Informazioni su questo libro
Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.
Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.
Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.
Linee guide per l’utilizzo
Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.
Inoltre ti chiediamo di:
+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.
Informazioni su Google Ricerca Libri
La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro da http://books.google.com
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Ετ ΡΒγΠοειω ρΗἰΙοΓοίρΙιετι‹*ζ ιτκτ!ιοόιπη ευέι ΑτἰΠοτεΙε
εαπ ειπἰτε οΠοικϋτιιτ .
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οο ετ Μ ο εόες:: νΝοο
Β Α ΥΕ. ν ΒΕ Ο Α ε:~Α~Τ¦νε~
δοάετειτἰεἑΙείἰι ΕεΙἰοἰτατεπι ..

δω ἰΡεσ ἰἱιΒ› Οοε1ο-,, Μει·ειτο Πω::
Α8Ώξ€Ι1ἱίΓ1ΙΙ1Β·,Μεὸἰ£€ἱωιΙ€/-2Ι1Γ;)ἱ£ἱὶ8;
ΝεευτεΙετιι ΗΜ ρΜαπι ποίὶω

~
η

Φιοε·ΓεεειιΙα τοιιἰΧϊ ε, ειο·όεττιιιπ1,

Ψαρικϊ πωπω τωιβω,, Ριωεω ~ υπ .
Μ:4=

; Φὸἰτ11ῖ”ε-,|οω:ιἰΒιιε.οοωροτιιιω.ε
Νείε1σειιτοπι ημαίειτοτιοπι ραιιοι

ΡετἰΡειτετἰτει:› Γεθω εὸὸἰδὶί ,. τω· ω). ΑτἰΙὶοτεΙα (Μάι
Κατα νΜεειοτιιι·· ,ι ἐι ΡΙιγΠαι: ρΙιΙΙοΓορΜτιὸΕ πιετΒο-·
εϊα Πει ειΒΕ1οττειιτ·,_ νε εΠὶτιεε. ΓετιΓιιιιτι1ι 1ικΙΜο τω.

Με εοΜεάει11πΕ νά; ΡΙ11ΙοίορΙ1ϊ τιοτοεπ ,_ Η 81ιρετἰα
ρΙειςετ,. ι·εΙ1φιιιπ Γειεᾶειπτ·.. Μ1Ιι1εεττὸ.ΑτΕίϊο1ι:Ιὶεἰω

·7 `ΕΦΠ111Π1·,. εΒΠτα&εε.τεύοεΞπωοοεε ,, πώ! και απο
/ ιζεήπι-ΓραουΙετιιτ 51 ΡΙ1γίΪ€ἱ8ετ8μ£11ΒΩΙἱ8,.νΒἰζ2£Ϊἐ Ιι18ι1»
Μαι όε(€οτιό1τ,. αὐτὸ τεπιρειτειιιτἰε, ίετι1ρα· ρΙειειιὶτ ,
πιάνοοεΒιι1ειοιιτηιιαπιίεοετο·ΜΒ.. Ρτορεεω1, φαι

τ· ι

Ι8τιιε

ΙΒπἰε πέιτιπ·ειπ1 ε:: πε, ηπα Γαβ βπίπιπ τ:πόιιπτ ,' επει
1πιπππόπιπ·&ιΓεεριίϊεπι , πιπιΙεμιε επ -Ατ1ΡεοτεΠε
› · π1επτε ειΙἱεπππ1 ὸερτεπεπὸἰίἶεπ1 , ειόεὸ ντ δτΑτ1

ΠοεεΠεε ρπτἰτες ,ώς Ρμπε ρπἰΙοΓορπετἰ Μπιτ ,
ορετεέρνετἰππϊππε' Βιθιιτππ1 ειτΒἰττετπε ίππ1 , Η ρευ
επΙε πι1εεε!ειτπ , ποπ πει· οτἰπτπ πΙἰςπεπεΙὸ πε Ι8πε
εοτππιεπτειτἰ Ιἰεπἰτ ριιΒΙἱεἰἰπτἰε Ηει·ἰ ρειτετετ , ποπ

ντ ίειεεπ1 ρπἰΙοΓορπεπτἰππε ρτεείετωπ , ία! ςπΙππε
Μ: ΑτἱίὶοτεΙε , παώ Μετα νοεειΙσπ!ει οπττυόετετ, επ

Ιπιππἰπιπ ειιιεττετεπ1.` Μεειπ1 τειπιεπ πεπε όε Ιεπε,
ηι1επι ()ειΙοτ & Ειπε εοπππεπόειπτ , ἴτἰζςἰὸειιπ , π1πΙ
παμε ἰπΓεἱτἰω ίπΙἰἔἰπε ειΓρει·Γειπι εοπιπιεπτετἰοπεπι ,
ἱπ οΒΓεηπεπτἱΠὶπιἰ ειπΞππ Π8πώαπΙοπεπ1 , ΤΜ Π
Ρτετε, δετεπἱίἰὶτπε Ρτἱπεερε, ρτοτίπε ποπ ειικΙετεπι,
πἰΠ π1ε ρτοι1οαιτετ Τιπι Με. ίππ1ππι πεπἰἔπἰτειε,
ηπα πιε , ω: ἰπιπιετεπτεπι , εοπιρΙεδΗ νοΙιπΡι1 ,
ηιιοπεε Τποε ω ρεόεε νεπετειπιιπὸπιππεεἱὸετε πει·

ππΠΡεί. Ρεπετε ἰἔἰππ , ρω Τιπι ΠπΒιιΙειτἰ πππιειπἰ
τετε, πο.πε οπίου.ι·Μιπ&οτΞε πε Β;πε ὸἱίΤετεπτἱε Ιπ
εππτπτἰιι-πεπΙωπ Τπο ε:: Νοππἰπε Ι.πεεππ πιπτικιπ ;
·πεπιιε Γε Τοπ οεπΙἰε ἰπὸῇΒπετπ ειτπἰτπιΒἱτιιτ , @παπι

δετεπΗΠπιο "Πιο ὸἰὲπετιε ΡειτοεἰπΙο.

ι

Απ [..ε&οι·επι;

ΑιιειΠιιπιε τε νοΙο, Αιπιι:ε ι.εδιοι· . δικ ΠιιΤεττειτιοπε8 (ετι
ιρίει·ιιπά·θοΙΙοειιτιοπεε; πωπω Μπιτ; ρειι·ειε επιπριειΕΙι·
ενοΙπι ,;ιιιιιιε ειρρ:ιτπιπε , εφε ίιιΡ©τΠιι0ε :μ πι! ρι·οροΠτειιπ
πιιείιιειιειπ πε_ε_Ιι8°ετε_; δειι ΡοτιΠιτπι`ιτπ,ηπιπιιιπιὶ νοΙιπ·

:ιειιιιιτε ρτοιιιιπειετε. "δω ΠΜ ππιπεειτ ειιιπιιε ιεπτεπτιιι ι
πειπιπετπ ρειο; ποπ ιπ ρειι·τεε ειιίπειιο ; πεπιιπειπ τπιπι ειΠ`εεΙειππ ‹ιε

ποια) . Απιιπι επιιίει 1ει·ιπεπτι ρΙειειιιτ ΓεπιιΙιετιε (ζοΙΙοειιτιοπιε Ιιισει·- πιω ντι , παμπ: , ι.ειεαιε ίειιει·ιοπε ίετιρτιοπιε ι:οτπρεπιπιι.ε ,' πω: ερει·.

:σε ΡπγΠεειτιιπι ιιιι:ιιειιιοιιιιπι επι Ιππεπι Γρεδιειιιιιιιιι εειπιποε ριιιιο
Γορπειπιιο "επι .
.
- ·~
Αι ρΙιιτε πε @πε ιιιίριιιειτε ροτιιιΙΤεε ; νιιιεΠεετ Απ πρεπε Ππι: νι πεπτιιιτπ ειπιππε ,πιιππιπειπι Η ιΙεπιιιε , ειπε τπειιεκπε ειιρετε επ : Απ
Ηειιππιπιπ ιπ εοκιε νιεεειτ ; Απ ιπτετιεπεε νιιειπι ιιιιεει·ε νειεειπτειιιι

ιΉ8Πιθ5; Απ ιεπειι θα αυτι $οΙε & «πεταει ιγ‹ιει·:ι , ρι·ειείει·τιτπ πιω :
ΡοτιιιΠεε πετρειιιοε ε ιποπτιπιιε ετππιρεπεεε νιιιι:ειποε , ίιιΙπιιπιιτπ ,.
εα·τει·οτι1πηιιε ιεπιτοι·ιιτπ Μετεοτοτιιτπ πετιιτειπ, εε νιι·εε εοπιιιιε

Με, νι ρΙεπιιιε νΒετιι`ιΓηιιε Ι8πιε πετιιι·ει ιπποιείι:ετετ. ΡοτιιιιΤειπ· ντι
ιιιιε,δε νοιιιιίΤειπ; Μεοπιιε ποπ Ρ8ικει ιπ ΑειιιετΒιι·ιιε εοι1εείΤετειπι .
$ειι ειΙιεπι Με ποιπιπι ποπ Ιιειιιτ , πιω :Με επιιπετιππε ειεπεπετ , ιι:
επετειιοπιπιιειιοτπειππρεπιιετε , πειιιιε ριιιτεε , πι1ειιιπ ίιιιπ:ιΠιιειε .

Οτιιιι·π νετὸ, & επποε,8ι νει1ετπειιιιεπι, Με πειιεκσιεετετε, πιω ψε
ται·ε Η νειιτπ,ρτοτίιιε ιιππιιιιιεπε Γιιετο . @με ρεπειιΙε Επι: ιπ ποπ
πιιΙΙοτιιτπΓοττείΓε ντι1ιτειιεπι ρι·οιιιτε ρετιοτ . Ριπτει εκιειει·ε , Η πωπ

ιιοιεπιρικ τιι1ετιτ, πιι νεται: ντιπιιπιιιιιιιιιπεριε «ΜΜΜ, @ποπ πε
τπει·ε ειφεπιπτ .

ι

'

Επι· πικαπ π·εε εετεειοε νικ» τιιΙΤεττειτοι·εε ιπιιιιεετε ειιιίιιε πιε
τιτπ,πιΙ επ , πιιοει ιιιαιτπ: νοΙιιι Γειιιεει ειπιιειΠιπιοιιιτπ εεριτιιτπ πο
τπιπει ιπ ματι επιτπι Πεπιιιεειτιοπεπι , φαιά Ρετ ιπε 1ιεετ, Ρετεππιτπ
τι εοπίεετιιτε , ειιιιιιε ει: ίρΙεπειιειιε ποτπιπιπιιε ιιιι:ετπ ιιΙιιιιιιιπτ πιπ
τικιτε . Νε:: τε ρ1ιιι·ιππε πιστα. νει1ε.

ΑπΜοΝιτινι-ιενιΑ,
Ρ11ωεεω ππρεπιιπε ιδιιΒιιιι πι, €1ιι.ο5 τεεεφΐζω, Μεεπεπιεοι·ιιιπ ξ:.ιΒι·ιΙΟδιο ,
ιιιΒιιεεπριιεπτε,
εκ νπο εοπιοεπι
πε πω ιο ε ιε εεετετιιτιιπι
πε που αιτιιιπι
νι1°εε ιπ
1ηι1Υπεε
θε1οιπιετι·ιεθειειποπΗτειε
Ε0ΠΒΕΠ8 ίιι(ιπ,οιππιιιπι
Μει

επιπετιιπι Γιιπόπιπεπτει Πειεπεπε . ()ιιιιιε ειιιτειπ οΐειπιπιια ει·ιΒιιεπάιιπι Π: , πε
Π:ιο, «μισά ρετρει·πιπ ιπ ιριιι πιω Με επεσε ιπιετιρτιοπε· πιει” καπ Βάια π:
τπεπτιο, οιππιποεοπιτει τοπικ ιΠιιιε ιετιρ:ιοπιε Γεοριιιπ , «πιώ νε νοτι:ιε ιΠιε πε

€1ιιε !ερ_ιτιπιιιε ΓεπΠιεεοπιιετ . ΑΒιεπε ποπ ροτιιι τεπιροι·ι ειιιειιε, νε :επι πω ια·
μια] Τγροτπετωπ ΓιιΒΙειιιιι·ετπ : πω) κι: τποπικιιιπ πιιπε πιο, Ι.εδι:οι· ΒεπειιοΙε ,.

πε ιπιπι :πωπω τιιιιΙππι ιεπμιοπι ιπιπιιπὲ εοπεπ·επτεπι
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υ1εεΕ11τΑτιοσ1νΔκι
11188ΕκτΑΤ1α ΒΗΜΑ..

111εεειιτΑτ1ο ω;

α· Ι8ηίε πούί!ίασπ .

@ςυποἄο› Ιερά· αιτεπέα:ισ .

Β155εκτΑτ1ο- μ..

ΒΙ5`$ΕΚΤΑΤ ΙΟΙ ν1Ημ

ΠοΙερί: παπά ..

Πα· Εἰπωωθ ,| Φ· Ραπ” ..

ΙΧ δ δ ΕΚΤ ΛΈ Ι Ο· ΙΙΙ..

Ι)Ι$5ΕΚΤΑΤ Ι Ο ΙΧ(
Οκ· Ι8πί.ι·. Μ:ίπέϊίοπε·..

' Πα @άι Ιοι·ο-._
ΒΙδ 8ΒΚ_Ι-Α>Τ Ι Ο› ΗΛ.

Ι)Ι55 ΕΠΤΑ Τ ΙΟ
Οἰπετἰὐιι.τ

Χ..

Α: ανιάΐίυπα· πω:: [«ΜΜ2ία
82!ια2α»·..

ΙΙΙ 56_Ε;Βά1ΤΑ.ΤΙ ο· Χ Ε.
|

Ι)Ιδδ Ε_ΙΙ_Τ`ΑΙΤ Ι Ο; ν;.

Ι):.· καιιί.σ.·[ο»·πίύα: ..

. Ωη:ρΙσπα·.Τ

Ι)`Ι_δδΕΙὶ`_Τ ΑΤΙ Ο Χ Ι Ε.
Ι)α Ζω- Ι8ηί.τ ..

ΠΙ55Ε ΚΕ ΑΤ ΙΟ› ν Ε.

Πα- ὐἰ1‹ λ μα· ·υίκ2απ:· ΜΙΜά. αΙί9
04281:: .

Β`Ι_5$ΕΚ.ΤΑΤΙΟ› ΧΙΙΙ..
Παυ!ότίθαφσκ Ι8μσωππαιί: .,

τ:Διιο1.νε ΠΕ ΝΟΥΕΕΙ.Ε
1)ι·ε:ΡοΕτιιεθεπετετΙ1εδοάεω5ε·ΙεΓυ.
7/

κ» Μπιυ» 3 τω? τἰταΪιω· , Όε· [με Όξἄἔτωιτἱοκε: Μη:

@ο , πιά-Ηπα Ρ.Ρααἰο ·δ'αρπο σας/ιΜο δοεἰετατἰ: δικα.
άστε αἰἱςιιστ,·εἰισβεπιδοσἰετιιτἰ: Τὐεοἰαἰ -τεσοἔηπὐαετὶπτ ,·@°
έκ £Μ8Μφοβί290#δΡϊοωτπεϊἱπ!)¦ΪατιιΖΓιΙ£ἔΜ¦/ἐσἰΜΜ, ω:
@Ρέα υπιπάετιω· -, ψ »ιζ με” Π9εδίαϊ , έτα ωίάεθίτατ ._
Μ αυτκω]ΐάεω θα: Ζ.ίττετα.ε παππποέΒα 1ιθβτέυτα:,©3
_[έέ ο :πάτο πμικίω: άσάέωα:. 7&νω18.Ο ού;·έ.τ 1684.

ΌειτόΙιιε ό: _ΝογεῖΙε.

ΝΟ!

ΝαΒεΠό
ΒΕΕο~11ΜΔΤο111
δτικΠο τΙτ Ρο.όσιια, .
Αιιεττόο νεόυτο. Ρετ Ρεόο όεΙ Πάω Ιτηιιἱίἱτοτε
πο! Πτστο ἰτπἰτοΙειτο , Π Ε 'ΪΟΝΕ ,,·Ϊ)Ιδ

ΒΕ ΕΤΑΤΙ_Ο ΝΕΣ ΡΗΥ8Ιο2Ε , Αυτττοτε
·_ Ρ.ΡειιιΙο (Μοτο ΡΙεεετττἰττο δοεἱετειτἱε ΙεΓυ , ποπ

' ν'εΓίὲτ_ εοΙἰι ειΙευττειεοττττει Ια δειιττει Ρεόε ()εττοΙΙω,
_ τ: ρετἰτττετιτο ρα τιττεΠειτο ἀεὶ δεετοττττΙο ι·ιοΠτο ,
ι τπἱετπε εοττττο. Ρτεττεἰρτ , τ: Βιτοτττ εοττΠυτ1Η , εστι

τ:ετϋειιτιο ΙἰεεττΖε εὶ ΝἰεοΙὸ Ρε22ειττα ώ ροτετΙο

Πειττιρετε, οΙΕτυειιτόο 8Ιἰ οτὸἱττἱ, δισ.

Όειτει Η ιό. Ι..ιι€Ιτο τ685.

(
( 6Νάσίδ Ρἑπἰετ Ποτ, ?Ώβτω,
( (?ίτοίαΜο Πταάεπιζζο Ρτοτ. Μτα.

θα ΒτιττΙΠει ΝτοοΙοΠ 5εττετ.
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Ο
Ν
Ε
ε -::1εεεπανετποπεε ~ΡΗΥΞ.ΙΟ2Ε
Α ν τ Η ο 1ι~·~π~
π. ΡΔ~ν1._ο~ (3ΔεΑϊτο
Ρ1ειοεπππο δοτέἱετεέἰε ΙΕδ

ε.

·ο

ΚεεεεΠειε Γυιππι:ιπετπΡείωῖποΧἱπιἔὲίΪοοα,εἱἱψ
. οιιερτοπἰοἰεἱε οετιε1σΡΙπππε επὶπετπἰτα πιο·
. πω: νεπετϋε·εἰΙΙε:ποε Με οπ1πεποποείπΡΙ:υ
τεἱε , θε εοιπΡἱτὶε τεπιιἰοτιππ ποιπππιτπτπεεεβ

-· ›

ΕπιπΒιιε ΡιιοΠεει Ρ8.1°2.ιιίτ ωε·ω6εωιπποεπ
@τα ποια! Με @ΜπεστεϊΤεπτ πιιὶιιἴεποςἱἰ ευ
ΒιιαινπιτοποερτεοπΙει,
άπο ο1ιἱὸειπ παω
ν+
ιΕπιε τεἱἔιπειιὶπεὶἰοπιιε;νἰεἱπὶεεῖρεω
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` τε απτο τπιιΙτἰτπὁὶπἱε ΐειέϊιιε είε εοπειπίπε :ο ἱρΙο εἱἰεὶ εκοτοΗο νί
πιιε πο! νεΓΡεπιππ ) ν; εΠεΒιιε ποπ πιω 1πυΙπε εκπειιιΠε Έιιετἰτ ἰπεεπε
εΠΙετπει ειποιιοτ ειπποε Με Ξπτ:τἐ`πι , οιιει1π ΡτΙππι1π ποίΙ1·;ε Βοϊπιιε
ειτπιππ ίειτἱε ε.πιπ1πιπ οοτπΡΙεδΙΙτιπ -. 5ὶπἔιιΙΙε πικαπ πεοεὶοπιεεἱἰε ,
Με ίο.Ιτετπ) ρω πιο ειεἰπιπι Ιιιππεπὶτετε, Με εοππεπἰτε , νε ΒιεπΠἱειτὶε
οοΠοειιποπὶοΓπειιἰτειτε εοπιπιππε Βοπαπιτπ _ πωπω Βιιεπιππ Ιπιππο
ίοπετεπι(οπιπεε επὶπι,ντ επ Οεετσ,ὸπτὶπιιπ,δε €πιπππιιτ π οο8πὶ

τἱοπἰε δε ἴεἰεπτἱιε ειιρωΙτατεπι ) ΤοΙΜ πω. Νεο ΙΙΙιιϊΜΠππΒ γω ε
ηπα δε ἰπεεπἱπε ποΒὶΙὶτπτἰε ίΡΙεπάοτ εΒϊε8ὶιιε, δε ομαδα επκϋτἱο
Με. Με ποπ νιιΙ8ετἰε εοιπεπεπάετ 5 Μειιτιιε Απτοπἰιιε Μεπιτοοεπειε ,
Ηἰετοπγιππε Οταἀοπἰοπε,θειίρ:ιεΙ)ειπὸιιΙπε Ιιπποτ. @ειπε ςοπειπ

εεπτἰ ιππ ποιπἱπιππ ΗεοπεπτΜπι ΜΧ ε:ι·εώοΗεπι ειἀπιὶτεπτὶΒιιε,
$σεΡε πιεεπτ , ὶποιιἱτ επωωπ ) Μπι μεεόΞοπιππ 11πεΧω πιο
ΡιιΒΙὶεοτπ πεεεἱἱὶτατεπι οπετἑοπε μετπ:ιπτιπ, ωεε ν: ποππιιππωιω ›

πε αιτετε,Ιιιετο άιιοειτιιτ : ετ ποια π(:ϊυτε. ππΙΙε.°Επετεεάε Μπαντ Ροΐ

ἴ€ οοππρεπίετΞηιιπ σπιτι ηπα ίε ΡτοΜΒει·ὶ,νεΙ οιιοΙ1Ι;ξ9:ειιιτΙ ροποε·
-

τε

ο, .

ν

ΒΜι·τιιτίο Ρώπα .

το οιιΙειτο,τοΙεταπτετ ριιτιετιιιινιιοπε Ριπό:ιτυε πι ΟΙνπιριιε Με 3ξ
οι ιιιι.ιιουιε Ρτιπιιιε οοποοιιιτ , οτυπουε ρταΙιτιπτιιιιιτιειπι άιοεπ8 ουιιι

αυτο ιπτετ ροΙΤειιιοποε πιτιιιιιπε νεπεπιιιιιι οοπιρο.πιυιτ
· "

εριι-έου μπι ιΪδωρ,Κ7ετἰυωυ
δέ χρυσο; ιιιδοιεξα·τον ο

ρετιποιε που ιιου:ι εΙεπιεπτοτυιπ οιιτιιιετετ Ρτιποιρετυιπ,ουεπι ευ
το ιποτε τι τεΙιου;ι οιετυιοτυπτ. Νοε απο πιιπο ιιιιυεθ:ιπι ει: Μαιου.
οσ :ιιουιυπ ιπ ιιοπιειιιο:ιε οιίιετπεε ιπιιιπτιεπά:ιπι σ.ιιτεσ πυιπιπσ πο
Μοτο ιπ ίιπευιειε ονπιΒιιε ιιουιιτ Ριεπ:ιε ετοο:ιτο, πιετοοιι οοοιιπυτ .
5υιιι·ιτιεπε , & τείιιυτι οστπιτειτε οοπτιιεπε οτειυιτιιτειπ (Στειάσπιουε
ειτιΕουιάειπ ιι Ιιτιιιυε ιιιιιισι·τεπε , οι :ιτπιοιτιειε ειφετεπε , οσιοπίουε,
πιο Αουει Βετο ιιειιοτειπ ;9Ι18ΠάΟοΠιάθΠ1 ΕπιΡεοισοιοε (Ριυτ2.τοπο

τειιε που Ρτιιπο Ρτιοιοιο) Ι8πειπ !ικωμι·πισιώτω ; Αουαπι νει·ὸ
Απιίι·ιτίαω ·υει:εωεπτεω ειρρεΙΙ:ιυιτ . (Μπι νετὸ ουκ ποίυ·:ιτπ ιυιπο
ντΒεπι οιτουπιυιιΙιτιπτ ποιοι: , τ:ιπτυιπ ιπυειιτιπτ άιυιτιπτυπι , οπου

τυπι νικ οι τεοοπιιιτιε αυτι πτ8επτιουο νεπιε εΠιοιιετοτυι· , ιΠ:ιε ,
οιιιιτπυιε Με :έστω , ποπ ίσιιυπ οιιπι αυτο οσπίετεπιι:ιε , ντ νυιτ

Ριπωω, ίου ιιΙειπε αυτου ποπ ουιε οιικετιτ : Ατττυποπ πείοιο ουσ
ιπιρυιιυ ιπιιιι νιτιεοτ κι Ιεπειπ Λουκ ριπτροπεπτιυτπ ρτοοιιυιστ ;
Ν:υπ δ: Ιυιπιπιε Γυιιυιτειε πιω , δ: οε.ιοτιε νιε οσπιιτιεπτιιιιπ ιτουετι

οιιιπ Ρτοπιετπει πιοπιτυπι τιιπετιπι , ουσ $ειτντυπι ιοποπι Ρτιιπο πι»
νιίυιπ ειιπιιιε6τι νοιεπτετπ , δε οιουΙετι , :ιιιίιεττυιτ,
·
Β:ιτιιιιτπ , οιιρει· ,τυευπ «που ρι·στιπυιο
·
Τ:ιποεπτειπ ιιιιυτιτ ιοπιε .
ντ ου πρωι 1>ιιιπωιυπιιιι.π επι. οκ που. ντιΙιτ. Ε.8ο πιο , π Ρυ
€πεπιιυιπ οίιετ:,Ρι·σ ίσοιο ροτιιιε , ουιιιπ πιο Ρυτοιε,οιεοεττοι·ειπ , νο

ιεπειπ ιπ πωπω τιιοπιτετιε @που Γυρω απο”. εΙεπιεπτει οοΙΙοοιι
τοπι-.Νεουε ιιεε1Γετ ΡιιιΙοίοιιιιι ίυΒιι·οοιυιπ πουετευε Ροετευπι πεπει
το επιπι οριιοπετεπι ευιπάεπι ΡΙυτουοιιυιπ , ουι Ιοπι Ρτιπι:ιε ουτε
που ιιυιιιτιιυιτ ιπ στο ιιιιτο,ουι τιτιιιυιπ ίεοιτ , @γεια-πε β σαι ιού:: οτι

Ιίοι·/: . @σοῦ ουιε ίσττειίιε Ι..επιπιοε νυΙο:ιπυιπ ντ Ρτοεοιρυυπι
_ Βουιπ οσιεπτοε(τείιε Ι.:1&ιιπτισ πι. :.1)ιυ. που. αρ. ι ;. ,δε δσιιπσ

οπο. : ι .ιτιετιιιειιτπιι8υεπάυε απο ποπ νιτιετυι· θιοετο, ιι ουσ νυΙοει
πυπι ιπτετ Μιιιοτυπι θεπτιυπι Βεοε ουπι ΑροΙΙιπε, Ιουε, Νερτυπο ,

Μεττε,8τ Μετουτισ τεοεπιετι πιετπέπι ;ΕΠΠ1 εεε ίιπτ,ουσε επι Ιεπε ρισ
υεπιυπτντιιιτετεε , νι: πιο ιπτετ Ρ υπο ιπυπάιυιστυπι οοτρστυπι οιο
τποπτει πυιιι ‹ιε ποιιιιιτπτε οοποετιιιτ .

Μπι νετὸ πωπω . 5σ.τιε (τισ Βετίιιε πιυΙτο ουιτυ Ιεπεπι π.
-

:πιω ,
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ετιιιτι , εμιο.Π Νιιωεη Πι ΜΙΑ... Ρτεεορὶιιε πυρέιοΙ πω: , νειιετατὶ
ΙοΙὶτοε: Ρει·ίειιε ίἱςιιιὸεπι, ντ Ω!ποιιιεοπ ΑΙεΧασάτιπαπψαΒετ , αϋ

ειιιειιιεΙο @ΜΜΜ ειττομΙτιιε άεπεπι ιιεεεπάΒτ, Μεερτε:ςπε ίει·ιιατιιπι

Μ ΡετΙΙάεω απο Ιετιιε 1°εΙΙΒΙοτιε Ιιιι:αΙιτ : φαω ετι:ιπι απο νἱἔετε 8.
μιά ι·εἔὶοιιἰε ὶΙΙΙιιε ἱτιεοΙ:ιε τεΓτο.τω είὶ δ. Ιο.Ο!πτγΙοίΙ.Βοιτι.4..ο.ά ροΡ.
Ιτιιιτιο & Τιιτεειε Ρετίω·ιιτιπ ίιιεεεΙΙοτεε ΠοΙΜΒ Ιεποικ :άστο Μάιου
εΙὶ 5ἰιτιοεαετο. ΙΙΒ.7. αρ. 8. Ετ Με ἰιιιισ.τ Με ΕτΙπιἱεοτιιπι Ιιοπιἰιιιιπι

ἱιιΓειιιἰαιπ ίεειιιτι ριι€πειιιτεω ειπἰττωὰιιεττετε : Νο.πι, Η ειιιΞάετιι ΜΜ
Βεπάει είὶ ΑτΙΙΙοτεΙΙ Πάω ΙετΞΒεπτΙΙΙΒ.άε αάττιἱτ.:ιιιἀἰτ.τιιι. 3 3. ίπ Εβε
ω»... 8επ:ί: και· Ρεφάί: αοπβύσ . ἰ8πἰώ`πεσπᾶψιωωἔ απἰε£; με έ:

απ4[4 Ρεα_βιι·ιουυ Μ:: «Μπα ειι!ίπε:_ωοϋπα: ώ . ΡτοΙι ςιιε.Ιε,εμιο.τι
τιιιιηιιδιπιιτιιιεΗιιο Έιιπεετετιιτ,Πεο Πιο όετιι1εωιιτ ! (Μετα το.τοεπ
ἱτι ειιΙἰιπε ίο:εΙεε εοπ1εεεωιιτ ,νε ρτεεεἰριιιιπι Πειιπι πιω τεΙἰεἰοειἔ εο
Ιεβο.πιτ , νε ετεπισ.τε εοκροτει άιιεετετιτ ηείειε , πιο ίε ε:ιά:ιιιετΙε εοιπα-

εἰοιιε Βεοτιιιτι επακΙιτιιιε εοπτ.ιωΙπε.τετ,ντ τεἰει·ε Μα. :ώ Μαι. Μ.

6.8ειιὶαΙ.ἀὶει·. εφ. ι 6. Οοιπτα νετὸ ωιὶπιοινω Γισμιο.Ιοκειτι άετε:8εω
εΙιιιτιΙΒκιΙ οΒῆεἰεΒαιιτ (ΞΙιαΙὰεεἰ ; ε1ιιοτιιττι ειαὶιποε-τιιιτι ..κε ὶττιΒιιετσ.ε
ἱττιρἰο. ἴιιρετίὶὶεἰο,ντ ΗΠοε εοτιίεετειτιιτΙ Ρετ ὶ8ι1επ1 ετ:ιάικετετιτ, ειπα

Η εοε Πιο ΜΜΜ ττειἀετετιε εκρἰαι1ἀοε . (λύω ίεεΙετΙε ατ8ιιἰτιιτ Α
εΙισ.ι ΙΙΙ:.4..Κεε.εαρ. 1 6. 3 .ι1ιιΙρίαω_δικω οσπ[Μνιαί: πτωση/ατακα μ»

ἱ8πεπεβειιπἀιὶω ΜοΙσ Οσπ:ἰ:ιω : εοιπτει ςιιἑιπι ρι·.ιεεερτ:ιιαι ίιιει·ο.ε
Ι)ειιτετ. ι 8. ι ο. Νει· ίπιακία:ιο· ίπ π· . μι. |ιώπιβίιυπ [πισω ω»

ΙΙ.εω,όκεεκφον φαω: . @ειπα Ρ8.1°ΙΙ:01° ΠιρετΙΙΙ::Ιοτιεπι πισω Κοτοπ
ποε Ρο.ΙΙοτεε Βιιπιτκιαπι ωιτιίὶΙἰεπτεε, π! 111οτΒοε ὰ ρεεοτε ρεΠεπό.οε.

νὶ8ιιὶίΙε ίπ Ρο.ΗΙήε άοεετ (ΜΜΜ ΗΜ. ΡειΒ;οτιιιπ .
Μοκειιιε ρε: :σ.τάεεπεε ίΒρυΙσε ετεΡὶταπτἰε αεετιιο8
τω... εεΙετἰ άκουα ττιεπώτο, ρεάε .

ειιἱιιε τηοι·Ιε εσ.ιιΙειω τεάάεπε εο.ιιΙε ,

"

Οττιτιὶει ριιτ8ο.τ ω.. @Με , νΞτἰιιως1με ωετειΙΙΙ
.
ΕΧεοςιιΙτ. Ιάεὶτεο ειιπι Ι)ιιεε ριιτεειτ οιιεε .
νετίιω κιΙΙιἰΙαςιιὲ τε£οττ11ἱἀ2τἱ8Ι1ἱ5 παμε 2.εμι:ιττι : ειάεὸ νε πω: απο
ει:ο.€Ιεε, πάω? νετε εΙἰκετΙτ ΖΕΙεΙ1γΙιιε, βσυπρσ_|Ι·ε αμα:: ἰ8πἱ:|ΙιΡΡΙἰ

σΜΜ : εμε ετΙιττι ιεποτετ @και αφή εΧεΙι18ιιΙ Θ. (ΣΔω Νιιπιἰπὶ Ιιιιίε
παπι ίΡΙεπάΙάε τιιεπάειεΙ εοπτΙΞετΞε , ΙερΙεΙιιιτι εΙΙ , ρι·οιιτ ειρμά Κιι€Ι·Ι-·
παπι ΙΙΙ:.2.ΙιΙΙΒεαρ› 26.ΙεεΙπιιιε. ΙΒιιεπι Πειιπι ίιιιιπι εΙτειιπιίετεεωτ

ςϋ2!ἀςὶ , νε απο εεεεετεν.τιιτκι ΡτοιιΙιιεὶειτιιω Ι)ϋε αἱ εοπιάΜοοε εσπ
Ηιἔετετ,νε,ηιιἰ νΙεΞίΙετ,ειΙ› οιιιώΒιιε ΜΒετετιιτ Παω. @παμε Μακη·

ΡΗει;; νΙ6ΙοτΙα,ςαεε Μεατα Ιτιίο1εοε Μαρξ ίιιρετΙ:.ι εΙΙ,ία:ιε1εωε,τεΙι·

ε

'
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ΨΨε
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ΒΙΖΞτωι:ἰο Ρι·έπια ,

-

@πωπωἔςπ;ἰ1ι;π_Ι)ῇε απΙ8πε οοτι;ιιρ:Ξε , πιιίρρέ πιά εοπίΒιι·επτ σε

ειιτο,ιιτΒεπτο,Πεπο
,_ίΐππϋπιιοπιιιτετἱο,
ςυετ_ἱ8πἰε.νἱτπ_ποπ ΐει:6Β.ιτ
ειιτπϊεροπ:ε
,ϊπΞι:&ά_ίπ8Με
,ὸόετΒιιἱεΙιὸππἰπιιτπαττοεειπιί:ι
,γ απ 23
άἰτςιιο ὁ τπαπὶΒιιενἱόὶοτἰπ_ ,_ Οππορὶ 5:ια:τάοτε επΙΙὶάιιιππιιἱάἀειπι·

εππππἰπἱίςεπτε- . ΗγάτἰαεπαΒεΒαπτ· ΖΕ8γρτϋ ίἱόὶἰΙεεἶ νΙ1€ϋφιε οτε-ε
Βι;ἰε ;ιε_πιΞπμτΗΙἰπιΞε_ἐ`οτειπιΞπἰΒπε ρ:ιτιιΙ:ιε ,' εκ πιιὶΒιιε Βιιττ:ιτίιπ ται
π;ιπε παμπ εΧΐιιά2.πεπιιτΒίό:ι_απμεπἀείςε:ιτἱοτδε μπεστ ι·ειΜΘι·ετιιι·.Δ -

Η:ιτιππ Με:καιω, ίοι·ειπππ1Βιιεαετᾶ`οΒΙἱτιιᾶἰε,_ν:ιτἱῇΓπιιε Ε&ειτπ αν
ΙοτἰΒιιε ,'ο.πιιἐι”οεεμΙτἑ τερΙετωπ Πειτιπτ ἰπ·_Ι)ειιτπ ;_δε επεΞέι,πι.νετεπε
πωυιωπι·; πιιοῷΜεπεΙαἰἔιιΒετπετοτἱε ίετεπειτιιι·, εαριιτ·ίϊιροτπσ

πγὸτἰπε οΓε_πΙο ἰπιποζῖτιιπιᾶἰἱἰἔεπτετ ειΡτειιιὶτ ._ Απίιιπτ ΟπαΙά:εωτιιι··
ἱ11 εοπΗξ&μπι; @τα Ιιγὰτἰππι ἰἔπἰε ειεεεπάἱτιιτ ; τετ:ι·,_φια οβάτιι&ει
πωπωΈοι·:ιτπίπε,ίοΜτιιτ;ίιιά:ιπτε Ιιγάπά ἱἔπἱεπεκτἱπειιἰτιιτ ;(ἶειπο
με (Ξπ:ιΙππεοτιιτπ νἱᾶοτ Ρτεεάίε.πιιτ .› Ηἱπε ἰρἴιιιπ Οαπορἱ ίἱιπιιΙα

ςπτιιπι_ροτεκἱειιἱε ραΙΙΒιιε, εοπττο.&ον εοΙΙο, δι παώ ίιιἔἱΠειτο , νεπε
σε πγὰτἰα: ίπτποι·ετπ τιιππάο , εκ ἀοτίοοεπιιαΒἰΠτετ από , ίοι·ιπειτί
επεπτπτπ ετα. Ετ πα ΕοτταΙΠε Ε.8γρτπε οεεπ.ίἱο ἰιιἱτ ττΠοικ πώ Αι!ιια·

άιιιιπιτ:ιτετπ: Ναπι αρκά 5οΧτιιτπ Ετπργτ. ΜΒ. 8. πω.. Μο.τπ. νΒι άε·

ω α8ἰτ, Ρα·/) ιΙιιΜΜι @καπ ίπ ΙΜ” ›·η^Επιπ: , ΑΕΩρ:ῇκαιω; Α.
€ασΜ|Επἰἔἐτιιτ Ροτεπτἰαπι,ιμι:ιτπ :απο τειπ1Ιειιξ πεἔοτἱο ορρτἰπιἰτ ,›
2ε_άεΙετ .χ Ιἀςιιοά_Ροτίζε¦ὶρΠ ποπ ἱἔποταπιιπτ, αρα! πιιοε,ντ Πατατ

ε)ιιιε ΙἰΒ.ὸε ρπτπο ίτἰἔ.Ιοειιιἱτιιτ 5 [αρρΙίωυπόΙἔσω: :και ασε"·ϊππω _
@ πραξ[.εβαιακω·, [[αρρΖω· :Με άπο Μ/καίιυπ άς/ξ·σπάεπ.τ :κι-πω ω
Σεππιπί8ρεω ίπ ειιω7:2Ισέΐατ2απ, πβϋπρσ:»·ω·σ2, παοάραπ·ΙΜ: ; &·-_
«καιω,:πω
ω· ·υο:ι;ασπιζικι'αω:.
ο ακί: απο· Ι» οΒ:σε σουυπίπα:ίοπεπ , οιΡ κα·
ίπίιβωπ
ό· ›ξα2αΜ
Ν1ΜΙ πω: ΒιεΙτ_ ( τεροίιιἰτ Η11εο θτπεἱοπἰσιιε ) αἱ εκτεπιιιιπάαπ1·

ὶ8τιὶε ποΒἰΙἰτετειπ ._ Νετπο ποπ νὶὸετ ΡετΞπάε εΧἱΒιιιππ ἰ·ἔπειπ ιπιιΙτεϊ
° παμε. ΜΗπδιιί 1 :Σαμο πιοάἰαι :αμα επιιέπο ίΞπέαΜι1ιπιτιιτ ;_ Η κε
πμπί8πι εοιπἱπἱιε ει€.ιτιιι·. Νειιπ Η εοι·ροτε πιιορἰαπι ἰπτετἰεόὶο Γεωπ
83π£1113τ1ἱΙΡτοΪ€ᾶὸ πιω ΙΞπἰε , παω ΕΜ απ αφιέτπα:ιπτιιπιώε ἐπ- ν
εππεὶ ρεττἰιπεετ;ἰΠ:ι τωπεπ1ξπε τΙπποπτ είΤε παμπ 5 ειιιπ ία·ρὲτεπιιἱ ›
ΞόπἰεμΙο Γιιρροϋτο τπιιΙτιππ 11ιιπιοπε Γοπίἰτπ ει: «πω ειιατκίε:ιτ; ν:: ·
ίδτὶε πὁτπτιτηιιο8 (ῖπχπιἰοιιε Μπα· :ιά πιατα: εειΙοι·εκπ οπτεετ . Ετ .
€€τ.ὸ Η 80π£τατἰπιπτςιι€ ντιίαετεἐ ατε ὶρί-ει @πάπας ΡΙι.ιε νἰτἰιιπι ἱἔπἱ

ΜΒιιεπά1ιπκΠΗυππίπφιω.Οεττ€:5.ΒπίὶΙἰιιε Μπι.3 .ἰπ Ηεκαετπ.Ξτπ

πιοτιίωπάΙΙππυηπατυπππΒΜπιπ Μππτο.πε , πω. τεΙΙιιε ὶπ μπαι Υ- .
.παώ Μπαυποπε;οπιιο1ιιεΒατω,γ:Μεπ.πίπμιο,οπ: ταπτο.πιππαα

-

°
/
/

παπι

Π: ιζεπἰτ ποδτίωατε ..

5:

πω· ντιπ εοπὰἱάετἰι: Πειτε , ππἐε.ε;ετετΞε εΙετπεπτἰε ποπ τοροττἰππε·
τεΓροπε!ετε νἰἀετετιιτ·, Μ! Ιοττεο τιιπετειτε ἰπτετιιπΙΙσ-ε ετηιιε·επριέι χ,
ειιι:ιττιπεττιο νετπιτ,πεπτιο επεμ:ιτιοπε εοπτρΙεόπ νεΙεετ,_εκ·ιἔπιε ως:
Ιοτε ειιιιισ.ττιεοπτϊετεπττε ταειοπετπεΙεπιπιπΡετεπππτπ είΐε· εκτΗ:ιτπιι-=

ιιἱτ.ΐαπωτπ,ἱῖιςιιἱτ, Μπτστί: πατασταυεπ τα πωπω; κίήνυππ Βαισ6 ΙΜ·
πκαίωσηαε τ·σευπάίι·ίί::, π:: σέ κι'εψ-πιτο: ·υ 4τιε/ἰπε: ιρ/ιι: οπτικά σστῇῖἰ#
Μτἰσπἰπεαωἔαιιἰστἰω σύ ίεπίτ ·υίτίότι.τ αξ/τιωσιατ,ψβ:·Μεπ ·υα!ε

μη. Ναπ: τξαίροπάσκε εκπέϊπ,ωεκβυθ πο· άτβώιί2(ίπ πιιππεκα:αεπἰω
Ι -ύψετικάτωτι τοπσΡιππωττωπιτ ΡΙσπθ ι·ο8πθι·στηκαπ:παρττε
ἔπἰρῇ#ἔι τωρυτ·ί.υπακάπ αεί άαπιτίυπευπ· ; Θ· ςιιαπΙτιω.·ε2ἰσω. @ή

βωρ:ἐ`:,ραὐπἰἰ4ιιε τεεευΜετα υποπσκετ,ποπ ἰἔρτοταιιἰ£·. Ηεπεεε;ο Βα
ΠΗτ Γεπτεπτττιπιπεε σ.ΡΡτοΒιιτε ειιιΐιτπ ,_ πεείιππτοϋπτε ε πεε1ιιεεπιττι
Με είε άτίριιτειπάτ Ιοειιε,νττἰιτπ· ρεειιΠαττ Πεἱγρτοιιἰτἱεπτἰἔ.ρτυετετ πε
τιιτατ οτότπετπ, επ τεΙεττεο , πατα ΜΒΡ:ιτο τ:ιπάεπι πιιτποτε Γετειοτττπἰ

εοτροτειτπ ί:ιιιτΠτιπτ αΒἰτε “Με επ , εκετωπάιιτπ.Πτ ιΠιιάϊοτΒΒνπϋ
πετίἰ τπεετιὸἰιιττι,νεπἰεπτἰε.ΩΙιτἰΜ ὶιιὸἰεἰε.ρτεεπππτιιιττμ πιιοτιδεδικ
ΜΠει ειρπάΈ.αάεπτίππτΕπ. 7: Ι)πι..τπίπτ. επρ.τ·9ΒΡτεειππτε όζ π-ποΤ' έ»
ἔλθκ,Πιΐρ ἔςαι: & ΒἰιιἱπειεΙὶτετυε μιΠϊτπ Ιοπιιιιπτιιτ, ε1μαπάο (_ΡΙΪ96. )

Ι8πἰ: απ:: ψβιωΡωσσά: ,. ό· ίπβιωτκαὐίε ίπ ι·ίταώα ἰπϋπἰεοτ ότι: .
$ετιεο ττιπτίτιπ εοπΙἱΙἱο. πεεε:τΒαΠΙιο.τπάτε:ιτε·ρΙ:ιειιἰτ,γτιιτ€ιιτπεπ
τι ὶπίἱττπἰτιιε άερτεΙιεπάετετιιτ , πιιοἀἱἔπετπτπἔτπππιιαττι.ὸερτὶττιἱτ ,
πατα ΠΠ ὶπἰεόὶιιε εκτιπ8ιπτιιτ :. ἱπ.πειε ίεΠτεει: τετιιιπ νπἰιιετΙἱτιιτε ,γ Η
τε.ττοπεε ΓιιΒάιιεππτιιτ , ΡΜ τπιιΙτο τιςπετιιτπτπ:ιπτο.ε ΓοΙιιττιιτ @στο
ίοΠἱεἱτιιπτε , ιιιιππι·τ8πίπττι επτἰπ8πιιτιιτ πιιτποτε;εοπιρτὶτπεπτε ..
Ι.ειπε Ρτοίεότὸ τεε ὶπ εοπετοιιετΠεττι ειάάπάειείτ ~ ,._ ΓιιΒάτάττ·Μειιιτοεεπιιε,μιεε νείιτο. ἀΙΧετἰπτ,:ιτπἱεὶΙΤττπ:ιετιΡὶτα : πει: ὶπτπειιμειὡπιτε
εκτΗ:πτιο 2επι€τπειιΞεπττι Ργτπειεοτ:ιε ρτιιεεεΡτιιτπ·, πιω ἰτειτοε ποπεΠε·
τττττεπιιοε άοεεΒ:ιτ5Ι8πεα8Ζαάίο-κοκ/αατατη ντ τπι:ετΡτετατιιτ.ΡΙιι

τε.τεπιιε ΠΒ.άε ΗΒετ.επιιε.πετπιπί Πε1μιάεττι πἰε.σ.πἱττιιιε ξιτάεε:.τπιπΉ
πιτε Με άτίεερε.ιπττΒιιε τπτετιιεπττε· Πεετ Ρετ πωπω: πιιτπαππ:ει
τετπ. Φτετε,_ντ μια») Μετπ ἰρίε, πιά σ.ππωττιπαπε.ΠεεπτεΧεττειιττ
Ρτπάσ.τιιε,[εάειΒττ:Π επττπ Ειττεπτεπιιπτ, _ΟΙχτττρτει.Γιιει.ο.Β Απιιεε.εοτπτπεπά5.ι:τοπε ειιιίπτωτιιε·οάε. τ. τΙΙ:ι.τττ ιιπτάειπ- σπιτι. αυτο εοπτετε ,
φοιτ!επιιτπ:ιε,τιπ1τπτεΙαετοπεπιτοπεπτεε,εκεεάττ,ποε;νετὸ ειιπιτεπε·

:>.τάεπτετπτετ ποάτειεπεΙσπιε εστιτίαιπτε
.χριςπιι με`τι|ὅδώρ; ὅ δἔ
χρυσος,αιθομευου σττΐρ
αστεδιαπρέπω τι:
10%)
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ΚΗ,μεγέτοροε ἔἔοχει πλέ·τε :
@ι πιιτεπ·ι Αειιια ρτεείριπτιππι από όι8πιτειτι , ρεπιε Ι8πιε Επ18οι·ι

ι:οτιιρτιτιπ:> ποπ Ιεπεττι Λεια ροίΗιερετε εετιίεπόπε ε!! , επτπ νπεθ επ
ιιετποπε πιεπίπτει , ππτειι ίεΠιοετ , νττίπίτιπε εΙειπεπτι πορΙΙὶτειτεττι
ιιιεεὶετπτ.Ροττὸ πιω τιπιε επιρπτε.ειοπι,Π ε.ετιιιε Με τπίπεπετπτ, ντι
Ιπετιε ὶπίἰτ , ποπ νιάεο. Οροεὶ Η , νε επ εριιεΙ (:ιεετοπεττι ὶπ Ι.:ιεΙιο .
Νυπ ε: τω,πωι @ή , π:: επακ:,ρ!ωίθα: !σε·ί: ·υ:ϋπιιι·, 4τ4εἴΜ ευπίεί:Ιδ ;

ππΙΙ:ι ε Ι8τιε δε Αππει είΤε περα ιπτετ εππΞεοε εοπτεπτιο . Ωστε οπο
πει: εΙεπιεπτε αετετιε ρτωπατε, ντροι:ε πι! νιπεπεΙππι τπειειτπε πεεείἔ
Μπι , πτ8πτπεπτο εΙΤε ροτείε Βοτπ:ιππ Ιειε , πιω τετπιπ εεριτε.Ιιππι
εοπδειπππτιε τ8πιε δε :ηπα ιπτετεπεερετπτ: ιπτετάιδεο πιτπιτππι επ.

εππι τετπτπ νίπ , Με οπιρπε οττπιπ παρετε εοτροτε ποπ ροΙΤππτ , πι:
ρτοιπάε πω. εοπΗ:ιτε πεππιτ, ρετιπειε ρ:1ρερπεπτ τε , ὶπ ιιιιετπ εε. (επ

τετιτἰε. Με. Επετειτ,:ιτειπε Η εΙΐετ τποττε τππΙτειτπε.Ηιπε Οιπερπε Βρε.

ΡείΕ.Απ 4140εἰέτι Μ.:·υίτξεισαβ ε·δ,ΜορετιιΜίτ σκιά: φπα νε ιΠε ιάεπι
ρεπΙο ίπρεππε εειπερ:ιτ
()ππέτ:ιτπτπ εοπττειτιο; ίετπἰπει τετππι
_

5ππι: άπο διίεοτάεε,Ι8πιε,δε νπά:ι,Ι)ει .

Με. :.Μετε.ιπ.Γπρ τπεεΙ.
Ωπιρρε νρι τεττιρετιεπι ἴπτπρίετε ρππιοτππε ειιΙοτειπε ,
()οπειριππτ , δε πρ Με οτιππτπτ εππ&.ι όπορπε .
Εππιππε Π: @Με ειμαι ριι€τιεικ , νειροτρππιιειπε οτππεε
Βεε ετεε.τ, δε επΓεοτε εοπεοτερα τοετιριιε :φαι επ .

(πιππιοπειτπ επιπι οτπτιἰπ ει: εφέ οτειιτπ ό.πεετε , δε ιπ επιπ πιο ἰπτε
τιτπ τείο1ιιιεΙΓετετετ ΤρεΙεε ΜΠεΠπε, Μεοοπε δείππ&οε τεττοε επω
πω ιπρετετ, νε ρππιοτε διΙΤο!πετεπεπτι Οοπττε νετὸ ΗετιιεΙιτπε Ε

ρρείἱπε ίοΙιιπι ιεπετπ τετππι οπιπἱππι ρτιπειριππι πάΠτπετετ, πε ρτο
ρτετεε. δείππει:οε,εΙππΠ επι οτΞείπεπι Γπ:ι.τπ ι·επετίπτοε, ετετπετιάοε εί
ίε εΙοοετετ;πεε πρ Ηετο.εΙι το άιΙΐεπτΙτετ, ΑτιΠ:οεεΙε τείὶε Πρ. ι . Μετα

ρρ.ίππιτπ.2.αιρ. ι .,Ηιρρείπε Μετεροπτιππεπὶ ι1πο ιεπεπι ετπιπιρΙπ
Με Ιοεο ρ.ιριτππι ίετιριτ ()Ιετπεπε ΑΙειε.Ιιρ. ι . 5ττοτπ. ; δε δτοιΩ1 ει

ρπά ΡΙπτετε!ι. Πρ. ποπ. 5τοιεοε . Ιρακ/επεσε :κακά Με ερεει·επε τ
()οπετπεπτιπε τ:ιπιεπ ρρι1οίορρεεπε νιδεεπτ Ηιρροπ βρει5ιππε, ειπι
τετιιπι ρτιπειριπιπ 18τιεπι , δε Αειπεπι ΙΕπιτπερει: , ντ-Ιιρ. 3 .ΡνττΙιοπ.
Ηνροτγρ.επρ.4.τείεττ $εκτπε Ετπρντἰεπε. Νεο ιπερτε,άε εεεΙο ίετπεπ
ιεπεππι εεειώΠε πι τιιε.τε , πι: πειτειπι ε Γρππιέ νεπετετπ , τιιιιεετε Ροδ
τα , ντ , εοπιππεποπι Ιεπιε ιιεςπε Ηπιποτιε πωπω νιε :κι νιτε.ττι επ
ρπεπεριτπ ιπεΙΤετ,ίπιπιΗσετειιτ.Νεπι(ντ Υπτοπιε πε Ιιπ8πα 1ετ.Ιιτπ4.
ο
νε

Ι): πρωΐ.: πσἐἰἰἰωι:: .
κι ι ο: Με πιά οΧταπτ,νοοΙΒι1ε κατ) πω: εοψ::: ·υ&ἰ πίππίπ: π:·έσπ;
απ: πωπω· Με:: , απ: ίπ:ο:·ί: , απ: ›ππποΜπί!: : απ' Με:: .π:::: πο·

Γ: απ:: ππΜ ίπ πω:: π» από:: , :ί7_βίοπ απ:: , ίπ είπω πα::::·π π:: πω
_/:7:πάιιπ: απ:: ω:: π:/›·ι2ο:: |πό'π:·: ποπ ·υπ|: , (ΜΜΜ: Η:: :πρε

έ?π:. Ι8ἰ:ιπ· ΜπΓα π::/ξεπεί: ιίαρΙσπ,:Σπί: ό· ηπα. Ιιἰ:ὺ έ:: ίπ παμπ: π:

Ιίπππο αέπί::π:ππ,πποέ:οπίππ8ππ:. ΝὶΠ Γ0ττἔ δ: Μαϊ ω Π101°οε Γρο
όπιπε νίΓπ πω: £2ΠΓε1)€Ι1Γ , νΙ›Ι Γο τππττἱπιοππ ΓροπΠοπο οΒΙἱπειΓΓοπτ

ΓροπΓἱ> πιιρτΙ:ιΓππο ΓΗΡιιΙπτἰ ΓιιὶΓΓοπτ,ποιιπ πορτα Ι8ποτπ δ: ππιιο.πι ἱπ
ἱρΓο Ηπππο τ:ιπποτο ἱιιΒοτοτιπ ; ν: ΓοἱΠοοτ ἱπτοΙΙὶπο:οτ , πιιοππο.άιπο
πιππ ἱ€πἱε ποΓπιιο πιιιποι·ο πιιοι·ὶοπόΙ νὶ άοΓΗτιπτιπ, οποσ. οιιιτοπι Ιἰπο '
αιΙοτο Βοτι1Ξε οίὶ & οτιοΓοι , πο. πιιΠωπ οΧ πομπο οκροάπι·ι οοιπιπο- ο

παπι ροΙΤο , πΗἰ πιιιτιιἱε οπο:: πι:Ρπο.Ιοτπ οππτἱτπτοιπ , πιω Γο νἰοἰίἔ
Πω οοιπρΙοόὶοοππτυπΓοπο:οππποπο νοτὸ ιΠιιτιπποτπ οπο ποπ ροΓΓο,
πΞΓἰ ὶυΒοπτὶ ιππι·ἱτο ΓοοἱΙοτπ Γο , ει:: ὸἰᾶΞε οικϋοπτοτπ ρτοοποτοτ πω;

ἱ8πἱε Γἰπιιἰὸοτπ ρτἰιιοὶρἰει ιποτἱοπἰε ΓΙιἔΒοτἰτ, :ηπα 8.ΜέΕΠΙ Γιιοἰοόὶἰ, π::

πιατοτπο Ιοοιιιπ οΒτἱποο:Νειπι δ: (Μοτο ἰπ Αοπάοιπ.πιικΠ. π: , πο: ,
ό· Ι8πί: :πυπσπιἰἰ απ: Ι:ππ:π:,ύ· ςβείοπέί:::!ίππη:α:::: π:::]π:πάί,
Θ· ππάρπ:έσπ:ϋ,.4πππιπ πεπο- Τ:›·›·π›π. Απ: οοΙο.ππ,ΡΙιιτο.τοπο ἰπ4
τοτρτοτο ὶπ (ξ:οθ.Β οιπ. πικάπ π. , ἱόοὸ ἰ8ποτπ δε επιπππ ΓροπΓο. τοπ
Ροοπτ, νο, ποπ. ἰεπἰε Μπακ, εποε ρπ:8:ιτ , όοοιιπποπτο οΓΤοτ , πιιΞιιπ

γποοτο πτὸοπτἰπιιο ίἱιιόὶο οπίὶἱπιοπὶπιπ ::οΙο:ο Με πω:: : Νο.τπ δ:
ΖΕπγροϋ,ντ Ηοπιε Αρο11οΗΒ. 1.πἱο1°ο8Ι.€2Ρ..π ι.οΙοοοτ1ρπ:ἰ:π::›π πο
:ππ::: [ραπ ό· Απππ:πρίπεππ: , παΜ Ν: :ἰ::π:π:ἰ: σπ:πἰ: |ιπ::·π:ίο
ππ:,π:πιι: ε.πρίπ:ίο .
ΙΙΙιπΙ τ:πποπ , :οποια Με (Ξ:πάοπὶοιιε , πο! ἱππἰε ὸἱ8πἰοπτοπι ποπ

πιοἀἰοοπιοτ οοτππιοπάειπάεκπ ροττἰποι·ο οι:Μοτο:,πιιοπ ίπ :απτο ο ἰ
πππτἰππι πο τοτιιτπ Ρτὶποἱρὶ:ε ΡπἰΙοΓορποτιιιπ νπ:ἰοτατο π:: πιο: ο
πο, πιιοτιππ ΡΙιιτππει οοππποπτει άοΙοιπτ οπο: , ρΙοτὶπιιο οοπιιπ ίπτο:

ι·οτιππ Μπα. , οι: πωπω: πο.Γοιιπτιιι· οπιππι , Ιπποεπ τοοοπΓοπο.πτ . δί
οπἰπι οοε οκοὶρἰπε,πιιὶ νπἰοιιιπ Η.ποποοειπτ ρ:ἱποἰρὶιιιπ, Ρποτοεγάοπι
$γι·ιππ πιπ Το::ειππ , ΤπειΙοτοιπ πιά Απιπιπι , Απο.:ππιοποπι πώ Αο
τοτπ,ΗοτικΠοιιιπ,ΗἱρρπΓιιιπ,$τοἰοοε,πώ Ιππο:π μπι: νπιιπι απ:: σ.Ιοο
πιπι ( πω: πο νΙκ πιιΜοπι )ἱπιιοπὶοε, πιιἰ ὶ8ποιπ ο ρτἱποἰρἰοτϋ πιιπποι·ο
τοίοοοπτ : ΜΗ :οπο Ρπγίἱοὶε το.τΞοπΞΒιιε ειρτο ::οπετιιοτο πω: απαί
ιποτ απ:: Απεικἰπποπὰτἰ Ιππιπτιππ , απο Απεικοποτσε Ηοιπεεοιποτἰετπ ,

:πιο Ποιποοππ Ατοπιοε,ειπτ ΡΙειτοπΙε Μαιο , απ:: Ργτππποτε Νιιιπο
το: . Νοιππ ρι·ιοτοτ Χοπορπο.ποπι (ΞοΙορΙιοπἱιιιπ,πιιὶ :ασεπ οπ8ὶποπι

Τοπ? 8: Με: πωπω: , ταππιιαπι οοτροπιπι οπτπἰιιπι Γοτπἰπο. ε
πω·
|

Π
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:ιτειτιττἐ'ὶ @οι ε6ΙοΒτ:Ι›ετιτ ΟΕτιορἰἀεε ΟΜιιε18ιτοπι & Αέτειτι , Ηἱρέ
μου ΙἔΙιεΒὶττιτε Ι8πεω·8«Αςιιιιττι ,Οττοττιτιετἱωε Ιετιειττ , Αςιιιο.πι ,·8ε
Τεττ.ιιτςΕπτρεάοεΙεε ΙΒικιττ,Άδτεω, Ας11ιατυ, Τεττιιττμντ πρωτ δει:

τυπτ Ειτιργττεπω.!ε8τΠε ττιεττιεττιὶτιἰ.ΙἱΒ . ί8. ας1ιιετ(ΜεττΙιεττι.τεΡ. ρε
τιιιΙτ.8ε ΗΒ,3·.εαρ.4.Ρχττ1τοτι.Ηγροτ. Αὸεὸ :Ιπσττιἱιιιιιπττιετι€ἰΒιιε ἔι πει
τυι·ἔτττΙῖτ:ι ντάετιιτ Ιειτἰε.ιιοτἱο,ντ,ίἰ_ρΙτΠοΙ6ΡΒιιητεε,άτςυε ἰωΡτείΪ:ι

ΠΜ καιω ςυεΠ νείὶὶεὶει τεεοΒποίοοπτεε , ·εοετοτει ηιιτόε1ττεΙεπτεπτε
ἱτι εοτροτὶΒυε ὸεΡτἐΒεττᾶετ€ττοη νεΙετεττττόσ Ιετιε εεττἐ Ποπ ὸιιΒὶτ2
τοπιο: . '@ιειτιττιτ:ιυτεπι τετιιτττ·εοττ!ὶ8τιετειεἱο ειττἰπτἰεττοτἱοτιεεἙΜΒε

1°Μ13,6;15 τκ3Με ττιεκττττὲ.τιεεεῖἴιιτἐαετΙΐετιετυο.αττιΒτέειτο φωτο ὶτεμ:τ
Πιτ8υΙετιοτι-ρἱἔεεω ·
Νυτηιιειιττττιττιἰ :αφτα ντἰΙἰτετεω εοτιπιτιειιδ.:ιπά , .ἰιηιτἰτ Πειτιὁιι-.
.Με , ὶτι ειτττπτιτττι τηετάΜταΙω τμιοτιιττά:ιτττ εοεἰτετἰο , ςυ.ι ,·ι1ιι:ιίἰ εο
1ιωιπ:ιωτιοη ε:τε6τιιή , ΜΗ Β:ιΠιτι εἰ ΜΜετατιτ , τιἰΙιἰΙ Ιειιιάατεττοιιο

τσιπ εἰττ:ὶ εΙτεέὶυε νῖτιτΡετιιτἰοιιεω . ΜεΧτττιατΙὶ, τ'ετεοτ,τ8πτε νά Ιτ
τεε:ἰτττιτιὸ,ίἰ οειτΙοε ττιετττεττηυε τειιοοεπιπε είΒντιτικτΐο8811€1'ΒΗΗ0

@Με τιετιιτει· εοτττΡτεΙτετιὸἱ_τυτ ,·δωτοτττττΠ π! νιι18ατεττι τ8τιεπι , τω·
-οαττοε·ωΓα ΞτηιιτΠττιιιπ ., ὸὶῷιιτειτΙσιτεττι τοΠε&επτυε ,τιεεττιἱΗἰΒιτιὲ ,
Με =νοΒίετωπιπτι ίτιρρετΙτ οτϋ , ηιιειιττιιττι Βεβγ1οπϋε , ηιάσπιτιοε
ραΙττιειΘντὶΙἰτατ€ε τεεεηίιτετιιτπ, ·& , ντ ()αΡΜίπε μπώ ΡΙστατεΙτιππι
ΗΜΒ;δγωρ.·ςιιαΠ.4.;πεττατ,·έωπ νσἰσὐταῦαπ!, αηικάεσαπια!απ2ατ·
4ὐοτεΜήιιὸκἰμ)/: ΟΟΟΙ.Χ :·υ:ἰἰἰ£αιιιωΖεπεπηΡτΔὐ:ακ” .1ΗΜΑΡΜα·

τετΞε ο.τττπταόιιετΠοηε ·ιϋ8τιιεττι νὶᾶετιιτ, (μισό οι τα ἔεττετἰΒιιε τιιιΙή
Ιιιιπ·οΙὶ :ΙΠἱΙΙ12Ι°ΡτεΒτΕτΪ1οΠιἱΠ€τΩ_Η11Οά εκ:ἰἔτιε νίατττ τ:ιΡἰειτ :Πηιιεττι:
ἱ-πιπιὸ νοτὸ τΙιιὸ Με ττιιτ8τε Ρτορτετ .ίετττειτοτη :ώ τιιτττι:ιπττετε ταο
ὸιιπτ,εὸ:εεετΒἰὺε:ἱ8τιεω οάετιττπ . δία Εεοτιεεςιιετττιτἰε τοτατι1ττι οτ
ΒἱΒιιε·έἱτευτττεᾶἱε , ·ειιττἱΒιιἴςιιεὶιτατιὶΙ›ιιε , & 8:1Ιττισ.οεστυπιττώαύ
αιητιηιιε τεττετἱ-ἀἱωτι°τιιτ;ῆε το;ιτιετι :ιΒ.ξεπεττταττΩ τεττστεττι τιτα

τὶ σ.ιιτ1τοτ είὶ ΡΙἰττΞιιε ΙἰΒ;8.ο:ιΡ.τ 6. :Νστιιιττώ απατη ., ατομο νάϋ
τιτττι ·Εινήσ.ττυπι τω εφτά Πεετοτιεπι ΜΒ. π. ττσ:ΟΙΒε. εαρ..4.@σω

Μετατωφέσπαππ.·&ιτω ςιιτ/απε-οάίη:σα9% αρνί: . 5ετρειττεε μι
τἰτετ.τ8τὶ€πτ ναΙἀὲ οάΠΐε 4, @τη ι1ιιὸτΙ οοιιΙοτυπι :ιοἰεε τΙΙιτττιττιτιιεπε
ΙπΒεΙεἱτ ωκεαίθα: ατΙ::υυυπϊασά: ?κύσ.τ ·υϊ|ιι.τ ή? , :ιἰτ Ιίωστιιε Π».
ι ι. Οττετιιιιττι·οοιΡ. Η.. ') ·τιι_ιπΡταεὶριιὲ ςιιὸά τ8τιτε π:ττιιιττεάαετίατυτ
νεητ:τιο, τιτΠτττετε.Πττωεωσττε, αρκά Μτι:Μιπτι Ι68τ: Με Βάση ΗΕ

:ιτττο8:ιπάεπι άιυέτ , φωτ:ι1Ξεττ·οπτειτστατεττι ἑι Ρωτώ ττ:ιάτταττι ΙΙ.Β.
τ 6. αφ. τ 3./›·ὺπ‹ἰε]ι·αα·ἰπε2@αο σϊσπάττ)›· @Μ Φ:_βηκα: ., ίπ
άμεωροτά: , μάτιατη/ι·σκίππω/α8στεβτρω:σωε ηι12Ωέεΐ38Φω

..ε

ω!

δε· ιέπί.τ ποὅἰ[ἰταττ `.
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_ ΡΙἱτιῆ τηιττιπιττιτο τάΙιιΒττιά:1 τΠτι: Βάτε, τιτίτιτΜπι, τιιιιρρτ @τα Φ.

_1ττἴτι·ρτκιτἰε εναι τωιω ἰτιιτιιἰτἱτἰεε ιιΙιτιιιειιιτιο τιφΙοτετιιτιιε ίιιἴτἰ
τιιΙιιπι τι: €ιωτιωτ τ:ιιτιιιίτιιΠενάττιτιωτ ;ιτΓττι·ΜιιΠττιπι , τιιπιηιιτ
ἰιιἰτἐὶἱε ττἰΒιιε τιιιειτιιοτιιτ φωτ εττιιιτ τιττιιιιιρΕτατιιτιι νὶὁττἑιτι, το
ττΙιςιιιιπι ττΒοτιιιτι 8τιιιιε ιιιιἰιιιειιττε Με ΓοΙἑτυτ Ποτ ρτοπιιίτιιτ τω
τιιαιρΙτττι . @παταω ιιιιττπι Μ: ΙΒιιτ ΓιιΕιΠτΙϋ αει ιετιιτει:ιτα :ιτιιιιιτι11ιι

ίιι€ατιώι τΧρτέτιτι ροιΙἱτ , ω ιιιττΙΙι€ιπιτ ΒτειΠΙιτιιίτε , Πω /α·κπι
Ρτωνκτω ίπ :α8:ιτ!).τ ίιαΜ Ιτέϊ'σ.φσΜ!ε: πω”, τίπβατ ἰιτπι@ο και

έΐα:·πιυπ /ι·ίδα: 2°α!το·ατο, τα· ·υτπετατα ίπβέϊ'α παπι· “Μπιτ , νι:
@τα (ΞιιἰΙὶτΙττιιιε Βιίο ΜΒ. τ. άι: ιιιττΗτιιιιι ΒτιιίιΙ. ίιιΒ ιιιιτ . Ετ ΡΙατιὸ
ιιΙἱςιιὶ‹ὶ ιιιοπιττιτι τι νττιτιιιιιτι τοπιρτιττιτιιάιιιιι ὶετιΞ ιτιτΠτ Ριιτει-'
Μπιτ , 4α0:ἰπδτἰ0πἰτ (τ:ιιτιριιε τίτ @εἰ Ι.ειιι-ιιιιιιιιι ΜΑ :ψ ιπϋττιιιΙΙ;.
° ιιιτττ ΑΙΒ:ιιιιιπι , Ατιτιωτι , & Απιτιιιτι) αΡαέ/0:108 τητα:: παπάί-_

παπί _|ὁΙΙ:ωτοπιιτιτκι=ιοτ:ιτ (ῖἰτττο Μ. τω: Πιιιιιι;ιτ. βαττ βιετιιίτω
ντιιτιιο τμτοτιτιιιιτιιιτ :ιτιιπι:ιΙ ΜΜΜ , πυροφοβία , Ειοτ τίτ @Με

ιιιτιίςιιτ πιττιι τοτττριτιιτ , τα α!). εε8ΥΡτι;τ ττττρἑίἴτ ίτ ρτοίττττιιτ
ΚιττΙιτι· Απ. Μ:ιτςιιττ.ΙΞΒ. 3 .ρ:ιττ.8. τιιιτι:Η. 3. Εκ φωτ 1ι:ιιιά οΜτιιι·Ξ:

τοΙΙἰἔἰτιιτ @τι ιιιίτιιΓοε τ1Ϊτ ίτι·Ρτιιττε, τμΡΡτ τιιιοτιιιτι ντιιτιιο τω” _
τιιιτιιτει ττριιττι:ιτ .-

*`

ΡΙιιτ:ι ίοττιιίΐτ :ι:Ητττ ιιιττιίτατιττιι·ι ίιιτττι·ιιρίτ Μειιιτοτττιιιε . Με»
Βιιιτι τιιτιιτττΠττ, ωφιιτ, οπιτιτ ίτωτιιπι ετιιιιε ρττιτςιιὶ , εισαι ἰἔτιτ
ίιιΒτιτμτ;τυπι ιΠιιπι ττίοι·ιτιιτιττ @Η τιιιοτιιιτ Ιιοιιιὶιιτε ( Η νιτωωι
ΙἰΒ.ι.|ΑττΙιἱτ. τη”. ΈιιΒιιΕοί:ι. ιιτιττειτὶο :ιττιάτ:ι.τ) τιιιιτ ει8ιττίττιτι :το

ιιτ τι ίτήιιά ιιιιτιιπιτ ὸἱΠὶάτιιττιιι νιττ.ιιι Ρτωττω ἱτι τ:ιιιτττιΞε, φωτ
?οτε οΒτιιΙττ:ιτ , :ιεττττιτ , νΙ:›Ξ Ρτιπιιιιτι ὶΒιιτιτι ὶτι ότκιΠΙΤπιιεϊ ΓγΙιιέ ς·ιτ
πιτιιοι·ιιαι νττιτο ναΙὶἀΙΕιε ὶπιρτΙΙττιττ τοΙΜοτιιπι τοιιΒιότιι ,ι τ.ττιιιτ

πιω , τω νιάττιιτιτ , ίτ ιη ίιι€τ.ιτι τιτττττἱτι τΙτόττιωτ : τι: τω Βασι
ιιιιι ττΙτώτ,& «Χωτω ίοριτ.ιτ ι·ο.τὶοτιὶε ὶ8πἱτιι1ὶεαιιἀτττ τοτρττιιιιτ,:ιτ
ρτορὶἱιε Βτιιι€τιωτι ἱΒτιΞτ ωωτω τηιτι·ιτι, τιιιτι ιΠιιπι :ιάΞτέτιτ @Με
ίοιιτττ, ττΙιτιιιοε ὶτιιιιτεττ, τοιιιπιτττἱτι Ηττα ίτ ωι€τω , τότε τιετιτει»
:τ , Ρτιι1ι8.εμιτ ΑττΙ1ιττττιιτ:ιτ ίιιτιτΙ:ιιιιττιτ:ι ι;ιττττ ,. £ττιωττω ὰτὸἰ
Κατ , νιιο νττΒο Ιιοικι.ιιιτε τί1”τ , νοτυπι τιτςιιτ @και τοιτιιιιιιτιιο

πιτ . (ΚτΠ ντι·ὸ @τω τ:ιΙοετ, τπτ :ψ ΑτιΒιοττΙτ Ϊ10Π10ἔ€τ1£ι1 :σφιχτ
8ειττ Μπιτ , ρι·ιτιιίιιτι τοτιτἰΗιιτὶ ό.τΒιιιΠττ τιιιπι:ιτιτι Ι6τιττ:ιε .

