. τ:ετττ :1ιττατιτάεκ

Ρό: υτττι τττΕεττε ίιτβάτ:τε ετα:τα Εστω

τι: ττιτεπτ Γι:Ητττε:.$:1ιτοε1 τττε:ιτε :αιτ

ΐα.Ι.εοττ:τττετ.Ι:ετη αυτα Ιτεε: ετ ετε:εττ

ιτετε Ματια τιτττΓεττδ:τοττετττ Ρα:ττατττιτ

ιττετο.!.χ.:ί Η ετιιτατιτα άτεεττ.ττοττ σε

:ετττ.Ιτέ «τιττα Ρο:εί: τ:!εττε8ατε Γιτατττ

τιτττΓάτδ:τουετα τιοτι οΒτεΡετατιττευε.

Ι.Ιτεε:.8ε Ι.Ιτ Ρετ Ρτατοτειιτ.5.ΐεό αυτι

τὶεετε:ο.τἙε:τ ιτιττε.εαυ.τπα.Ιιεη·ι αυτ::

τΠε τω: τττοβετττεττε : δ: εοττ:ιτττταετα

ρωταω αεειιτπιττατ.:ΠΙε με.Ι.τεΙε8α

:τ.Ι:ετιπ αυτ:: :του ιττετε:ιττ άστο απο

τε, ετιιτ τικ ιττεετπτ που οΒιεττιρετα:.

Κάτε τε τιτάτ.Ι.ττεπτο τ:ιο:εΠ.8ε ε:: «το

:υ:ο,ςυὸὸ Βατττττ:τ Ρτο ττταΙετιετο ττδ

Ροίέττπ εττττε ιτε εαττττο.εμιτάατπ Μ::

τττ:ιτε Ρτοτττεττ: ροτείτα:τ ΡΙιττεε άετο

Βα:οτεε,‹τυτ ΓιιΓρεττίτττιετιιττ: 8: τεστ

:ιττ:ειιτ εαττττττο ΡτοττττΓετα: Ροτείτατ

με Με ειΐ Γαεετε εαττεεΠαττ ιτε εαπ

ιτο,8: ε·ιιιτι εαττεεΙΙαττ τεετ:: ετικεττ:ιττ

ατι ιτατεα: εαικεΙΙα:το τΠα Με Μεττ

:τα εοτιίΠττ Βέλα Θ δ: Ρτττττὸ ιττττε:ιττ

:ΜΗ Πε:ετιιτα εοττ8τιττ: Ρετείταττ με:

8ατε ρτοιιτττετα φαω τε8ι:ττταΙτα Βο

τττττττΒιτα: ιι: Ηἶιἱε οτττ.ΡταεΠ.Ι.εόΒτατ:,

δ: Ι.τττ.εττ:τιὶ ιτε οτ'ττ.οτεττ.ε.τ. ΓΡεεταΙτ

:ετ :τε τηςιιτΠ:τοττε.Θ.ςιιατττ:το.ιτετ.τττ,

Ι:ετττ Ρο:εΡταε εοττεετττ: ιι:τττ:ετ εεε::

:Ηττα εοτιττττιιτττ:ετΒο ετε!σε: Ρετ εστι:

τττιτττε Ιτατ:ιετι τα:ιιτττ.Η·ἶ‹τε ττε8ο.8εΠ.

Ι.ΡαΡττιταττυα.1:επτ :Ήττα Ριτεττειῖ εττΙδιΕ

Π!! Ο

Β

τ

 



πε Μνι.τι: ΦωεετιοΝιιινε. ω·

πω, ΡοΠ`ε Γεειιι·ὲ μι· ΜΜΜ εοπι

πιειιιε.Η·. «Η Με επι ω”. πει ειἴιι.

Μ. Ιτει·π ποια (απο: ιεειΡιπ Μαια

τεπι , επι πιαιιιΓείιιιτ πει:επι άοπιιπι

πιο” επιπ.ειιπ.Γει·πιιε πει·πε.:ιά Η

Βει.Ι.ι.8ε Με ειπε Με Βεππιτπε ποπ

«ιεΒε: απ!» ιιιιτοτιτσ.τε ροτείιαιιε.

0.όε Με επι πε.κτιι. Μπιτ. Μ. ροτιιιτ

επιιπ Ροιείι:ιε1ιοεΒιεειε,ΓειΙιεετριιτ

€ιιιε Ρι·οπιπειεπι πιειΙιε ιιοπιιπιΒιιε.

Με απο. μη. 84 εποιίεΓειιππ; πι

ποιό εοπεειιιιιιι· αΙιειιι, δ: κι ιιιι;ιετιιε

εΠε εοπεεΠὶιπι, ίἱπε οπο ειφΙιειιιι

ποπ Ροιπιτ.!Βιε ιιιι·ιΓόιθίοπε οπι_ίπ

πιεππι.Ι.ιι.Η*.άε ΓροπΓει.Ι.οπιτιο,Ιτειπ

ιιίοετιιι· αιΓιιε.Πί ι:Ιε ι·ε ιιιιΙι.Ι. ποπ ο

ιιιπιε.ῷ.ιὶ ΒιικΒιιιιε.8ι @Με Ι. άεΓει·ιο

τειιι.π.5.Ιιεπι φπα Με Βιιππιιιιε ΠΒε

πιο” εΠ, ιπ οΒΙιέειίοπειιι πό πιο"

ειπιΡΙιιιε όεάιιει. ειι€.ι:Ε πε ζοΙιι.Ι. επι

ιεε.ῷ.πιεππι.ΙιεΙι›πΒΙιεπ ιιιι1ιιιιε με

?εκει μπειτε. .ρω Γοε.Ι. :ιεειιΙΞιτε.

5.ί.ιιοεο.Εεοπτι:Σ ιιιιιετπι· ποσά άιει

επι εΙε Ριιετοιε τιιιοιε:πι Η: πε μιά.Ι.

τυπο ι·εε.8: Ι.ιιιιρετ:ιιοι·.Ο.άε ριιι:Η.ιιι

ποτε. Μπι πιιιἔιίὶιπτιππε ειιιέπιτιιιιι:

:μια ειιιιιιτε μπώ ι·εΠιιυι πι πιιποι·.

Ο.ει: οιιιΒ.ειιιι.ιιιο.Ι.ιεΓριιβΙιεει. Παπ

ιιιειοιιιπι,ποπ τειιιιιι ει8ο ειιπεεΙΙα

τιιτει:π: Ο. πε πιο επι επι εει:Ι.εοπΓιι.ι.

Ρια;Γεπιι.8: πε Γεπτ.8: ιπτει·Ιοειι. οιιι.

ίιιιιιειιπι.Ι. Ρι·ο!ιιτιιιπ. ετΒο ιρί`ο ιιπε

ποπ ιεπετ.€. ιιιιππάο ρι·οπο. ποιι ει!

πεεεΠ.ιι.ι·Ε σΙε τε ιιιιιίε.Ι.Γει ιιΙιιε. πει:

ειιαιιι ροτείι:ιε ροιεΠ:ιΙιειιι εοπεεόε

τε οσοι! κοιι·ιεει πι μου: ι·Επιιοά πι

απ: εΙειπι Ι.ρτοιιιοετε.ειρΙειπε.πε οιΉ.

Ρτοειι. ΟαΓα.Ι.ι.&ιππιπιιέιΙιοπιίπε:

πό άε!ίπειιεπάιιπι,πιιοά ε[Γε πό (ω.

Βει:ιιτ (Με Επί.ΙιΒ. το!.Ι.ῇ. Θ.!`ε‹·Ι πε

Ιειιιυπι.$οΙ.οιε οικω ιιειΙετ ειιπεεΙΙει

ιιο,ρειΙ.ι.Πἶ ‹ιε τε πιιιί.ι. ποπ οπιπἰε.

ῷ.ὲΒιιι·πειι:.8:Ι.τιέΗΒειε.ιίω νεΠε

Ιει.Ι.ῇ.8:ῇ.5.ο.πτεΡεπυ.8ι 9'.ιιεΕπιιε.8ι:

Ο.πιιι!:.εαπ.Γεωιεει.ριο ρι·ωπιι. Με.

Ι.ι.&ιι.Ιιειιι ειπε πι πο: πει·τιιιιι· μπι.

ιιιιΙιτπε, πω: Ρτιει'ει·τιιι· Ριιυπι:ε:ιιτ Ο.

άι: οΗϋε.ι·ε&. Ρτοιιιπ.Ι. ροιιοτ. $ειΙιιο

οικω Η ΙΙ:ιτιιιιιπι είἱ`ετ πει ρπικιΠιιπ

8‹ ἰιιιιιτιιιιι,ιιιιὸιὶ ποπ @Με ει!:ίοΙιιι,

ιιτ πε ιιοεΡοπιτιιι· ΓιιΡι·ὲ είται Ριιπιεΐ

ριιιιεπι Ιιιιιιιε ιιτιιΙι.β.Γεά μπεπαω

ειιιιε.τιιιιει τιιπε ιιιεο οιιὸιι Βιιππι απ:

εεΙΙ.ιτιο ιΡΓο Με ίιτπιιΙΙε:οιιι:ι :μισά

είπω Ιεεειιι ΐειξδιιιιι εΠ,ι Γο ιιιτε πο

ΓιιΒΠΡιιι.Ο.άε Ιε8ι.8ε εοπίζι.Ι.ιι6 άπ

ποπ εΠ άιιπίιιπι πω Βεπιιιιιιι έπί: 3σΒιιιπι.* ΙιιΓιιΡει· Ροιιε πιιιι:Πιοπεπι

Ροίίωιιι ι.ιοΙππτει2: εοπΠΠι: ει8ο πει

(πω άιίτοΙιιί.Εάε τεε.ἰπι·.!.πιΙ παπι

παιππιιε.Ιτεπι Η επί: Ρτοιιιιπειετιιι·

Μπι ποπ ιπτει·πεπιεπιε ιιιΠο :οπι

τιπιιι&οτε ε ποπ ιεπε:Ρτοπιιπει:ιτιο.

Η.όε εοΙΙπ.άετεΒεπ.Ι.ποιι ιιιΠο.Ιτεπι

Με ειιι2Πιο ίπ ειιΒιιτιο είὶ ιιιι:Ιιειε:

μετα πειὸ ρει·Γεειιτίο Ιεἔίε ποιοτι

πειτε τπεππαιιιι.ίΕπό Τιιτρ.Ι.ι.άε με.

Ι.ιιιιιί Επειιι·εε.Ο.ειε ρτιπ:.Ι.ι.Ιτειιι ΠΠ πό

Ροτεΐι ιεπιιττι Ρα:ιιει,πιπ :ιο ιιπΡει·ει

Ι01°0:1Η: δ.ιιε πω!. «ΜεΜε με.

!.ι·εΙεεπτοι·πιπ.1:επι Ι:Ξίπιιπι Επι: :ειπε

εεΙΙ:ιωιιι εοπτι;ι πιω” οιάιπιε πι

2.

ειπα: πε Βιθο τοπτιπειτ,εΙε πει ίἱιρτ:ὶ

ροΓπι Με ιιιΒ.εΙε Βο.πιειΙεΕ‹ἐ. ΓεεΙ πο

πε εποε! Παππά εΠ οιιὸιι οπιιιιιι ω.

πε Ιιοιιιιειάα: άεπειιπτ ΡιιΒΙιειιι·ί. επι

ω] ιιεπιιιιιιτ ιιοπιιιπι,8ε Ροπείδιο

πει·π ποπ τκιάιόιι:ΡοΠεει εοπιιιιιίιτ

1ιοπιιι:ιόιοπι , πιο :πιο ροπιιιε εΠιπ

Β:ιππο,&: ε6άεπιπιιιιιε, 8: οπιπιει Πω

Βοππ ΠιιιτριιΜιαιτε εοιιιιπιιπἰ:‹ιπα:

Μ" πιιππιιιάιΙΜόοιιιυε,ιπ πο;; θα·

Επι: δ( τποιεπετιιι τδροι·ε ιιι&ι παπι

ειιιιι,ιιτ ριιΜιεετα εόπιιιιιι,άιέΙ:ι πεπ

ιιιιιοπε πιο οΜΙΞτε. Ε: ιιιόεωτ φαιά.