δα! ἱι ίαΒιιΒε, ω τ1ι.ιιιτΡτο!.ερΒ ίιιιτιιιε τιττ:ιτιιιττττιιτττ , :ιὶτ Β:ιιι-

;”

άστα , Ρτότι:ιι τττττ:ιττιιιτ > & τά-ὶἔκιῇτ νίιιπτέτιΙΙ Ιιοπιιιιι ά:ιτιιιιιι τπτ-

'

τιτατιιιιτ . Νσ.: τω” “τω”. τα!α.Πτ τητα ἰΜτπαΙε οπίωσ! [τα
πω: , νττττι ίιιιιτ Ματια; 15Β.ι. Βιιι.ι.·ιΙϋτ.τειρ. 1ο. απο ·υπωω·, φαί
·
Β
ποτέ:
!.

·
.Ι
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ομωένα>,εωα,

αοὐτϊτά ατμωεπτπωίΜποτω!ίΙστίξτμια: ώ ; οποία» ΐε?ξί!”έ :Πα ώ : :μια τιτιτιο·α·, μία πιοὐἰΙΙ.τ ά, ύ·[ατ_[ιιυι πί:ί:πη απο ακτίνας;
ταποκωτ. ΕπιιιιοτΙ τπἰτετε τπ:ιετε, Μη. οιιρ.9. νοτ ιτε πιιττιειπὶ·ετἱἱ-

πιτ ττπτποττειΠτατε, ποπ :πω , & οπού Ρτατεττεπ.ε , τω εοπίιιΙτο π.
Ριιται:,ε&οεπι ντίτιιτ πτειιπιεπτειττοπε·. Νυπ ατΖατιω , ἱποιιὶτ , ἐπι

ΜοτΜἰΙ:α:ἰ.ε νυμωεπτπω στ?, μΜπουτομ!ια σω!ώτε!εωεπτο οτί
2ιο· · . Ντιπ: σο:: Μπα: πατατα Μ: έτισμ.τ :|υπεπ:ί.τ , μ.: τη:α8παπ
Με [Η αιμα Μίωτω ω» , αιτών , Ι8πε ό· Αριθ; μενω:: Μισ
2ισπταίο.,, πίτσα” :στο ατά·τίπίτπι· , πιστευα ω”»Μωπ , μία τετ

ΐθ7Ι.% Μυτιτα!ε&αε/απ2, απαντω &εταπί·υττιπται· ε!εωεπτο : πω”

_β!ιι.τ απο» οι ·υ|π &αύε: , μυ‹ἰαΐε!εωεπτπω ίετια_βώΙίωσ , σα·Ι:#ε .
Εκ ·υστΣωμνφοπτίε:·ιμ μα: , κατ! πιστευα: έφτίυπιυπ , ό· με Μάι:

μ” ,/ πά·υτιαΜ]τι&!εναπτ , μία οντα ίπ [φωτο α! , σποτ: ίπ ἰ:πο . Ετ
επ Μα· Φ· [Η ί8πεποπροτά , [ο Μαι/ντὲ Μα . @με @Με είε
Μεπιτυπ › ή Ιασί: σε: άπο : ·υπ:ίε· φραπε: Βοπίτπυπ, μἰ ευ τω”, Μι·

ωοπα!εωβι·τίτπω :Ρ :οπσἰἰτἰοπσω , μἰ‹ι Μ ἰἰἰἱ/αππἰἰὶαι·ε :β , μοά
_ίσείτ Μπακ: .
Ηπα: τειτπεπ ( Μπιττοεεπιτε εττεερίτ ) Η :το νετἰτατετπ τειιοεετιιτ τει

τἰο, ὶπίρεείετπ ροττπε εΠ&:1, εμτ:ιτπ ίοΙτάει δε ε:ιρτεΙΐει ἰτπτποττειΠτετἰε
ίπεπετει νΜε:ιπτιιτ : μπι επτπι τα! πωπω ντα εοπίι:ιπττ:ιτπ ω·

ίττιιεπο:ιπτ εοπίετειτ ίι.ι8εικ τεπτε πιοΜΙττειε 2 οιτοεὶιιε τιτοιππεπτο
Εοπόιιε.εεεεάειε επ ετπίτιετπ Ιεπττσ.ιε Ξ Ρτοίει·ειτιιτ Ροτπιε ὶπ τπεάτιιιτι
παπι ντιτίιιτπ π. τπιιΙπΡΙεττ :ιτπιππ Βεπιιε , οποτε τεπεττι·:ιά τοτ άἰΙΙὶιπἱ
Πει σοὶ πάει τεπτοετοπτ , νι: επ πιιιπετὶε ρετίειιιιτ Π· ΡοΠε οιιτίεΙιτε πε
Με: .. ντΒετπ πο.πε @επι ειπππο , οεπΗίετιιε , Η νειεειτ , ειιτίοΠιιε

Εετίετιιτετε ε & ὶπ τπ8επτι παο :ιττὶΒειιπι τιιτΒέ , Πιιε τ; :, οποτε ει! νὶ
πιω ρτοο:ιε:ιπάαπι πεεεΠειτπι Γιιπτ ,ρτοειιτεπε , τω: .άεΙτείετιιττι οι:
νοΙιτοτειττε ττι:ιιετπιττι Γπροεώτεπτ,ΐιπε ρτὶιιειττιτπ Ιιππιτιεπι ίοιιεεπτ,
τοτε Ρώπα τποεπτπεεπτττε ίετιιπιπι, Ποτε ρτορπ:ιτπιπτ ίιτρεΠεόττΙειπ
τπίττιι:ιπτε ποθ ιιἀῖτετπ Ι)τιππ:ιττι ΓΡεθ::ιπττει ιπο!τειπτιιτ , οιιοτιιί

τιπποιτε Με ε1τ,οπεπι τεπε εειτετε ροΠε ειιτίιττπεε2 τιιὶττο ειτπιππ
(σε οπιπτιππ τπΒτιππεπω , οιιτουετποτεεπτ , επ. εἰΪε , με τ1ττετ8πε
παω πιιΙΙειτεπιτε ποτιιετιιπτ; ειεὶεὸ νε , Η επιπιο δπΒιιε ίιιοΙτιτιιπι
τ8πετπ, τιττειποι.ιε είΤε άεπιιὸ ίπ.ίπτιιεπάειτττ,_ νικ νΠο.τπ τερετὶεε, μα,

τετποτο τ8πε, [επ Γποτεέπιπτ οττἰεπτπεετἰιιτπΡτερεταπτε ,! ίειι ο ροτ
τιιπ:ι π! ορἰτἱεἰιιπι Γποίτάτα ιπΐροπεπτε, ροτΠτ ττετίτιπ τ:οττιττιο ε επι

εττ:ιπ τικ @εποε πικαπ ποπ ειτποπε οτππιοιιε Ρτοτππτ:ι, ίεά ;ιΙιφύ·
Βιιε τετποτει το.πιιιτπ Πε τ8πτε πεεεΙΙἰτο.ε , ρ1ιιτίπτειε τ:πτιεπ ίιιπε,. με

ι ε

τ8πε
`

Με ιζρύ: πυἔἰΖἰτα2ε .

ΙΙ

@πε ειόπιἱιιἱίἙτο ντςΜτιιτ; · παταω 1ι1ίςιι:ιε , ε:ιί-ιΠιε που ἱ8οοΒὶΙεε;
εκροτιἱτ Βοι·επειιεώιιε ἰτι Με ΡγτοτεεΙιπἰἔὶ : ει: ςιιιΒιιε όε α;τεήε Μία
εἰΙὶε οοτιἰεᾶιιτυ. ΗΕ . Πεκ επἰττιιιετὸ Γιαπ πω: οΒΓεμι·ει ὶωττιοτταΙἱτο.
τἱε ει:Βιιακτιτει; τιιι1δίεω θ] Μάσα ἰΒιππτι :Μ εφη ·‹ξὶίρειτεε νίιιε τε :
@εμε , ·οο.Ιοτεε εοπιπιιιπΞοπε φΜεκτι ΤρεεἱετΙἰττιιΙεε, εκιάιι :ιυτεπι

όἱΠὶτετιτοε τεπιίἔἰτἐ α!πιΜΜ.ιτε, 8τειάι.ιωιμιε ειι€επάο,δε Μηπω
άο αΞρτυπι ορω εΙειΒοτ:ιτε ,ντετττε ,ρετ·θεετε ,πιυπιιε κά! κτιεπτΜιι

τεΙΙἱἔεπτἱἔ ρτ:ΜΜε ; Με ᾶιιττι πιάσω εὶ εοπί-ιι6;ιιὁἱπε οειΠοι·ιιπι 813
άυοάτ , & ε:: αεΒιιε Γεω' ιι ρετεερέὶε Μ Μ , Πασά που ρ€ττἐἰρἰτ:Β πω· ,
ι·ειάοεϊπαπόο :ιέΜι1εΞτ έ Το ρτοτίω πι:ιτει·Ια οφεττεω ρι·οΒ:ιτ _, :κι

ρτοἱικϋ: δε--ἱπτετἰτὐε :· Ώυἰυε Μάτια ορεταῖἱσΡτωεὶρυ:ι· , τιιι:ιιηιιειπι
οι: ΙΕ:ιιίιι οοεαΠώτιοω :κ νιέΙιιτ :ιειΕιω ικι&α, ὰ £οτροτἱ8 :τιατετΙο Γε
ΞιιΜ.`το. ώ , τὶιιε μιτϊΕει· πα τιικιω Ροτειιιιτε £οτροτο ΤιτΒίἱΙὶετε κα!)
ΐοο:Π: 5··ατηιιε ἱιτιπιοτταΙὶτατε @ΜΗ . αιμπάοςι1Ξάεωταπο ίοΗιω ὁ
τεττιπι νΩΪ11€1°ΪΪτεϊ:€ άοΙετϊ π.ιτυτ:ιπι :ι1Κμιαττι εοη8τυπιποΠ 5 @και Π

Ι:ι πεεεΠ:ι1·ϋε :ιό ορετιιιπἰιιω ἰπίὶτισιιεπτἱε ά€ίὶἱτμτα εο€εταιιτ οτἱειτὶ :
Βιιιιιαπιιε :ιιιτεπι ειτιἱπιιιε :ὶ εοτΡοτε Μιιπάιιε ευπιἱῇε ΜΜΜ νά Ροϊ
Ιἱτ τει·ιιπι ποτἰε :ιτςιιεἱιπει8ἱτιἱΒιιε, ι11ιεε ΠΜοΠω ἱητεΙΙΙ8ει1ὰο απη
Ραταιιὶτ , Με ΒιεἰΙὲ Ρει·ϊτιιτ:ιε ἱπιρτεΙϊἰτ , ηι12.1τπύε ίεκιίιιιι;τι ΜΜΜ
ομΙο όεΜτιιτυμ τοι·ροτάε τπτωΕπνϊηειιΠε Μπακ ,τα :ιΙΞέὶ ἱτι Μετα
εο8πἰτἰοπεω ρτο8ταΠ ΡοττΠ. ΙΘπΙοἙ8ὶτιιτ Ιιιιιιιειώ -εηὶπιΞ 5ἰωιιιοτ

τεΙἱτετεω αιτειιιιε ὶπᾶἱεπτ:· , ςιι:ιτευιιε ὶηἐοτροτε:ιω εἱιιίἀεπι πω:ιι
ταπι :ιά πιω Μπι σ.ττΙιιπι ορἰίἱεἰπι ΜΜΗτιιε άεπιοπίΕι·ειτ . Νεςιιε νε
τὸ ιιττἰῆεεε τ2.τ1τι1ττ1πιοὰο,ἰτ1τ€τ ςιιοε εΙΙηιιἰ ὶΠἰΒετειΗ ςι18ίἰ:Μ , Γοςάί
εϊοςιιε εοπιΡεπάὶο, νἰτειιτι τοΙο:1·επτ , ΡΙιιτὶπιιιω ὶ8τιἰ άώεπιτ , (αἱ δε
ἴιιρὶειπεε οττιπεε ποιιιἱπἱεὶπιπιοτταΗτετ€πι οοπίεειιτἐ Μ. τ:ιπαϊ εε·Ιε
Βτἱτετε , ειτεΙυε ἱιι οτε οπωὶιιτι1 , που νὶιιετειιτ , ΜΗ ιτοταπι Βιομ

Βτετἱοικε, ηιιὶΒιιε ἴεἰειπἰετυπι Ιιιπιὶιι:ι εοπτὶπιεπτυτ ; 1ιιεει·πωπι οΙε
:απ . να ετιὶπι ςιιἱεςιιεπι Μ Ρι·οίιΜίειπ ιιοᾶιιωειίἱὶοτιτὶ:ι αἱ γοή

ιατἱε εοπτεττιρἰετὶοτι€ω , ΜΒ εὶτει1πιἴυίπ5 τετιεΒτ:ιε άὶίειιτἐεπε @Με
εκτ1η&;ε ‹ΙΜ ΦίρεπάΙα εοπιροπίέΙΐοτ , ντ νε! 1εθει1άο 2Μἰ€1Η`ὶ8 ἔ:
ίοιπὶΒιιε :ιΙἰεπι:ιω ίειρὶειιτἐειπι ΕΜ Βαιιτὶτεκιτ·, νε! Γετϋκτιάο ίι1ειτιι ὶτι
ροΠαοε άετἱ112.1°6$1Γι ·
`

° >Αά Με Ι):ιικΜιιε .

2 ςιιοά πωπω ::Η , ειιἱιιε γίαιω ω Ισπ

εὶοτα πεπ1ΡοτΙε ίρατἱει ποπ Ρι·οψα!πιτ εδω ; Η τα· ηιύάεω ω Πω
το.τεΜ ( Μι. :Μπαρ-πε σε ί ›έσβ: συ2ί1ϊου·)αιι6παπι Θκρεπά:ιτυτ,. Π·
ΜΕ Α,Μο , καμιά: κά; άιί·υάνσω ·ιἰσ2ἰ|ε8ιΖιιἰ_|ὅωπαω, 4α<#ϊ·υσ·

δτ8πΙΙ:ασδαπω μ ΜΜέάϊσω Μ[σικ ρω‹ω .. Ε2οαπΕπϋΐ· ἀβΨ·›
..· _
Β σ.
ω:
Χ
σ

.2)[>έ:α:ίο Ρ›·Ϊππ:.
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πἱτ ΡΙπτε1:2:ου:,::ίπ:π/ππί:::π:Γυ·ί: οὐ:ἰπ:π:ἰ&π: ·ια:1πίία::: π:: :σέ
Μπι πο::'::π , ππ!!:υπ χω: Γκάια: υ:εί!ί.:_/:πέΐπ:π , πΜ' ί8πί: θα::
ποὺ:: :ίί:ί :·φυ·πβπ:4:::; πυ::'αππ: ό· πω· :ί(|ξ·:·ίπ::π :ιθοΙ:::: . ΙΜ·
ππ:/πίοίί :πωσ παο:: , :επ Μ:ίοπ: ·υ:Ι:ί::::ί: ·υί:ππι ρ:Προππ:.;
Φπί: , πιό ·υί:::π ηπ!:ψἰἰ:π:, μυωπία πο:: απανω: οπιπϊύπ: απ::

#υ·:ϊ πω:: Η:ο:ο, Γτιτὶ: Γεώ, τπἰπἰι: :ιππΙο:οπτ , Η πο: Μ: οΠ&ο
μπακ:: ειιάἰτοπο, ἱπο:τὶοιι: ππἰοιιΓἀπι·π τοποοποιποιι: , πιιὶ μπώ.:
Βοττοπτο: Μος:: ροποπτ πιστοί: τππὶπιοπτ:ι ( οοπττ.ιοἱ οπππ :ιππ
ωππι,|8επιι:1ΓἶΙειοἱ, :ιτππο οοποΜοτο, δ: :ΡΓιππ οίΓο άοτιππ·ο οι::
πω.: Ζοπο :οπο (Σε. πο. 2.- ‹:!ο Πἰιιἰπ.) Γοσ:Ι Μο: ΓζιΙτοππ ο:α:Μ.τοο

ποπ ἰἔποτιι:οιιΙἱππ πΜοτ,8επά Γιιἔτπεἱπτπ ρω προ οπτπ:ιπ:ππ ν.ἱ
τω: Ιοππίπ: ρτοποοοπτο Γοι·οπάιππ Ροοιιοαιτοο . @πιππί: οπἰπι
ὶτπρτοοοπτ ΗοΠοάί τποπἱτιιτπ Πο. Ορο:. δ: ὸὶοι·. 74,7. παο ·υ::π: :ί
διων αρροπ::: :::οί!ί:, πσπιἰπ:π ἰἰἰπι:ο: β:: :επί·υπί: |π4:ρ·ἰ:πἰ:ἰπ:,
_|ἱπιπιππ: :ο :πίπ]:::·ίπ:π υ#::·:·Ι Μπακ:: , ν: ποτειιιέτ ΡΙιιτειτοοπ: πο.
7. 5γπαροΓππαΠ.π.. ΕΙοπειπ: τ:ιπποπ Ρτοάἰοί πω:: , Οπιπἰππ: :οπιίί

:π:π:::ππ:/παπΜπππιπ Φΐ::2π::π , Ιο.πάιιτοπο οιππ οοάοιπ ΡΙιπ::ιτ
:Γιο Πο. πο τιιοπάει Γ:ιπἱτ; δ: ΡΙ:ιπο ππτοί:ο: :ο οιιτο:ιτο: ρι·κάίο:ιτοπτ
Ηιιππο: νΙτπι που:: Μεοοτἰοπ: ΒΙειοὶ:ΙΙ: Οοοππἱ ποοοΙ:ι:, ππἱ , ν::

Γετἱοἱτ Αιπιπἱε1π.ΜπτοοΙΙΙπ.Ιὶο.3 π. δί:ίπ πω:: :ποπ π#::ἰ ,·

π:: Μπι:: 12%, π:4::: /αμ›·π:ἰ: ίππι2:ππ: :ΜΒ , β: :·πώ'::οπ: ἐν::
6α:·::π: π8::Πίππ:, Φβ:πϊ::·πέδ :πίπ/πί: ρ::::·ί: αυτ:: ·υ:/ξ·ππ::π· ,
απα:πϊπ:::· _/::πο:π_/πά, ό· :πποποπ :::·8α _/πθ_|::·:α:π /ϋ:π :απ/π
"°μπ: Ιπ·:πί . Η πιιοπ οτὶεππ πιιπο οΓΓοἱπ :ποιο ροίἰτιιτπ :παπά Το.:
οπτο: ΜοΓοοί: ΗπΙοππο: , ντοι·ιιππιπ οπ:ποπι οπιιοτιππ , ππἰοπ: ἰπ
:Μοτο οροἱρρἱῇ: Γιιρροπ:ιπτ :ιοΓοΙυτο Ιτὶποι·ο νοπιτιιτἰ, :ιο οοπΙειτο
τοΠο οοπήπο ΒοΙ8:'ὶ , πιπ ο:: τοπἰοπο: ροτειπτάι·:ιο , απτο :Μποστ απ
πο: ειιιάί!Το :πο :ποπιἰπί , πο: νιιΙ8:πΙ: πω: :ορπεπειτ . @εαπ ρω
:πιο οοπΓποτιιάἱποτπ ποπ τπἰπἰι: :ιο οιιτπππἰτοτο :ιΙὶοπωπ οπο, δ:

Γοι·ἰπππι ποίοἰο πιπά τοάοΙοτο ποτποποπ νἰάοτ , ππἐιιπ Η ππἰ: ἱτέὶ ἐπ
οἱτπτιι:, ο:ιπιππ ἰπ τποτοιπ , ἀοπτἱοπ: ροτοι·οτ που: ἱπ8πΙπιπ , : πιιο
Γο πω: Ιποοίποπτπ μπα:: :ο οοπππΕοπ: Γἰπιιἰάοτπ :ά Γοπι: (μετά
Γοοτο γΜοτιιτ,πώΓππί: ο: τοΓριιὶτ, πο:: οοτπἰποιπ ε: οτπτἰ: Για::
πω:: οπἱπΓιπο‹Ιἰ πικαπ οίὶἰεπὶ: νΓιι: ὶπ ο5οοι·ιππ , οειτπὶιππ μπε
Γοτοἱπι , ειρρα:ειτπ , οπιπ5ιππΓοπο εοπτἱιιιπ οοπΓοπΓιι :πωπω- .
Ψοιπ:ιάπιοάππι οπἱπι ΓπρὶοπτἰΙΓππο οοπΙῖΙἱο πω:: πι, ν: οοεπί4

πἰ ποο Ρο: ὶπ νπεπΙππι οοάιπποπο α! ρπΙΓ:ιπππιπ , ποο ει: πω

ροπππιπ οποοπτἱ Ιἰπω·π8πο: , ποο σε! ςΠΙοεπαπάυπι Μ: πιώ:
--

·

:.

:πετ

~___ά

**έ

ει εττὶοτεοταρετιιετἱτττΙλ·
, Με
@Με
εοτηἰΒιιε
πο!τέ[ίτατε.
ιιΓΡετο. Έτοηε
. Γετηρετ τττττΐδιτ
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τ; ἰτητηὸ ηεε τΙΙιττη ηιιτιιτιι ρΙιττητε τηάιητ , Με νἱΙΙΙεττιιτηΙιιἱτ: , ηες
@Με ίττΡο.ηττ, τω: Γειτο.ητττττε οΜυκττ , Με τείὶ:3 ρτοτδυ.:Ιτ , τω»

ηιτάιιτη ρΙειηἰτ 8.τεμ1€τη0τ1ττ€1η ΡτοτηΙττ τη ειιτ:η:ιητ , νΙ›τ αυτη ντττικτ-τ
(ο τηοτττε ΓειτεΠἰττο άττητεαηάιττη ώ: , ετιιἰη τά Ιτητηπηιτε παταω ἱΠ5Ϊ9

ηητετἱττὶΒιτεηὰηττι Πτ, ίττάροττΕιε τττ8ηττιιττ; @Με ηττηττηιη τατο
ε.τη:ιττότ ντ ρτεια!ττει εἱιτη Ιἱτ , ροτιτττ ω τρίο. ειΙτηηὸὲ ορροττιιηει τω
Πάτα εοτηΡειτειτε: Ιω Βτιτττη Νιιττττητε ρτοιττάεττττ:ι σοτιίΕττιτττ: , νε
ηση ω. οιητττιτ , ττιιΠαιτε νται αΙίτητ,:ιο τηίτοητιιτιιτ, Ιτοτητητ , τ1ιτεττηη
επάτηοάιιτη Βτιιττε, ἰηρτοτηρτιι είΪεητ , στιιτη ΜΜΜ 8.άωΒοηά:ι ετη ·

Ρετ ρητερειταττο , να: ΡτοείοηττητεεείΕταττ εοη8τιιετεητ ; ίεά ίτιττε 1134
Βιιττ τΠιτητ τ:τττοηε: άοη:ιτιιιη ΙοειιρΙετέ'ιίΐο τηΒ:τιιτησ:ητ:τε, ετιττΒιιε ροί-τ
1έττη τση ρτοείέητοτη Ιὶιὶε τττεάέττ ἰηεοττττττοἀἰε , Ρτοιιἱάοτε Γ:ιτι.ιττ, δ:
· Η11Μτιιητίιιετττ, οττ2.ττ1[€ταττενοΙιτρτ.1.ττ. Η ειιττετη ετ.Βίςιιε τ8ητε
ηοη Ρετίἱεί ται ραΙειτττ είτ ,· ντ: Γυρετιιιιοε.ηετιητ Ετ ΡΙιτττΒιιε εττρΙίωτο :

Ιισε αύτη αΒιιττάὲ ε!ειηοηίττειτ ΡΙειτο τη ΡτοττιΒοτιι, τῖιΒ6Πεὶ Μέι , τητα
ὸ/ἱεἰτιιτ ΕΡττττετΙτετιε οτηττοε ρτατεΙ:ιτε.ε πατατα: νττεε 2.ΙΞ(1!.1θ ίεοιιΙτατεε ,

;ίά νττο.τη τησηάσ.ττι ηε:οείΒιττειε τη ν:ιττει Βε1ττο.τιττη ΒεττετιιττατηΠ
Ρτσητ6τείτιτάτίτη, ν:: Πτητ1τττρωτιετ, ςυ.ο 8οηιιε τ1ιιτησ.ηηιη οκτω
τοτ . Οαυττμσ ΜΜΜ _/24!τιτίτ &τυπωω πάστα τοπ]τιίωκτ Ρωπτετέτετιε
ποπ ίκτιεπέτετ, [ιιττιζοτιίτ Ρ”ΜΜπί Μπεττωμσ απίύτίώτω ρατ·ξτετ·
απ» ξεκεβψεωίπω . Ναμε επίτπβετί μανα; , ν: αιωβηθ Ι8πα
π.υπάετε:τυ· μιά, ω! στην» υτετ·πισ . ἔσω έκαμε /σ βουτίκτυπ τ
8επστί Ρτ·σωστβειιτ τ»ωΖω @με ΑΜ _/Ξφίεπτίαω , απο υέἔΪαυσ /τφη

ρώτα , αυιβασί [αυτια. ίξτ:5.τ€3άτηίτ11ηάΗΠ1 ηοη ντάστητ, ηιττά

ω , φωτ »Μη τ:1.τττητη 18ητε ττΠηιτιιε εΠ ,, ντ νίιιιη εκ ἰΠο
εο.ριατ.
η
Ετ: ετιιττττ:ιη τη! εοηίτττη:τηάατη εἱιτη Ξι νοτοτε τηοτΒο , τ:ιτττι ηοιηε
τεητ:τ.ττοτιτηιτε νειΙετιτὸὶηετττ , τητττιτττ ιμι:τητιιτη Ρωτώ ττΞητε ; ΗΜ
τατεαηάτ 5η: εΧΙειΗττιιώηε τιετιιὶ,ίἰιιὲ τττΐειτττεττάτὲ εοτροτε ΗΜ
τιτε ηοττττ , ΠιτερτοΙτετεττάτ είττη Εκτοτε ηιιτηοτοε εοττηρττ , ίτιιθ:

τηοττ›ἰ εοετετοςιιτη τιτίειτταΜΙοε , :τη ιτε ττη;ε8τει τηετττηττι εκοάοητεε ,
ετττετττηττ.τηάτ . ΟηΣιτη πτωση ε:ίΤετ ετηιτοττηροτίο6ει ίἰιτὲ @τη αι:
ατΙΙὶοηε Μεάτστη:ι2 Νεφτε εε ίοΙτιτη , φωτ Οττνιητετε εκετατωττο
·· ηὶΒιτε τηητττει Ριττειε ττταϋε:ιτηοικοτιιτη :τηττηιιε , ρτη8ιττοττε :ιάιητίττο

ηε τ:οτροττε ΠΒοτ.ιτεε , 6ΧηὶΒοηε ΒιετΙοτττ δε εττρεάττατττ νο.Ιστιτότητε
τ:ιιτο.ττοηετττ ροΗτοετιιτ: δα! δε νηΙ$αττετΙΙα , τητα το.ηττττη εκτΙΗ>

τηεττοτττε Μαϋετε , ΡΙταττττειτ:όροετε ττιτιτιιτηΙικττ ,_ει93τοττε ταητιιττ1 '
Β

;

:τ.ττεττ
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ή Βιβιττατίο Ρι·ιίπισ ..

τα πιοις[Η2 ;, Ντιιτιήτι τιιιπι:ι.Βίτιιιτιτιιτ Ροίΐττ :τικ ττιιιιιο:τι τοι·
Ροτιιιτι ιιτττιτιιΙτειιτττΠιοτιιιιιε Ιττττιιτττ , τιιιτ μια τοιιττο.ιιιτ Βι
τιιιωιωτ ματια ιιιττΙιτ:ιπιτιιτ:ι ήτε νιιτιπιιιιΓΡττιτιιι ττιιιρττιιιτ .

1τι;φω Ρω [ιιξ Γειριτιιτιἐ ιιιττΠιστιιττε Ξ.εγιιτιι ιιι Μτπιριιιτιτο
ΥιιΙαι.ιιι ττιιιιι1ο ΙιιιτοτΜτάιτοε τ.Ιιτι:ιιτΒατιτ ,ντ τιι ΟειΙτιιο Μ. 5·. τιτ

«ΜΡ. ιιιτάιτ.ίττ. 8τιιττ.1. ταιι.ι. τοΙΙιτιτιιτ, γι» :ιΙιτιιιοτ ωτιΡω
πιιιτιιπι τοιιιιτιιτιιάοτιιπι ιιιττιιοάιιπιτκτιιιίάτπι ττιιιΡΙι τιάγειε άτΕτοιιιρττιιι τοπιιιιτπιοτττ.; ξττΙ ιιτειιιτ ιιοτ τιιιιτιιιιι : νττιιιιι τ/ί θ·

ι

ιΜτ ε8,,ιω πιτἄτσ· Με. ( Ριιιιιι νοτιΒιιε. ντα· ιιΒ.36.τ τιμη. )Ρτ ί

ΙτιπΜ , μια [Μι ούβιιι·α:ιοκττυπο·ατιτατ, @ει-Αττικ ›πα!α]0,
Μίκι· τωιμπ ττι·ιιυπ α!. Εκιμάστία:,Φ ΗιΜτττα:τ.ι ίάπιοιιβι·α
ιιτττ_ :ίίιιτιή: Ισά: ..
$τά :ιΒιιιιιιΡτιιτΙ:ιιιι τιιιιτιτιιι· τΙΐτ Μπιτ άιίριιτειτιοιιτπι ιιιοιιιιιιμ ·
(3τειτιοιιιτιιε , τιττ τιιιιτιιιτ ιι:τι·τιιάιιιιι ιη ιττιιτντιΙιτει.τιΒιιτ ι:τττιι-ίτιιτιιε , φωτ 1οιι€τρΙιιτιτιιιιε τΙΐτ άιΒιιττΒιτιιτ ιιτιιιο , τιιιι τι:ιτιιτειιιι
ι·ιιιιιττίτιιι ειτττιιττ: τιπτωτιιΓΡιτιττ . Ντ τιιιιιτιι, ιιι‹ιιιιτ , Ποτ τοτοΙΙ:ι.

τισ τιιίττάτιιιιιιε ,ιΠιιιι Ροίτττιτιο Ιοτο οιιίττιισ.ιιό.ιιιιι, ειπα! , ΠιΒιιτπι
τιι_ιιτττ ΜΜΜ” ,ι τιιιτιιιιιιε τ:ιττιιτ 5ττιιτοι·ιι. νιτιττττ Ροτττιε, δε τι»

ίτιιττπι ειΠοτιιιι ,_ ίτιι ροτιίιε Ιιτττ:ιε τΙιιτιιΕπιτ τκειτει.ττιτ τά τιιιιι πιο
ιιιτιιτο ιιιιτττττ , τιιιιι τιτιιιτ ιιοίιιιιπι τοιοιιτι ντιιτπι τιιιτ,τιιε ωστι
ιιιτιιιιιιιιιττττιΡισ.τ. @τω τιιιιιι μοιιιττττ ν:ιΙτει.τ , κιτ ιιιττιτιιιτίὶἔ.
ιιοτττ τιιίτιιτιιιιιιιτο ρτ:τίτιτιιτιιπι ττιιιιιιιτ τιτρτττ:ιιιτι ττάτιιττπι Βι
«τη τιττάιτέι τιιττιοίττιιό:ιεθ ντιινττὸ τιιιιιτιιε ειιτττέὶ Βιτιιιέ ίτιιιτι

τιιτιτττιιπιιτι εγτιιιιι εδτέιτ 8τττιιτιιιτι ΙιΒιιιιιτιιιιιτ, τιιιιτι ίειτι1ιιιε,
φωτο, Ειττιιι πάτε ιιι ματι» τοιιτοιςιιτιιτιο , ρτττιιι·ιττε- τοιιιιιιε ιιι
ττιιτιποίο ιιτττ οι οττιιιιτ άτιττιττττ9 5ιιιτιιιιτ ιιιιττιιι ίἱ8ιιιιε, φωτ
Βικιιιοτ;ι άτιαιιιιτ ,, ιιιιτιιιιιε ιτε, :πιτ νοττε , τα τιιο.ττ.έττττε :τί

ιιοιιάτττ Ροίΐτ τ.οιιίττ.τ Ρτο ιιωω τοι·ιιπι , τιιιι οττιιιτ:ιε ιι:ιίττ ιιοτειε

ιιιττι ίτ τοιιιιιτιιιιιιτ. Τ:ιτιιιι ειιιιιτιιτ , ροΗ: ίιιιτιιι σε τοστ τω πιο
τιιε , ιιτιιιοτττ , τιιιιάτιιιιιιιτ ττίιιοτιάτατ ιο ΐτιιτάιιΙά , τιιι:ιπι ρεεε

οτιιΙιε ιιτιιττ , άτιιιιιιιι ιιιτιιιι:ι τοτε ιιιτιιτιετοιιίιΙιιι τοσιιοίτττ: Ντε

άιιιιιιιιΙι ιιιττΙιοάο. ττΓροιιιιιιιι άτβιτ. @τά Η ρω ί:ιιττΙσ.τττιιτιιι
νίιιι·ρ:ι.ιιττιε ιιιτιιε οιιτιιιότειιιι ιειιιιιιιἑ ροΙιτει Ιιιττιιι Με ιιιιιΙτιρΙ.ιττ.
τ:ιιιι ττάτιτιιττ , δ: τιιτιιε . ει. ντιιτο ττιε , 8τ Γ1ιιΒιι105 ιιιοτι.ιε, τω εστι
-Ειιίιοιιιε ετ Ετιτιιτιισ.τιοιιιτ ρττιτιιιιιιτι, τΙτιιΓ:ι Ιτιττττι:ι. 6.ιίτιιιτιιττ .
Ντ τω νττο ιιτ8οτιιιιιι Ιιοτ τιιιιιτιε ιιιιΡτάιτωιι τιιιιιτιιιττ.τιΒιιτ οτι
Πιιιιττ , τιιτιιιριιιιιι ίιιΒιιτιο , ιιι τιιιο ιιιιτιιΙιε Αιριι:ιΒττι Ιττιιιὶ

τ1τιιιτιιτιτ ιιιιειιιι ιιιττιιτ , ιιιιιιτ ΜΜΜ, ττΓΡοιιτιτιιτ. Ρτιιιι€ιπι
ι
“ τ
›`
τιιιιιι

ι

~

.Πε ιΣρι|.σ ποδίίίτατε .

·
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ειιῖιπ Μ: νε! Μ Γιιτίιιπι Ρτοϊ110ϊε1, νεΙ 1:ε&ε,ἱ ε!εο:Γιιτη €ΙΘΡϊΕπει)
νεΙ[Ξι Δεκειέόϊκι ΜΠΑΡ 3 ΜτΙ εἶπε. Ξι ΒιιιΠώ 111όεΧττε1Μεττα1%
πιει· οἀείεε

επε,νε ἰτιεςγτιατι:: α,

χ;

τ ν

ςιιἰιηιιενοεάΙεε εεΠει1εΈϊτ. Βεἰκι- ε ΙΙ
ει: νε (Ξοιιΐοτιειιιτἱϋυε ·εοπετιιεπιτεε 4

ι

π

Χ Ο έ- πε

Α

Ε 1 .' ο ν

πιοτιιε ΜΒεαε , όιιεατιτυ:Μηα μι-

Α

ι·ε.ΙΙεΙα ΑΟ, ΒΗ, ·ηιι:ιε Βὶπαε Μπι

ι) (Ι

·

ρε:;ιΠεΙοε (Έ , ΙΜ π! ι·ε&οε ει18ιιΙοε
άεειιΙΤετιτ ἱι·ι Ριι11&ΒΒ,Ε,Ο, ν. ΗΜ: .
# _
ΜΜΜ οπιτπεε εΙείιπτιετε ΡοΙΤιπιιιιε
Β
:ιὸΓετἰΡΕΞε Ρτο ΗΒΞτο εοΠΪο112τ1τἰΒυε ,
ι.
Χα Με ἱτι άείετΞρτο τιιὰἱτει· ίεΒεπι:ιτε !
Ο

λ :πε ειειιιωνπιθτε8. ω εηἰωΙὶτε-

9

Α

πιω Ε ·ἱιιἀὶε:ιτε @Με νοΙιιετἰτ , :θα -

Ψο

άεΓετἰΒετ ΜΜΜ :ιιιἔιιΙυπι ΠΕΙ::

Ε

-

τ`

` ·-

'

Η

.

-

~ ε” .'
2 χ

Η
.

ΒἔἐῖἱΞἔΓΞΞἔΞΞΞἙἔἐΪ έ'Ω2"Ε:ΐ έέ;ι1εέ:ΤεΕΗτει·ιιπι Η εΙεποτειπάεω
`
. Η8ιιτἐ (ΣΒΟΙ,λ
εοτιττα νει·ο Μ Ιιτετωπ Ε Πέφτει

Ε:
› Ε: ει 'π Η° ΝΗΣΙ Γ1_
Ν Ρ ΦΕ ε ΕΕΧΧ2

ΙΟΒΕ ντεπάιιπι ε!! 58ε ω Πτετειτει Μ

“`

_

-

ειιι;ιάκιτο Βενο . @με ΜΜΜ εκ Με άΙε8τωιπειτε ἱιι Γιιαε 'μετα
τείο!μτο Μ. ρ:ιτεπτ , νε ιτωὶοτἱ εΧρΙἰεατἰοπε ποπ ἱτιὸἱΒεειτιτ ; δ: Με ,

@τα ιιπιιιἰ , νοΜε, εΙυὶ τειιιτἐὶ ἱΙ18ετ1ὶΙ :Με ΡοΠετἱε , οπιώτιοΐαΡετα:ι-.
εκει εεεἱόετιιιπ: , εΙυε.ιηυ:4.πι με νείὶτἔὶ Βυιτιαπἱτατε Ριιεἰετιτετ επι

εΠίΠε . ΙΙΙιιά τειπιετι :ιώπ1:ιάιιεττειιάαπι ΜΕ ,Δ ε1ιιοά ΜΜΜ είΐε π»
άεΒει: Ιοεοτυττι ἰιιτετεερε‹ὶο ἴιπετ Πε εοΙΙοςιιειιτεε , ντ ΓεἰΙἱεετ Ρετ
ίΡἰειιὲ & ἀὶίὶἰτιέὶ:ὲ οΜετιι:ιτί ΡοΠἱτ ώ οξΒίεπιτε πιοτυ8 ἴειεἱε τοπι
πιστα.

Ηεωε ιιΒΓετιτὶιιπι εοΠοειιτἱοπεττι , :φωτ Μαυτοεεπιιε , ηώτηνε
ίειεὶΒιιε ρετΠεετε εἱοεετ Ο:ιτό.:ιιιιιε Π» η. τΙε ΒιιΜἱΙΞτειτε τ νε:ἱιΙτι

άιιπι τοτἰ Γιιαιυε ἰη ἱΒπεΙευεἱε11‹ὶο είπε εοπιπιοάει ρετειιττειπεε5 Πι
ΒἰΙΙΔι·ετ πω. ΓοττείΙε ειΙἱςιιἰε ε ηπα! εἱιιἴάετα άειττιτι:ι | Ρετ °άίΙδπ11ι!σ.Ι1

εἱεπι Ρτσετετἱπιιιε; αμα ηιιἱόεπιειι Βια, ντ νεΙίρδιιε νιιΙεαιιἰ Βι
ιιιιπι ΒοπιιιΙιιε @και ροωοετΞιιιιι ΡοΪιιετἰε; εΙυἶαντ ΡΙιιωτε!ιιιε ειἰτ
ΒιαιρΒ. Κοιτη.7. 024221 ΜΜΜ ώ ίπ2·επϋ.ιβώίω θ ρπἰωἰ: Σαπφο
σ·ϋιι.ι· Μπιίπσπ υ#δε ροϋ·ίσια!ί , το!επϋπυπ ' Ντιπ Παω ἱ8πἰ ΡΜ·
/σέΐπω , β·κΙ “ω” Ρώσσοι Μπι» εἰ κι
αΜΜπ ) #σωπικω
ΡτοΡτετεμιοςΙἰ8τιἱε ΡσἱοιμΙιιπιΙεΒεΧΠ. Τε: ιιωιιιτι_εαιιεΙ›ειτνΜ !89
να

Β
|

4

Μαιο.
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ΠΜ>πἔτἰο Ρύπω:

)ιυπ1τιππιπ τΖιἀαπττἱπ ντΙ›ο εοιπΒιιι·ετετιπ, τπτ ποταιιἰτ Ποσο ΙἰΒἐ
ο . @ο Ιε8. δε Ιἱτἐτ νείτε!τε νἰτἔὶπεε σο αππεπ ίπ ντΒε νέα αοιπο.-.
τεπτιπ·, φπα τεπποπ Μ ίπίτοοιιτπε στα δετ:ιτιιπι , ποπ τ:ιπτιππ πι)
στα ΡεπτιιΗ ) οιι:ιπτιιτπ εκ οιιοτίάέαπἐ , ΙΞιΙττιπ ίτοουτπτἰΠἱτπἐὶ, τού
άειικ·τιππ εοιπΒιιΡάοπτ . ():ιΙεπιιε :ιιιττιπ οπ πιώ Ροπτἰιπ ( (με οιιὶτϊ
ὸττετἱιιε9 τ:ιιπι πττπἰπτπι ἐ υπό ότοαΙττο ΐιπτ ίεπτἰ,:ιτἱ ριιπέτιππ ία!
τοππ τοππροτΙε , ππεὸἱτοι·ιιπι ΡΙιιτἱππ :ιΠἰι·τπτπτ ) @Με νοοσ.οιιΙο πο

πππ:ιιπτ . Ντε ρ!:ιπὲ εκ Ι8πΙε ποοΞΗτατο ία&ι1πι τπτ , ντ τἰι:.ε ποτποπ
:ιό άετε:ποττιπ ΠΒπἱΗεετΙοπεπι ό.ττοτοιιττετιιτ ὁ. Ρώτα' τ:ιπεπτε, '
ΜεασίὅΜ: Δω πιω. Ετ Κ21ΒΜΒοπ δὶτ:ι
. Α!Ρ π:ιοετο
. . Ι. Ετ. Ι)ο.Ιττπ
. ,

ίε&ειτιιε Έστω ε ΡειτοποπιιιΠαιπ , ηπα ιπτττ ΜυΙιτπε δε Ιεπιε νο
ατουΙα ΗτΒι·:πτε ἱπτοτετὸἐτ( τπιιΠτι· τπὶιπ ττὶΒιιε Ιἱτττἰε ΑΙορπ , δοιπ,

Ηο, @με ειυτττπ άιιτώιιε ρτὶοτέ Με τειπτύπι ἴετἱΒἰτυτ) ΔΜΜΙκ , Ιπ
τιιιιτ, τοπικα πισω ά Μπἰἰετσ8Μ2ἰυΔθ , Μαπωυπ ά εαΜτ!!Μαπσω:

πότὸ ντ ιπιππε κατ» πότε ΡοΙΙὶτ ΟρἱΙϋ Μτιττὶπἰ ίοικτιτειε ὶπ τω]
οιιι Ηει8ιτιοίο ειτάοτο άτπ:ι8ι·ειπεπτ ; παπι ντ πι άσε ναό. Ιει·ιοιτ
Ιι.ιΙιιιε (ζτιρὶτοππιιε , πάιι!2εη) ο·εο:/δ·ωρει· =υίπυ:/Μα!ίπτεπέί2.
_ ΝοπΡ:ιίΠιε επ πεετττο πιιπτ Π:τιιρωΙυιπι Οπιἀοπἰοιιε , ντ ντ νται
δπτ
Με:: , ειἰτ , πιιποιιεππ 8.πίιπιιπι ἱπἀιικὶ
ντ πἱπἰΙ νΓοιιιιπι
ιποάὶεΒἱ8πτειἔτπἱροΙΐεριιτπτ€ιπ;
πιει, Ποιπιτοεπ
ττΡοτἰτἰἱπεοιπ
ροτείτ ¦
ίπ τρβιιε τττωτὶε, απ πιώ εΙὶοιιὶά ποπ :ιοΙππίτειιτιιτ : οοπτι σπιτι ,
οιιενεειρπά ποε ἴυπτ , τοττἱε-ίἱπὶουε τἱττιιπιίἐτὶΒιιπτιιτ ; δ: οιιιππιπε
ιπιπΙτει ποΜε ττΙΒιιετ.ἰτ πατατα , ο8ττ8πι Με τ1ιπάετπ παμε ΡιατΙιιτ:ι ,

πΠ1Η τ:ιιποπ τίτ οιππὶ εκ μπα: ΡοτΓσοτιιιπ . ῳππἔπω τππιππ , Η δε
πιο ἱεπτ ά:ιτππιιιπ :πΗοιιοά ποππιιποιωπι τΕππεπάιιτπ ίἱτ , δε ἱἔτιἰενω
.αιππΙο ειΠοιιειπάο ἴπϋἱτότατειἑποτιο τΙΐο ροίΙἰτ , φωτ α! (πωπω

τι!Ιοιπό. Π8π1Ητειπάωτι ττειάιι€ειτιιτ9 νοτὺιπ ΗΜ. ὶρίε. νιε , πιω ὸτττἰ
τποπτιππ ποίΕτἰε :εποε ὶτπροττειτο ροττΠ: ὶ8πἱε , ροτεπτἰε ποτε. ω:
σκοπο νἱπὸὶᾶω. ΗἱποΙΔεεὰιτπιοπϋε ὶπ τκτττπο.ε τε8ἱοποε εκΡεὸἰ
τἰοπτιπ ρο.τεπτΞΒιιε, πυροφτίρος, πα: είὶ,Ι<ἐπὶίει·,εριιὸ Βε8τπι Γε:
ιιαβετ άπτΧτὶπότιιιπ ὶἔποτπ :ιαεπΐιιιπ οτ ατά Ιοιιὶε έγί·τορος , πα: ώ,
-Ώιιτὶε , ντ τείεττ 5τοἱπτυε (ΣοΠε·άειπι. αιρ.μ. Ρετίατιιτπ παταει Κο

Βίπι1ε ἱπ :ποτε ροίἰτιιπι ΜΠΕ , ντ οσε ίεπέε ρτεεεεάττττ ἰπ ΜΙΒ , ἰΠ··
Γτειτ νε:ΧΗΠ , τΙ::ιτιιε :,τοπίπιτ τ:: Χεπορποπτε ΗΒ.8.Ογτορεεά. αβατ
τὶο π).δω Ρτοςορἰο Μ. ;.Βε1ΙΙ ΡοτΠεΙ, Απιππαπο Μ3ι°£οὶ1ἰπο πο; π. ;.
·νΒὶ οτ Βταοπ πιιιιπε Ιοοιιεπε επ , Ρεπιπ: σ:ίωπ/ Με» €βω·κάί ,

Ξεπε:π πάψω !αρ_/ι)υπ φιιέ_β _βσυφίται·πί: [παώ :ΜΜΜ , απο
ρω·;2°ποπ αιμα:: . π:: [πιάσω , μωβ φαω Μπ:ἱσἰ:ἔἰσ8π

ω. ··

.-

αν

α:
'ο

·

Πε έξπί: ποθἰἰἰωεε:
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Μ: .επ-πω Απ τα Ώειππ ίπιππ με οειιΠε ίεπιπετ πειΒεπεΙππι , :ιοειπε ρτοεεεε!επτεεπ , μ πππ!ἰ ΒιειιΙ:ιιπ ρπεξετεπτεπι, πι ωππἱΒιπ Γε
ηπεπάιιπι εΧρΙἱεπτεπτ: Απ ντ ηπ:ιΠΙ.πειίετ Αυτοτειπι Γεεεπε πιπε
εεάει·ετ 5οΙειπ , ππτπἱρΓε Κα 5οΙἰε πι ιποτεεπ εοτοπἐ τειάπε άΙΙΗπ
δώ εεώιπππε ρτοεεάεΕπιτ2 Απ ντ ἰιππἔἰπεπιἰππΡετἰῇ , επί πἱπΗ ,

φιειπππιποπυπι δε· Ἐπὶ , τεΠΩει·ε ν:ιΙε:ιτ , οπεπεπεεπτ2 @Η &
πω έρίοε ίαεΓ:πεε Γπρτεπποε ιππἰείΙπτζε Ιππε>πε ίπιίΐεἱἔπειπνεΙ ε::
εο Μ] πετ , παπά ΡεττΕπ:ικ π τπἱΠτε ρορπΙοςπε Αιι€πίΈπε άεεΙπι·ιιτπε,
δε πι πιιΙ:ιτπ ἰιπρετπτοτἱπτπ Ρετ πο&εκπ (πωπω - , ρώπωυπ έΙ!ιαί2 ,

ίπ :πίσω β ευπιπἰἰ£, 016ςΜ:Ζπ6Μ[ω ρπε/εττί, πεππε Μπι ρω·

επιππα.κ ίΜεπίπ παρ: απο!!ί , άσπα· δαπα:ισ #π:επιία›π _βίωτε
ω· 5 ντ Μπιτ Ηει·οάίειππε πω. Οοπττο: νετὸ Νἱἔι·ιιιπ π) εκετεἰτιι

κ

Ρ0Ριι10€1πε πι δγτἱέὶ Γε1ιππωπι ΙπιΡετπτοτ€Ιπ παμε ΑππιπΕπτπ,:ιππ
δτιππ ππρετειτπτὶέ ριιτΡιπέ , ρκεσεσίεπιε πίσω :Ζω , π: Α:ιπέσε!.νία
ρ·Ιππά:π 2εωΡ!α, πω· κάβα:: απ:: :ίεάιασκαπ2, ντ εοάεκπ Π!» π.
ὶὸεπι Απτποτ ττ:ιεΗτ: θα εΧΙΙΒ. 7. ἱπ θοτὸπιπὶ ὶπειιι8ιιτπτἰοπε ,παπι

οπππΞε ἱιπρετπτοτὶπ ροπ1Ρπ πόΜπετεεπτ ,· @πιά πω: ρ›ω/Ε,·σ&π.
πσ· ,να @σώσω _/υπιπππιπππε , εκίεππωβίιθ από. ιυπριι: , Κοκκ
υπε είπί:α:ί: 6'απΙπτ8ο ·περπο]επιπτει . Ιώπιιοά (Σπείπτυπ1 Ρπτἱτετ
ναοπϋπε εσπεεΙΤππι ΕιιΗΕ ρετίρὶειιιιιπ Η: επ εοόετπ Ηετοάπιπο Μ»
' 1. ΟοππποεΙπε επἱπιΕπεἑΙΙε 8οι·οπ παπι ιππΧἱπιοε , ηπα ίιιετειτ Ε.
νετὶΙτπρεπιτοτἱε πω· , ρη?ίίππω πωπω» ο·ε!ίπαί2 ·υ_/ώμπόπω;

παπι Φ· [ε|Ιδ ίωρεαπιστίθ _β#ἱππ·ε ίπ :ὐεπ:›·ο , Φ· ἰεπωι έα Μ"
Ραπ/στήμπίεΙππιπ· . Ιππετπ νετὸ ἱπτετ εςτετα ίπιππιὶ ἰπιΡετὶῇ παμπ:

ποποτὶε ὶπίἱἔππι ίπΡτετπιππ Ιοειιτπ οπτἰπιιὶίἴε ε:‹ εο εοΙΙἰΒἰτιιτ,
ππὸἀἱὸετπ (:οππποάπε πππ‹: νπιππ ποπ εοπεεΙΙἰτ Μειττπε ποπειι
`Ιπποε ,ππιππ ,νε Ηετοόπιππε ίπ εοὸεπιΙἰΒ.ι.Ιοε1πἰτιιτ , μ·ορθ ναο
νἰ.σ Μο ωιύ:Ιππ , [η ·υ2°,ρ·ΔΜ·12π6π,σωπε.σύσκοπ:, νοίκι Δια

διπλο, π·ί&ασ:·επ:ιπ· .

ε

ι

| .

· · ντδιεεο ρπτἱτετ -, ἱπςπἰτ Π:ιπππΙπε , πΙἱπιιἱ‹:Ι πἰΐεπιιπἰπ ἰἔπἰο
εοπιιπεπὸπτἱοπετπ , οΒίετπο τεπτειπι ΠΙΠπεΙΤε ἀἱεπἰτπτετπ, ν: πιπ

Η εεπε ίπετἱτ , επἰιιε ιπεπ;:ειπ πιιτ τεΙἰ8ἰο οΒίὶτἱπΧετἰτ, ειπε Εφετ
ίὶἰτὶο οεειιρὲτἱτ , ηπα Ιεπεκπ , νι: ρτορππιπ ΝιιιπΞπἱε πιιιππε , δε Π
Ιππτεπα Βἱιιὶπἰτατὶε_επ:ιτπόὶετεπι ποπ ειάΙπππετΙτ , Ιπεει·πειε & Ηπα

3Μτεπίππίπ τεκπρΙὶε δε άεΙππτίε ρτοροπεπάο. 8ὶε (Μϋπιπεπιπ π:
Ιιγπιπ6 ΑΡοΗπεππὶτ εετε:ππιπ ἰεπειπ πι ΑΡοΠὶπἱε ἰεπο ε) Ιεπἰε νε

Μ ρετρεπιπε 8ι ίειππΙτετππεπιππΙππι δ£1°ἰΡτοτππ1 επΙππιο- π! παω

ίεειππνίτιιιε εε1επιππιπΐ Πάπα: Μεινε εοπιιπεπιοτο.πτ Θε!ικε .
`

Η 4

[Π

Ο

' 18>

ΒφΣπαι20 Ρώπα .

_

ἰπ-ΤαΒετπεευΙο ΐερτ€πι 1ιιπιΜΒιιε ὶττεὸὶεητεω ; ό: Πι δει[οη1οιιΒ

ΤεωρΙο ειιοάοΙ:ιΒτιιπι πωπω τοτΜεπι ΜΜΒΒιιε Πη8ι1Ι:Μιισε·τιπαε
ίυΙΗτιεπτώιω εοπΓρὶειιιιιτι : Ετ «μιά 11ο5 ΏΙπΙΜίε&ατοκε ἱιιτετ

():ΜιοΠεεε -ΕεεΙε·Ποε ήπιε , πιοΙτἰρΙεκ ΜΙ ·εετεοτυπι δε Ιεπιρ:ιάιιάι
νΓιιε , εμιἰΡτὶΓάε τειτιΡοτἰΒιιε ταιιτυε @Η , νε ίσΙεηηεπι ΌΙιτΠΗ Κο

ίιιτ8€τιτὶ5 ἀἱ€-ΙΙ1(·€ΜἱΠ8ΡθΓΗ18ἱΗΗΙΣϊτ€ίΪ€ Οτε·8οι·.Νπέαη:οπο οτα. ε.
ἱτι ΡειίεΙιει. ύ·πδ πλουἔι¦ω απ! , ·π1ε·8τιὲὶἱιιτ1άὶι1ἱε εοΡἰᾶ,εεΙεΒι·εΙ›ει
τω) ·ρτἰωἰ ΠΠ Ρἰετειτἱε ωπἰΙΗτεε ίπιλύχνων ήμερα» , φ1:ιΠ Ιικοτη:ι

Παω ἀὶεω·ἰοὸὶ8ἰτ:ιτειιτ , ·ντ :ιὶτ ΝἰσεΡ'Ιιστιι.ε ΗΒ. 8. παρ. 3 7. @ΜΡ
ε1ιιοά ἱρἴυι·ιπ Πευπι.ἰἔιιο εοπίὶατε ορὶοεμτἱ ΗΜ ΡΙιιτεε ; ν; εΙε· Πατο

ιπε τιετι·:ιτ.5. ΙιιΙΙἰτιιιεΜει€ςγτ ω Αὸιπιοιιἰε. 8.ό (Μπα. Ετ 5τοίεΙ :ιριιά
ΡΙιιωτεΒιιω'ΙἰΒ. π . σΙε ρΙο.ι:Με ΡΜ1οίορΙι.ε.6. Ποἱ πατιιωτι όεθιιΞε

πιατα , 5ρί,·ίιιυπ τἰ%:ε!ἰἰ£σπ£ἰ‹'ἔ μ·.οέΙ2πω ., ί8πειιω , @και ακροα
πω,ό·ο. διωρ.7.ΐϊειτιιΞτ Βει·οοετάτιιε .1)σωπ έκ «με ε!ο&ώ ,·»ιιυΜί
απίπωω. (ΉξΙό @απο Με εΐΐετ:ιπ1 ΕτΙιώεοτυω ὶπερτἰιιε, αυτ: Γι:
ΡοτΠἱτζοίαττιεΠὸαἐὶιιω Β:επιοιιιιιτι τεΓροιιίει, ςιιεωιιἰε, Η νοουπι
Γοιπο ιτιγίϊεΗυπι ίι1ΒΒτ: , νετἰτειτο ποπ τετεειιιτ9 «φοβο πάω , ντ Μπι
Βετ Ι.εθιαινέυεΗΒ. 1 .·ώιι. ΞυΒΜαιρ.7. Φωαηυωσι· ωωω ΖἰαἰπαΜ,

πωτπἰφἔςιισ ¦α:ἰ:ἰἰι·ιυπ ·υσΜίωα$σπ2 ΕΜπἰσἰ , Ού!φβοπε :·αδοπα'επ:
4ωοππ:ἰισπΪἄα›ω .@‹ἰ.κ @μπαι ιμἰέ @Η υπιπἰπο Παω, »ώσπ
είί2 ·υ;Σίύπί ά· «απο ΜΜΜ: , ματια» Με· μίκι·ψία›π ώ
.. ΑΡυμφυἑἰς , ·αξδίδα!ε7ος , α'μ›ἴ·τωρ ,·α,ςυφίλιΚ7ος ,
°θ.ύνομα μσιδἔ .λὅμΐ› χω8ούμενυυ , έ» πυ8ἀ`ναἐωυ,
-ΑΤου·ιδ Θἔος>
-€··

· ν

Εκ Γε οττιιε ,ποπ εὁοέὶιιε, Πωσ τπεττςἰπεοπευπιιε , '

Νοττισ:ιι πετει-τίοτιε φ1Μεττι ι::1Ρὶ€ι1ἀωτ1)ἱΩἰ8τ1€ ΜΒΞτ:ιηε ,
Ηοε Ι)ειιε ΜΙ.

·

Ηε6τωτιεπ νὶἀοεἰ ροΙΓαπ 'ἰηειιἰα Βοπιάαπω τοωτοειπ:ι , ΜΗ ΜΙΧ
ιιἰιτἰε Ιἰττετἱε ειωτι1 ἱ81ῖἱε νοε2ΒιιΙο αι , φα ε.ι$ .ΒἱιΪἱτιΙτειτεττι· ίμ
θκειπτ , Βδώ απειιτυι· -, .& Πέσε @Ε @Με ωπ/α:ποπ.τ ὸὶοετετιιτ;
Με Μα· τιριιά-ίειςτοε ΒἰΒΙὶοτιιω Ιπτετρτετεε 6Βιιἱἐ ἰωιποτειτιὸιιω ώ.
·(Ξοτσωοάζωι .ωὶΜ τά 111:ιιιυε··εΒ: ·εΧΙΒιιιιπι νοΙιι1τιεπ Β.Ι)ὶστιγίΠ
Ατεοροεἰτα ορετατοπιρΙεόϊεπε 5 'Πασά ειπε Ρειιιτι1Ι:Μποταε εοἐπι

ρενω πουςΙπωάσωππι εττιι1Σ: ε:: εο , Η ΡΙειοετ, πιά Ι1ιιὶιιε πισω το!
-Ιοοιυτἱοπἰε©ΙεὶὶίϋΙεττιμΒε-ςιιὶἀεπι μπεκὶπιὲ Μ :επι ήοΒ:ι·ο.πι -, ἶΙὶα:4ιε
ΜςϊηοεΡετΙεἔεἱτπἔοΧἔὶἰΒειἱε();!ΗΒβὶετατὡὶἐατερ.ι ν;; νΒἱ- Με ἱ8ηἱε
μορτΞεφτωεωωεωοωτ 5.66· ` ι188ΒίωταβείγώΒο!υπι ωφε
- ω: . δ8ϊ1ᾶὶΪΐ16οΙ0εἱ5-ἱτηυἰτ, πωτπω.&Ιοτω;'Η:ΜπαιευεΗΕπ>
τιειαι ,

παπι, πω.
_ ιρέτιτ, ιπιι1τιτΙοτιτάτίαιΒιιπτ,_οπαι
Βιτ @πα ποἔἱἰΪταττ· ιτ,ιτιιτ πιιιιτ:ιε 19
Πιπι
πετ, π πια ΒιετΠ:, ρτορι·ιττπτιτ,_ντ ιπιιε τιιιιιτνιάτπτπτ, ιιππΒιιιτε τα
ίρττιτε απ: Π: ίττιιτι. .Ιτιιιτ τπιιπ,οιιι Γαιιιι ρτττιριτιιτ, ιποιππιιιιιε τι,
ρα αππι:ι. ίιπἑ ιιτιιπιιτιοπτ τιιπάιτιιτ,_ ίττττπιτιιι·τιιιτ π· ττιιιιτ απιιι-;

Βιιε`, Ιιιττττιιιτ τοτιιτ !ιπιιιΙ , δ: ιιιιιι-τω τίτ, ιπτοεπιτιιίοιιτ ιππιιττ
ιρίτ ρα ίτ , πιο αιιιιιιτττιιτ πιτι.τττι:ι, ιππιισ..νιπιπέτιοπτιπ τιιιτ πω,
πττΙ:ιτττ : τοιιιιιαι, νιπτιοιιτποπ ροττιτ,_πτο νιτιαι : αππιτι ιρίτρα
Γτ οιιτιπττ , το., ιπ τιιιιιιιιτπιττιτ,πά_νιιπίιιαππότιοιιτπιπιιτ ταιιιιιιι
τα : [πι ιρίιιιε ρο.ττιττρε τα; ,τιιιιτοιιιτι ιρΠρι:οριιιταιοοιιο πιοάσ
αΠιιιιτατιιτ :ιτποιιτ.τ οιππιπνιτειιι τιιιοττ·,._ ιιιιιιωιτ τι.ρτττο Ιιιπιιπτ :
ττπαι ποπ ροττίτ , πα: ιπιίται :;τιιΙΙιροποιε νιτιιι ιιιιΒττ ,_ τοπιπιιιται
ποπ ροττΙτ , ίπτιιιιπ ίτττιιι·, ττΙττιτο.ττ ιπτ8πέιτίΕρτππιτπε ,- ιιιΒιιπιιτ
τα, πα: ιιιιιπιιιτειταπ νΠαπ ίαττ ροττΙτ: ιπιτπαιιιιτ τίτ ,_ ρα; πιτ πιο

ιιττιιτ, ειπε τποτιιιπ :ιιιτττ ιταπρττΙιτπάτπτΙι.νιπιτιιιιΒττ,._ ιρίτ τοπι
ρττιιτιιτιι ποπ ροττίτ : ποπ τεττ ι11ττ1°ο ιτΙαπι.ίτειιπριιΙιτττ :πι . πιατ
πρ, πω: ιρίιιιε τειρ:ιττε ίιιπτ , ιπ:ιτπιτπάιπτιπ ιιι:ι.ιιι- τιττι:ιτ:ιτ :. Μπιτ
τιιιτιτπάι Ματ, ροττπε τά : αιιιιιΒιιε ριπτιτο τα, πα: νιάττιιτ : π πτ

ΒΙιτ,ιτιιτ , ποπ τιιτνιάττιιτ:- σ.τττιτιι ιιιιττπι ,., τω. ιπ·ιττιτιοπτ οικι

πω, πειτιιτει.Ιιτα τι: ριορτιτττραιττ επτα ,_τπι·ίιιιπαιτίτπιιιπι Επ
ειτα τιιοΙ:ιτ :. ιπ οπιιιιιιιιε πι τοπιιπππιοπιιιιιτ πιιπιιι. παιιροττΙτ .
Μιιιτ:ιε ττιπιπ απο.: ιτπιτ ρτοριιτταττειπιιτπιι·τ ροΠιιπιιιε , αυτ. ρισ
ρι·ιετ τα ,ντ πι ιπιτιτςιτιιιιιιε ίτπίιιπι- πιοιιτπτιιιιιτ ,, Παπ:: τα οπιε .

Η:ι.θττιιιιε νττΒιι πιπτ τρωω; , ποστρΙειτιιιτ: Ιτετπάοτρτττιιατττ ,
τυπικα ιπττΠιεττιιτ ιεπτιπ.πιπ1τιτΠιπιπιτπτιε ποτιε αουτ ντιτιρ,ιιτ
ιπιι€πτιιι ορτιιπο ιιιι·τ :ιάΝιιιπιπιτιπειιτίτπταπ ιι€πιπαιπά:ιπι; :πιπ
ιπι, πια ττι:ιιιιντ ατιιι ιπ τοπΓρτέτιι ρώτα ρΙιιτιιιπι αυτ ο ριορτιττ:ι
τπιπτιτίτι·ιρτιο ποοιιιτειττπι τιιιπταττ, αυτ. ιιιιτποιττοτ ιιιιιιιε άπια
ι:ατιοπιτ αειιπιτπτιιιιι ..

τ

_

επτα ριιιτιιτι:ιε Ι)8.πτιιιιο αι Μπι ιιιτπιτπτιιπι Β.ΠιοιιγίιιττΠ ι
ιιιοπιιιπι Ιιει!πιττιιπτ Μπιιτοττπιιε δτ.Οτειάοπιτιιτ , τιιπιοιιτ ντιιιτ τι;
ιπιρι·οιιιίο , τοττππιπττ:ιτετ ι8πιτ ρτορτιττ:ιττε επιρΙιΠιπιππιτπιιιΒτ- .
ττπτ τιιίΐτττπάι πι:ιταιαπ , Επ (τπτ, ιπουιτΜιιιιτοττπιιε , ιιιτιιπτιιιιι
:παπι ποίτι·ιε τοΠοαιτιοπιιιιιε τιτειιπιτπτιιιιι ·. . Ναι «πιτ · πι:ιιτ: Έτ

πιο ιττριτπτιιιιιε πατε πατε τοΙΙοτιιιιιιπιιε ιπ Ιππιε τοπττπιρΙ:ι
τιοπτ·, . πιτεπιιττιππι.πιιιιι.Ιτ νιάττιιτ ιιραιττ ττιπριιε α! ρΙιιΙοΙὶ›

ριιιιππιιπι ,, ποριε ρπιτίτττιπι ,, πρι πιιΠιιιε ιιιττιίτιι ιπ ντται ιιιτιιιιι
πιιιε ,, πττνιιι αιάι&ι.ίτπττπτιστ , ιοιιιιε νττιτο.τιε ντίτιτιει ιππι

@Με
?Ια
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ΡΙο.ειιιέεατεττε Μειιτοεεπἰ εοπΐιΙΙιιττι, δ: ορροτειιπε ΡωέιτιιΙΤαπι ·
·έεπίπετιιπτ Ιιο.πε εΙε Ϊειιἱε ΝοΒἰΙΞτετε πιίριττετιοπεπι ; τιἰπε επιττι

(ε τεπιΡοτἱε ,ἰεόὶιιτειπι ποπ Ει&ιιτοε οπιιπώαπτιιτ: τιπεπιεάπιοπιιπι
πεττιο ίετιρεοτιιττι αι , πιά Ιε8επτιιιττι ντιΠτειετ εοπίιιΙτιιιπ νεΙιτ , δε
ἱτιΙιππιἰΙἱ,νὶΙἰπιιε πιετετἰἐ ορετ:ιτπ Ρατιτετ Ιιιάετε ; πιίἰ τοτε μια!
ειιΙοε ειιιοίπειιιι εΠεεΙ.ιτπ:ιτοι·ιιτπ ετι:εεε ιπ:ιπιε 8ΙοτιοΙ:ε ιιιιειτρεε ειτ+.
ετΡω, πιά νετ ΓοΙ:ιεετίτπιετιι) :πιτ ίεΒτττιι,πιιτ Γοτάιάσ. ειιι:εεΙ:ιτπ επι
ιπιιΙειιΙει Ιειιόειιετἱπτ , πι! άετπιιτπ Ιε8επτιιιιτι :ι.πιττιιε ιπΙι;ετεπε τόπι

ιιιιπτ ρτ:ετει· τ:οπετίτι τετπΡοπε ροεπιτεπτισ.ιπ : @πειτε οτππΠιιιε

ἔτἱΒετε τπεόἰτεπτὶΒιιε ίοΙεππεείτετ8πττιεπτι ίτιΙτεπι ποΒἰΙἰτειτε πω.
επτειτττ, τ:ιιιτι πε, εειΙ:ιτπιο ΙιιιττιιΙιπ,:1Μεόεεππε άείετιΒεπτε,νιάεατιιτ

ε.τιιτπιιε τιιιππ ι·εΡετιε απ εοεπιιτε.εάεΗεκιΠε τπ:ιτετιιιε , :επι νε Ιεεεπ
είπω οειιΙοε τπεπτετπε1πε νετιειτιεπτιίτε ίοΠιειτεπτ , τιιιτι ετιετπ νι:
ΕισΠειπ εκειτίειτιοπι ντεπι Πετιιιιπτ , Η ίοι·τε εὶεττιιιττι ττ:ιότεττοπι , ιπ

παπι ἴειτὶε εοπδάεπτετττταρετιιπτ, ιττιΡο.τεε άερτετιεπά:ιπτιιτ . Κα.
τιιιοπιιε ττεεΠΙἰ Οτπ:ιττΙΙιπιι νετ ἴε Ι8τιεττι , ποΒἰΙε ντιπιιε :πειτ
πιεπτιιττι , ω εοΠοπιιεπάιιπι 6.εΙε8ιίΓε πω 8ιετιιΙεπειπτιιτ ε; ι:ιπιππε
:Μαιο ρττεεοπεερει·τιπτ Γε πιιιτιεπι πιιι1επιπ αΙιετιιειπάο ὸὶΙΙἱειιΙτετἱε ,
ποπ ρ:ιτιιτπ τ:ιτπεπ ιιιειιπώτατιε τερεττιττοε πι ίε ιιετττΠιιιε Μετα·
τἰοπΙΒιιε: πω”, (τυο εοιπτποάιπε-ώΓριιωτιοτρ α ειτρΠεεειιτ , Πε
ειτροπσ.τπ, πατώ” @Μαΐ τω, ποπ παώ παπε:π»·, διεετοπειπ,ειι
1ιιε νοειΒιιε νεοι· , ιιπτωτιιε .