επιμοι· ΡοίΞιτ ιιιδό ιιοπιιιιτι πω

_ Τ Τ τ πω::



απο πε Μνι·τιε ονΑπετιοπιονε.

ιππ8ίίὶτατἱΒπε.Ιτοτπ φπα πτοπατπτ ίπ

το πιο δ: ἰπτο οχοοιι.ποπ πω ίππο

τἱατπ.$ἰποἰπἐπτ.Ι.ἰπἰιιι·ἰαι·ιππ. ῇ.ῇ.πο

Ιίποτ.Βο.οαπί.Ι.ίπ.6.].πο τοἔ.ἱιτ.Ι. πιτ!

|ς.18.πο παπτ.ἱπΕ`οο.!.ΡτοοπΙπε.Ιτοππ πο

πιο απο πια Γπιππ πωπω.: ίππο

Γοππιπι.πἶπο ποιἰι.ππτο.Ι. 5ΙΙππ οπο,

ππο.Ιτδ ππία Ροτοίὶαε πο· οαπί`α οοΖπἱ

τα, Γοπ πο: οαΙοτοω π πἰπτ:οτΒο πό

παΙοτ.Ιΐ.πο το8.ἱπ.Ι.οποπ οαΙοτο.ίΈπο

π1ποτ.Ι.πίιιοτππιπ.πο μπ.ι.ιεποπο.

π: οπἰα ΠΙππ ρι·οοοπτπιπ πω πω: οαιι

ία,ιποο ποπ παΙοτ:πι ίΕπο ΐπίΡοο.τπτ.

Ι.ὶῆ.ῷ.Η.8: πο τταπίαο.Ι.οππα Ιπ.6.οαπ

παω Με πιπ ποτ.ίπΓα.Ι.π. 5. Έπο

πππία.Ιτο φπα ἰιπΡοΙΞιΒἱΙἙΡτεοοΡτιΪ

πωπω ποπ οίὶ Γοτπαπππα. .ουκ Γεια.

Πποαρ οΙ.τοΓοίπ.Ι.Η.ποσ ε·παιπ τπτρο

Επι: ἱπἔοποίὶπππ.ίΕ π ατΒίτ.Ι. π οππι

πέοε.ο.οοππΡκοπιιπο.& πποπ :σπαει

Β0ποε πωπωπωπιππ ἱπιροίἑΜΙο.

Ηἰπο οοππἰ.ἰπΠἰ.Ι.ίἰΙΕιιε.8: Ι.οοππίπο.

παπι πο:: ρπποορτπτπ οίὶ τοπια Βοποε

ι·ποπ::,οΒιιπ Ρατἰἐτοτ ποΒοατ ΡοτοΠαε

1ο πιο ποιπο ποοοτμαπιίιππ προ'

τατο.οπτα ποφπο. δ! εοπτιππα.ο. :πιο

οό:ίπείτ.ίππο πο.Ι.πο πο!ο.Ο.πο Ιο

εί.Ι.Ιοέατα.ΙΈρτο Γοε:.Ι.ιιοιππτ.έ. πω:

ηπαο. πε φπα Ροποί!αε ποΒοτο6ι·πίπα

τί.ΙΈπο :ιππιὶ.τιιτο.Ι.τπτοι·.ῷ.ίἰ ποροπ

π.πο οΠΐ.ρταεΓο.πΞε.!.πό ΓοΙἔ:.Θ.ῇ. πο

οΙ·Η.ρτοΐο.Ι.ίίϋ.οπιπ ροτποππ.Ιτοπι

οπία ο ταΙίρτα:οορτο παω: αΡΡο!!ατί

Ο.πο αρροΙ.Ι.οιππ ιππΙτἰε.Ο. ππαππο

Ρτοπο.ποπ επ ποοοί.Ι. :ακα ταποπο.

οποπ :ποπ ποπ ἴοοοτΞτ,πὶποτιιτ οπο:

πώ αρρτοοαπο.Ο.οποιποπο ὰ οπα

πο Ιπποκ.Ι.ίπ.Ο.πο Γοπτ.οπο Με απ.

πιιαπτ.ρτοίο.Ι.π. Ιτοπτ φπα Ροποίϊ ίπ

Βοτο ποπ πο οι:οατ πο ποπιο Για. ίΕ

πο ἰπτοτπΙ.8ε το!ο.Ι.π. 3οΙ. Γοοπππιππ

πο.θιιἰ.πο Μπα. ά π: ποπ Βοποπίατ

πιο Ρι·2Γοπτο πω Ροτ Ροπτἱοτοε ω

ΓπΙππιπ:ππ: Ραπαπ·ι οπεί ποπ Ροίΐο,

οπτπ Ρτα:οοριππι Γποτἱτ ππππιπ,8σ Βι

δωπι αΒΓο; απο οο8πἱιἰοπο. 8: πο::

Ρο: Ι. ΗΙἰπεΪαπτιΙ.ῷ. πιπίπαττοε. Ηἶ πι:

ΙοΒ.ῇ.84 Ι·Επο !ο8α.ίπ.!. ρατο:.ο. ΙπΙίπα

@απο 8εο.οι:οπιτα πίποτπτ, πἰα οπί- 3; ΑετἱρΡα.*1τοπι Ροποοοππποπ ίπ θα

θπι·π πτα:ι:οτΙε ποπ ποποι οἙΪο ίΠπΓο

:Μπι ΠΣ πο1ππί.Ι. επιπ ρταετοτ.π. πο

πιππ ὶπ Ιο.ριιο.Ι.π.Ο.πο Βοποπετ π).

Ι.οπππ πο ΓοΙπππ.6.π. Ιτοτπ πιπα παπα

Ρότ πίπι ἰπΪοτι=ο πωπω 8ταπα Βοπο

Με οποιπ ΓπΠῖποτ.ΗΪοιιοπ πιοτι.ιε εαπ

Γα.Ι.οοπτίποτ.Ιτοπτ φπα πω: ο! ποίοπ

ποτο Πιαιπ ΙππΓπίθίοποπτ ΡαπαΠἱπ

απω.π.π σ οπἰε Με πἱοοπ. ποπ πο

τοιπ.Ιιο ππἱα παώ ποπο8ατο Ι'παπι

ἰιπἱΓππἶὶὶοποπτ ποπ οοπὅροταπτὶοπε.

Ι.Ιἱοοτ.8‹ Ι.Π μι· Ρτα:τοτοιιι.5.Γοπ :σπα

ποοτοτο.ίΕοπ οπἰΒ.εαπ.ιπα.Ιτοππ φπα

ΠΙο ω: ἰποΒοπἱοπε : 8ο οοπτιππαοἰα

Ρωπαππ αοειιιππῖατ.Π·Ϊπο Ρτε.Ι.τοΙο8α

π.Ιτοπτ φπα ποπ πίποτπτ πωσ απο·

το, ππἱ πιο πίοοππ ποπ οπτοπιποτατ.

ἱἰπο το Ξππὶ.Ι.ποππο ποκοπ.8ι ο:: πο

τπτο,ππὸπ ΜΜΜρω ππα!οποὶο πό

ΡοίΞίπτ αποπ οαππο.πιιἰπαπα παο

πίτπε Ρι·οπίππ Ροτοπαπ ΡΙπι·οε ποτο

Βατοτοε,οπί ΐπΓΡοπϋπιοτιιπτ 84 ποστ.

ππ:οιιί παππἰτο ΡκοππΓοι·α: ροποπαο

Ρτο πω: ού ΐαοετο οαποοΙΙατί πο Βαπ

πο,8‹ επιπ ταποοΠαι·ί θεοί:: οπεοπιιιτ

απ παΙοατ οαποοΠακίο ὶΠα Με Ποοπ

πα οοππ!π παπα 2 δ: Ρτίππὸ "πω"

ππόπ ίἰε:οιιἰα οοπΒτπιτ ροτοπαπι μπι·

εατο ρτοιππι:ια οπαππ αεκ πιαΙἰε πο·

πππίππε:ιιτ ίΕπο οπῖ.ρταείὶ.ἰ.οὁἔτιιἰπ

δ: Ι.ίπ.οπτιπ πο οΕἘἰ.οτπΕ.ο.ῇ. ΓΡοοἱαΙἰ

πο: α: ἰποιιἰπιἰοπο.ῷ.ππαππο.ιιοτ.ίπ,

Καπ ροτοΠαε οοποοΒιτ πωπω ποΒο

πιππ οοπιππιπἰ:οτΒο απο: Για οοι·π

ιπππο πω” τατππι.ιΈπο πο8ο.8:Π.

Ι.ΡαΡίπίαππε.1τοπτ :μία Ρπωιοπ πι 8:

ππΙο



πε Μν1.τι: ΦωεετιοΝιιινε. ε”

επτα-πετώ

ι

'Με, ΡοΙΐε Γεειιι·ὲ πει· ιιιπεια επιπ

πιεαιε.Π·. πειιιε πιιι πειεε.πει ειδε.

Μ. Ι:επι ποια Γει·ιιιιε τεειοιτ Βικιπα

τειι·ι , πιιΕπιαπιΡεΠατ πεεειιι ποιπιπι

Γπι.(ῖ.ει: πιιιο.εαιι.Γει·ποε ρει·ιιε.απ ιι

»πιω ιι.Ιιε πιιια ιΠε παππιτιπ ποπ

πεπει πεειρι αιιτοι·ιτατε Ροτειιαιιι.

0.πειιιε ποι ιιε.ιι:τα. ιτπρε. Ι.ι. ποιοι:

επιπι ΡοιεΠαι ποείαεειε,ίΒιιιεετ μπι·

€αι·ε πιοιιιπειαπι πιαΙιε ιιοιπιπιουε.

'.πε εαπ. μη. δ: πιιο:ιεί`ειιππ; αΙι

πιιιπεοπεεπιτιιτ αΙιειιι, δε ίπ πιπετιπ

είε εοπεεΙΤιιιιι, Ιιπε πιιο ειφΙιεατι

ποπ ροτι.ιιτ.ιΕπε ιιιιιΓπι&ιοπε οπι_ιιι

πιεπιπ.Ι.ιι.Π.πε ΓροπΓα.Ι.οιατιο,Ιτειπ

πιπετιιι· “Με πε ι·ε ιπιΙι.ι. ποπ ο

πιπιε.ό.π Βατοαιιε.8ιτ μια Ι. πεΓειτο

ι·εκπ._6.ιι.Ιτεπι ποια Με παππιτυε Με

Μαιο ω, ιπ οπιιπαιιοπεπι πό πεπετ

αιπΡΙιοε πεποει. "έαπε Γοιιι.Ι. πιιι

ι·εε.Θ.αιεαπι.ΙεπιπποΙιεα ιιτιιιιαε με

ΐει·τιιι· Ρι·ιπατα:. .πιο Γοε.Ι. αεειιιιιτε.

π.ι..ποεο.Εεοπτταιιιπετοι· πι.ιοπ πιο

πι: πε μαεποιε ιιποι·ε:ιπ Αϊ πε ρα&.Ι.

ιιι:οι·εε.8‹ Ι.ιιπρειακοι·.Ο.πε ραθ.Ι.ιιι

τοτε. Ιτεπι πια8ιΠτατιοπε ειιιιτακιιπι:

ποια ειι.ιιιαε Ροτει'ι τεΠιτιιι π: πιιποι·,

θα ππιο.εαο.πια.ι.τεΓριιοΙιεα. Πεπ·ι

πιειοι·οπι,ποπ τεπιιιτ ειΒο εαπεεΠα

τιιι·α:ιιτ Ο. πε πι: πιιι απ εεεΙ.εοπΐο.ι.

Ρι·ιεΓεπιι.& πε Γεπι.& ιπτειΙοειι. οπι.

ιιιπιειιπι.Ι. Ρτοι2ταιπ. ει·8ο πιο ιι.ιιε

ποπ τεπετ.€. πιιαππο πισω. ποπ ει!

πεεεΙζΙ.ιι.Ηἱ πε τε ιιιπιε.Ι.ΡαοΙοε. πει:

ετιαιπ ροτείιαι ποιείιαΙιειιι εοπεεπε

τε ππόπ επιιιεετ ιπ μπαι: ιΕπιιοπ οι

απ: εΙαιπ ι.Ρι·οιιιοετε.6.ριαππ.πε ΜΗ.