1:1~εεΕτιΤΑτιο εεοιτΝυΑ.”
-1

Ζ): @Με °ΞΝπτωτι.

Ψ:
Ή

Αιιτοε. @ι-οπι:ιιπ Ι8πεττι , εἱιπι Ροίἱτετϊιὸ εοπιιεπιπιιιε, πτΙΤετ
τιιττοπι1πι ποίι.τ:ιτιιπι :ιτειιιτιεπτιιτπ Πο.τιιτπιιιε, ποπ οριιε Με

Μπι ντάετιιτ, ντειττι άιίριιτ:ιτιοπι Πετπετε , ΐεά ἰπ εεττι ) τι νοβιε
ρΙεεετ, ιπίιΠεπτιιιτπ , παμε άεΐιιτπεπάιιτπ εΧοτάιιιττι επ εκρΙἰετιτι
ἀεὶ @Με Π2€υι°ἔὶ , & πι Γιιεε ίΡεειεε ,Επιιιιε Πιπτ,πιι1ιάειιπέ.

(Ξέ:ιάοπ. ΡΙ:ιεετ ντιππε : 5ετ1Ιε;πτε ε>>ετιυ.επεε εΙείιπιεπεΙο πεπιε
τεεκρΠαιτε, πεε ττιεπετειπρειττεε :κι τεπιιε εΠττι:ιτιιε· ροΙΐιιττιιιε ,
πώ ρτιιιε, εμε Γ:ιΙτεττι ποιτιιπτ ωετωπ Πε ποτἰο , νεΙι·πειίι:ετ εο-·

@πωπω νετ ετιιτπ εμπε πετιιτειε οπιτιεε Ρετρεπάετιτ , εποε πατι

Ιιτ;ιττε πωπω εοιτιιιιυ.πιοπε €1ι1:ιάε1111 ΓιπιΠεε , πατιιτιπιε εοετετα . Μ
` ρο.τεε , Μεττι ιιοπιειι , ε1ττδι Μετ:ιρΙιοισ.πι, ιπιιεπετιιτιτ ; τυπο άετπιιαι
:'
Με

π Π: ιζιριἶ: ΜΜΜ

- .

'

_ ἑί

_

-ὲτπιιέ νιιἱιιττἴιιιιι ἔι ἴιιΒἰτέτιε ραττιπαε ιιπίπαττιιιιι τἱττιιτπΓττἱΒ αστε
ι!τιιπίττ ροτττιτ , οττταίοατ ιπ Γρττιτε Ρ:ιττιτι . ραπι ιτ:ιοατ ποπ ια
τοπττοιιττίἰέὶ _ντιίττιιτ , νττιιπι πατατα ιιαετριαιπ Μι ιεπἱε 8τιιτττ
τοπΜτατιιιιιι ίπ , πετ πτ 6 Μ τπιιπ τι: ρι·.ττοππιττ'ι τα ρτιιτιπτιιώ
πω ποτἰοπτ άτππιτπάαιπ τΠ”ττ) [τα Ματ! τ:ιπτίιιπ τα οαο:ίποπτω

νοτττιιι· , παπι Γτιατττιεπιε νοτειΒιιΙο άττΙειτττατ ; ορττ:τ ρτττιαπι
πω: π:ιτιιτ:ιε πιω , οπο: πι ιεπἰαιπ ττπία άτρττΙιτπιιαπτατ, απ”
πι τΙ:ιΙΤτε αιίττιπιΕπειττ , ντ πε Ιπτττ Γτ τοΠατέε , παπι Ιἔπἱε πι; , ιπ

ποττΓτ:ιτ .

·=·

`

.-°Ι)ειπά. πιω ριιτἰτττ μικτη ιιιοάὸ ποε ποπ οΒατιιι8:ιπιαε ιπἱπατἱε
παιΒιιίάειπι Γταττιοπε Ιοπιται ΙτειΒιιε Βτ ΠτΙὶπἰτὶοπτ & ΒιιιιΠοπττ
ντ απιτπιιπ ιπτιπι πιο οττ ποε τοπΗτι:ιπιαε 9 5:ιτιε ίαττιτ, Η πιάτα
Πι: πιτιο ποποτταττειτ ιΠ:ιιτι ποπ ίοΠτιττ ιπό:ι8:ιπτιοαε, ντι Πτἴττἰ

ρτιοπτ , :μια Ιππτπι ?ι ΝοπΙ8πτ &τττπατ . Ετ Ρτιπιππι οαὶάτιπ Ι8πτε
τιιίτιππατττ ροΙϊατιιαεΙοτιε , ἱπ τιαιΒαε ντΙ 8ι8παπτατ , ντΙ ίτ απ
οτπτ τοπττπιρΙτιπάοε . πι πε πι; πωπω , τω ντΙ ια τιιτἱιπι'ὶ ττΙ

Με ί:ιτιτ τιισιτειπτατ , ντΙ ίπ ἰιπἱε τ:ιαττπειτατπ πωπω άτΠττΓταπτ,

ντι-τ Γιιιιιιπιε ιποπτιιιιπ ττ.ιτττιΙιαε ττιιιπριιπτ , ντΙ Ια ίἱΙἱταπι ειΠο- .
Μπιουτ 1σ.ριπαιπ ντπἱε το Ιττιιίἱ, ιιααΠ Η:ιπιτπιτ ΐτιπιπα ἱπ !ιοτττιε τα
τοπαιτει , οτι:ιπτιιτ, ντ! τοτροτιοαε ἱπίἱτὶ, τοττττἱίοιιτ τΙτπιτπτὶε ρττ

Με , ποια νπαπι Γρττιτπιιττπιρττιιτι ,αιΙοττιπ, παο πατατα ΜΜΕ
Βιιπτ,Γοατπτ . Απ Αττή, πια ΙιιΜὶπιτ τπίτι ντΙ οτταί Γρτ&αταΙο

οταΙιε ΒΙτιπάιαπτατ, νι: Ττειιτέτιοπτε , νε· !οπΒιοττ ιιιοτἑ. ιπ:ιεποταιτι
ρττιταΙοτιιπι πιτταπι ροτττπάτττ νίότπτιιτ , ντ Οοπιττετ, ντΙ ιπποιιἰἐ
Βιιιπιπειιπτττ πατιτε τοτιιίτ:ιπτ , ντ Ρα18ατα-, ντι παιιιαπι τοπΠιότα
τιτρττΠϊ ιπ ττττειε (τ τιπιτταπ τ , ντ Ρα!τπιπ:ι '. ΑΜ άτιπατα (ῖωΙτίττε,

τα πιιιατιιπι φαω , πατε ποπ ιι.Πτπιιιπ Ιιιττπι πιατα:ιτα Με πω”
ιιτάοτιοαε , ιιαοτιιπι 8ο! ρτἱπτἱρειταπι οπτιπττ,άτιπ-Αίττει ττττιε·Ιο
τίε ιπίπτει , ροιτττιπὸ απ, ποπ κ, ΓτάινοτιιααΙο, τπππτι:ι,Ποαιι Γατα,

πατε αΙιοαιάιππτι ΙιιπιΕπιεΙιαοτειπτ,ι ΡτετττέΠαπ ,. πασα ιιδοΙτ τα
τιριαπτ: Ετ, Η παιε ποπ:8τιιααττΈτι·:ιτ πιτπττπι πωπω [τασταττ ,
ιιτιπττΠιετπτιέ τοτροττιπίρτάαε ιπττειε τττπίεττάι , τι τοτΙτίτιαια
, ιΒιιιαιπ τ.Πιο τκραπττπάαπι ποπ νιιιτΜτατ Οοτ!απι , πασα το @τι
ρΙτπιιοττ Επιρνττιιιπ φα οπιπτείοΙτπάιάτ ιιαάιτ.

-

ο

σ,

Οτειιιοπ. @πιο πιιπτπ,Ιιτττ ΩτΙΙ:τ παταει Η:ιιππιτα Ξι Οιτττοπτ π;
ειιιτΝατ.Πτοτ..άιτ:ιπτιιπττεποπτα απο οπιπτιιι τοπττοαττϋπιπ

Ρώπα, δε ποΙ:ιιε ΕοττειΠτιιΗπατπάο τπτ ποπ !τιιιε ιιέΓρατιιτιο , Απ ίν

εϋτα τ8πωε ειπιιαπιτιιιιιαα Φις Με παπι νιιιτωππατιω ροἐΤτ πί
ι ι

'Η ο ο
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·πἰΙἱο , ει: ῇτσεεἰρπἱμἔπἱε πιιάΠταποπερετεπόπ,·επ Ιπεε πίππτπππ δι
β:ιΙοτε . Επι] επιππΙεπιε Ιπεε ;ριιι·ιτει· & αιΙοτε τντεπἐἱὶ νππ πεπεπτε

φτσεἀὶτπε επ , Με Κειαε,ξο ,πι€πε ἀξεἰτπι·, νά ετπιτπΙ πἰε νἰππε; '
πε ίεἱΙΞεετπΒ @πιο ;Μοττπο εεετπ:ιτπτ , .επἱ ςπἰάεπι.πο ιππεπεΙἱ Με
.ΜΜΜ απ; ἴπεπΙτωεπεὶτππ€Π :ιΙἱππετπ άοΙσπε ίεπίπεπεπ οποτε, τπ
ΜΙ ι;:ιπιεπ.ΜΒετ Ιπεὶε, ππ.εἱπ οεπΙοε·ἰπεπι·τ:ιτ:.ὶΙΙἰπΠποᾶἰ ίππτ θειι

·[ὶ:ὶε:ι οπιπἰπ,·ντ Ἀτ8επτιππ νἱπππι ρπεείπέεπτπιπ , ·οποπ εἰ τπὶ πωσ

ιέεπι ε.πτπε3επεΠ 5 δ: ΕεεειςΡπτπ!επ1:ι νΙεει·π ; ειπε ρὶΡετ πρἰτἱτπε π
ω ΕεΡὶπε επεοᾶπὲεργπετπεά εειέὶἰπ,·δεΐῖιπἰΙἰπ , :μια .πειπο εὶεπτὶοπε

επεεπππτεροτείε , 8ε1π νεππὶεπΙπιπ έΙειπΙττετε , ηπἰπ εεΙστἰε· νππ
ποπ οΒίεπτππιΡετεξρὶπω Φἑνεπὸ_.Ι8πἰε [Μέ 1πεε οΕπΙοε “ὶττἰτιτε
ΡοτεέπεαΙοτειπ ππτειπ ποπ ώΠ):ιππωιππ.πεπεε, ειπε πωπω , πώ

πιο ἴεπ1ὶιπι ε:ιάπε, Με ΕπΒπἰ5ΙἔπὶΒπ$-Μετεοιπίεοροτππι :ιᾶἰππΒεπ-.

πιο ω; ηποιεπιπε ππιπετοΐ1πτ·Β€π11πιπ, 'εππιπέμα ιπτεπίδετππ Τιπ
ΙπρπεεπΙΙ ὸο;ιπἑεπτξεε:ιΕπτ ετπῖεπῖτ-,εεπιπ (μια εκ Ι.Μ:πεϋ εοπεἱο
παπτἱεεεοἰτεεΙπππ , πππιππὶε-εαε 1πτεπΡτοεπεία τεεεπΤεειε νπε:.
Μππ.1ἰΙ:›. ι. επρ.6. Ναμιε ιππΙτπτπ :ιο πωπω @τύπω .ππτπι·ἔ ἀἱἴει·ε
'Ροπτ.ἐἔπεε ΠΠ , επιΜπτετώπ - ΡΙ01[πε 1:ιτεπτεε , ποεϊεπ τ:ιπτπιπ πω
·πιπ·, παρε· @πω Με ρτοπΙππιε πωπω δε ειι·ποτεε Ιεπποππω,

-εμιεππιὸωοέἰππιὶπεΑρεπιαἱπἰ.Μπ8εΙΙ2πο νὶεὶἰίΤε Γε τείὶπτπτ (Σπάειππεπε5ππτΕΙ.°Επι.Ωπει·ε πἱΡπττ1τ:ὶ ἀπιἱΕοπε τοτπιπ :πιπιεππτε
ετπωπεππποοπιρ!εω· ποίΐπιππε ι Υππε νΜεΕεετ @Με επ @Πεπ

ώάπεππίππε οποτε, αφτι· ΩαΙΜπε ΠπεΙπεε;τεα1πε(ΣιιΕάπε Ρειτπετ
ὶΕῳΝ'δΡΪ€πὲἱδΙΙ$

Η π” '

· πι.: Μ 4· ·

-

· ΜππτοαΑΙπεπωπω πττἱᾶε;ιτ τπ:ιεπείΠο ἱ8πἱπιπ ἀἱπἰίἰοζ ο ηπα
Δω ;ὶπΡπτντεεὡίὶτὶπ'πτπ επ: , ·& Ι8πειπ Ωοιππιππειπ παμε νπ18π
:ειππΞΙππ8ιπτ :ιο ω, πποδ ΕΙειπεπτιππ ἀἱεἰτπτ ·. Ετ νπΙππτεπι εμπ
πειπφππιπτ οίππεεπεΞπτε!ΗΒετε, ππἰεὶΗε Πε ;πΙιπἱι·πιπ ε1πεκπ , ἰπ
ροπροτε· πΙἱςπο πτάεπτ'ε, απ: πα Βιιπιπιειε επεππι:ε ., ·εὶττἔι οτππειπ
· εοπτπωετΕ:ιππ ωστε» πώ Ι€πε:π‹ποιπὶπὲιπτΩ ΕΙεκπεπτπιπ--νετὸ

£οιππιπιοπΡεπε ΗΔειππενὶάετ·πέΞπεεΙΗΒεπτὶἑ ρετίεςπΙ ; ντΞπ:ιπι δε
π1ϊεε!πΞ . Νεςποεπππ ἀεΪππτ=, ππὶ Ιἔπεπιεπ Εὶοιπεπτοτπτπ πιππετο

-ίππΙπ.έππι νεΙἰπε ; .εππήπε, ππἰά πάθπεὸτὶΡεττἰτειπι ΕΙεκπεπτοι·ιππ
ὸἰίὶτἰοπτὶοπετπ·επἴἔπἔὶἀὶε.·πποτππππω πτ8πτπεπιππππΞΒπε ποτώ
_ @ποπ ,εποπτ:ιτοποπ οο!ΐιπτ °ότ πϋ.ΠπτΒΙεπιεπειππ νπιππ ά: ππεΒἰο
το11€τε5ςπἔιπι~1Βπεπ1π£ππ1επἑἘπτα1ππΪππεἱετπἶὅ2Μ& ειΠΙππά
πωπε πεοποπεοππω ;εοι·ροι·πιπμιπτιπὶεἱπίετετε π ε.) @να
έ:

Με!.

(,πτε·.:

ω; @Σπιτια πατὶατ Ιεεεπεπτ·πε· ΕΙειπεπΕαιππ πι:
' ή

επει·ο,

_

Βἐ @επι-ε πατατα εξ

23ϊ ·

ιιιετο , ιιιετεειτιτιιτ
οιι:ιιιι
ετιιιιιιιιεεεεω·,>ομωοεω;
, αιμα Με. αιιάεσ.ιιττ.ιιιιι
:Μάι ιιιεεττο.
πιτ εΧειιἴετἰοιιειιι
Ιοεο:ίε απο-ι
τιιιττετε.`;·
Μι1ι11°0£; Ναιείτ τιοΙΒὶΙιιιἱιιε
·-::-.
ἰιιΙὶὶτιιτΞἶ, ” · “τι Ιιοτιιιιτ ίειιτειιτιιιτι1;
τείεΠετε , ειιτιΠιοτιι_τιι ιιι€ιιιιιειιτ:ιΜειτε ιι·τιιιιιτο·°ιιιιιιιἔιεέιιιάετετιιι

Με ΑτἰίὶοτεΙἱεὶτιτετΡτετετιι άε ιπειιιΠτιεϊεεετε :ται ντ°ΞιΙΙιιτ:ι.Ι€τιιιιπιι
εΠιιιίιο εκρΙἱεετιπ , δε.οιιιτι Ι.€ιιιε ειεττιετιττ νοε:1ΒιιΙο:ιιιτεΠι€ετιιτ,
οιιιιι ιιοε ιιι:ιιιι ειιίιιιιτειτιοτιε εοιιθειεπιιιε , Ιοιιἔἱιιίὶιὲ;ρτοιιεΙιειιιιιτ ,
ειιιθιιιι-Ρι°οΡοίΪτα :πιο ροίτιιΙ:ιιιετι ίἱ.νοΙ›ἱε 8τε.ιιιειιοτι τιιετιιιι,τειιι5 ντ
. · δ
› ε8ο ι:ιιιιάειιι τοιιειριο, Ρωτάει ©ΧΡ0Ι10; .
(Με Και ντιοιιε 8τειτἰΠΪτιιειιι ίεεετιε -; -, ιιο:ιτρ:ιιιεοε ειιιιιι ω.

οιιιειιιεΙο ειιιετιιιι Ατιίτοτειειιι ιιεειέιτειιειιτεε ;ιοιιι τπιιιετι ίετιε.οτοΒα
ΗΜ Ιοειιτιιενιάετιιτ ..
'
·
Μειιτοε. νττιιιιι ΑτιίτοτεΙἱε:ιτιειιτἰ εοιιιέτιιειιιτ;οιια.ειΠειτιιτεε Μπι, .
νοε ιρίἰ τιεθιιιετιτιε Με παμε ΡετιιΠεομιιπι·, ιιετιιιε :ιτιιιετί:ιτιιιιιι
Ιιτιοετ ΡΙιιΙοίοοιιιιε ;ΗΒΕ11τ€τ' τιιιτιειι ειιιιιιΠο εοιιίειιτιο·. Νενετὸ ιο
ΕΙειιιειιτι
ιιοτιοιιεΙιιττε:ιιιιιιε;
εοτιιοτε..
ίει·ε)οιιιιιιίι ειτ.;ΡΙιιτιΒιιε
τιιτιε εοτιετετει
εΙΙΛε ιιειτιο ιτιάιιΒιιιιιι
ιιιεεττιιιιιοιιετειιοεατι·,
νΒι Με
επ

Ιειιιεθ.ιότε νιειετ,ίιιιε τιποτε νιτιο, εμε ειττιε ορἱίἰειοε εΠΙΐο1ιιι; φιστι
:ιιιιτιοειιιιιι ιιειιιο @είται οιιιτι α Ισ.τετε:ι εεειιιειιτο τ ε:ιΙεε εοπίττιι-.

ότιιιιι ίιιει·ιτ εεεάιθειιιιιι ) τιιιο εΙετιιττι:ιτο νιάετ Με ε ίιιοει·εΙΤε . . Φιο
ιιι:ιτιι ε.ιιτειτι πατατα Με ει: :ιΙΙιε εοιιιιιοΠτιε ιι:ιτιιτίε ιτε εο στιιειιτο.
τετ που Γιιτιτ, ντιπ τιιτίιιε·ιιι ρτιττεε ίρεειε ό.ιίιι:ι.τεε ιιιίιιιιτε Με εε
τιιιιιιιι οιιε:ιιιτ; νιτιπι:ιε .οιιιιίε!ειιι τιο.τιιτ:ιε τιεεείΪε7εΡτ,εοΒἱτειτἰΟτιε Γε!
τειιι, ὸεΡτεΙιετιἀετε ιιιάΜάιι:ιε Μεινε ΠιιιρΠεεει ( τιιιΠιιε. Με είτιίετ
πιο ειε ιιιοΙιε ιιιεετιιτιιάιιιε , οιι:ιτιι ιτιίιιιιτε άιιιιάιι:ιτιιιιοτι ιιε8ο) οικι
τιιιιι εοειεπιειιτειτιο ω εοτιιοτιιιιι ιτιεοΙιιιιιιτειτετιι εοτιίειιτι:ιτ . Ήττ
ιτιιιε Μία ιιο.τιιτεε,Π εοτοοτιιπι οιιιάεπιτϋΠοΙιιτιο Γρεετετιιτ)Ρτιιιιειε
νετὸ, Ιιθοιιιοοίιτιο , ΕΙετιιειιτει ε!ιε·ιπιιιε ; .ειιιοτιιιιι νιτιι;:ιτοιιε ροτε
Ιτατειιι €ετιετε.1ιτει· ΡτοΡοτιετε, τιιιιιειιιε δε ΒτειιιτετειφΠεετε οιιιε
ροτετιτ, Η οι είΪε Να:ιι›·α:/ΜΡἰΙεε: · οτίτου·ρου·πατυφΐά·πέϊίοπτω Επ
Λεω:: τὶείἰιιιετἱτ . Νετιιτε ετιιιιι ΠιιιΡΙειτ είτ Νοτιο εε! ρΙιιι·εε εισε
τειιτἱεε τιεττιιιετιε, ειιιτι τετΙιει·, & ετιεΙιιιιι, & @Μετα ( Η ίε.ε εθ: ετεειε
τε ) τιποτα ίἱιιιρΙιεεε οιεειιιτιιι€ι ρΙιιτιοιιε, ειιτ ίε.Ιτειιι Ηετι ροτιιετιτ,

νε τιποτε. ειΙἰειιι:ι ίἰιιιιιΙειε είΤετ ίοΙιτειτισ., οπιιιιίειιιε νιτιειιΙΙ,οιιο ειιιιι
εοετετιε εοτιιιιτιεετετιιτ , ιιιιρειτιειιε : Νεπι εμε ιιι ειιιιι Ητιετιι Ρεο
ετε;ιτει Γιαπ , ντ τϋΠο1ιιτει εοιιΓιίτετιτ , ετ οιιειίἱ ό.ιίΠρ:ιτει , -εει ιιιιιτ
απο. ΕΙεπιειιτι τατιοιιειιι ; ειιιιιιρε οιιοεΙ, οιιὸ. ΕΙεπιειιτιιιιι ?Το ει»
‹

Ο Πω

2,4Πφι·Μάσ δεεισπάα .
Δ ι
πιω τω" , Για! εοιπΡατατε αά Η , (μισά ΜΜΜ τεΒιιε πω.
τω, 8τ τειπρει·ατιιτ .

ο

_#

διαάοπ. Ησεε νιάετιιι· ίἱπεετα εΙεπιεπτἰ ποτἱο , ειναι ΡΙιιτεε παπι
τε πωπω ατοιιε άιΙππιιΙεε ιπ εοι·ροπε αΙιειιιιιε (φαι Ρ1°οΡτετεα,
Μικτιιπι εϋειτιιι·) εοπΙΙιτιιτιοπειπ εοπιιεπἱαπτ , παμε επιπι παπο

8επεεε ραττἱειιΙσε εΙεπιεπτα ρτοπιιείιιπτ Μα8πΞτιιάΞπἱε 3 οιιαπι εσπ

Μτιιιιπτι Ιιεετ ειπε ρατεεε !ιπτ _; ΕΙειπεπτα ίιοιιΜειπ :κι Μιπτιιπι τε
ίεπιπτιιι· , Ραι·τεε :κι Τοτιιιπ .

Μαιιτοε. (Μπι ιταιιιιε πωπω είΐε πατπι·αε πεεείΪε ίϊτ , αεπιππ
Με πασοκ μοριιετατιπιιε απεεταε. εΙΙε οροττετ . Ιπτει παο πιό
ΦαΙιτατεε , εατιιιπ τ:ιτιο ρι·ιιπιιιπ !ιαΙιεπόα επ , πω: πατιιταειρίαε

πωπω Και επιπιπιίεεπτ ) ντ νπαπι επιειαπτ εκ ρΙιιπΒιια: πιπε πει
τε ορτἰπιο ΦιαΠτατιππε Ρτιπιιε ποιπεπ ίεέτιιιπ

πιιια ευπι νά.»

πει·Επι πατιιιια Ραπ εοπΗατα , οπαιπ ορειαπό.ι νι αε ροτείτατε πτω

τ!ιτα ιπτεΠι€ατιιι, εεε τι:ιιιτει ιπ ΕΙειπεπτιε οιιαΙιτατεε Με ΐρεέταπάαι
ίιιπτ , τἐιιατιιιπ οξιε ιπικτιιιἔι εοπΐείειτ , οιιαπι :μια αΒεπόι ίαειιὲιτα
τειπ τπ ιιιιπτ. εε νετὸ: εειιπ επ ιιαΙιτατεε άιειιπτιιτ ποπ πε

πιάτα Ρππωιπ πω. πτιιτ, αυτ αΒἐοττιιιπ Ιιαπεαπτ , ›πιιατεπιπι
Ρώπα: πω” ίεά φπα Νατιιταιιιιπ, οπο: ΕΙεπιεπτα Γιιπτ, εοπιππίτιο
πειπ εοπία1ιιιιπτιιι. (ἔοπὶαιπ απτεπι ιπ ΕΙεπιεπτιε , οι: ιεπρίππι
φπα ΕΙειπεπτα ί-ιιπτ ,· οΙα νιε εοειιπάι πιπτιιαιπ ίοειετατεπι αττεπ
πεπεια επ , ιτιεπεο ποπ ιιιίἱ Πάπια: Με @αΙιτατεε :κι ΕΙειιιεπτι πο
τιοπεπι Γρεέταιε εεπ1επτιιι· , εμιαιπιιιε πατιιι·α ιρία ίἰπιρΙειτ , πω: εΙε

ιπεπτιππ πι, ΡΡοριιετατιππε Μπα ιιοπ εατεατ . Ετ φπα θεά ροτείτ, νι:
πατιιτα αΙιπιια ιπιπΙει:,εετειιε ριορτὶετατἱπιιε ίετιιατιε,ιτα ιιαΙιτατιε

Ρτιπι:ε ιαετιιιαπι ει·απειπ ΓιιΒεατ, ντ,τιιιοε! ατι νπαπι ίρεεἰεἔεοιππα
πεππαιτι αττιπετ , εοπτιαπε ατ?εότα ω ; εΙεπιεπτὶ τατἰο εοιπιπιιταπί

Ροτείτ , ειιιιπ Με πατιιτα ποιιαπι ιπειιιατ ίοτπιαιπ : Πε Ιιοποι πι να
Ροτειπ ίοΙιιτιιε αΒιι·ε πι απταε επειτιιι·, ειιπι ταπιεπ`ει‹ εο , ειμαι επι·
ίπε εοπετείειτ , πατατα ιΠα ποπ ἰπτεπιίΐε περπε!ι.επάατιικ : παμε

επιπι αΙιαπι ιεόι:Ιππτ αεμ.ιατπ πιιβεα , πα ειι:ιαιπ τεΠιιε ιππα
πω.

Ροττὸ ΕΙειπεπτἰε ιπτετ Γε εοιπΡαι·ατιε ω πιιιααπι πατιιιιαπι τοπι
Ροπεππαιπ , ΗπειιΙα εΙιιρΙιειτετ εοπΓιεΙει·αππα ίιιπτ , δτειιιοπ πα νι
ΡεππΞΓεεπτ εοετει·α , & τιιιὸει α. εοετετιε ρειιπιιίεεπτπ: . πω; @απ
τατεε Ρπιτι:ε πι ΡτιιΙοίορποι·ιιιπ ίεΙιοΙιε απ» Αδιπισε_ , Ραπἱπτε πω:
νοεαπτιιτ . Ετ ειιπάειπ ΕΙεπιεπτα γπαιπ ιπ ίρεειεπι τειπρει·απεια πα
εάτεππε εΕπιεπτιιτ,_αε Με: Γε εοπίππάαπτυποποιτετ,γτιπτειποίεά ·
.ο

ΠΟΠο

Δ Ζ)ε @Με πεεω·α_.

α;

ποπ ειιιεειπε , Γἱειὶειιιε τπειπιιε νιειΠεττι ιπιτειέιπε , πε ι·ιιι·Γιιε Γροπτε Γεο
εππεεπειιτ : πιιετπ:ιεειποεεπιπ ιιιτετιιι, εποε , οΙειιτιι , ιπ Ρωε.ιε Η ε.€ι

τ:ιπειττ, εοπΓιιπε:ειιπειιτ πιιἰεεεττι › τω Ριτιἔω ,νε ειιιπε , Μιπει·ιιέε , δε

ειιιἰεΓεετιεε ρΜεεεε εταιιιοτεε επειτα ΓιιΒΠεειιπε . αιιειειεειε ειπε Α- ·
ᾶἰιιει ε:ειιρΙειε είε , Μαιο , ειπε ετιιίΠοτεε ρ:ιτττειιΙειε εεεεπιι:ιε, τεπιιεΓ-,
πιιε εοττιπιοιιετ , εεεμιεεοπΓιιπεετε: :ιΙεετ:ι , τ πειτε εεπιιιοτεε εοφ ,
εοπιτπεΓεεΓει πε εοειιειες , πε εειΓΓοΙιι:ιπειιι· : οπο» Πει , ειπε Ι::·ί8τε.ε

ποιπεπ είε .- (ΈειΠε:ιε νετὸ ΡειΓεειιει ιτειιι εεειρεειε είε, εΙεετε,ειιιιιε ορε
πατατα ΓεεεΙεπι Γε ριεεεεε Ϊνε: 3εεεπιιεειιτ, τεΠειιιιΓεμιε εοπετυ.επε εο
ειἱειεεειιτ , πε Γεεεεεεε ; πεταει, ειιιιεπεειιτεπι εεε τα ρειιΙὸ εεεε'τιε:ΙΙεοι·επι

τεεεεετε : ΠΠ ποττιεπ Γεε:ετιιπε ΗιεωΜίΜεί , Με δίεεί2α2ί . Νεειιιε
ιιιἱτιιπι νιωι εεεειεε π:ιειιε:ιιτι εεε εισε3 ιρΓιιττι ἰπίεἰειιειιπι , νε ειιιτι :Με

εοιππι1Γεε:ιευτ , εειΓΒειΙειτι Γε ρτεεεετε; πιι:ιπι επιπι ιπΓετειποτε.πι ειτε
πειιΙεειε νεπεεπεε:ι , Με εεΠειε , ειιιοεε εειπροειε εείιιειιττιεεεεε εστει
πιοεειιιε, :ιεςιιε ρει·Γεείείειε, διεπει ειτειιι ιτιοττιεπεο , εΙεπιεπεει ρετιιιι
Γεεπειιτ , εειιερετειτπεπει ρετΓεέεἰοιιε ε:ιτεειεειεετπ εοιπρειιΓεπεε .
Οτειεεειπ. Ιπεει:το8:ιτε ρει·ειειιτιι ρπειιεπιίει : νεεεεει:ιειιτ Πειιιιε!επι
επΓειτιιεο Νιιειιπε @και ερι·ροτειπιοΙιεπειε ποιειιι διεεεε:ιε , ειιιτιιτιιιιε
Με τειτι εοπΓειεπειε ντΠίε Πε ,νε εετιιειι)ιε εοπίεΓεει.πε .ε δεεε ρειτ8ε , Η
ρεεεεε .

ε

'

Μειιιτοε. Εκ Με ρετΓρεεπιιττι εεε πιιΙΙΙ ΕΙεπιεπεο εειιιιε €ξι:ιΙΞεο.εεε
ΡτΙτπειε :ιείεειι:ιε , ειιιεεειιειε ΡειΓΒιι:ιε Με ροΓΓε ; παπι Γτι8οτι :ιδεα

Γιιειιι· οιΙοτ > δε ίἰεεἱεειε ειιιιπιε!ετε.ει . (ξειειιοτάεδειιι· ετεπεειπι ιτιωι:

Με ίξιιιΠεειειιιιι εοττιρΙειειοπεε ειεΒεπ ροΓΓιιπε , :ιεεεὸ νε Γἱιι8ιιΙιε
ΕΙεπιεπειε Μπιτ πιι:ιειε:ιεεε εοπιιεπιιιπε, :ιΙεεπι Λεω , εχεισ.ρει·ττιι

εεε:: , :ιεεετει ΡειΓΠιιει , ειπε Γε ρετττιὶΓεετε ειπε Γ:ιε:Πε , ειπε Με ρεεπιιε
ω . @σε επιττι -πειειιτε. νιπι·Ιιεειεε εεεετιιιιιπεει δε εειττιττιοιιεπεεἰ , :εε-`
εμιε·ιρίει τεεειιε· :ιεεεπιιειειιτ εεε:οττιιπεΓεεεπτ, Με @εεε εΓεδε είπωό; :φα νετὸ ποπ τω εειΠεειιεεετ ρετιπεΓεεειιτ, ειιττι ειιπκπ νιεπ εκτε
τιιιειπείε οΒείπεειε λδε εοτπιτιοιιεπεϋ , @Με δε διεε:ι . δωσει ειπε
Γειειιεε:ιεεπι ειειειεε ε:ο8επεει, Γεπιίε εειτε .κι αΙιειτιιττι ρ:ιτειιιιπ παταω.

Με ρετττιιεειε δε εεεοτπιποεεει-τι , Ρτιεπεε.ι είε δε Ηιιττιιεεει ε Γεεε πω»
εειιτεοτειιι ΓεΡτι.εεεε, εεπιιεε αΙειιτιιπι ρειιτειειι1εε ω ε:τειΓΓιι:ιιεείπειιιιιεε
εεειεεπε , δε εοειεειεπε,ιΡτι8ιεε_ε εΓε·δε βιε:αι .

.

ε. Ηιπε·ειιι:ιειιοτ Βιεττιεπε.ιε ειπε εκ ειιιιιειιοε ετιιιιείπιε πατε τοπιοειΒιιε , Τοτε , Αειιι:ε , Λέτε , Ιέπε τιοιιιεπιππετιετιιπε ,επττι εκ Με

ίξ1.8Πε:ιεεειΠεε Γειειε ε:Ιιιτε ειτρΗειιτι νεΙεο.πε. Νειπιειε Αεμιτε δε Αετε

Ηιιιτι.Μιτειε εεεεΙσ.τεειιτ , ε:ιιιιτι νττιιπημε εοτειιε ΓεειΠιτπε «τω επτα.
-

-
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απε;πίϊίπε ειΠοτππι εοι·ροτπιπ Γε ὶπίἰππετ, ἰΙΙὶΓππε ρει·πιίΙΖεπεπτ: ία!
πποτπ:ιπι Μ ΑΜ οἱ1 πιπἰοτεπι τεππιτ:ιτεκπ ΕπειΙὶπε εοπτἱπἔἰτ , Μπα πποππε ππποτ ττἰΒπὶτπτ ΗππιπΙιτειε ππΞιπι Αππεε:ππἰπ τ:ιπιεπ :ηπα
πα ίε:ιά ίοΙὶεπ , πιιοά εππ8ὶτιιτ, εοεροτίε Η8πτο.πι :ιεεοπτπιοάπτ ( ἱά
πποεὶ δ: ΑΜ εοιππιππε επ ) νε ρτπετετεει ετίο.πι ε.άπ:ετείεεπε τεΙἰπε
ππ:ιτ ΗΙπά Ππποτε ἰπἰεᾶππι , άπρ9Ιεκ Ηππιπϋτπε, ειππεπ πΕπιπ·πιπ, δ:
εετἱ:ι ἰπποτπἰτ : σε ρτορτετε:ι :ηπα νὶ επ1οπε πι ν:ιροτεπι ΓοΙπτα
αοϋίεε ἰπ ε.ετειπ εϋεππι· , πππι τεπ8επτἰ εοτροι·ἰ πιω ποπ πάΙυει·ετ :

εοπττἔι νετὸ ν:ιροτ·νζ ίπποπε εοπετείεεπε Ηει·ἰ :ηπα πω , ππέ:ι
Ροτεπε ειπποεεετε-. Οοετετπιπ επεεπππ ειππει πάΙυετετ κά) ππατεππε
ΡπττἑεπΙοε ε.Ηππιε (επι ναίΪε ροτοε ἱπΙἰππεπτ ; πππεεε πικαπ ρπττὶεπ
Μ: πω) επιΙΙὶοτεε εππι ω, ετὶειπι άερΙετο ναί-ε πΡρπι·επτ. Ηἱπε πω·

πΠεΙΕπιπ είϊ Μετ:ιΙΙ:ι ΙΙππεπτἰει ΗπιπΜπ ε!ίεί ΡοΠε , ππεπιπΞε ποπ επί
πεετεππτ νειίἱ , ππο εοπτὶπεπτπτ ; Μ ἰἱππἱεὶεπι οτἱτπι· ε:: εοτππι Επιτή
Βπε ετ8.1Ποποπε, ππππι νε ν:ιΙε8.πτ ὶπ νειΠε Ροτοε ρεπεττπτε : ππο‹ἱ Β
πε!άπεπτ μ:: (3εσεε:ι, σ.πτ ΩπτγίοεοΠπ ( Βοτ:ιεεπι νοε2.πτ) ρω τπετεΙ
Η πιποπε) τπετιιΙΙπ ραπτετ τεππά οτει·πιιπ ίο.&π ειππ:ει·επππτ . 5ὶε ππἰ
επΡτε;ι ντ:ιΒι ίεειππο εΠΠ8επτπιε οΒεΙπεετε επρὶππτ , ΓειΙερτέπε :ιο ία
πεπτε ιιι:ει:ο νωρεώΕειιπτ , νε ροτΣ ππιεὶε μπείε:ιπτ, δ: πιἱππΓεπΙοε
ειΓρετπατεε επεπεπτπτ, ππἰΒπε ΓΔεὶΙἱπε πωπω; ίὶεππιπιπ ππειἀτιιπ

τα: ΡΙπιπΙ›ὶ ιπΞΩππιπάάΙτέ Ρία: Οτςεέ πετεππειτπιπ .

ε”

'

π' απεεπειώπωάπιπ νετὸ Αει·ἱ δ: Αππα Η ι.πτπάΙτου εοππεπίτ: , πώ::
ΒιεΠε ΡεππΠεεπτπτ ,πετ ππἰἀεπι οπ τεππίαιι·ειπ ρει·π:ιεΙεπε ·, πιπππ
:ιπτεπιοΒ.ετεΙΙὶτἱεπι.:ιἀπωτεπε : ἰτιιρπτἱτετ ε:: ειππετίο Τεττοε δ: Ιππἰ
5ὶεεὶτπε ττὶΒπὶτπτ ,.πππι ντιππιππε εοι·Ρπεεϋ!πείΙε πιὶΓεετπι· , Τεττει
πιπάεπ1 οπίπειτπ εταΠὶτἰεπι πτππε ροπάπε πόπ:πτπ πεδο.πε , & πιοω! εοπιτπΞΓεεπτΙ τερπππιιπε; Ιἔπἰε νετὸ οΙ› Μπι» τεπιιπετεπι :πιτππε
ιποΜΙΙαιτεπι επἰΙἰεπε απ: πποΙππε : Εκ ππο Πε Πεείτε.τεπι·τεττεειπι
πἀπετίειτἰπιπιπὶὸ1τπτἰ @Με 5. οι Ιἱεεἰτπεεπι. Ιππε:ιπι Βπππἀἰιππ
πππεα.
πω. Βετππιπειτπτάε ιπακἱπιε εοππτπππ1 εεπίεο ὸπρΙἱεεπι Μπα
πἰιπιΗππιὶὸἰτατἱε, τἰππ-5ὶεεὶτπτΞε Γρεε3επι·: ππειιππἰε επππ Ιππίε απ·
τεππἰτπτε·ρετππὸ.π Μπι εοτροπι ποπ ππππε ππεὶππ πετ , ποπ ρεοπτε~
τω. Ιιπππάπε εΠεεπάπε επ ; ππἰει νἱόεΙΙεετ ίπά τποΜΙΙτετε ποπ πιω
π ρπτἰτπι·· [ε τεπετΙ. ). πάεοππε άίΗΜΙε επιπ εοετετὶε πετπτὶε Ρετ
τπΙΓεετπε . · Ι
- ο
Μειωσα νε ἰ8ἑτπ: τετπρεταπιεπτπιπ :ιΙἰπποὸῖππεπἰιιτππ ορπεείἔ°
τεππὶοτεε πειτπτω , Με είε Αετεκπ δε Ιππεπτ, εοπετε!εετε , επι.$.οτεε

·

-
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5ιιτεί·ιϊ, ·ΑειιτίιινιάεΠεετ 8τ.ΊΞετττιιιι , :ιττειιιιιιι·ι: Ατίιιιι :ΜΑΗ
Δι νιεθειιοι· εΙτ , εοἔειιὸιἰ Ἐῖ18Η8; τειιιιιοτιιιιιε ει·Βο ιι:ιτιιι·ιεκι€ι·ι 8;
@ή ειιΙοτ ττιΒιιειιάιιέ Μι: , τιιιι ει:ιιΕοτειι ιιττειιιιι:ιι·ετ , ·ει·ιιΠἰοιτιωι8

νετὸ τιιιτιιιιε τει·ι·στ 8τ·ιιιιιιιτ εεττ εοιιιιτιιεΒειτ,ςιισά το8ει·ετ Μιιιιιιρε

τα; ιιίςέιε ειιιοε!ειιιιιιο6ο νιιιειιι:ι ιιιιιεετετ .

ιιιιτειιι σΒΐεττι:ιιν

όιιιιτΠιι€ιιΙ:ιε ντιιιιίειιιιιίτιιιεεΙεπιειιτιεοιιιρΙεκιοιιεε ·Βιιιιιηιπι :μια
Ιιτ:ιτιιιιι ιτε. τειιιρει:ιιιτΙ:ι& ΕΜΠ: , ντ τι τιιιοιιιτιιιι ει!τει·ιτΑ6τιιια , :Μετα
ΡειίΠιιιι τα, ιιΙτεια :ιΙτετἰ Ριαίτιιιετ,Ιιοε εθ,ίιιιι;ε τιιωτιωτιτ & τυπώ

και ιι€εκει·εει·ετ ; παμε :ιτιεὸ ιιι τιιιοΒιιεςιιιόειττΕΙειιιετιτιε ?ΜΒ
να, ιιι όιιοΒιιε νει·ὸ Αιΐτιιιιε ίιιιιιιιιιππι Ιστιιιιι οϋτιιιει·ειιτ . (Μπι ει:ιιιιι
εε, φωτ ειιιίέ$επι αιιιιΙιτ:ιτιε Αδτιιιιικοιιιιιιιιιιιοιιε ΠιιιιΙιτι Γιαπ ; ι τιτ

Βε:ιιιτ «πωπω Ρτωιιτω,.ωττωφ πιο εΙτετο τιιτιωτι ρειι:ι ιιεεεΠε είττ

ιιειιτι·ι1πι :ιιιτεπι ειττει·ιιιιιιι ντιπ ;ιεειΡειε ροι:εΙτι ΒρετιέειιιΓάετιι·ςιια
Βτιω·Αετιιιω 8ι·ιιάιτ·ρι·ετάιτιι ίιιετιιιτ : ` ιι!τει·τιιιιι @τα · ρι·αιροΗεσ.τ ' ,
0Ροττετ . @με ι8ιιιιι Αει·επι @κιτ ειιΙοτε ,Αφι:ι Τει·τσ.ιτι Ιτιεοτει:
:εςιιιιιιι ίεΠιεετ ΗΜ Ειι€ιιεειιιΙ€ιιεπι , τιιιιώΠιειΙε ιιιιίεετιιτ τ` φώτο
τιτιιπωε @ετα ν:ι.Ιιά·ιιιιίιιιτε ιιἔιιίεετε παταει; Αττειιι ιιιιτειιι,εμιτ (πω

με ιιιιτιιτὰιιτιώ ίιιΒιιτιιοτι είτ , ά ΒιειΙε-τιιιίσετιιτ , ΙειιιΒιιιάιίιε ορε
τω : (Σοιιττ:ι νετὸ ροτιίΠτιιιι νιε εοετεειιτιι ε!επιειιττι
, Μ::
εΒ: ίιι€ιιε , Α‹ιω ροτὶἱιέςιιἔιιτι· Τειττε εοιιΕπιιτι τι .τρωω Ιοιι8·δ Γε.
τω” τιιιθιιιι Τ€1°ι°τ1 ρειιτιιίεειιτιιτ . Ιιιτει ετα· ειιιτετιι εΙειιιειιτε εστι

ιιειιιτ (ξι-ιιΙιτιιτε ΡειίΠιιέϊ , ευ. άιίΠάειιταιιιιΙιτιιτε Αδάταξ , ειιιιιε Με
Βια εὶιπι ιιιτετ ίε εοιιΠιΒιιιιτ , ντ τειιιρεταιιιει:τιιιιι. αΙιειι1όά τ Πτωτι
Γεσ.ιιτιιτ,ιρίει ειπαμε Ρο.Πιιιιι ειιιιιΙιτττε ιιιιιτιιτιοιιεπι ιι.!ιειιιιιιιι ΓιιΒερτ,
ιιεεείΐε τα : Αττιιιι ιιι ιιΙτετιιτι·ο ςιιιιΙιτειε Αότιιι:ι@Μεειείτ; ιιι ιιΙτετο
ιΒιτιιτ Γιιιιιιιιιι Με άεΒετ @Πω ΡειΙΒιιτι . Ηιιιι: ιθ ντι·ιιιιιιιιιε :ΕΜ
ιι·ιειιτιιιιι Ιιιιιιιιτιιιιιι Πι: , Γιιιιιιιιιιιιι ίτιΒιιε είτ ιιι Ατιιιε'ἱ ι :ιτ που ιτειιι

ίιιιτιιιιιιε ειιΙοτ ιιι Αεκ : τιιιιιοτ ι8ιτιιτ τιιιιιιιιιίτω αετι·τι·ιΒιιει:ιι12 τω,
τιιιέιιιι αιμα, ντίε ιιιτιιιιωτ ιιιΓιιιιιιιιιε αει· ίιιέ τειιιιιτ:ττε ρι·αιιετιιτει:
ιιθιοτιεπι ίιι€οι·ιε νει!ιάιοτιε ιΠιιιπεοιιωμ.ιιτιε. Ατ Η νττιιπιτιιιε Πε
ειιιιι Ετ , ίιιιιιιιιιιε ειι1οι· ιιι Ιειιε είτ , ίετιιιοτι ίιιιιιιιιιιιιι Βιμ ιιι·Τετ

τι; Ιιιιιε ι8ιτιιτ νιι1ιάιοι·ιϊεειτειε , εμε ρετιιιι!Ηοιιι άιιιτιίιο οΒίιιτε
τετ , ττιΒιιειιτι:ι Ειιιτ , τιιιὲιτι ίσοι ,·ντ,τιιιιιι τετι·τε @πω οϋΙτιιιτιτιοι

οΒ&τιιιτ εΒ:ιι€ια , ιιε @τι -ε:Ισ.Βο.τιιι· 5 Ιιιιιιιε εο.Ιοτ ίειιίἰιτι Μπενε

ίτειιε τω. ίειιττιιτρισιιιιιιι επεφτε ΜΒΜ ιιιιτιιιι:ι.ιιι εοει·ι:ειιτιε . Η

(Μιάου. διά @τυπος άΗιιτιε ιιιτιιιτειιι τω ι Μο.ιιιιοεειιε, Μπι ά
ίεειιτιιε )ιτείεΙιιιΒετ , ‹ μέ:: ι, ειιιιρρε ιιιιεΠτιιια σοΕΡοτιε εΙειιιεπιτε
εει.Ιοτε νιιιειτ εε. τιττειιιιπτ τι· οι ειπε τ ντ τα τειιιιιοι· Ε20ιιε πιστα
'ω.
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ιττιμιτιετιε ντιὲ ειιιτι ι8τιε ντιΙιτιιιιε ιτι αφτι ιι·τιιιιιρετ, ειτε Γιιο Ιιτιεοτε
τεριιοστιειτι.ε ιιε ειιιοτιιιττιπιοάο ττιατιιιιιι ιτιιιειτ, τιιιττι :ιιιςιιιιτιτιιιιιιιι ετι
Με ε.ττετετιε, εοιειιιε ρ:τυΙιιιιιιιι εοτιίτιρειτιε, Με ίιι8:ιεεττι ιι:ιτιιτ:ιτιπ
@Με ειτιιιιιιτι εεττ δε ι€ιιε τι:ετεπι, ιρί:τιτισ.1ιιε ε:ιιοτε εκττιιιίεειιε :ιε
εερτο τετιιιιοτειτι τετιειιτειιτι , Ρετ σπιτια τεττειιιιιτιιιι Ρτιττιειιι:ιτιιιιι

τεεεΙΤιιερετιιιεειτε τιεεεΙΤε είτ, ίοιιιτο νι ετιιοτιε νιτιειιιο, τιιιο Με εε!
ιιδο.Β:τιιτιιτ. Μπι νετὸ τω» ιιι τοτ ρ:τττιειιιτιε άιιιιρ:ιτιιε ιτιτετιεότιε
τεττειιιε ρωταω ειτιιιιιε τιιτιειε :τττειτιτιιτ νι τεττετιι Ετιεοτιε , το
πιιιοτείειιιε πατατα εοτιίτιΡ:ιιιτιιτ ιιιιιΒιε , @τι ροτιίιιπιιιιτι τω”

ίτι€οτιε νιτεε τειιιιτιετιτε ; :πιώ ντ ιέιιιε , ειιιιίι εοτιειίιετιετιιιε , ι:ιτιι

ίιιΜιίτετε εο8:ιτιιτ , - & ιιιίτιΒοτιε @Με Ματσε νιάε:ιτιιτ ιε , ηιτι
:ιετιιιιιε εεΙοτι.ε ίτιιιιιιιιε :ιετετιι δ: τηιιαιτι ττττετιιιιιτιε ει! ίιιδο.πι ίοΙΙιεεειωτ,Μεεω τεττετικ τωιιτιει τερ:ιειιΙιε : @τι δε τιετιρίε τιοτι
ΐοιιιιτι ειιιιιιιιρτειιι , ιετιε νιιτι ιιιίετετιτε, τετιιιιττιτειιι τιιιτιιττιτ, νετιιττι

ετι:ιτιι εΙεττιιιττι τετι·ε δι πειτε ίτιεοτε εο8ειιτε ειιιςιιατιτιιιιιττι εοτιετε
τω Ατιτι:ι αυτεπι νιειΙΙιτιι δι τεττ:ι μια ιιειιετιτ τετιιιιττττιε , εε ιιιι
Με ίτιεοτιε , τιιι:ιτιι ειιτιιτιι πατατα ίοΙιττιτιε ιρει:"τιιττι ειτιεσ.τ : Βιε
τιποτε. Πειιιτιεπι οττιιιιιι ιιοτι "τα ιτιίττιότιε τιιιιιιιτ:ιτιιιιιε γεται ιτι Γρε
ειειιι τεττιρετατιτιιτε. τι
·
·
ε τ '; π '
- τ. ' Ματσε. Πει ριετιετ, ντ ττιιιιι ειιιτιετιιινιάετιιτ, ‹ιε ειειτιειιτιε Γειτ
-τιετιόιιιιι, τιτισιτετιιιε Με τα (ζοτροτιεΜικτι εοτιίτιτιιτιοτιεττι τει-αυτι
ω, ιιοεειτ, ειιιἐ ειιεττιειιτ:ι τω .

·· αυτ!. Ηεεε αυτι ιτε Ποτ, εοπίτειτ πετ: τετ·ιτειι:ιι , φωτο εοιιτιιιιε , τιεε
τιςιιό.ττιττιωτιτροτατιιιιε , ιιεε ειετετιι, ηιιεττι τρωω άτιειττιιιε , πετ:
ιετιεπι, τιιιο ειιιοε ρατιιιιιιιε, εΙετιιετιτ:ιεΙΐε :. Ν:ττιιτε ετιιιιι ιιιτιρΙιεεε
ιιοτι βαττ, ειιττι ιτι ριιιιτιεοτροτε Γρεειε τιιιιιιτιιιιτ ειιΠοιιιιιιιτιιτ , ει:
ιιιειι.ιε 6εκ αφτι Βιιτειιι & τεττίι):1τιιπι2.ιευια ειΒιισ.τιτιιτ. Ετ φωτα
Ροιιιιιιιτι Με ττιιτιτιει Ατιίτοτειιεσε τιε ΕΙετιιειιτιε Ποέττιιιτι: ροιιάετιι
ειττιπιιιιιιτε νοΙιιετιτ , Με ρτοίεδτὸ τεττι ιι·ιοττιετιτο Πιο ιιοτι Ροικιεττι
Βιτ: ει: ιιε ιιςιιιτιετιι εΙεττιετιτοι·ιιιτι ιιοιτιιτιο. τιειιιτιιρτει τα , φωτ

·Ρτιιτι:ιτιιττι Οιιιιιιτιιτιιττι νιτετ ιο ιιε τιιωτιττιε ειιιεετιτ ; εαπετιιττι ιιττετ
·ιιεε & Με Ιοιι€ε «τω» :πιο ιιιτετεετιιτ. ΒΧ 61110 ρειτετ 31°έιιιτιεπττ
ιιιιιττιιιτειε , τιιιο :Πιετά ιιτιιιιιιιιιτιι Ιειιιε ειεττιετιτιιπι τω Ι.ιιτι:ιτιτ

Ρτοκιιτιε εοΠοεειιτ,τιε οιιιε ιει·ιιε ρετεετιιιετιιω (ῖε‹ιο ετιιιτι· τιιιιιι
Ιιτιεετ:ιιτι ατιιιιιττι, αυτ ίιττιρΙιεεττι τεττεπι τ εινα; ιιι ριιιτεε ιιο.τιιτ:ιε τιτί
ισιιιιτιοτι ροτιιτιτ : :μισά τι δε Με
, ιτιιτιιι:ι. που εἴ

=ίετ Με εοιιτιιτιο , α- ειιιιιιιτετ ατι εο Ιοεε ,~ ειιεττι τιιιιε ΕοττεΙΤε
~τιω νετιιιιτ:ττετ , στα τιιιιοιιιτισ οοιροτιιιιιε οιυιιιΒιιε , @φωτ
τ·

τ

)

8·

. ' Π: ἐμέ:απαιτώ
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Μις ιιιπριιεεε τιιιιιπειε 8τ οιτιιπατε ειιίροπεποεεΠεπτ: · · Ο
3 ι(Σι·αειοπ. Ιιιυ‹ι ριετετεα , φο‹ι που εοπιεςυεπε νιοιετυι· ,ποπ
αιππυππαυπ ειιιίιιτπο,νι‹ιειιεετ ίιππ>υιαε Ειειπεπτοι·υιτι ποτιοπεει,
Τεπαιπ, ·Αφαιπ, Αετεπι, Ιππειπ, ποπείΤε @απο πο” : ιτα επιιπ

του ι:=αι·τεε, πω; Γυιιιυπτ €επετι Ειειπεπτι , ντ ετιαιπ ίιπ8ιιιε απιριε
δταπτυτ Ριυτεε ιρεειεε : διε Τεπ·α 8επυε επ ιπ ριυι·εε ειιυιιυπι ραιτεει

δε ιιευτ τει·τα ι.επιπια, αυτ δαπιια ,αυτ εοιπιπυπιε ατειιια ατι Γρεειεπι
εαπειεπι ποπ Ρει·τιπεπτ , ουαπιυιειπεοιππιυπι Τεττεποτιοπε εοπυε

πιαπτ ; πα ριυτεε ιρεειεε νπιυετιυιπ 8επυε Ειεπιεπτι Τεττε ραττιτι
ροιΤυπτ , ιποειὸ Ριππατυιπ Ωυαιιτατυπι ταις εοπ8ιυεπτιυπι, Ριιι€ο
τιε Μετα & 5ιεειτατιε, εοιπιπυπιοπε Γιιπιιεε · ίιπτ , εοετεια ειιιιιιπι
ιεε; Η πιπιιτυπι ιιπιφιε·ιιοε ιιαΕεαπτ ,· φοει ςετε ιπιίεεαπτυτ ,· αε
νιιπ οιιτιπειι-πτ τειιυιοια ειεπιεπτα εοπιιιΡαπειι , δε , ντ .ιτε ειιεαπι , ·

εοαευιαπειι , ραιυι ιει”εττεαε εοετει·αιυιπ ρι·ορτιετατυπι τιιιΤεπίιοπε
ειιιετερατε . Ηαυει ειιίρατι τατ.ι οπε ‹ιε ΙΒιιιε.εοετειοιυπιτ1υε Ειεπιεπ
τοτυπι 8επειιιιυε ριιιιοιοριιαπειυπι πι; ειυεευπει υε επιιπ πατυτε

απριιω ναιιιιαπινιιπ ιιαι:επτ ιειιφαε αττεπυαπειι , ιΡίε ταιπεπ οι:
ιπαπιπιαπι.ίυι τεπυιτατειπ αε πιοιιιιιτατεπι τιιιιιειιε ρεππιίεεπτυι· ,
ται Ροτιιια αυοιατε εοπαπτυτ , ι€πεε ιυπτ : (αι φιει ρι·οιιιπετ εα5,ιπ

τειιφιε ουαιιτατιιιυε ιοπἔε οιιιιπιιιεε, ΓΡεειε (ΜΜΜ ειιε , ιιπιπὸ
@ιπΜε
& πιω
ποπι; επ
πεεοοιππεε
επιο
ή . δε
Γιαειιιιιειετε9
εταιιι Με ρατεε
, αυταιιειεπειυπι,
εφε τεπυεεφαι
οροττετ
νποφοειυε
εοιπροιιτοτυπι εοιροιυιπ φ; Μπιτ ραιτιευιε οιππιυπι τειιυιιιιιπε
εαιοιεπι ιι αιιεπτεει ευιυε εαυίαε ιρία πατιιια εοπτιπετ,αε ιπ εοτροτε
πιο Ειεκπεπτι ιεπιε ιιιυπετε ίιιπΒιιπτυτ; πεουε οιιιιατ φιεςυαπι ,
φο πιιπυε ιππιε ιιπτ , π εοτροτα αιια εοπειετα [υπτ ει: ·ραετιευιιε
μπε εαιοι·ια ιιαΒεπτιιιυε , δετεπυιτατια: ιεπεπι επιπι αιιυπι αιιο το
Βυιι;ιοιεπιειιε πιινετατ. Μ;
.
· ··
ε

Παπά. Εφιιιεπι ιιατεοτ εαπι ειΤε νιιπ ποτιοπιππ ιπ Με: ποιιτιε

ιαπι τυπι απ Με ωπιιπα @καιω νε νικ ΙΒπιενοεαιιυιιιοι αυ
ειιτε ροΠιπιυα, φιπ ιιιιεὸεπεπτι ίροαιτε πα οιιιιειατ ίε ιεπιειιιε.-ωι.
παπα, πεε ποια Ετ επειτατιοπεπι απ πιο Γευοεατε, & :κι Ειεπιεπτυπι

ι·ειιεειετε.. Φαριορτετ αιιφιιιιιε ιατιυενιειετιιι· , πειιυε ποπ :επιτα
τιτι, ραυιιιιυπι ιπιπιυτατε νοεαιιυια ,- ιιιφε ντι ποπιιπιουε , εινα; εο
Βιτατιοπεπι αει αιιεπαε ιιπαΒιπεε ποπ1ειστοτουεαπτ . (Συιπ ιταοιπ:.εκ

εοτροτυπι ειιιΐοιυτιοπιι›ω απ απο: επεοειτατιομιερτειιευτιατυι Μ·
πιοτειπ εικτιαιιι , ατφε ίριιιτυιπ , ιειι€ι.ι.ε Μαιο παπι ραιτιι·»υτ πω·

ιιιιίοαπι επιπεδα 8ταυιιιυα
- (·ροτροτι επιπιδειειιιιυτο.
ι
Ω α'

τιευυι

?ρ
Ω

ΒΜ·πσάο ἄε:ιὸἔα‹ὶα .

βιιτ,Οαρι82ΠοΜΜ (Πιγιιιιθε σΡΡεΠαιιιιςι32 φιοιιιο.ιιι Βια
πιἔειιἰο ίιιΒΠι:!ιιιιτ,
ίοι:τἐ‹:ο;!οι·ε νοΙιεπισιιτΙΐιε νι·έετιι:ε τεριιιιιτιιτ
ὁ. ΡΜτιι,:ιιιιτοΜιιιιιιστωιιοΙειιτε, ετιιιιιι πω.. τόιιιιιιιιιιιτετ τ!ί

ουιιτιιι·; εκτάρΠώτιπαιτιτυπι
·Βάιετ€·οοιιΒατει.
νιότιιτιιτ
τοιΡοι·2,
·ιιι.πιιι·ικιιιτ:τΡ:ιττιβυεΈιικι8
.ά Ι·Ιιιιιιοτού
& δρά1°ιτιι
ο ΥΕΧτι·ο1τι:ι
Βια: _
Ρο:1°τ8ε Ήια; , 8εῷἰιὶειιε,·ὶιιεει ειιισειιισάιυε ΜΙ Μαιος ειιιιρΡε εοι·ιιιιι
νιιιειιΙιιιιι ; παμε :Μπι ιιιωικ ι·ίι,Βεα:1ΐίδιει ντμιιτεε θα ,τιτςπισ

τοιιιιιε ό: -ίιιΒιιιι,· ντ δριι·ιτιιε: Με Με ειιγπιιοο νοεά·ιιιΙο (ΜΒ
α» ειΙἐφιἱΒιιε |είὶ Μπιι:·ίω ,τμεΠ8σωίπο/α:έσπισσώωετσία »πιπ

άσ , ντ1οφιιτιπ Ροέτ:ι , ιιιιιεετιε Έωάετ:τιπτετ ΡιιττἰειιΙ:ιε ιιι (Ζω-

Μπι ειιιοΙειιτεε , ιιἰΠ ρτοΙιΙΙιειιιιαπι &ι·ειε ι, φωτ τεπίε Μ” ΜΜ
Β·ιιιιτ . Ιιιιρετιιιιιιι @με ιιιιτιιε Γε ρτοθιιέτετ , πιώ πιο. ΟΙιγιιιια
εοτροι·ιιιιι εΙειιιειιτει Μετεω·ιιιιιτι $ δώσω 5 διδιτΙμΙιιιιὶἀοὸ ΜικιΧει
κέιατετ , ·‹ιιωιίἱ εοιΡοι·α οιιιιιιατκΑυεπιτονιιιο , Με , προ οι»
οσιιι:Ηιιιιιιιτ ,·&.Βιι!ρΙιιιιω ·τιιιο Πεει»ι:ειιιι:ιΙιιεαιιιΜ ιιιΠειιιιιτιπο.ά

ιειι€ιτι ειιώσεΜΜ, εοτιίι:ιιτο σ:Ιιεει·6πτιιι· ›. »δώ ςιιοιιιειιτι,ςιιι τω»
ειιιιτιιι· τμιιω ριιΙοεπι:ιτε.Ιι·Ειαετι Β:ιιιιιιι:ιιιι τοιιειριιιιιτ ,. ντ [Μι
ΡΙιιιτ, & Ρειτιςε ΒΧ:Ηιι1ιΠάιιιιτώ Μάο , ςιιετιιιόιπσάιιιιι Η! τοιιια#

Με ίοΙιι::έι ιιινειρστειιι ιικιιιιοι; Μεὸ Εικι:ΙδειςΞΗι Βι 8ιιῖΡΙιιιτε_ ιιιο4
ιιιιιαιιιιιιι.ιειαεωιιτ : ιΗιιιιιστι ειιιτειιι,αιιι‹ιεπιι·σιιιειΠατοιιιιο&ιιιιτω,
Μετ4:αιέο (τικ Η Ψιἱιἰειιι·οΡἰιιπιέιττ Μιοιιιστι ΒιέΕιιιτι θα, φιι:ιίϊειιτ
·ιιητάεΒιώεαΜ6Βάικυπωωπμπτςα_ νειία·.-Ρυὶὶιε ιτια1:Βιιι:ιτε οι
)Ευιο·8: Αι·8οιιτσ νιιιο ιιιιω., 8ονιάει:ιιε ΐσ$ιπυεβτι ν:ιΡοι>ειιι Ματ»
τιιισειιοΙασμ·ςτετ τειιυΗΒιιιεεμφωπε,·φα :πινω ιιι·Βεπτεο «και
;(ΟΠΗΕ&Ι1Πτ έ' Μ. δΡι.άωφετω.Με ιιιπειιιιτιιτ Ιιιιιιιοι·οδ τιτι:ιέΕ
ιιιιώΠοΓρΜτιΒιιε Εοετιιε,·-8αία1ίΒυε νφιιιτάΙιΒιιεΡετπιαιτρειτττεΜ”,

Μειιιε 3εΠι21°ετ,> ιιιιιιιοι·ιε ΓιιραΠιιο Γε Πω ι·:1ιαιιείεειιτε

Ια Φο:

τειιιιοτιουιιι()ΙιγιιιιΠίε1ιοπι οοιιίειιτιιιιι€,ησινι4ιπεΧΜεοει Μ
1ιωιιιδωμηιιιαιωτ ; ·Μεισιιτισ: @Μι 'νσΙ:ιτιΠι Θ! 52%! κο

ιοὶ·ἑι 5ιιΙρΙιιιτε
οι πωπω νιιέιιι-ΜΜηι
Μπιτ ΜΜΜ, ιεριπιτειιω 8ι$13Ιιω ιιωιιιίςιιφόκω6ιιιι μιιτισορε ΙΜ
νιίεοϊιτειτοπιύρετιιτ δεί!ιο'ΠεΒιι:παιιι 8ε!ιιθαεπάβ Ιιςιιιάιτο.1ιαπι,

ΜΜΕ Βά ιιωεω.ω $ειΠ86ειιϋτωιιι & Μενσωι·μεεωφΗΕτατεπι,
~ ίιι5 6ιι1εεὸἰι·ιο ωιΞαΜΜιδιω;ωπωωεσ
κιουΙσι ΒσσιιἰὲιωἘγισοἱιιΞῇΟΙιγιιιὶοὶ·ιΙΞμ;:ι εαρω:ΗςοαΜπάε

πιιιιιϋπιο ιωμμιωριι-Μωωιιοιιιωιο ιΜωωιω
· ·ροιυπι ριιιτισιι1εαΜώιιϊωω·ι ι

Μιμί”

(Μ
@Μιι0!Ηπ
ηιιαειιιισίοϊιώω.
(πω
; Ω·ιᾶιςεἔεπππιαπτιτιπῖριἰιιω
ή
ροκ:

_ | . .Βὲ-ΜΜΜκ41 κ

3;

ΜΒ! Η4ΜΜΜΜευώψωάψωΦΓυΜπωω..
ιο‹: εΒ: Μασμτιασμδωπι
ο1σωποίιιω,κ1ωμω ω
ιΔτὶιιηΜφΦ!ἰΗΠ1-ΦΌΕΦΦ5ΩΜ$Ω8. ατημαοάουπωΕσωεω,ωΜ

κι ΒιιΣΒΒω2 ωτηυε·-ὶπεοφυε.ϊειΙΓνω,ΦΠοωιι6ω ω”.
Μ ω.άξτ958Φω ε. δ( . €Ω39ΜΜί έλαηΙτασε:ΡτωώΕυω ,.!1οο!ώω

ευπ€ὸ£ΙΠΒΙΙ1Φ91Π€€ΞΜἱ€ΒΦΦΡΗ8

ι::Παωηνων1ω-"

τὶΏΕὰΗΪ-ΟΙΗΣΪὸἐΨΏΨΙΣΗΒΒΪΒιΡΙΒἩ1=)› 5σ.τάΈ10πτ ΡΜ. ΘΪΕΕ1Ϊ. ΐᾶἱηςιω

τιιωἰοπετἰοτπΙτιῶτΦὶωεπτιιτπκ· ἰσϊφισἄοϋ αττὶεςΓεοΡοἱΙοιιΘἰΜωΒ
:ιΒ€ίὶ τ .Αι:ΗιγΕΕ:ιισ ραΜΜοτροπνω-Ε!εωεστα ΜΜΜ: ; .άρΩη
πλη'πιἰαι ρύακΞρήσ &ίΐοΕςίς 81 £ππΒΜο13σεπαωπε ,. @Μα καμια
ροτε:Ω οοωωοὰἐ Οιγωιεω νοεαΜΙ1 (αΦωοπειιι α211€αί018 μ:
ςιιἰα ρε:Ιωάοϋποε·ΜΒοτ4:μετ9 ε.ΙΙίοοπροωειώαΙε ,1ιοαείΕΤεω

:εἰ δ επΜετωτἰο:,: Με ΦΠ ΑφΙ4“, εκ 88ι1ρὶιιικΜιοαεΙὶ18ςιο,εοιτω
?στά ώεετετιωι·.:. ΊιιειΠν€τὸ.Αίἔτσπατειπτ·ὶ8ωἘτ.ν.ιζ Βὶἔοτὶεὶ, σοπστ€π
ιιιε,ειιιι αςιιινὶ-εαΙοτἱ$πτ€€11Π2£ατ.. Ν6ημο:ΜρΙαεεΜ·,ςιύΜω
εὐτἰιιπιΑηιιεεΒεΑἐτἰαοπιροπιιιιιτ·, Μάο ςιιδάατι, ςμετατιισεκ, 62η
Ιοι·ὶε κ1ι:Ξοώ·ι·:ιωέσεωΕειώΒ·ϋιωεωε ω,ω ναὸ.,ςιιο.τειιιιε Κ, να·
πιω, Μέ.111τ€1:ρτοΙΜΟώΒΜΙά1Η000·τΦω00 αιικὶοετιιτ μ ΑΜΘ

ηιιὶιι εκβωδιιΙΡωιτ.·.ποπ @οί ΓοΙἰιωιαΙΙὶἐπἱΙαΒὶτιιτ·,_ φ1ΞκάΜπωεπι
ΕιεἰΙὲεοιιοἰρἰτ·, ίεάέ1όλω:Αφ82 ό, @κά Ηπα ΙιαΙσει· νπὶεπἀἰ` , δε!

σουεΙιιτω.ειώ .. ΜἰὶιἰΔιμτοιτι·ἀιιρΙεκ.$ρϊτὶτιιιιω δοκιιω νΕάετιιτ.οοπ-›
Μτυετώιπη;ι1τετιιωηαοά εο.ΙοτειιοιιπιοάίσεώρσΠεις δώσε @ή
πείρωι:Ιετ ,αΙτοπιιπωε:θηιιοά ;:ιωιιαι.οιι1οώιιοπΜιΒαμ δι Μαι:

ΑΞτἰενσειιΒιιἰωπι·ἐ!ἱΙηιιἰιιιτ :- $ρἱτὶτιιείἰῇμἱᾶειιιίσιιιτ , σα: μπώ
(ὰεςμὶΒιιε Ιάσεια:ο Ιοεο ΜεποΒΞείετωο ) @ΗΠΒΟΙΙ.Μξ):ήΠΙ ωσε
ίπεἰειιὰἰζ που ροΙΕάεπτ , ίεεὶ Ετἰἐἐω . ιιοωωοάΒιιπι εΠὶάιιτιιι :~ Με '

:ιιιτεπι·ἰτιτε: ΙΒρε.εεεεεπίετε. που @Παω νττιιαι.:ιικεπι δρὶτἱτιιε ἀπι
ἰιιίπτοὰὶΜἔἰὰἱιίῖὲιτ ΠωρΜ!ΠΜωτιιτς·8.τηυώπιρετωΗ'α ,. 8ο απ.
σ.έτϋ ροτίίω, ριαΣιπι:ημείαιιτ τετι·εΠεεεώέεπώεπεομ ίἰζεΙεωεπτο
τιιωιιοτἱοπω :ὶ Μαιιτοι:ει:ιο Ξωϋι:ο.τειε τε.τἑτιε:ιπιιιε Μετα ΡεΙπωτιιω
Ωξι3Ηπατιιω·. ΦίΜΒιι6οπεω ) Με; ποπ νἰὸαιιτ: ὸἰἴμιεεπάὶ: 106Μ8 ;
αὶἐοφιὶο‹ιΒ ΜΗτιιτο !ιοάΙαποεψ Μϊστιιιήοώε. ίαση». πὶωὶιιπι άίΒΜετεω1ιιπ.

:

·

π

< Δ Μ. ΑΜΗΔεπάαππρωίεάθηϋ ΒιιΜ“πιοάλ Δε£ρωωοωωω
ίβκΙΜΒιιεποΜπε-ίςΡίω·,_ ηιιέιπι 7 τα , εΧΙ8μου.ιιτ· ετὶιιτιιιτιιιΠὸ·νει·ἰτιιήε:οωρει·ιάάο5, ωιιΙτο εα1:ὲ τειτιροτἰε 8ε. Ιειὸοτὶε .ἀἐίρειιἀὶσ ,; άμ

εοκιττοιιει·βεια· γοαπω:.· .. ΩΒΙὸ.ἰἔῇτιιιτ άεπιιιω. Ιετιεια εΙΤε:· άι
0π111827

.

.Ν .

..ή 4

·πω ›.ωωω. η κ” ·'

υ 4.

Μό.

υψτιω·τωτ -. ι

_ πω. @πιτ ει! 6,ίτιτυ:στα ύσιωιποιοτία που Μσἄυτιιι'Ι Σ: εμε
τυπι νοεο που εφυι ὰ 5υιριιυτε δε Με διίτιιιευιτιιι: , «τι ίυιιιτειιιτιυπι
τειιυετιι τ παμε ε.ιιιι τειιιτιιιιι , πι φι:ι ιπείτ τ:ιτιτειε τ αυτ ιευιτειε, ία!
επιιι,φι:ειυιιτιιιε τα , δεισ ειιιΒιιιτιιΐιιιιοε εοτρπτυιιι πιε:ιτυε Με
τιετυοάιτ, πιτ ιιιυιτυιιι, πιτ ρατυπι τιιιιτει·ιειτ , σε ρ:ιτυιτ:ιτε εοιιτι
ιιε:ιιτυτι Με Ατιιτοτειεε Πτι. ι.ττε·Αιιιιπιυ. αυτ.: 9; δε ι€ιιε ιιιειι τα»
ιιετιι πω” ν0€1τ λτπ?συερΐεα·ι·έτ τ" , Κτἔ μέλιευ τί» ςοιχτιωτ

εωμε7τι , ιιιιττιι·ιυε τειιυιιιιπιι8 Ρι·εάιτυτιι ,'δε πι:ικιπιε ιιιτετ εΙεπιειι
το ιιιεοτροτευττιτ _ιιιιιυττωτιι ετιιπι τειιυιε απαιτει νι›ι Γοιυιτιιτ πιο
ευιο,τφυο ειιιιιεετετιε ευυιιιυΒιιτυτ, φιἔι μια ειιιτυε, νει Ρετ φιτιπι

τω ιπυετιιτ νι:ιπι , ευιιτιιτ πιοιιιιιτιιτε Γιά ροτιιιε, τφυ:ιιιι αυτ: Ιευιτιιτε
αυτ ετ:ιυιτιιτε .° @μπώ ιιυτεπι τω ρο.τιτετ εοιιυεπιπτ Γυιι τιιιιιιιι.
τικ , ιτι ιιοετ:ιπιειι· ρτ.τειρυε ιειιιε τι τιετε ειιιςτερατ·, ςυο‹ι πετ πιο

τιιεο ειδ ιυιιιιιιυπι τεροτε εειιετ ,ι ιειιιε ιι:ιτυτει Γεπιρετ :ι.ιιφιιτι ιιιιΒετ
ιετυοτιε ; Ιιεὲτ ει: ειιιιιτυπι τι;1τι11°8.1°ΗΠ1 εοιιιοττιο , φιιευε εοιιιυιιδι
τω, Με Ρτοιιιιιειιτιιτ ,' φιιτινιτεε οπιιιεε ιιιιιε επειτα : ειτ δε ιιοπιο
νιπι ιιιιΒειιε τ:ιτιοειπ:ιπδι , αυτ ιοπιιιο, αυτ :ιπιειιτιἐ εοττερτυε, νι ιι
τε που ντιτυτ, ειττυ ιιυπιαιιιτ ιι:ιτιιτοε ιιι6τυτιιττι .
_

Ι:ιπι νετὸ ΙΒιιιε ιιυε νιιιυετιυιτι ιιι εεε ιρεειεε ριιττιτι ροίιυιιιυε ,
φωτ τι θτει.ειοιιιεο τω” άιιιεττιιτιοιιιε ιιιιτιο ιιιτιιευτεε ιυιιτ , ντ τιιπιι
τυιτι Βιιιτιτυε νιιιι πω” ε.ιιοτιε ποπ τιιετιιοετειιι , ιιιιυε τιυιτιεπι πι:
ΜΡ” ιιιιτυττ”ιευιιι Ιυεε εοιιιυιιότυε , αιιυε νει·ὸ ατι εά ίειυπότυετ ιΠε

Ιξ:>;ιιιε νιυυε , Με Μοττυυε τιιεσ.τυτ. Ρτιοτιε :ιυτεπι 8επετιέιτετυπι
διιιετετιτιιτ δυοε.εκεοειτατι ροιΓε:ιτ τ ε ιιιοιεε Με., πω @Με να;»
ΒυΙυτιιτιιιτιιιυιτ , Γρεέτετιιτ : Ντιπ ιι ιτιοιεε Με , πιιιιοι·ι ιιιΙτεττι· ει:
μπε , εοιτιροιιτ:ι Ετ ιριτιτυ ιριετιιιιιιο ριιι·ιτετ ιιτεΙυε (]:ι.ιιδο,ιειιετπι
ιιιιιριιειτετ νοε:ιπτ , π Ειιιεειιτ , δε Εετιιειιτ ; τα Η φωτ05 ετιιιτιι ίιιιιυι
παμε ιριεπειιάιειιΙοτ, ειιιιιτυπι τιο.τυτε.τυπι :ιάπιιίτιοπε ,ι ιτε. ιιιτερε
τω , ντ ιοιιιιτι ιυειε τυπο ιι:ι.ιιε:ιτυτ, δ: ιιιιιιι ίετυοτιε άεριιειιειιδιω

·τυτ , Με ροτιιιε Ι8τι·ιιε Μπι :ιρρειιιιτιοπε· τιι8ιιιιε. είτ . (Βιετετιιττι
τι ποιιιιιτι ιρίαιιι.ιειιιε-πτιτυπιπι ρεττιιιετ , τω ιδεα ,ι φωτ πιτ στει
τιιυιιτ : ρτοιιτετε:ι Ροιτει·ιοτ Με διιιιιιο-ιτι Ι.3τιεπι.νιιιυπιιδτΡυτυυπτ
τειιειροτειτ τω νιιυιιι ιιιεοπιπιοτιυπι, π ιιατυτ:ι. φιιτιειιιΙΣιιιε πιο
διετα . 1η φιιιιτι @πιτ υυτεπι ιρεειεει ιιιε ειιπτ ντιπ τυπι Μοττυι,
ιιοτιοδιυιάι φιε:ιτι·ειτ πι, φα άτιοΒιε εφιειιτιιιυε διευιιε δι υστ
Βυτιτυτ, ιπποτειτετ , νιιι τφυΣιιιι νιιτιυττι.Γριτιτυιπτι.επιιδοτυπι υρεΙ
ιι€&ιιεπι εοτροτιιιυε Ν:ιτιιτυ.ιπεΙυίετιτ , Ρτο.τειιατιιεκρουετιιυε ..Απ

νετιι, φιετπιάιιιοδιυπ5Ριτιτυε @Μάσι ιιιιιιειυυιιτιθυυίτιειε. αυτια
·ν--ισ

-ι
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Χ

Π: @Με ΜΜΜ.
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ῇο νἱπι ΜτωΜηιιε νΙΙο ΐρΙαιό.οτε , ιι::ι £ρωωωι Με αἱ
Κατ Ιιιεε ρι·ς:ΙΞι:ιιε , ίεά πιοάιοι:τιτει· τ:ιιιτίιιιι , ειπε πε πιο .σώσει
Ψήε!επι , εο.Πάιιε,δεειιιιΠειιιιΒιιΙιιωι:επίπ :ιο πιιιιιει·ο ιιτροιιειι
ι!ιιε Πτ, που ώ Ιιιιἰιι$Ιοει @Μπα τω τυπο άειιιιιιιι οοιιίὶειΒἱτ, απ::

Δε· ἰ8τιἰε Μια &.εο.Ιοτε απ: ιιοΒιε άιίριιτιι6ο , ιιςςιιε ποια Με οσο-ι

ττοπΗἴΜωἱπίΗτ11€τ€,€102ἱ-ςΠΩ011€Πι ιιιμτιοἀιεὲ ρτοττειΙιετετ , 8ιι
ω :Μια ειιιοοοπτ. ΙΙΙιιοΙ Βια: ίιιοι·ιτ ιιιιιιιετε, φαι Νειιιιτιιε Μινι
ςοφοΧΊ1ΙΏ18ΠΕ38 νοεαιιιμε_,- ἰιι ειιιίΒιιε ὶιιιὶιιίιιιο‹ϋ οαΙΜοι·ιιιτι Μάη
τιιιιττι εοριο. εΙερι·εΙιειιάιτιιτ, Μι νι: :οικω εΠιο1οιιτιε. ιΜΜοτ Πε :κι
(με::τι2.18ιε οριιίΡιειιει·, με 5·ι:οιιζειιε Βοτιιιιάειιι ἔοἶροιιιιιιἐ ραττἱειιΙἰε

1:ιιισιιι Με νἰτεε Με εκεταιτι ιιε . ι·ορτεται σ. επι , ο ιιο πια
Ιοεΐίΐο τιιοπιιιιι ειμαι 8.ΗιΙσ.τιιιιτι ἱΠα (Πι:ΗΗ νετΒ:ι , Η:: 2·ιΐί: 54!
κατά, σκρΕαιιι€€ιιι ; &ύ·ιάΐ ἰπβ··υπσ σοκάκια; «μια ό· 18πΙ: άσ
Μηιώωι , Φ·Γουι· εκάπο!πω :Π σκακι , ειάιιιιιιιεταιιάιιπι ιιιτετιΒιιαιε
τι:ι.τιιτ:ιε εειιίεο, νιε ςιιιρρε ἱ8τιεεἱιιἰΙΙο ιιι:·.8ιε εΙικοτ , ποπ ίοΗιπι

ειιιιει ΙιιιιιιιεΠε οοτροι·ίΒιιε :ιίροι·Πιε Με εκίίαειτ Ιιιιπιοτειιι εττετιιι:ιιισ
:Μια ι·είοΙιισιιε , νετίιιιι Μπι φάει ει: ΓειΙΙΒιιε Μιας Ααεε,·ἴετι_Ρ‹ιι°
πω ωιιιιΠωι, ιμιιΒιιει ιιιετει,ΙΙ:ι. Γοξιιιιιιιτιιτ 1εωΙΐιιίο 8ιιττ:ιτιιιι (Με:
Το.τωτι
εἰ ιι:ο.ιιτιιι·, ειτςε.οιιιι: α:πι το ' ιιιιτιιτ: Μ πω! [οτ.

τι:ιειε ιιτἔΞἰΒΕε ρωπι τιοςιιιτ ΜΒ ειιιιι:ιιι·τιο ἱειιιροι·οι ἑιοὸ. απ..
και ΣΔΙ τιιιιιΒιιε ΡετιιιἱΙΕιιε νὶπι οοιι€Ι:ιειειιιάι :ιοιι:ιτ·:, που εοπτιιιιιὸ
οι: ι8ιιεει.ι·ιιιτι ιιιιτιιωτιιιιι ιιΠ:ιο αριιιι€ειιάιιε ΜΙ ; ιιιιτιι 8ε δριι·ιτιιε νι.
ω, ίου Αιιιι:ι ΑτοΙ€ιιε, ντ νοοειιιτ , Η Ιιιιὶιιίιτιο‹:Η ιιιιιι.Βιιε αΙ?ιιιιώτιιτι

οοιι€εΙ:ιτιοκιειτι ν:ιΠάιίιεριοιιιοιιετ , Με ρτορτει·0:1· $ρΜτιιιιι νιιιἐ
Μεσα: :ιΒιικιά:ιι·ε άιοιτιιιιε : ειπε. πώ ι·ετιοιιε Μ οοιιτιιι8:ι.τ· , Μπι ω-.
ε!ετιιι· Μάικ Ιοειεκαιτιιιιατε , γ Με ίο.εισιάιιε αι Μι ι8τιε :Μ 8Ι:ιεέιειιι
ιτιιιιίιτιιει
ετιιιιι , Η ειιιιε άιι:ετίι: διιιτίτιιατιι ιιἰττοἴ9τιιπι , ςιι‹ιε

Νιιι ειιιιτιιια ,-ι ιιιεττπιπι αστειο Δι ιΒιιιειιΙιε $ειΙιε δε δριτιτιιε νιιιι,

ιιιιι πισω νιιίἱε ιιςιιοτειιι ὸΟΩἔΙΔάΜἀΗΜ εοτιτιιιαιτιε πωπω εισαι
Ρει·ιτιςιιιιτ, Με :ιι:ιειιιιιιτιε εκΗτιιπι :ιρει·ισ.ιιτ, ντΙιςιιοι·ι ι:οιιιτιιιία:ιω
πιτ ,ςιιιΙειιιο ριιτιιοιιΙ.ιε οο8:ιιιτ

Μαι: τιιιττ:ιιιιυε , πιο ιιΙιειι:ε εμ.ιφ

ΒιοιιιΙοειιπι όειτιιιε. ΙΙΙικΙ ροτιίιε ιιι διιΙο οϋ.(€τιιαΜιιιιι νιόα:ιιι~,

φαι Η προ. Με ιιιιΒιι πει ίιιΙιάίτο ιἔω 161ιιιιτιιι ω· ν;ιροτειιι , δει! 1η
ιιιιίἱείιιιιὰἶτεΙιιιςιιἰτιιἔ; :ηπα σ.ιιτατι, φωτ ί:ιΙιΕΐιι€ιε σ.ιιικιιΜτ ,
εταιιίοιείϊ εειιιιὸἰιττι ρει:ιειτι , ἰἀεὸ ιιε :ι_‹ιιιιιΞ
ει: μ:: ἀιι1οἱΒιι$
ιιι:ιιοι·.ιίετιιτιτ ωωΖω , πιο.8ιίειιιο οιι3Ιὶ;ι; οι φαι ωεωι ροΙἶε νι

ιιςιιιιιιτ.ιιιιταιεπι ί:ιΙιιιιεΙζε τιιτιιοπιιι Βιιιιιιε:ιτς_ιιηια , ηιι:+.πι @ή
ρσιτιιίΠοιιο ειπα ετιιιιιοκιιι ίαιιιιάιιιιι Γρεώεπι : 51 @τα Η!
_ ;
ειςιιιιιιι
`

Πς)]ιτυ·2κά6 Τυ·2ίά.
34
@παπι 8ι ἱ8ιιοπι £οι1τἱπε1: ,_ αιμα που. τα1«Μπιτ ἔτἀιιὶω ιἀωὶΩἱοω
αιμα , ΠΜ ἰ8πιΞε 5, εάεοςιιον16αα:Ξ8πΒιιιιΜο· 8τεινίτε.τε· ρωεά1>
ἔςιιἔιπ1 :ις[2ε. ΥστίππΒοσίεπέερσΉΜαοΕΜ.
‹
που σε `εατὁρτἰτεκαπτἰω ιιιπ:ἰ ιι Καπακι ὶαο στα και
οσειι:τἰτἔςμοΔ ἱΒ;ιἑε'ἰιι.‹;οτροτὶΒιιε πιἰΙΗεΑπ; Β:ιπιιπ:ιω-ποιι απι
ςἰρἰιιιιτινέὶΙιἶίᾶΙὶΒωλἰπείὶντΐἶΧκε·,_ὶαἱῇε κατὰ- , ςμειεἱτιίἱω ·

αΒ€ιιι1τ,¦"&_εΧο.τὸς€ί-ἐΜτ·,_ @ὰ ν: νοΙατὶΙἰε,_ ςιιοπιαι!ωοάιιω Μ·
ίιιΙΡΙιιιτε ._ ΕΧ4Ι10 ρατετυοτινιιἰειιπιεΙΐεΙἔτιἱεκὅετιιω 53 παπι & ΒιιΙεε
ιιΙϋΡἱΧἰ,_ ΥοΙ:ΜΒ5ωΠίάφτεΜπάωτυα ω·.άσπιπω Ι1‹;‹: ω

ω;
βιοπε..
ίΡΠεδα.ΗΒιιε
-1 π

Γι:: εοιιιιετιἐαι
›
,_ ' ΙΙιι€ ε:: = 5ρΜτιιυπι

11-ιἱε·εεε.ιιτἔ1&τΙ>€›~
·

¦

~ έ_

' Π: ἄπἰὲ·βσσα,_

~

ΜΑιιι·οα ΟσιτιΡοδτοωπκε:οφοτππι· ,Έ (μια ΝατπεοὲοἐΒεἰεητἱἔ.
¦ - _ ° Γιι6ΗΜπτά και: πατατα ίΦκτιτὶΙ:α επεπιτἰιιπι ρωτίειι!ε.κιτω·
@παω εο:ιΙείειιπτδ Μτωεα·Γιιητ, φα ντ ἐ ΟταοοΑμέττωιιιε,Με!
τπσπτα`αοΪτιωιιπἱτειτ·ἀὶειιτιτιιτ:. Μπα Μ;; Ιεπεπι οιιπιετωιάωτι είε·

τώρα τιοτιἀἱΗιτεππιτ, ι1ιάειιτηιιο 2.ΠΕιιιΗ ίο.Ιτεπι £1ἱο1°ὶε.ὶΙΙἱ5 ἱποίΪ€;
οστκἐὸὶωτω εοπεοόατε ιιιιτειπ οοἔὶπιιιτ, νΜ @Με πιιικἱπιιιπι πω»
ἀορτεὶιωἀἰτιικ Ηιιἰιιε Έξειι6, ςιιαα.·πιιερω ειιπι τεΙἱςιιἱε Μακ
:παώ ΙΜΒΙΙ(τετα ιιοωιΙἱωεΡτοίοάὶοείὶΙοοιιε ,_ ιτὲπι ςιιἰ εοιπρω

Με πιοΙἱ£οπ8;ιιὶτ . . Υει·ϋπη Εφεωειάωοάαπι @ΜεΓιιΒἰε6ὶαω
ΜΙ.κπιιιε τεΠωτιτι , ηπιτί:ι ,διειθτεπι,`ἰτ:ι εοιςφΠε.ττκάπ νωιπι Ιοοιιαι

πιοπΜοεὶὶεαπτιὶσπἰτιιτιεν11τιαιιὶττια εοτισἱρἰαιτιιιε , φαω ΠΠ Ιοαιω
ττἑΒιιειιἀἰιπιεΙΙἔοεηίετἰε2 Νοε Ιιὶοὶἔπετα ίγιπτετιἑιιι,__8ιμοτίιιε
ίΙιπρσυΠΠΠτυ·,_ το‹ιμὶτο ;_ Μ! ίἔιτὶαιτιὶΜ ίιιετἱτ , Ιὶζ Με ι:οιππιιισί

απετοτιιπτΙιιιἱιιἴεε.νπὶιιοτἱἱὲετὶε εΙοεπειποαππ _ εοπάΜοπε-ντατιιτ ; _
-Μπιβε τεπιιτ:ιςιωμτάειιΙπ 5: ιιτςιιωθι·ίε., ὶιιττιι=ροιπεαὰᾶτιἐττὶτ; ,

&ωςμ:ιπιαετέαή8 ΡέιΙιιΕίειιΙΙ: Επι-δώ ΓιιΒΠάέ·πεεε Δ6πιιιπι..ίςεεε ἀο- «απ» δωἀπηὶίΕοεεθτἐ :ιτπ:επιιατοε·ο.ηιιπιιωι!ιΜακ. ἰιιἀἰ€άπι· πιοΒωξ μ·οε,μιώεε, ζωέ$8αν8%πτίπι Ρεπι:άϋ1·εω πει·ι·επα.εωριιίωαά»@δικ με ίσεο.ιπετωωοΜειιτυαιιεοπώαιιε ίο1:1τΒι ι·ειώιι.ε·Ρωτ·· .
Ἡοπ·ἐΔΙἰυπτι-·πιοᾶΜ Ιση5..Βατιιο: .. @ΜΒΜ ἱΒἰτιιτ··ἱΙΙο· ίιΙετὶΙ:; Β
ιιθ:Σ· Βιιππε,οπιπϋιι» Σ, Ιἶἀιὲ_· ΕεεωΗΒιε ,_, ςμὶὶὶιαπτ ώ: ὸεΒὶωα· @Η
¦

'
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- --ΏωἑὶιθἰΌἱεετοιιειιι ειικΙιειιιιιε, Φακο· Η: πᾶσι» πιπαι·ΐ: , ει”
_|ϊπέ ακίωί:]απ: ,]Μ:

“ πε

@υμνειτε ν: τα” @ΐωαυπ2

πο” , @Με ίπαπόσπ-2ηκ2$Φεπίσπ άι· , έ8·πίδα: α?ιέβωσ @τα εά
4ιιαα›· . (Μαηνε €1[τ3επάειιτεττιΠαπιπ13Μ οιτι11εεΡείΠιττι )νωε21ΙΠι18,
Η ουιε
ίιΒιιιιι:ιιιι `Ιειιιτ:ιτειιι , :Μαηνε ΐιιμοιιιιιιιι πιω Θε
ιιιειιτιι Ιοειιιιι ·, που τοιιεεάειετ, ἐινι1ΙΒιιτι ΓειιΐιιΙοιι€ιίΠιπε Με,

«Μια , &1ριιτειάοκοτυπι ίεέιιιτοτ νιάει·ετοι·, Ν:ιιιι Ή εεττ:ιπι οι αἱ
τιιιιιοτειιι Μειτεο ρτοιιιιιιειο.πιιιε ,οιιιει εΙόΜιιι ιτι Φορά διιιιί πιο
. »πιάσω πατε εοιιΐριειιιιιιε, τιειειιιϊνετὸ.Ιειιιοτειιι-, ειιιιαιΙΙιιιιι
ενσΠιιι:Ιιιίιιιιι ,ΣΒ Ρετ νέοι ιιιιιιιεάιιεντετετεοτέ ριιιι6`τιο°ιιε _ρετίοτε
αυτ ,
ιο ΒιιΠ.ιο οο!ειιιι:ιπιπτε; ουιτ1ειι·&ά==φεττι @το
1ειιιοτειιι οιαιιιιιιε, ·ειιιιιωιιοτπωι Νοτιιτέ ιιιΜειωιιε (ΗΜ ηιιὶρρε
ΐεπιρει ΉιιιιΉεείι) ιιιΗ:ιιιιιιιΐιοε!Γυρετιοτε εοιιτειιάιτ 9 Ιοειιιιι ει»
Φτετιιναιιευιο ιιε πιεβιτιιιιι 1ιτο πιτιοιιε ει·ουιταειε μια :ίει:ϊτειτιο ΜΕ
Βιιοιπάι.τιιισε$ΐε·φιιέ ·ιιεεετ Θ· Έ.ειιιΙΤιπιο :ειπα Ξειιι ΐίιιρι·ειιισε & εκ

1:€πιιιεάινε!ειιιετιεοιαιτι ιρ!ιατά Ισειιε τιάΒιιειιοιιε ό!. Σάο ιιιιΠιιιτι
οι ερρετεπεἶὶ8ιιὶε νεΙΗειυπι , απο °ιιεςιιεέιιιεε:ιτ πιο ίιιιτιιιιιιιιι πι·

τι0:;ιτειιι ·, ιιεςιιε ρ:ιοιιΙιιιιι ΡτοΧιπιιιιιι εοιιΗ:Ξειετ (πιω ειιισά έτι
.πετάει , οποιο νοαπιτ , ειδ·τιε τεΒιοτιε ΜετεοτοΙοδιαε ιιιιιιτεΠισιιεε
ιοι:εσιάσκευι, ποιο νιιιι ιιοιι ίε.είω ιεπιστΜπιει·ειιιιιι εΙΕ οτε. Π·

1ο , οι ιιοἱὶτιιιιι αΐρε&ιτπιιίιι€ιτ. δώ, Ήσιιτι, ΠΒιιπιιιιιιπι(οπιιιινω
·ειπίιιπι οι νιι:ιιιι εειιιάειιιοιιο_ρΙο.8αιτνοιτιει νιδετειιιιιε -, 1Ξεθειιιειτε
μοτίιιε ὶ8ιιοτιιιιι εποε, ετιιιοε σιτισεε νιιιιιιιιιι Ιοειιιιι εσιιΒιιετε, νΒέ
όειιιιιιιι εοιιφειείεωιτ·, που ειτ:Ξι ναι 1ιιιιι·Ητικάιιιειιι οριιιιιτειιιιιη
Μ. Ρατάτει· Πο.ιιιιιιιιε οπιιιεε Ρεπει·ει:ιι ιιι τοεΙιιιτι ΐυΒιιοΙαιιτεε τιιιι:ι
ουστιάιεοξρΜειιτι1ιε , που ιιιερτθ:ΡΜ1οίορΙιειτι ΗΜ νιάειιτιιτ , ιιιιἱ
Ιιιιιεειι€ιιιιιιτἰοειιιτι είΤείιιριιι πετειιι,τιιιο ι€ιιεετοιιΒιιο;ιιτι .
·_ .·
Μειωσα 'νιιΙΒἱ ία:ιίιιιιιιισιιιιιοτοτ, ίεά πο! ΜΜΜ 1°οιιοεαιιώ.

είὶ επτιο,νοία1τοπιιϊωΠιτιιόιιιειιι ναι εοιιίεφιαιιιιικ.-ΈΜΜΜ
ειιΙἰειιἰε, τιιιτίδριιΙιε , +δι.ΐιαιΠιοικεεεϊτοπω αΐεειιάετε που ω
Βτεοι·; ίεά·ιδι·επιάειιοεε π:ειτοσειεειιι αεκ τΙεΚειιάιιιιτ ;; 1ιεςιιε πώ
ιιιιειΒιιιώιιΡιτιιιιιε, ·οιιΞιι:ιι ιο ΒιιιιιιιιέΜιιεΠ Δ: (Σιιιι€ιτιιτ1ευεπι ρο
ειιιε,οοδιαιΒτουετιι,ιό.ιε:ιιιιωιμιεω9 αυ.οε!ίΙ (νε ειΠιιαιρτα3Βιιιε
απο ποιά 4εοιιιρειπιοιιιιιιΙιαιεωτι ) Ήιιιιιοι·ιιιιι οιιιιιιιιιιι,ιοιιοιιιυΞε

.εαποειιιι5ιιιμ1ιι€6ιιιοεσπτη:ΜΜιι , @οι$ειιΤιιιι εκτειιιιαι·ι,οιε ω
ιικού” ει:ειέιειέπε νιάετειιιιισο «ιούπως” αν:
ροΠετ,
ειπε 9.ίΐετάε ειιάεπτέ,εο.εόεοπω ιιι·ιτιοιτε τοιιΒιιει·ε? Ατ Βατοπαι

παιι ;ιίεειιοειιτιυπι ΜΒΜ @άπο Ιοιι€ο Με Ρ.ετΙτ<ιυ€Μ?
Μ
Οπιτιεε

Βῇβωπἰο'7':π:α .
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Οτοοοε ΒϊοοἱίΪΪΜἱ ἱτἰοοτἱε ττ:ι&ιι άοΙΜιιοο , οιιίομοιιο ορρε1·οοτοο :
8ο ΠΙ:ιε Γυρω οοιοοιο :πάσο νίοιιο οι τοεὶοοοοι Ι.ιιοο.ά οαΙο ίἰοὶοΡ
τοπιο ίιιΒιιοΙειτο :ιτΒἰττοΒἰιοιιτ ?ΜΜΜ ομοόοιο Πϊαί:εράίω , Μ!. τοιο
οικιοι :ιόόιιάιιο οπο , ν: οτοάοτοοι. απο οοτριιε απο , φωτ!
οοίὶτοιο :Μοτο , δυο Ατιοοίροοεοιοι οἱτοιιτορΙοᾶἱτιιτ,ομιἱοοοἑὸἱΙ
Ιικ:Ι Πο ο Η ΑτἰἱὶοτοΙοοπΙἰΒ.ι. Μοτοοι·. (οποιοι ι. αφ. 4.. οιιοΙοικοιιε ,
χ»·οβου· εοπ_/οσ2ιΜίποπ νω·ωπισ ί8οσω , και ι:/! απο:: έεπί: τ ἱΒοοιο

:οποιο οσο οΙΐο οκ οο ρτοΕπιτ, ομιοά :ιο ἱἔοἱε Ν:ιτιπέ οΜ:ιτ, εκι·ςβιι:
επἰω.,ἰοςιιἰτ,”σαΙἰάἰ,Φ· @ΜΗ [επεσα , ώ @το . Ποιά Ειτοοτ οβ

ίο ΙουΠοιουιο , ντροτο εὶ οοοττο Βτειιιἱιιπο & Ιοιοιιτο οιοκὶπιο Μπο
Φωιο ; &Ιῖ οιιἰά ΒιιΒοο.τ ειΙἰοΙιιοοὸο απο ΜΓοο ίοίοτΕοοΒιιε οσοι
τοοτοο ,όΡΤο!ιιτο νὶοοιιΙο :ιοποιο ΡοοοτοιΒἱτ , & ίπποι ὶο ίοόοτο- το
ιοο:ιΜτ; οὸνττἱιοιἰΒοὶε Ετ , ν:ΜοΠοτώιιε τοτἰοοὶΒιιε άοπιοοίοειτὶ

νο οτωωω
ροοΒο:ιτο.
ο που,
Παπά.
$ὶ,ο1οοε ὶεοοΒοοοΒΓοΙοτε,οιιοονοτὁ
τοοΧὶοιο νἰ€οτο ἰο
οἰρἰτ ροἱΙοἴοροαοὸὶ τ:ιοο, ίεοἰΙοιο ειριιά οσο εκοτιιοι ίοιιοοϋιτ , νο:

νΠιι8 τοΒοου1τοτ Ιιιιίο οιιιεοίἱἱοοἱ Ιοουε, οπο. οι όἱἴριιτειτἰοοοτο ναο
πουε , οιιὶἴοετο ὶἔοΞ ο!οΜουε Πι: οι Με τοτιπο νοἰιιοτίἱτοτοΙοοιιε .

Οτοοἰει οιιοο 8τοιι1τειτοπο @εοφ ο.ἰΙιἰΙ οΠ: Ιοιιο; Μο! ίροοτο Καὶ
σ.Βοοοϋτ, ἴοοίοοιοἱο Ροοάιω ο:ιΒοοτ , οπο 2.ά ἔΙοΒἰ οιιἰιιε τοπο

οιιοὶ οοοττιιιο οοοοΞτοοτιο· , & Η οικω οοτριι$οΙ: οιιΞιιίτοοάί οοο
πο ειΒίοοοϋτ , έ. ρι·ο:οιτιο οοτροτο ἔταιιἱοτο ίιιτίιπο οικτιιάέτοι·,ειτ
οπο οο.τοοιιε ίοΙἱιιτι ΙοιιοὸἰοἰίΡοοοτἱτ , οιιι:ιοοοοε οιὶοοι·ὶ 8τειιιἰτειοο
οι ρτσεάάτιιοι . @οιρτορτοτ ι οοτροτε. οιοοἰο. ἰοίἱτἐ. ΠΜ <έτσ.ιιίτειτο ,
Ποοτ οϋίρετἰ, ροτροτιιὸ οοο:ιοτιιτ :ιά οοοττιιιο τοοάοτο , οι οριο άπο
τοκειτ οοοουΙοίοοτοοτ, νοιιε ἀἱοοοἀοε ο(ϊ οιοοἰΒιιε άοΙοτιιε Ιοοοε ,
νὶὸοΙἱεοτ οοοτοπο , ιιο!οοοιιο ἱ8οὶε Ιοοιιε ρτορτἰιιε οσο οΙΙ , ίοά απο
οοοτοτἰε οΙοιοοοτὶε οοοοοιιοὶε . (Διοοςιιωο οοοο οποιο ΡΒἰΙοίορΙιἰοο
ίοέϊειτοτοε οΙο ΕΒοἰε έμειώτατο να!» ο:φτοΐεο οσοίειάειοι: , ΠΠ αποφ
Η ροἰῖτἱυιιτο Ιοιιἱτετοτο οιάΙοιμοτοοτ ΙΒοἰ , οσο νΜοο , απ· Ποιοι κα·
τετοιο ΑΘΗ ιιώιο:ιοτ , οποιο τειιοοο εταιιοπο οίΐο , διάοοτίιιπο εσω
τἰ , ροεοειοΜοιο ὸοἰοοἀοοτ ; οεοάοςώοοπτ Η ἰο :κού π: Γροο
οο Γιά οσο αίοοο:Πτ, ίαΙ ΜΜΜ όοοτίιιπι νοΠοϋίιε οοοειοτο τωωω
-οκττιιἀἱτιιτ, οοοίοοτ:ιοοιιιο οίὶ £οωοω ρατἱτοτειϋεἔτο οποία:

οποιοι οκττιιιὶἰ. Τοποπο ΓοΞΙὶοοτ, 8εΑομιειιο,8:Αοτοοι Μοέτοο πώ
› οοοοοιιο ροτροτοο οὶίὶιοοοετὶ ειιιτοο1σ.οτ , νο τοοΙοε οπο: νοὶιιοτΪσ.
οοοίἱίὶο.τ ΡαπΞοιιΠε οιοοἰΒιιε ρτοΒο οοΙποτοοτἰΒιιε ἱ οιιΗὸομιο Μοτο
ώΓιιιοδοε. Α:Ι Με ἐεἰοιτ νιιὶοοτΙἱ οοοοοιιιΜτοο1 ;οιιιιο Ιρο&Μο
κ .

`

ς('Π··

:ει·ιβω:Μ ατα @ω έω.ιιιω
·- ·Βσι2ιαι:
, ικά ιιιι
ιιιιἔσ.”
ωιιιιιιιιω;ιιιωωΡω ω,
ιιιτ.τι.ι:ο , ά6ρτειιειιιιιιτιιι·: αυτ, Η Βάι: Μια ιΒιιοπιίιιο Γε ' ιιιριτιτιο ι ιιι
ζωο αιωτι , (μια σ:ιεοιΒιιιι τοικι:ιι1° , αιτ·δε μέ: εοὸειιι απο ποπ
νται:ιατ ,, οπιιιιιιάεωρτει.8::ιιιιτεια2 Φιιιειειιι ρετιτει: (να τιιΒιιαι
:ια θα επαφη ειιι!εμιο Με ιιε οι! εειιτειιιιι, ιιιίι ριοιιιισειιι:ιιι· .
π;

(Στα-δι. Ηοι: ιιιιιιιιιιο εοιιΓεεμιειιε @Η .νιάεοι , ιι πω ·ι·ιιΒιιιιτιιι
Βε:ιιιιτ:ιε,· 8οιειιοιιι(8ταιιεπι-οδε :· τω Ρει_ιιι:ιέιτιιι οιιιιιοιιι ρεφειιιι6
ιιω.τωπι πιά ,α Ρωιιιιιαιωιιιι ποπ οριιιιοι€ιε τοιω,ιω οιιι νατα
τετιι
' Μαι.
Ριωιο.νωεω.
ΡΙυτιιιιιε ··.
ειφειιιιι€ιιτιειιι
· ·?· ίειτιε
ε · απιίιατε
-' Μ· ι ·ριιιειιιιτ,
' πω. ιιιιοπιιιτ
Αφ.
ΒοΠιιΕπιιΞ δε ραιιιιειιὲ ι·.ιτιοιιεε & εει.ιιίειε ιιτοίετιιιις εκ :ιἔιιε επω
απο, έιιιιινιιι€ιιιιε ΠιιΙρίοριιιιι νικ ιεσἑτιἔ ιιωωιω. ή .. Α
·Οι·:.ι‹:Ιζ Απ τετιιιιι ιι:ιτιι:ειεεε ΕΜΗ 6:φιιεμιοιιε ιιιοτιιι· ορυκτά!
@Η ΡΙιιιοΙειισιιιιι ιμιωι δοΙ:τιιι ιιιιιιιοτιιιιι ω εειιτι·ο Ο:Βιε Αιιιιιιι
εοΠοε Με, δ: τοΙΙιιτειιι ιιι ειιιΓάεπι ροιιριιοιισι 6ιτειιιιιει€ειιε , σαπι
τιιιιιι τωε·τιιιιι Ριισειιοιιιειιει ιιιι;ιόιιιε :ιτειιιε ιπειιιιιε εκρΙιειιτ,& :Πια

ιι:ι. τεΙΙιιτιε @και τω” ιικειιιι:οτιιιοΙιι τισ @άσο εει·ι:ιειιιιικ:ι ιι·όιιιιιε
σ.ΒΓοιιιιτ ι νεΙοειΠιιιιο ιιιοτιι , ριορτε:τεει δοιι , ιιτειιιε Ριιιιιειιιιειιιτι

Μπι ιιιστειιι , πιω ιιιοτιιιιι εοιια·άσιιιιιε9 εξω ίιιιιιιιιὲ οικισ
ίιιιιι οι ει:ίριι:ιιι·ιιιιι ;:ςιιιαε ΕΙ:ιιιετ:ιε Πιο πιστα άοΓειιιιιιιιτ , κόστισε
ιιιιτε·, εκιιιω ειιιτοιιι μ:: Εκαιιιι·ιωε & ΕριεγεΙοε ιιιοτιιιιιιι ειιιοιιισ.
Ιι:ιε :κι αιΙειιΙοε τειιοαιιιιιιε , :πι ιάεὸ το εμε ιιιίιιιιΒιιιτιιι· εοειιιιιι ιιι
σώσε σιτειιΙιε πω τείροιιάειιτε·ε9 Κοινω σιιιιιιιιιιι οοικιιι:οι· Παω ,
πρι ιιιιιιιάιιιιι τι::ιιάιάιτ άιΓριιτιιτιοιιι ιιοιιιιιιιιιιι , Ιεεειιι πιοτιιιιιε Μ.
τω, ιιοιι ιιιιιιιιιιιιιι·ιιοιΙθ αιρετειιτ,αιιτ επριιαιτειιτ, τω φα ιρ
ί:ιτιιιιι καιω ιιαι:ιιι·ιε , δ: νιιιιιετίιτειτιε Βοιιο εοιι8τιιετοτ . Αιιιιά αι

ΗγροτΙιοΓεειιι8:ιιιοεὲ εοιιιιιι€ετε, ειιιιιά ναιτιιτειι·ι ιρΓ:ι.ιιι ιιιιιοΙιι
@τα ιειειιεο, ςιιειιιιιιιε ωΡΡοω Με αέτιε Βιιιιιιταε που ρατιιιιι
ιιιιιιειάιτ ειφειιιιιοιιτιε Βιιιείπειετ, ιιιοι·ει Ηγροτιιι:Πε ω, πιο πιει.
;ιιιιιιιιιι:ιιτει τει απο @Βια αιωιω Μαη . (ζώ ειιιιιι ρω Κια,
εκριοεέ οιιιιιι 8ι·ειιιτετε , ίοιειιιι ιειιιτειτοιιι ιιιιτι.ιει·ο, πιώ νι: ιε

ιιιρια εοτροια άεοιίιιιιι ριοτιιιάιιιιτ ιιιιτιιτειε ιιιιιιιιε Ιειιεε , φα εαπ:
ιΙΙιεοοιιιρ:ιι·ειται Βι·:ιιι€ε νιτιο:ιιιτιιι9 $ινττίε 2έτο ιιιΠε.ιι , δε σ.ςιι2

ιιιιιιιετιι, εοιιετιιιτι, ιιιιο ιιιιιιιυπιάεριιιιιωτιε κριτΙΙιτ , ιιοιι ιιἔιι Γιά
ΜΜΜ ίιιτίιιιιι οοιιιιιτειιιιιιι6υειιάιιπι @εεε , ,' κι αιμα φωτια

ειιτιιιάειιτι ιιιιιιοτειιι_26ι:ιε·ετιιυι€αταιι ; ε8ο νιειΠιιιι [εκει , & ριιιιιι
ιιιιιιι,Ιειιιιι άιιιαοι;· ΓσάιιιιιιιιεΙαιιιι ιιιιΣιιιιπά8ωςιω , τοιιιιιιιιιι:
·ιιι0ιιιαιιιιιτι :Ιοοτιιιιιι πάψω:: ιιιιιιιιιιιιι ίιιιιιιιοιιιιειώμειω· κά.
2.ΠΈ

κ38 ·

Βιπετάιύο ?Ήττα

πω: @αφ νειΙἰἐὶἰἰιε ΓιιΗιιω ε6ὲιειιιτΞ,ἰὸεοςυε ίαΧ2,& ΡΙιίΜΒιιϊι·ι άεστ-·
ἱὶιππτκττυάεπτἱ ενσαιμιώιγροώεΠε πικαπ Γο11ιιε εταιιίτ:ιτίε ,αυτ
ίοΙὶιιεΙειιἑφΙἰε νωετιιτ Ροίΐσ εκρεάττισιτΞε ί:ιτίεΕιεετε : ρτοΒειΒἰ
ΗιιεὶΒἰτιιι· απίετιάιιιτι ώ; Με. Ξι 8πιιιΙωτε, ω ὁ. Ιειιέωτο , :ιΙΙ:ι
Μὶῇεἑιεαιιίἱερεηἀετε. Ναμιε αύτη πιὶΜ νΜαιιτ ὶικΡτΒ ρΙιΠοίο
μπω ΑτΞΙΕοτεΙεεΡΙἰ.ι ζώ (ῖςΙο τεκτ. 89.!ιο.ιπ: -εκτιπιδοηε:ιπ τεῇεἱωε,
@να ροτροιά ωαττυἴο-νἱοΙεπτιι :ιοεἰἀἀετ ,·πιπίΖώ σπα ποααΝπατ

:πάω έ8πί.π @εἶπε , Ο· Μαϊου· “και ιἰως/ἐυπ : Μοαε2εω:εσπ:υ·σ
_β·ωρα· Μαίου έ8πί: ·οε|ο:ἰἑ::`/Ϊεπ:ιιτ , ό· »πόστ :"Μά_βιέυπ ίο
αυκ . Νερα.ω·σἰο:ἰΙἱ:ωἰ4αεΡαυρἔ ]ΐπεω /υπ·επτπυ· , Φί,Φ·θ.εκ.
:Μάσκα 2220140022". Μειἰοτὶ ΜΠοετ πιοΠ ιτιειἰοτ €τσ.νιΜ.ε σοη8τιιίτ,

ειάσοςιιο δε ιτιειεΙε τείἰΙὶἰτἰτηρσΙΙεπτὶωὸιιπηΕιε :ι€ι> εάκωια οΜἱιὶρπτο
εφ:ϊεΧττατΙΞτυτ , Γεωρεέ ωἱτιἱιε ΜΒοτ αερα, ειιἰιι: ΞωΡωίιΞι ντ€ειν
τω· 5 :1::Ρ1'ο*Ρτ81°€;1 @απο ν1ίιιτΓιιω Γεπετιιτ.

-

:Ι · ~« ¦

Μαιιτ. 5εά €ΙΙ12ἀ€τ11ι1πι Μο. Γωπ ,ςωϋω νιιΙἔατὶε ΡΜ1οϊορΜα
( ςιιιιτιὸοςιιὶἀεω Ιιοε νομΒιιΙο ντὶ ΡΙιιειιὶτ πω» ἔτειιιἰτετειπ, τιμη

Ιειι1τ:ιτεπι ωιιιἰττεω :ιά6ὸ κ8τἑ ΓειτΜπΕειτ , ν: Ρτορτοτεει οριιε Πι:
“ή 8υιιυἰτατεπι πάΠτυετο2 α ' Δ
··
'- . ὶ» .> ·
'
Ι)ατιά. Νοτιοτι1Μο. π1οττιοι>ἰα Ρ:ιτϋτπ·τειπκίυ88σέτ: τ ΙΜ ἰτιτει·

οσετετεερτεεεὶριιιιω ύΜετατ εκρετωιεπ2ύωσΙὶπι :τ ΤοπὶςεΙΕο. ρτο4
ΡοΗτάφ ,Μι εμιο ΜετςιιτΙυε ΗΙΙ:ιιΙαπι ΙπιρΙεπε ίιιρετΙϊιε εΙαι1Γ:ιω··, 82
ὶπΓετἱϋὲΜιιιτεκη ΙτιττΞι «ΜΒ ίαϋἱὲᾶἰΜετειιτὲιιπι,. αυτ οππιὶιιο Γαβ
Ρειιίιάε τα:ιπετ, ροι·Ρ€τιώειιΙυιπΒιρω ΓιιΒΒοέΙἰ Μει·οιπϋ Π1ρε1:δείεω ›

:του εκεεάάπ άι8έτοε3ο,ειάτΠ Ιιοετεττοὸὶἐ, νίςιιετὸ ΜοεπεΗτ 5

«Μπι ΡεψεκιάΙειιΙΙ ειΜτμώηεπι πιετΙειητιιτὸὶΒὶτΒο. $ὶ· ιμιατεε,φιΕά
Μάο εΙτΙτιιἀΙι1ἰ ΙεΒεπτεὸεὸ @Δω ΙΙατὶιειτ , :Μπιτ:Πε ογΙἰιιὰτἀ:εϋι·ἱῇ
Μοτειιήυπι Μ νειΙΖτ μεηπειιτἱε α1τΞτιιάΙήεπιΡει·Ρ€πάειιΙπεπι , (μια
Μ!. Μ6τω:ϋ ίπ @ΜΒ ΐιπΡ€ΠΠ Δετ"ωω ΜΜΜ Βο.τίοι1€ω απ»

πίσω ι φα τοείρτοεἐ ἰτι:ετεεςΙἰ: Παστ- ἴΡεεξίἱαω.81°ειιἰτὲτεπι Μετ
ειιτϋ; 8ι €τιιιιΞτειτοω @Με είιιιπειιΜ σε ιιαΙεε Ιιοι·ιππφ1ικιάτος·ιιπι,
·αΞι·ἰ; ίεἱΕεετ δε Μεεευήε:Πε , €τα1ιάϊατοε α Ματσε .: »Πασά ἱπ :ικά

°ίἱπτἱετιπωτἰϋιιέὶιοταϋὶϋτεϊ ωἱιωτοιὶι ἀερτεΙτω Μειτσιμἰῇ ιιΓρςτιβ
αΙάτιιάΙοειάι, φιλο; ω ίιιΜο6ώ "Πε ω” ΡΙειιἰεῇς; ςιιιιι νη!άκ:ετ

ἐ16ςιικτο.τιιε ειέιάε ε 1άπάι·ιωππΐποι·εω ΜΙ.›ετιε @πιω ποπ @Μέ
_ :νίΜεωίΕπι να έ; @έα-Β ; °νήιπαροάί16ν2.1επτ- άοίπεπίππτΜετεω

- εῇεταϋὶοτἐε-ωτὶτιιἀἱιιοιηᾶῳωωω3οΜΜ:πάε. @ω Μ" «Με
" Ψ»ω“ωωωωωωι2,ἰῇ ΒΙειιΙ5 ΓιαάμπιίασΜ:τευόυε 685€·
241εαΜΜων-Φωυωω 3ο,°ςι1ἰα ρω α αςιψ8υππ
›~ ,

0011·

εοπᾶετιιε·ΜΦΜἱππ1ξ8νᾶἴε
.
ιΠε·«Μ:
υτεπω-Ρ!95
Με Σεϋω-εωιῖ<ετἱε›<1υὲπ
Ε
χ
;[]ωΡιςΧ εγΙὶτιδτιεε εδτ·ιιι€, ειδεοειιιε εεςιιιΙιΒτιωω.Ηττωπ ειΙτιοτε @επ
ΠτιάτσΜοτειιτήιΜΜΒ18.- ··
τ
δε
μ; τ» . ·. τ; ε -_ η;

τἱοοὶε
Ωτειά._
ΜεΕοοείϋ8τανέωΜ)
ροττμΙετ ,Φετσάτττα1%
@δ 91πω1.0%5βτ
Π ΒΧΡΡΤΙΜΨΗΦ"ΦΠά-ΒΨΗΞε
“ΙΒΝ”

εεΙυττ11ττεττΧεπποετοε.82τεε1ςκιωκ Με Φ Μάνσεπω.ιητ
εοήτττο1.1ττώπτΠ, ντι·ΕιππΝετμ::ι κι Με τειπιπι νιτειιαΕτετε πιειτοηεω
Πι σώσω ώίΜΒιεττιάρ οωτιιεεοηίιιάττ1τ › @πιο δτάιι:ιεπτ ειιημεεΦ

εοτΡ0ειιω οοιιθΙτιιττεταμέζδεια60ΜΜ 208 !0018.εεφηα Ε0Π©:
ρεκτιιτΒεττιε Βιετττ,
τ Ωιττι ωιεεεετ ...αμε «τοπται·εις·ωευεπη
τω» ροΙίωιτεΙε·ιρίε επιασε. τπάεΒιπετνωΙοειιττιτ ετςιιτάεΕτω
ΜΜΜ οεΔ£τιειττεεΙΗτιιετε ; Ηιπε Β πι! εεπτειιππ·εσστπωτε8τωιτερ
το εΙἐειιτιτιιωΠ.:ιΙ:εοτεεοάεπτ , Ιειιὶτατε : εαπημεΙιοε: ΡεπεΙαιτ σε..

' οι·άξιά8 ρτττιιτΒατἰοιιε, Μπιτ ε.οτριιεποπ :ιΒίοΙιιτΒ , .ίεά:σουτρατετἔω
δε: εποε ιήτ,δε Ιεικτ,Ρτοιιτ ρτωεἰπτιιιτι εοτρΒααιιττπεἔὶεεϋεΙΤε 5. εστω

πο· ωερετὶτ, ιιιιτπιὶπἱιε : 5η ιιιιτειτι·ὶιη‹το, ρτεεἴετἰρτιιπι :ὶ Νετωτά. ω::
εϋπεπι εοΠοε:ιτιιω ΓικτΕτ , τυπο παμε @πιο εΙΙ, πεει.ιιε Μπιτ ἰει·ειὁἶτιι›
ία:ιιοδο, ντ·ίε:ΙτοΙιτ Ιοεμιιωτιιτ . δικο νετὸ Μή! Επεσε Ιῖτ ,ε ἰειφιοὸ`.
Γε τεε·ἰρἑπιτ ταρω , δω τιιοιιετιιι· , Γτά οττιπἰει ΡΙειπο. είΐε οΡοττε:ιτ ,τ
ίὶετἰ που ροτείτ , ντ τμιὶεηιιαπι Βιι€ εκ Π: δε ίροπτε ίιιδΙοοιιπι εισαιπιατα, Μέ €Χτε1°1ιο ριι1ίιι ειεἰτετιιτ ,; (Μπι τερτ1Ιετ·εοτρτιεκ›ϋιιὶιιετι,

ωἰιιε ἱτι Ιοειιιτι μειιεττειτ , δε Παω τ" τεΙΕ&ιιιτι ἔι τοτιτωοτο· οοτροεσ
ίρετΙιιπι ίυΒίεςιιατιιτ ΔΗΜ εοτριιε . Βίου: _ἱ<ὅὶτιιιτΠ τω· ιιε-οΒιιἱ11Ια
τω Ετ :ιετιιτέὶ εδωρετε.τιιω , ντ τερτΙ1ἰ τιεςιιεειτ ,ε αυτ 21ΕΕΠϊΕΟΓΠ-·
Ρτἱπιἰ ,ε τιιιΠιιε τίτ ἱΙΙΙιιε πιοτιιε , εμιεπτεΙἰΒετ ρτορτοδ6ηε ΜεΙάπε-·
το: :ιά ρι·ορτΙιιιτι Ιοειιιτι ; Μ. ε1ιιοςιιτϊ , β πιιΠιιωεοφω ίιιΒίτηιιΕ
φωτ , ω:Μακη άἰΕὶταΜ·, δε Μπείτε:: , ἱττἰτα τείτνἰε εΠἰεἱειι‹1ἱ πω

τιιιιι . Ωστιτττ18ττ€ :πεταει ροτείτ , Ιντ τα» ἰιι ἱΗιιεἱἱ ἀἰἴετὶωεπ ο.άδειιε
αιτιιτ ε νττίιπι εοτροτἰε Ηιιὶε!ὶ .ριπροίτετἐ εοΙΙοαιτε ιτιοτιιε οπιτιἰε ω»
ΜΒεε.τιιτ Νώε. Μοτο Γιια:τάετε Ροττίτι ρτοΧὶττΙιισ1 οοτρυε-,;1τ1 :Μη
ςιιεεὶιιίεὶεω ρεττἰειιΙει τατὶτιιτειπι μετα: π:ιτιιτ:ιιπ· ειίΐιιπιπτ: ε ετα»

Μπακ ραΜΒυε.εοπτεδο.τω ιιιοτιιε·: Ιἀεὸ,ςιιἰει νττιιπιφιε ἰτι8επὶτς.

εοτροτἰε ΗΒιιερπορεαΠοιύ ειδιιτώτω , ίαρἑεπτὶΙΙὶιτιοεΝατιιτεε;εοι1ῶ ·
Πο Βιέ:ϊ:ιιω εΒ: , ντ ρήτιτίιω ΕπειιΕε 'οοτροεἱΒιιε Ηιιἱεὶἰε,ὶωετα τοττιω.
πιειταΙειιτιωει€,>Β αυτ @Με εοωρεάεπιττωτιιιε Β::ιτιιειτιιτ- , τ Μπλε
εμειτι.τοΙετεπτετ ίετε.τιτ ριπεροίτετεπι Μετα εοΙΙοεετἱοπεπι μΙτὶπεὶε ,»

ι1εΡι·εετειτ πιοδιιιτι ροτιιετίιιε Πτ οι·άο , Πε ρειττἰτιιτ πατατα. ντο!ετι-.
τεεω,ντ ΡατεεοφοτΞε ὶιπτεἐι ΜΜΜ ρπε1ετΞρωω 60τ16ίτατ. , ρεεε.
Δ _.
νττο

4ο

Β2]στωτΕυ 'Ηττα.

·

πώ ΜΒΜ , ντ τορΙε:ιτιιτ Ϊρπτἱι1Μ ττΙἱᾶιιαι . Πέσε Μστσιπτὶσ τετ
πύσωνΕοΙσστω σσΠσεατἰσσἰε ἀ€ΗΠἰΕι1τάὶἔἱτἱ5 3ο ἰσ :ιἔτἐ εσπιπω

:ή ; ασια νττὸ ντρστε τιιατετὶειω Ιυ.ΒεστΞ ωἰτιἰιε οσπιρα&ο.ω, σιιὲπιν
Ετ Μετσιιτή επταετία ἰσ σωστο :ιέτσ εσωισιιώ ωττωτω τοτπιἰσιιε

ιιΙτἑτιιεΙΙσἰε ἀΪ8ἱΕ.4.ο7, Μετα ΚατΞσιιοιη ττσἰρτσσειπι 8τειιιΞτατιιιτι ίε-3
ειισε!Ειισ ἴροοἰσω, σιτε ΜΙ Μετσιιτῆ :ιό ο.σιι.ιπι ντ π ; ξ στ! :.
·
Μ:ιιιι·. Ορτἰωἐ ρι·σίεάσ, Έκα:ισίωΕ από ΓσστσιιτἱἐὶἱΙΙαά τω»
ΜΗ , ίπ Μ” ασΜωιιπἔ , σμἰει ι

ιι :αστα ασια Μεσοι· σττετιιι·,

Μάσι· τϋ8Με 3ο. εσσΠίτσιττ 'Μετειιτἰιιε; Μἱσσι· σιιἰρρο οξσττϋπίε

ρτττιιτσεάστ Η Μετα ιιτὶιιε ὰ ετσττσ @Με πιει8ἱε ΑΜΚ , φωτ» ειμαι,
ασΠ:ιπο;Βίσ :τσείΐστ ςυἶιττι :16ι·;'ΡΙιιε σηἱπι τιιειτττὶατ τίτ ἰι1 εφτά ,
φώτα Πα ρἶὰἰ·τπσΙσιιἔτἰε , :ισ Ρτσὶπάσ ιτιὶτισ8: ἶἑτἀἰΠἰωὶΙὶτιιὸσἱπτετ
:ι παπι δι

ετσιπιιιιτι, σιιάπιΕστετ :ιἔτεπι

ττειιτἰιιττι σιιτκ!επι.

Η3ικ Μα Ατωσί-ρΙιειτι·.ιτ ρειι·ττε ποπ ωςιιο·Ξ :στα ίιιστ , αυτ άττιίιιτ,
7 Μ! ἰτι πιεσσι·ΜΕστσεΙὶιπτίιιρττὶστἱΒιιε,ιπεἐσττίτστὸἱσἱε Ματσε

6ο3 Η Μττοιιτἱαε· ἰσττἐι κατσε , σιιέιιτι Π ὶιιττἔι άσπίστε τ:σΙΙσοστιιτ; σιιἱ.ι
ΗΜ ρτ:τΜεΙστιέΕσε έιοεσττσ εσεΠτ τετρετιιστ, δε Μστειιτὶιιε Μίκι
οπιστεΠΙειε σο!Ισσεισάαε σίΐττ; 5ὶσ επϋπ εσσσἱρὶσ ·ντιἰι1στΓειτιπ ώσ
επεστστατιι ίμιειττατι1, ντ ιτιατστὶτιὶιτ ΠιττΠσιιε @Ηττα ραττὶσυε ίῖτ
ετσιιιιΠτστ Δειωωω , ασ ρτσὶσ:ἰσ οσο τιττΙιιετσἱΙἱτττ σσπίτἰραττι ;
ατμιειΙΞε ίοΠΞα:τ ΜΜΜ ἰιι επιρΙἱστ1Βω ίρο.τϋε ιτιει8ίε ά1Ιατσιτιιτ .
νσοσ :ιιιτοπι ΠττιΠσε @τα μιττσε, σαιτ Ρετ @Μα πιάίστωπ ίσ

τετιιιιΙΙο. ττια8ἰε δ: πιιιἔἰε ἔι @απο τοπισιισστιιτ , Δάτὸ ντ εἱται Ρήπιαπι
ὅεττιὶτιὶπιεττι ΐρ!ιαττιιΙειω τστ ίσΙιετἱεἰσπισὶτιιεἱπιτσΗἰ8ατιτιιτ , φωτ
341 Ρειτττε ἴεωἰἀἰειττιετττ του. άΙιιέΓ:ι εοτιεἰρὶτιιτ ; σοὶ ιιιτιΒὶτιιε Μπα
θιψστιιττι σ:: πιιπιστΙε Επι ίστὶσ Π;Ι.ΕΙ11°11Π ἰ:ι&οτιιπιἀἱίΐστεστἱειε 7. 19 .

37. 6:.δα:. ιιιιεσπτυτ; ΐιιστ Β:Πίεστ ίρΙιεττετ ίπ ττΙΡΠωτεΐ Κειτὶσπε
τΗαπιστωτιιω. ΙΒἰτιπ νἰασ νττΩὶ ρτσιιτ ειιισοτιιτ ἴρατἰστατο :ιιπΡΕ
τιιάσ , πιἐσιιὶτιιι·ρειττὶιιπι εστιίὶἰρτιτὶσ . Ετ Με είὶ νετ:ι:ιτςυε στα

1Μει Ϊοσυσάἱιπιἴρσσὶτω 8ι·:ιιιίτ:ιε αυτ Ιττώτ:ιε ασίσΙιιτὲ ὰ ΙἰιιιρΙἰτὶ
# τω· :ισσερτ:ι;ντ ἴεΗὶοετεσιτρυε ίεειιΙτιιτσιτι Ιι:ισσατ τσιιατιόὶ, πιτ Βίτσι;
ἴσ ὶτιὶΙΙσ ἴρΙιοετὶσσειτσσξ-τιι ›_ σιιἰ (ιι:ττιιιτι ρ:ιττίιιπι εσπΙτὶρετἱσσἰ των

8τιιὶτ;ἱΙΙιιὁσιισ ΙσεϋάσιΜσσεΙσπι 8·ι·:ιιιίιιε ὸἰεἰτιιτ,σιισεΙ σιιτιιώἰσ σου,
Ροκ τωτιροτειταιτι εκὶΒὶτ ιπἰτιστσὶστστιιειΙΙσ Ϊεἱιιι18ἱ·:Σ απτο. Οικτι
ιε!τισ··συταίατσάΕ οσιιτιτιιε ιτίρσσἀτστ ἀὶίΪὶιτιἰΙἰτιιὸἰσἰ εστιζὶἰρατὶσσιε
Βειττιιυτι τπιεση,δε ρο.τττιιπι εστρστιε,τμισ ιτι:ιιστ είτ άιίΠοτι1ιταάσ,πκι

τα·είϊ:ίσειισάσιτι ΓΡεασπ1 8τα.ιιιταε,::.1:σιισ κ:οπ:ιτιιε: ρτσρτετε:ι ω:
ιιιτεὶῇ ισμτατΞσιιτ οτὶτιιτ ΦιιττΕταε. Ρσιωτ:τΞε, δ; σοφια Μτω, α:
· | Ι
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πω π δηιιαππ ΜπεΙ:ιτιιαπ πιπτιιιπ πππττιτ πιοτποπτι., ππ:ιππππ
παιΙσει·ετ :επιιπΙἰε πιοΙεε περα: ἰπ αεκ; φιεπιπ!πιοάιππ απ επε:Πο ω.

ε!εκπ , Η εοτριιε επ απο . ω: πεπΓιππ απ: νιεἱΠἱπι , ΗΠεο 8τπυὶτπτἱα
Ϊρεεἰειπ πωπω: 5 δε ςιιἱρρε τπειὶοι· ὸΙΠἱπιἰΙὶτιι‹τΙο εσπίἔἱπειτἱοπἱε μια
τὶπτπ , τετἱοπε ειιἱπε :Μ :ιΠιιιπ :ππΒἰωπι ίρπτειέειιπτ Ρεττἱπετ , νι:

:πε εΙΙΙΙπππω ιππιεπει, δ: πρτὲ εοΙΙοαιω ὶπτε|Ιἰ8πτιιτ. Βποι·πιπ
πικαπ εοτροτυπι ίοΠάοτιππ άΙπετΠτ:ιε Βτειιἰτπτἱε @πάω ποΒἱε
ποπ εΙἰἐ`ι πιετποάοἰπποτεἰἑἱτ, πυΞιιπ νττἱιιζςιιε εοι·ροπε απιπι!επι
ιποΙειπ ἰπ πιεάΙο νττὶηιιε ὶπὸεΒΞτο εκρεπὸεπτἰΒπε , ειππε επππ π!»
ί-ο!ιιτπ Βπιιιἰτπε τπ:ποτ ω, -ιπεύοτ είΈ ετἱετπ ἴεεππἀὺιπίπεεὶειπ ; πω:
εςιι:ιΙετπ νττὶιιἴπυε εοτροτἱε ετε.ιιΜιτειπ.:ιΒίοΙυτεππ εεεἱρὶεπὐΒιι8,
ειιὶιιε επππ :τύπω είὶ εποΙεε , ιππΙοτ πι ΐεειιπάίιτπ ἴρεεἱεπι 8τπιιἱτπε.
Και ρπτὶτετ ὸεΙειιἱτπτε εΠεεπόιιπι , Η εοτρπε ἰἀετπ Ρετ νὶπι παππ

τυποι· ἱπ ιπεὸὶο ρεττἰπεπτε πό ειιπππ:υπ1ΙΡπεπειιπι, πιά ιπἱπἱιελ
£επττο :ιΜἰτ, πιιππι πεπΙπωε Γρπεετὶειιε ρπττἰπτπ· πω” εοτροτἱε
εοπΙὶἱΡπτἱοπὶὸεΒἱτιιε; α:Ιππτεπιιε επἱπι :ιάτπεὸὶιιπιἰΠιιἀ τείεττυτ,
Ιειιε ω: . Ατ εοφοτει πιά ειιπάεπι ;ιτπΗτιππ ίρπετίειιπι Ρεττἱπεπτἱα Η

ἱπιιἱεειπ ρτοεεἰεε εοιπρ:ιτεπτιιτ , πεςιιε ετπιιὶοτ:ι Γιιπτ , πεπιιε Ιειιἰο
τα: Π νετὸ.νττιππςπε ειππ πω εοτροτε επ πΙἱιππ ειπιΒἰτιιιπ πω·
παω ΐρε&επτε εοπίεταπτιπ,ειωτ Με ετπιιἱοτει πια παμε Ιειποι·ει
ίΠο ίεευπάίππ ίρεεὶειπ ετιιπτ , μου:: :ιπιπίτιιε ἰρίἰ πιά Κο.άϋ Ριιττεε
τείεπιπτιιτ. Ηὶπε ΜΜΜ είὶ,ειι: Μετειιτἰιιεὶπ ιποπτὶε νεττἱεε:

πυ.Βίε ἀείεεπὸπτἱπ ΗΡιιι!έ,. πι,ιππι ίπ νειΙΙε ; πωσ. πἱπιἰτιιιπ ειπα
αεκ-Μο τεπιιἱοτε, παμε τεπποτίοτε Ξιοεπτω ΟτΒἱε , εοπ1Ρειτατι18
Μετειιτωε.επιιποι· είΙ Γεειιπάθιπι Γρεώεκπ , πιιὲιπ ειππ :Με ΜΙΕ
τὶοτε , :ιτςιιε ετπΙΙἰοτε , εοΠαω.ε : :ΜΜΜ επἰτπ ἴρπςτἰειιε :ιε

τἰε απίποπε ππἱπἱιε :ιττοΠἱτιιτ ωρα πιπΜτιιππ ίρπαπευπι Μετα·
πι: άεΒὶτιππ.
°'
Μια!. ιιατεπέ ἰΒἰτπι·, απ οΒΙ:ιτιιιπ πΙἰπιιοά εοκριιε, ει:: ετ: Ϊ:
πιππ, ει·ειιιε τ,πιπ Ιειιε,ςΜά τεΓροπΠ απο» ·

π·

Μπιπ·οε. Με πιιΜεπι πιιτ!ιοι·ε , Απ: ·υ:,·ασηασ, σα: υπαπυ·αυιξ
νττιιτπςνε, παπι κΒιιετΓιε εοτροάΒιιε, πωπω πΙτετυιπ :τύπο
τειπ , ειΙτετιππ πκιἱοτεπι πωπω εοπ1Βρετιοπεκπ πωπω , εοπίε
απτιιτ. Νειιττιιπι, Η π) Με ίππιππτ π Μπι επππ ἱπ εεττ δΚ
ειςιιεὶ επιπε- είϊ , πι Μοτειιπο ὁ: πιετε!Ιο Εφω.το Ιειιε ώ: Η πω
πε πεεἰρἰπτιιτἰπΙοοο Πιο 5 Με εΜπωπΝτιι ΓρΙυεπεοεἰυε [ΜΒΜ

εοπωρπτἱοιπ άεΕπτο , πεπιιε μπε εΠ: , παμε Ιειιε. Μειώ
αποάυπιπΕυπειπ οΠεπιε , δι φιατειε , Απ Γεω νπΙΜυε ὰ εέιιΙΤιιε
Σ)
ε:

4,2,

Β1]ενΜ2ίο Τει·ιιια .

ιι: 2- Μαιο! δτ:ιτιιιι ι·είροιιόοΒο, ειδ τετιιιοιιάιιιιι ιιυιουΙει.ιιι ιιιιιιιυιιι
οπο; ου ιιιιιιιινιδιιιιι ιιιιυιιιιιιιιιέιιοιιι 5 _ ιιιωιιυιιω οΙΤε δε ειιιΙειιι ; Η

ισιιτιιιιι·Ξτουιιδα·ςιιυ,δε εωΡιιιιωι , ουιιι ειδ ιιιιουιά νιιιοιοιιουιιι
·τοξ:ιατιιι5 .ιιςουο·νο.Ιιάυιτι Με, ιιαμιε ιιιυιι1ιουιιι: . Ώου: @που ·
νοΙιιιυιιι αυτ .ιιιυάιιάυιιιιτουιραιοτἐ υισιωμ ου:ιτειιυε :κι πιω

πίσω: , ιι:ο.Ρ:ιιιτει·ει:ιυουυτ Ιευε ιιοιι ·οιειτυτ ιιιΠ ιοιωε :πιο
πε οιόιιιιε -τοιροιυιιι ιιι Με :σου ιυ:ιτ:ι ευιυίο υε ιιιιτυι·ειιιι τω»
ιιτοτυιιι . ἶΝειιιηυο‹ι κ·υιτυιφτε τσιροιι ·οιιιιιιτ:ιετιιουιιτυι· , νι:

οιιιιιι2 όεοιίιπιι·τουιιιιειιιι:ι ρι€ιέθεο!ιαιε:ιιιτ , τιεουε τοΙιέιιε ω
11ιτει:ιιιυεάιίιυιι€ειιιυι; _ριοτίυειιιυτιιετιιιιιινιά6τυτ, δε ίιιιο σου
οι Πιιιιιόιυιιι·: ιοΒιιιιΡΙι:ιιι, νιάε·Ιια:τ ,ουιιιΝιιτιυ·ει: ιιυτιιοι·Βουε

1:ιτιιιαιτιευτο·εσιιεΙυιιτιιιΐειιοτο.οιιιιιι:ι ιιιιιιι ιιι:ιυε.τοιιιιιιυειιε , δ:
ιτειεσ:ροι·τι ΠΜ ;ιιιυια·ιιι ιυιι:ιιιο1εοΒιιΠιιιπ ., νι: ιι ιιυοουε ίρ:ιτιυιιι
ιόει1ιοεευρειιιιιοφωιιτ , τ:ιιιιηιτεί8€ εοΙιειει·ειιτ σιιιιιι:ι, ντιιυΠιι νιτ

ευτε ιιιιιευταιιιιιειι ροΒιτ , ηυιιι ·οοιια·τε:ιιιι; :ειδεοουε ιιυΙΙο·οοιιιιτυ
ιιιιιιδευτ ,πιο διιιυοινιιιιιυτ, ·ουιιιι, Πιο ιιιίαιοπι ιι υιΡειιοιιουε
ντεοτειιτυι· ,.ιεΙιιιςυαιδυετϊΤοτ .Ιιι:ιτυε . -·οξιωωωο αυτι 1οιιοΒ
ιιΒίυιιτ;εοιΡοτει ειιι·ιΡιο ΡτειΤυ -, ιιαιυε ιιισ.ιιιτ;ιε ιιιτειιισιπτυι· ο νι

Ρωιωιιι νιειΠιιιι ιιι:ιιιυιιιιιιιιειαιιτ, ιεουειιιυιοεπιπειιιιεει·ιτι,
που υνι8ε:ιητ , πια Φι:ειιι:ιιιτ . ιΦωφιιιι Ετ ιιΈτοιιιΜει·ευτιο θ»

Μαιο ν6.Ιιειιιιιάοιιτειιι€ι·ιιυιτιιιτ, δ: παιδακι, Τ:ιι:ειιι·, ιιυεοιι€Βοε

(ικα, ινι:ιιοτι ιιιτοΙΙι€ιιιιι: ουιά ουιιιιιοουάυτειΕτιοΓια Μοκυιιιιιιι
δοίαιιιδοτο , υπο οικω Η εΠετ ), ·νιΝιιυιιιιιιοιάο=.ι:εάιοτοει·:ικευι,
οροττετε:τ δυτίυπικοιιιιιιι.