πισω. Οα:Γα.ι.ι.άιπιιιταιέι ιιοπιιπεε

απ πειιππιιεππιιιπ,πποπ είΓε πό πε

παπι: (Με Ι.ατι.!ιο. το!.!.ι. ό. Γεπ πε

ιετοιιιπ.δοΙ.πιε πωσ! παιετ εαπεεΠα

τιο,ρει·Ι.ι.ιί πε τε πιιιι.Ι. ποπ οιππισ.

6.πΒατοαι·ιε.8ει.τιαΐΠεει·ε.ιΕαπ νεΠε

ια.Ι.ῇ.ὰιι.ἐ.απτεΡεππ.8: ;.επωε.ει

Ο.πιιιο.εαιι.Γει·.αεει.ριο Ρι·α:ιπι. Με.

Ι.ι.8ειι.Ιτειπ πιιια ιπ πο: πειτιππι ποια.

πτιΙιταε, ποπ Ρικι'ειτιιι· ριιι.ιατ:πιπτ Ο.

πε οιι·ιε.ι·εθ. Ριοπιπ.Ι. ροτιοι·. δαιιιο

πιιππ Η Πατιιιιιιπ Με: πα ρι·πειΠιπι

8: ιιιτατιιιπ,ππὸπ ποπ ροίειτ απίο!ιιι,

π: πε Με Ροπιτιιτ Γποτα ειπα ριιιπΞ

παι·τεπι ιιιιιπε τιτιιΙι.5.ί`επ Ροπε (μια

ειιιιε.ποια πιπε πιω πιιὸπ οαππι εαπ

εεΙΙατιο ιΡί`ο ιιιιε ίιτποΙΙα:πυια πιιοπ

εότια !εεειπ Γαᾶοπι εΠ,ιΡΓο ιιιι·ε πό

ΓποίιΠιτ.Ο.πε Ιε8ι.& εοπΠιτ.ι.πό πο

ποπ εΠ πιιΒιιιιπ πιιὸπ παππιππ ιοί: πωπω* ΙπΓπρει· ι:οοπε πιιιτιιιοπεπι

Ροίιτπιπ υοΙοπτατε εοπιι|ιι : ετ80 πα

πεοετ πειΓεωι.ιεαε τε8.ιοι·.ι.πιΙ παπι

παιιιι·α!ε.Ιτεπα π ποιο Ρι·οπιιπειεκπι·

Μπι ποπ ιπτει·πεπιεπτε πιω εσπ

τταπιᾶοι·ε ε ποπ τεπει: Ρι·οπππειατιο.

Με εοι!π.πετεεεπ.Ι.ποπ ιπΠο.Ιτεπι

Βάι πι12Πιο ιπ αιΒιττιο επ ιιιπιει::

παπα: ιιειὸ πειΓεεπιιο Ιε(πιε αυτοπ

τω:: ιπαππατιιτ.πιππ Τιιιρ.Ι.ι.πε πω.

ι.πιπι Γιαττεε.().πε Ροε.Ι.ι.Ιτειπ ιΠι πό

Ροτείὶ ιειπιπι Ρα:ικι,πιίι απ ιπιρει·α

10Η3:0Ε 6ΐπε με!. αἐῖοι·.8‹ Η.πε με.

Ι.ι·εΙεπατοτοιπ.Ιιεπι ΜΜΜ πια εαπ

εειιαπιιπ εοπτια ΓαΙιιτεπι οιπιπιε ιο

ποιο πε ?α&ο εοπτιπειτ,πε πα Πιρι·αΡοίπι Πιο πιο.πε οο.πια!εΕιό. Γεπ Ρο

πε πιιοπ ίιατιιιϋ επ πιιὸπ οπιπια ω

πα ιιοπιιειπα: πει:εαπτ ΡποΙιεατι. πιιι

παπι πεππιπιτ ποιπιιιιι,8ε ροΠ“ειΒιο

πεπι ποπ τιαπιπιτ: Ροίιεα ι:οπιπιιίι:

ιιοπιιειπιππι , πιο πιω ροιιιπε εΠ ιπ

παππο,8: εόπεπιπατιιο, 8: οπιπια Γιια

ι:οπα ΙὶιπτοποΙιεατα εοπιπιιιπι:πιια:

πω: πιιπποιπ ι-ιΙα ποιππε,ιπ πιια Πα

Βα: δ: πιοταοατιιτ τδροι·ε πιει ιιοπιι

ειπιι,ίιτ ριιΜιεατα εόπιιιπι,πιό`ια πεπ

πιτιοπε πό οοΠότε. Ε: ιιιπετιιι· Με

επιπιοι· μπαΜε ποιππιπ πάει:

__ Τ Τ ε πειε



:.ρ8 σε Μνι.τιε ιχνΑεεΤιοπιενε. .

ι:ίετο:οπίίι Γεπιροτ Ποιο: ίπΠι·ιιπιδιο,

ποπ:: Ρι·οοετιπ ι:οπττ2τίιτιπ. Οοο

Ρτοπο.!.τιππ ρτει:ίοιπ.ίτοπι :μπει Βι

&ιιε εΠ άοιπιπιι: μι· π:ιάίιίοπεπι:

ά ιιίιίειιιταιίιιε επρτε·ίτυε.Μπο πο.

πιι.Ι.Ροίϊ τοπιι·ίιθιιπτ. Εεοππ:ὶ ιιίε|ι:=

τυπο:: σο φπα ιικίι:τιπ πεπάίιίο Η·

δια ίπ &επιίοιπ : 8ι Μεο τοποαιπόπ

απ: Μο ειίί&ο.ιίοΙιίε φα: ίπ Επιπ.ι:τε·.

οι ι·ο.ιίτ.ρει· τοπιππ. δ: Επί: οοΙί8:ιιιιε:

π: ίπίΙί.ιίο οοίίσ.οι12 ε:: ιΜίε.παΕά

ίίίοι: ιι&ίο.8ι οΒΙίε:ι.8: Μπι: ίιπίε :ί

πίΙίε ιοΒιι|.ιε,πε ιπ21ίοδσίει ιοπιιιπι·εΐ:

ίπιπππίπι:πτ ίΕιιιί ίε8επι Αππίί.ί.ίπι

πιιίιιοτπυ5.ιπ πο. Παπ (μπι παταω:

πιιιτοτίει ιίεΙίίιοποποί, ποσά οΙΤε πό

ιίι:ίκι.Ώ.ίί ειιίιιοτ.ιιεπ.Ι.ί.8ε πο παπά.

Ι.ί.ΓοΙ.ιίίι:ίκ :ίοιπί.Οπί.8ε επί Ωρίω

τ68,οπό6ί Η Με ππιιΙείΕι&οι· ιεπείπιτ

8εροίέίοοοπτ ιΡΒιπ·ι οοπιιππ :σωρο

τοππιίεΒείί,οιιοά ω” οοίπιπ 86

ΡιιΒίίι:ειι·ί Γεειιπιίιιπι Εοκιππιπ Πππιτἱ.

οι·βππισπ.Μοπίο. πιο.ρί8.ιιοΙ ΙΡ”.

Το .Ι.ι1ιιπΙίείιππἔίπετί.8:οποιί ι: Π

Ε πιιιΙ:ιτο £ιιοποίιίο ΒεπσΒιεί: Επι: σε

37 Πι·π.Ρίε.Ι.ίί ίπ ιικιιοπι . * ίπποι ροπο

ίπ Πειιπο εοπιιποτί,οποιί οπιππι ίσο

πει Ιιοπιίείιίεε άι·Βι:ειπτ ΩΡΡίίτ:Μί πει:

τειίί ίπτετίεθί,ι5 πιοπίΙπι ππΞιτπ ίπι

πιοί;ιίΠει,πιοπο οπιι:ι·ίτπι·, πϊιοιιίά πο

πιίπο οποίιοπιιπι Ε ίίπτ ιιρρίίσππόσ.

Με πατοοιοικ . ά ιιίιίοτπτ οποσ! πι::

πω: τοποιιαπι ίιππιοΒί!ίει ιιοπίιιπτίπ

ι·σΠίτιπίοπι: είοτίπ.Ο.είο πιεί ιικο.ειδι.

Ι.ιιπα.6.8ι οι ρΙειιίυε.ίτεπι αΡριΜίι

τίοπο ποποτυπι δ: ποπιίπε εοπιίπέ`

τπτ.Β·πίε ιιιπποτυπι ίί8πί.Ι.Βοποτίί.

1ιοπιίιππιοπίΙίιί εοππίιιι.·ιιιιιι· ποιπί

πει ίπεοτροπιίίωπιίπΠί.οε ππιππ οί

ιπ.6.ρωπο.8: Με τοπικ εοτροπιίί. Πέ

πρι:: Π.ιππίτπτίπ Ρι·ς!ί:τί :ίοπεΙοπ

οι ιοιπποτίε1.ίἰπ.Εοοπιιἔ ιιίι.ίαιπ

πωπω Μπα ιπ:πίσπι ι:Ιίιιίοοπιία.ί·Μ

8

ἔππιἰ.ει‹:ί£!.ί!Ιπ‹ί. ι:ιππ πωπω Ιοεί··

Γι:οιιεπ . Λιπιπιεπ Μα ποπ ικπίππτ.

ί·ΕΕεπιί.ετι:ίΓε.Ι.ίί.8ι επ πω ίπ ποιπί

πίουε. Μπι Η ίι!επι οΜ:πτ ποπιίπε

ό: πιο πιοΒίΙοε δε ίπιπποπίΙε:,ι:ιπ οί

πει·Πεποππίπίππε ιιοαποπτπτϋπτ Ο.

οι: ποιίίείΙ.ί.ίί ίιίεπι.ίτοιπ είππ Ποιο

τιιπ·ι Ματ ι:ππ Μπα πιοπίίίπ οιιππι

ίπίπιοπίίπι , πιοΙίπε οι ιιετοίε οάίδιί

Γει·υίτε.$ίοο εποπ.Ι.ί.9.υτ στεο.$οΙ.

Ματ φπαπωωεπιπ ίπτετί-οιΒιί ποπ·

ειΡΡΙίι·επιπι· ποιπίπει,Ροτ Ιειζ.ίΈιίε Ισ

ει.ίίί.Ι.πποιο.6 . ιτοπειιπίπε.8εί?.όσ

ΕἔΩ.ἰίΙ.8τπυἱε.ί.τεΓΡοπ.πισί πω”

οποιί ίπ Μπι: ποπ ίπιι:ΙΙί8ιιπωτ πο

πιίπει όε·ί:ιίιοτιί ίπ πιο , πο! Ροεππίπ

επ ποτπίπο Γεείεπἔε:ιι: Μάο Ρει:ιι.ί.

38 πιιεΐιιῖ οοπίε.9.ποι: επιρΙίυε. " οπο::

Με ρι·ςίΕπιίε τίιπίίπιιίιι8,ροπο πο;

Πίο.οπί εοιποοίιπ ίπΓεπιπε Ροτιιίίἔ

(Επι Μ: ιπο.όε πέιιί.ρι·ο ππιίοίί. (Σό

ιίπαιπ ίπ ίὶππιιο πίπιτειτίε,π› πωπω,

πιο πιο π·ιείεθι:ίο ιπιπιιπθ μποτ οί:

ί·`οπιίί,ίἰειιτ ειιι·:πίτ ίπ οιιοΙίοετ είπω.