..
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Βευά. Απ :ιέιιίιε τεΙΙυιι οιι·ευιιιιιιίυογιιείιιτιουειιουε:ιε , του

κιιιίουο Ρυ1ιιιΓουιιηοΙουυε ,· 8τουιε ω; ίριτιτυενειο,-ουεπι:ιυου
τυποΐιιιι:οι:ικΙυευιιτ,2ιείςε;ιτυε-είι;δειουιοι· ι ?σκ ι - · Ίησ οι
Μουτ. 'διιιιι€υΙ:2 ιίιιυε ειδιιερειιτεε -αΒΪ-οΙυτὲ :ιεειρι:ιιιτυιωμδε
ιιιίιοςο:ίυσ ,. Μια -έιιουΙτατειιι 1ιιιΒεττιιιἀὲ· Φωτοωωιιεωωι ;

3.0 Ρι·οιιιιιο Βιιιυιε ·ιιουειωει ι -φιιυπωωιδ φιιαΜωεω ·ιιΜυε
που ιιιοτειι ιιείι:οι·ιιιααμιεςυε ιευιε Β πρι ιιαιυιτ &επάειιο;ιι:ιτιι

μιιιυπι οοιιιιρ:ιτειιισιιεςεΙειτισιιι·ιιι ιιιιοετ,ιι6ε ιιιιιιιιιΩσι:ιςιιι.

`

Π·σσιιιρειαιδίωαιιωτ : δηιιο;ροίιειθ ιιιτει·.ίο κιιιροίιτι ιιιιΙιι:υοδου:
ιιι ω” ἶ1οεοἔιιιιταιτισέιιο ιωιισαιω,- #έυιιαιιτει ·Βιταιιιιι οι -, πινει

Κιιιιοιϊ ζΐιαιι ιιιιτέιιενιιιι€ιιτο'; υιι:·ειυο ίετιιισ'ιιιι , ο·οιάιιιι:- ΡοΉτειε
οιιιιδιιιιιυιια ρενω 5 πιοιινικετζι Ρειιυιιιαι:ιε υιιτώι@ιιιιιε ν, «Αδειο

€αωπιιιυεωωο Μουσε παπι -[ΠΡθΓι01'δ8; ειδοοςυε ιιοιιοΒ
@οι νιεειιιυι , :αυτ Έπειιιυιιτιιι . νειιιιιι ο @υπ Φἴιιιιἀιω
.· -

.

·

υμι

_
ΒΕ ιἔπἰΗοσο
`
ογΙἰιιἀτιιπι Μεται;Ι1 αφμιΠε.:
ῆιμΙῇ€ἰΒΠΙΪΜΩ1°ΩΗΙ°Ϊὶ
ἰτι ίιιΜς&ο
8κιιιΜιτιε
«Μέ Ρτσωοο;,[ιιΜπα
, _ ματ -:τιε,πε Π; ἰπσ:Ιὶιισ.Επιη
Μ
ΒΙ&ιιΙ:4.ιχι €Χττικἱἱ£‹ €: νά: >-ΜετοιμΕιιω -νίζΕ18·29> εΙτιττιῷτιω μου
ΡεικΠειι1λ ἀἰεῷεοτιιω-:-3ο, φιἱὲι. ω-~ ρΙ:ιηο= ιιι€Ιιιιιιτς. @οικω @με
είίιίόοπι εϊπιιἱτατἰὲ.πιοιτιοτιτ.ι, ηιι:Βτι Ιπι ΡςτροτιόιειιΙο-,--ε.ε ρεφ

μωρα. ΡωαεΙοπ:_:ιέώ 8ι·αιψειε ;ιλ φωτο ἰιι εεις1ετιι ΗίὶιιΙἐ£2€Ιμ8Ιὶε σίΒ
ΜθτΩΝ1ϋ21Εϋπάο ,_ Πλιο:ιωΡΙει, ΠΙιστκΞειιο..Π1: ἴιιΡετίἱοὶεε£Μέϋε

φαω ω, νέ6-2 αυτι ταιτιεπι-πιώοι·: ἰῖ£ εγΙἰπεἱτιιε,_δε·ττιαϊοτ.· οϋ1ε.€2.πη
απ”, .·ειιΒιε ττιειἰοτ €ίΐ:.Βο.Πείιώ ειεςιωΙζ σ.Ιτίτυόίτιε :; @τωΜηαΞο»
ι·εε&; εμιιι1οτοαΜε εχΠοΦκη;Ιυε Ματειιτὶι ίιιΙΙ:Πιοπάπω.εΠετ ,να
ἱῖετεεεητιἱΙἰΒιἰιιιω.

,

‹ ; ··τ

· _

- = ·

ε

··

·τ

Τ):ιπώ()γϋπάτιιω ·11ιιπετ εἔτἰΙιτπ :ιΙΤέτιιιιττ @μωβ εΠ`6 ΜΙΒ
ειπα Μία: ογΙίι1ώΞ ΜετειιτἰαΙἰε Μ δίΕιιΙ&ρ.ε Ρτο1τιάσ σεημειΙ61π ἐβ
ία; γ;:Μειμα εγώιάτὶ εταιιἐτιιτειιι :ιΒΙὸΙιιωωΣςιιιπΓιἑἀτΜτἰ€ιιἀὶτιε:.
Μ τοεἱΡτοεε”ὶ Κειτίοτιο 8ςιιιίτ.ιτιιιπίεωπάΐιπι-ΓΡεεὶεπι·.
Ε ,;
. Μουτ. Εκοιτιιιώπε ὶἔἱτωτγΙἰτιἀτἱε ειἔτἰῇε Μ€τειιτἱο, 'ναίἰεῷΓΞιι
ειιαιΒειιώΒιιε,. & εεε1ιι:ιΙειπ ΜΒΜ. ανω. ΜΗ. Η1Ιιι1ς:ΜΒαι;Μιιε ;,
νπίειιε οὐ έ” πιά· Με:τειιτίο ΗΒιιΙαι οΙ:ΠίΠτ, τεΙὶςιιἰ οιἰειιτυα θα
εϊο. πιὶΜ Ματια. Ποει1Ι:σ.τοπι εγΙἰιιάὲατιι··, ειιἱ ΡεειιΙἰὲιΕἐε· Με. σιτε.
:Ιαπωτιάεω €Π: . ·Αιιςι1Ι ρτοκἰιτιιιθ Γ :ιιι,‹ιιιὶ· α! άεκτοτειιτι 2 :ιο
«μή 8.ά Ιἱτιἰίὶτειπι 9 δεά θά τεΠιιιιι εταιιοε Ειπα περα ρπτωιπι€
Μετειιτἱιιπϊι.·νεἰΒ % ςιι:ιτε·πίΙ1Π;ΙιεΒειιτ·νἰτὶΙιττι·εάιιετεὺε Μακ-τ
:Μπι ΗΠιιΙα:Ξ Ιιο.Βειτι1τ παταω , Π:;Πα ΗΠιιΙα.ρ.1τίτευ είάεπτνβδ

ἰιππιετΒετετιιτ; ντἱεμιε ἱτιετιτΙΞε'ϊ σ.ειιιασι . ΡτοΡεΙΙεπτο εκ· ιτιοὰἰ`›Ιο

ἐπι.τιιΒιιπι. ,. Η επιΒοΙιιε ει‹1ιιιιιτι. πιοάὶοΠ αττιΡΙΙ6τὶε ντ8ειιτ· ΡΒ·
ἀἰεἰτιιω ,Ϊ Ητ εχΕτιάειιε.ε.εΙυεε. Μ τιιΙ›ο Ιοιι8ὶοτ ,| Πιι:ϊ.πι. Η Ρετὶτετροι·
ὰἱἔἰτιικτιντεετετιιτ :ηπα ὶτι πιοὸἰοΙο τειιιιἰοτί . > δἰῖτιὶΙὶτο: Η Μετειν
τὶο νει!ἱε ἰπιπιΗΒι οπο: Μ ΡετρεοάἰειιΙιιπι ΕΜΗ νττἰιηιιε Μέιιπέ5
:ιΡτὶΠἱπιὲ οοι18τιιοπε ίουιιτι1ιιΕ ορετου.Π Ιἰ8τιά εκςιιΠΞτθ πόρων
ἀοπτἱε.;ιπιΡΙὶτι.ιὸἰπἰ.ν:ιΙἰε,τιιπι·οΡετοιιΙιιπι ὶττιροίἰτο ροπε!.ετε νι·8ι:+
κτ· ίιιΒἱεόὶιιπι Μοκιιτἰυτπ, Με. πάμε εκτ:τιιάστεειι: ίιιτΙὶιπιἰιιΒ
ἱἱιιΙωτι :Α Μπι Η νο.ΐοτιιτιι ίιιρε·ι·ΗεΞεε ίσωςυ.:ιΙεε είίαιτ, δ: μι· @πω
€ι·εοάοπιάωρούτο ροπόετο·ορετευΗ.άερτεΙΒο ἱτι ντι·οιμιε ν:ιίΦ·>
πιαώίά!!:πωι·ΠΡΙυε Μετευτὶῇ εκττιιώ εκ ν:ιίε ειπ1ΡΠοτο, ι1ιι€ιιτι οι:

ωὶποτεμ. Ατςιιὶ-ὶὰετυ, ΊιιοἀῖοΡετειιΙεἰΠε, νὶὸειπιιι· ρτσεάειτα:ιέ
Π) @Παω ὶιιειιιτιΙκπτεε τοτὶ ν:ιΓοτιιω ἰτιωςιιαΙὶιιπι ίιιΡετίἰεἱοὶ .
18ίτατ ΡΙιιε νἰτὶιιιπ ΜΜΜ ἰιι ν:ιΓε :ιιτιρΠοτε : Μ ι1αοά τειιτιετι
απ! τ8ίροικ|ει: αρεκὶ_ωειιτο . Νοςιιε Πω Με :σε Ϊ€·Ϊ13Β€ΙΞ` ,

Β α

@μια

' ..

_
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ΒῇΞπω:ἰο Τεπἰα.

ηπαπο.άτποάιππ επιπ ων» πο· τ€πιιετπ ΗΠιιΙ:=.ιπ επἱεπε επ πω:
ΡΙΗΜπο νειΓε Γε Είπε ·ϊπ ωπιιἱΙιπτἱο ὶπ πωπω ἴπρετἱἱεὶε ποτἰιοπ
ΜΗ: ΙΜ ΓεἰΙἱ‹:α ποπ οτππἱε Μπα· νειΓε σοπτοπτιιε Γασἱτ ΜΙΜΗ
Μ·ίππι παπι Πειιιοτε ΗΠιιΙοε παω; παπι πττικἰτπαὶωπε ρ:ιτε ' "πεε

νείἰε ίιιπάιιτπ , ποπ”:ιππειτπ πωπω:: . Ατ Με νπΞποτίπε Μ€1°ειμ
1ΜεναΠεντ8απτ:ιππέκ . ΝΗϊ «Με Ηπεειε κ:παι ΜΜΜ οΠ:ιιΙιππ
εΙΪποἱιτιΔΙειτε εἰπ8π1ιιτπ, ειππε πω. εειμιειΠε πειίἰ ενΙΙπἀτὶ Μεταπ
:ἱπΙἰε !ἰτ Β:ιΠε ενΙἰπἀτΙειΞι·ῆ εεπιιἱροπὡεταπτἰε. Ηα·:‹: νετὸ Γοπιπἰπ
ΜΜΜ Μπτ ; εμπά επππ εἱπ8ιιΙο ὶΙΙὶΙε8ειπ ίὲατιιὶτΡ ντρτο :πεπο

το :πιτ ππποτε ΗΙΕπΙοε ΜΗ τποεἱὸ πιαἱοτσπ , π1ο‹Ιὸ ιπὶποτεπι Ιω
τἱτπἀἰπεκπ οὸτἱποιιτ; Πε επτετπ εἱτειψιτε, Η θίΜΙα πιιἰάεπι ω!

πετροπώοπΙππι Πατπατιιτ; Πε νετὸ εΙΙΞρτΞειππ , Η ΙἰΙΜΙο. Μώ
πειτο. οΒΙΙππθ Γοοετιπ ὰ ΓπραπεΞε Μετσιιτπ Ιπ ΓυΜεάο ναί-ε; Μ!
τυπο ἱπ ὶΠέὶ ὶπεΙἰπατὶοπε εἰπἔπΙιππ ἰΠιιά :ιεπιιειπἱΙε ποπ εΙΐετ, φπα
πω. ρ:ιττε ΜΒπεει·ετπι· ΗΙΜΙ:ε ὶπεΙἰπειτ.ιε , ρτοπΕπει·ετπτ ειΜρεέ Η
!ΜΗ :ιἐἔτ ἱπιπιὶπεπε , π:: ντ:=;ετετ ΓιιΜοόΜτπ Μετοιιτἰπιπ : πω. ἰ8ἰ

τπτ 1688 οἰπἔπΙιιτπ πιππΓπιοεϋ ἀεππἰτιιτ , νά επ·ειιΙ:ιτε εΠ”ε παμπ Φ
Ροττὸ ει: νπἰπετὶπ :ιέπο ενΙΞπάτο , πιά Μετεπτἱο ν8.Πε ἱππτπἰπετ,

Η Με ΜΜΜ τπειἰοτ Ιἱτ 5 πιαἱοτ :ιἔτἱε ενΠπάτπε ρτετπἰτ; !ΠΗΜΙα
ιππΠοτ ίπετίτ , ππποι· είὶ :ιᾶτἱιιε ενΙὶπὰτιιε ρτοτπεπε ΜΜεόΜιπ
Μεταππιιτπ , νε εππιιαΙὶταε νἰτἰπτπ εοπΗὶἔεπτἱιιτπ Με ; ΙίΕκπι:πτ
ἑ8ἰτιιτ :ιπώτοτπ , πιιπεπιιπι ΡΙ›νίἰεπ παπί-ιι εοπίππε.τ ιπαἰοπε ενΙὶπ
ω :ιἐτἰῇ εοπειτππι , πο ρτοπισ.τ Μπτειιτίιιτπ νο. 18 , ππ:ιπάο εκἱΙὶε

εΒ: ΗίΜΙ:ι, ρεττπἰττετ νετὸ ρτε·Ιΐιιτπ, νΙ›ἰ :ιιπρΙἰοτεΙπ ίἱίΜΙ:ὶ Μί
ΡεπάεπάπεοΠ Μετειιτἱιιε. Αάά6 ειπα! Μετσιιπυ.ε ἐίἱίΜΙἔὶ ν:ιΙάπ
ποταΒἱΙἱτα Ιοπέποτε ἀἱἑςἰτἱε 3ο , ειπε πάπεκπιπ Ξπ αιρἱτε εΙοπιππ

πειΒεπτε. , Μπακ :1ττοΠίτ νπίπετί:ιτπ Πιρει·πεΞεπι Μοπ:ιππ ἰπ να
Ϊε, Ξἔἰτιιτ [ΜΜΜ τε εΠὶτ νπὶιπττίπιπ ενΙὶπάτππι πω” ἱἔὶτιιτὁι·
Με νὶεὶΠἱιπ νπίποτί1ιζε νπἱιιετΓιιτπ ί-πρετἱἱεἱετπ ρ:επιεπε ὶπιρεἀὶτ,
πε «πω. εκ ἔἱΙΜΙέἱ Μετοιιππε όείι:επάειτ: Νοπ ἰἔἰτιπ· ι·εριι€πειτ
Μοτειιιίο ΜΜΜ νπἰεπε ενΙἱπἀτιιΙιιεπἐτἱπε πεπιιαΙππι ΜΜΜ Μ.ππ1 ._

Ρτ:ετετεει, δὶἱπ ΗίΜΙ5 ποπ Ιοπ8ἱοπε ὸἰΒἱτἱε 3ο. Πω άσ:ίεεπεΙπ:
Μετειιτϋ , παπι ονΠπάτιιε πω” Ρι·εκπεπε Μετειιτὶππι.νπίῖε νετ!
Μπιέν 8πιπ1ε ώ, να! 8τε.ιιίοτ ; Ξ<ὅἰτιιτ πἀιτιἱίἶἔὶζἱπττἔ. αιπάεπι· ΗΜ·
ΙιιπιρειττὶεπΙἔὶ :πω νπει επιπΜετειιτίο, πἰπΠΜετειιτϋἀ€ίἐσ1ἀ6η

πωσ. ίπἰΙὶε‹:τ ενΙπιό.τπε ὸἰ€ὶπ 2-9 πια 28 εοτπροἰἱτιιε ω: Μετοιιτία
δε :ιέπτ, Ιεπὶοτ ε:ΙΈ ονΠπάτο ΜπτειιτἰπΠ εἰπίἀειπ :ιΜτιππιπε : ει:

ςν1ὶτιὰπιε ειέπιιε ΜΒΜ: ενΠπάτο Μετοιιτὶ:ιΗ εφ.ιποπ , πμἔιπιιιιι
'

ΐ

Σ

81¦

ἀὶ8ἱτοπιπτ 3ο,_ ντ αἰιιιιη @τω
Μ: ί!πί:
πιι1Ιτο
ίσα:πι:ιείε
. τεΙἰίΙἱτΙειιἰοτὶ εκ45
Μετ
ειικἰο δε ειέι·ε: νετἱιπι :Φωτ ιτε εοπτίο8ίτ, :ιέτοπι ετιἰπι όΜπ.Μ,

8ε εΙἰηιιἱεΙ Μετειιτἱῇ α: ΗίὶωΙό`. οκἱτε νὶάεπιιιε;ιιοτι 60 @πιτ Με
αηιιἱΙἱΒτἱιιπι :ιἔτἱε 8ι·:ιιιΒ απο Βι·ειιιΕτειτε Μετεπώ .

Παπά. ΗοεὶΠιιἀ ώ , ηπα!ειἀπιἰττει·ορτοτἴιιε_τεπιιιιιιτ, Μπή

τιιιιι @και Μειτιιτἱο ττειΙιεπα: ώΕϊ:τειΒΙ :- (ΜΜΜ ΗΜ νοΙιπιτ Μ·
ΡιιΙΠοπε, α:: ςιιὶεηιι:ιω ατταιΜοοπετάιιιιτ: βετύπι ΓεωεΙά:ιτεπτ
ό. οοτρο:ο τοεα!αιτο ρωΧωιωτι οοτριιε τ:ιρΙ, ντἱκι τεΙἰᾶιιιτι Ιοειιπι
ίιιεεεάατ, νί:σ.ιτι Πετιιεκπτ νετετἰ ΡΙιὶΙοίορΙιετιἀὶ πιετΙ1οάο , φα
σ.ά ειιὶτειιὰιιω ν:ιειιιιττι ἰτ:ι εο:ροτει Ωω ἰιωΙεεω εοΙιιττοτε Π;ιιτώτ,
νττιἰίἱ :ιΙκιιτιτΞε Ιοοιιπι ίρο.τιτο ΓιιΒο:ιτ αΙΙιιάεοεριιε , νἱιτι ΗΜ Πι
ἔετι·ἰρειτἱατιιτἰΠιι‹Ι, ςιιοεϊρτοκἱπιιιω ροι1ὲ ΜΜ:τετ . Ρτορεει·ε:ι
αἱ ίειειιΙτατεπι ει€τΞε εοτπρι·εΙΠ οΙειίΠο:ιπι εοπἴιι8ὶιιτιτ , & :ώ ειΘτε,ςιιἰ·
πιά :ιππρΠιιε ἴριιτὶιιιπ Γε: 6κρΙΙε·:ιτ ἰπ ΗΜΙά › Μετειιτἱιιπι°ὸερτἱπιἱ
απετιιπτ: ιιἔτΪεἱΙἱοετ ἰη ΗΒιιΙο.ιτι :ιἀιπὶίΪιιε ραττἱειι|.ει εΙὶ ἰ-ηἔοτἰοτἰε
Ιιιιἰιιε :ΜΒ εοπιρτοΠὶ :ώ ΞπωωΒοητε ίιιρετὶοτε :άπο ἔτειιιἰ; ειιπι
πικαπ ί:κιιΙτειτο ΙΜ οΙαίἰἱαὶ εοπαιιι· Γε εκρΙἐσιιτε , πα: ν:ιΙαιτ Η
ΒιιΙα: ΓιιροτΠιε εΙειιιίοε ίιιικΚιιω ιτρεΙΙοτο, ΜετειιτὶιιτιιἰωΡεΙΙἰτ , δε
ἀορτἰιτικ . Ροτι·ὸ ΒευΙτετοπι Μα ε1:ιΠΙαιπι ιιέτὶ τ:ἱὶπιετιὰιιο:ι Με,
ποπ ριιικἰε εΧροτἰιτιετιτἰε ρτοΒατἰ ρο!ΤοεκίΙΗπι:ιητ, Ιιοι: τ.:ιαςιι8.πι
απατα ΡΟτ1€τιτ€ε, ε1ιιοεΙ αέτ εοιπρτεΙΤιιε, ντ [ο τ·ΒιρΒαττ , Ιοειιπι

ΗΜ ςμιεετειτὶο ἴρειτὶο :ιέΞείε ἀἱΙετατἱ, αυτ ι1ι.ίτάιε εοωΡι·είω κα [εἰ
Πεετ νὶοΙειπΙαπι Ν.ιτιιικι έαρΙιικε· &Γραττί:ιτιιτ . $ἰε Μ εκροεἰπιειιτω
ηιιοά νοαιτιτ, Μει8ἀεΒιιτ8Ξεο (οκεοἔἱτετο νὶὸεΙἰεοτ :=.Β ΟτΙιοικτ
ΟετΠάο (:οτιίιιΙε ΜιιΒάεΒιιτεεπΠ ) νΒΙ :ιιτιρΙιιε νὶττειιε ε!οΒιιε, :ιάὶε
Μ. :ωτΙἱὲ, εκΙιαιιτἱτιιτ ιιέπε, ηιιο;ω Ιἰετὶ ροτε1ὶ, _:ιἱιιιπτ π·άα&ο
ΜΒο1οἰτιεΙιιἴι1π1 :ιέτεττι νΗιιέ εΙο.ΙΠώ πέστε· τιίΐιιτὶἐιιιτι, δε Μπιο
ὸὶοΙιιττιὶπ8τεεΙὶ , αὸὸιιὁὶὸςιιεοιτιΒοΙο2ἔτεττι εκρτἰτπἱ σε πιοὸἱοΙο ,
ατσμιεΙτειά:ίοοερε . ῳειπάοκ·ετὸ εΙαιιίοορἑίὶοττιὶο τειιεΙΙἰωι· 81ο
Βιιε ειΒ.ιιιπτΙὶ:›. , 8: ,ειρρΙ1εατο εοΙΗ οίοιιΙο Μ εη.ικιω ΓυΜεάΗ ν.ιΠε ,
ερΞίἰοπιἰυπιτεεΙιιάὶτιι: , εκτετιιιιε.:ιέτ ρκωειιε πρωι ἱΙΙατπ πιαεπέ νἰ Βιττιιὰἱτ ίπ ΒΙοΒιιτιι,ὶτι ΙοαιτωνὶἀεΙὶοετ αἔτἰειτιἀ·τιἰτι1ὲ ασπι
ρτ6ΙΠ ::ιτεμιο 00άθΙ11 ραᾶο,τοΙὶι1_ιια ὶΠ1ιιε οκΡε:ἰιπεπ.τἱ ίχιτιΡτοωτιτα
εΧρΙἰεατιτ. Νεςιι6 Με ίοΙιιπι3 ίαΙ- .
Οταό.οω $ψΙ:ιεετ·,ποποπιώα ΓυτιιιΙσοπ80τ:ιιτιω ἐ φι:ιωιιιατιπ

Φώτη ΓωειιΙα. ρετί-ειμιὶ ίοιπειί1€ πιοΒἰε οτἱιιιτι ποπ Π: , νπὶιιετ

Η ταπιστι εοπιΡΙοέὶὶ εΠΠϊεΞΙκ: ό; άτα). Ρο:ΪΡἰειιἰταπΞε ὸἰΓρεω
«Παω .
Π ;

ΒοττκΙ.
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Βιιπά. νείΕπιε νοΙππτ:ιτΙ Βοεπε είΪεπτἰο: Μἰπϊτάπιεπ π: :ιπϊιπο·

ποπετατ νπὶπετίανπο ππΡετιι Ρτοίεττε τ @Μ @τα τὶε Με νΙ σ.ει·Ιε
εΙειΙΗώ ὰἰεεπάπτπ Θ
.
4 '
π
Μπεστ.. @ι-οάπά επρεππιεπτππι Μειἔτἰεοπτἔἰεπιπ ίρεέτειτ( :ι
τε τππτοι·ιππ κπτοτιιππτϋκετΞπι). ἱΙΙιιἀἰρίπτπ ιπϋπ ίπ:ιάετ Επε!πΓιζιπ

πι 8Ιοοο Μο νἰττεο :ιετεπι ποπεετεεΠ Ιπο.ρτε πετιπέζ , παώ άιππ·
€οπ;1τιιτίε- εΕΡΠεο.τε-, ἰππεπἱειτἰπ τιπτΠεΐ Ιοεπιπ :ιο ετποοΙο τεΠέτιππ,
ἑποπεπι Γε τεεὶρἰσ.τ ; ίεά πιεππίείτππι τπὶπϊ νΜετιπ :ιετειπἱπάε Ρετ
πάτπεκττο.πί:_ Υπτπε ΠτιπΙό.επι εΙ:ιίΗεπ πατπ::ιΠε Με :ιπἰτππΙΞ δε

νοΙιιπτατἰὲειιἱιιίιποὸὶ τερεπτιιτ ὶποΠπεὶε1 ποπ Ιοοποτ ) επ επ , φωτ

@τα Γιαπ εκεττεο.τ, ντ ταρω ρετοεπιπι τοτπρτεΠπιπ Γε πι παπ
ι::ιΙετπ_ίτ:ιτπιπ , ίο.Ιτετπ τμιἱιτπρτοπἰππε , τε!Ητπ:ιτ. Ψἰεἱ8ὶτιιτ Με.

έπειι_ ποπ τεΡπἔπ:ιτ οπίεεππάειπτἰ , ειτοιιεἰτπρεὰἰτπεπτιι τεπιοιιεπ
π; ντρπτεΒἰτ , πωπω ίεττειιιπὶπ Γρἰτ:ιε εοπτοι·τιππ τω εοπιρτἰ=

πω, ντ ΠΜ πππτετπ ρτοκἰπιε πε.πτ ΓρΕπε τ ὰεἰπάε ιπ:ιπππι μπε
Ιπτὶπι ι·ετταπειετ ποπ ίοΙίιιπ επἰτπ ίεττειππ ΗΙιππ ποπ τεΡιιΒππΒἰτ (π
ἔἰτο τεεεάεπτὶ ,ο ΓεὰΡοτἰΕιεὶΙΙπιπἰτπΡεΙΙετ . 5ἱἰταππε :τετ ἱπ 8Ιοοο
επ τυπικα πειτιιτ:ιπι εοιπρτεΙΤπε , πττπιπεπτί επιποΙπτπ ππτΠεε ποπ
περιιεπ:ι!πτ ,ι πετπΡε οίΐετεπτὶ ίρατἱιιπι, :ιτΠε εΧρΙἰοειπὰιιπιδεἀὶ
Ι8.τ:ιπάπιπ: εκρετὶπιιιτ πικαπ ροΙτ πΙὶοπεπ1 :ιπτΠεε- ε8ἰτατἰοπεπι
πάεὸ επεεπάΞΗϊεπΙτατεπι τεἀπτεπὸἰ ετποοΙππι, ντ άεππιππ νἱκ

νπΙἰὸἰΙΙὶπιἰε Ιαεεττὶε ιποπεπτιπ:Νοπ @τπτ πετ νὶ ΓιιΞὶ ε!πίτἰώ ΓΡοπ
τε ε:πτ τ Η απο εοπτἰπεἰτ , παπι τεΙὶτιιιιιεἱπ 8ΙοΙ›ο επὶἔππε το ,
παπά τεἰιιὁτππτε ιιοπποεπιτπ τετπεβάιιετίατιιτ :απού πάπιιε νἰοΙεπ

Με: Πεπππ ετπιτπ τιππ εοππρτείΙ”πε είΤετ , απ· τερυεπειτετ9 νἱε ετ
8ο ΠΠ ὶπἔει·τπι;;_ ποπ ἰτπΡιιΙΠοπε ; @τα π, ιιττπιπεπτε . Νεοπε ριπ
το Μ.πε ὶπ τεάπεεπάο ετπποΙο άϋπεπΙτατειπ τεῆεἱεπἀατπ ἱπ το

ιεπι επττΞπίεεπιπ , οπτιίί :ιά;ππΤά Με ΡπττἰειιΙεὶ, πω: 8Ιοοπτπ
ττΠοιπτ , Βιέτιιε Πτ ιππεἱε εοιποτείἴπε :_ πιιειπτ επὶιπ ποτπωεπι
Βπττὶιιτπ εοπωρετξοπεπι :έπεσε Ροτείτ ταπτυ.!πεπετ ἱπ το.πι :ιππ
ΕΙο.ἴΡπτἱο τω. 9Ιεπο τ· ποπ-Π ἰπ ιππωπτ 8ΙοΒο Μππόε
Επιτεὶεο_ ιιἔπὶπεΙιι πε.·νὶπι: ε :ι!Ηεπιπ ποπ επετεετ· , Μειπ Ραπ

τει·_ άπ.;επτΙιιπιοπ τω. εΞπίάεπι 8επεπε ἰπ ΗΙτπΙ:ὶ_ ἱπεΙιιίο, νπἐ_ ειππ
Μετεπτἰο._

-

Επιττετ φαω οποάἱνἱ3 εΙπωεπ τοπ τα ΗίτπΙἐζἰπτΙιιίἰεπὸεπιείἱ ,
πμα.ιπ ἰΕΓε- ΙπιπεΙπ.τ- ,_ ρτπι1οπσ.πι-_ πι ΗΡττιΙιτ τοπεΙππετετιπ τ τιιπε
απο ποπ.ετατ: τπειίοι·ε νἱ, εΙ:ιίτίαΐ ρπεάὶτιιε ,_ πε;τεΙἰοππε..εἔτ· , επ
οπο απο πείππιοτπε τ; @μια Μετειιππε παμπ ,_ἰπτεττεΕτιἔ πω»
Με

Πε ξξπί.ε Ισα:

ΜΜΜ ΎΪτ€8 εΙ:ιΜοεε ίαΙπεπι :εςιι:ι1εε ωἱἰἰ ΡτοΒιώίωιε άΙςωιωτ
πιιιΙτο ΡΙ·ιιτεε ρε1τ;εε αγΠικΜ :ιἔτϋ ·εκττῖυΐς‹:ῖ εεςιιὲ τοπιρτοίΙῖε νο.
ΙΜ1ϊιε -εοηἰιιιιᾶὶε νΜΙπιε τοπα;ἰ, ντ Το ε:φΙϊοεπτ)8ε, Ϊρ€ᾶειτ:ἱ επι

ιιἱτετε , 1ςιιἰοτ εγ1ἰτ1άτο :ιἔτὶο ΕΧττἱτιΓε€ιιε ρτοφει1τ€, άοβετετροϊι
ΠίΕοτε; τγΠειάτμΙιιε ςιιὶρρο αὲτἰιιε ΠΙΜοε ἰτιεΙιιἴιιε Ιοιι€ΙίΠπιθ Ιερ
ιιἰοτ-εΠ Βτειιὶτετε ΜετευτΠ, ορο ἴρειτἱιιττι ἰΙΙιιἀἰιπρ[€τ€τατ , ού
τειτοετι €Χττἱιιἴεειιε :ιΒτἰε ογΙἱτιὰτιιε τε!ιιθ:ειτοτιιτ , Μ: ὁ6Ϊεετιἀετα τ

Φερι·ορτοτΜετεωτάιιε Πι ΜΜΜ Βτειιὶοτε ᾶἱἔἱτἱε 3ο εοιιεΙιιίιιεΡει
:αεκ ειιπι πω, ΓιιΜιππόιιε ΗΜ: & τειιππ:τι άείεε·ιπάψ.

δικιά. (ξμιιηιιαπι @Η εοπτιρτσίΐο νἰε τΙ:ιίΠε:ι άεπ68:ιτιεϊο. Μα
ίἱτ , -τ:ιπιι εκ ίοΙΠΒιιε ριιἔἰΙΙετοτὶβ ἰτιΗετἱε , Η ίοταἔ Πι εΙαιωπι έπι

ΡΗ18ει1τιιτ, ηιιο Μπα Ρετἴοτετιιι·, 8.ιιώ:4.ττιικ :ιἔτεπι @τη εωω
€τυπ1Ρ6τ1τα11_ ; Με τ:ιπιειι αἔτἰε παω ἰπΗιτιἱ £ο11°ιΡ1°είῖἶο ία&ειζι Τυ
ραἰοτὶΒιιε εθεἰεμιττὶὸιιε ΠΠ ἰπιπιὶιπτιτἰΒιιε :Μή :ιτΗάσε τιο11Ρο

τείὶ . Μοττιἰιιἰ :πε Ἀπὸ Ξτει ρτἰάεω Ιε8ΗΤε αρκά ΒογΙεὶτι Βεβυ!2ΐυπε
απεξω: “παπι Ραι·2.:..ι·αρ.4. οΒΪετιιατἰοιιεπι ἰτι 021Μ:ιΒ εεωτατὶβ
ίἱπιῖε εεφιἑ: σα: όοέὶἱίἴἱτπὶε νΜε Ρει&ΙκιΒο δ: Ρεεφκτο Έ:ιάφτι ἱτι επε
Ρει·ὶωε1ποΤοττἱεεΙΙἰατιο :ιό τ:ιιΠεεπι πιοιπὶε Μή Ι1ΕΧεψού8εδρο,
Ιιοι: εβρεά. 3οοο;δε ἀεΡτεΙιεπίει ώ ΞΒἰ·‹:εττἐ ;ιΙτὶ;ιιἀο Μετοατἱῇἱπ Η

ΠμΒ.Ττε11ε12.τεΕΠ ίἰΙΙιιΙ;ι ειπανο.ΐε Μ ειΙτἰτιιἀἱκιεττι Ιιε:αιροεϊει:ΐι 15ο,
& ΜοτειιτΞιιε Έει&ιιε ώ ὶτι ἩΙὶυΙἐὶ ΒιιπιἰΠοι· ἀἰ8ἰτοε π ἐ, φάω ὶι1
Ρτὶττιἐ Μτίοπε. ΠεἰιπΙε ἱτι πιο11τϊε νεττἰεε , ΡοΙΙ :ιΓεετιίιιπι ΜΒΜ:
Ιιεκτιροόπιιω 3 5ο, εις! εποε ΐοτὲ ὰἰεἰτοε ἰκιίτα :ιΙτἰτιιάἰιιοπι Ρτἰιτιοε
ΜΜΜ άε&επάε:τετ Μετειιτὶιιε. Εκ ·ςιιο εγΙἰηὸ.τἱ :ιἔτΗ εταιιὶτει
τεπι ΜΕττί νοΙιιιιτ ὸἰιιιἰπυταπι , μακ Βτειτἰοι· Ει6Με ώ εχΠοάτιιε .
διιπτ @πιτ ατε :ιΙτἱτιιεΙἱπω ογΗπάϊοτυπι Μετοιττωωπι αςιιίρφη

βετ:ιπάυπι ειιιιι εγΙἱτιὸτἱε σ.€τϋε: τιὶιτιἰτιιιιι εχΠτιάτιιε ΑΜΠ Ρτὶιτιἔὶ
ΙΙιιτἰοτιε ακμιἐ Βτειυἱε ώ, εκ: Ξπιτε8ετ εγΙὶιιῷτιιε :ιἔτἰυε: ·εγΙἰπᾶτιιε
β εεςιιὶρουᾶοτειτ απο τγΠπάτο :ιἔτἰο ῶτιιἱιπιτο Ιιεχειροόίε "15ο;

00.4

ιεπιιτ 8τειώτ:ιε ά18Ξτ. ι :ϊ Μοτειιτϋ ΑΙ ΜΙ 2ς11ΔΙἱεΒτευἱτετὶΡτἱοτιιω
15.0 Βοκαροάειτυπι εγΙἰηὸτἱ ο.ϋτϋ: (ΞγΠιιάτιιε ν'ετὸ ΟΒ Μετοιιτϋ
αφιειΙσπΜΒετ €τιπάτατεω αυτι :ιἔτἱο- εγΙἰπιὰτο @Με ·εἰὶιπἰπιιτο
1ΚΧειρΦάε 35ο ;- ςυειρ:ορτοτ Βτευἰτειε ὰἱεὶτ. ἔ-Μαειιτϋ Κ) ειεςιιο.τ

8τωτσ.τοπι εοπίέςικυψιπι ΡοΗ .ίσειιΜ8.πι Πετἰοιιεω 1ιααΡοό:ι
.τω 35ο. Ιτεςιι€ ετευὶτ:15 ΑΙ ω ΒηιυΞτειτοω ?ΙΟ ώ ντ ι ἐπὶ ξ)
Με ε·Π γτ 3 ω ι.ςΙὶΒἰ€τοπτἰοε παω εχΕπότοπιιτι ειἔτἰοτιιω ίιιτιτ γτ
15ο ω ; 5ο, Με είΕ ν: 3 :Μ 7. Οιιιτιὶεἰτυτ 8τειιιἰτ:ι; ΡτΙο1·ιτπι 15ο

1ιεκειροάατιιω ο.€τήεγΠιιω Ετ ντ 3,8εΒτειιιΞεο.ε τοΜ©φι€11τΞυφ Μ· Β
2
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5

Χ21Ρ0ά81°Ι1ΠΙ 35ο Π: νε ε, πιειπἰἰοἰὶυιπ οίΈ ίπίει·ίοτοε α:γΙίπτω πέτϋ
Επιασε 8πιιποτεε πω, Γιιροτἰοτε5 νοι·ὸ ππὶπἰιε·<ἑτπιιεε: Ετ8ο παπι
ὶπίοτὶοτεε ντ€επτ Γιιοἰοᾶιιπι Ξπ νο.ίε Μοτειιτἱιιπι , πππίιε ντ8επτιιτ ὰ
ΓυρετἱοτὶΒιιε, :κοπο πάσο ποπ εοιπρτὶπιιιπτιιτ. δί επὶπι οΙΤοπτ ὶπ
Ειπε :ιΙἰεμἑ ρτοκἰπιἐ όΞίροΙΜ ρΙιπ·εε ποτπὶπεε , δ: ρπιππε απο εο
π:ιτιι Πέστα οΒιιἱαπι πωπω , εμ:ιπι ::.ΙίοιπιπτιιΙπιπ Ηε&ετετ,εο

εΙετποπο τοπιροτἰε ιποπ1επτο (κοιτάνε :ιεΙππκτετ ιπἰποτειπ εσπε
τιιιπ εμπιπ ρτἰιππε , τ0ττίπε πάπια: τπἱποτοπι , ποια: ὶτ:ι ιΜπεερε,
ποπἰπτοΙΙἱἔο, εμί ποπ ροΠἰτ, ντ ρτὶοτ Ξι ίεςιιεπτὶοιιε ρτοπιειτιπ· ,
εμἰ ΙππΒυἱὸΞἰιενὶ πώ πιοιιοπτιιτ , επιπ ροτίπε :ὶ ρτἱοτο ττε!π εοπίο

οιιοπτοε οροτταιτ, πε ιπιιἰεειπ οΜππ8:ιπτιιτ: Μ οποά ρι·οίοάο
οοπτἱπἔοτε όεοετοτ ὶπ ρπττὶΒιιε εγΙἱπἀπ ω; , παπι :ιο ἱπἴοτὶοτὶοπε

ἴιιρετἰοτοε ττ;ιπί πεα·ίΤε πω , π: ἱπαπἱτατοε εεΙἱποιιοτοπτιιτ ἱπτετἐε
όὶεε ὶπτε·τ ἔτπιιἱοτοεδε πππίιε ετ:ιιιοε, πὶΠ Με ρ:ιΠιι άεΓεεπάετεπτ;
α‹μἔ: νοΙοεἱτετ ειιιτοεπ πιοικ·π πεοιιοοπτ , οιι:ιτιιιπ άἱΓρ:ιτ θα νὶε Π:
πιοικεπόί , πΞπππιπι ἔτειιιἱτε.ε . @αἱ Η Γπροτὶοτεε πω μαπα νὶτπ
Ι1:ιΒοπς)π·Βοπε!Ξ ἱπἴετἱοτεε , Μ ‹μο πε ΜετεπώρειττΙουεώ εοπεο
ὰοπὸιιιπ: παπι νοτὸἰπ Μοτειιτὶιιπι Βαλε ρτοκἰιπἐ νἱππ μπω απετ

α:πτ ρεστα Μετοιιτϋ ίπ νο.Γε, ‹μ.·ε ειάπεποπτ οΐειιΙο ΜΜΜ , τμο
:ιΙτὶὶιε ΜΜΜ ἰιπτπετΒἱτιπ ΓιιΒὶεόὶο Μετειιτἰο , ετἰπιπ :ιο :Πέστε Μετ
ειιτή εγΙἱπὸτορπττοε Με ὶπΈει·ὶοτεε ντεοπτιιτ, Ιοεοεμο ρΙοε πει
Βεπτ νἰτμπι ω τοριι€π:ιπάιιιπ Μετειιτἱο ΗΒΗ; : αν: ποπ Μοοπτ, πε

εμε επἰπι [στο γιιτὶἔὶ οίοιιΙἱ ἱτπιποτίἱοπο πω ΒΚ παμε :ιΠει Μοτειιτἱ]
:ιΙτἰτιιὸο , ντοκοοάειτ εΗΒίτοε 3ο; Νοπ ἰ8ἱτιιτ ίπίαΙοτοε Μεταπϋ

ρπττοεντ8τπτυτο.ΓιιΡετἱοι·ἰΒιιε; ει·εο παμε Με ΡτοΙΤιιε εοπτἰπεἰτ
σ.έπε ρειττἰΒιιε . Πεἱπάο οιιτπ εγΙἰπἀτππι :ι3έππιπ οπιπΙ ε:: Ραμ:
εοπιρΙεέ'ε:ιτιιτ πἔτ ΙἰπιΞΙὶε Γεειιπάππι ίρεεὶοπι 8τειπἱτπτἱε , επτἱΙΙε εο
πετιιτ άοία:πάετο2 νειε ίιπποἰπὶπιο ίιιιιάο πω” ι·οτιιπάωπ Ἑο
ι·ειπιοπ, τοτιιτπιμο άεπιετ€είπ :ιοιιιικπ πτειέοπε :ιΙτετὶιιε ν:ιΠε:τυπι
ἰπττΞι εκμ:ιπι ππιπιιπι Έοπιτπἰπὶ ΠΠ Γυοϋάεπε Μή! ΡΙαπ‹ἔ ροπὸετἰε
(Ιερτοπεπάεε, τμειτπιιἱε μα πιαπιιἰ ππιπίπε:ιτ :1τμειιε ογϋπάτιιε; φάει
ίοἰΙὶεετ Γυρω. ίιώίε&ωπ ατμειιπ,8ε ιπττὲ. αμε.τπ, :αμα ποπ Βτειιιἰτπτ.
@ΜΗ ναεὶΠιι‹Ι :ισμἐ ΡΙεπιππ ίπ αἔτο ίιιίΕοπτετιιι· ιὶ (πΜ66Η πιει
πιι, Μπι νπἰπετί:ι αμεναΠε Γκριν. σ.€ταπ, 8είπ πέτο, εοπΙΗτιιτο. ,
πετπρο ἰπ Ιο‹:ο σ.Βοπο., "εεττ ίιιπάιππ , δε πι:ιπιιε ίοτειιπὶπὶ σοὶ:

δω νὶεοιπ πω* μπώ μπώ , παμε ἰπειιπιοοπτὶε ογϋπάι·ἱ ωμά
ροπ:Ιιιε ίεπτἰτ . @τα οιιοππιάπιοάιιπι :ηπα ἱπττἑι :ιοιιαπι ποπ με·

απο: Γυρω ειςιια:π, πιο. οιιοπιιὲιι€τἱππἔι ειΕπ:πι ποπ ετοιμοι: ίπ

με

'

Πε ιΖειἰ: Με .
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με εἔτττε; ετφτ Μάταε ετ:: Γιιρττἰοι· τοωρτἰτπετε εεε ρτετε:ΙΗτι
Γετίοττ·ω . Απ ποπ τοτροι·ιΒυε α·ττυπι ροικΙυε ΙιεΒοητιβυε ιι1εότε,
Π τεττέιε υεπι επρεπάειιτιιτ, τεεπιπτι άααΠτ ροτττἰετἰε , εφιειιτε
ώ εφε ιιΙ› εεάεπι πιοΙο ΒτειιΕτεε2 Μ :Μισο ίὶωὶΙι ΓεωΡετ τετὶοιιτ
εοιιτἱε<ἑἰτ , ίἱιιἐ τοτριιε εΙὶτφιοτὶ επ τΧεωτιι νοοετιιτε Με ίτιίτείιι

ροτΗεἰτπι εφε , Μέ εΙτΠιε άερτιωετιιτ: φα! βςγΙιρετιιε εφειιε
τ1τοτβιω ντεττττ εοφιιε εΙτἱὺε άτωττΐιιω , ν.τιειιτεΙΙτυε8τειιὶτεε

τοείοτ ερρετττετ; ώ ειιττ·πι- [τωρα τετΙτιπ: Μουτ ιἔἱτιιι· Μέτσο ,
και ρτοπιί τὶοιτιττἴωπ οοτριιε-εΒ ίπιπήπτητ4: εφε, εττ1ικ εάεὸ
πετ εΙ› ε6τε ΜπιιΕτιαιτε Ρωτώ ΓιιΒἱαἐὶυττι Μτ·τευήιιιιι , :Με πεσει
ἱηίἰωιιπι ετε!Ποτατι, :Με ΙἱπιἱΙἱτετ Νέα· εἰι·ειιπιἴυεόετιιτ .
Πετιό.· 5Η›ἰ Μπεστ νΞότπτιιτ ΡΜΙοίορΜ ΠΠ ὰερττΙιειιὸὶίἴε σου

μπε 8τειιἰυε ντΒετἰ εὶ› ἱπιροίἱτο ε:οτροτε ιτιἱτιἱιεἔτειιὶ , Ιω:: ακμή
πιοτιτο; ΑΙΞςιιΜ Μεττιιτῆ ίτετιιττιιπτ Μ νείε , ΙΠἰφε νίττεεω Π
ΙΜΙεπι νττὶικφιε Μεπτειτι ἱτιπτιὶἴοι·ωιτ. Μετευτἱυε Ια ΕΜΗ εεε
άεπι ίυΡετΗεΞτω απο Μετευτἱο νείἱε οΒτἱπτΒετ . Τοτε Μει·ειιτἰο
Μ νείςεΙΤιετΙετωπ εφεπι ω εΠφοτ τΗΜτοτυπι εΙτἰτυὸἱιιεω, δε πιε
ηἱίτΠ‹Ἑ οΒἴττυετιιτιτ Μτα:ιιτΜπι Με εεωε εΠειυεπτιαΙιιω είτειιάετα
Μ ςιιοά ττὶΒιιττιἀιπτι νωετιιτ Βτευἱτετί εἔτὶε εςιιεπι ντἔετιτὶε , .δε
εφε: ίτιΒἱεᾶυττι ΜετουτΜπι Ρτοπιεπτὶε, ὶΙΙιιττκΜε ω ίἱίὶιιΙεω,νΒὶ Γο

Με εἔτἰε τγΙΙιιοΙτιιε ετειιἰτετ, εεττυὁεπτἰε.
Μειιτ. ΠεΒὶε νττιἱεπι , (Ξτεάοτιἱοε, Η ντιιιω Με ειιςτετε : Μπή
τιιπι, νττίιπι τοτε εφε Μττευτἰυπι , & τοτιιε εἔτἰε εφε Μειωτ

Βετιτὶε εγΙἰπάτιιε ντετετ Μεττ:ιιτΞιιω , ντ Μ ΜΜΕ εΓετα!ετ . δἰ ντιἰ
ιιε·τίε εφε 8τ ε€τὶε Βτευἰτεε ντΒετ , ΞΒἱτιιτ & ἰιι ΕΜΗ ίιιρετιιἑ τΙειι
Η Μπεστ εΕέτίε ογΙίηάτω ΜετουτΙο ἱτιπἰτοτιε Γυίρειιώτ.ίπ @Μ
ΜοτειιτΜω παρτ ρω νείἱε επ1ΡΙΙτιιτϋικ ΡΙιιε είετιιάττετ Μτ·τ‹:υτῇ :
Μ €φιοό. τα ΜΜΜ. 8ὶιι επτα» νπἱειιε τ: ΠιιτΙτιιΙυε εκ ετιιιε8τε6
το τουΒετιιε ρετεπι ειπε ΜΜΜ οίειιΙοΒ Με ΜΜΜ Με είτ , φΞ
Μετειιτἱιιττι Μ ΗΙΜΙεω ίπττιιόετ ,. που πιά νοΙιιπτετἰὲ @Παω
ναναι εφε: ἱτιτετ εοετττοε άεΙἱφεΒἱε; επέςικτ εφε Με εάτιοοετἰ
ροτείτ Με ε€τἱε ετειιὶτεε; Ιἱειιἰὸετη ΜετοιιτΜε ἰτι Με Μετττε ΗΙΜΙ:'ὶ
ποπ εἴτεπάἰτ·εά Ιὶιρετἱἱεἰεω εφε: είτσιιωίτιίε:, εε ρτοΜάτ εγΙἐτιὸτιιε

εἔτἰιιεΞιτιιτιἱιιεεε Μεττιπά ἱἰίἔιιὶαἱοπἔἱοτ ει, 8τ 8τειιἰοτ ηΗτιάτο
σπασω εὲτὶοὶιιειιτεβεἔτ.ε:φιεε. Νωιονττὸ φοτιὶεω Μάιοετετ
τιιεε :Πρ ιιτετίοιιὶ ,Οτεὰοτιἱα: , με τω» Μπιεεύτετοιπ ἱτιττωαὐτο
τΜΜ ΙΙ:ιιΞτ, ΗΕ ΜΜΜ .
'

(Με. $ἰεφεω ἰιιεἔτε να σ:Πειιωρ1τ6Μετε,τετηυεω ω Ια::
ΠΟΠ

έ

-μ*._-.-_._Ε.
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ι·ιςιιι ιιο ; ειι!.ιιετεΐιε Μει·ειιτιιιιιι , ειι:ιίΞ :ιάιιεεεϋε Γιιιιάωιι πιώ, με
μιτατε_ειάπιιίετιιιι, _ιισιι εοιιτιιιιιςδ_Δ :ιςιισ.ιιι ΜΒΜ ρμτεο ιιιιττιετίἐ
εταιιιτετεμετιιιιττειιιι; ίἱτιιΙΗεΙιιε-τατἰοιιε ἱιιεΑττιιοΓρΙιεετἐ μπα π
Πε ΒπιιΙιειετε ειτειιιιΈιιίειε οιιιτιι τιιΓιι , ειιει ε!είεειιεΙετε εοιιειιτιιτ,
ΓροΗε.ι;πε ειάΙΠιιιο _, ·ειιιειιιιώειΠεε εαάεπι ίιι ΐιιρεήοτειιι :ιτειιιε με
ι·ιοτειιι ιιετειιι ττειιεΙειται νίιιι οΒτιιιεατιτ ε!είεειιάειιάι νίειιιε πιώ,
@τη ίἱιιιἰΙὶεεεεΒἱτἰεἱ :ιετειιι.ιιιυειιιειιτ, νει εοτηιιὶεΪεειιηὶὸεὸ
@παπι εκρετἰτιιειιτιιτιι εο1ιττο. πιε Μπι Διοτι ιι:ιβετεμ δω β εκ απ:
ο.ΐεειιάεςιτιε ιι11ιι:ιιιτειιι ίιΒιι1ειιτι Μετειιτιι ε:ιιι(ετπι κατω, Με ιη

Ρτοιιιρτίι εΠ. Λε: ΗΠιιΙοε ιιιΒιι ειΠιιίεε_:ιειιι:ε ίιιρετ ειειιι άερτείΠιε
ΙειιΞε εΙὶ τειιιιιιπάειιι, :ιε ετειιιιεείΕ ειμαι Πι πω; άιιιιιςιιε Πωωι
είεετιὁεϊε, ίεειιπι πρι: ριεκὶιιιἰΜετειιι·ῆ ρ:ιττιειιΙ:ιιι:ι , ειιιιεὶτιττε

ειςιιιυιι @Με · 8τευίτετ .ε ηιιεὶιτι Ξιι πω: νΓειιιε εὸ ειιιτειιι ετςο11ιτιιτ
-Μετειιτιυε,·άιιπι Με ειςιιειιιεγΙιιιάταε ει: Μετειιτἱο ΒτειιἰτειιεεΦδε

ει.ετε Ιειιιτ:ιιιτε εοιιιΡοίἰειιε οΒτιιιεετεειιιιάεπι ιιι ΓΡεεἰε Βτιιιιἰτετειιι
ειπε :ι.εΙιεϊ : τιιτιε ειιιιιι ·& Με: Μετειιτιιιιτι ίιιίρειιόιτ , ης Μια” , δ:
·Μετειιτἰιιε αεεειιιεοΜΒετ, πε ιιι ίιιΡετἰοπι ειιιοΙετ.
Βειιιὸ. Ηιιι1ε εοτροτιιπι εαυτο , εμιο εΙτετιιιτι 8.6 σ.Ιτετο Μπεα

τιιι·,ιιοιιασ οίειιιιτ. ε

. ι

.

| Με” :. οετιιιιιειι ΕΙατετὶε πιανω εοιιιιειιὶτ , νε ειιετιι:ιάιτιο:
άιιιιι , ΠεοιτιΡτιιιιειτιιτ, ίε ειπρΠεεε,ιτε , .Η όιΙΜι!ιο.ειιτ, ίε ω,
·ριεεε ιάφιοεμτισιτιιιιΒιιε Με» εΙειΓιιιατιιτιι ΞεκιειάΒιιε οείετιιιιτε
·Ιἱεεη ίἰιιε έτι ΙιεΙιεεπι -:ιιι€είεειιι:επι εοιιιιο!ιιιιιιτιιτ , νι: ιιι!ιοτοΙοειιε,
·ιΙἰιιε εφωιωεφιτιε εγΙἰιιἀτιιιιι εἰτειιιιιρΙἰεειιτ3 Πιιειιι:ιιι€ιιΙιιιτι,
:Με ισ :ιτειιιιι,εοτιἘοι·ττιειιτιιτ . ει ι€ιωι ρτεετεΓ11:1τιιτ8.Π1 _ὰὶίὶι:ι&ι1ε

εεε Γε ι·εεοιΙιειιτ, εμιειιιαάιιιοάιιπιε1:ιίω:ι άΙΙΙιει&ιιπι 5 ντἰφιε ίε
2:ιιιιι το.Ριτ Ριτοκιπιιιιιικοτριιε . Νοτια. ΓιιιιενοΒιεειφετιπιειιω θ.» Με

· ·ἔειιὶοΪσιΒογΙε ειιεοΒιιξεωρε;ΜεεΙιιιιεωΡιιευιιικιεεπιιιι 1ιοεάιβ
.ΒιιιιΙειιι Ξι 8ΙοΒο ΜαδάεΒιιτειεο, εποε! Με Με Τιιρετισι·ι μπε ίο
ικιιιιειι Ιι:ιΒετ ερει·ειι1οεοιιει·ιιειιτε , δε ειεςιιιΠεε ίετειιιιιιιιειτο,οΒ
Βι·ιιειιόιιιιι, ροϋφιειιιιιιιιιιΠΐιιιιι Βιετἰτὶιινἰττειιιτι Β|οΒιιιιι ,ι αυτ

-'εγΙἱιιἀτιιιιι ίατΒ·αιιιρ!ιιω,ιά;·άε ·ειιιο ειφειιιιιειιειιπι ίιιιιιιτιιτ.Ιιιι-

Ϊιιιιιίο ὶωιιιιε ιιι8ΣοΒιιιιι, επτεγ1ιιιό.τιιιιι, νείειιΙο Μετειιτϋειιιιι· Π·

' ΙΐιιΙεὶ 5 ·ιιι ··ςικιόι8ιτσι·ιιιπ 3ο εΙτιειιά.ιιιειιιοετἰιιετ ιιιεΙιιίιιε Μπεα
τἱιιε ι( επι νιτιιιειϊιιε ΉΙσΒιιι€ητειιιιτ ΜειειιήιιιιιναΠε 2 8ε 1ιοεΜεειι
εοιιτιιιιέετ Μει·ειιτιούιι @στο ιιει·ε εοιιΙΗτιιτο·; επ νετὸ νιιιειιε εγ
·· · ·? ε Βιιςιι·ιΠιιε ειετἰε9 θα Με τιεειπτειτ1ιε ιόετιι ροτείἱ; ιιτειιιε ἰιιτε<ἐετ,ειιιιι

αφιθμειιιατ)
ι ' ισε¦
“

-·

:επεσε @με ειώιεεπιτε ίειιίἰπι Μετειίΐιιέιιε εκ
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ΗΓτιιΙέί άεΓεεπάιτ ὶπ ΓιιΒἰεᾶππι·εν:ιΓειιΙιιιπ ; ` ἱπ τιει·ε ΓεἰΙἱεετ τετεΓει49το '
Μετειιιιιιε πω επ Γεεππάπιπ·Γρετίειπ @Με , οιιὰιπ επι πάει
ςοπιπιππι; 8τειετ ΓΡΓε ρει:νιπιπάεο. Μπιτ Γιαπ ροτεΓΕ. , πτ·πειππιπτ
νε1ΓΓ5 Μει·επτιππι ετ4πε· εοπΓεοπεπτεπι Μει·ειιτπιπι ΒίτιιΙα: ειττι·.ιι.ε
Ιιετε ν:ιΙεπτ1 τπτεΚεπτει:οφοτε, πιιοά Γιιρετὶοτεπι ΓιίτιιΙιε πω.

τεπι ιπιρΙετ .. Νειιιι οιιοά·:ιετ·8Ιοοι Γειπ ει: επιππεΓπέ. επιιιω «πι.
Ρτεπιπτ Μεταιιιαπι) ιειιπ εκ Με πε ε οπο Μ_α€εΓεοιιε8ἱεο τεἰε- ε

ττιππ επ ; ντ τιιιιεΙ επιπι ετεΓεει·ετ άϋπευ.Γτ:ιε δ: Μια· ιπ πειτππάεὶ
Μπι , Η πιιΙΙ:<. νιε:ιετι ιπΓει·ι·ετιι: 2 81 @τα επιΓιοΙιιε. :ιττι;πΓιιτ ι·ε-. .
πιτεπτειπ :ιετειπι νο.ίιε ιπ_ πιοάιοΙππι ,_ ετιεππ ω: ι·ειτιιε ·ιιτττει!ιετε·
-σε._

ΡοτείΕΜετειιππιπ ._ Ετ τιιπάειπ ἑι εοτροι·ετειτοπττωιι ει!ίιιόΞεοτρπε
νιάετιιι· ιπαπἰΓεΓτιιιπ , Η πίτιιΙππι Ιοπέιοτειπ,. Μ; (πιο. Μει·ειιτιπε
τΙεΓεεπάιτ, τΙΙΒιτοιπΓετπε εΙ:ιπάει8,_ δε. ΗίτιιΙει.πι ιπιιεττειε; εοι·ριιε

επιπιιΠιιό. πιτπιιιι, οποά_πΓτπ1α.ραττεπι τι; ΜεττιιτΓο τεΙιδτο.ιπ πω.
ΡΙετ , πειτε επισπειπ, ετιειιπ ειιπιὸο1οτε,_νεπεπιεπτετ ειττπιπιτ , ποπ
_ επιπίιε εε Μεάιεοπιιπ επεπτοιτπΙ:ιε ,ΓτΓ8εΓεεπτε πω: ,γ Γετιπε τοπίτι

ρειπτε,ε:ιτπειπ ὶπιτιιε.τ:ιρἰιιπτ`
·
Παπά. ΝΓΙιιΠιειε ιιτ8πιπεπτετϊοπε ειά1ιετεπιπ; Γε εοπε!πάί μι»
ταπτ ; δ: Γ.ιτεπτεε τι:ιτεπι εΓΓε ειιτιιτΙπτιιΙετιιπι δ: πίτπΓ:ε ιπτΙοπειπ;_
αιτπεπι πἰιιπτ ιπ πι” ιπττπάϊ στο αεκ εκτετιοτε νι€επτε - Απάπτυπ»
τπτ :ιιιτεπι , ντ ετεπειπτ πετεπι ποπ εΓΓε νἱοΙεπτω τ:ιτιτειτιε:εποποειπ ;.

ει: εο ποσά ἱπ ΒογΙα:ι ὶΠέὶ ιπειεΙιἰπἐὶ ΡπειιιπατἰεέἰοΒΓετιιπτιιπι· πι.
ἰπιιπιΙΓπ ιιπίπι:ιΙπι , φπα επτεπιισ.το πι:ιέπε δε πι:ι.8ιε. :ιετε- Γριι·ιτππι
άιιεετε πετιιιειιπτ, Με. ρεπτε, πΙἰ:ι Ισ.ποπεΓεετε·,_ Ρεππό.ε· παμε
ίπ :ιΙτιΠιιποι·πιπ Μποστ πιοπτιππι Με πιι·ιτππιάιιεετε ποπ νει.Ιεπι
τεε Γιοιπιπεε πιο νιιιετε πετιιιειιπτ , δε ΓτοπιιιεΙιο Ιειοοιτειπτ; οι: ιιετἱε

τεππιτε.τειπ: ετ ιπ Γιιἔἱε πω. ειειεποπείτ Γεέτιιε πετ νίπιτπι·πε; Γ8Γτιιι··
παμε ιπ 8Ιοπο νΓττεο πωπω εΓτ ω” νὶπι πιτιιε·, επιπ Γἱτ @Η

πειτειτοιπιόΓυ επτ1πιπι εποε τεπιπε , π. Γί επ ΗΕ: ε.Ιτιτιιάιπε ἀε
Ιππιρτπε ΓιιιΓΓετ εεττ ντ νετὸ πάτπιτειτιοπεπιρπειιετταπτ , :με πιο.
οπτι ΡοΓΓετ πιιάιεπτιοιιε :ιΓιειετε ρτεπιεπτε τ:ιι·πεπι ἱπτπιτΗ πι εικ
τιιτοιτπΙ:ιε λ δε ΡτεΓΓἱοπε·ὶΠἔὶ Γ:ιπειιιπεπι επΓε:ιτιπεπώ ρεΠε εποπ
:πι , πιοεπτ νιττε:ιιπ πΓτιιΙππι νττιππιιε Γιιο.πτεπι :ιΙτετο οΓειιΙο :ιοΡΙιεειτΓνεΠεεεΓποΗπτειάσε, Βε εππιεθ. εοππεότι £ετ8.το , τιππ ει·ε&πιπ

ιπττ:ιν:ιε ΓιίτιιΙ:ιιπ ΓιιΓΡεπάι, παμε ειοπιιτπ εέΓεορἰὁΪπΓΓιιπἀἰ , ντ ειπε
ΓιιοετΗειεε.Γπρετεπιιπειιτ νεΠεεη πρρειτεΒιτεπιιπ.νεπειε ρ:ιττιειιΙπ
ΓποιεπεπίτιιΙοε οΓεπΙππι,ποπέινιάεΙιτετ ντ8επτε. Νοεαιιπωιι το.
τιοπειπεπεπτοιτυπιε.τωπεπιιπτιτπάινοΙιιπτ.
Μ
~
αυτ.
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Μουτ. $ὶοπεπ‹ὶο οΓειιΙο ΜΜΜ , εκ οπο τπιιΙτιιππ ΑτἔεπτΞ νἱπἰ
οίΒιιΧετἱτ, ἀΞΒὶτιι:π :ιΡροίπετιιπτ ΡΜΙοϊορΜ ΠΠ , ρτα:ιιΙ οιιΕπο
μὶἱπ8επϋΓπΒτὶΙὶτατετπ οίϊεπτ:ιπάεπι, :πιτ νε Γε ἰπ απορώ Ϊεπτεπ
Μέι εοπίπιπτεε ρι·:ιεΒεαπτ, Ικα ςοπιιπἱπἰΓοιιπτιιτ : ΩωτετἱιΜ(ιπἱ

Μ ς›φεττο , αυτ ροτΕπε το.πτιππ ΗοΙοτοπι οιππἰπο εκρετἱτὶ τοπιιεπτἰ
«απο Γιπππκι ἀὶ8ἱτἱεατο ἰπττἔιοἴειιΙπω ώ νἱ ττ:ιπίτιιτ , εοοιιε:
ι!οΙοτε , πώ νοΙΠω.τπω οτπποιπ Πιροτετ . @πω Η αέι· εκτοποτ νι·
Βετ ε:ιτποπι ὶπ·Ιοεπιπ :ιἔτἰε ιπὶπἰιε σ:οιπρτοΙΠ ὶπ ε:ιΙεπτο ειιειιτΒἰτιιΙἑ ,

ΗΜ τόπεείοοπτε Ιἰτἰτετιιτπ πι:ιέπε οοπίϋρειταε :ιΞ·ι· παμε εοτπρτεΙΤιιε
£ρι·:εΓεπιπι Η εΙαοΚ·εοπτετέπε :ιρρΙἱεοτιιτ πάσο) @τισ πια8ἰε τοϋ
Μτ, παταω Ξπεετατιιτ: & τειπποπ ορροίἱτιιτπ εοπτἰπ8ἱτ, ερειπ

ιιὶεοΧτετὶοτἱ Με πιιΙΙει αάά·:ιτιιτ ἔταιιἰταε, εμε. νειΠάΗιε @απ αιτ
11επι . δἱ νοτὸ εοπεεό:ιπτ :ιέι·εππ Γτὶ8είοεπτειπ :ιο :τύπω Γριιτέιιπι Β
εοπττεπετεἱπ ειιειιτΜτιιΕ, απ· ροτὶὶιε :ιἔι·ἰ οκτοτἱοτἱ ρτοπιεπτἰ ο
οιιἰιπιἰπτετὶοπ αττταπεπτὶ ττὶουατιιτ εειτπἱε ὶπἔτεΙΪιιε ἰπ ειιειιτοἱτιι
Ι:ιπι9 ΕκτπΡΙιιιπ παταει εκ νεΠώ ΒαεαΜέ άοίιιιπρτιιιπ ποπ εΙἱ Γει
τἰε Μπακ; :ηπα επππ Ξιπιπίποπε αϋπί νεΠοε ΕπσΙιιίο εταιιΕτειτ ίιιΡω.
Μ, οιιοάοίΕ Γεειιπ:Ηιπτ Γρε·εΙοεπ που” Μ! ὶεὶτιιτιπἰτιιτπ, Η :ιέ

τετπ Ρτειπ:·.τ , 8: Με , πιώ μετα εκἰςιιε) αΜτο εοπετιιι·ρετ οίειιΙιππ
ΗΠιιΙ.ι·, ρετοιιοά, ετΙ:ιτπΠ ποπ ρτσιπε1·αιιι·, ίιι:ιρτε π:ιτιιτέ. πάε
τετιιτ απο, ντροτεἱπττ:ὶ :ιοιιειπι 8εΐιιο αουέὶ Ιοιιἱτεπε . Ιππὸ πίε
8.θτ ΗΒΗ; ἰπἴπιίὶιρετίἱεἰοιπ :ιεμαάερτεΙΐιι5 εαυτο: ειίξεποΙστο , δε

πὶπἰ! ίιιοΐοοιιΙ ν:ιΙοτ πἰίἱ τπεπιπτιιπει νείἱες αιτπ ρ:ιττΕειιΙά ὶπεΙιιίἱ αέ
ω. Ατ νετὸ απο ποπ ώ Γεειιπάίιτπ Γραίαπ Ιειιἰοταἐτε, να: Γυρω,

ΗΙιιιπ εἔτ Βτειιὶτετε όσπαιτ, αιπιοιιε ΓιιτΓιιιπ νι·δετε ἰπ ειιειιτΜτιι-'
Μπι . (ἱατοτὶιτπ εοτροτὶτπτο, ὰ ουοἰτπρΙετιιτ ίρετὶιιπ1 ὰ Μετσο
πο τοΠοΕυπι , εοπεεάσπάεπι οίΐο νἰιπ :ιττταπεπώ Γιιαὰοτε νΜετιπ:

Μετατοπι αΙΙοιιοτὶοε ε?ι ΡΙοτεπτὶπὶε Αοαάοπιἱεἱε εκρετἰπτεπτιιπι,ρ:ι8.
8Ι.1..,οιιο άοΡτ6ποι1εἱετιιιιτὶΒὶραΙαιε απ ΕΙεόΕτο, οιυιιπιιὶε. σεβτἐ
Με:Μοπε ©Χάτ:ιτο, ποπ ιι·:ιπἰ ; ειιίιιε πωπω πυΗ:ι ειρρ:ιτοτ ρω

ΜΜΕοτ οποία, πἱίὶοιιὸά οκρἱτετἱοπεε εΙε·ό!πε:ιετεπτέ νὶ ω Το πι?
·ρἱτ Γρἰτἱτιω ὶΠε Μετοιιτπ καιω, ντ ρετιιεπἱτε ποοιιεαπτ_:ιά ρ.ι1ε.ιε ,
& εοπίὶιετιππ τποτυπι εΙαΕΜοιιτπ εΠιεετε ; Ξπιὸ το.πτεΐ ο @Μια
Μετοιιτῆ · ( Πο ὶΙΙιιιπ·νοεατο Μακ ) μα· νἰιπ κατι” επ εΙΩέὶι°ὶ ίιιρετδ

άσε εκίιι8Ιτ εΧΡὶτειτὶοπεε ω τπιπεποπιπ ραΙε:ιπι πρεπε , ν: Μπιτ» :ιο
ππ1Γοπέι·ε , 8: πεπιτο νεπεπιεπτ1 Β·Ξειιω,εκσ:Ξτω ποομεαιεκάεαπμ
πά.τπιποπάιιπι .

|

@ω ας! 1:ιπ8ιιοκοεδε ἱπτετἱτιιπιατιἰπιαϋιιπι.ὶπ ΜπΙιὶπε'ὶ Ρει€ι1=
ιππι

τ Ζ): ξεπί: [στο .
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τπατἱεἐ ΒογΙοεε'ὶ :ιττιπετ , άιΙΕεπΙτω τιιιεεπάτ ίρἰτὶτπτπ οτίτιιτ εκ ω,
οποσ! το Ρετ ντιπ τ:ιτείειάιιε ποπ ίοΗιτπ ποπ :ιτττο.πιτιιτ ιπ ρπΙττιοπε8

(πεττεότειπε ίοττ:ιίΐε ιτιτἰτατεπι πιειιοτειπ, οιισ.ττι Γιώτα: ιπεεεΙΤε εΠετ ,
πα εΙειιε.τιιε τποτε.κ τ:ιπτιιποΙετπ ίρειτπ πεοιπτειτ , οιτειπτιιτπ άεεεάτε
το πω, πιιετπ :ιπιτπ:ιπε π:ιιιτιτ ) (επ Γε εοπττεπεπε :ιτττειπιτ εκ

ειπιτπ:ιΙιε ριιΙτποπἰΒιιε ίριτίτιιτπ , πιιετπ τω τεΠοιιιτπι τπιτεπιτ : ιπτετ
εΙιιτά πικαπ τεἴρππτἰοπε πειιε σ.πιττι:ιΙ ρετιτε πω ποτιππ επ: . (Σετ
τὲἰπ ριίειΒιιε εκπαιιίττιπι τω νεΠειιΙ:ιτπ οΜετιι:ιτιιπτ Αεειάεπιιώ
ΡΙοτεπτἱπὶ ; πετε νἰὸεΙὶεετἰπττὲ·πιπεΙιἰπππι πιτπτε απο ειττταΙιεπτε

ειέτεττι νεΙἱεα ιπε!ιιίιιτπ . Ιπ τιΙτἰΙΙἱττιὶε νετὸ τποπττιππ ἱιιεἱε τετ πιπ
άετπ ετειίΤιτε ποπ ΜΕ, πετιιιερετ νἱπι τατιιε , τω πτππι:ιΙιε τείριτπ
τὶοπι ποπ οοποστιιττ , οιιιτι τω: ειΒιιπάσ.τ »πωπω πὶττοίἰε, απο: Πτπι
ΠΒιιε πωπω π:ιτπ,ντδε θιοετοπι ιπποτιπτ, ΜΜΜ χω: καπάκια·

σ·ώί,·απώ, μια.: τ·οπείρίττα Μάτ υεπττἰττιἰο: πειπρε πιἰκτι ειιτπ
ίαπΒιιιπειπττει ριι!πιοπεε πιιιιιίτποάι πειΙὶτιτε Ρετ ειττεττειπι νεποΐ:ιπτ
ω εοτ όε!τιτι ἰΠιιά Ιπτοιιπτ. φίιτπ ἴςρε πικαπ ιπ ιππτπο πω: πέτο
ἰὸεπι εττρει·ιτπιιτ2 νΒι ποτίΙππιιιπι τετεττιππ πιιιάαιπ οποτε.ε εο8ιιπε
σ.ρρΙτεττο π:ιττΒιιε ΠπτεοΙο ρείτετπ ὶΠἔιπι @πιά ττιποεπι τειτἰοπε
πιιεττετε, δε ποτό] ί-Ρἰτἰτπε, οιιοε πειιιττιπιιε, ίτοπισ.επ ιππ τποπεπτ, ετ

οπε, Η εοτ ρεπεττεπτ, ετιιιτπ :ιΙιτιιιιιπόο πεεειπ ὶπτιιΠίΪε ΡοΠετπ ποπ
νπἱεο επειπρ1ο οΠεποετε. @το τιιιτειπ ροττὸΞ
Παπά. ΡΙιιτ.ι πιιΜειπ :τα πειτε ε>τ:ιπιτπτεπι παμε ρτεΠιοπετπ ατι
&τιιεπτ1:ιπτ εοπ8ετιιπτιιτ πτειιπιειιτει , τω τ:ι.ποπει.ιπ πιτποτίε πιο

ιπεπτἰ τΙΙΙΒιππΙτιπΙά:ι. @τα ?Μι επετο.ττι («Με τεττἔὶ πετεπι,ντροτε
:ιπετπ, ε οεπ ετε ιπ ετο επι?

πα τνιε επτὶεπι

ιιπετει·ττιπι ίπ

ἔἐἰὶε ΙοειἔπιξΪοΖτΪοΙΙιτ, παρεα :ιἔτειξιἔτπρἔεΐ: ιπ Ϊροέ1ιιπι :ὶ τεττέὶ τε

ι πω, ει :ι οεοτιιιτι εοιππιιιτειτιοπε οι πε ιιὰττι πετιε τσιπ
ΡτεΠιοπε , τεΙὶό`ώ ΓετοΙ›ε ρτοτΓιτειπππτ . Αἐτἱε ἐΓἔιιἱΕΜθΠ1 ποπ ιπ

ίεττ άιπππιιτιιπι Με ίείειιπει:ϊ ἔΙοτ›τ Μπ8ὸεΒιιτ8ἱεἰ ρωτάω Ροίί
άιπτιιτπ:ιπι εκιιιπεπτἰε πωπω πειτ:ιτιοπεπι: δεό.τ1ιιιο. το ἱπ πω»
τ:ιτιιε ?Μπιτ είΗειιἰοτ πέτο εοτπτπιιπἰ , οπτ8Ιοοιιτπ ρτιιιε ιπιρΙεππτ,

ιποΙεε ε:: νιττο εοτιετπ παπι , δ: εκ ειιΞέτε τ:ιτο τω οοπτροπτιι , ευπ
Ιἱτ ίεειιπάϋπι Γρεειεττι πιιππε 8τειιιτε, πε πω. Νεπιτε τιιιότιιιπ εκ

ἰπττιιίο :ιετε ροποιιπ ίοΠιε ριιετΠειτοτπ , πτ8ιιπιεπτυπι επ πωπω.
τιε εεττ εοιπτπιιπι ττιΒιιεπόπε : 5εάεοπίτιρειιιιε πετ ίεειιπό.ιιτπ τρε
ειεπι 8·τει.πιοτ είπε εοπιπιιιπι εοιπροπιτ επιπ :ιΙιιτἐ πιοΙετπ ιπ Γρε
είε έτειιιΕοτεπι, ΠΙιιτΠειΙιεετιππτιπππι επ , οπο Ρτοικιτε πιτυ.πτιιτ

ΙειιειπποπείΙε τιετεπι, ίειι€ταιιειπ, τΙπιππε ετ8ιιιιπτ ; Οπιιιιτ:ιε
πιο

ε ε4

Πἄἔεεειτἱε Τω2ε ..

. .

σε πω: εὰἀἰτεΞεοτιΙὶἰτιιἰε ε1ιφιά; πιεετε εποε; ι8ιτιι.ε& Ιειιε

εἀὸἰτυπιΙειιτ ίεεῇτεΙΞοττἐἀ Ιειιτιιε:. οιιεοτοετε:,ειιπι @Με ίοΠε |
ΒιετΠεεοήο εδώτεε;εετΞ εΗἱεἰεεωοΙειτι ἔτειιἰοτειτι ε ἰοἀὶεἰιιπιεΙτ
8τειιε εάδίτσιτιίιιίΠε ζετε.ιιἰ ΝετττΙιεεετειιτοεεεωτοποεερετἱοείε εΠ: ,. εείἰ. ἀἰεετετττ·, Ιοιιεἰτιιἀο_εὸὰὶτε_ Ιοοεμτιιεἱἰπἰεἰεεἰτ Μάικ ;
ΜιιΙτιιαι_εάεϋτυπι πιιιΙτοΈεεἰε ΡΙυ.ε ε_ ΟτεΙΤι1πι εεὶάἱτιπτι- ετε.ίΐο Μετα:

ετεΠΜε ; ἰεἰτιιτ;Ρετιιιιπιειὶὸὶτιιιιτ Ρετιιο εεε οεεεΞεε ,.. Μοεϋειιττι
εε1ε1ττηπτωοώεο ίεεἰτ ιτιὶπιιε ,ο Έετιιιε εὰεἰὶτιιιτι τειιιιἰ· ίεεἱτ: Με.
Με :_ θιιτττειιτεπι Ιιιιἱιιίεεπιοεὶὶ εοτιίεειιτἱοτιεε ιτιεοἰΓείτέὶ ίεΙΠτετε
. Ιεοοτειιτ , ΜΜἱπΗΗιΒ Ρετ· εΧιιΡ€τετιτἰεπεδεὸείεεὶιιτττ.οοΕιοτιιιοτιιτ ,_.
εοτιττετἰοε πιοεὶο Γε 1ιεοεοτ·, δε; εε; ειι€ετιε1εω ΔεοοπιιοετΞοεεω
εΧιιρεεεοτἰΒιιε_εεΙὰἰτἱο ι ἀείἰεὶειιτἰοιιεάεττεᾶὶο εοφετιὶτ ;_ Μεο εά

εοτιίΠτιιεπάεπι Ιειιἰτετεπι ιτιεὶοτεπιεοοτι είε εάδειιάιιπι Ιειιε ΙειιΠει

εοδετο ίρετΙο , ίεε1 δειπεοοιιω Ιειιε σε Ιειεί.. @Ματια εο Μία
εποε ἱιιεοὸεπι_ίοετἱο εοτροτἰε εοετει·οφΙ Ιειιίε ( επι: Γε1τεπι ποπ
8τειιἰε , ειυἰε Π: Ιοεο(ιιο.). εοτιίΗρετιιτ εΙἱε ρεεε £ο1°Ρ0τἱε ίἰτορΙἰεἰ
τετ δε ίοΙἰτεττὲ Ιειιἱε Μετα ΠΙιιά' ΓΡετΜπι ,_ ὶεπι που [πετ άπο Ιειιίε -, .

Με ίεεΜτε εΙΕνοιιπτ εεειιε :. ιιεφε εοὶπι Με εεε ίεΙιεοετ, επιπεδ
πιοεΙιιιτι Η σε οειιτεκροττετιτυτ ΜΜΜ; , εφιετιιπι ΜΙοειιιπίιιεεεείτ
εεε δεεετεεὰἀὶτοεετὶ πειεεΗτ Ιειιἰοτ

5ὶπιἱΙἰτετρπεεετεο ΗγὸτοίὶετἰειιιτιΜτιεἰεττιετιτιιιπσε ΑτεΜπιεάε··
Εετὶτιιπι , νΜ Ιἰεὶιιοτἰερετ.τεε.ρτετπετε , δε νι·ξεετε Γε ἱτιιιἱεειτι , ρο
οιιοτιιτ :- Ηεεε_ειιἰπι πιετε ΗγροτοεΠε εΙτ,_ οιιεπι είπατε 11011 εκε

τοἱτιετἰε ΡΙιγίἱεἱε τετὶοιιὶΒιιε(ἑεοπιεττεε·Ιἰειιὶτ :· θεεετεεϋππ,ρτεΙΒοηε
οποτε νεΙετε Με , φα πιε1Βιιτιτιιτ , Ρτοκ1ΜΜΙίειιώπε εοτιίΗρε
τἰοτιὶεττιετετεε Βτειιὶτειιτ; ομεεὶιιπετεητ , Ρετεπι Ιιεοεοτ εφτά
ίπ Ρεττωειετετεπι απο ετειιἰτετεεπταετία ε 5ἰ ετιὶπι εεε: εςμεοι οτε
ωἰτ5 δε εοιιε-εεφ1επι, ίἱτ το νείε ίιιΡετίἰεὶεε.ετΙυεε ΡΟ ,__ ει1ΗΜετες

εχΗτιάτιιε @Πειτε είε ε δε εκττε εφεω εΙτρεεεε έξ διιοετἰιεὶεί ε.φ
ΕΟὶοτεΙ1ἰ8ετιιι·ΡετεΠεΙεΪιιΡειΉεὶεε ΗΙ, _ ἰἐιφε είτ Ο 3

Βείἰε_Ιἰ<ἐτιεὶ εγΙΙιιὰτϊεΙ›. Ιεπι Πε. δὶ ρεττεεΙὶτρετ=
· ε!
ἱἱεἰεὶ. ΗΙ πω. Ρτεωετεετιιτ·εεοοεΙίτετ εΙ› ὶιπροίῖτἰε. Β '
ΡειῖτἰΒιιε, Ρετε πύι1ϊιε Πτε!ΐεντεετετιιτ Μτίιιπι: ὶεἰ-- Η
Με τετιι ΡτεπιΙτ εγΙὶοάτιιε @ρεεε είε. Με απο Μ
ε.ιιιτιοεοτε51Π ε1/Ποετο εετΙο ,ομεαιετεωεοτ εφεΞ τ
εχΙὶοἀτἰ κοιιεΠε ΒεΠεΠωιιΙειιω. ὶττιροίἱεἱεεχΙὶοἀτἰ.ε ε
εφε: ετ κάφε εχΙΜάτε εετῆ Ιοτιεξοτεε.ίωιτ:ὶΙΙο , (με Μειιιττω:

Μ"

εχΙΜάπο @μεσω εοιιείίνετο.εχΕπάττ εεφεΙίε Βείἰε ιιοπίαεεΙει:1ο
|ίΒ$),

Π
ΕΔ.
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Με , ία! 4εςιιαΙιε ει·ιιιιιτιιτιεοιιιιιιοτο ογΙιτιάιο 118060 : οι·;ιο που @η
.89ωι8 Μο) 1ο 66; Μ::ιιισιιι Μ, τιιιτιτοποεο Ηιιτ ·οοκιΠίΕοοω

τιιπι°Ιἰςιιιοτἰε ,“ι:1ιττι Β8Π3ν Έ:: ηιιο118τι οἙΓειιτὲ ιιτειιιτιιι· :, ΪΠΗΠηΙΏ
·εἱΐοΡι·€ῖΐιοιιεττι‹εἔτἱε 1ιτρι€ιεςιιειιιιο @οὰ.νετὸ τισ.ι:ι·ειιιτ ιο ΟαΠἱἔι`;

οΒίαιι:ιτιιιτι δονττο :κιτιιοκοπι :1τἰΙΪἰπιΙωοιιτΞε 1ιιο8ιτΕ:Ιο , ἱτι Ιππι
ιιισαιιτεπι°ἱιιἑΕ νοτήεο ΗΜεπτο, ᾶὶτει·ιιι·τι Ηειοεο`ίοοιιτε , απο ω
ονοΙ!επττεροττοτετιιτ. τιιι:1Π ὶιιεΙυίὶιε 20 άειιοιιῖεω ιο ἴιιροτὶοτε·ω
ΜεΜι , ΑΜ :ι ιιτειιιοι·ο&τιίωε8τιώ :ιἔτὶε εγΙΞΜπι Ρτοπιοτε`τιιτ, νἱ
Ϊιιὲὶ· οΙαΙΗεἐ (ο -ιρίοοκοαπΒαθτ 5 ταιιι&ιιε :ιιιϊειτιτιο ιιιΕπιι1πι!οαιιπ
ιτιιιἔὶε Ριτιτιοι·ετιιι·: Νου πιο ;ιάττιωιιπιίαείΙειτι !ιοΒετ :κι ΖιίΪειιτἱετΡ
ιιιιτιιτ τιιἰίἰΤοττὲνιαἰικιἐὲεη”ΓιιΐδοΙὶε ιοτ"Με μ·τωΠιιε ἱιιεοΙιιἰτ, θα
ττιιιιιΡοτιτεε °εκτοτροτετιείατι8:ιτίάτι πισω !ιοπιιιιΞειΠαπι ειέΈει·επ
τἰε ίιιοΈετιιίοο8ΜΙιτυετοικηπτ , ντκὶε & ικιτΞτ:ιτατι -:ιίΐιιπιρίετιτ
5ἱτιςΙιι°ίι1ε «ότι οιιοτιιΡοίΙεο. πιιτροίιι€1·ιτ α! ιαείρετιιιιι , ·8ε°ἱιι "Με
νιιιἙοιἔ=; ιτα·ιτιιιτοπετοίι:ειι;:νιτίτιΒοΗε. ΒιιΒιιειοα·ιιιιτοπι Ε, ποιά
·ςΧεοεἱτιιτιιπι ωωωι Ρτςεοηεερτἐ ··οοἱτιὶοιιο εΙοτοτἰε , ·οΙ› οικια
ό:ιπι 2.ιι:ι!σ8ιειω ·ειιπι νοβουΙό Ηοεοἱὸἐ , :μια οι καποιοι ΒογΙ:εει,
απο ειάιτιιιτιτο1°ιιτ ω , ιιιτιιτττείεεΒ:ιτ: ?Μ οιιιΡΡε τ:ιτείεειιε Μ:

νοοοοιι:ιηιιοπι€ωΒτωοω νοΠειε ιιιττοΙιεΒατ , 8ε-ιοεΙιιΓιιω οι να
ἱὶώ οιέτεττιώΠτώιοΒιιτι τιιιΞ ωωω°π τοτιττα!ιοΒο.τ , Ξατοιιε`νεΪἱι:α

6οτιιιπιείεοΒοτ ,μ απο ιι ιιοιιο :Με ὶιι Μ:ι.εΙπιπωτι ει.οπιιΠο , ινιε.ο€ίΒ

Σποτ ετττ:ι!ιοιιε εἱτειιιιιΒιιὶ 28% ωμί!Ητιιιπι ΙΗτιιιτι Το Ξι·οΐΗτιιετιάε .
Αι: ιο Μοτο ιιδιτ ιιἰΙιὶΗιιιἰιιΪιιιιοὐΙ €:σιιτιπειτ. (ῖεττἐ απο πιιιΙτοε

πιω οΙοοι·ορ!ετοε έ ·θειιοπιιΙΜΙ ιιζἔτὶε Ιιο.οοπτεε. τει Μεστά ω ΏοΙ
Μπι ΏὶίαἰΡῖτιετιιςιιιιίἴοετρετιιὸ άοιιειιἰ ιιοιιἱιπιιε, & πωπω ιιι=
ΒατἰοιιΞε =νοΩὶΒἰιιιτι ;ιρρετιιιτ ίπ Γιιτοπιοτιιπι πιοιιτιιιπι ττειιίἱτιι : ΜΒ

(οτιο Ιιοε-τιϋπιε ΜΜΜ άΙοεε. Απ ιο νΞτι·οέ ΡΙιὶοΙεὶ, ι:ώιιεοίοιιΙο
οοάιιάει θτιώεωοι·:ιωι ,Πιο ε!όΜπιιική·ττιοτιτοπι ιι·αιιεΐοι·:ιτιιτ -, ἱι1
€Ιιιίιιε Μέι οποιοε£νὶιιιοΙιιίἰὶἐοιπ ιτε , Μ: ιΜπιβτεοπιιι 'πιιιι8ὶε ὰἱ
ι!εοοει 2' ιιιοοο οΜϊτ Με οειΙοτἱε τ:ιτιιτιι ἰΙΙιιιιι ωεΠω . 56ο, νε :Μι
οριο ιιιιττετιτἰιιιιι πιιτ!ιστϊτιι.τι ΗΠιτι:ιιιιιιε χ Βιιιιά ό.ιιΒιιιιιι οιωι πιο
ιιιι ποτών-πι Ριορε:Πειιοιιπι ι·ι:ΕΙΕιτ οπο βιο άειιΠωτο, οιι.πιειιτηιιο
κι μπακ νι·έοιιτιιη Μ που ιιοιιοπΙοτμτ πιω ετιιιιιι:οε , τοπ πιο
τιι8 μοι: Πι: @οίκω ,
ω Ι:ιτετιιτ Π: Μισο ιτιειΘε ι:ε15%τ ηιιέ·.πι
2ι*:ϋ 5 ΜΗ ιιιιι€ιο οιιὲιιιιιοςιι:ὶΕ @τα .& :Μέι πτειιΕοτ ιιι:ι€ιο Μαιο ;

@Μπι ατομο 8άτιιτάτ:ιοτιο ,”είιπι ιιι·νττεπι :ιιιτ νείἰοειπι ιιι€οτιτ-ια

- @θ , ΜΜιοι"ΜεΙ › πι: :ηπα ;· πε νοΠαιτ ι:ι.τετο Μαϊ οιΙΕετιάσειι
τω; ιιοριορι:οτσα-ιποΙιέπε ιι€τ 8Π9ΜΣΙΠ1 Ράιτοιοτιιτ 00ΜΡτεπιφξωι

Π' `

μια.

Όξ[εττπτἰο Τεττἰα:
56
Ρετἱπάε πε Η ἱπτἶπἱττετετιττ ίπ νπε ίἰττπἰοτπτπ Ιπτετιππ: πι! επεφτε
εἰτεππτΙπιιε πετ ετπΠἱοτ πΕπιτπτεπιιε τείἱΙΗτ , πε νείἱεπ Ιπτετπ επαφ
εΙππτιιτ, τεΙεοπιιε εοιπρτἰιπὶτιιτ ἰπΒεΙΙιιε πετ; πιά ροΙττποάιιτπ ίπ

πω τπτο , τπτπιιίοπε τείῖίὶεπτε ὸιΙπτπτἰ Ροτείὶ . Ηἰε & Βπιέ!Ηεπε
ποπ νἰἀετιιτ ορετε ρτετἰπππ ἰτπτποτπτἰ . νπιππ ίιιρετε!ϊ, ηπα! πΙἰ
πιά ἱπὸἰεεπτ εΧρΙἱεπτἰοπε . Ιπ Πρποπετπ ιεπππΙἰππι ετιιτιππ νττε.
ειτε εκττεπτἱτπτε πἱππτετπ τπΓιιπάιιπτ Μετεπττιτππ, ποπ τ:πτπεπ οτππἱ
πο ἱπιρΙεπτ ; δ: παπι Γε Μετειιτἰιιε πεπιτπΠτετ Μπιτ, απιιπΙἰε πε
πε ροττἰο πὶπε δε τύπο ίῖρποπεππ τερΙετ . Αρροίἱτἰε νττἱοπε οίεττΙο
επ8Μετππεττττπτ Πρποπ, δ: πετ Επ Γιιρετἱοτεπι Πρποπτε επτππτ:ιι
ττπτπ Κ· τεεἱρἰε: Τπτπ οἴεπΙπ ττπτπετεππτιιτ Μετειιτἰο Γπωε&οτππι
ΠπειιΙτε νπίοτιιτπ , παμε πτποτὶε εΠ8ιττε πείεεπάττ ἰπ νπίπ ρπτε Μετ
επτπ , ρπτε ἰπ νττοεμιε ετιιτε πΙτίτιιτϋπεπτ πππεπε :επιιπΙειπ Γιιΐρεπ
Βιτπππετ . Ρττπιπτιιι· Ιἰρποπ ἱτπτποτιιε, δε πΙτετιιττιιτπ νπεὶτπ πτ
τοΙΙἰτιιτ, ντΠΙικΙ Πρποπτε ετπεἱτπτπετΒπτιιτ Ρτοίππώιιε: τυπο τπ
ετιιτεἰΙΙο πττοΙ1ττπτ Μετειιτἰιιε , ίεά τππτιιπάετπ ἰπ τεΙτοπο ετιιτε
ὸερτἰπιἰτπτ. Ατ Η πατε επτ!επι ρταΒἰτετἱε Πρποπε εοὸεπι ρτοτίπε
ρΙεπο Μετεπτπ , οτππἱ πετε εκεΙιτίο , Ποιιτάετπ ετιιτπ ροπιιπεπτ Ισπ
εἰοτπ εΠ8τττε 3ο, άείεεπάίτ νττἱπςπε ΜετεπτΞπε πεὶ ίΙπτπτπ πΙτἱειιὸἱ
πετπ : νετίιτπΠ νπε πΙτετἱ ετιιτἰίιιΒἰεἀιιτπ πττοΙΙπτπτ πιιτ τΙερτΕτππ
τπτ , πττοΙΗτιιτ πιιἱάετπ πια άερτἰιπἰτυτ Μ Μετεπττιιε,ίεά τι: π!τετο
ετπτεττπιποεπε τπππετ , πιιπίἱ επτπ ἱΠο πἰπἰΙ ππ!κπε εοτπτπετεϋ .
%τππόο πετ Επτετεἱρἱτιιτἰπτετ όποε πω Μετεπτπ τ:γϋπάτοε, ππιπε
ε ποπ νε εοτιιπτ πε:τιππ , ίεά νε ττπρεάττπεπτυπι , πε πιά Γε πω.
Επι Ρτοκἱπιε πεεεάππτ, πάεοπιιε, ε!ιιτπ εγΙἱπὸετ νπιιε Μετειιτπ π
πιο εγΙἰπὸτο πετἱο πττοΙΙἱτιιτ , πε πα: ντ8ετὶ πετειπ ἰπτεττπεὸἱππ1 ,
νε τεΙτοππε άερτττππτπτ. Ατ @τπτ πἰπἰΙ πετἱε ἱπ Πρποπεπι πάττιΞΠιιιπ
πω, τ:γΗπάττ ΠΠ ΜετεπτὶπΙεε πτΜΙ ππΙσεπτ ΞπτετπιετΠιιτπ, πιιοά

ντεεππτ, Μ! ΙἰπΒιιΙἱ ΜΗπεπτιιτ π πιο πετἰο ε)τ!τπάτο εκτετἰἱιε
ρτεκπεπτε.

-

Μππτ. Ηοτιππ @τπτ ΡπτΙοΐορποτιιπτ νεΒἰεἱπ ρτειπεπτἰΒπε πι·
εεπάωπ επ 5 εποε πετὶοε @Μάτσε εκτετΗιε τπεπτπεεπτεε Μετατ
τίο νπίοτιππ ίπίππετε εποε τγΠπάτόε ΜετειιτὶπΙεε ἰπ επιτἱεπε ίἱρπο

πτε, ΙἱτππΙοπε τεπτετ ντττιπτ εΙπΙΗεε πεπε τπτετε!ιιΒ ; ίιιΜπτο ει!.
τπτε νπίειιΙο , πε πτ8έτοε .π στ: €τ: , ΜετεπτΜετπ εγΙΞπἀτυττι ετε
ιιτοτετπ Επεϊ:πιπ ιπὶππε ροπτ!ετπτ·ε , πε ρτορτετεπεκτετἱοτειπ πεπιιπι
εγΙΙπἀτιιτπ , Ιτεετ εΠΒΜε πιιπτιιοττπιπτπιιτπιπ ,ε ρτεροΠεπτειπ τε!ι

:πιο πΩιιΙπε Μετειιτὶο ε:: νπίε πι πωπω εκτπιάετε Μετειιττιτΐ πί
ΈΙ δ .
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/ωω _, δ: ππροΙΙοποο είπω Ιἱρποπἱε οἰορτἰττιοτο ἱπ αΙτοτο αυτο.
Μοτουτὶυπ1 ; νἰοἰΠῖτυ νοτὸοορτοίἴοναίο- ,ο αυτι Ιοπ8ἰοτ οπο; &.€τα
υτοτ ονΙτπάτυε Μοτουτπ πι τὶΙὶυΙἐ α; φαω ίυΠαποτἰ ροΙΪἰτ απ οπο·

τὶοτἰαοτο οοπττα ντιπ οΙαίτἱοαττι απο ΙπτοτοΙυίἰ , ἰΠυτπ αοίοοπαοτο α,
δε οοποπτΙο ροτπιἱττοτο , ντ αΙτοτ_ονΙὶπἀτυε αοτἰυε ίυτἴυτπ ουττυάαι:
Μοτουτἱυτπ ἰπ α.Ιτοτο ίἱρποπὶε αυτο .

_

Βαπά. Η:οο πυπί ουοουο νΜοπτυτ οοτυιπ ΡΙαοἰτὶε οοπ(οπταποι : |
Ποοτ άὶΠἱοὶΙο Πο ἰπτοΠἰἔοτο ονΙἱπότυτπ αοττυπι ντιπ ίτπυιοτο - ἰπίἱ
Ω.οπτοπι ίυτίυπττοροΙΙτ νταΙτοττυε που τπαἱοτἰε ονΙτποτί αοτυ 3 ουτυ τ
ντεοτ Μοτουπυτπ, ουΗπ οοάοπι ναίο τιπτποτο ΓυοοτοΓοΙτ .
_
. Μαυτ. ΕΒο νοτὸἰπτοτ άυοειΠοε αοτιοε ονΙίιτατοε οΧτοτἱἰιε Ιστο
τυοπτοε νέα πυΙΙαττι αΙἰαπι νἰὰοο ία&ατπ , οΙατο αΙτοτο ναίο·, να

τἱοτατοιτι , ρτ:τ:τοτ αΙτοττυαονΙ3πατ1 €Πιτυπυττοποτπ απ. το. ,ουἱαΙτἰ
τυἀἰπὶτοἴροπαοτ ΜοτουτἰαΙΞε ονΙἰπἀτἰ αΙοτυό.ο, ουτε πυΠα οουΙο
τυτπ αοἰο ροτἴρἱοἰ να1οατ ,· ουἰρρο.ου:ο τα αἰ8ὶτοε 4 ίο παποτ νο ετα-)
υἱταε απο ευ 8ταυὶτατοτπ Μοτουτπ : ἰ8ἰτυτ πι Με οτυτο που αο

τποτίο αττοΙΠτυτ Μοτουτἱυε ίυρτα Μοτουτἰυτπ ναΓια ασ! αΙτἱτυὰἱποτπ
τω: ρττοττ τουυαΙοτυ , Με οΒ: αΙπποε ίσο α Μπα ρυπδτυπι , νοτ
άοΠποβατ ρτἰοι·αΙτἰτυὸο. Φτἰανοτὸ ουαπτυτπτΠο αττοΠὶτυτ, ταπ
τυποοτπ αΙὶυε Μοτουτἰυε πι τοΙἰυυο αυτο ἀορτἱττιἱτυτ Ρτορτοτ αέτοττι
ἱπτοττποὸἰυιπ οοττιρτοΠὶοπὶ τορυεπαπτοπι , ποοοίΐο οΠ: αΙἰυτπ Μοτ

ουτὶαΙοτπ ονΙἰπὸτυιπ ίυἰίΪο άπτυπυτυπα άΙΒΜε τοτο α. , ταπτέὶ ἴοἰΙἱοοο
εταυττατο, ουαπτυπι 8ταιυτατοιπ που ονΙΙπάτυε αοτὶυε αΙτἰτυὸιτυε,

ιτυαε τα! αΙτΙτυἀἱποπι ἀἰ8. α. ΐο παοοιιτ νο €ταυτταε Μοτουτϋ :ιό ετα
υἱτατοτπ αοτἱε Γοουπάυτπ ίροοἰοπι: ονΙτπάτυο τατποπἰΙΙο αοτὶυε ναίἰ
υπιτυποπο που οίτ ὸἰτπὶπυτυε πα , ουαπτυιπ ΪυοοτοΓοἰτ ὶπ ναίο Μοτ
ουτ1ῇ ΓυΡοτΗοἰοε; τα ουοά- νυτ οοπίοἰουυπα οίὶ , β ναε Πο ατπρΙυτπ-.
(προ τταουο αττἱποταά ὸυοε αἑτἰοε ονΠποΙτοε ίυίπποπτοετ Μοτου
τἰυτπ τ:: θρποώε.οτυττουε , οοτυπιΒταυἱταε νο: ὶπτοΙΙΒεἱ ροτοίτ
ὸἰτπἰπυτα , ουτπ οοτυτπ αΙτἰτυὰὶποε ίοΙυπα α ατ8Ιττε τυίοτοροπτ; :τα
πε ἰπ ίἰρποπο ὶπτοτοορτἰ νὶττυε οΙαίτἰοα ποπ ου αυδτα; Μοτουτπαπ
που” 8ταυὶταε :τα ττιἱποτ, νὶάοΠοοτἰπ αΙτοτο ουὶόοτπ αυτο, ου

τυα ναε ἰττιττιοτυτυ υπο, ό1τπτπυτα @του ίοτο α. , πι αΙτοτο νοτὸ
111οώουτπ αυτό., ουαπτυπι τοπ αΙπτυόο τοοἰρτοοα οταυττατυκπ ίο

ευπάυττι ΓΡοοἱοτπ , Με οίτ οτυπτποτυο.4 ίσο . φα @τα τατἰο
πο οοπτἱπ8ατ εεουὶΙἱΒτὶυπιὶπτοτ οιοτοτὶοτοο αουτ ονυπάτοε 8ταυὶτα

Πε του ίιππυπυταε 8ετποεουαΙία, αι:ουο Μοτουτἰυπι άίττυπυτμτπ το
Μουτ ΒρυουτοαΜτα νὶ «απο :του ὶπτοτοΙυίἰ , ποπτατέζ τα.
:Η
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ιααπιαι αξτια·οεποπι
ιοΒοτιιτπιτ ἐεατιειιι επιτπ_8τ8.ιιι€8.8; ιπατοιιαιιιιιιε 8ταιιιτατιιιιιε; ατοπαιια
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; @οπΐαπινετο αΙιοιιἰτΙ`ιῖτιιιΙε εοπτιπ8ιτοπι Ιοεο”Μετοιιιιιαοπα

ιιριιοπΡιπίπποατιιτι; `ἀὲιὶἶτ

ιιιτιετιοτεπι ο ιιοιιοπιοιππετιιΞειιτιια-7

ΜΗΠι ε·ιετιριατκ οι: .ι:τιπιιπε ,_ οιιοτιιαοιιατειτ ιΡιιοπεπιιποτε

τΙιειειε ο) ποττ'ειπτ- ,?οπιαταπτα. ποπ; ειιαοιιαα @απο ; πι «πιο
νι: αετ τιιιιταιιατιιτ ο ατοιιε-τατείτατ) οΙατοεπιπι καίει αιτετο-·αοιιαπι
£οπτιπεπτο, ε πι ετιιτε 1ιι0.,3.ο11Ξ1 αΓεεπιιιτ ,: 8τιπ οΡρσιιτο άειοεπιιιτ ;

Ετοπτετεα;γττοβιοπο) ο ιιιιεΜετειιτιιιειιτ ,ο οι :ιοιια, εαοεπι επ
:απο ι_ (ξι.τ:ι_ πεπιρε; ιπ εΙατο ιιαιε ετιιειιοιιοπιε
ιτπτπ ετ8ιτιιτ,
δ: :τοπια αιιτΜετειιτπιιιρετετπιπεπτια εγιπιάτπαπιιππιτιιτ, παπι ιττι

τποιο τειτοιιο ναιεορροιιτιετιιττε εΧΙιπάτιιεεαπάεπι οιιτιπεταιτιειι. ·

@ἔστι ιάεο ιιιε· ιοπΒιοτ· @μποτ απο πι: ,_ ΡτεειιαΙετ ·, ατοιιε
@ε εεπειεπε ίεςιιτπ_ταριτ πτοιοπιππταετεπι·,_ 82 ειιττταετε αοιιαιπ αυτ

Μετοιιτιιιιτι:αι-τετιιια ετιιτιε ; Ϊ οιιαοτοιιτεπ·ιΙΙε τγιιπάτιιε Γιιρτα τοπια

πιοτέέναιιέ_ιιιΒετιιτιεπι1αι;5ετιιτ , πιο πιπιιιιτιιτ νιοιιε εὸ , τιιιτπ αι
στα ππιποιετρεπαιεπ α τπτ ιεοπαΙια ; 8τιάειττο οιιαπτιιπι αιτετ πι:
ιιτειιιοτ τιεΓεεπάεπτιο ,_ αΙτετ Πι Καποιοι· αΓ6επτΓειιτιο :: Η ταττιεπ πι::

Βτειιιτα; αυτ ιοπειτιιςἴο. ποπ ιιιιιριιςιτετά αιιιοιιιτεαεειριατιιτ , Και
οο_πιοατατἐ`αὰ ιιιΡετιιειεπτιιιιιιε&ι ντιπ ; παπι ιτι ναίε ιπιπιοτο άιιπι
ι1οιιοτ ειεΠριιοπετιείεεπάιτι ιιιίιετιιειεε αττοιιιτιιτ , & ιπ ναι-ε ειατο
ιπρετιιοιε;άερτιπιιτπτ, οπο. ίιιεττειιετατ ,___ ειιιιιγαε αττοι1ετετιιτ ,οι δια

πιαιοτειπ ιριιοπιέ ραττειιιτεειρετετ·._
.
_ Ατοιιαπτιο ιιριιοπιε ετιιτα.·ιοποιοταπι€ιτιε ιοτοπιπιπο-·-τεριετα
Μετειιτιοεοπιιεττιιπτιιτ , · δε ιπ ιιιιιιε&ατ γαι-αι αρεττια οιειιιιε νιοιιο
ατιεὸ ιιθΒιιιιίΜετειιτιιιε , τιιιπι ιπ·-νττοοιιε ετιιτε οιιτιπεατΡταταιτι·αι
ἔιτιιτιιπεπιτιιἔι 30541 αιτετιιιπ_ναε αττοιιατιιτ , ιιιιππιτιιταιτιτικιο πιο

ιιάτι Μετοιιτιαιια ,_ Μεοοπε Γριτιτιιε ιΠερετ·νιπιτατιιε ( οιιιιοιιιε ιι

πω) οπιΜεττιιιτιιιιπιιιίρεπόιτ , ιππεπιεπε πως τπιποτεπι 8ταιιι
Βατεπιιε εοπτταιιιτ, ιιιιιτποιιε αιτιιιε ταριτ; πεοιιε· ρτορτετεα άι
πιιττιτ;οπροιιτιετιιτιε εγιἰππτιιπη° Η ταπτιιπάειπ-τιειεετιιιαμ τοπιο.
πω.-τρειιιπι.ιπωιπιι 1ιιετατετιιτ·ι τα: εατιεττιἱιρατιι ιπτ.9ιιιιτα αξια..
πιτιιε.ιιτοπ21επι αε·ρτιιιι νιοέιοπτιοιιπέιιιιιιτε;ίατοιιαΙιτεΒιοιί8τα&πε ι·
πεοιιε οπο εττιορρο ιτιετιι ι 'εγ πι πι ιιιπ ατττα π α [Μαιο-

τειπαΙτιτιιἀιπεπι·, οιιια εοπιιιτιιτπιπ;νιοιεπτΜιιιρεπΠοπιε τεπιιι
παιιπαιι€ι οι' τταπιιιιτεπεοιπτ ;_ ιτιεὸ ιΠειπιπιοτιια ιιιαπετ . ›εωιιπ
- "*

τετ·

.
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τα άερ1°είΐο ἰτώτιιἰο νέα , γ ιιἱιι·ςγΙἰπὸτιι; ΜετειιτἱεΙῇε Η:: πΙτἰοτ &·
Βὶτἰε 3ο , .ἐτετωτι άίΩταΜτ ΡἱτὶμιἘτι-, ·ηιή11οπΥ2Ι€9:ΨΩςρηω6η
όο εοΠω , νι οΡΡοΏειιπτ ογ13ιιάκιαπ σεςο!ων1ττα ὁιΒὶτρὲ=; ο; χ
ρτετεεξάΙΙε ικΠιιιε ὶωωοτιιεμπ ειπα Ε @βιο ΓεωτρπΒ:ιτ Μιη;ειρ επι

@Το πιτὶοτιςω έ, <άιιυ εΒι·: Μα· τγζΙΜά108·ΜετειιτΙεΙ:ε άητοαΜω13

Με επὶιττηεςιιἱτ εἀυετεὑεΜ€1τιπἱιιτιωΗΜπινίε είΙἰςμΡεῖ:κιιιε ώ
τπιἰωιτυπι, ρτωιιαΙετηντἱΙΜιτ ειττω!πτ; ρτορεετεαὶΠοειυπ πιο·

σιιι:ει εοηίεςιιὶτιιτ 5 _ρτοπτώ11ισεεΝτέμο @ἰἰΒὸ-ΓΦἱΜΩΓΦἩΓἱΦΙδ ?Πα
11.α[Π-'

[Συν
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Μ χ] .ΚΑΙ

-

3(Ξτ:ιό. 5ωε ὰὶιι ὸ#Ρ:οΡοΙἴοω.ίοορο ὸἐίρυτ:€:ὶ006π?π0ξἱεαπι Φ
18τήΜιοτ.πι άιαΜτιωεω ·ι1εωι5ΐιΠε ΜεΙΦυιτ ΗΜεαἔτἱε “ω” Φωτο;

'ρετωεεΙεωατα·.·ΌεττὲΑτἰΙὶσκοΞεε`ΙΞΒἱηκΙςΟωΙο_τεΧ;;:Θ,ροθηπι;μπ
εΙΤετιιΙτ Ε8ωιω νπἰιιστοΙεπτἰ ὶιι «2Ξέιτ _<ἐι·ειιἰιιε €ΙΤο ,'‹1υ:ὶπη›Ιι;τιιΒι1τη

ΜΜΜ 'ΗΒτω, 2τὶ1ιειςπτὲΉ€υἰυ3 €ίΐο ,_€Ι:ἱΦττἐὶΪἱττ1ἐ-ειἱῖ >ΠΟωπίσ Βοστ
:ιιέωμωι Ιπώωι· ρωκι· αποφ 1!; &ε?σκίτσ$ωφ;ειτα:απνω,_ ΣΗ· -

61τ.Ε:ΙΙΞατ ΒΜΙσίρρΙιιιε _8£2ι1ἱεἔδς_ Με. εοιπρειηινΕ: Ζώ26τιά;; τοι·
·ροτε;, μακ Μ

ίίιιοτ.ΜΜ0Ι:ΗΜ ίωξ ΪΝΓΪΙΒΒΜ5ΪΪΠἔ

-ὸεστίὶιπι , ἱιιΧτει·εοπίΙἰρετἱοι:.ὶε πτιατετΕωᾶΙΠὶωἱΙὶῳιὸἰΠεπΜ5ῇ@έ ·

τω: ει6τωιπ ὶ8τιε εουπρετατυε :8ταν1ε·ὸἱεὶ>Ρστείἰ,ριτττιΒςιιἑ·8;_ ζου
τὰ £ο!!εττι1ε1€1άεβω °(Βοώαπτυάτειη;ιτ Μρετειημἰβιιεποβἰε £αξεΕ;,
ντ ίπ ὶίἰιιπι ίατιιοπεπι ·άόΙ:έΒττειέευτιτώεμφω.ΐ, ΠΡ!2εςτ ·, α!
@οφ , ά έπιπιο:Ιετειώισ ίεκεμπαε «Ε1οεΙΞοώιμ Μπ- - »Μα οσΙΙο4
©ΠΕ10$_
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'Μια. ΟΡροπιιτιὲ ίαηἔ;ττιοπεε τ, (Ξταᾶροῖεε . -αιειιηησ.4τι ἰρΠ
ιιοΜε όὶΓΡιιταπ‹Ιἰ Ιε:‹ ίιιπιιιε, #ι1οηιι:'νὶ;Ιο`νε;πριιἀιΙω ,; ςιιοά_ρΙψ
ΙοίορΙιωιώξτειώ ἀἰετ6ΙΙὶ Ρο.τιιωρει· ίαιαΙπωε ὲςειιιξέὶ : ῖιιοἐισ;ιὸεὸ
ΜΜοεε ιιΜιι&Πιιπιιιε, φάω Μ ρταεΙάιτε·ω ψ: -Ιέ21ΜΙφεζι
ηιιἐΠἰσποτιπιΙὶηιιἰἀ ντΙΙ1τ:ιτΙε ©0ϊιίξ1°8Ι:112οδΦ @εκ |έπξηιτς_ρ.ιιτ

ετε1ιὶἱυπτο άΙΓοορτωο. Νεπι Ή :ιθι·· 8τ211ὶ5 ,γ Ισ έΙοοτίμπιαπ8φςκΙο 3

Ιἰιτίιειττεκττιιιἶετετ Βο.πιπιειφ ,- 1πιτα:Νπίφιε_°εκυὶΙχτΜἰῇε°ςειιφρεηε

:ποπ ὶτι ποτὲ ϊιιἰἱἰ8ἰιιπι ά65πετα , ίὲὸ. ροτἰἰιε Ια :Καὶ ΜΒ @φωτια
εοωρι·είΒι 26 ειὲτετὶτειιπιΗυο , 'η·ιιεωἀᾶτποὸιιω οϋεππιοΙΙεωταετπ
ι:ΗΒΜε έπτεπΙιιίαπι- τκριάωΙπιιισ.- Ιρί:ι 4ὶ8ὶτιιτ;ὶὶαϊτιω84ΡΏΜ€)ίώ
οίωιάωε 561 ,πηιι1ώ.Μ1ηστ:Μ > ιὡιπιιειμτὶτ·ῖοπὲτ€ οϋΠΩ4:ειτα,
ῳιὶει Β:ι:τιτη2.!ειιξοτώςΜττιίέμ ;,

· απ· . _ . ·Σ·:-);- ›

_ . __

-›Οπι6. 8Μ.6τεω Ιὶιἐόνὶαιιτη›ε:ωαιτ ἰἱιιπὶω5ἄειιἐοωωΤιιρφ
πιω ρτοί€ᾶὸἱιι Μ.: εΙσπιετιτοτυπι τεεἰοικτ ΜΒιιεηάυε ΦΠ Ι τι! Ιο

ειιε , ίιιρτε.
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_ ΒΜΕνωΕπ Τω·ἱα .

2πτἱοπε ακα :ια ποια , φα €τειιι€5 Γιιπτ , παμπ: πιτἰοπο πἔτἰεεἀ
τπἰΠἱ ,

οἱ ςιππ ἰπττει ειέτσιπ οΧΗΜτ , ποπ εΙοοετοτ εοπειτἰ ο.ίεεπάεπ::

@τα ε. τεπἀἰτ Βο.ιπιτιει γὶ ρΙιπὶιπἰ Ι8πΞε, οικω και” .

Μουτ; · ΡΙσπππε πειτιιτσ.τπ ὰ ποΒὶε :ιπ€ἐ: εκπτπὶπειτί ποΠε:πι , παπι;
‹ἱο 62επΠοπο άἱίριιτπιιετὶππιιε. @αἱ επ ρπιείοπτετπ ππεείΙὶοπεπι
ιιττὶπετ , Η:ιπιτπειτπ πέτο Ιειιἰοτειπ :ιίΐετεπε ποπ εοπτὶπιιὸ Ιειιἱτπτεπτ

ίεπἱ πόΗτιιο . δἰ οπίτπ ε:: νο.Ροτε ειάτποάιππ :ατο & εκ ἱεπἱειιΙὶε πά
Ι1ικ "Ροή ἰππρΙἱεπτἱε εοτπροϋτει πιοΙσ:ε Πε Γοσυπόίππ ἴρεεἰοπι πέτο
Μπα, Ιειιἱτειε ττἱΒιιὶτια Η:ιπιπιπε , πω:: ὶρίο. Ι8πὶε πατατα, ίοοτΙἰπι

παρω , Ιοιπτειτο ΡτεεὸἱτΔἱπτεΙΠΒπτπη ροτε:Π ΠοιπάεπΗ. νεροτε
·ίπτίπιπ ι·πρ1 παπά Γεοπε, :ιο ὶπ ίὲιΙΞεπτἰΒιιε ποια Μία , μια Ιπποβι ,
Ρετιπὶίὶιιιπ ίε.Ιεκπ , αυτ Ιὶπιιιπι ΐα:ιιπι οοΕοττ, αυτι ταπποπ πιπε
Ιξεπτε ποιό πωπω ίιιοΠάσ.τ Ιππιιε, :πιτ Μέ ειιιιποΐοεπτο Μ το
Ιἰποιιπτιιτ. Ιω. ρειτἱτετ, Η ἰἔπἰευΙὶ Ισια ποπ ίιιοτίπτ, τεΪοΙιιώ
Η:ιπιπιέ, έι νειροι·ε πιο Ποετο.τέ εὸ ρει·8ετο ροτει·ιιπτ, π» οιιἰε
τοπι ἰΠὶε Νασο. ὸείὶὶππιιὶτ. -(ξι-ίεέτειιεκπ πεεετ απο ἰιιΙἰεἰπετπ2
Μο. τππιοπ απο Βαπιπιἐὶ ειίαιιάίτ, δεπὶίἰ επππώσιάπσετε:ετ, νοκ αι

11οΜε ἰπποτ€Ϊεετ€τ .
(Μιὰ Καπο ναοΠ8πειπ @παπι ριιτπε2 νἱκ ιπἰΜ τεπιρετο ὁ.
νοσο ντἰ6Ιὶε ΑπεεΙἰ Είοι·πιπ :ιΙΙοοιιεπτἰε ( Είάτ.ΠΒ.4.εαΡ.4.5. ) Άπω
μπάσο ›πί!νί χτυπά:: ί8πό:.

Μαυτ.° @Η δε εοπίεοιιεπτἰπ Απ8οΙἱ νοτοιι πόάΜ απ; :καπ/π
ω: υιἰὐί βα:τυπ ·υσπ;ί , απ: "140:α πιίΙ:ί έίωι, φωρωι:ψ:. Απ

οιιὶε νωπά Η:ίτιπ·π ιποτἰτἰ πείοὶπιπε , 82 ρι·ετετωιτπ ὸἰεπττειιοεπ
το πα1ιππιιιε , παμε Η:ιπτ νεπτὶ, παμε ρτατετειιπτ ὸἰε:ε 2 Νοπ
ἔΒἱτιπ ὶόεὸ Ροπτίω έ8πί πεπε·πειπάπιπ ΜΙ, παπι ποοὶε απο πωπ
ιπ·ει ποπΓιΙΡΡετἰτ, οπο. Μιιά ὸείὶπἰπιπιιε. Ρ:οίεόὶὸ ροποπε @ή
ἰποΙΤ€ (παμε ίΠπά ηιιἰὸετπϊΜετπρποτἱοππι) ρω απο ΜΒΜ:
πω, πΙἰοοιιἱπ τιιιπ ὶπεΡτὲ άπάΙΐεμ Μπάστα »Μέ Ρ0πά14$ ί8πί:,

πιιΒ.κπ ίἱάἰΧΗΪετ, Νιοπα·α ,πω ΜπιπιστρΙαπω:, ιιιιἱοιιε επτεπτ.
€)ξιράΠπιιΙΙέ ρτοτίυε€τ:ιαπ:2.τε ρταὸὶτιιε είὶ ὶ8πὶε , απ, οιιπι ήτ
τπτ€ ίοπιπε:Ξε ὶπ είπευεπι ιτάὶ8ἱτιπ ΡΙιιτπΒιππ ,ειιὶειιποικ εοπτεπει
πο ο&ο :πιτ @εαπ ροπάο Μάιππιπ· , ντ πιεταΙΙειτῇ τοΙΙ:ιπτιιτ 2 Νοπ

ωοδιΙ:1τοτοε ίΡΠ ἰπίοτππεεεΧεοᾶἱ, πιι:1πιπίε ΡΙιιτἰτπιιε πιιτποτέπ
ίιιπιιιτπ ειοἰετἰτ , ἔτειιἰοτοε άορτοπεπάυπτπτ , τππκἱτπἔ: ·ίἱ ω

πιἰο° =επΙουε ίοΠὶεἰτπτἰ ὶπ αισ.ι:ετΙ:ιπι ἔσω πίδπε·ιπ Μιά α::
Ρετἱπτ2
·
π...!
Μια!. @πιπάοπιιΞάτω , νά άεΙεπε άΞίοερτ:ιτιιτ , απ” ώ δι
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° »θε ξεπέε.·ίοεσε Η

68) _

τ'οππιεε τεεεεεπεππω νπιιπτρπτὶτεε πω ἱπ τετπ πωπω .Μεντε
πιεσπροτεμπππω $πετεποεπτπ επ @πότε ἰπῖεπΙεεππ εκεοδεοε πω!
τοΙειιτοτεε ίΐετἰ , ππΞιτπ εππιτπ Ηπτπτπε εοΙΙΙεεεππεπτ, πιτεεκ τπ
Ρε επεεπεεεππεπτ-πΤΝππι Με” νε πξ.εγτετιιιππε με, ε; επΡ, 5 Με.

@Φ (έπεφτε - ιετσέση·.·εση:ίε φπτ·τε-Μώπί;εφωίππτε Με ι)στρριίιιπ,

ιπτώέτωπιεπ· τεοεπεπι επεεπι εϊυππ$εττ8πτεπ··( επτεανεπ σε
πω; ΗπΙὶεπε ποπεοε εκπεπε-:, ππἱβπεἱΠπεπεἑπἔιιπετιτ; τεπτνεπε-3
@πετ επ επεἱπωεπποἴπεττε ε” . ρφίε

ειπε επεε]ποτπε. εὸιιέὶειπτ ,τ

π-=εεω επειτα ὶπποϋππ πεπταεπωεε εεΦσωπεπάετε ποπ
εοπτετππεπεο π· Μπι Μπεν!π ερεπόεπεΜΜΒ8.ά%επτεεΦτε είε
παππεπ4Φ πιτ-ποπόετε ειπε νὶεῖπτὶι ποϋεπείρεεϊε.εοπωεπέΘε
τω: ἐ4‹πποΦ ετ8ει«επότυππ νωεενΜΜϊτε;πεπωπεπάεπΙοσωπι

.ειιιοτιιτπ ρπττεετ πεεείποπεπι πωωπεεπεο<υκπεσ Ιπτετε.πεπ Μ'
ειτε επ εοπτεεεπτπ,[μΙππεττε_ΙετΙκες με ειιπχ[πΙεπτερπτεβςιιΙτε Π;

Βποτιππ ρετιιπεΙεπτε τπεπεπε Ιπρὶἀὶε, ίεςπε εεττετετΙΙπιε ρπτετςμ1τε

επιππύίεεπτω ΙΠΐὸΔ_ωΓἰΒίἔἔ_:ὶΞΡὡΒ εειυπεέἱνπώὶπεὲὶαὶτπνειεεεοἴ~
1ΞπωεΙππ1Με εοπίεεεεώ μεπϋπιεεπεπεωτυττπσωπεετεπεπ
πε Με ρτοϋε-πα1υπεπτ.&οτυπτε·ρτστίυε νεποτπειιοὶεεετὶτε Με
@ε ἰπ επτπο ρτοεπεφττπ_πιπάιιπε ἴπΙεεπι ποτπε νεπετπεπεΙῳἱεπἰε Ραπ

ττπἰίετἰε,εππάεπεεεε:ατπ&οε,8ε “Μπι τω εκππιτππτοεπεπτεπεπε?
5_ιμάοε. ιΡοπάετε , πιεσε ποπ ΜΗ ποΙ8πε- 1πετ.ιτεροεπετυπ5ε Νπτπ τ.
επ τΡπ Πετά·επ,πάτπ Η1ρε ίυείΞπετεπετωτίεττε επ._πποπά_οτππτποτεε
ετπιεττπε,εππε άετπιιτππ;1τιιά ροπάμε πεεεπεεεππππεενπροππ_ππο
ὶΜΒΠτιἔξ€ίἰαἔἴ›ε2αἔΙΠΟΠ°ν

. 2 ,τοπ

·ντ·τ.‹)::. . ε;; τι ἔ·ε · τε Νε

Μπιιτ. .Ιππετπ 8τεπεπϊ απ ποπ Ιεπ5ε πιτΜ πεθανε επ-ξπεπεπάιιπτ
ΪΗΪΡἱΦἱ0ε›ΩὑΙ11 ἱπεὶιὶτ ἰπ βίβτ:ασίυπε: Μ· Τοτ·»·έε ωι:Ηπίημοιβ ,
παππιιιΞε Λεμεστ 'Με 5.- τυπωιΙ5επε, τ παπείεοπε πωτιεπτ πεπε

πετεπ πωωπτ πουτΙΙΙππε- πωπω είε Ι56εΒιιεε 1ευἰτὶτπωεπ Με
θε Ή!πωτω πτυπώτα&Μτητε- _πειτεΗΕπππε Νπειιτρ- τνεί!;τΜ1Βοχε
Μ, ὶπ.πππε -ἴεπςεπεὶππτ ἐεπ τπε_ὶπε1ἰττπειτπ1.-εοε εκρετὶιπεξιεἰε-πίπε

τα» , νε έτι πιπκτττιππτ νεττΕπιτΜπάτπετπ μπε ετππίι_εττε εοπτεόεμν

επ- . Με επὶΜππιὶπε επρεπε πεπεπτππτωπ πάτιατεπτ δε? πετεπἐ π;
ροπάνιε _ππεεπετε τἔτπιιξεπεεπι_ Με. 8τππτετ Με με 2,
πιετεξεπ
ίιιΙρππτἱε πτπεπεξε Η_ππιτππξ,; εοτ_πππ_,ἱ_Ιὶεεε !πΙππππίπ(ιέπτεπεετ

εεεεετ ετ12εύε·ξω επίσεΠ-επ:επΡΜπ ΡεπεεΦ.9πω πετώ
δΝ19ππίείΙ ἰπεπτππὶίίε-εοπἴρἱεεεεπειιτ_. _Μοποά. 8: πτεεπτἐ Με
πωπω ΜΜΜ. Φωττπ== νπὲπσΜὶ επτπεπετεπαππο αΦεεει Με

ΦΠεΧεπτυ εππεπε,3πεφτπΒοΗΜΜ ϋετπτΜ;ίΡ9ἐ€ἱ9ωὲε-Φἐεἑε7
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πάω
ιά6ι%ιΡρατεΒατ
ἐξτ1°!ιιποαηάεπμ
αιτἔϊἀιτίῖἔὲιϊέιώ
:ΒΓεἐὶ
ἱΗΚμ=τξἀΡΙΦζεά
νωπά
Ξ5ΪΗΪ€ξἀ3ΕἱΙᾶΙΕΦΓἑΜ
εάιτέφτοπίπιΒ.
:εςιιέ'ΗΒηξητπΚ_
;ξ`:ιάά1οτει
Βιιτέ:1ιι€επι
βήαοά
ετΕρωπα
Ρε1ι1!σ
€οπΗΙίω

ἐξε $ΐΠ€1ξ ΜΜΕ ξ;^ΒἱΞἔὡῖ·ΪὅωῇΕΦ,_ Βάς θέ; ι1φΒϋει“ώσε έμεΕειΙΙσ

__ε:46ς%ϊ;εη;!ε:1Μ61Μ;πωαενεεεω

Δω σςΔΜΜειωΕ»

Μ986ΒΙΕ:πωωξεΕΕ-;·-·6$;18εή:Ι:ισ6Μάωσιιώτιι€· ερωτώ Με
ιὴἱοτζ

εατΒΪα' ;~ ἰΙΙ€1Μ211ι€Πϊ ΊέΙιί63°επι :ιτπ:οΗΓ 5 Μ: νετ‹5- Η

@πω εἰ'ίι1ξ›ἱῇςἱει£ι1;:°@ @πάω ςιιαΐΐ εμ·ο.ιιἰοτοιτι‹ Έειάσ.πιζ ω.
[ωϊωω-α4~ .;
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τ η;
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·κΜακεω Με ς!ιοο-Ρ6%επισ ,;

-Η ετ
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'

ξ·

ΜΕ παρΐρμ.ιε‹ιῶεμι·

' ”_ (επτἰωβοπἱ'; Μ ά :ΜΜΜ @το -ν:ιειιει;τι ΓιιΒἀἱτο··'6εΒ
*ΒτιεἐἔΛζτΦἔ άοΓ26Μετε ,Με Μο( (αρετπἐ εά:ϋοτασ.€το!!ΐ;; Η ΗΙιιδΒ ,
ςιις5εΕ ειριιάεσπισει εκττάσοτιττουετΙΐεω ε!Ρ,, εά·πιίττπωιιε ;1νἱὸεΙἱ-ὶ
:ις°Ξτεκπνϊ £1Ι0;°ὶε τειτιι:1ιΙἰετἰ: 5ἰ @τα ώ. ετάειπο ρτιιιπέζ ο.έ1··
Με! 1;ωςεΜ_ £ω-α:"5. ,_ 8€ΡΕΩΡΕΒΓθᾶ._ Ι€αἱοτ ,_ @Μπι Μ· ορΡοἴιτίι;·

ΗδιοΕΜΒΡεάιμε ;; νέφ1ε_ΙαπϋΜι2ΒΜίΒρτει έΠιιτιι 8τιι1ιϊέ:Μ Μάτα$.

ΘΙδίο:ΜΕ·Ξε ΟοπϊΜνετὸ αει-1ωι ωεω Μπα ε6πιρ:οΜΜπε σὲ
ς;.Ιο:::χ ειἀεηςτὶ_ οατβο.πἱεμζταςεζσὶτ·,_ εεὶεὸειιισ πιοΙεε, (σε Ί:ιπε:ΐε·: ττι€έ-_
εμΙΙὁἔδέ?ειἔϊ€Ε'τι1τς-ωιπροθτειά, ΙἰεἱτιΓῇοεΞο Ιειιίοι σε μίϋε ,,_ ραπ

·ΒΜΜειιίού (χω;-0ρρσδτσ._ @με Β Μώ. ά επιιιίοτε αττο11Μιτ 1
@Με νςεὸ:-Γρε6ὶ2τ€:ιὰ5νὶ:8ιιΙιιε Ί1Ιμετ αοετοπέημἱ ;εφ1:;Ι:5 5. Μ
@τα
ὲεεὶοπερειΙἀὶῖε δε. ει4€=οτεε δ. @τπτ 8Β8.11ίοτεπι απ;»
ωμω;εωρΓεω·
ιἘ:ς:_-ίτὶἑἱᾶ;ὑὶ2νὶτ<@1ΙᾶΜ5Ί
ῦ8Ϊποπ_6ΙΕ:2τ1ιιἐ-τ2τιι-ε
ςάἰ:ι :ιἔ1· ἱπττἐ·-€ίι1ἴάὲππ·.Ροτο$
, «ο ει€Η1πρβ€πε.
Οι Ροτ63

ν·Ει·ειιΙιτε ἱἔιμἰτω ,·._ ευέιιε ε:ι!οτο ι·σ.τείείτ οτἰαπι :ιέι· , . ιιί Ιειηεἱε ΙιιΒιέ5.
Ω0πζώαμξ;.: ίἘᾶτἱπιὶἔἰ_ΕιιΕ ω: :ιάιτιοτἔ ροπή :ατε άι: άς σίτεο.Σ82;
ἰἱἱτΡἔιίιἡἱἔἰὲ'1Ιτιἱϋἱ€£<ἑμΙωπ; |Βιετ€ίαππΙεωοτ···5_ δωτιοΙ€ε εκ;-Ι16κ:πἔτΏ:

' ιάϊο988:_εΒα1γωτοωροΗτε_ Ωω ΙάιιΜΒαι·1ϊπάω Μια» ;>: 56 άο
ΜἀΦἔντΜέΙ_ΙιεΨὶ#ιἔὲξχΠὲ Μ· αςῇἱΠΒτὶό:1 ώΙιίἱίΟ:Μ _ Α15Ητι .εκρςτἰὰί ΜΈΣ
ΒϋχΙάΦΜΜτη αφτα ,-·":ι_ιι€ :ι1·εςιτέ$1· ,ω που €αππὺιπσαΙε$ῖϊἔἰ8£ίἐ@

882 @Με
,Γεε1.61πτιιι:ών2ατε- εειιιρσ:Ι5
,ηΙιοφεΙΙ16αεωφ:Με2ΕπΜ
@η
“σὲ εοο89&μίαΠτεΜΜάιι€
ΡρτοΩἱΒΧηἱΦιιΠ
;_ σκΈΙπί&ΐδ1ε3β·
Π,
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:Πι @Με Μ . Ί τα οπιιιι άτα;
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πια ιοπιτατε πιιεταιιι @τόπι€8τώΤιπιιπιππειιε ··
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Ότατι.Έπιριιπτεαε οιπιι€ιπι ΡιιτπωεπΡπ ,ι 1ιπτ ατοειιτι, πω»

τπτ Ρετπαιιεπτι ιεπαιε ιτιιιιιι Ροτειι πιτ Ροιιόετιε πωπω 8,οπιπ *ν

18σπιτι. Ρτοιιτετεα Εταποτπππιτπιτιπε . ιΕπιτπ ιΕΠΙΠ1ΈΠΡΓΗϊΠ.ζΡϊ1Β=.21%·
@πιο αττιριτοτεε Ρπτωτιεπειι@οι ιιιιιιιιιιιπειτιιια ΐπιιοιπε , ιατεπ
οπο ιιια:ιιιε Μπορω τπτ: ·οπαπι 7ιιι·ατεειιττωιιιεττιπεπτπιπιηπιαπια .
Μπι· ·: π. Εοττποθ·:ποτι

.ΡΙ1111ττιπ(ιι11ωϊΗΜ οι αΐπιριιιιτ κατω .

οπε ειιρετιιπεπτο·,>ιντ·οιτοιπάε .πιτππιτπποπτιιωατω τωπιπτ Βταπιστεεω·
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`Μαπτι .Νοιι επ :πι ΒιιΙριιπτια: ιιατιιιι.ιιιι.,. πω ατιιφεεπιιατειπ
εαπίιιιπ ιαπωπαα.ι πιατα ῖιιοιιἀ6τιὲι·ατπ›ειιᾶιτπια›;:Νιιφ πιππιπ:ιτππι

επΡι·πατπιπ νωπτωτια-πατμωο-τωιωιιιειιφταπτιιωσ μια
1·πιιοτιο,ὅ πιιοπε πωπω” @παταταιαπωτπιτ-Ρωατιιτ @απο

·πι€επιτ :. «πι. ιαπιεπτοτππι σπιτι:νπεπΒτειιιιιιπιο.ιττπειππιτι ιπιε
·έτα , Ϊατοιιε ιταιιιια. απωωια εεοοιιετταπ. πι πω) ! ιιτοΒατοτιο απ
@τα πιοται ··ιπιπιτο . @Με @απαιτει ο επ πται·ιιστοπαπιια8ιπτα

ιιοπειιπ πιω; Βιιιιιιιτειπινποιαιιιαππιόιππιισιιπ >εατιππιπππιπ ιπτ
πιεειταέαοορστταποιικιπαπιιοτπωταθι ατπτιθμοπαωεπιπ,
·6ιαοπιππιπ ιιιιεεταιιιι ιπεταιιωιιτιπιπ«ΙιεπιιιαπωπιπτπωιπαΜ>πο4 '
ι·ιιπι ιιτατιιιιιαε οπιιτποτ Ρετ @Με ιιοταειτι ωττιπ
ίστπιεατα
@μια
πετεπται ιτιει·επιππιππι
Ροιιόετιε
αεοπιτεΒαπτ νπιπα τιταειιιιιο ι '
-&
σιαιιοτπτιιίειτοππι
οπαπτα:ιιτει
Ηιειππι1εειπτετεεΙΤσιππιίποιπιμ
ο
Ιτιπι1οππω
τι·ε=·:.3:1:· ιι.ζ .ι τι -··πιιζι: πιο

ι; .'

ο ι .= μ.

το,

Μπι-αι ΕιτρετιιπεπταιιπιπιπιοιιιιαΕ. ιπ8επιιο Υπο 'ρτοοπέια·οπιε

πω·ριεππαιπεοπίιτιεταπτω; ··ασιαεωι-πππω τεπιπτιτιιτιε πιο
τ:ιετιιτ α Ηιο τπιιιι τατπειι ει: ππιπιο επειιεποπε ειτιετπιιπιπε , οπι
ιπε ποπ Ρατιππ Πιπιιιιαπε- πιω απειιιιτεπι τεππιτ.Απποπδειεπιε
πω ,°ι-·οποπι Βεπετποτιι νοεαπττ ιπα.έ·ιιαιιετ τωππω ,ι _ οποτέτΠπι

ίπιιιεοπιαιτιιπιιππιττε Τε·ναιεατιτ ιπττπι:ιιιπιπτιι @έ πιπποεοπτιπ
@επ οι· επιριιοιπι1ε_Ρσππιωππιππιτπωπι; -;›°ι.··/ ΟΗΕ υπ·-ι· ι η·

· 1·
Ατ τιιιιι,τιπιιτρπ·ιαπΜποτ .1πεπεποπ-Ραιτοπσπιτπωιτ
ιιέπεαε Ματια ιιτοιω-ει- πΐ(Ξει:τε π ππτειπτω ιπ αοιπι.ιιιιιοιιιτατπ
ταπειιιι ιεοοππ53 ιποπεε:ιπποπιιιιπιππατ ποια τπιιειοατι, Μπι . Μπιτ:
Φωτο· ιιαίει-·ειτεορι·πιιι·ιιτπιιιαιιι›ιειιιρπτειεκποιιιαιτι·86τι πιιααιιτιο ,

ο απεο/νττοπα πωπωτωιπαπαιτιπππωτατ; ' π παωωστι
ιτιπ8απτιιτ, ιπ ιτιετιιέι Βιαειε τερετιεε οιεπιιι τιιαι1ιπιεπεαιιόπιιιιπ
·ίιαι·ιαπἔιιιτιιἐἙτπΒτιιιιιι, πω. πωιπιπιππιωπ ·ιιιςιιιιιιι ιικπτω- '
.πια

·

? Ε” 4
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_ Β _

- - η

:παταω @παω ίεαΜοω Ιαόω·χ ΡΓο1·:Μ , ρτιιτἱεἱαοὡω-. &
νἱτἰο., τωοεπί8ώ:ιιΙοε
Η 6ο μπε ειέΐε6Ια άοΙΙΒατα
ίιιετὶτ.ΡΘΕΜΜ08έ1°2.Πέ$
· ΓιωΙΠε
Α· Φαιά.ειιτίε
ΑεΠιιισ
ίΠο5 ΓιιΙὶ8ἰιιἱ
«Με που εοπΙϊατ .
'
'
ί
Μουτ. 8εάΠοιτιώ Μἰεἰιιἱε ΓιιΓρἰοἱοιιε ίαΒιιιοτέ Μου:: ειιιέετἰ
ροΜιιε Επιτ:οτεία:ιτ, ιιοπιιε ίοΠεἱΒπὶειιΙἱε 8τωίτ:ιτίε ίπετειπαιτιιω
ττὶΒιιετιάιιπι Μιά Βια Καφέ ντιεἰεε άιμοΒιιε οπιι:ίοιιΠε ΠΜ Βιώ

εοιπ ορροίῖτἰε ὰοοαΡτατἰε εοπεΙυβεβιετιιπτ, οοπιπιἰίἴιιτἱε αποί
Βιιε :ιτοιιο τἰπιὶεΙιιτο ΟΙιγιτιἰεο ρτοοὲ οβάιιέΠε , ιιοοιιἱςοιιαωἰΙ
Μή ρο!Τετ . 5είοιιώοτ:ιω ἱτι Βιι·ιιο ρτοοετοτὶο δτατιιιιιπι Με @Μ
νεΜπιεπτΜΜ, δια ετιιάΒιιΠε οππιρτιιπιἱπιιοοτιιω ε!! εεςιιἱΙῖ

Μπα ροπάιιεει·:ιοοτιιω Γεκμπυοά.Γ:ιπφϊ ΜΙΒ ΕοΙἰ€ἰοὶ ΜΒΜ ροτε
τιιη ΠουΙόσω ίΕ:ιπώρει·ε ι·εάα&ο. Μετα ὶπ αι!ι:εω νο.Ιοε αιιώ
ά:ιπν, -ιπειἱοτ «το ρατικιΜετατω πιειίΕπ·ο εΙεἐμτιτὶοοΙοτοΙιιεοο απ·
απο Βετἑ: ΜηιιΙατιτε; Ρο.ιιΙο εικοσι ίετιιτἱοτἰ, ὶπιΒιιταπι. ντἱειιιο

αιΙςἰε ἰΙΙἰιιεωηἀοτἱ ΜΜΙετατεοπιωεια:ϋ απο απο ίιιΙἰ8ἰτιἱε εο!οτε;
οιιμ;απιεπι'ΡειττιιεξουΙοπιπιωεατωίτι·ερετε ποπ ρα:οτειτ. @ΜΙ
ω:νηοὶει (Μάο $τειιιή ποσο ειιτΞπο ὶιιιπτιὶίΐα·ε&, δ: Ρετ άπο:: Μ·
ι·:ιο(οϋΐτοέωΙά Εοιπιἱ‹ίετἐ ἱιιΓουπαεσρκοΒειεοτὶἐ άς·τειιτο. ωνΜ Με

6:τ€ιξ1Ρτος ΔΜειἀὶιιιεΩτιιὶεΙα ΒἰΙωεἰ Βιιρο6τα , άφτοΙπ:ηΐ:ι·εθ 2ιυόβ
ίο @πάω άτοτΙιτιτώ νιπ'ὶ 8ε.8τειιἰε τι·Ξ8ἰω::ι οιιἱιηιις: 8ειπ:ου:ι Γιώ
ιεΙΤο ηΐῖ`ετοἔοΙξἔὶπιὶεἔἴι1ἴρἰοοἰο, ιριιΜη Με ττιιιἰοτεπι εκἱσπο :ιΙοεάΞ
ΜτηῖΞεπαιιι0ζ`
νοτο-τειιτεωρ1οο ιιυνΞττο μπω €οπῇπεετοΡοβ
ίιιι11υε, ντ ΡετἰΠοε ἰιιΙἱἔἱπἱμάὶτιι5 κατ! Ετ ποιου ρυτοφΨεεψ
«μιανΠι1ΜοοτάοτεεραττξοιὐαΜἰΠἔόὶὶιω,=πτομρ·νἱττεὶε-ΡΜΔΠε,οια
·ἱΒι1ἱ8 Μπι ίεποροποπη 1Π101ω.ΠΠ1
ἱπαὐτοπι ι·οοειάιιπη μιτ
@να ω τοπίΐ:ιω εοε&ωπι ,ζ Ροπὰετἰεἱτιετοωαιτα οοτιίρΜια ίιιίεορἰ8
οκ βἱιὰυτκι5. ἐειιάε πιέΗοπο. Νεοιιο ἑιοε°ίοΙὺπιοιιειιιιἱο ἰ8οἰτἱ::ατΒ9·
Με πεἰΒἰοΜ εστω ινε:ϋπι @πιο εἱιπι όεΕτωσ:Μπιω -νἰοὶ,.ἴρἱτ,ἱτ08
·ιαΜΙ τοΜω: ωφω 2τιωιπω. . ΜΜΕ ίατιιατέαρο:Μαφοωω
2ο Ε8τοσΕο Μο νἰτο 1ηΙὲὶτιιτοτιιω·ψωἑοωι·το· , _ΠΙιιά ποτμΙειψεώ

πω ιοηεώΒοητο νΕάειτοκ ·, οιιοά ἰο νἱτκοἰε @Με εοπτἑἔἱτ Μ·
πιο: ροΜειέε:ιτει:$ο,. .εμιθυπ ὶπετιιοἰΒιιΙΒ οι:οΙιιΓιε: .ξά·ομιοάΒιοι
'Μἱεἐνὶττοοωπ1 ωειιτιιιιω πιο ιιΙΙῆετιἀΒιιειπὰιιω ο!! σ μου” που

@Η τ€πυἱ!ἱἱτηἰ·ἰ€εὶοιὐἱ Β: 6οε:πωιεΙαπω, -Μοοεπτοοπέ νἰτιωιι

- ΙΕττ τοΒΈιιίε @Ι:Μουε.Μρωπιπ,ωω1πωωω·Ηαπιαἱοἑ
·(112.11[Φ> ει·ιι:ιπτυπω πι:Η'σ ο

;·›1 Με " · Ϊ›-:'›·›:σι οἐ Ω:·ΙΥ·-ΜΕ:'

*

Αάσ1οπ!ιάρ1εκκωΜΜ ο ΙοεΒοάκωο·:ΟΙαπω Βάζο:
» =· .