πο πιπ·ι Εοπ·ιοιιι·όίι; πωπω Τιιίι:ίκ.τπσ

ω οππτίτιιι· πιιποιιΜ οίιππιτπε ειπ

οπίε το πιοΙεί·ίι:ίο ροΒίτ Ππε'Ραπει

οαἱἔί.Ετ Ρππιοιιίοοιπτ οπὸο ποπ,

πιιιΙτίε ι·πιίοπίοπε. @π ι:πίπι Η Με

Βιιππίιιιε στο: Β:Έπίωε οι ιει!ί έ:Ιίδιο,

οι: οπο πιοπέ πό ιίεΒεπειτ ίπειιτιοι·ο,

πα: επί πιοι·ιέ ετεπεοπάδπειτπε, πω

τποιίο ιιιοτίετιιτϋπιειππ πιίπίΠιί,ίί Γοπ

:παπι ίποιείε πιοτί οεπεει:είππ ποπ

μπω ΜΜΜ: ίπ ωιοι:ιιιίοπε πωπω ίπ

ίεπιδιίει: δ: ιπιοεπιίο πο ποίσειιτ ΐοι·

πιππι σόιία·πιππιιοπίε οκοεπει·ε:πτΜ

πο ειροεί.Ι.ιιο επ·επιίοπε·.8: πω: οι»

πεί!.Ι.ίί οιιίε ρτοποεπε, πιει: πίτοπιιε

ι.ίοοε:ιτ ρποτέιίί πκ:ιιιε οιιὲπτ :εππιο

απ· οείίδιπιπ:ιιτ (Με Ρο:.Ι.Γεπιτίπίπε,

Ο. ι:οπιπιππίει οι: Πιι:α:Ε επί. οιπποπ

μιε8ιίιιί.8οοϋάσ. ταιίοπε, πιο οι;

ο



οι Μνι.·ι·ιε σε ιιΕετιοΝιιινε. απ;;

πιω Μι ειιιὸά ΙιιιιιιΓιιιου!ι Πισω σαι

κατι: ιιιηιε!!ετιιι· 4:οιιΓιιαιιιιο,υποΙΙι

ειΕιΠ(ΕόΦ ίει.Ι.ιιι._6.άιιισε . 8ε ιιιΙιι!

:Φαιά Πιιιι ιιιιἑιιι ςιι;·ά:ιιιι ειιιίιιιπ οδ

ιιοιιτιοιιεε: ιιι εοΙΗἔιιιιι· ΙΒΝ αιμα

ρΙι.ι.ιιισ.Ι.ι.5.Η.8: ι:ει·τιιιτι εΠ ειιιὸ‹ὶ Μι

ιιιίιιιοόι :οι·ιιιέιιοικιι ποπ ειι€ι1Βιιπ

?ιιστι ὰ μπαι: ιιιιιιι που ΙιαΒειιτ άι

εδιιιιιι:ιι: ΙἰιΙε υοιΒοιιιιιι 68ιιιΕι:ει.

Ι.8ειιοι·αΙιτει.8: Ι.Γε‹ιιιειι . Τοι·ιιιι πι

ιιοιιο,ιιιιιιι Ια είὶ ειφισίΕι εμε επα

Ισιιι Δεειιτειιι πάιιιιιτίι,8: ει.ιιιι πό το

ΡεΙΙιτιιιι ιἰ.ἀε ιιιιιιο.Ι.ΡαΡιιιιιιιι. πι:

Η.Π ιειιιιιι ιιιιΡιιιιὲ Ιίι:ει·ει οέΐειιόι,ί·ιιι

θα όιει:ιετ ιιἔοιιιειιι Μιιι5:τι : ορια

Πείτε μιιιιι·ι ιιοιι άειιέ::ιιτ ().ιΙε Μο!

πε.Ι.ΟιιισεΙιιισ.6: άι: ιιιιιιιι.ιιιιο.Ι.Γει

πκιιι:.8: ‹ὶε εοτιίιτιπιι.ιιιιο.Ι.Π ιι: μι»

Ρ0Ωί3.Φ3ττ2 "Μο , ιιΜειιιι ειικΜ

ε:: ?στοπ :Με Π:ιιιιιτι ιιιιΠει μεθε

τιιτ ιιιιτοι·ιτεε,ει: ασ ιιιιὸά :Με ε6α:ΙΞ

Πο Πι ιι·ιει·ιιιιι ιιιιρειιιιιπ:86 φις Μπι:

:Μπι ιιημιιι,ιιιάειιιι ιιιιὸά ιε8«:·ιιτικ

Ρτουιιιει:ιιτι ΓοΙιΒιιΜιιιιτ,ιιό εωιω

ιιοΙ αιθι·ιϊ:ιιι Ι·Εάι: οΕΉ.ρι;Π.Ι.ιΙΙιοι.5.

:μι ιιιιιιιειΓω.6ι ιιι ιιιιι!ιδ.ιΙο άοΓειι.

ειιιι.6.ιιιιΙΙ:ι.8: 6.:ιιιι1ιε:ιιτ . (Φιιιὁ,

(Ιω άπο ειιιὸιἱ Πατιιτο ΜΗ οοιιιιιιι-:

τιιι Ποιά! ει: ΊιιαΙιτιικο Με: οΕΐοιιιΙε

τωιιιω εΠ @Πω οι:ειάειο,ιιιιιιά σέ”

Ρειιόεισ.ιιΔιιι ρτοΡιιὲ οΕΐε·ιιθο μι·

πιε οοιιιιι:ιει Ι.ι:ίἰοιιΞ,8ε Με ιιιι:ιιΙ ιι

Πιι:! είἱ ηιιὲιιι ιιοι:ει·ε : Γ‹·:‹Ι οοειάι·:ιε

ο:Π Ιιοιιιιι·ιέ οι:οιόει·ε δ: οι:ιιι€ιιοι:ε,

Βι:ιιισοΙΙι ιιι.ιι·ΙΈάσ Με ιιι όειο.ιιι:Ι
τ:ΕΙ.ι.$ειέ,Π ιιειΕιιιιιι ο!ει[ειιάστε ιιι

Δωιι 8οιιει·ιιΙο ιι: ΡοίΕπ ιιιι·Πτι; εύ

Ριε&ι:ιαιτιέ εμ Με είϊ οι.!ιοΠ,ιιά πή

πιοιεπι Ρειττειιι ι·ει!ι8ειιάει Μπι: ι:Π:

ΠΔ:: ραιι.Ι.ριατΓεε.8‹ Ι.ιιιιἔ:ηιιοτιιιιο

Ιεἔῦ.8: :Με ΜΒ: ΡοίΗιιι.Ι.ειιιιι φαι.

5εΡτιιιιὸ,ιιιιι: ΕΠΕ Π:ιωτιιιιι ιιιάαιιι·

ω” εσιιιιιιιιι εκ (Παω: |εΒι οιιιιία

το:τιιιοιιιιιιτι ρι·ικεφτι.ιιιι ε·Π άίιιιιιε

Ιοιέιε,ιιοιι οεειάει·σηιιοιιίαιιι 1ιοιτιο

!ιοιιιιιιι ωιωιιιιι που σΜπι:ιιτ ΜΗ.

ιιι: οΕ:Ιι.ειιια: οι σΙε!ι.ιιΔΓε.ιιι ι·ιι·ιιιι:.8:

ι"Ει:|ε Γει.εηιοι·.Ι.Π Γει·υιι:.8ε ιΕόε ω

Βάια 8:ιιιιο.ι.ιιτ ιιίιιι.ιιει: μι· ιιι μι

ιειιι ιιιιΡειιιιιιι ιιαβετ:ιιΕ Ο.άο!ε8.8:

:οιι.Ι.ἀι8ιι:ι.ιἰἱειὶ Τιο!ι. ΜΗ: :ὶ ‹ιιιο.

ῇ .τοιιιρε1ϊιιιι.ιΕόε ιιιΒί.Ι.ιιαιιι πιαδι

Πι·:ιτιιε.τιιιιΙτοιιιίιιιιε ιιιΪειιοι ιιι ΓιιΡε

ι·ιοι·ειιι ίιιιρειιιιιιι ειιοιεοϋίτ. επειτ

ιιισιι.Γιιιιιιιτο ὰ ιιιιιίοι·Ε,ιιτ οι: ειεΙ68ι

Με εοΠί ιτιιι·.Ο&ιιιιο , «μια Βικιπ

ιιιιιιιε ιιιἔετιιι· :ματι :κι ιιιαιεΐαι:ιειι

ἀιιπι,δ£ άισειιάϋ,8: ό:.·Ιιιισ.1υοιιάιΞ , δε

θα ιιαΙει·ε πω: οΙι:Ικτ ΜΙΒ ι:ιιιίϋ αό

ικιπιο,ιιτ Πἱι:Ιο Ριι&ιε άοιιι.Ι.ι:όιιοιιίω

το.(.ΐ.άε Μις. υιά.τοΙ.Ι.ι. εισαι οπο

ιι6 άειιει,εθιιιι πει ιιοΙιε5τ ει: Με:: οι·ι

η ιιιιιΙι:Ηειιι ,ίεά ιιι: 8ι ιιιίΙιτια,ιπ Ο.

Μιά: ιιι.Ι.ιπειιιιιιειιιιι. Εεότιιι Βια.

τικ ε) Μαι: ιιιΙειιι Β5ιιιτιιπι Μια

τι: ιιιιιΙ:ιε ι:ιτιοιιιΒιιι. Μπι :στὸ απ.

Με «Π, απτά! ροτεΠ με: Ιε·8οιπ Δω

ι·ιιιΔιο οι:ι:ιάδι!ι ιιιιιοτιτ:ιε,ίιειιτ μι:

Βοο ιιιιι!τιΞ Πιο: Ιε8εε,ιιι ΟΦ:: Με ειιιί

ιι.ά εει:Ιε.ε6ϊιι.Ι.ιιι.ά ι·Ιε 2άιΠ.[.Οτ26

εΙιιι:.8£ ίΕάσ ω.ι.ιη. ῇ.τι·:ιτιεΕῖι ει.

ὰ ΙΕπιτΙ Ιιε8.Αφιέ!.Ι.ιή.ιιι Ριιικ. ἐίιιιι

ιΒικιιτ Π:: ιιιιιιιιειραΙιε Ριο Ιοδε ιιι

Βοεπιιι·,8: Με ὰ :Μπακ ιι00€Ει1Γ:1Π Π.

ι1οιιιίΠ.8ι ιιιτε.!.οιιιιιεε ΡοιιιιΙι.8ε ιιι

Πίτ.άσ ιιιιο ιιατιιι.5.ιιιε ειιιτειιι.τιιιΔι·ε

Ιι:ιιιι: ιιιιτοιιιιιι€ ιιιιει· Πιοε Ριεείὶιιι·ο

πό ΡοτείΙ πό ιιιἀεο,εὺιιι Πατιιτίιω

σε: Ιε8έ ιιι !οεο "οι Βιδιιιιιι εΠ:8: πω

ιοτιε ιιιιιοτιιιιτιε Π: ςιιὰιιι Με 8ειιοιιι.

Πε ιιι ει: ιτιιιιιιεἱΡιιΙι.Πἶιἱε Γεριι!.ιιιοΙ:

Ι.ιίι.6.ι:Ιιιιιιε.ιΈσοιιιιιιι.ι.Ριπάι.Ι. ιιέι!ι

80τ.9.66Πειτ.566:δάε ι·ειιοιιε,ηιιιιι Μι

ιιιΠιιοόι οιιΒ:ΐιιιτι οιιεεΡτιιατι Π.ιιπ ε!)

οιιιιιιϋ ειιιιιιιιι Ρι:ειιιιιε, 8» @Με είΪἔ:

ά:Πιιιιι:ιι, Ποια Πιιιιιιι.ιτ ΕΕάε μπι

εμ”
  



3ω πε.Μνιτιε π_νΑεετιοΝιενε.

πω πΙππ10.& Πω: ΙΙππΙΙε·ε επόιπππΙ

απο , πιιΙΙ:οιιε “Με ίιιιΙΙ:Ιοτιιπι Παπ

εΙειπΙΙ.υτ επτά εΙ6 επεερτ.9.ίή.8ε Μ.

ποι ι:Ι:Ιτπο.εΙοριώ.ιιπΙΙ.Ι.Ιε :μιλά ΙΙΙ

σε ἱπἰυίΙ.τιιρ.Ι.Ιἰ οχΙιεττοιΙετο.ΤεκτΙ:ι

Ι:ιτΙοι18:πειιπ Η επΓτεπ.ποπ ιιυ'ς_Ιοτυι· ΙΙ

Καπα πω: Γεπτεππε εοπτΙπετιπ, πί

ΙΙ οΡετατετπτ ΙΙαπιπιτπ, πποιίεΙΙπ

ποπ σ.ΙεΙοετ:υτ ΙΙΙΙόε Ιε8Ι.Ι.ΙΙ πιπιπάο.

@μια ππΙοπο, ποεπε ποπ Ροτείϊ

πιππ πα:ΙΙϊκ Φακοι· οΙΐοπιάΙ , Παπ

πστπϋ οΕΡεπεΙετε,8επσταΙΙιετ οιππίει

εοπτΙπετ:ιι€ΙΈάε κ: πτΙΙΙ.Ι.ΙππειιοΙθ.

ὶπ ΗΕ: πετΙ3πιπ 8επετοΙΙτει· ΡτοΙΙιτύ,

8επει·ειΙΙτοι· εΙΙ:πτοΙΙΙΒεπάι3:8εΡοΠ

παπι Ιω: οΗ·'επ:ΙΞεοιπ Μπα πινω

πεππ , απ οπππΙ Ραπ:: ευιπ εκαπΙΙΙΒ

"Μάικ, πιιοαππη; τπο‹Ιο οΙἙεπ‹Ιειτ:

π:2ΉόοειάυΙ.Ι.Ι.6.&ειιτεπι.ά ιιΙ›Ι Ιω:

ποπ τΙΙΙππΒιπτ, πα ποε:πτ Ι'Εόε οΐΗ.

ΡτετΙΙ.Ι.ΙΙΙ.δε απ: ΡυΙο.Ι.ιΙε πείο.αιππ.

τα :πωπω π:ιι·π εοπαππεεπι ειπΒετ

Ραπειππ, πι ΙΒΝ Ραπ.Ι.τεΙεἔ:ιτἱ.8: Ι.

αιρΙαιΙΙππ1.9.ίπ εωΙΙΙ:ι1ε.8: ειπτΙΙ.Ι›ο

πει πωπω. ῇ.ἱπ:οτ.πιΙοε επππ Μω

πετί οκἱπιίιωτ, πιιία πωπω τεΕυεΙίιτ.

8: ι:ΙιιΒΙτατΙ πό ιπάεωι·, ποπ τοΡτοτ

παπα: Βιεειπ·ι πΙ:τα φαω Γ.ΙΙΙετπ: :ό

άεπππατι,ετεπαπτυτ: ει·:ιιιΞτικ επίππ,

παπι πε:: εαρἱταΙἰε εΙΙ·ιεΙτιπ ::ιΡΙτεΙΙε,

π: εΙΙο. @ίπ εκιιΙΙΙ:πε. δεχτει τετΙοπο: ο

φπα Η άΙαπιπ πιιὸεΙ Ια τπιππΙείρ:ιΙίε

επ ετπϋΙΒιιει , πειτε: ειππΙ:ίΒιιΙτω είΙίπ- ά

τετρτεπιπάει :οικω εοπιππιπω,πιιί

πιωπιιπ πωπω εΙΤυεστε, πό εοπττει ο

εκειμέτεππ:πτ ΙΕάε μ&.Ι.πετστίπιιε.

ά Ι.Ι..ειΙ:εο. ῇ.οι1π1Ιεἔ€.ίἶο 8ι εοπΙΙιε Ε

τυπο Ιπιο:Ρκοτω υπΙετω , π: μια::

Ι:

ΓοΙιιί πω: πιικΙΙΙο.υπ:ι πω· σπιτι; Η·

8οτίε,αΙΙει ξετιιπιτπ :εςΙιιΙωτίε.Ρετ υΙἄ

ι·Ιεοτίε , οι ιπ :6ΓιιοτιιιΙο ἔεπετειΙἰτετ

ΠεΙπτοτπταει·Ι ππΙετιπ· Γεπ ιτΙΕΙΒΜ111°3

δε πιΙΙε οπτπίιππ οΡΙπΙο ε·ΙΙ πτΡοΙὲΙτ

οκ:οΜΙ ΙΙ :ΜΙΒ ορΙπ.ποπ επ τεεεάέ

όυιπ:ι.π ΙΙίόε Ηιπ.ΙπΙΙππ.Ι.άττπ ό:: Ια

πἰοπίε._6.αίἱπ:ιππ.Ιῖε ρι·ΐτει· ασπαι

επεωέ ‹Ι‹·: ποπ εαΡΙτ.αΙι ο πω: :επί

τ:4Ιε,πτ ιΙ.@.ίπ εκιιΙιπιιε. δε π ρΙπε πε

Μ: ίπ εκεευτΙοπο εΙυ5κπ ίπ Γο·πτέτπι,

ΡΙ·ορτοτ α:οπτιιππειππτ. δα:ιιπ::Ι:ι Με

οΙὶ όΙίΙίπειιεπάϋ,6π πωσ όοΙίπε1ικπε

Π: εοπσΙεκππικοε δἔ εχΙπιππΙτιπ:ιικ Η

π ε:: άεΙΙ6Ιο πυοάίπέξει·πτ ροεπεπι

πιοπίε , οα:πΙι ΡοΙὲπ , εΙΙεὶε ποπ.ΙΙ‹:

ΑΙΜ άΙΙΙΙπ8πεποΙπιπ ΕΦ: Ι:οπ.ιΙεΐ

πει.Ι.ν.Ι.π.ίΙΙ.& ΙΙΙΙ.τεΙΡοπ.παπο πιο»

ΙΙΙοπέ Π: άετε:κιπΙππ ω. Μπ.άο π.

Α ο Ν ο τ. :Ι ΙΙααοέΙ Πε.ΛώιΙε

ΙΜΙΑ· Απ:Ι›.εοη/ἱ.:Ια.πὐΞ έΙ:Ι:, πιιὸιἰΓισ

8ϊεπ: αάρσΜοίίπ:!ς[ία,Χαπάε: πω! έπι

πιιυιέΜ:ε.!»·ο παο/πω ?Μέ ποίιαΜΜ

ιίο.ιίε Καπ άε:4/Ι:Ιππ.άε ρπιἰοἄπιιὸέ Με

θεω· αρσΠα:Ι«Ξ επί ρ›πΙππάΞ πι α!Ιππα

:::Ις|ῖα κα:α2ἰιι‹ΐ,ι]ισὸ‹ἰ-/ἰ πω: !»·.ώεπέσ

έκ :Μπέκι·ίο,πκόάΜ: ιί€Ι7%10%Β:7.

ΤΡιιΙ:ΙΙε:ιπάιιππ.Α ώί: αΙάεπέιΐΑΙεκ.

:οπβ..α:έ9.0· σοηβ.ανή.ΙΙΙ:.ικ.0 εση|ἰ.

.πωσ "Με ΟΙάκα.εοπδωνζ.Βετ.

ΤΡτοπείτ ίπ τεττεππ.Ιωπ φωωέ

:οκ/ἱιἰκἰι ΚαρΙπι. Οιιτπα.:οη/ἰ.:αν.Β:›·.

|ΙΑπΕΙΙεπάι,ιχη. Λάιίε Ρεωίο Από”.

εοπβ.π›Ι.Βε›·.

ΙΙΕΧΩ'Ι.ΙΙ8τι11°. ΑιιΙάσ Κσωα.σοπ/ϊΙ.Ιίκ.

Ποπ. Απ:,εσπ.β. α. Βσ.

ἡΙΒΙππιΙειτε. ΑΙΜ: ΜΡ" πΙ..π Απο.

εοπβ.σσίι7.ε9· Κοπια.εοπ|ί.σε:Ιακή.Βα.

οΙππΙππ:: παπι ππΙεκπι·Ιιοτπιπω Μ, ε 1ΙΝοιπιι1ει εΙώποτιππ. Αιἰ‹ἰε ω»

πιεσε οεεπΙΙ (Με παπα: 86 πι: επ αει αΙυρσΙΙα:ίοπε ὐοποΜΜ ΜοωΙΜΜ α· που.

«:οπΓπωιάΙπε που ΦΠ τεεεάσπάιιτπ:

π: Ι·Ε‹ὶε Ιεεί.Ι.Π :Ισ ἱπτετΡτ€τειτἰοπ€.

ΜούΖΙΕκτπ πωπω: πω: Θ αόΙΙσπο:.άοω.

Ωω·ά.εοπβ.σκη. Βα»·το.σοπβ.!κκκ. Β".

δ: Ι.ιπΙπππ6. δοΙπ. άιφΙΜιοι· παώ Ιι .Ιοε€ι ;ΙΙ.ΛάιΙο Ιππωέσ Όα]Ι.σδ[εκσή.

Ο :ακτή



€ινΑΕεττο ΑΝ ΙΝ Ι.Ο()Ο ΠΟΜΙ. δει·

Φ· :εκκή.ἰπ ΡτΕπιό 2Μ!»·ε[$,ιΞ.Αυδ.εοπβ.

ε!.ε:ι:νέέ. Βου:

@τσεΙὶἰο επι τη Ιοεο ε!οππίεΠίί

ίειι οττετιιτε ΡοΓετε εοτπι·ει ΔΗ

εμτειπ τιιηιιίτι τ!ε ωειΙεΗείο ειΙτΙ:›ὶ

εοτητιΜΤο. ΚττΙ:.

3 ν Μ Μ Α Κ Ι ν Μ.

τ Ροτο$?ω τω""». «προβ2: τηιώ·συ

το εδω: απ:: 9ιιέ εουτωτβτ |πυπτετάττΐ

έ» τε›·›·ἐω›·ἰο $εκεη|ἱ:ς°ρ· Με επταΜε

Μαἰψἔἶο›· ›·αττοπτ άσπύεΕΙζ φ· στά!

Μ: σε” ιἰε £κή[άΙιΉοιτε Νέα @του

1Μτί:.

Με: Ηπειπ ἰτπΡοΓυετἰττι ρτεΓεπτί

Ε!ὶΒεΙΙο , ττεΗ·ιιιε τετπετι ττττεττάο

Ξυσιτιιοτ ςυ:εΓττοπεε Γυβϋεετε, :μια

ε ΒιδΙο ΐι:ετιιιπ:υπτι το εΙυίτατε Πο

τετπία,ττετ ίπ είιιίτατε Ξετπτυπτ,είιτπ

:Η είείάετεττ1. (Μπιτ ι:τιιίεΗιπτ ττοϋΠίε

8: εετεεωε τιάυοεττω άε επιτττιτε Η

Ποτϋ ιτετττΠετ Μ @ήττα εϋίΜεΙυε$ε

ττεο.ττοττιίπε όο.ντιτιίτιικ ‹Ιε Βο.άο.

Μειττε.άε Ια ΓεττΙα :Με ΡΙοτ.ε:τίΠει·πεε

ΡΙοτ.ττεᾶ:ιιιὶτ8: οτόττπωτ ευτπ εμπο

ε!επι Πιο ττεροτε δ: ΜΒΜ :.ΠΒ1Ήτή:,

τὶυὸό ττετπ 8: οεεΜετετα ευπάεπι

ὸο.νεττἱ.ἰπ ἀἱΠτἰᾶιι $επειτ.ςυἱ ἱυε

Ντιπ δε ευιπέδ οεεΜετιιτπρτορε δε

Με Ρετ ιτιἰΜτἰε όιιο.ττυίΒυτ ιτιειΙεΐ.ι

&οτΙΒιιε ΔΗ οί $ετιεπ. ΡτκίΗιετυιπ

ειυτΠίιππ ά 2εωοτέ τιιττε:πτοάο ειπε

τίτυτ επι όίθ.ιτε ἀο.Μειττε.ροΠ`ετ πει:

Γειτί Σεπτε, 8:Ρυπέτέ Μή Βοτπτείότυπι

εΠ εόπιίπωω,ε:τ τικιπεΙειτο 8τττεθειιιι

Ρ|οτεπ.ίἰιΡτὲ Μϋίπτε.8: όε Με εμπείτ.

Με Μετα που Γετώο:εμιτε τΙε ετα με.

τιὲΡοΓιιί Με τιιΒ.ιιΜ δ: :τυο Ιοεο ρα

Μπιτ τΙεΙττηυθε,ίτι υΠί.β. Μία ιτε

ίΠο ω: ειίατη $επίτ , ηιιί:ι ευτε8τοπι

Πέ: υττιιτη άτδτί ττιαΙεθι&οτεε άεΒε

τω: ρυτττττ Γεειιυόιππ τοτττιεππ Πτι

ωτέ,8ι εστ:ΓαετιιάΜε εΙυτιπιε Μπα

τϋ,ατι υετὸ Γεευπάιιτιι Με εοτπωυπε.

:η

/

8: στά Μα: ειιεθ.«:Ιτε με.» 8: εοιπτει:

ιτε τιοτ.ίἱιρτ.ὶ άι: ραη.ῷ.Ροττε εΙυε:Π.