ι.

&

'"

'

` ΑΜΠ

- - ἶΒθ ά77έ.7]θε'θ,' υι ' γ'

.Μαΐ τἰπὰπτα πιατα. αΙΙατιππ. $οΙιιε , ἱππιιἱε, πιετα!!πιπ (π1Ρωμ
τεπιπ :ιΙΙπποπ, νε Εοττιππ α· αυτ επρτιιπι ,_ εμιουἰε ΓρΕτΞεπ αεΜο :
εΙεπποπιιε απΠταπε ἴρἰτἰειππ : τα @ποπ τεπααπετ εαπόείαείτο ,ποπ
τατπεπ πππτε , ίεά οιιαπτιππ ίπΗἱεπ απ οπιπιτποπαπι Ρπι·ἱτιιιιπι εκ

τρἰπιτἱοπεετπ .ΉεΙἰεμιατπ πιιὶιιΓτποε!ἰ
πιατετἰατπ
.
'
- - ( σο ετιιατο

Ρώτα

πω” ΡΦωοτο) ετιιεΞοπΙο ίπππιίΐατπ εοΠοεα ιπ »με (εαπε ταιπεπ,

πε Ποπ πιεταΙΙιιτπ, ίαΙ ίαΙτετπ οπίεπτεεαπάεατ επιπ ετπεἰοπΙο›
τπιππ νε! ειιιατυοτ πεοποτπαπππι τραττο . @ο τετπροτε εΙαρίο,

ὶτετιππ εΧετπρεπιπ τπεταΙΙπτπ ω ττω Μπακ εκαιπὶπα 5 &τε τρία
επίπεπε εκΡετἱετε τπετα!Η τπΜπετειπεπτπιπ. Αττετπιπ είε , επτα!
Με νοεατ Ειπἀεπτἱιια. ΟοΙΙοεα·ειιρτιιτπ , νεΙαΠικ1 πιετα1Ιπιπ ίπ!
ρπιιτοπιπ-επιπ τ6νεΙ τ8 ρατττοιιε ρΙιπποΞ ίπειιρεΠα ορτἰτπε πω

:πατα πω ε εἰπετἰοπα Ι5επτ νε! οΙΕπιπτ ω Γοτπαεε ἀοεἱτπαίὶἱεα
(οΙοίειαιαεοῇΡτἱἰτε επακίΙΜτπϋ1ροπάετε επρ:Παε , επρτἰ, & ρΙππιοϋ
8τἱ8πε , ποπ τατπειιπἰπιἰο, ίαε ειιαπείεετε επιπρΙπτποο ευρτιππ :

@το ταέὶσεΧἰπιεειιρεΙΙαπι ,· = νΙιττεττΕκετατ : -8ε τ11ατπ άεπιιὸ εκαπτἰ
παταω. τω τερει·ἰεε !οπΒε 8ταπὶοτετπ , . ὶεα νε ροππιτε επτα ( φαω
ιπτ τπιππιπτ ρΙιππϋΠπ απταε αΜετἱτἱπ επρεΙΙατὶοπε› πατατα ποπ

ιπο‹:Ιὸ ρτορτἰιππ Ιω επατπ αφή δα ΡΙιππω ροπαιτε τ: (Σι-Μ'αάώεπιπ
Ωω Ρ12Ετέττα8Πε111?ω

` μ .'

·

ν·

` Ϊ απ'

ΉἴΓι.

.

Δ -

Π

πω. €πταποιιαπτ·ίαεΞε Ρετῷε6πιτπ ·πα'τ›εατπ :1ποπ ραιιεἰε παπε
ἱἔπἰειι1οτιιτπὶττυΡτἰοπετπ πα ναίαἰεπἰ εκροίἱτα ἱπιρτοοατἱ , παμε
ρτοτίιιτ νεΕπτ.ατ:1ιιαπι ΙππάΜε ὶ8π1Βιιε επετπείεετε, παω ΠΠ εαπ
πα εΒῖπιιὶα .πετ ναΙἰε :πωπω ἰΙΙαρία εοτπππίεεαπτιιη Εεο ταπιεπ απ
παε!.ΡπτΙοίορπαπεπ ··τπεεποάο ποπαΙαποττεο , δ: ΓαεἰΙὸ απόιιεοτ,νε
απππτεαπι τεπιπΙῖἱιπαεἱ8πὶιιπι ΡαττἱειιΙαε ἱτα [ο ἱπ πιεταΠοτυπι ο
τα: ἱπἰἰππατε, -ντἱΙΙἰεὶπιλρΙἱεαταε δ: ρετιπἰΜ εοπατεαπτ. νε·τππι
απὶΙΙα ταιπ ΡετπτὺεἰπΠτα·, τατπ νετιιίτα ορἱπἰοπε , ·οπαΙνεεα ορ
ρΙεπὶτ, πω Γο1πιπαπ οΡἱπἱοπεπ1 νιι18Ι τετεπτα νταετιιτ,πε Ι8πΞε
ΙειιττατεΞ·επειι π ἱατπ τιππ ρπετὶπιΒιιτιιε ίιιετἰτπ ·, ποπ απεὸ μαπ
ρτε πιο εκρεοΙτο ; Ρτορεετεα τπε‹οτππετπ ρτὶὲιε ἰπ παταω νετίο, φαω
ὶΙΙαιπεκ,απὶπιο επειιτταπι- Εἱεεαεἰἔἱεπττἰε ταποεἰπατἱ. Ρἱπἔαπιπε
πιο!ετπ αΙΙ φαω εκ των) & ΗΒπο εοτπροϋταιπ , πιππίεμιε ιπο!τε 8τα
πἰταεεπτΞπ :ηπα εααιπἱπετππε . ο Τυπι πιοΙεε έΙΙα ίπ ατάεπεἱ τοτπαεε
ταππίίρετ. τεππεαεπτ , πιππ ΙΣΘπιιπιτνἱ . @Με απΓιιπιαεπτ; αυτ ροππα

ε( πετηται: $οττΞ: αἀπὶεἑφοπὸετπ ΙπΓρΙεἰοπεπι τπΒε·πιπτ ἰ8πἰειιΗ κα!
ττοΞεαππιαπτπτ αυτ πωπω , αμε π1πτππαι παταω ΙἱΒπΕ. Παπά: ίκ

.πττπ πι ηπα εααπιἱπεωτ πιοϋα$1Ηπα8ταιπτα.ε , ε: άεμε!αεπάεπιτ
- ·Β'Ι11:·

πια
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ΒΜίπα:Εο Τσ2Ϊ4;

πιεἰοτ:
τ.1ιιίά!ε4:ιέζέ
»σοφά
νίΐεΠεξε
ειΕε1ι1Ι«Έτευε
Ήδηιητιέ, άεωμιιπι
:,Μώτιιιτι .ΞΗἱ·ἰιιςι·ἰτ=.#ΜΙ-Ψ°
είὶ_, ημοάέμ”

ω

@ιί:ιςυετ
επ αΙιςΙωά-ιιι.
εττἰ ει;ιϊτ:ιτει1τ,
ιιεπιιιἱεὶἑιιιἔεο
°
τ;
πω·
ω., 1ιΞειιιεω,ΐϊτζιι1ε
8τειιιΞτ:ιεαπο
ὸειἙιΡτοΙἰἑιτο
, ι>.ΙΙ;:.οε
τ1ιιοά Ρἔτἱτετἱπαἔτς
εΧΡς2ιωςπειε
τρπΨησο.τ
ώ @ειπα

__

Ρτιωιιτπι εἴ: πω; π16τεΕ.Πυφ ΐειυπάιτικ1 ίιιιτ, δςορε Θ” 12ΐιημω η; Ν: .
ιρα.ίΐαι11ϊτιεοτ6 εο2.1τι1τ, 1ι1ττε1ΡοτοεΡἙιιτῖωαεΐἱ8τιὶε ΡετὡἰΠἱ Ρατςὶπκ Ή
ςυΙετ.ἶ απιεΙιΕΠτ , Παω Π ὸἀκετἱτιιιιε :Με 1ειιὶοτ€·;, η1Ημε ωετ;!19 έ~

8τειιιτκεπιξωπιιημιιφ.. Ιειιηνετὁδ ω€ωΙΙιξιτιὶΒιιι' κοψω @με _ ! .
παω· , ατι εοςιιε άιιιτιίιε :ιά :ιΙιςιιοτΙ:ιοτειε άετιπαι-τω , γι ωτΙοτιε με .
τοεΙιιἀἰ ροΙΐιιτπ ὶπτἑιτή πωπω ) ντ]ειιίίΠιπΩΡπτζταΜ ἰΒὶὶειπι όίΒέ _
ὸιιπι ςοπεΙυίο:, 8ε¦τατὶι2ιτεπιτπιἰωεωιιῖἙε6ὶωτοε ; τωιςΙεω παρΜ3:. Ε 4

ναΙεειητ> ΗατεΙυε πι€τα1Π ωαὶρτίεειιηἀἑιφῖίρεεῖεω Βταυὶωέ ,_`ι1ὸα
ςιιἱαἔταμεε Μἰςιιωἰ8πζ1ε.1:ειττὶουΙ2ιιἐὶῷτ2ίιε€ι°ὶιιτ, [αἱ 9ύξαΔτιεςέιξη
Μπι ΡετάειιΜε αΕικτ ὶειιὶωτε ειωἰίετὶτ. ”

“

>

Ή

π'

- τ

Μαιι?. ἰτιεειιἰοεἐ .τχεοεὶτιιτυιη : 'Βιμ νετἱτ:ιε ρι·οτΓιιες:οη8τιιπ, › γ_
ποπ ίατι€ίειο .ν @ως επι1οήέ νεΙιεπιἐπτἰεὶ τιι;τα1Ιζε:ειπι€ω !2.-ιρϊέιατιιιηϋΕ .
:ἔκ ΐοοΒιε, αυτ @άσε Μαΐ:: τεε©άμπτιιιέ8ε '1ἔ?εἑ@ιι·ιττα:ό :μιση αυτι
αΕ:έεςρπ1 ετ€πιιιι:,.ῖ
ια;,: ὶτι Μαιο
· ω απ. '
τυπι
Ιοι:ιι1ηΐιίεεέ)βΕτΞ
Νοτπιειιὲ;
ΪἰωΙΙεεἰἔιπἰειιΙΗ
δε' ειιπ,ζ
ηιιὶὸὲπυΐκιεἰοτε
εοΡἱἔὶ @το ΜΜἘΗΗΜΜΡΙἱ£ιιἀἱτι€ πιο.ϊοτε ; έχιιἱ Ρεορτε·ται ,. Ή @το -«

Ιειιἰοτεε, ΜΜΜ: , - πΜτα ιτιαΒῖε· @καιω ἔταμἰωτσὶι·ὶιἶιπ:ιὶοιιετεὲιη
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'Ηετ:ΙτάΜ @Με ροτιάετἱε- ω. Με ; έτει ιτε.ωειιντ Γερτ;εω .ϊεωΡ:μ_
Ια δε :ιώρΙἑιιε-ἰπ εειΙεεπτ υΒε:εδαπποηιιετία ίιιεῇηι;,_ (ΜΙΒ νε:ὸ
εποε ΞΙΠιι©(·εμισάΡΙιιωΒ18ι εΧτίτιέΕΕ ΡΙιιπιωει; ειέχτεεετιι-αι .Με
τσακ γ Έοπεζιιε ίπ·@η ή επζωηίπατεω1φεερτεΙιεηία Με ίρει:ίδω,
8ταΜ:πε @Με ίΙσεειδώ 8τ:ιυιτ:ιτε ΡΙεττιΒΗΟΜιιε 8:ειψά:ιε Δι:Ια·Φιε
πιοΓε(ρπεΗ ἔτειπἰἔατειτεείἰθ Ρτσε.ίπάδα 2. σεξ:: έ. ίιι!κΗσε ν6τόΕυιΜ

`€αΙοἰεἔται1ιτω ιπι1επτε είὶἴοϊιιπι ντε Μ. π.: Ἐκ ειπα ‹ ΜαεΔε.
ΡτεΙιειιόάει!τ (Εδώ: Π; ε_ΜεεειΙΙ5τ; ΒΔ 18;ύε ε%τε8,πιιπηΙ · :ιόςΜιιιτι

ςΙιιἱάειτι ίιιιΠε· πιετ:ιΙζο ει!ιε1ιιιά, πυρά πι ε.€τεεπιιιε δε, ειπα πω!
ωΙίωυοαΜπατ,. Μπι τ;ιπ1επτ ιΙΙιιάΕιάἀἑὶΜϋποΝτη5α πιεττιΙΙἱ

ιὶαοωαπτιτπαιιῶ_ΠΒΜειιιτιΞΡἑἰεπιετιι1Γο; ντρο.τε Ιεπωζιω παρά μ εε»
ΜΒΜ: 8πάιίωτοπι .. 1-Ιαπωεεω ίΡεεἰἰἶεαε 8ι·:1ιιίτε.αίε πι€ιτ:ιτίοπεπι
Μ. δώσε ΡΕι1τπΒίσΒΙετιιο.τ:ιω· ,.. Τετἰε ΡτοΒειΒΠί εοπίεάαπίεΧΗΗωτο
τε ροΠι1πιιιε εοπτΕε!Πε ετἱεπι Ιιιττιζπεε ευρρεε, .πεειιιε ει:8εωεεε, ἰτι
πιιἰΒιιεἔπιεπἰίείὲιιε πωπω· αρΡετιιιτ·..` Πειτιιίε :ιάΙιιιε Ξπεετωπι Με?

Μα έ! νττἱιπιἱἔιὶειιΜὶΠ1[ιιΔΡτετιπιτπτέε;:ιώετεεΠατ αεκ: Μο Ην
;ίΐιπο ω Μ φιο νὶιιὶηιιιἐ,_8ε εκΡετὶπιειιτπ ἱΙιΙἱἱτιΙΞωιιεε (δι,εωειά1ποε

Με επἱιιπε€πεΞιτεοιὶϊἱωἱΙὶ`:μ€:ε αεφιε 8τέι1ὶὸιετιι,, ιιεη;με Ιειιἰοτεπι
ιΠοΗτωε ,_ 'θεό τ;ιτηεπΒοτείΕ 5: ν;ρΙιιτὶππιιε. αει· ἱιιΙεειιτὶιπτιιιιτιεοω

σεΙϊιιε έιαϊΙιε εοπίὶἰΡατυε€ὲ;ιιιῇὸτ .Ηξιε;;έέε που: εοαιΒΙΡεικο ε. νε Μ.
·- οΙΠΒιιη1ιι€ξΗειτο:ψ νέάεάτιιισά ή ςιιοε ετΜ:τι. ιιέτε Με ποΙΈϊο: ετω
ΜοτεεΒιώτοε ε:δΒΜο· , ι1ιι:ιπιιιΜπ ειΙτἰΠἶπιο.ιτιοιιτε ὶΙιΗΞιτ1ίιιἰΠεπτ·
.ω εειΜώπιο82Ιεἐιἱστἰἰ,χπεςιιε. 1πυε·.:ιάάιΜΗ :: Ιω: μέτα ςιιιἱιὶ;

ΈτσΗίΒε: ἰΒιιἰεΔΙό.θ ίιιαρπερμΕάεταπειειιτε'ίΙειιΕο&εωετε 1· πω; εεπέ
Με ἔμιιἱοτεε 5. .εἄεοΡἰἔ άεπιπαι. ἰιι. πιετ:ιΙΠ Ροτοε εοιπέετἱ @τ ΒΙιι-- ρ

:ΜΜΜ πιειτετἰεε ΠιεπειιίβΠΐωσ Ιρωο1ο εοΠοαιτυπι εΧἱἔε.::. ημΙιἰτε;
«Με ὁ. εεηττο€;ειιιζι:Φω ςμἐιπι εἱιτιιπΒιιυε Μέ: ωἰτιιιε ΜΒεπε. ΠΙδε·
τετἱὲε ἰιτπισΙε ΡΜ Ρ· @::.ριτοΗτετΒἱίεε παμε είΜωοε!Ι?_εΧΡετΞωεπ68 πε ΡΜ; ιεςιια·ττἱβιι:ιτιιτ ,Ϊ εειιιεκιάιιτπ; _ πεεπΗ.Βιετωπ. εεζι·ιξεάιι

απο εκ ψ ε:1Είειιά2.ττι εεπΓεο :: ΝοιιΙ επίπι ,' @Μια πιιιΙτεΓωτ, εμε·
εποε Β111υωεΡτοΒιιΒἰΙἰτετε: πιαἔτιᾶ',. νε ιιίεΒ:ιε (Χεετο. ίπ ΑεαάεαιΞ
681 γ 8εεϊεπεςιιε #οΒ. ειιιεωΙΙΒετ οΒΕε&εω · άίΙδειιΜ.τεω: τεῆεἱεοά:ι _
(Με :Η πειω·ίϊπι;Πο :ΜΒΜ εΧρετἰπιεπιτο άἱάἱεἱιηιιε Μι με :ιεΙ·επι
οοπτΜΕπιτί, ντειιμι:ε· ;·ειιιίωτεπι Γι:Ρε:ετ,__ ποτιἔἶὶ£ὶ1ἔέ1ἄπ1ὶττετ1ἀΠπ1
οοσ8είξοε ἰ8μἱειι1οεἔετἰ[:ιἔτε 8μιιήοτεε,β Ιῖοἔυ!ἰ Ποτ Γεειιπάωτι Γρε- .
εἱεπι
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οέμωπεσ σωεε .
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Μοεποΐσ:€πάα νάὶτετἱε νεΠἰ8ὶα.. Απ Ϊἀεὸ-·Ζ ωαΕιειιτε`Γιι:Σ @πε
οιτΕε 8τειιἱιατο) ρΙιιτι1Μ εειΙκ ιπ:ιιοι·επι ω ειἔτε οΒτιπιιἰτ 8ἐαιιὶτε2εω
ΑΒίοΙιιτειω ,1 ἰιιεηιιεἱ νετὸ πιὶποτετι1 €ταιιἰτιιτεπι $ρεείΠοαπη @α
ΟΧ€ΞΙΙ1ΙΕ28ΧΙΪΦΩΙΩΙ°ἱ8Ϊ-Π ωστο.ΙΙσωπετοιιΙω :1ΙΙηιι:ιε ειτιρΙἰοτςε,ςιιΖιω

ςσέτσέή Η ΜΒ ημεεαπ ὶΒτιἱειιΠ ττιεικἰὲιιἐ τιιοΒΠεε ,· ίαΜοήτ ρατώσε
Ια 8ἔϊἰ8 Επι τοτοττέἱ ΜΒΜ 5 «μή Μ αἔτεςιιἰἀεπι ω: 11ι1Πατικ γεια-αἱ
πιἱοἰπιὲ εοπΓρἰειιεπι^ᾶ1ΙΙὶωἰΙὶτιιἀὶπεω ΓιιιΒε:ιτ 5 5η αφή «πιεσε
ίσα»
ΙειιΙτατεπι.Ι;:Ι:..·~
ΡΓ9Φω,
56% ίτια:.ΙΕ ειτςιιε
ἰἔπἰέυΙοτιιπὐΡοπὸτι;
€ΧτοτειΕΡ
:.·› ζω' _.
ν . 3·:ι ·~ ΠΠ :δΞ:;ρ
.ἴ'
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Μειωσα ·Ρ1·ονίσε ἱτα ΕΝ: ,· Μ: :ιἰε , · - ρετίιιαίιιω;ΜΜο ; 7 πιο» € Μ»

πιω Μα: ωφαΙωέσω αΙϊεηίιιμϊ (εκτοτςιιστοπο, ΜΒ επωοωατατ3:
ατἔαωετιτὶε· τοπίοιπάεπτ 5' › ςιιΞΕι;ιε ω:Ιώαο6τ ,. Μ: .κ.ι·εά;ιω ὶΒιὶεπι

οπιτιὶιιπι ίιιΒΙιιπειτοπι Μικτό νώιιετΠε:ιτεπι εοι1ίἱἰ-τιιεπτἱιΙω ψω
τοτυπ18τ:ιαΜπιαπιεπε, 2.Ε(1ιι€ ΠΠ ΙιτΗττιιιπι ὸεὶκτἰ Ιοοιιπι ἱτι Βγ
Βεππατε· εΙειικ·ιιτ:ιτΙ . (Σπιτι αύτη ΤοΠπτίε , Αςιι:ιτιιττι , & Αἔτἱε στ..

ιΙἰτιεπι ιτκιιιἰΈσἐὶὸ τεπεε.πιιιε , ποπ ΜΗ ίιιρτθπιυε αυτάκιθωιιε Ιοειιε
18τή τοΙἰιμιιιε·είξ. Ατ Γυρω πιέτεκπ Ι8=πἱε ἴιιιιρτε4ιιασιιτἐ ιπακἱιἱιἔ
ορε:τοΠ εΙσπιεικβπι οοιιΐιί'α·τε οτἱοίτιιτι έπιιΙΙο :ιτΒιιιπετινόσ ειπε εἰ
αιΙοι·ο Ιια:ε ὶτιίετὶοι·α Εοιιωτό 5..:1ιιτ ἐ Με ποάιιι·πο.ε τε·πεΒταε άΠειυ

τΞειιτε, αυτ ὲΝατιιτω:ἑτιἀἰ8ετιιἱἐ, ρετὶεο Γυειάετιιτ: ΝΞΙΙΙΓοττὲ ω
τ:ιτπίπιι εοτιίἱΙἰο ὶΜ ωη!Ητυεμπι Ι8πεπι δπ8:ιτιιιιε , ·.9τριιΙΙιιω Γρα
τἱιιπι ἰωιιιε τοΙὶιιςιι:ι:ππΞὶΤειὶτ·βιοεπιιιιιιμε :ιΒιιι1&:€αρΙετΒ ροτ€ίἰ:

. ιιἑτΙιιτιατὶτοἔὶοτιἱ Ηηἱτἱτἱπιε. Ω6τιττει νετὸηιιὶ ι'ιεΐεΜαβοτίΙΒΜπω
, τα ειιτι6Με 8έέπετιώ άειί'ίτιιπ1επτωπΝαςιιτοε εΙΤε (:2Ιοτατη (ἶοἰ0τἱ€
ο1·ίΒΒιεττι απ: ΙΒικ @ή 5 δ1,<;οἱε εΕΒεαεἱεατειπΊοπΘὲ.είῖοιτἰεἰοτοιμ , Π
εσπιδείΕικίιιο:Ιτ, ·ςιτεϊπ1 δ ώΙΕρ:ιςυε2 Μο.Ξοτε ὶ8ὶι~ιιτ ρεοιιὶάετιεἱἐ,
ι·ετιιπι· ·οετιωϊ. Νατιιτἐ ΜΜωπα.μΕεωα.Ο;ϋΞε @απατα Με

σὲ ΤεΙΙιπὶε πάστα Ι8:ιεττι οοτκΙιΠἰτ5 φωτ; ίἱ·ἱΙἰιἱιτιχἰπΉεκτι·ε1τιο
εΙοπιειιτετὶε $γἰὶεπωτἰε :ικτιβίτιι€1άτιπ1ΡΙΜωΦωε ἀΙΙιιωτιιττι τα»
αμκ άΜυίιιπι€π6πέΠετ. ντςιιἰ‹τΙ ετιίιτι,] Πεοφοται ἰ€:;ἑ ΜΜΜ Μι
@Με Πω σ:: ε1€πτεοτοτυττι Ρετιτιἱίἰὶοιπο8ἰἔτιυοτιιτ ,παΜο. Ημα

μ:ιΙΙο Γερο5τωε ίἔΜε Μια είδε: €ιάαοεαοάω. , πιτ ιὶ€ι118πιἐτιιιΒ2$
Έρώτιατωτι Ιειτοϋωε εοπττιιάττετατ , =ειιιπ ρο:Πεπϊσ όπωρτωεβ

πιο ΡωεΡεο «κ έ, ΓασἱΙὶμΓςικ· ει.ιπι εοεταὶ; ωὶἴοειΦ λ %.~20411:~
ΡςτατὶΡ- 'κ
|

> 1 κ Η κ. ~

ι.

έ' ,.·Α._

ιὶὶΞω·ιἔ›:

Παπά @και ςμιἰἀτωὶπ Ιιιιἰιιε, ιμιοπτ Πκ.σΙττιιυε, εΤοϋ.ί «κι»
. ¦ττο·:ιἀΜἰΦτἱττ›ιιε·, εμιἐειιτηιιοῶἰὲοτιίἱἱτιιτιιφ Η28έήοί-κ :πωπω
ωκοκαιΒΕεταυε: τι; νετὸ, Ωί:ιάενάόεο;ποιι 1Ειυπ.άΜ Μ
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Ρέτ:Βτἱπαπι, Μ! [εάεπι ίὶαΒἱΙ€πι&άοππἰοἰΙὶαιπ σε:ταπι οι πεταει::
ἱπίἱἰτατο Ιπιαεπτεκπ :ιἔποΓεἱε .
Μπαι·. Α8ποίεο(απθ; πειτπἱἔπε, Με ποίρεε Πε ἱπ τει·τοεεεπ>

πο, ίἱαεἰπὸἱεεπει, εεςαέ τοτπαετἰροίἶεὶπιρἱοε ποια-ο ποπ νΜετ ί
(Μοό Παα:ιιπ οἄιεἱεπ‹ὶὶ ἴαεαΙτειτειπ τπ:αοτειπ ρτορτιαε Ιοεαε ω
παοκ ροτ€ίὶ (ςαἰἴςιιε ΓάΠεςτ πατα ΐακ ίοττὶοτ είΪε νιόετατ) [εὸεε

ντἱααε ΠΙαἰ8πἰε ρι·ορτί:ι ἀἰεεπό:ι είὶ , ναί Ϊαιπτπα:π εΠἱεειεὶτετειπ ἱπ
α:οΙετατοε εκεται·ε ΡτιικΠεατατ. Ιπτετίε πικαπ παειτα αρτὶίῖἱιπθ εο
παττεπτ παπα Βοπίτπε εατπ Ια!ΙΜέ , Η , παω επ τεοταπι ἴαρρΙἱ

εὶαππ , πιω Ρατἱτετ τρώω Νατατα: εοππποὸὶε ντἱΙἱτατἱςαε Ϊεταἱατ.
ΝαΙαε 5απαπ:ε ι>πτω εοπίε·πταπεαπι νΜετατ , φαί ίοΙαππ ὶπ
ροεπιιτπ εοπόπα8 ίαετΞτΞΠείεπίε, ρετἱπτΙε ειτςαε, Η παΙΙ.ι Γατατα

ίιιΜετ ΑπἔεΙοταπι πω: ποιπὶπαιπ εαΙρα, τεΠαε ἰπτείὶἰπο ὶ8πε αποτο:
ὁ€ΒαἰίἴετἙατεοτ ἱπ εταεἰαπὸἱε ἀειπππατὶε πιαΙτα ρπετεςπειτατειπι εσπ
τὶπΒοτε Με αιιαΙετπ , Μ! Μα τποὸὶε , παο: ΤπεοΙο8ὶε επίμ
τιιπά:ι τ€Ιὶπςαὶτπαε ; πω” τ:ιτποπ ρτοπὶΒετ, ααἱπἱὸεπι ἰΡἴεἱ8πἰε
Νειτατεε ἀεει·οτἱε οβίααπόαπε τεΙΙα:Ξε_νἰΓεετα ίαο αιΙοτε ίοαεειτ,

& εοιαπι , παω Ια ίοεαπΙε εἱἔπαπτατ , οοτροταιπ οτταπι Ιστο
πιοααιτ.
_
.
'
Β:ιπ:Ι. Αίατοι·απι νὶττατε, :ισ ροτἱΙῖἰπιἰιπι $οΙἱε,ἔεπετατἱ παμε
€:οπετοίοετο τπετειΙΙ:ι δ: εοεαεπι ίοΠἱΙἰει ρΙετἱειαε εκὶΙὶἱππιπτ, παώ
νε ΡΙ:ιποτεε ἰρίῖ τπετειΙΗε πωπω ίεσετἱπτ παώ απεΙο8ἰε: τα ἰΠἱε
εε·πεπε εΙιιτίωτεπι άεττ:ι.Με ἰπίετπο ἱ8πἱ οΒίεαταπι εοταπι οτίΒί
παπι :ιὸΪετἰΒεπε .
Μπακ. ΟεαιΠαεταπτ πατα τοτἱεε ἱπ ραΜΜε ΡπἱΙοὶ-ορποταπι
ὸἱί-ΡατατἱοπὶΒαε ααεΠεπα , 8.αι·αιπίππιπε Μετα νἰἴεετἱΒαε ὁ. δο!ο
Βεπετατἰ; δ: Με ααΜεπι τοΙετιιΒἱΙἰἱιε.ὸἱεετεπτατ, Η ΒοΗε δι Πάο
ταπι ωφὶτατἰοπεε όσοτίαπι ἰπ τοπικ παταω @παώ μιτοατπτατ , εκ

τιαε ε:: τεττεπὶε ραττὶεαΙἰεΒε Πάετείε πεΙὶτὶΒαε πα:ταΠο. εοιπροπἰ: `
5εά ειδποπεκπ οπιπαπ ο.ΙΙ:οτιππ αιΙοπ ειπτιαεΙαεΞ :ια αΠααίΒαε τα
Βαἱ, πα ἱΠα‹! είἱ, ααα!. ἴειτἱε ππτατἰ παππααπι Ροπή. @στα
επὶπι ααὶΓςαε σα , ααΠ8ποι·ετ :Παω δοΙΞε εΙατἰΠἱπι:ὶ ( κα: (α: τοϋ
πα1ε πω. τειοαιιπ) π:: τταπίαετίαπι παΜεπι ώείταιπ, πα!απι ω

τω: α:πτεποερεάεε, ΡεπεττειτΙ τοΙΙαι·επι , 'ντροτε παπἰιπἐ ΡετίαΕ
εαπιπ9 ῳω νετὸ ω α.Ι6τεπι αττὶπετ , Με :ια πε ἰιπΡετπαε πω·
Χἰτπἐ νεΙὶαι,ντ , ειπα δοΙοείπααε ἰεταεπτἰΠἱιπἑ τεπαπι νεταοτσ.α,

ἰαΒετοπτ Γαααπἐ άΞΙΞ8επταϊ ω; εεΙετἰτεια: ίαοΕκπι €Ιΐοόί ραα!ο ατο
ίιιπεαοκιπ , ρααιρεάσε Κα; παπα εκαειπο.πι παπι 8Ιεω.ιπ Μα»

απο

7ο

·

ΒῇΞπαιΖο Τεπἰα.

ετττο&επτεε ἴεἰρΠ άοεεταπ, @Μάο 5οΙὶε το.Ιοτε τεΠιιτεάι °ρετ-?
υειάεπτε ΡτοΒαΒὶΠτετοΡἰτιειτιάιιω ω, Ες1ιιἰὸειτι,ἔ:ιτεοτ ,, Μ πιο;
το.ΙΙοτι.ιπι ωιιετο:ιεπιιτηπειω ά:ίατοδ.ά , υηα; 2Ιε:ξί1ε_ 1ει:τ:ιρι_Ρερς
παώ ςιιἑὶπ1 άοιπείΗαι Ιιγρο8αει , ·τιιιτι:ιΠηιιειπάο τμίΙίο:ιτιεττ ταπ

τιιπι ροτι·ὸ εΙ›ώ , ντ ίωτιπιπέι ωίΙατοεΙΞςτιῖὰωΙοτἱεὶΒῖ_ραι·‹έἰΡετειπ,
ντ ροτἰὶιε ἰτιὸέ πω εἰτὸ ρτοΗρετε εο:ιάιιε ίιιετΞτη, πιο ΒόΒοτε ιιἱιηἰο
εοττεΡτιιε νεΙετιιᾶἱκιἰεὶτιτεἔτἱτατεπιΉπιπύουετοπι. ΌεΕΒυπτ ἱ8ὶτιιι:

.πιἰΜ ν€ιιὶ:ιω ΡΙιὶΙοίφρὶιὶ Μ, ··91Ιοἄ.δοἱἱ5 ·αιΙοτειιι ΔιάΙτυορτοίιιη
ὸἰἰιε τει·τατηρεττπω.τε πω ει·εᾶιιπι. @β νετὸἑἰιι-ειΒἀΜὶ ΙΜ και:
ι·εἔἱοτιοεοιιτὶη8ετ , πουεώυπάε ε€ττἰἰιε άΙΓι:ετε ΡοίΤιιτωιε, ςιιιἑιπι.
οι ψ, ςμύπιεω11οτιιω!οάΙοειε τωτἰοίἰὲιε Ρετιι€ΙΙὶΒἐτιιπτ ·: [στα-τα
Μ.ε €ώπω1ιΙΙΙ:ι άερι:είδοτ τ:ειαετη:ι Ξιπι1οτι1ἰτ_; .απο Ηυάρρε τεΙΙιπΞε

νἰΪοετει απο :ΜΒ Π:τιιτ:ιτετιπ , ΜΗ ορετα ρτστέωπ ῳυετ€τοτ. ·Οιτιι1εε
:ιιιτεπι , ςιιοδειιικ1ικ: 'Ιειςετἱω ὰ: ΙιπἰιιΤπιοΜοὲὶὶπἱεὅΞΐἱ-εππτ€ε, ίιι=

Ρτεττιατ.τεΠι1τἱετ:ἔἰοιπἰΜΒΜ , Ξυίετἰοτἱ τεροτοτυ ρτἰωὲιπι-, ὸεὶτιᾶο
αιΙοτειπ, -ηιιἰ τΙΈι1Πιτι .εη8είεἰτ, ττ1Βιιιιιιτ: ·&ΤρεαΜέπι ΗιιπΞετὶ4
εεε :ιιιΜοάΞ:ιαε άεΓει·ΙΙππε Ισ: Βεμρ€ὶίὶαΪΜοτἶιιιιέἱπ Βάα2Ισπε έα·Ιοσί:
διιίπε:·πιπεϊ: επΗεέώ ;ιά ταπι , · απο Ι·ώρΙϊτ Μιυιάἰ 8ιιὐἰαπατἰ:
(1πάτουιιαω (Ρειδ.: 3 π.) :ιο.ττ:ιτ ο ὸὲρτεΙιετιάὶίἔ›€ Μωβ: 1ι1Πο τε
8ὶοτιε:Μ 1ὶιρττῖοτ€πι @πιο ἔτἱ8ἱὸἰΙῖἱιι1ειτινΙ-ςιιε ;ιά Ρεάοε 48ο τὶτεἰ
2ο: ;> :4,Ιώ15 έείαπόοηέἰ οι:ειιττΜο.εο!οτεπι, 11ι1Ι·νωπε εὸ αετζοτ Πι

ὶτιΓετὶοἐἰΒ1ι5 .ίρύΙσι1εοςρπΕώυε ΤειιτἰὁΒειτιιτ , νε εΙΐοὸἱεικὶἰ Μ.›οτεπι
[ιιίεζρετε που ροΙίετιτ σΡε::ιτἰῇ ..τιἰ-ίἰ_πιιᾶἱ ἐ Η ;Ιιιοά ἱι1 οπιιιἱ Με Ηπα
σατιοεΈοὸὶπιὶε σΜάιιατΙ.τεΠατατ. Ἡὶε οπιιιἱιιο .ο.ΙΒΜαΐιιπτ, τμ::
Εεήρβτ Ισ: άοΒ:5ιήοιιε ῖΓγ;οοὶτιἰῇ ΟΙιγιπἰεΙ ΙΙΒ. Με;» 14..Όαπτ πω»,
' _|ἰιιςιιιτ:, ΒΜπου·ί_.:#α:ε, π: ΗΙιπ84%ί2 , Μθιἰἰ0 ΜΙΖΙἱα›·ἰ Μ δώσω
π£;χ_, πι απ8επ:ἰ _/ϋάίπ4Μ πύ|ίε 9"πεπ1ο: σῖπἶ::›· ι·ιιύξΙο: φτο

|πηβρρη ά_/λ·πόί συπ-; ά /ο[ινί?ια:,-9πί σ&];4ΜΜΜ-Μύ140% @Μή
·υώίύπω ·ύ·1Ρ σ·ξίπε!Μσ φυσιιΙί 1σάοΜέππϊ 1 ἄἰἐἰσῖ;-ἔϊ/”α]σοττ: νω
πσπαἰεωὶ :απο Τσππ.ε_¦πι·4ιινπ2σπ_]ας[ιω_|ῖεππἰ , #σοτι4Μψ4Ρ |:4τ

σε,·πα:ω θ· ψ/ὁ/υπε: , ,ΙΙ ;/ιι&ἰΙὸτπ:σσἰα›ι:, ·σκ:ἰπ8ιισπ: α|ί4ιαΜ
ω. παπα τσαμπα

, έκ σοκἰση Ιαν ἰἰἰο:·ὐαἰἰ:ιι: .κάραπές:ε:_/ο

ωἰἰπι ύωπσβυπ_, φωσ Μαϊ αν1:48α .ύψη υ!σέ_βιαι_:. -, ·το‹υΖιι?ε;ο:
)°θΡθήή.

. - ·

η

. __

·

·

·

-:.@εΡτοΡτοιωιέΜε κ2Μετιιτ ιι·εΙΞ6Ιιιε:ιωΒἙἔεμἀὶ Ιοςιιε , Ανττϋ.ω ἐ›.
5οΙ:5Βεπ :Πο Ι8ηε_,.κςμειῦὰΩοτἀοτεττετ, ·ε:αΙοτάΠε οτἱΒΙκιοπι άυ

σιτ$ τω Ρετ νεποεκ1Μιπάετιιτ, ζραττὶοωειίςιις εοπιπιὶίεειιτ;, α:
·φέβικ ίοίΐιβεκσθωτ, 'ΕΜ 98 '1110ταΠρω 41ιτΜ€τΜΜ › να

'

το·

_ ΦΕ· ίέπί.τίοσω - _
ωωω«,·6αεεΧ ΙαΡἱὰιιω :Με ωειτοιοτιιω ,; ὑπὸ ει: @ΜΜΜ

@το Μπακ.. ΟιιπιεεπὶπιτεΙΙμε·οπιοἰ, νειύοςειο ῇΒΕτὶΕυοτετΒ.
82_ΙΜΠ ): 8ώμ1ΒΙιωωτικ>οοε2ε· τείει;τεμ Πε % ατομο 1τ101ι1ε οποιου

Ιοε·ία ροΠῖω Ειιιι11οτί ωιια:, Μο·ν£‹:εΙο:ἰεὶτι.νομοκιπιο.ττο
φ.ιι:ιτυε άιιπιππουετιιτ,·πιοώ ίιιΙΡΙ1ιιτΙε ,_ -πιο‹ὶὸ [Με ΡειττὶοιιΙ2ε5.
π1οόὸ-ἴρὶτἰτιιε οί'ίσιάίτε φιέβιιώπ1Βυ:ιτυ: .. (Σωτημανι€απτο απ»
Ιοτε ίοΠίοίωτιιε νἐιροτ @οι απο £οίτξειιιιττι: 8:τιεπαίοετιιε ὶιιοἰάειτ

ἱαοοἔππτυπι·$ιμρουτ , απο ἰωδιιΙεπι. ΓΡΜ::ΙΒιι.ε. μπε δώιιΙΡΙ1ιιτί
εοπετιιιιπι, ίεωω-οεπιοοωΡΜ&ωτοτε δε; ΡΒιιΙαοοι. οΧοοοοιιιι
τω· , ποια: εοπτιππιίεσπυιτειάεο·,· κατ· δοθώ; ιιωιυπιτ:ιεε ρ:ιττιοιιΜε ,ο πάτα Ιοοικιτ ε” εοιιτιάτειἱαπι·,ςὶἱίετἰπιὶτιο.οττιηἰ :αποτο ,οὶίοετ

οἱ· ιπεςμεειπιτω 8:.Επιενο:ιτιι τοοιροτειιτιιτ. ιπατιιεαιιιεξνατὶἰιτιιεἔμε εκατε:ιΕπιοτ:1Πιιτυ. ρω «κατάοπτιειιΙειτωπ οοωροιιαπωω-ίΡε:ιο.Θεα!
Π Ρ:ιτάουΙ2.τυπι ΒιιΞ.ιιίωοεΠ[ εοωΒοοεπποιω. μπω;» εοιπἰεοήτ
αε1Βος6. ι·μιο.άειοίι . Μὶοεειιὲ(`ι ( οιιξει Έοττειίΐο ποτιί::ζήενίΗοφ ἰΒἰ εκετ-+

απ: ΡοτεΙὶ ιπτετιοι:εεΙοτιε .ο:ι8ο) νε!ιιοιι:ι:·ωτοριεϊ ΐροειοε;ειΙιομε..
ίυρρετατ ( ΡιιτιιίιιΙΡ1ιιιτα ειιτίΡιτιτιιω) ομοσ: τεΙιου.ιε ίοτειοΒιιε με»
κατά; ροττἰοιιο πόροπιάε:ιτ, τιιάίωσιτιιω·.ωεωΠ1 εοπίατεΗ: ,ο :πιο

Ργτἱτεε , ν σο ΜατσΒώτιι:· ΙὰοιτιομοἀοεατσἱεἔοπὐὶΒιιε, απ:
Ιοἐἰεὶ ίετιιειτἔ, οίαετιώιπι·.. Ετ ομία ποιπωφιε.εαάειπ ίοεώεε, :πιτ
μι: εορία τεραιτιιτ. οττιιιὶιιωτΡεττΡειιΙατιιπι·,, φ1ε1:2Βί12;!Μ©12άΒί

Βιιετκἱιιιτι ;ι1Εομοά'ίοΙΐιΙο.πιπ·ιπετε.Παιτμ ἱὰοὸ Ποπ οοῖτιἱε ίεττ οπικιία
τω” δειώει ίοΙΒΜτιοπιιάὲὸ`οτοοιιΙ ἔι-ίιιοετίἱ£ὶ€1εΠΙιτὶε,εΙἰ:1 ίπ Ετο- ο
Β1πςΙΙοτο·Ποιι 8ςπετειιιωτ μ.
.
Βειτιάζ.. Ηπα τατἰοεἑιιατὶο- ΠΜ! ΙιαΒετανἰἀὲτιιτ:ἰοετοὰὶΒὶΙο·.·ειυτ·
πιοΐιιτάΕιττι ε Η ετώπίιιβώτο ἱἔπο·ε:ιΙεπτἰΒιιε ἰωναίῖε .εοπεΙιιίοε: οι·
σ.ττε·ΡΙοτεε ίροείεε Ηι·-νωιτι:τεπιρει·ωτοτ, δε. ντιο εοάεταφιε αν
Ιοι·ο. ΈιιτοΙ ζΡΒΙΙοΒΡΒὶοὶ , . οιιἱιιε ίοτπὶ‹:ὶ ·ΡΙιιτο. ΜΗ ιιΙἰῇε: Δημ: ·σ.Ιῆε
ΙιετΒἱε: τείέττει ἱ ετιιιπιιι·,, ν:ιτϋ δςορΡοίἱτἰε νἱτὶΒιιε. Ρπεάξά: Ιὶομοτοε:οκτω:ιπτιιτ ; ποπ νἰἀοο,_οιιτγίἱπιἱΙο· ι1ώάμαΪΒ.το ποπ

Ρ€5ιε ἰπιετὶο:-· Με Ξ8τιἰε ὁ.. Νετιιτὲ`. ΞπιΙε τσιπ:: 1:·.τεΒοε. ἐιι-=
ο πε
·
ο
.
Μουτ. Μ τεπιΡοτεντἰομεὶπ.(ΖΙ:Υπιίοειταω εκτἱΠατἰοιιαπτ πιεσε
τἰοπεπιὶποἰῶΜ , δε.ίιιίεεΡα ::ιιιίζε , . ρτοΡοίῖτεεοιιε ·Γειιτοπιώεποπ
ίρετηοοάοπι :ιτεμπιεκπιιπι ίιιρρεὸ1τὲίὶὶ . €ξιο.ιτ1 πιιιΙτοε τοπμια:
ΡετρετιιιιαιΉε οὶτειιὶτιιε , διοιισ.Π οτΒὶεεοιιιιτιιπι ει: ἰοτιτἱουε ρα

:Νοε δ: Ηιιπιὶιι:ι ἱτι ω:ιτε ἀἰΙεὡεπ:ἐιιω, :κοπο Ξτει·ιιαι οι πιω ω

ίοητοε ΓθάθΙΙΙΒάΠΠΠ Νοσιοοιιἰρρε «Κ, εμ ε:: πιω Ρα τσοκ αιι
·

›
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:
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175.
Βιπἔττατἱσ Ταύτα.
πιεπΙοε άετἱιιαταπι πι τοπτε8 αειιιαπι πεεετι αΙἱοππΞπὶατιι το: ία
ι:πΙαιπΗπεπτιππαιπ τπατειττιπιεπίπ αειιιατιιττι α:ορπε, τπτεΙΙιει ποπ

ΡοτεΙὶ , Πιιατε ποπ τετιιιπάατετ . ει εππτι .φπα ειιττοίπιε ατι εα1ειιΙοε
τειιοεατε εοπετιιτ , τιιιαπτατιι :κραταω ντιπ πι ιπατε ιπίετατιτ Μετα
Ια Βιιττιιπα απτιο νπο , τιπτι άιίριετατ, τιιιατιταττιταττι Ρετ ίεκαεττιτα

δ: επ απιρΙιιιείεεεπΙ.α ιππει:ετιπτ, ατΡπε εΙετιιιιιτι οτπππιτπ πουτσ
τιιττι αερα πι ττιατε ιαπι Μαρί-π ἰπ ιιττιτπαττι νπατπ εοπ8ετατ,πιιΙ
Με άιιΒιτο, (μπι ιπιτπετιπιτπ τμιοάτιατπ αειιιατ·ιιιπ αάάιταιπετιτπιπ α

ιππεπτιιτπείιτ, φωτ! απτπιποτιιτιιΙπ:οτιιπιτιπεετταπίἱπτετ. (ῖιππ
νετὸ πιιΙΙιππ ταδτιιτπ σε πιατιειπετειπεπτιιττι, παμε αΙὶιιπτΙε επο

εατι πικαπ ει: τετταε νιίεει·πιιια ( ειπα πιω ειτΙιαιιΙτα εΙΤετιτ) ταπτα
αςιιατιιιτι τοπια πι ίοτιτ:εε, ττιατιιίεΠιιτπ νπ!ετιιτ αιιιιατιι ει: τπατἰ
ἀεὸιιεἰ. Απ: πιατε, πι ειπα! αερα τιετπιεπε πείεετιιπτ , πιίετιιια (τα

ίοπτπιπει Ρετ @Με απο ΗΒιιιαε απιιαττι.ιπ ίπιπιποα πιοπτεεπετιιτπ
ΡτοΡεΙπτ, δ: τιπτάεπι ιετιιιοτια (ιιρετπειε εικεΙποτεε 2 @ιιατιιιιτε
επἰτπ ρτοίππάαένοταειπεε δ: ιτπττιεπίπε έςιιτ8ίτεε , τιιιιΒιιε αερα

απίοτπεατιιτ, τπιεατ φπα , αυτ παττετ, Με τατπεπ πωπω ίετιιρετ
άιΙΐοπιεπάπε ίὶιρετείτ, ειπα τατιοπε αιμα ιπ πιρεττοτεττιτ Ιοειιιτι
ΡτορεΠατιιτ; παπι αΙιιιάεΙΤε αειιιατ ιπδετιιιιττι ίεαετιιιεΙιπταπτιε, ει:
ηιιοττάταιιο ΠΡΙιοπιιτιι ςΧρετπτιεπτο τωεωα . Απ που: ετιιίτιι
Μπι νπιο (ΣτετιεοππτπΜπιπΙΙΙπά εΧιι€π: , εὸςιιε ἱτππιιἱτιιτ Μπιο

τε ετιατπ Ρατε πια , πια νπιι πι εγαττιο Γιιρετπειεττι εκεεάιτ , πα
Ρατττετ οριπατι Ιπ:εατ τεττατπ τα Γε ίιιτίὶιτπ ταρετε αεμπιε τπίετιπε
ροίἰταε9 νετιιττι Η ειιρετππατιιιε ςιιιίριαπι ετιιίΕιιΙο ραΙτπατειτι ) αυτ

ρες!αΙετπι αυτ ετιατπ ειιπιταΙειπΙοπ8ίτιιάιπεττι ττπιπατ, ροτετὶτ πε
πιετατεπςποτετπ , τω αΙτετα ετιιίτιιΙτ ειτττεπιπαε τπετεπιιτ , νί9

ιιιιε π! απεταττι ειτττειιιπατειπ αΓεεπΓιιτιιπι, ατςιιε ιπάε 8ιιττατιιια
έτι πιετπ ναε ειττἰΠατιιτιιττι ΡΜπιπιιε 8επτίιπτι . ΜιιΙτο πιπιιια ατ1παττι
_ πι τετταε εαιιετπιεΙπιτατατπ Γεειιτιάπιπ εαπάεπι σπιτια πιρετίιοπ:τττ ,
τιοτει·π: ιρία τεΙΙιιε ειτιι€επτιο αετοΙΙετε πάμε απ τποπτπιιπ νεττι
εετπ, :κι απςιιοτ ίειΙπ:ετ τπΙΙΙιατπιπι αΙτιπιάττιεπι . @τα @τα
ίιιρετεΙὶ, πιιαττι ντιπίιιία Ρετ τεΙΙιιτια νεπαα αερα, εκ τοπια πι
εεπττοιετιιε εα1οτε- αττεπιιατα πι ·ναροτεττι ,_ ΠΜ Ρετ ω” , πω::
ιπυετιιτ,1 ειτττιιτπ τιτιπετατ πι ίυρετὶοτα , άοτιεε άετπιππ νι περα

δ: ντ8επτιπιιε ροπεττοττπιια τιιαιωπ ιτετιιτπ ναροτ εοπίΒρετπι€ ,.
& εοπετείεατ ιπ ατιιιαιτι, (μια: τποπτπι ρτοεπιπτατι οπίεει.ιπτίαπα.
ταπάετπιπΗπατ ιπ πιατα· Ηπι‹: πατα ὶπ ειιπίειιΠε άερττιπίτπταφικ

- ξυπετίἱετεει παπι πατε πι ναποτειτι επτετπιαπιτ, ιάεὸεπιε ταπτιιιιι
ποπ

ἶἑεΘἔ·πει·*.=_εἔτι.-ι·Π_Ε'ΘὰΒΤ-σἶξε
-.€ΕΈ.ε*
ΒΈϊ
ε·Γ:ΒΠπεΒ?ε="'0

ι

Πε :,επἱ: [οσο .

9

73'
ε!επι ποια οι ιιιππ πι εοε ιΠαΙιιτιιι, οιιιιπτιιιπιπάε ειίυεεπάιτ,ιπο.πιίεΒιιιιι οι , επεσε ποπ ιεάιιπάετ ιπειτε ποιό. επιιιιιιιπι ει: Βιιιιιι
πιω Γιιρειιιεπιεπτε εοριε., άουτ Ρειεπιιεε Επι: Παει), [επιρει·
επιπιμοεπο επ πι εεττ; νιΓεει·ιΒιιε πιιπιοι,ειιιίιιιιιε&ιιε ιΒιιιε ρετ
Ρετιιο αιΙοτε ΓιιΒιιιτ :Με α! πίεεπάεπάιιιιι. Επι-ιο πικαπ ν:ιροι· πι
:ιίεεπίπ ειπε ΓριτιιιΒιιε, πια Ι:ιΙιιιιιι Ραιικπ1ιε,πιιι: ίιιΙριιιιι:ιιιιι ,

εοπιπιιΓεετιιι·, ρι·οιιτ Ρετ νιιιιει.ε ίοΠΠιιιπι νεπειε επιπίϊτ , Μαι·
εο πω:: Γιιιιτ :ιοιιατιιπι ίε:ιτυπεπτιιιιπ ριορτιετατεε , δε εποε

πωπω, Με ποιεισε, «Με :Με φιεΙιωτιιιιιε Ρτεεάιπιε άφιξη,
οιιπτιιι.

Βειπο. Η:ιεε ηιιίάεπι Ειπε εοιππιοάε απο. νἱεΙεπτιιτ , πεε :με
αυτοι· ΡιοΒ:ιΜΙιτειτε: :ιττ:ιπιεπιι ι€πειιε ἰΠε πιιεΙειιε τεΙΙιιτι ιπεΙιι

Γιιε ποιο Βιιι:ιιιιιπι ρω Ροττιοπε ιεί:ροπάει1τ,. νι ειιΙοιειιι πεπιε
ειιιιιιμιε οιΡπιπάειε νειΙεσ.τ, ποπ ειι18ιιιε τετιπιπιε ειι·επιπίετιΜτιιτ,

οροιτετ , ἴεά πι:18πιιιιιδε επιριιιιτι ίρ:ιειιιιτι τερΙετε άιεεπάιιε οι .
(Μπι ειιιτειιι πείειειειεπιε ειιιεετειπ δ: ειπ8ιιΙΙιε.ε , οιιιΒιιε εοπεΙιι
παπα, Ραπ (οιι;ιπτο επιπι τει·ιοτε Μπι ιιπροίιτεε ιποΙεε νιάε
ιιιιιε, Η ίιιοιεδιιιιππιττατι Ριιιιιετιε άοΙιοΙιιιιι ι8πειπ εοπειρι:ιτ9)
ιιοππε εκ τ:ιπτοιεπε ρετρειιι:ε ποΒιε ιιιιΡεπάετεπτ ιτιιιπαε, δετεΠιιε

πι ἰιιιίὶτι ειιπιιιαι Ρπετειοιιειιτι οιιοει οπιπιε ιέ,>πιε ρ:ιίιιι ιπιπ8ετ ,,
πεε Ρειπιππειε Ροτείὶ , πιίι Ματια: πω: ἰ8ιτιιι άιιιιιιπι ειιτιπθ:ιιε

εΠετὶ8πιε ιΠε ιπτειιοι·, ΐι=ιπατειι:ι ποπ ίιιρρετιτ, Ψ.18Π1 ειοΓιιιιιιιτ,
ιιιιτύπιειοι·:ι ίειτιρετίιιίειριτ ιπετειπεπτει , άεπιπιπ άθρ:ιΓεεπάει εί
ίετ τεΙΙιιε, δειπ ΒιιιιΙΙ:ιιιι τεάισεπά.ι. @οπὶειπ νειὸ ἰατειπιιιοετετ

παπι ίοτειπιριοτιιπι πι ι8πε ίΐιρρΙιειιιπι, ηιιοιιιιπ εοτροπι ίε·ιπρετ
τοπιιιεπιτ, πιιπτιιωτιι εϊειιοι·οοιτ, επιιπιιιπιοιιε ίετιιοτειπ Π;πειιπι
τετι·ιε τεπεΕιτιε παμε :ατά ε:ιΙι8ιπε Γοεπετειτππι :18ποίειιπιιε ει: πω·

Με Ιιτειιε ( ω @Με & 5γοιΙΙ:ι οιισεά:ιιτι ὁ. Ι.αθ::ιπτιο Μη. Βιιι.πιθ;ιτ.
εαΡ.η. ιπειποτεεει ρππόιιάτ Ιοοιιεπε άε ειιττειιιο ΙιιεΙιειο Καἶ τόσο
δυσσεβεοκ μεχυ ἔστι εδω ἐν πυρι` πέμψει , ΤΙΜε άεωωπ ί222Ρίσ.τ

μεσω:: ίπ ΜἰΙΖἰΜΜ ίπ ἰεπε »ποια

Μιά πιτιοπι εοπΓεπτο.πειιπι

νιάειιροτείὶ , οιιοάόιεπιπιιε ιεπι ιΒιιιιίειπο π.ΠιιΙεΙΤεεοιππιειεπ
ειιιιιΝιιτιιιιε ορειΗ:ιιιε , παρε ιι;ιτει εΙειπεπτει Ειπα: οιοειπ εοπίὶι
τιιεπτιει εΠε ιεεεπίεπάιιιπ .
Μιιιιιι Ποιο. νποίοιιιτιι ορροπίε : Ρατειει€ιτιιτποπ με: ριιιτεε·
_ πω, οιιιιπεΙοοιιιοειπ-$οΙρτοι:ιιπειιιΟεειιίιιιιινει8επε πιοπετιιι

ιιεπιεποπιιιι Με ποάιετπιιε εΙΜΓει·πιτιοπιε πιω Ιοποιοιιεεκιειιιιι . Ετ·
ειπε !.αάεπτη ιπεπειοπειιι Ειειειι.εωιιιπππι ιειιοε:ιΒι ω ιιιειιιοπιιιιι
Ρ
εο
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·Βιπ·ντατιίο μια».

20πιτα·, παεε-αΡαεΙ"εαπάεπι παρεπιπιε Ιεπι πιο εοάειιι Ποιο επι. : μ,

ατπαε·εΧ·τεεεπτΜιπά“Ιεόποπε ειάπαε ιιιεπαϊτπεα: ἰπίἱἑιει νετΙ·ιο. πα

ι:ετΞπει·ε πιει νΜεοτ, Ρτοίετο

ιπεάΙαπι ειια21εω άειΙΙοιππε·

Γειπριτει·πο ππΡιοταπι εοτροια εταει:ιπτε ἴεπτεπτιειτπ, Οιππωωπι
και, ιππαιτ, είίων]ά :Π σύ θα· πινω, πω: αεί κανε πεσεβαίω·
·υ2ίωαη πιά κά' α!!σαία:·»πα2ετΜ |ϋωΙα Μάτια , εΔεπίπςιιί:ια ..

Α; Με· 1)[μίκω·μα· β· πω” _β·άκρω ·υἰιιἰ£ ει· ·υἰἔε:/αἑ ·υ!ίίι· Μί
:πσπ:ί:--; Με αόΜί:επαω ΒαἰΜ /πωπαι-, β·2ί Μπακ: σε |ί424Μ141,.
(9είπ απ” ΜΜΜ: _βιιίέα:·.· πω: :πίτα ·υία!ι'πώ [ισ/απ ·υ:ι·:ιὶ:›

παρεα», /ασ κά" , πισινα απ" :ση·επί σοφοεί:, με πωσ:ια,
(αγαπω: ίπτε»·,π]ίασ εανί!ίι·σ ευέί1··ι ό· αέ'εαίψεω πα2αΜπι :και
περίέα:ίοπε πούίίί[αύ:ιο!απ·. ΙπίσωιΖί:αι· Βίαίπα: παπί! ·ωπΈ επ

σἰεωπιισ ν! , Μπα: ρυ:επ2ίθ θ στυπώί2 ί:πρίσ.τ, (9·τεινεαξΠ,ό·
@ΜΜΜ θσυφσΜύα: αὐ]αωσ2·, :παταω ι·ςρυπε2, σε /|:ί Μ απ»
πα:πρώα!πω /ιιΜέπώ':·αύίπ.·. Ηεεε Ι..:ιεϊαπτιαε·, πἰίἱιτιειι :πε ία!
Ιἰτ πιειτιοτια. Ρειαετε·αατεπι νιάεται·νοιη παει νίαε είΕ·()Ιιτιίιαπ

Βοπιιπαε Μιιτει·9.4.8. Οπαπί.τ Μίκι π” ·/Σι!ίε2ια: παπα πια Π
Ιε παπα ΡατειεαΙιε εοπίΙετ πεταει· παιάεπι νιασ.ιπ αιτπεπι πεπό
Βαε, ίετα:πιποαε ταιτιεπρετρεταο άατο.πτεπι ια ίαρΡΗείο .ιιιιαιαπιι
παεπιεαππαε ·ιππε Μο ΓαΙιταπια Οοπεἰριο ιπιπαε ειπα Ιιιιιαε οταίε ,
πεπτταπι παπα ιππειιε Πειεςπαπι εκ :ιεεπιπιιε οπιπὶαπι εειαΠ;ιεοταπα
Ραι·πε·αΙιε , παο:: παια·παπε ειτπαε :πιεσε ποπ ίαπτ νε ιπαιεεπι (:()Πίε
ΡΠεεπε·ατ, δε ἰπνπατπεοειιπτ) ατπαεεοπετείεειπε, ρι·ορεετειι Η

παοιαε ἰπ πιοτεπι $%εΙ:ε Γιαπ : Πεπιτπ5 νε πίεΒεα/ς)ιεετο πε Νατ..`
Βεοτ. κ! "άι “ΜΙ »ισ ε αιωνια ρ›·Μιαά» πι: ε !ίααοα-, που:
ιιαιω ἄ8τἔΙΧαΙ=·ε°#Μ0> να%π-εκπιιαε εΡεεαΙοη από εο.Ιοπε οτὶ8ο,_,

πει ΙΙΒετε Βαετε & απιτ:ιτι πίεεπάσε πω: ρειττἰεαΙε, νι: παίπα:ιπιν
απΙιεεεΐεο.πτ·. διεατ @πιτ πεε οΙεαπιίαΙΡ!ιατα , _ πεε απαα αετεε α.
ίαΠΒαεεΧτΞΙΙαπε, παιΒαε πιεταΙΙα ΓοΙααπι;ατ~, πεε ειπα εει.αίαεα..
Ιαεεπε, πααιπαιε εειΙοτε ειοαπάεπτ; πΠπιιτατιι·ε ίίιπ ἰπίεπιο ιΠο

εειτεετε εοπεΙαίαε ίαπιπιαε εεΙοι··εαπι τεπεοπε ίοεεΙαειππε: Μπα να·`

Ιαεεπι @Με Ρι·οίετατι, οραε είΈ εΧΡεὸἰεἱίἴἱϊιιο παοει€ιπι παπα , παο
πα:ιιιόια επτα) Ιαεετεπεπαιτ; νε ίετιειπάιε:ιπταβίΈταΠιπ.ΐιΕεαπι.
:πιτ Ρντιταταπι νεπιειππέεαΙι, Ππαιάεπι πα.Παεοπιμιτετ τωιαια ,
πιθττιτα ατπαε εοπΗιόια Ιακειτιντερειεα1ιε εΠεαιειιτ ,: παο Γε επρε
ειπε νιοιατε νεΙεσ.ε. Ετ·παεπισ.άιποααπι αι Παω Ιἰπε αειοα1ορετπιειι:ιεπε ἰ8πὶεαΙι ( παω ειρροίἱτε Ρώτα. παπι: 5:Μπαβάαπω.η παπι.

αεπιιε ιπ1ιοτιιειε εεεοπε!πα Γεα·απα παρεπααιοτε, παεαι πιιπείο
απ

1)ε ξεξ:ιιΐ: Με:
.
_
ΙιιιιιειΒρετιιιιτ, ειιιιι τσκ; 8τειιιισιιιοΙΙιτο & ίιιΒ:ι&ο ίριιΡε.εκεϊε
_ριιιιιιιιτ)· Μι ιιιιΙΙἐ ιιιιτειιέι_, φα εοτιβειΒιετ, ειιιιε>είι, ει: ιθιιι:
Με ίει·ιιετιιτ: Έισεειιιιτι ηιιοάι©ιε ΡαΒιιΙιιιτι άιειιιιιιε ., ω! ειΠιιό

είι ειιιιιιιιτ ιιιιιτετὶε. , ειπε εειιιιοτοιἔιιε ιειιειτι-εοιιειριειιε άι!Το!ι.ιι»
τω, εε άιΠιρ:ιτιιι·, πε ρι·ορτει·εε;ρτιοτε .ρετειιιιτε ιιιιειτετιιι ΜΜΜ
.

Δ

··

· Λ

,

ίιιΒιιιιιιίΙΜιτε ορσττετ , ντιι6Βι·οε κι νίιιε· ιειιιεΤετιιεΙ εκειιΙΐιιε ε ίἰ- ,
Πα, :πιτ πωπω, αυτ ι·ερειιτε, ΙόΒοιείε:ιτ, 8εριοραεεειιτηιιιΠ

Ιειιἱτετ-ρετ ιτιειτετἰειιι Γετρατ, αμα: ω, ντἑιιιοΒὶε_ρτυὸ.ειιτετ εά

·ιιιιιιίΜει:ιιτ , ιιοιΙιιιςιιε ωιπωωιιτειιω, Πε “εστι τερειιτε πιει
τειι:ιιιι οιιιιιειιιρετιτιεετ
, είιιΒιετιςιήιιρ!ι1ι·ιιιι:ε
ιιιεειιςΦωιΙΙ:=εοιιΠα8εμ,
ιπμιΙιιἰε
Ργτιιιε:
φι:1ιιι τοιιΒει€τατιοτιε
μιττεεε κι νειροεειιι

ή.- 9-Τσι€'

;ιττειιυ:ιτιτντ, `δετατεΐεειιτεε ω :ιιιιρΙἰΠἱιτιτιιιι Γρ:ττιιιιιι Γε ὶΠΙεο ει:
ΡΙιεειιτ, όιΠιειιιιιτ οιιιιιιει·, ςιι;εευιιςιιε οΕιΠΙΙιιιιτ, επιιιε νερο:
ω ίιιιιιιιτιι:ψϊειιε ιιι ίιιΡει·ιοτε-ΐιιΒιιώατ. Ηιεε ειιττειτι Πι @σε ΠΠ)
·τετιιιε κ·ιΪεετἰΒιιε-εφιιεΈιἰΓο_, φαι ιιοιι_ει€ιιιτσ.ιτ εκ-εοιιΠεεεε.τιοιιε.,·
ία! ιιιιτιιτΞ'ὶ· -ίιιΜιιΒΠΜ:_, ιιιστι εοπιιιιιειιιιτ··: - _ριορτετεει μιΒιιΙο 4:ιοιι
·ἰιι‹!ἱ ετ, νε ιισιιειἶίετιιιιετ :ιεεετιίἱο Με. ει; ΒιιΒιιυιτι αιιτΙ:ισιωτιο·
·ιιἐὶ ιιΜιιόε :ιειιιξ'ὶ ιιοιιιιιάι8ετ, ειιτειιιο.ξιιιιοεζιιιτι Βιιιιιιιε ,ςιιι:εΠόε
πω, :ι!ιτειιε ειι€ιεε:ιτιιι: πο: ὸἰΙΙῖιιιἰΙἰ τιιτιοτιε Με , επι μια!
πιω «τι, ιΒιιιε Παω; εειιίειιόιιε·εΒ1, ίΠε 1ιιιΒιιιιιιε. 1)Ξειτικ νει·ὸ
ι8ιιιε ἰΠε 1)ίπίπω ,ιιοιι εϊιιὸδ εἰ σιιιιιΙ:ιμαετετ ιιετιιτειιιεοιιτὶιι8ειιιτ,
[αι ειιιιει ΪΜΡ1°2Ν2τ111°:ε ω, ὰ ΒιιιιιιΞιΙυΙΗΜ ειΠιιιιιιτιιτ Μ τοπιιιειι
-ὸοε 5Ριιιτυειιιεστροτεοε, ειιιἱειιπιΡἰοτιτιιι το;ροτε εοτιιΒιιτἰτ, πε
ειιιε τειιιετι είΒίιιιιιιτ , ιιιτῖει ίϊτιΒιιΙοε:, ν: [πιτ ιιιοτιτι, ειιίεετιιειιε
@και ειιΙΡ:ιι·ιιιιι ιτιοεΙιιιιι όοΙοτειιιιιιΠι€ιτ: εμε οιτιιιίςι, ιιΠὶ ΠΜ
αιει νἰττιιειιιτετεεᾶετετ, ιιειιτὶςιιιιιτι ειΙ› ι8ιιε θεά ΡοιΓει·ιτ . βάτε
τίιπι πι! ρτοΙιἱΒετ , @πιο ρι·εετετεει τεΠιιτιεε1οι·επιιπιρεττιπτω,δε
τεΒιιιιειΝειτιιτεε ορετει :ιόιιιιιιιΠτετ. @κκ ειιιτειιι ὶιτιρετιὸειιςεε τε!
ΙιιιιτιιΞιι:ιε `ειΠειιε αιτιρΙιίΠιτιειιιιΠεπι εσ.ιιετιιιιιιι τερΙειιτε Ρε: π»
απο ἰειόὶτ:ιε ,· ιιοιι·οριιε είΙ τείεΙΙετε πω, ειιιιτι ιιιαιιιίεΠιιπι·εβ: :Με

ἰΙΙ:ιε ειΐε τἰιιιειιὸ:ιε , ειπε πισ.τεύ:ι. εεεειιία ιερειιτε _ρειειιιιιειιΙοε [ε
Μπα , ιιεε ειιιτιιιιι ιιιιιειιΞερο.τετιιιιιι. Ατι8ιιιε Με μοβ ειΒίτιιιε

π18.τετιε νιιιεο ιπιρειιι .ο.ττειιιι:ιΒι1ιε εάιιιιΙΙιοιιε τειιωτιιια:Ιταεπι

ιιοιι:ιιίεεΜε, ιιεςιιε εάεὸ ειιιΡΙἱοιεπιΙοε-ιιπιι·εςιιΜι, (Με ΜΒ
ΞΗ5ΓιηιεπεΠιιιιιε νειιε.εΤειρετε, αυτ Μπι ΈοττειιΤε μ: νιι1εαπο·

ι·ιιπι επιτει·εε ριωειε ιθ1'ΠΣΠΡΕΤΒ. 8εά ι·ιτιι;.ιιιιιιιε ιιιιιΙαι ιὶἱίριιτεειϋ
Θεώ. Μιιιι ειιιιιι ειιιτιΕΒιιεάΙΙο, ΠΠειιε !ειιιε:ιτ, .ω εε ω, πί

ω γο1οεΠεεοιιιιιιειειιι ~(.ιιΕιαιιιΞεσιατεπι ἰΠιιιιι επ .
.:.1·ι

Ε
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ΒΜπατίο Ωτωτττα.