ειπα: τοτε ότε οεειτττπ εΙε Εεδτο. Τετ

:τα εττΞ ι·μαΜο Πιτ: $ετιττ, ιμιτει εμε:

Πτυπι ?οτι ατι :ΜΗ ευκτ!τωτε: ὸεΒε

τετιτρυπττί μπώ: εετ!εττι ραπει,ηικ

ριιτ›Μ Βιετωπ ττιττΙεΓειδΙοτετ ΡτετΠέΠ

δε οεετίοτεε:άε εμε ευ:εΠ.ι:Η:. οι εττεΐ

πο.ἴιιρτεὶ ‹ὶε Βοππίε.ε.ίτε:π Ροτιε π)

Τίκτυε 8εε. "' @μια υετὸ ττυαΠτο
Ι ΗΜ εἱυἰια.ΡΙοτ.‹ἱυοοὶειπ Ποτιπο ώ

ττιιιττίε ΡΙο.εότιπετυτ , ςιιὸτ! μπείτε:

ΡΙοτετπίε ροΓείτ ‹ὶε ευοΠΒετ Βοπή.

εἰὸἰο, δ: ΑΙΜ εεττίε όεΙἱῷἱε ἱτηυίτε

τε , Π: τρίβω ΠΜ Δω" ετϋπττϋ εττΞ

Ριιτττεττάί.ττιοόο Ι.#ο:είΜε Ποτετιιἰπ

ιιο!εΒειτ ἰιπμτἰτετε ώττα εοφ προ·

τετπ 8ωτΠΒΓείποε, ‹!ε Βοττιἰεἰἀίο Ρετ

ω: εοτιττπἱίἶο επτα είε: τεττίτοτίιΐ

ὶτι άΗΜ&ιι $ει·ιεττΠ,ετι τατίοοε , @Με

τατιοττε ᾶοττιἰεΕΙἰι δ: 0τίείπίε επτα:

άσε ίιιτίΓάιεΗοττετρθυε , εμιστίῖτύ Με

πιΔιπτ.1ιιίό ροΠετ. ὰ ρτἱιτιὸ ιιἰτὶεευτ 9›

που, ι1τυΠίε τετἰ‹›τιἰΙ›υε. Μπα ιιΒί τΡίῖ

ι:!εΠςυετιιοτ, ΓετΙιεετ 8εοτε, Με Με

ΠιΒίσεετε εΙεεετπ:ιιτ ().ιιΜ άε ετΕπή.

εεἰ οΡοτ.οιυτΙπεπ.ςυε το ρτοιπίπείει.Ι.

“Με εεευβ1.1.Π ευΕ.5.Ρε.8ε ΕΕάε τε

τηίΙί.Ι.άεΓεττοτεττι τιικΠτυ.ίτι ρτίττετρ.

8: $Εάε οίδε.ρτ:είϊ.Ι.Ξή.8ε τω:: ίι.πϋ.

Ι.ι1ετκἰίτοτ.ετΒο υτε|ετιιι· ΡτοΒἰΒετἱ

εμτὸά εΠο Ιοεο που δ:ιτρυπτττο : ιτε

ίΕάε ἰιτἀί.Ι.ει`ιτιπ Ρτ:ετοτ.8τ (Ζόε μο

ειιτει.Ι.πωτίτυε. Ιτεττι ευία ίι·ιίιιτίε ή.

ειπε εΠ (·ΒιέΙ:ι Ροτείταττ Ξεττέίΐ , τη ειτ

ίιτε τεττΞποτίο πκι!εθετιιπι :Η εόπϋΠ

Πω, 8ι πό Ροτείτατί ΡΙοτέ.8: Με οί

ι:Ιετιιτ εΠε εοπτερτυε:ιπ τΕτ!ε ίτιίυτ.Ι.

Η επίε.86 ττΈηιιιε Με εΠ.τ16 οΜετη.Ι.

τ.εττ5 ρο:εΠ;πί ΡΙοτειία πό ιιίτ:Ιέευτ Ρε

εἰἱΤε ἰπἰιιτἰἔ ιτε! οΠέΓεττι,εϋ εἰ πό Μ

ΒεΞτ επτα ΟΠ τεττττοτίύ οβεάίτε: τη

τΕεΙε τιττιιτ.Ι.ίτιίυττατϋ._ω.άετιιττΓότ.

οτιτπιιιτιι



ποι.` @ΥΑΕ$ΤΙΟ ΑΝ ΙΝ ΕΟΟΟΠΟΜΙ.

οπιπίππι ίπ:Ιί.Ι.Επ.πρριιτσι ίτ:ιειιιε π;

ροισίι:ιε Ποτσπιίπιπ6 ροισί`τ ίππω

τστε:ππίπ ίππιτίιίιίο Η: πι! πίπιίιδι:ιπι

ρποίίι:ιιπι πίσίΓεσπό:ΐ, είπα: είσπστρετ

ριιτισε είπίτπιπττι πΙείΓεί δ: πό στοπ!

τετί:πι ίπ επιπ.τίε τπαππ.ρτίπεί.6.πά'

Η πσΙίπππσπισε.8ε ίπ πιιιίι.‹ίσ ΜΒΜ.

Γείπιπ:.ιιπόείί ροτσΠειε Ρίοτ.ίππιιί

:στα πε ίπίπτίιι πω ροτσΠετί 8εππ

τιιτπ, δε σίπε εοιππιππί , σπιτι ίπ είπε

τσττίιοτίο ιππίσθείπιπ Π: εϋπιίΠιιπι,

πο:: ?αστε ποπ ροτείι:ππίει ίπίπτίαπι

ΕΩΣ πίπετί πστπο πίππίσετσ ροτσΠ,

τω Πι:ππ τπιπππι:πτ ίΕείσ ίπίτιτ.ί.ίπ

ίιιτίιιτππι. Ιιστπ Η πίεστσιπτ ερ ιιΙίπππ

ίπίπτί:ι στ: πω: Πιπω ροτείιετί Ρίο·

τσπ.ποί πσΙίππιιστιτσε π:Βσπι όοπιί.

είΙίπιπ : τ:ιπ·ισπ ρ1οτσΓι ιίίσί φωτ ρο

τσΠπρ 8οπιιτιιιπ πΒστ ιιιτίιιΓπιτε πίπ

είίθετπ:ίείσο ειπίπ ρτιπσίραΙιτστίρΓσ

ίπίπτί:ιιυε τα Παπ ριιιετ;ειιίπε ρτίτι.

είρει!ίιστίπτετσΠ ιιίπιίίεπτσ ίπίιιτί:ιπι

Ει&ππι ίίΙίο ιππί πιο δι πω ποιπίπσ

σιιτπ πίπόίειιι:πτΙΈπείπίιιτ.Ι.Γσά 8: Η

ιιπίπε.6.πίτριιττοτ.8: π.ΗΙίοϊει.ιιπεΙσ

είιτπ πιιτείε σίπε ίπιστίίι , ίρί`σ ιίσί·ιστ

ρτισΓεττι ίπ πίπε!ίεΞείο, Παπ: ιίίείπιπε

ίπ ρυοίίεο ετίτπιπσ : ιιιιί:ι Με· ρτίιπὁ

επίτπιτπιπτ , πιιίρτορσπιίοτσ ποΙοτσ

ιισπίτ πι! ΒιείΕπιιπι ιιίπιίίἐἙἔ , δ! ειιίπε

πιπείε ίπτετσΠ:πι Πίι·Ισ πεειι.ί.ιί ρω

ισε.8ε Είπε ωπ.π.τω: σπίτπ ίπίπ

τί: ρστ Γετιιππι ρτίπειρε!ίτστ ιίοιπίε

ποτιιτιπΠίι.πείπίπτ. 5.Γστππε.8ε πω:

ραπ· ίίίίπιπ Ετρπιτί ίπίπτίτι, π: ιπίτι.ιίσ

ίπίιιτ.9.ρπτίτστ.ίίε στίἄ Ετ ίπίπτί:ι ρστ

Γποπίτππι ίιιιίίεί,8ε ροτσίιπΕί ίΠίτιτ Ισ

εί ποί όσίίπεριίτιιτ. Μπι πσΙίπιτπστπ

πίείιιιτπιπάίτπε πω Ιοει ίπ ππο όσ

Ιίπππίτιιτ,πιιππιιιπι :ιό ποε π: ρππίτί

οΓείι.8ε ττιστιτο είίεο : ππίτι πω: ρστ

πω ιπίπτία ε: ριιιτί,ίίε Ετ Ώπιτίε πο

πιίπο Ισπ ίπειίεί ρστ Γπίππιτιιπι.Αππιί.

-.›

πίίιτπιοτσε σπίπι ιιοεΞιπτ ροτείιπισε:

ὰ πει πιείιτιιι· Γποιίίιο: ροΓείείστσ , Π»

επι μια ΗΙίοε.ίπ ιιιιιίισπ.ιιτ ίιιιίί. πω:

πιιοπιιο Μ·ΐτπ.ίπ 6.σοπ πιιισπι.8: @Η

πιιτσπι.ιιπτίε είπω Φ ετπιτπιίο τπιιίεί·ί

σίιιτπ εοπιπιίττίτπτ,άιτρίίεί ιιίπ ροισίί:

πΒί ΐσπ ρτοεσιίί:τιππ ρετ ιιίδεισειιίπ

τίοπίσ , ππειππο ίπίιιτίπιπε ππίτ πω..

Γ:ιτε·:8: :πε ροτσΠ πεί ίπ 'οσο ππί πια

πω” πι ώιπίΠιιτπ , δ! ίπ ΐπείΙίπε

εο8ποΓσστπτ, ποπ οΒΡτ.ιιίίπιιο ρτίπί

Ιεείο:πτ ίπ ιιπιπ.ιιτ 0πιπσε οπσ.ίπιί.

ρτοπίπ.ρ.εοπίίείετιιπισε. οι ίπ Ιοεο

πω είπίε :ιει:πΓ.ππτ, ίπποι ποτπίείΙίπ:

πι ()`.ιιπί ιίσ ετί.ειεί οροτ.ί.ί.ροτσίι δε

ρστ ίππιιίίίιίοπθ ρτοεστίί επ πωπω

επικίοπσιπ οπίείπίίπιπ, πι ίπ "πω

ποι.Πιρι·5 ίπ Με ορσι·σ.ίπ τ.ττιΒτί.ίπ

Μπ.τω ε|πίε ρστ ίποιιίΠιίοπσ ράπ

ι·ίρ:ι!ίτστ πίπιίίσετ ίπίπτί:ιπι ριιοίίεο

ΐπιθ:ιπι.ππόσ Με πίε ροτι:Π ρτοεσπί

ρστ σπιτι ίπάτεσπι,ίπ ειιίπε πεττιιοτίο

Με ίπιιιτίπ επ Βιέια. δ: 99 εί τππιππι

ειπα». ίπίπτιιι , 8: ποπ εί πρι ίιειΒστ

ιίοι·τιίείΗΠ, ρατστ:πππι είιπ·ι ετιιίε ιιστ-ε

Βστατιπ, όίείτπτ εστί ροριιίο Εστί πμ

ίιιτία.ιιι€.ίΐόσ ίπίιιτ.Ι.ππο‹ὶ Γεπιιτιιε;

Πωσ ριι.ιισεί& εοιπ.Ι.ίίείτπιίο.6.ιμΡ

ίΙΙίείιὲ.ιἰιιε!Ιεἔ.Απιιίί.Ι.ίιιι ππίπστππ

τιι:.Η:τίσπάσίιιΠ.Π :Ι τσο.8ι οπιπίπιιι·

τεππίτιιτ,πποπ ππί ρτο ποιο οπιπίιῖ

ίπείπίπετιιτ:ιιτ (Με ειίπο.άίτιστ.ίπ.ί.

τσΠίιιιΕπα.πσε ορΠιιτ ιΐ οπίίείπε, πω:

σίίίπ εοπιτπθίΒιι:,ερ Η π:ιοετεπι πο·

ιπίείΙίππι ΡΙοτσπ.6: εοπττιιίιο $σπίε,

πποεί πττοπίπιίε ροίίἶιτπ εοπιισπίτί,

ρστ !.ΙΈτίσ ίπιίί.Ι.Μετσι επΓεπε.5.Επ.

πιιίιι απο τιιτίο επ ίπ εοπιπιθίοπε, ζ

ίπ ιίι·|ιε.Ιπ εϋττεθίΒπε Μισο πι, ππίτι

ίπτετΙοειιιίοπε πε! ιιίΠΡίπίπίππσ, ιίπε

ΐστιιιτ ι ίππίεσ Ιοεί εοπττ:ιθυε, ίίστετ

ρτείιιιίίσίιί τω, 8: ίπ τοπικ πιω πι

Επι ίπ Ιοεο τΙοτπιείΙίί: πιιίτισ πω.

ιιπιδι.
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ιιιτΒ.ίιιιίί.ποβΙ.εππί ιίπιίε.8ι ?ΗΜ τε

ί-ιιιίί,Ι.3 ιίίιιο Ρίο.ππ‹ίε ποπ είϊ ιπίτιί

ίίεΠ ίιίιίιί&ιιιπ είπω ίπ Ιοι:ο ι:ίοπίί

είΙίί ΡοίΒίτ ι:6ιπ.·πίτί, :πω ά Πποποι:

5ετετ ρι·ειτίιιάίείίι πιπ.τω Γεειιε είὶίπ

άείί&ίε:πιιίε ίιιὸείι Ισά, ίπ πιω ι:ίε!ί

διυπι εΠ ΡαΕίιιτπ , ποπ μοδα ειίίπιτίιί

ίπ πΙ:Γεπιειπ Π:ιτπει·ε ίπ Ιοι:ο ποιώ

είΙίί:‹ίιιίπ ιὶε Βκ·ίΙί ροτειίτ Βοε δωσε

ίιιεΙείπιιτ ρια·ειΙίε8. ρ'.εοπίίάει·επτε:.

παπί ειίἱ Π Γπει·ίτ ιίεΙίπ ιίεπε ΑΙΜ,

τι·επΓπ·ιίπίτιιι· Μ ίιιιίίι:ιήοεί δείίθί,

π: ό.ιιιιιπέ.ειιια ίπ ρτοιιίπε. πει: άίε:ίτ

εΙίπιτίε ε; !ιοι!ίε θα: παπΓιπίίΒίο πε

υπο Ιοεο επί αΙίπιπ : ι:ιιτίείίσετ πό πί

ιίεεπιιι· ρετί, πει: πω: πει·ί,τειπιέ ρίο

Ρτει·ε:ι Μ:: πό τοΠίιιπ : (με ριιίπσεΡε

πό ό! ιιιιί εππί Ιεεέ πω: οΒΐετιία

τί,πεεριοριετεπ ίπι·ίΓιίιδ!ιο εί επιτί

Βιιίτιίι·, πει: Μπε::πει: επίιπ ε:: ω ει;

Ρι:πίεπιίί πω, απ” είπ Εεε μπιτ

πιίιιπι ιι·ίΒιιί: π: ειι·ε.Ο.ιίε πετε.ί.ειι

:ίΔΙε:.πίίί Με ρι·ωΓετίρτίο πακ,Γεί

ίίι:ειριιπίτε ειπε ειίίπ ΕΜΜπίίτΠ ίπ

:ιΙίεπο ιεπίτοι·ίο «ΙεΙίπποεπιεπι : ό:

απτο ιδροι·ε ΐι1ίσει ω” ειιίιτε πω·

ιποι·ίει πό εππι·ετ:ι:ίιίία :πώ πό μοβ

Σε: . :πω ίιιτίΐιίίᾶίοπεε ποπ ίκιΒεπτ

ρει·ρετιί:ΐ επιπίππι;ιιτ Βΐόε Γετιιί.ί.Γει·

ιίίιιιιεε.ί·ίἱιίειι υπ ρΙιι.ειι·εεπ.ί.ῆ.ῇ.Π

ΕΜΠ. δ: !.ίί.ΐε:ί πιω ποπ ροΙΤετ αϊ

Γ.ιετικίο οριίππι , ει; πίειΙεί·Ξθοτ ποπ

ι·ίεΒει ρυπίτί:ειίία Μιμί πιαίε ίππων'

πιω εΠετ,8ι ι·π:ιΙε πάίυπ&ιιπ·ι.& :Με

ι:οπΠίετυπίπεε πει;; ε: Ιό8ο τεπί·ρο..

τε εδίίι·ιπ:ιπιιιι·:υτ ίπ πιιιΒ.ιπ πιι!.ίυ‹ί.

ῇ.πιιΙΙίιιειὸ.Βίε τει:ίοπίΒικ ιιίιίετιίτ

99 ίΠί ΡΙοτεπ.ποπ ροτιίει·ιιπτ ε·ιί:ιπ·ι

αι:ουίΞιι·ί εοί·:ιιπ ΡοιεΠετε Ρίοι·δ.πεε

Ροπή: εκ οίίίίείο Ρετ ίπειιίίδιίοπείπ

Ρι·οοεπετε :δικ εοε:δ£ Π εὅιι·ὲ Εεεε

τίτ,πό πΔΙετ,τοπ ιίεΐ ποσο ίιιιίίεε ιίυί

από ΙιεΒειΞπτίΓἀἔΙίοπΞ ίπ Ιίοι::ιιι 0.6

κ .

ἐ πό εοιπρε.ίιιιίί.Ι.ί.ίΈάε τεσ.ίιιτ.Ι.ΐπ

&ϋ.Εεοπικυίιίετιιι· 9 Ροιείίπε Πω

πεπ.ροτειίτ ίπιίιίίι·ει·ε , ρι·οεειίετε δε

Ρππίι·ε εοπττει πίεΙεθι&οτέ ΠΜ ΓυΜί

τυιπ:ειυί:ι ίρί'ε πω" πιπΠΜΝοπέ ίπ

ΉιΒιίίτω, εοεποίξεπιίί δ: ριιπίεπιίί,

Καπί ίπ ει·ίπνπαΗ ιίιπίπι ίπ ι:ίιπίί, ιιι Π:

ι!ε οίί'ί.ρι·:Μί.Ι.ίίί. Ιιεπί φπα Μ: ι:ίίσίτι

ει: είε ει·ίππίπίΒικ το8ποίείτιιτ Μπι”

π10ιίίε , ίεί!ίσ:ε·τ ιιι›ί εόιπίίΐπ Μπι, δ:

ιιισί ιίοιπίειίίιῖ πι" ι·επε , δ: υΒί ίπ

εποπτε Γυπτ, ποπ ορροίίτπ ΐοτί ρω

ίει·ίρ:ίοπε:ιιι ().υΒί ιίε ετί.:ισί οροι·.

Ι.6.8ιίαι Γεπιρει· ίπτεΗίεεπι€1 εΠΙεκ

ί!ί:ι.ιιπιίε ιπίπίπίε Γιίπτ ππιιτ:1πιία , ιι:

ίδιίεΙεεί.8ιεοπ.Ι.ιπίπίπίε.!τεπί ειπε

ίπ εοπττ:ιθίΒιιε Μιμί ιίετιί εΠ:ςιιία Η

τοπιππο $επίε, 8ι ιίοπιίεί!ίιΈ ΜΒεο

ΡΙΟΙ'0Πή2'9·ί ιιι·ι·οπίι:'; Ροτειο :όσε

πίι·ί:ιιι !·Ειίε ίιιι!ί.Ι.Βετεε πΒΓεπε.5.πΙτ.

ίίεειί5 δ ι3ίΒίίΠφ10 Βεπίε, δι ίπ Ιοι:ο

ὁείίδὶί δ: ιίοιπίι:ίίίί Ροτει·ο ώιιεπιτί.

παπι πιώ €ιιί πω Γοιί,ρπι·ίπ (Μ: :οπ

ττπδΜε 8: ιίεΙίθιί:ιιτ ίΈιίε ίιιιίί.ί.οπί

πἔ.ἰπ πιίιπέ.ιιτ οπίπεε οΒε.ίπ.ρτο.ῇ.

ε6Πιίεταπ.8ι ιιοι.Μι: Αεειίτ.ί`υρει· πι.

θα ί.ίίπτε8 ειΒΓεπε. Μπι πιτ: πιτίοπε

ΡοτεΠ ίιιιίε:ι Ρτοιιίπεί2,ίπ πιο:: :ίεΙίπ

ι1ιιίτιιι·,πιιπίτε ιίεΙίππιιεπτεπ άι: Με·

πο ιίίθι·ίθιι,τατίοπε πειίδιί:επ αιτίο

πε ποτά ω ποΓεοι·ε 8τ ριιπίι·ε πιιι

Μπα ἰιίτίΓίίἔἱοπἐίπ εοετειιιοπε ιίο·

τπίι:ίίίί δ: οι·ί8ίπίε:ςπίει πιιί!ίί:οετ εοι·ϋ

λείπει ίιιι·ίΓάι8ίοπέ ίπ εοε.πεε Ρίο-ε

μπειτε τοΠίτιπ· Ρτίιιίίεἔίιΐ 8ι ίιιι·ίΓιίί.

«Βίου Γιιί ίικίίείε. δ: ροΠεα ρει· ιίεΗθίί

ιιίίΒί εδιπίίΓιιπί,ποι: Με ΜΗ» σ.·6ι:ειίί..

τιπ,Γείίίεει ριιπἰιε.πτειι.Ο.‹μιί Ροτ.ίπ

ρί8πο.Β1Β.ί.ειΜι:ίι1ίε.ιπ Η. και: φπα

Γιαπ ίικίεκ είπω Γιπιπ·ι ρτοιίίπείαιπ

είιίΠεπε , ροτεΙΙ πεἔοιἰιΞ ίπ Πω μο

πίπι:ίε όείεεπτε , δ: ιεπετε πείεεπ

τιππ:ιιι ΗΜ:: οθίσ.ρα6.Ι.6π.ίω εο ω.

ΠΜ



ποπ. ανΑεετιο ΑΝ ἱΝ Ι.ΟΟΟ.

π. ρτοπίπείει οίιίΠεπτο, ροκ!! επί

ίπειππείτετε,ίπιιΙτο πί.πείε ίπ Γπι“ί πο

πίτίί:‹ίπίει Η εοπεοπίιπτ οί πιιοπ ρίιίε

οΠ, ά ίπ Τοπ ίπίππε επ ιιίποτπτ. ίπ

πττοππε οπο: ίπεπι ίπε Πεκπί:ιπ π

π: ποίοο.οοίί8.Ι.π Τίτίο.8ε ίίε πίποί

τω· ο; ροΓείι .Επι ροπεπποίπ ΡΙοίδ.

οοπποπίί·ί πε ποΙίΕὶο ιιοίεπππ; εοιπ

τπίίίο.ποε ειππίοπτιπ· Η πείΙεπτ πίπ

το , πο!πίππε ί·επίίτ.τί 8: ρι1πίτί ειριιπ

ίππίεέ ίοεί ποίπείιππίίππε:ππίπ απο

τι: οΠ οίίεοτε ΐοτππί°ίπ :πιο ποΙίτ τείι

εοπιιοπίτε : π: π..π οο παοκ! επίσ

εο.Ι.8εεποΜ.@.ππί $ιίεπΕι.Γεεπωιιι6

επ Η ίπ οο Ιοι:ο ρίπτεε ππίπί εοπίρο.

πω: ίππίεεε , π: ίπ ΓεποΙει:1πίπ τππε

:το εοροτίτ ε1ε&ίο:ιπ Οπα: Ίίπε ρω

ρεπτε.πιιιποπ.πποίω. ροτΓοπει επίππ

ποίίπφωσ εί`τ Με πια πππίε.ωπί.

οί ίιιπί.πιιίπ πΙίείε ποπ πείσει: ίπ οπιπ,

πίίί ί·.πίοπο ποίίθί ίπτίΓπίθίοπο: πι

ίπ πιππ.πε ίπεπ.ρίίπ.5.πποπ ίί πεΙίπ

πιιοπποε.παππ πίείτ ίρΓει Πει, ίπποι ρπ

Με: ποΙίπππέιεε.ίπτοΙ!ί8ο οίεο πω..

:υπερ πε!ίσ.1πει·ίπτ , ππππποπο Με

Για ίπίίΓπί&ίοπίε: πο! τίπίοπε οτί.

είπίε Γοπ ποπίίείΙίί,ποί ί·ειτίοπο ποίί

&ί,ποΙ ί·πτίοπο εόΓεπΓπο : είπω ίππο

Επίτε επιτίρο!Ιε:ιτ υπίπει·Γείί: π: Η.πο

Γοίπί.πτο.ρίεοπ.Ι.ίί ίοι·πίτπε. Π πι Γιίπε

ίπ ποι,πο ίπι·ε ροτείί ρτοπππείπο :ο

πεπιππίοπείπ εΐποΓεέπο : παπι ίπ

επ εοπίίίὶίτ Εστί!. .πε ποτο.ίί8π.ί.πο

είοπο.ιπ Γπρτ:3.8: Επι: ίυπίε.Ι.πο πι::

ίε.Ιτείπ Η ροίείὶειε ΡΙοτέ.ροτοΠ ρι·ο

εεπετε ροτ πεεπΓειτίοπεππ,πτ Γπρι·ὲ π

είπω επ,πξιήΡοπε ρα· ίπππίίίπίο

πείπ:πιιίπ Με πο εεπιιίρειιέ:πίπ ίπ

τε:ππίπίπ πιίαεπππ; :ειπα τεο παπί.

οίκο ίίπο :ιεεπίπτο οίιίΠοτ , Με επίπ

ρυΒΙίεπτ ΓοΙίείτυπίπιε απο ρίοπυχο.

τίτ,ίΙ:πίίπ πεπετ οίπίπιίπειτίο επί , π:

πωπω ρππίειππί·,ά ίπποεδε ίιοΓοΙππ

ιπι·.δε Πε ρεεε: πυὸπ οπποπί ί··οί·ίπει ίπ

πττο‹Β Γοτικπιπ. 8: Πε οοίποπο πω:

ροκ ρτοεοπίρετ πεεπΓ.ίτίοπέ: ροκ

δ: ροκ ίποπίΙί:ίοπειιί,ιιτ (Με ειιίΙοπ.

τοοίπίπ.Ι.;.& Πε ροπ:Πεε ΡΙοι·επ.ρο

τοπ ρππίτο οίπποε πο· π. Γρπίπεία 8:

ίπτίΓπίδιίοπε, πείίποποπτεε δ: ίπαίοίί

επι ε6κπίπεπτεε , πο πίπίψεπο ποί

ίΙΙπ πί:ίΙεπείει ίίππ εοκπίπίίίπ: π: Πίπα:

οπίείο ρτοοίί.Ι.εοπετυίτ.1κοπί 8: ΔΗΜ

ροτοΠ οι: Πιο οπίείο ρτοεοποίο:πιιία

ρίςοορίτ Ιππροτειοι·,ερ ίπποι ποοοπ

ο: οίΠείο Πιο ίππτετοία:ι·οποε,πίο

|επιίαε,ίπίππίπ , 8ε :Με ποΙίεΙπ,ππίπ

πιιι'.πε εοίΙει.6.ίποειππε. Μπι είπε κι

είοπε:ππίπ Εεεεπίποτ ποπ πρραίοτ,

ίπππίίίπο Βιάπ ε:πω. Γπρρίε: πο

Β:6ίιιπι ΔεεπΓειτοτίε ππεπτυπί .π πο

(Μ. νππε πποπ ροτοΠ ίπποκ ίπ οπο,

ροπ:ίί 8: ίπ τπω1ίππωπί Η: Π πίε

επιπ.ί.ίί εππί.6.ππί ίπίπτίπίππί.86πίπο

Γετ.οκροί.Ι. υ:είίι:πιπ.$οΙ.ίοεπππιιτπ

ποπίι.Οποἔ πίε πὸπ ρίίππὸ πό οί::

Πειτ πποίιιιιί,οπππ ίπ π·ίοπε Ιοείε ρο

τοΠ :πιο εοππεπίτί,8‹ ίποο ε Ποτοπ,

ποίίπππίτ ίπ ίπίίΓπίδίίοπε $εποπίί,

ροτείΙ πα:πΓπίί εοπιτπ ροτείίπτο Ρίο

ι·επ.8ε πω: παπι ίπεπι ίπ εόιί·ει&ίου:.

νετπίπ Η ροτείΕπ Ρίο.ιιοΙΙο: οι οπί

είοΙρεί ίπππίίίιίοπ‹Ξ ρτοεοποτο, ποπ

ρο ετ:οπιει τοΒι1ί61 πι, :μισεί Με πε

ευΓειτίοπο πείπο πειπίπεποί: ιίτ π πο

ίπο.8‹ πα!. ίοΓετίρτπιπ.ῷ. Η πιω. πίπ

ίπ “πω” παπί: πω. ἔ. ίπ Με ορεί·ο,

ίπ ρίίιπε ί·πο.8ε ίποο ποπ ροΙΤειροί·

ίποιιίίἰ:ίοποπί ρίοεεποίο. δε Με πί

εο |οειππ πποετο, πί!ί ποίίξΙππί οπο:

οδτπίίΤπππ Ποτ. τω Πρι·οοεπίτπί· .π

ίπτοεόπίππί,ποΙοκίεεο πίππίείρ.8ε

πκιίείίείιίπι ποπίπ Πω ίιιτίΓπίδποπο

οόπιίττοτοεπί ρει· Γοιππ Γποπίτιππ,πτ

ίπ :Δία ποίίτο οπείίίο.πίε 9 πω: πό

μπει οι Γποοπίείο ίπππίπείε:9π π

ΕΟϊ
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 αΥΑΕ8ΤΙΟ ΑΝ ΙΝ Ι.ΟΟΟ. πο;

ει:: τρΓε ροΠΡτ Ρετ πτ:ττπ πεπΓεττο

πω, οικω τουσ τεττοπε οττ8τπτε ιτε!

άοπττετΙττ κτκττπτ Πτοείτε Για τιτττβ

ιττ&τοπτ.οττόεώ επεευΓετιττ,8ε τπτ πο·

:είτε ΜπατεΓροπιτετε : ποπ επ τω

Μουσε ποτε ττετιππττ, τω 3ιττ:τ εΠ ‹τε

Πτοίοτο,ττεετ επ Ριτπτ:ττ ε ιτεττ&ο,

(τ τὶτετττ ρτοΒτιτππ·τ. τω ε: ίττο οδ

ετο,τποιιτίτττοπε θισετε ποπ ροτεττ:

οπτε τποιττίττιτε Μ, φπα ττεττπυττ. δ:

Ρτκάτέϊτ οιταπτυτπ τα! τιτάτεεττι Ποτ.

ποπ ι?ι€τίουετυπ.τ.11πιτε ροτείταε ποπ

τιποτε: τι” τποιτττεπτττ πε ετεΠέτο επτ

ω εοιπτπτΠο. Ετττττπ εόπττίΓιτιπ :Ποτ

τπτετ @σε ΓυΜττωτοιττ.τ ττττοπε

Ευτυαπόπω τιτττΓτττ&τοπέτπ εοτ,

τω τω" τιπτεττ τοϋ, ππτ εΠ :οττττΙΣ

Πττπ εΙεττ&:τ,ιτπ Ηἶετε οθτε.ρτπ:Πά.τ.ττ,

ίεττ ιοάε·ττ ΡΙοτεπ. πω: τιτττΠττέττο -

πετπ τπ εοε, ποπ τεττοπε ττεττ&τ π.

Η τ:όττττίττ, τω Μ:: στ” τεπετιττ το·

πιω εο τεΓΡοπἔετε, Η ποΙι`ττ τεπττί`

Βοπε?ρε·τετε πωπω εοταπτ τττιττεε,

τπ απ” τεττττοττο εΠ ώιπτΠτττπ άε

Ιτέϊθ, φοιτ ποιείτ:πτ Πτρτὲ εττ&Π εθ,

8ι πε ρ.πτετ,8: πετιΐ εττ, φωτ ΡΙοτεπ.

Ροτείταε ποπ ροπ:τμρετ τποπτίτττο_

πέρτοεεάετο. Νεο οΒΠετ,ουὸττ άτ

εττ,τιπτ οτππω ‹τεΙτπ‹1πεπτεε ρυπτττ:

οπτττ τπιεΠτ8ο τεΞτττττττο τττο‹το ρετ

τι:: 2ΠΣΠΩΙΕτ«›πτ8 ιτε! τποπτίτττοπτε,

οπεποΙο πτατείτετιττπ εΠ εόττττίτττπ: τπ

τυο τεττττοττο,ετ Π: ε:τττω πΒτ ρο!Ξτ:

ττηπτττ. Ιτετπ πεε οΒτΙἔι τοτε Με.

πωπω αιιιεωτ τττρττετ στα 'τοϋ τπ

πτΜεττεττε ρτοεεάτ:ρετ πεεπίπττοπε,

τπουτΙτττοπε, πετ ‹τεπιῖττπττοπἐτοτττει

Μπιτ τοστ Μποστ εοπττε· ρτ:π!.ποε,τε

@οπο οθτοτ Γιττ:8: μπεί! ω: τοπιο.

πετε :τι πάτπτπττττειτοπε:ετπτε πε τπτ

εττ:ττπ τοτε ετιττττ εοπττττ πωπω π”

επτ:ποτεε τ ιτττΈιτε ί”ιττ”ρ εε.πιττ.τ.τω·

ιτε! άτε, οικω Με: τττικτ οπττπε.πτπ

τε αιπο.ποπ ττιτπεπ σοῦ. τιτττ ετπτττ,

οπο τοτε ττπροπττιττ ραπ: π08"τ_

Με ά τποττττ,ποπ τπτε εττποπ.υτ ετ.

:τὰ «τε τ.τρτ.ε.τπ ατεπτερτΓεορετττττΜ

επττπ Μπιτ: εττειττυπ·τ σετττΙυτ)ε.·τη

τω: εΠ &ε.ττεάε Ο:ττΒο.εότ.Ι.ρτττπα_

9.Γεά & Π ποτε.Ο.ιτε ΩΡΡε¦|_|_;άἀτ_

θε”. Ε: ρτ:επτόττε τα πε μια Γο!π_

ετΙτεττικ οπ:Πτο.ιττάε·(ττεετ, Με! Ρο

πείτε: ΡΙοτεπτ. ποπ Μοετ τττ1ττττττω

τπ ιττδτο πτετείτετο, πεε τπ ουοττοετ

πω, οιτὸ‹τ επτα Ππιτπ τετττωττπτη

εοπ·τπιτττττιττ. 'τοπιο πττὸτ·τ τπτυτττι

πι: πειττ'ε·:πτ,8: Φωτ στ; οτάτπ:ττπ

ρτοεειτ.ππτ.πατπ τπ εοπάετππ:πτοπε

ίιτρετ πεειτίτττοπε,ποπ τ'επιττευτ τρΓε

ιτττττπ ατοτττττ πω εοπεεί&τ ετ τω

πια Πατιτττ : ίε:Ι Μπιτ τιτττΓάτέττοπτε.

«Ήττα ΓεπΕτυπωτττ τπιττττ ττοδτ. άπο

ετ: τπ πιττι·Πτοπε ιτε Βέτο εΙττττετ τα

εοεποπτ.Η.εε οικτ:Πτο ΗΜ ιτετττ&ο

ΡΙοτεπ.8τ ε: «πε ποτπτεττττο. ΜτΙ!

εττ:τπτ πιτ:εΠτοπετ ΐπετιτπτ Σεπτε, π:

Γποτἑ ροΓυτ8τε.Α Ο Ν Ο Τ. Θ Πηοπτροτεΐτ·.

Λἄιἰε πτώιί Απ3ε!.τπ @τα Ρτ·τω68Ιπ/;.

ετη/τε.ετι.ετ·π τα ιτε άεττΠπ εετππτῇρετ·

_|τώπωωπ τ·ωτοπε οτ·τ2τππ, πω: εοπωπ

πωπω: ττεττΠτι ρυπταπτω.ΒαΜπιπτω

τοπ/ϊ.ετ.τ1τ&.έτετε επειί παπα Φ' πω.:

ρ·σετιπιτπτ· ρω· πεσκ/«Ώτοπρη, Φ- η"|ιτ

Αίω·απ.τοπβ.ατ.τττττ·.τ.ο· πιάσει Α”.

:στο/ττ.ττ·ιττ9. Β:Μ.απτωσττω. -

τττττε.τϋ

νν

 