πἰιιιτι Μτιιοπιιιε , ποπ τοπτΕπιιο οιππτοιιε οποιο οι τοτροτιιπι
ι:οποπιτπαιτιοπε ττοιιἰίἱτἱε ίιιιππιετπ ρπτὶτα 8τιιιιιτπττπι ττιοιιαι
:τσιπ σαιἴειτιιιε : Ποιο: τπιτπ ιΠοτιιτπ τιποτα νεΙτίτ τΠΠιππΙιε α! , τα

οιιοοιιο τοι-ρετεε τοτιιππαπ ετ:ιιιιτιιττε απ ροΙΤιιπτ ππιπὸ: & :ιοοιιι
οιτε $ριτιτιοιιε Ιειιιτπτατι :ιΙιοιι:ιπιί:ιοιΙέ ροΙΤιιπιιιε τττοιιαο , ντ οι
Ατπιοἴροαπ'ὶ ΓΡοπτε :ιίταιάππτ, ειτοιιτ ιτα·ιιτπ ν:ιροτιοιιε ἰιπιπἰΜ
τΙτία:πάτιπτ. @οσο Η 8ετα!τίττε τ8πτειι!οε τ:$οΙοδε ίγειαιοιιε ότ
οιΡίοε ι:οτροτιοιιε ἱπιπιἰἴεαι ουτε ποπ ιτ8τὲ εοπτ:αι:ιτ, οοειπει:πι
ώ νι :κι Για οτἱ8ἰπἱε οποια εοπταιάαττ Ροίΐο , πεεειτο ποπ ροταἱτ,
αουτ: πάτο τττττίὶτοεἰεπὶτιιΙοε εταιιοε8τ πιεσε Π:πτιιττ, Ιαιτε νετὸ
πτοιιτ νοοιτι!τε, οιιοε ἴγάαπεὶποιιοιπτιιτ. Απ νττοεκοοε,οιιοά
ΒΙει.οιεε εοπετττει αιροπ:ιτιιτ ποδτιιτπο οποτε οτιιτππΙι , :κοπο ρώτ

πιο ιπππε ότοττοεπιοιτιιτώπιιππτππι ειπε ροπιιιιε , οιιοτΙ ,πιο
ντίρετιιποιτάτατ Ποτε, ειτειιι ΡοΠἱτ εταιι€ε αΐο ι8πιτ:ιιΙοε , οιιοε
πιπἱιιε Μ” αιρττΠιτ α: @πιο , οι τπαϋο ταἱποιιο . Ποτά: , αυτι

οΙαι ίττιϊ οιππἰ:ι ΐιιΡετπετεπτ ποια, οΙαιτπ αι αππειιποπιο δε αι αι
τγορογΙΙἰε ΕιιποΙιιτπ ραπ: οιιοπτιιπι νετὸ ιεπιτιιΙοτιιιτι οι οτε κρε
τιιιτιιτ , παπο ποίι:ιτ .

ΜεεπιττΑτιο ονΑπέτΑ.
-. Ϊ

Απ εκπἔΪἱΜε ποιωβο/Ϊαπτἰα ἔιἔπαταυ·_

πω. @ο οτίτττπ:ὶ τοΙΙοοιιτιοπο τοΐριιτε.ιιιπιιιε , αποτο τα
εοΙτοπιπ , :κοπο @πιο ντοοιπαιτι αιΙοτε ρτοττΙιτιιπ·ι , οιιἱπ
:ιΙὶοιιἰὶ οπο: ίιιΙπαττ , ἰποἱΙὲ επιπιτταιάιιτπ αΐο τπικιιπι ἱΡίτ: τερατο
οπτπ , επιπίστρἐ οοΙαιιτιιιττιτπ αιτὶπότπτπ τειι:ιι1:ιτπ πεεεπτο , ουτω
ιιιε Μ!πιππιτε ποιο ταποττιτπ τοΙο‹:ο , νοι πΧ πιιΙΙ:ι προπτττετ,
ιποτιο πιιπιιιπι ποπ Μία ίπτετιιτιΠιιτπ το ειτοτ:πτε Μπιτ : Να: ιοί

πιἰπιιε εΠοιεπιε, οιιδιιπιπιρίο Παππά, οιπτ τοπίτιιτ, οιιοά πιο!
το εἰτἱἱιε , οιτιέιττι πάτποτει πιο Βιιπιτπ:τ Ιιιτιιε , Ειτιι!ο. ιοί ιἔπαπ τοπ
τω. @ειρτοοτττΠ ιο τα·τα νἰίτττἱοιιε αιιίιποπι τοποτπ :ιάιπιττ:ι
ιπιιε,

ιι:ιοεαι Πε.τπιπε ι:ιιίριτιο ττιιιπριτ οοίξιιτιιε, ντιοιιε Ρωτ

ιπ:ιτπτ αιτιττιττιπ Μπα: οι ότιιιπ οποοοππιιε . Ηιπτ ρτοπτ επ ΜΒ

το ποιοι το8ιτιιτιοπαπ άτίι:επ ατε ρτοι:Ηιιτ το , ποσο ιπεπτι Γαία
οοιτατιΠει τοπττοιιττΠο., ν ιιτπ ω, ππΤεττειοΙΐετ, οπο Απ
τΐοιιιε ντιπ άιοτοειτιιτ: οπο απτο οι νπιπα·Πτετιε ι:επττο οπτπτε

Π::ιτιιτου.πτ, απο ΡΙειτο ιιτΡοστάτοττοοιιοε Παω Γιιοίτοιιι Ιοιιιετιιτ
ἔ

-:
ω

ξ

.

απο

ταπι επιτετπ,
ιδι νεπαπι
απ:Ήυπε
αατεπιἰπ
ποαπβύθππύπ
Πεοταπι εΙοπιο
πίππαται·.
ΤοΙατπ τπαπετε,ατ
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παε εοπΗπετε. Απ: Οαππαα τπππετ, Νεο ταπππό7π/!πω, πιάτα
Μπεστ ίπτε!ίτπε βππωπυκ: ΡπιΙοΙααπαατεπι Ριτπα8οι·αεπε πω"
Μπάκα», παιπΐ οπτικό |οειυππαταιτ ,. ντ ΡΙατατεπαα Μι. π. πε

ΡΙαεπτε ΡπιΙοΙορπ.εαρ.ι τ.ίετπιιτι δε ΑτιίὶοτεΙεε Μια τα απο
τεια.7α. παπε εαπάεπι Ριτπαἔοτιιεἱε Γεπτεπτιαπι Μπακ:: ίπ ιπαπο
απ» Ιρακ ψίκπαίιωτ ; παοπ.πατατιππππι , απ· πωπω ιππεπι

παππι Τεττατπ ίπ τπαπο @πατα ιαεετεε.ιτιίππιεπτ, Γεπαεπτι τειττα
7 3. απεττ , ρ·υμε:·επ παπά απανίωθ απωεπίτ Μ α_άοιίπί , παπά π!
πω! Μπακ τΜατ Τ/πίασή ( »κάτσω πιστα» ώ τσιπ, πασα Ιστό:
πάω» πουτπιππ:) πω:: Μποστ ι·επίσπσω Ιεκπ. νεταπιΙΒπεπι

παπε Ριτπαποτεειοριπαπαπτατ εΙΤε 8ο!επι ἱπ νπιαετΠ εεπττο παπ
π:επτετπ (ΤεΙΙαι·ετπ νετὸ Απτατπ) πε‹: τατπεπ εαπάειπ ειιιπ ντιπ ,

πααππααπι ρτοπτετεα ΏΙεαπτΙιεε πατααετιτ Ατιπαι·επατπ δαπιιαπι
νιοΙαταε: τεΙι€τοπιε ροπαΙαπαατπ π (παπα , Μππωυπ/ Ι/πίαεΜΈ.σ

_· το: 7ώπωπιπε που Μυα@9, ντ παπα ΡΙατατεπαε Μι. πε πιο: πι
οτπε παπα . και επππ> πααιπ εαπεΙεπι (ΠεετοΙπι.πε Νατ.Πεοτ.)
πιω εαπι τα, παω (Ξτειεειε έςία (ποε επ ίοεαει π ΟαΙεπο θα

επ απ. τω? έμφύ·ιου αρμ.8 ) νοεαπατατ, ντιπαε 8ο! ποπετατ,

ίἰπιιπὶετπ Με επτα απ αταε , 8είοεοε ρεττἰπεπατ. (ἱαιπ αατετπαραά
ΡΙατπποε ΑατΙιοτεε ΙιαΙιεατπαε νεπατπ άπίπιτπ τιιιΠε Τετταπι , πατα
& Οαππαε εε·επιιτ, Μ:: ·υἰ των: _βιθ , ·υὶ /πιπάο Ρώτα πατατα, :
Οπιπεε ταεπε απ τ:οπεοτάιαιπ τεαοεαπιαε , α νεπατα πΙαπι πια

ΤεΠατετπ Ιεπε πετρεταο ίοεταπι επεατπαε : Νοε Ππαπ!επι Ιππι πιτς
επιααπι1οεαπι, νπΙεπεετ αιτεα 5ρπτεταε εεπττατπ , εοπεεπίτπαα_ι
-«- :-_

Ιππετπ 'Ηττα ατπππ ειπιαπίο Ματιατπ Ηπα Απααπι ειτοπιἱεπε , Με
ειτεαπιίαπππατ Αἔτ, πεπαε απαα ἰπ πα: παπΙαπατι οτἱιε τερετἱ
τπτ ιππιε, παἰ παπα ροΠπ: παπα εΙοπι ΕΙεπιεπταπι, πα: πι,
νπα επ ρτατεπιαπ ραττιπαε πιοΙεπι Ιιαπε εοιπροπεπτιπαε.
Παπά. Ιατπ ιπ πω: εοπίεπίππαε, Μπα ναΙεὶ Γοπιππεπε ίετιε
Αει·επι απιπΕεπτε , 8τ εοπεααα=: Ιαπατἰε εαπ ἴαρετΗεἱεἰ πππππο,
εαιαε ρτορι·ιετατεε παπα , παπι επε&αειπποτείεαπτ. νεταπταττιεπ
παοπιαπι Ιππίε Με ἰπττα τετταε νίΓεετα ωστε , πιπιπ τεπιοταε πι

α τιοΙππ ίεπίιπαε , δ: απ οτππἱπο @παταω , ατπαε αεοετετἰε α

ετετιιιπ εΙειτιεπταττι Μ; ἱ8ποτατπ επ , παπι & πι τω, πω,
δι Αεκ παταω δι: ιπιπετιππΙαιπ εΙεπιεπταπι πιιίπααττι ίοτταίεε τε
Ρετπατ , πασα πατάω ποπταιπ Μι Γετιίαπι εαπατ ; πτομετεα πω»

παπι: ροπΙΐιτπααι εοππεΙετατε ορετ:ε πτετιαπι Επι: , παεπι ίαΒ
- ε.

Ε

;

οπιιαατιι

·.

ι π

Β[επ%ύο·.2ιωικτα ε_ '

»

_
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οπιπιιιπιειΓρεάπιπ 5ειριεπτΙΙΒιιιιιεΝεςυα ΑιιςΙιπι·.ΓιιΒιεώ; 0.2 π;
επιι;π πω: ρο.τεπτ , ω αι ηπα Ιειτοπτ, _ίιιςΠιοιή εΙΙ «πωπω ; δε γι;
:ιἱεΒε›.τ (Σιεεισάε Ριπ. ΜΗ? ίπ ςυφΙίσ)::ίοπε ΝΜικΜ ίψτέώί!έ: πια:
όπω εκι·υΖπιάσπάί: τεύα.τ υοΙπρ:α.τζ
.. . . _ - > )
-

Μ8.ιιι. ΙτεΡΙιιπὲ: ποιο. άειετποτιίΠτπιε ιοΒιιε, πό πιω ριςιρἰἱιε
εια:αιοτε ποπ Ιιεετ :κι νετὶτετὶε νεπι€ιο.__τεεο8ποιεεπόει, ΡΙιιΙοίο
ΡΙιαπτεε ιιιἱΙιἰ ρατιιτπ άΙΠειτο γἰάεπτια :ψ ειδ , τιιιοεριφίεπτιμιιι ι8πο;
:πιο ποπ ΠιιπιιΙε.τ ω ιπάσ.€ειπό:ιε τοιιιπι ειιιιἴαεωπιἱτἱἐῖεἐ τοπικη
ίοΙιεπιιιιτιιιιιιιπτ, πιιαπειιτιτα Με, ειιιιΒιιε ΑιιτΕιοςΝειτιιιεε νιτεε
ίιι:1εεΧεκστε ΡοτιιιίΤετ , παπι τ:ι.ιπ6π σε νοΙιιοτιτ ίπ Ροτεπτπι: ω
τΙιείιιιιτιε τεεοπάιτει .· ΙΙΙιιό. ιτειιιιε :ιπτὲ οιππἰ:ι ποΒΙε εΧοιπιπ:ιπάιιπι

-οεοπτιιτ, αυτι ΡΙιιιιιιιιι πιιοτιόιιἔ πάσα τοπΐριει:ιιπιιε,- από :ιΒ
ἱ8π€ ιπειτσ:τι8.τπ εσττἱΡἰεπτε εΠιεπιτιι-τ; απ @Με ποιιτι ειιιεεά:ιπιπε.
:Με ἰπ_ΙιιεειπΡτοάεπ , δι - ιΡίο.-αιιιΕ6 Π: ιιοιιεε: πωπω ωιαιΠω

Ρεοάιιθείο.

·

π

(πω- -ΡτικεΙ:ιι·δτ ιιοΒιίειιιιι :ιἔὶτιπ· , ςιιιοε εοΙΙοειιιοπτεε ιιοπιο εο
τπιπ:ιιιάιτ·, ειιιοε , παπι Ρετἰρατετἱεοε ίΕ&οε ποπιεπ (πωπω , ὁ. Ε()Π·:
96% >ποΠτο ιιΒίιεττετετ πιει ω, .Μειιιτοεεπε, ΡιοροΠταπιικ
Πιο, · ςιπιίιιπ εοπττοιιετΠειιπ νωπά ΡοιΤει: ιιι(Ιωά, ποσά πι ιρίο

ι>ιωςωιαιΡΔω ὶἱπιὶπε· τε.πηιιαπι ιπῖπἱπιῖ: πιιΜιιιπ απ οπιπΠιι1ε
ι βιωτικ: -& ποε2εποπιεπίίεςΙειε τιιιΙΙιπιε.τοπτι, πιά πρωι Ι.ιι€τ·
ΐΙΒΜι:·ειδ·:νιδρ Μ028ώ!_·τεχνπΉδν ι10112.11τ€πι φυσ:Α&ου. ,·, ι·-

;Ηι =. .

' Μ:ιιιιι. δι·πιπ ὸ:Ρειἰρο.τε;ἰεἑι άοέπιπει ιΙΙἱεὸ εοπεΙ:ιιπιιτιιιπ μι
::ιτοπτ5 :ιεπι1ιιιίιποάι ηιιοείιιοπι:τπ ιωιιωι :ιικιιιεπτ , :ιπὶιπιιπι ποπ
πιει σ.άι:εττοτειιτ Δε! ΕιειΙεπι πιίΗτιιοπάι πιετΙιοάππι ; πιι:ιιπ Ριπ
(πωπω όιΓειρΙιπ·:ιτιιιπ άο&οτεε ·άιιπι ωιιίε&:ιπτιιτ , νετιι:ειιεπι ἱπ

εκεπιρΙι8ποπ ειαιιιιΠώ ρει·ίετιιτ:ιπτιιτ. Οιππιπιμε , ία.τ6ου,-ία_ιπι
πατε απ «ω όε εοτροτιιπιιππτειτιοπιβω ιποιάετιτ ιπειιτιο, ΜΙΒ

€πιπτι , πιασει ιπι€πεκπτοπιιεττιται ,ι εοπϊιιΒιετε ι πιω. ι:ιππ νιιΙ8σ.
.ιφεπαπΡΙο πι· πιάἱοτεε τγτοπιιιπ ιποπτςε;εΙ:ι.ποπ ιπιιτιιτἰοπἱε :πο
τισ-Μπιτ ;. 5εά ω Ιι:ειΒΠιεπάαίιιιι άοεπισ.τει 8ιει.πισιιΒι.ιε τοπο

παπι ιιιοιπειιτιε ό.ιις:ιπτιιτ , φωτα; .ει1ιοςιιιπ εο.άιιαι πιιπιε δε
οπετιι:ικα_επετπο&τηι1Πε,πια Μπα νπιειεςιπΡΙο , «μπώ εΙαπω
πρ.οπΙο,ιππιτετετιιι·.

-

--

.

=

_

.

-

|

δικιά. Αι Βιιπιειιιι ΗΙαπικειιιιπ-οπιπιππι -_Μεεοἐ1ειιι_ρει· «πω.
π.ι1Ηιίεπι€οιροτει, Ρατει.πιπιιαΡοτεπείεω, ειιιιιε_ρτεεοπἱῇε 1_γα:σα
οπιπιε νι·ιάιςιιε τιτειιιπΤοπιιπτ, νΙ:οιπειπι €επι:Ιιιιπ1σ.τιταπτοιιιπε

ιιιιιιιι .άομε!ιοπάσιο ροτειιιπτ, ω: ἰπ ιιισάιιιιιι μοίοι:πι πι Μα
...:” |.

-

ή;

€α1..

Δίκ εκκβίωσ·ποιωι π6ππωωτ ζω!πατατ··,
εεπάατπ αάαετίατϋ ἱπἱῖοἰαπτἰε ρεταὶεαεἰατπτ $αεπίτπαιπκ: *Μποστ
1ἰὲπἱ·οοττὡαίτἰ εκετπρΙο απ ρι·οπιποειτ , πααίἱξτ‹ὶε ατο νπο.ἀὶἴρατεμ ·

τἱοποπι πεεΙαιειπε ,; πατα τα ιπαταό. πιίΠοταπι εοτροτατπ ςοπαπα+<
τατἰοπε εοππώ. ροτοτττ, παοὰαὰΡτἰτπαπιΜατετἱατπ αάΠταεπόπτπ
απο( εττπἴεατατ: ΝαττιΡτωτετ ν:ιτίαπι. €1ΦΙΙ1€Ι11Ξ0ΙΞι11Ι1 εοπιρΙεκἰο
ποπ τπατοτἰαπι οπιπετπ-τοπαΙετ·; ίρίοταιτι «τα εΙοττιεπτοταπι ἰπτετ

ίο ιπατατἰοπεπι παΠαπτιπατοτοπιπεποίαετ ,

πατε. απα:ι.πι πι·

τετ δε ειθτετπ τπτετοεαΞτ , πωπω πω: Με. πετώ , ἔτααἰε , ροτίρἰ
απο , 8ςΓτἰΞἰεΙα , ίπ τό.ταττι, Κατω, οΒ[εατατπ7,άτε:Ρεπτετπνα
Ροτοτπ_ίοΙαττατ ύπατ.γαροτίπαππωποο8ιτατ:: ταπ‹: ιιατετπ, απα
πεπτοεάόοπι αιιαεε:πατατἔ ,πααΙττατεα τειπταπι πιατατι ΡΙοτιπαε

ΡπΞΙοίοοποτα:π εοπαάαπτα. @πατε ίζὶπὰαΒὶααπ νοοετατ, ατι επαι
παω Ιἰ8πο ποαα οποια πατατα ,, Ιϊαἐ Εοττπ:ι. ίαπΙταπτωπ ,_ νε πιο-

τοπ , Ρτοπαεατατ, παοάπειτπ απ. τοΙιπααπι $ειειαταεζατεαπιεπ
πω, παο Μπτοτὶαπι Ρττπαιτπ Ροτιμιτετιεαπιεκ πιατα.τιοπτπαε ιπαε -

ΙὶἱΒατεΡοΠἱπτΡ·
_ #
- τ ο τ
1 Π
· Μαατ. Να: Ιοεαε Ιτίο·,| πεοίπίπταύ ποΩτίτατἰοΡοΙὶαΙπτ,ντΡτἱ
τπειτπ ὶΙΙαπι`Ματετἱαιπ ρτοοειοὶΙοπτ τεεΙάεπτοε εοποτπατ :ὶ Ρετἱρειτττα
εοτατπ ναΙ8ο ποπ άἱΠἰἀοτε.. Εααἰἀειπ παποααιπ απἰιπατπ ὶπἀακἰ
ορὶπατὶ να18ατοπιπαπο Ιεπεπι εοτροτατπ εΧαΙΙΙοπο εκεἱταταπι.
(παἱρρε πια 8.άτποό.αιπ αατἱαε ,_ πεσαπα:ιατετ είπω:: Ρτο πιατετΙ:ε·
νατἱ€τ21τ€ οπίεταο.τατ) αραἀ.ΡπὶΙοἴοΡποε.νεΙατ ίἱτπρΙοκ παοάεΙσ.τπ
εΙεπιεπταπι παπα. (ξ1οάδ δε: ὶΠο·εκ7ρΙιιτὶΒαε-πατατὶε εοπε:τεταε
εΙϊ , πἰϊ Μπα· ΠπέαΙ:4.τε ,α παοά.άστεΠοώε. ρατττετ οοτροτΠιαε. πα
Με αποτἰ πεοαοειτ·.- @απο επ:ιττι Η τεπαετΙτοαίε.άο ποι:.άίΓρατατε,
αιτπάε Μεικτό Ρτἰπιἐίεττπο. θα, ποπ εοπτὶπαὸ Ρετὶρειτετἰοοτατπ
στα. οΜΕταετ: Με πὶπιὶτατπ ειπα: πασ.ιπΡΙατοε εοτΡοταπι εοπαετΠο

πω, @απο απεταπτ, ἴαρρετετεὰεοεπτό ααειτπαἱα επ ποπ εοπΗει

ἔτειαετἱπτ. Υετίιπι (παπι τα) οτππἰ παο ΙοπἔἰΠἱπιὲ ειΒΓαπι.) ίαΒαε
τεστ, πε ίπΡαταπι ατοαοὶΙΙὶτπεπι· Αττποτε:Πε ὸοὅττὶπαπι· ,_ θα τρίο ί
παἰἀετπΈοπτε Ιιαατὶατατ5_ἰττερίἱΙΤο ροτεοπιιπεπτο.τοταιπ. παω ποπ
ρ8.αεαΙ:ιε εοτπαιεπτοταπ1-ίοταεω Τα:ιτπ ιππιτάαπ νεΙἱτπ , Ι)ειπεΙα

Ιε ,_ (Μετα Ιττετατατεε εορπιτπ, πεε ἀείροτατεπιἰπ ΑτὶίὶοτεΙο ἰρίο
εεττἰοτα. οιιαεπαιπ νετἰτατἱε νοίΗἔἱ:ι περτεπεπάετοπιε ροΙΤε . Με
πατώ ἐι νοοἱε τεἀιιτ8αἰ ποπ ρατίειτ ιπο‹ὶὸ , τω δι νεπεπιεπτετ
οτο , Η ὰ τοέϊο ρπἱΙοἴορπἑπὸὶτταπιἰτε άεαίαπι ὶπαεπἰατἰε , παπι

ΑτιΙΙοτεΙιε ἱπ ΡπτΙοίορπίεϊ ρτορέ Ππ8αΙειττε τπεπτοτπ , Γεπτεπτπιτπ
παο ροτΓεπαοτ.
Ρ 4

Ήτα

80 4

Β@πατξο @στα .

·

-. τ

ΡΜΙοίορ!ιο Ν2.τιιτ8.π1 ΓΡεειιΙατιτὶ, τετωικ1ιιε ρτἱιιεΞρὶει νοοατττἰ ,

φωτ ττωτ.ιτΕοώ 0Ε:σ110ΧΞ28 ΡΗχύευε εοπτειπρΙατιιτ, ειιιὶεΙ ρτοεΙὶ
υ5ιιε ΕΜ, τιιιΞιπι πιειιιἰίεΙὶἰεἱΙΙιε , δεεκττει οττπτειπ εοπττοιιετΠεπι
Ροβτἰεἔιιτιὰαττιεπτἱε ἰτιτιἱτὶ, νἰὸεΙἱεετ, Κεττι τιιιΠ:ιιτι τ!ε ΜΜΜ στὶ
τἱ, ΝιιΙΙαιτιἰπ ΜΜΙιιω οεεἰἀετε! ντ ετιἱπι τιεεείΐε εΙΙ Ιτιπεειτι ίπ ΙΕ

Βι·έτ ροπὸετὶΒιιε ὶωροίἰτἱε τὶερτἐιτιἱ, Πε σ.ιιΞιπιιττι ρετΓρἰειιὶε εεάετε,
κατ: αυτι ΟὶεετοτιεΙοτιιιω· ἰπ Ι.ιιαιΙΙο . Μτιτετἱεττι ἱ8ἰτιπ :ιΙΞςιιτιττι Με
πεεεΙΐε είὶ, ειιτιπι Μετα δτίοτπιετ εΗΕτ6τΙο , δ: ίἰἀὶΙΐοΙιιειτιιτ, ὶτιτε
:επ που το τιΠιΠιιττι, ίεά ἱπ ω., μπα: ΝιιΙΙ:ι ςιιἰρρε νἱε, π.
Ματιά Ρετ Πι18ιτΙ:ι ΡατεΗτ, ωιιτιιτὶοτιεττι ἰη τηιιτιάο πιοΙΜ ροτείτ
αΙιι.τεατηιτε τ:ιπάεπι νἱε Με Πτ, ρτεττετ Πειιπητμιἱπ ειΙΙςιιἰἀιιΙἰ
ού άεττ:ιΜ.τ, ΠΜειιε ο.ΙΤιιττιατ, ὶπ τιιιο ΕιειιΙτατεπι Πειτε εκα
εεο.τ . @ταρτορτετ Μιιτατἰοτιἰε 8ετιετατἰπι πειτε ντιἰιιετεἐ πετρα
ρτἱηεἰρἰιιιιι ορτἱιτιο ἱωε Ιτατιιετιάιιιτι είτ ΗΙιιά , Ελ· "ο 4!ίιμίέ|Β:
Εεεε :ιιιτειτι είὶ, Η εκρΙἱεειτιιιε :ιτςιτε εκειιτἱειττιιιε ιτιτεΙΙἰΒετιτΙειιτι
ποίττειω, ἱρἰἰίΙὶττιο. τιοτἰο Μα::πἰ.σ. Ιάεὸ, ιι:ιττιιιΞε :ῖι Ν:ιτιιτέ :τά
Ι1Ηπτετιτιιτ Ισ ὶρίέ τετιιιτι ετξεότἰοτιε πιἰιπιτὶ ιπι:ε ραττἰειιΙεε δ: Μιά!
ιιὶἀιισε , ειπε τἱἱτἰπιἰ άΜαιΜηιιε ποπ ροΙΠοτ , ρτἱττιἱιττι τοττ8.Βε εοπ‹
ίιιἴεε, ροίδ:εει ἱτι οτὸἱηειτι :ιάάιιότε, Ποπ εοτιτἰτιιιὸ Ατοπιἱε τετιιπι

ρτὶιιεἱρἱει ττΙΒιιεπάο. Παπ ; τρία ίεὶΙἰεετ Ποπ οΒὶἀὶρἴιιττι,ι1ιτἱει Ατο
ωὶίἱπτδτὶηὸὶιιὶάιια εοι·ριιίειιΙσ., ται ε:: εό. αιτιάται μπε Ρτἱτιεὶρῇ
τετἰοὶΠὶεεοτιιιεπἰτ, τ1ιι::.τεπιιε εκ ψ εοτιίὶ::ιτ Μ, τ1ιιοά Πε ;, ντιο
κ.κετΙοο, ςιιἰεΜετετἰα ΗΕ; Πυθτάειτιυπι ΡειττἱειιΙσεἰΙΙω τ!Ιιι1άτωε Πεκ,

διιἐ ἰΠἀὶιιἰεΙιιε. ·δὶΙΙ1ὶΙὶτετ ρ:ιτιιπι τείεττ, :κι :ιοί Πειτε ρετιιιι18ατα δε
ποτε τμι:ιτιιοτ ΕΙεττιεπτει @που , Αετεπι , Αφι:ιττι,Τεττατπ_ ΡθΓΐΞἰ:·

ηε:ιητ το, , εκ ςιιὶΒιιε εοι·ροτιιιτι νἱεἰίΙὶτιιὸὶτιεε 8ί8τιιιπτιιτ :- ποτιετιὶπι-.
Με Ι8ι1ἰε, αυτ Αέτ, αυτ ΑΦΜ. , :τα Τεττει , ίεά τΙιτἰ:ι Μειτετὶει

ματ , ε:: ειτε :σε Ηιιιπ , Μιιτατἱοτιἱε Ρτὶτιεἰρἰιιιιι εστπίειιτιιτ Δε! επώ
·ειεςιιε ττὶΒιιετιἀιιτττ είΪετ ειιὶειιιηιιε πατατα, τ1ιι:1ε-ππτΙΙαττι απο Μίεε .
θἰ€ὶΠΘΠτἱ5εοτπι1ιιιιιἰοτιεωΙιο.Βετετ, ττιο‹ὶο εκ·ὶΙΙεὶ τεε, φ1:28ί8τώ
τω, α:οτιθ;ει:ετ. Ρτορτει·ετι τεἱεἐτἰε Ατοιτιὶε ,Δ ιιτςιιε· νιιΙΒιιτὶΒιιε.

ΕΙτὲπτετιτὶε, εοετετὶίςιιε Ιιιιἱιιίττιοτὶὶ ,ςιι:ιτετιιιε ρτορτἰὲ-_ίἱι18ιιΙοτιτω
ποττοσε ε_οωρτετιεπάατιτατ, Με ντιιιτιπ οιπηἱΒ118,€1μ;£;Ηιιτ1τ,_£ΩΠΡ·
πιιιτιεεΠ, ,ντεκ Ματετὶἐ οι·τιιττι άιιεειπτ . ΝοττηιιοάΑντιαιττεπεφε-

τσιπ οπιιιΙαπι Ματεττειτ11 Ροτιπο.τυπ1 ναι°ἱετατε ώίττπ&εια, 9ΙΙΒΜ:
στοάνωεοΒοατ.είρεε1εε, ὸὶἱἶετετιτἱβ άτίετετα, @Με εοιτητιιι@Με τιιμ8ιιατιιτ, νΓεμιειπιιιμεττὸὰοεειιτεω Ρ;ιάΙοίορΒιιακ ΜΜΜ
@τιμ τωιωττττω,ττ Ματετὶαω.ὡςὶτ , εκ ορο ΠΜ! Ρετ ΐ:+00:Φε

τττω-:

Ιὶἱτιιἰτιπ ,Απ
πα πιιειΕ
οχισθίσπο
ίοττιπτὸ
πασα
εκ βο/ἰαπτἰα
ω εοπΗ8.τιπέξματω
. (Μετετὶιπι
, ,το ἰπ
81ρω

τὶβπε επ1ίπιοοϋ τππτοτἰατπ Ροπειτπι1ε , πια ποπ ΜΕΘ: Με ειππ εα:-_
τω, οτππἰβιιε εοτΡοτἱΒιιε εοτπτπππἰε, τω ἰπττΞι αττετιππ Γρεεὶε

Μπι τετππποε εοπιοεραιιτ, πάεὸ ντ ΐεκεεπτεβεσο ειιπρΙἱπε Μεκ
τι:ιτ μπαι πιιιπ6πιτι ροΙΐεπτ, ποπ/τεριι€πειτ , ντ οριποτ, Απ
ΗοτεΙεε.

Παπά. Νοπ τεριι€πειτ Ρτοίοάο : ςιιἰρρε :χιπ ίιιΒ εκπιππ Ποπ ρή
ππΡπγΠεορ·ππι, ποιά Μειξεωε ποπιιπε ιπτεΠιεξο.τ, όπερ·τΞ: Ιστο
πιιπει:ιπε 111121, λ:7ω γαρ ολου σο πρωτου ρποΚαρενου εΙκαςω(ποπ

.καπου , ντ ιπ ςιπΒιιίάεπι ρππιπ16·ιπεπάρτιεθοάιειπιιε :ιπππειπάο

Ιεει ρορρεταπι (ετιρριιππ , πιιιΒιιε 1πίιιενιάετιπ, πιιιππιπιβιω μί
Πιπ τε·πτιιτΙ.8.τιππε ιπτετρτεε) έξ` 6υμ'π·ιαέ Ή έ»υπέρχοπος μὲ Ιω
Π

Ι
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σ

τ

«ο

ο

ο

ν

τα ρ·υμβεβκΚοςρω πε φθαρε·ταπ·τι,ας τοπιο αφιεσ·ται ο9(α·πορ.Μεμ

τεπ:ιπι νοεο, Μαριε, :ΗΜ ρπτπιιτπ νπιειιιςπε εοπίὶιτιιτιιιπ , ε::

παο ποπ τεππετἐ , δε επίπ , ἱπεκἰίἔεπτε ΗτπΙὶῳπ‹ὶ . ν:: ππτεπι παπο

τεξερ.τ , 9ι:οππο.πι εεπίετι πεπεοιμΠιιά ρτιππππ,· πωπω ;ιάεΗτ ε::
τα ιπτοπτιι ςΙείιιτπρρπιπ , π! ίειΙπ:ετ νΙτιππιτπ , ιπ ποσο! νδ12Πη;!..
«με τα ΓοΙππιπ·, πιππροπτ, οιιιεΜ:ιτοτιο. πω: Ιπππο πιπιΙ τε
ίστ , ταρω :ιΙπιά ιΙΙοιποιπεερε εοπιροπ:ιτ , με οιππιπὸ ποπ εαπ
ροπριτ, ιμιοπτιππ εμπποπι επ Μο.τετισε πιτιοπεπι πωπω: ιπ εστ

ροτε ά.ιποΙιιτ0; @πιω επιτπ οοτροπιπι , (μη: εκ Μέ Ηεπ ρο!Τιιπτ,

Μ2ϊθΓΗ ©α, @πιω π0σ:οίΐο ίἱτεοτΡοτ:ι οιππι:ι ο: σέάεπι εοπίὶπτο
π
°6ηα·ΣΡ_:η
Β-.=τή·οπ2-ΐ'”.·%μ.·ςφ:=

κ

.

-

ο

,

ΡοΠε, ιποάο :μπα Πε, νο επ αἱ εΙιπιιιά πω: , δ: Μπα ρετεππτι
ίπροτΠεε πιππο:ιρ. ΝιιΙΙιιειτικ1ιιε άυΒιτο ειίΐετετε, ποπ αποφ :Πι
πιιο.πι π:4.τυπιπ1 ιποποε.τιππ :ιτςιιοἰπιρετἔεόὶειιπ π) ΑτὶίὶοτεΙε Μει
τ€τισε νο£ππιιΙο ποϋ8πππ , ία! απ&πι&επι πιπιπάοιπ Ξι @μπή
πιω ίὶπιρΙιεππιί πε πειτππε , ιπεπτιε οριποιο, ποτιοποεπ , Ιω ντ
Μπτετιει σο ιάιρ ιππ , φπα Μπτετἱ:ι ε!! , πιι!Ιιιπι α·ττιππ π:ιτιπ·οε €6
πιιε, πιιΙΙ:ιιπ πι:ι€πιτιιώποιπ, πιιΙΙ:4.πι ι1υπΙιτ:ιτοπιιπίετατ, Μ! Με

τορο!Ιπτ, Με πιο εοπτεπτει , πιώ Μειτετιιι πι, πποάιρία με: Π:
ίἱτ νΙτιπΈπι , ιπ παω τα , επιππιΠο. Γιιοτειτ οπἔρ ,Γοξιι:ιτιιι: .((ξι:ι1
ρπορτοτ· Β.7.Μεταρπ.τεκτ. 8·.άιειτιιτ, λερω δ πλω» Καθ ωπ π...
#

Ι

:

|

ο

|

ο

Ρ

ω

ε» παρ, μπε ?σε σο, μιν” αλλο μπδευ λεγεται, ως Ευρρςαι "τα .

89 γαρ πι Κοιθ ου Κα·τπγορώταο τούτων έΚουςου. Πἱσ0 4:42:22: Μα·
.

Ί

π

“ζΜΜ› @Ιβ |ὲ#'ζ#ἔ#Μ 19 ?ΚΨΜ ςαπἔ, @με παπΕπω, παμε
ΜΜΜ οπιάριπω ώρι2αιωμιοπο απ.: άρμα, , · :μια ο!ιοιπά,άε

$ιο |9ο:τιωι ·υπαπι πασέοπορυφάσπΙππ. Ετ ρειιιειε ιπτετι€έϊιε εοπεΙιι
__ ζ ΕϋΠΩΪ0ΡΪ11ι5,ως το τά ερ(οποισ , Μια @το ουτε Η δυο: ποο·θο ,
ὅυσε

.. +ζ=

ε
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οίί·τε ἄλλο δυδε'ε εεττ; εἰυδθ δὲ ά τίποφάσετε Ε; @6,·: Μ, θτωά άσβ

εω"ω,|ἐωωἀᾶωῇ παμεάειείτξ παμεμα:πτυπ, πεειιε·α!ίτιά Μί
ειιΜ; πεε·υεώ πεεατίοκεε.
_
(Ζητά. 5τ ίτιετε νῖεὶεο › εε ειπε διτττε, ή εσε8τττεττε:ιτί εκτίτίτττε.ττε
εΧ·ΠτττρΙτετεωε_τκιειττϊε, τττε1ιι:ιε8εάτποΙαιτττειιτ , Πτττεετεειττε,τττσ.

τιετιεἰΒιιε σ.εΠιιτε· ἰτιεεἔτἱε ττ:τειιττε ἰΠἰε Πιιε εοτττιιτιέετε·, εττετττπω
&Β,_. ειιττι πεε8εττεταττναΙεε.ττε, ττεεεοττιττττρϊ, ε1ιτἱρρε
ττεε
εκ εΙἱῇε εο:τΙείεετε ττειειιτἰε, τιεε ἰτε @σε εἱἰίΪοΙιιί Ροίΐιτττει ετιιἱσ. ,η

ίἱτττρΙἰεεε εϊττττ_ίΐττε, σε άἱΙΙἱττιὶΙἱΒιιε τεΒιιε πιτίεετέδε εετττρεε:ιετττοτι
ττοίἴττττε, ττεε ετεπτΜΓο θεά, ττεε.ἰτεττΞΙιὶΙΙττττ·:ιΙ›ἰτε,_ ειιττετττοεε νἰττι

Νειειττιε εκεεεΙιτττε. @Στοά ω τετττ ἱρΓπτττ· τιεετττεε·,, ττιτττε·εττιτάεττι
τ10τττερυεπε1Βο :- νετίτττιίί ποπ ρΙιτε.Ιτιιἰε ίεττεεττεἱωετἰΒιιΞεἱετ ε1ιττ'ὶω
εεε δε· νετἱεειε ἰΡΓ:τ εοττεεεἱσ.ε ,. ςυ.ΐ Ηεττ ροεείε, νερεο- Με Ποτε
εεττίεττάιτε δε· ΑτἰΡεοεεΙεε , ε1ιτἰ οττττττιττττ εοτττεΙΐιοτιε ἑι τειεἰοττε

Ρτἰττεἰρἱὶτεἰεεὶε ΕΙετττετιεσ.Πτσεεεπίπτ εοεριιίευ!ει^ ίϊτττρΙίετο. Ξι Ρετ
111118:ιεΒ ετιτειειτοτ Ε1ετττετττἰε·,¦Π Με ετεο.ττιτττεττειιτ ,_ νἰ›ε ,' των: ιτε νττε
ε1ιιτάειττ·, ὁΪίἰ81°€ἱΠι1€τ1ἱ€ΠΕΙ11°·.
_
· - Παπά.. ΑτἰΒοεεΙεε, ττοτττττΗετοτ, ὰ Ρττττεϊρίοτιιτττ ττιττττετο· εκ
εΙιτάτε εΙετττεττεα;ΗΒ.τ. ΡΙτγί νετ Μτιεειετοιιτε 8εττετ:ιεττττ :ιεεε τω:
Ετἱττεἰρἰει νείετε:ιε 5 αυτι εττττττ :τετ νπο Δε! ετΙἰιττττ Καυτο εταττ ιτε,
Ιιοε Πε ιττιτεειτί·, δεδεττ εμιοε! ττοττετε.ε, νόε1ιτερττττια:ιεεμτε·Πττι
ΕΚ:: εοτιτταττοτιιττιταείο άερτετιεττάτειιτ τττεετ είἴε, δε·ττοττεΙἱε·; στ!.

εὶτωττι_εἱεττιιτω ορΡοίἱεἰοπεττε ε1ιιοεΗ.ττττττοάο ετ.άε!ιτετ ντείεττετττ εμε
επεφτε εοττετιιττει έ, δε:Γ1ΒεΩάΜΘτΪ2τ1τἱα_εετ1Ϊ€τ1ει11°·.. ΙάεττεοΡτττττει
ΜιτεεεὶοττἱεΡτὶττεὶρἱα- εείειτττ Ρτἱττττι Ώοττετ:ιττε ετΐεοροτεεε; παμε

εἀεὸΕΙειττεττετι , ειπε Στ· Γε-τωττεετττ Ρετ τττιτΙετρΠεετττ ορροΙἰετοττετττ
Γερετττττειττ·( ·πί;ρ μἱρ , Καὶ· γ; , Καὶ στή” Καἔ ττδτορ μεθ, ἔὶκιυττσΪὸἱτωυ

ο·ι.τττωε·τελιγ.. "Δώσε ές), νε Ιοετιττειιε εετεειτ $4:;) Ρώπα Ρτὶττεἰρἱτι Με
ΠΩΕ111€Ι1ΠΕ;. Ι121Π1 €ΧΙ€ΧΙ:.56. άδι)να·του πλε-ιτους έιτε: ένα:7τόσε-ις πει;
πρώτα; . εἶοτ Ροερετι ετα· γένει μΪα επαν77ωσι|ς τεστ . @στα δἔ· αἱ

έτταυ7ιώσεις είιτοίγε θ·ατ- δοΚσδστυ ε;; μάτια . ΙΜρ0βα8 ώ Ρ|14Με ε#ε·

Ρϋπστ.σοπππτἰε:α:ετ-·; βη” "τω, ίπ υπο 8επετ·ε πω: :επταετία
2α:=ιώτε σπιτια··αιετεω·σοκπατίσταεστ τ·εάαι·ί ·υίτίσπ2τα σέ' πωπω.

· θεεεεετἱιτττ Με τρία. ΕΙετττετιεο., εμε, ὰ Ρτττττοι·ιτττι· ρττττετρτοτιιι·ττ
τετεἰοττε·, εεεετιιιεε:ιττείιττι τερεΙΙιτττειιτε εμιεεετιιτε εκ ορροΠετστιι

Με εοτιεεκε:ι ,' Μετα ΡΜΙοίορττιτε· Ρτιγίτε.πω τ:τείοττεε ετε:ιττττττειττε
ίεττιρετ τη. τττεεΙτιττττ :ιεΙὸιτεὶε,_ ρτοείετεττττ ΗΒ.4.Μεεεοτ.·νΒί , Με

Βιέϊεϊ εϊεαιτιε:ιειε Μια ΜαεετεεΡττιτα τττεττετοττε ,· ττοτττττΠ Ξερετε,
εε1ιτειτττ,,

ππιπιπι; `ει€τεπι
π!» απέϊώποπσώπ
,ι€ττειπ3 Μ8ιόπιπ,επΠειπιπ
ῇιἔ/ἰά›πἱα ,έιζεπαται·,
Ιιπιππ!πιπ ,&'Πεεππι
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τοπιπισποιειτ , ιαππιπππ τα , ηπα εσει€πτεπιπτ Ν:ιτιιι8. €ι€πεπε)
πιΠοΙπιτ τοιιιιιιιΡεπε. Ναιιιετπππ ίοΙπιπ ιπ ΜετεσιοΙο8ιςὶεπἔτἱε

ιιιιΡιεώσιπππεΒεπει·πιιοπειπ τ:: ‹οἔππτιΒιιε μιττιτυΙπεΙΉει, ει:
ιιίιισιιι ι·στὸ [68τεεπτιε εοπιιΡτιοιι61π Ρ νοΙιπτ Μι. ι. Μετεοτ.·‹:πρ.
9`.( Ηπὲ.:ιΡιι‹Ι Ιπππιππ ιπιει·μετειιι ίππιιιιπ 3.τ:ιρ.ι.) 5οΙιε πιοτιιι
το ππι€ε:ιπτι παμπ· ΐσετεπειπτι ττιππεπε €ΠΜεπτιπιπ ριιωΡη ·8ἱ
8ΠΕΠή8 , 21ΙΚΙΝθ £01°1°ΜΙΏΡΟΠή8) π «ώ ιιλι,οπ φοροἶ διπ1€ρίνουσα, Καὶ

·0'ωρι|υουσα, ·:ῷ )ά)ι·πιθβι πιλυσίου , ι στορϊέπεμον-, αι·ιι|α σ;; μμε'.
σως , Καὶ ··ιἰς- φθο]τιπς ι δοἰί: Μπα κίαεπ8οπ: (9 -συ:2τε8απ:, σα· ει:

ςαἱαιῇ2νμ··υρἔ απ; |οπ8ἰιἱ>: ; πιώ 8ωεω:ίοπέ:ϋ τυπωμίυπίε;/ί:
'Υει·ίιιπ ετιειιπ ω 8ἱ8πεπιἰ:ι ιπετοιΙΙει :Μπιτ πιω. :ΠπιιΙε πιπό ὶπ
τοπια ινιίιειιΒιιε, πιιαπιιπιποάπιπ δείπωιπιε ιπ.:ιδιε , τοπτιπεε

π: πωωιτ ιπ1ιιιπε ·εππάειπ ι€πι€πτιππι ω τιιΙεπιπ1ιΒτι3.Μετεοτ.

@ΜΡ ηπα! επιπιπΙιπιπ , ΡΙππιπιππιπιιε πωπω Ιὶιὲὶ π:ιίεεπτιιιπι
επιιιαπι ΜΚ εοιπιιιΠΗφπι τιιΒιιιτ ΗΒ.3.πο(Σ€ποτ.ΑπιιππΙ.επΡ.νΙτ.
ύποἶρχι-ιτ
γίν-επι -δ.-ἔνπριν,
μἶ, έ».
Καὶδ. @αδ
δδα·ι·ιτά·πνεδμα
ξδα Καὶ
, ἔν ·τεΐ
δέ φυτά
νε; καπ”
, διάθερμὅθιπα
·ιδ ἔν γ; «μ»
χ4Κω» ὁς··τρὅπου πιο? ·πέιυ7ει ψυχδς εἶπε: ·πλιίριι -. δώ ·σπυίςα·τα
παχἔως, δπο7οπ ἶμπεριλιιφθιἶ τ ἔμντεριλαμβἄυειπι δἰ , Καὶ ?Ϊυππιι

θερμαινο,εξέωυ «πιο σωμα7ιΚδυ πχ>διω ει” έφρπ'ίδιις ππμφο'λυξ . Ώσ
»πωπω -κπαυπ Μ :ση·θ ,Βιιπποιηπε,οπίωαΙίσ ό· ρΖωιΜπ9 παπά
Μ 2ση·θ ςπίέσω τκ/ἱ: πωπω· , πι αππἔ`ι «ποὺ _βίπίπε: , ίπ ·υπἰ
παπι πισω: πάω· απιΏπαΪἰ: , τι: παοάαπωυάσ ουυπία-απίππω [Μ
ΡΙσπα . ΙΡτορισται - καιεπισπΜ:ισ ιτεἰσαἰ2σι· , πιωπάοσπηπε :Μι

ρπ.·Ιισπ_/α.τ ω ; σοφρασπεπέίπα απ) , ό· ίπσα!ς#επτίω.τ τοφσπί.τ

ω,πωωπ ή: ω” _βηπιπ&6Μπι . Ιπ Με νετὸ ειπε ρπιπ·:1ςιιπτ ,
Μεικο ιιπιιπειΠ:ι Βιέπι παει Πι).4.. Μετοοι. πιά ππςπι επρἱτἰε ι.
6π1ιππ Ιππποε . π.. ) φπα πωπω απο: ίερ:ιτειι.πε εοιπριπειται 3 ειπα
Ϊ©81°€8Μ°2τθερμόθιισαΝ
61112,
εν-γι,ινεται
σεις συπεςένω
σ·ωπιηιδζουςνά, ίΙιΙιρ;θε'οπω
δι·οΐ τσι πιο έπαψε
Ιφιμίζι.-Ιιπ
φυσιΙ‹ω
ιἶυσαν
.

ει ιι:ιπιπιπ ίο!ΕΠιι , πιε:τ:ιΙΙει._, ρΙιιπτ:ιε, τιπιπι:ιΙπι οι νειτἱέὶ πιιΙιτιιυπι
τιιιιι·ι:πΙΜοτιιπι , ,ιππιππιπιόοτπιπι, παμε ίπειάοκιππ , Παο
τιιπιππε επιμιίοπ!ωππι -τοπιρΙππισπε οικω πιιοππτ , πι; ΑΜΜ
ιοΒ ρΙιιοπιτ, ίετιερειται:νιάσειιι4ιας πυΜεπι τοτριι[εμπε1ειπεπ
ω.2πιιιω«πε αιππιιΕΙπιπε·πωι ιΡπ,Μ:1°τεή:ιπι Μπι σε :μια 8πέιιιιιι
τπτ παμπ: ·εοπιποπυπτιιτ παταει εοιροπιζ: πω, από €επιπεάπιι
τιιτειιπ νπιιιστί:ιπι αιόοπι οΙσπεπτο. ιεποεειιτιπ , νιιυπιπππάθυΒ

ι._

να
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ΒΜτταττἰο @παπα

π ο1ἰαε δε ρτορτἰα ποποπε ίροΙἰαπ , ιπεπτἰε ορἰίἱεἱο. $ἱπ ιιατεπι
εεττἰ εοτροτἱε Ματετὶα Ιππαἱτατατ , δε α πεπετε νπιαετίο απ [ποίε
δταπι Ραττειπ όείεεπιι!ατατ , εετταε πααΠτατεε εετταπιπιιε παταταπι
Ματετὶα ροίτιιΙαοιτ, ειιιπ επιτπ Ετ επ εοτιιπι πατπετο , πω: ποπ

:ιοίοΙατε, Μ! εοτπΡατατε ότεαπτιιτ, ίοτιτιἰε , ρτο εοι·ροταπι οτί

ίιπιἰαταὸἰπε, Ματετακ ναττει:αε τεἴροπἀεοὶτ. Ναπι εκ α. ΡΙιγί
ι:©ΧΕ.26. τῶι προς “Η τ; ιΪλα. ά»ιφ γάρ @Η ἄλλα Μ". [Επι νετὸ

Η αΙἱα αΙπε εοτροτἰοαε Ματεπα πω, απο ντἰπαε οιΙΒιπιΠταάο
ει: ὶρίἰαε Ματετιαε πατατα & πααΙὶτατΙΒαε ρετεπάα πι. Εκ παο
ΠΙα:Ι εοπτἱεἰτατ, παω! ντα ΑτιίὶοτεΙεε πως νετΙ›ο , επτα Μαιε
τἱαπι απαι, εατπ Γαβιει:ιτ ποτἰοπεπι ΜΜΜ, ντ αιαπτ, Ρυτεππίαω,
νπέὶ ςοιπρτεΙιεπΠοπε Ματετἰαε σπιτια εοτπΡΙεάι νοΙαιτι ποπ ναι

ααα ειαΓάετπ ιπό.ιαΜααε Γρεεἰεί Ματει·ὶαπι τω: εοπαεΙΗταιπ ἰαΒαΙὶε
ἰπ ίεεπαιπ απόα›ατ.
,
Μαατ. Αι·ιαοτεΗε νΙοεπι άοΙεο, παἰ αποπ ρααεἰε ίατἱεὶπιρτοτιε
άετισ.τετατ, πιιαίἱἱΙΙἰτεταταδ; ιπίαΙία Ρτοτα1ιίΐετ , ετεπιπι Η ασπι
πιεπτἱτἱαεἰατιΙείπαε αΙιοταπι Γεπτεπτιαε α) εἰαε 8εττπαπα άοδττιπα
ίεεετπετεπτ, πεπαε ε:: απιρΙΗΠτπο ιΙΙο ίοπτε Μεταρπγίἰι:α ειπα
Ρπγίἱεὶε εοπταεε δε Ρεττπικτε παιιτιτεπτ, ίεά εΙιίετετεδε εΙεέὶ:ὲ ια
Και πααπαε εεπετα άιπετετεπτ , ντιπαε εἔτεεἰαπι & ρταεεΙατατπ
νιπιτπ8εππ ἱπὶΠοαότπἱτατεπτιιτ . $ἰ 8επιιε νΙτἱπιατπ νπιαίεαιαβ
παο ΕΙετιιεπτι (Παε Ι8πετπ, Αετεπι, Απααττι,Τεττατπ όπτετίε ,
ίὶιιε διιΙΡΙιατ, δρἰτἰταττι, δαΙεπι, Ηαπιοτετπ) ΡΙαπιπαε ι:οττιΡΙε
ότατατ Ραττεε, παἰΒιιε αΙἱαε ίρει:ιεε ίαΜεάαε ίαετιπτ, ίἱπειιΙαε αα

τεπι πατατα: ίἱπτ ΡΙαπε ΠπιρΗι:εε ἰπ μαπα @Με πιοΕποπεα Ι)εο
εοποιταε , ποππε απιρΙἱΠἱιπα ἱπρτοπιρτα επ Ματετια, ντ εκ "Για

αεττατιιτπ ραττἱειιΙαταπι εοπ8τεΞατἱοπε ατπαε εοπιρΙεκἰοπε νατία:
Ρατιτετ πατατα εκατεαπτ 2

Οπα. Αι Η Ιιαιαίττιοια ίἱπιρΙἱεεε πατατε εαε ΠΜ, παο επειτα
Γεοτίἱπι ίαοΠίτετε ναΙεαπτ Ππ8ιιΙε , παιπ εαπι απ εοτππιιίοεαπ
πιτ, ροΠἰπτ αιιτετπ οπιπἰπὸ ρτοπιιίειιε ειπα πιιἰΒιιεΠΒετ απο σοπ

ΕιιπάΞ; ατιπαε οπιπἰα αιίιι ίὶιιπτ, 8:,ντ 5εποΙεΙοπααπτατ,εκρΙα
ποια επτιοαε εοτπρΙετἰε νπαπι Ρετ αι:ειάεπε τω, ποπ νπαπι Ρετ
Γε . Αααα: πασα! Ροττπατπ οπιτιεπι ίαοπιοαετε οροττεΙατ , πιια
εοτπρ!εατατ, Με εεττατπ ἰπ ΐρει:ιετπ τείετατατ Ματετἱα , να: επιιπ

α. εοτπροίἱτΙε Ρπατπιαεοροεοταπι ιπεάίεαπιεπτίε Νατιιτε ορετα

απΙαοαπτ : Μ πασα νπίαετίααιΥ ειιεττετε- κ ΡΙιαοίορτπαιπ
νι
αετιιτ .
= Ρ.
. #
Γ

'

Μαατ.

οι παρκο”. ποιωμββακιίπ έιέπατιιο· .
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Μπιπ·. φα! πι ορετἱΒπε ποίππτπιπ €πτΞπτπ ππιππε εΠἱεἱπτ, Η

:πιάτο επ·τίπεάοΠπε Νπεπτεπι είπεετε οΙππ οΒίετπππὶτ (ζἰεετο: δε
εμειππόιποάππι επίπε ἰκπἰτειτὶ Ρομπ νεπτπτετπ [Με Νπτωπε οικω

εοπ:ιτιπ Απε ειππ!υ.ιπ , πεππειάεὸ εμιεεμειτπ ά18πιτπτιε Ξρίῖ Ν;;
πω; ὸειτππἰεπτ, εμὸά επιπ Ατε ὶπιΕτπτἰ Μπακ, ία! Ιππε Απεε
πι” δ: έπππΙΜα·ΗΙππωτ , ‹μὸ‹Ι επ. Επε:ιπτ , ‹με πι Νπτπτε οφ
πεπππ ρτοκίπτε σ.εεεά:ιπε. Ιρίε Ειπε εοιπρπίπτοε ει: (ἱειτάἱπεὶε πή

πιιτΠΙππε εοπττΜε παμε επεμἱίἱτε εοτπππΙἰιεπιριΙΙοε νἰπἰ, (μπε
ρω Ι:ιρΜε Βειοαι··, ποπ οπίειιτέ ίρε νι1|€τΗὡΠἱ8, νίιπρει:ε πιέ

πππε άπΒἰτἐίἴεππ , εμίρρε ‹μἰ ἴεἰεπε , εμὶό ει!πε εκ εοτιππ νίιιτρει
παπι
τἰοπεειιεπτἰΒπε
πεεὶἀετὶτ Ρτοίρετε
ιπεΞε ι·πτὶοπὶΒπε
δεεκ ππΞπιἰ
ρτοπίπετε
ΐεπτεπτίό.
με ροπε
, ποπεεπίιιἱίΐεπι.
τεκπετε εΧ Πε
εει·ρτ:ι ε:: πτΒοτε Ρομπ Μπα πππυ.τιπει Η εἱπετὶΒπε· οπτιιτο. τα!
ιὶἰεε πΙὶεμοτ ίετιιειπεπε, παμε με πό τπο.τππτετεκπ Ρτεεοεεκπ
πωπω μ·οτιιΙεπε , απ ρι·ορτετεει, (μπι δοΙἰε το.άπε πισ.τιιτεπάπ.
ποπ ρεττπὶίἱἰὶἰ, τπἱτὶοπι ποπ ετιιπτ, ἴπροτἱἴπιιε ίπππἰτπτε απο
Μπιτ-Ρ ΜυΙτει ίππτ, είπεΑττΙιππτετὶπιπεΧπυἰτεπτἰ, εοπιροι·τ:ιπ

τί, παμε εοπππἱΓεεπτἱ Γαβ πὸΓετὶΒὶιππε, Νετιιτεε τ;ιπιεπ επε
. ᾶὶοπἰ τπππεπόπ μπε , (με 1πιιΙτο Ρετίεόϋπε ΡπιττίειιΙσ.ε εοπππὶπιιἰτ,
παμε ρεππἰίεεε , 8: πι νπειπι πειτπτειππ ιειπρετειτ . $ίε ἰπ τπωω
(εμππὸοιμἱὸειπ πω κμειίὶ ὰ Ι.γεευεο εκιιΙεε ίπ Ρππεπιπεοροεοτπιπ,
οΗἱεἰπειε τεΙε€πίΙἰ) Η ρει·ρεπόπιιππε , εμπιπτιιιπ ἰπτετΙἰτ , τεεεπε
πε2 επ :ιπτἰεμὶοτϋ Με μετά, πωπω πρρπτεπἰτ,πιιὲιπ πιο:Πεπτπ
Ετ , ηπα! ΑΜ τα πιεὸὶεπιπεπτοτππι (μεμε ρπιπππιτπόίτετεοιπ
Ρἰπ8επτὶ , εμἑιιπ ιππΙτιππ , εμοά Νιιτιιττε ροπιποπππι ίετιπεπταπτἰ
εΙεπεπτ . @επιπόπιοάιππ παμε ποπ επ Ρτοπιἱΐειιἐ -ίπεάεπιπι
ειππτπτπεπππιιεἰπΝπττπεεἰππι εοιπ πόϊπτυπι-εο!Ιππίοπε τεπιρετο.

τπτ επεώεειπιεπτπιπ , Μ! εκ εεττὶε ίἱεςἱεππε ρτο-τπτἔι ροττἱοπε ε!ε
ᾶὶε, πε ήτε ρτσερατειεΙε: Ιω ‹μο‹μὲ Η ίοττπίτο ι:ρπειιτίπ πεπωπ
Ιὶππι πεεπτειι·ππι ρπττἰειιΙσεεοὲππτ , εμε παμε νΙΙο πΠιπἱτπάεἀπ
τε :τά [ε πιιιτπὸ ι·είει·ειπτιιτ, παμε ἱῇερταὸὶτε ΠΜ Η8πιέ.ε, εμἱΒιιε
ίε :Μάθε εοπιρΙεὁὶἰνπΙεεπτ, παμε ρτεεβίτπτεε π. Ν:ιωιύ,- -πιεπΐπτε
Ιὶειτὶοπειπ ίετπεπτ , ντἱεμε πιάίεεΠεπε:ιωπ εοτρπίεπΙοτυπι ίἱπιρΠ
επιιπ τιιτΙ›π ποπ πΗϊ τειπετὲ ίπ νπππι Ιοεππι ποειδΕπ , δ: π» νπιππ
:ιϊρε&ππιίππΕε&ει, 7ππω χω· “πω” :ΙΜ Με , ποπ επππ

εκ ρΙιιι·ἰΒιιε Με εεε νπ:ι εκ Νειωτοε ὶπίΗτιιτο εσπιροππ:πτ . 8ἰπ πικαπ
εοπε,ι·πίε 5ειΙίΒπε μπι νοΙειτἱΙἰππε, μπι ω, Μπιππιποπερετ

τίο ρεππίίεεειτ πω” διιΙπππτίε παμε

ΡαττἰειιΙαε,νπᾶ
Ή.

·· ·· τ ' _Βξ#ἔκ£ᾶ£ὶο Φωτσ·Μ. ' ` η ω»,_
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·νἰ_, :ιεςιιενπέ σουίω·Ποιπε πατατα ὶτε·εοι;βτἱο8ιιηωι·ζ νι· Με::
Ποτ, Παπ! Νιτυτα: νιπἰΜΪεεεοωωοὸέε·&ΖντΞΒτατἑ ίαηὶιτε ».ν:ιΙσ.μ.τ..

()Ιιρ.ι·6τίε , ιμιοπι άἐίεὶρυξιι1τι:ΙῷγίῖρριιενΙπειΒυὶτ , δοΙἱείἶοΙοΙΤιιμι φα
ὸὶτειτιτἱε ΒΙιοὸὶαπι-οΐἱἱοὶιιαττιοιιιιιὶΒμε πιεπ:Βτοτιιιιι Γρ:πιὶε·τεξοι·;Μ

Η εμ.ιβε ἱωΡοτἰτιιεἱπἔϋοίἴιιείιιἱίἴε€, ·& ίτοπτεττιωεη€ο ίι1Βηε&ετε,
άεκττο Μ::απο ΠπίΙϊτυωΒτπΜιιω, ·ίἱιιἰίὶτο ευεεω ἔσω άεκττιιιπ `
ι·τιιεωτςοΧοτε-νοΙυΙΙίετ , δε.ΡττεΡοίὶ€τἔ , ἱτιεοιιεΗτἑ, Μοπίἱτ05ἔ ιππι

Βτε; ΡΙυτἱιπεεοΠοεὲίἴετ, Με ντιςωοντιιιωρετ εαΜεπε €ίΐτεΙίΐ«τω
ε: ΟΜπε ἰρΓε Ι.ΧΧ ειιΜτοτωτι ΠαιιιΙαετιιω >πιεἀὶτειεαε ιπειτι15πι
οπιιύει μίἱΒὶὶπιιιὶεοπι Ρτοροι·τΙουε τεΪροικἱεητὶει ειρτὲ εσωροποπε.,
ο.$ηιισσοειεαιεπτεπε, :ϋι5πυιο ΕΜΗ: Ηπα Οι·Ι›ὶε τώτ:ιειιΙει παω
ίεηάυιτι.. -Ηαυά εΒίἱπιἱΙἱ τατὶοιιετΧρΙιιτἱΒιιε ίἰτορΙὶεὶΒυε πειτιιτΙε ω.
ΙἱππἰΙἱΒιιεηυΞὸοπι , [αἱ ΠΜ ὶτιιιὶεεπι ειρεἐοοε8ταοπτἰΒιιε,εε·£οτΡοτα
οτευπι-Ιιώεπτ, @αν με ί6 ἰἰετὶ (ΗΠΙΠΕΜΕ.
:
· . ΒοικΙ. Ηεεε ρΙεπὶίΙῖπιὲ οοτιίοιιτἰτονἰὸειιτιιι· :πω ΑΗΠοτοΙΙε πιεσ
τε: ΗΒ.8.-Μοτο.ρΒ.=τοκτ.ι·5.·(·εριιά·θι·εεεοε·ταρέ6.) `νΜ ειΠεΙυεπι Με

το.ιιίαπι
-Ροιήτ, απο:: ΡΙΩτὶΒυε-Ρ2ττἱΒι1ε βετ ντιιιπι: ποί97ωηςγοΐρ
ὅσα ·π·λοἔω -μέρσι ἔχει. Καἐ μέ έσω δ)ου ο·ωρδς ·τδ ντδ.ίν Μϋλι Ϊς: ή:
«ά δλω παροἶ··τοἔ μέρει, ἔςπ·π·ι @Μου . Οωπίπωρπίπ, 4ιασκηιια

μ” ρππκ:.|ὐαὐσπ2, ·(9· .ποπ /ἱω: Μπα (·Ιιοε «τά ιι88τε8ατιιιπ9
Μι ,α:φωικ,βά;/ί α!ί9αυά!π:εραπ ραφ:σ›· μα”, σώμα :δ

.ι·ιια_[α.· νει Μὶτιιιε=ἱπτει·Ρτεε αυτ ρ:ιευτι1 ετπ6πτυεωεκροΓπ5οπο
μιττΞουΙα "πρὸ, .αυ;_.ἔι -οοττυΡτο Εοώεε ὰοοερτιτεωσϋἱηοιιαφ ή;

όλω Ιεεεύω, ίεά·Ρετρα:ιτΜπ Η άλλου, @σπιτι Γεοἱτ που Ρ:ιικΞε
ώεεπε, ω! :Η αἰἰ414Μ α!ίιιά μα" ραπε:.· Μ! ηπα! ειΒ ΑΜΠ»
·τεΠε ίεορο Ιοηεἱίῖὶππἐ εΒείΐο ;εοπίἰ:ειτ ,' ειιιὶ ·τόπδίυ ·νοεειτ ·πωΙτα
·εοεεαιιετει·οΒίςυε ω! φαω αυτ νΠι;8 οΜο(εωετιιτ , :Με ρα»

τεε.ἱρίεε 11ιιίυίκηοάΞ φεὸὶπ;πι , ΠςιιἐεοΙΙ 3 ροΠιιΙαπ , φωσ ;Μβ
ία ΠΙιιά ὶπι ΟΙιατ€ττἱε οΒΪΒἱτιἔιαηοτιΙὶτὶ _Πωυ.ιΙ:ιαηκτι Δ, .αυτ.ΓπτιιιΙειαά
πιουΠτυιτι , ευὶ αιιιΙΙο.,-ημΜοπι άο1:ιιβϊε,ιιτιπ6πιΒυα ,-ίεάα›ωτέ:μίυξβ

Ιειπ ΡτοεροΠ8τθ -εσ11οε:ιτε; φωά ρπορτα;ιι ΕιιΗΓα “Ω Μΐυ,.Δοκι

.πωπω στό 6'Ζω», ιὸεἰιιΙΙἰετ ςιιὶΒρε ίοι·ιωι, φαει μιττεε Με άεΜ
το οτάίκιε ·οο:ιθωεπτατεε ' εορΜτμφωήρωεωτ ; φιοπιαάπιο;Μη

μιιΙο έιιΕετΦε,Ι10τ:88ΡΕσωε ·ΡΜΙοίορΒιιε ςυεεη:τιτ1 , Η τΙ6τωο

ΜΗ! ΜΜΜ ›εοεφάιιω , φωσα·ΜΒ%>π» ωω»ΜΜ
ΜινΜ/π2.·=:2Φῷ0ηἀ0Μ Μίπω.·βοιηκΙΜεφΜΜ, ἰἰΐπἐωδ

__|ου·υιΜ άΐο £ΜΜ ΜΜΦΜΜ3πω. «πιτ ·σνιωιιπ βαχ ρ:ομα_ρω,
ὁ
. ·

»δΟΪ;°βῳῇἰ.ΧΦἱ1ῇ=ῇἱΡΪέΗΘἔ-°Ϊὁ
·ε

δτ"ε”τεργεία-:Χε
φάει
εκει/δεκα·
τττωίτιτωποκα/Ϊιὁἄαπτἱα
:Με είΕ.τά ,·:ειάετιιοά
έιζεπαταττ
εάττωτιίετιάιιτπ
87
ττετττε..ε.τεμιεερες.ίιτητ Ρεττεε.Μεεεττεμ. ττεφτε είτε είε· αιτία, πως

Ροτεττείιτ τρωω. ίἰτ ε&ιμίρττε1τι:,.δε @τωρα τη· άείτιττείεττε είε
ττττιεετία δε! 2.&ι18, Καὶ ἀεὶ τετ; λόχου··το
εἴτε ..

ὅλτι , τά. δυ` ευήητ-ιά
.

°·

$τ ίτττάιτείετείτίε.ειττττττιττττ·τείεταπτυε :τά Ροττττ:εάεΗττίττ·οτιεττι, φωτ ε.Ρτινί εε:ετ.α8.:ττειτίττ, ίετττρετετττε εοτιίε:ιττετί
ίΞτττε τεεττ111ττ,·τάέίδσε ὅσα δ λόγος,ά··τοϋ7ί ω ένα» δίου··τοδ διά

Μισό», ·τά.δύο στράεἐυ : ἰτιεεΙΙἰΒἰτττιτ3 ειττιιίετιτε·τεί Ροτιπιτττττιτί :ιΙτιιά
είἴε ρτεεετ ττιεἰεττειττΕΠετττὶ:ε τετ ΠΙτιτε ;. ετι1εωετάτττοά11ω τΠτιτε,
φπα. Πτο.ρειίοττ,. δι.ττοίτ.ττεΟ&τιιι:ι ,. άτείειττ·, Οοττίοττειιττττε Ροττττ:τ..

είε Κ:ιτίο άιτρΙ:1 ἰτιτετ ίοττοε εοτιίοττε.τττεε. (ιιτετρτορεετ εεε τττεειιττ1·
ίΡίε τεΒετο .. Ποτιίοττ:ιτιτί:ι Ι)τειρειίοτι Μ! τ Μ!ιιά . είε· μετά άιτο9 ρε
τττετ εάττοε ίοττοε.Κ:ιετοττετττάιτρΙο.τττ·ίιειΒεττεεε ,. ίειιττίί τιΙτιτά είε:

Ρτεεετ Κ:τττοττετττ άιτρΙο.ττι.ίοτιοτιτττυ.. Ετ ετιττάετττ ,. ίἱ·ἶττ1ετττε· Γε
εεττπιττιιτε ίοττοε.ἑτ Β.ιττοττε , ΗΙί ίιιττε· Μ:ιεεττάΌοπίοεαεττε, Κτι
τίο.ειιττετττ .άιτρίτιίοιτοτιττττ .είε Ροτττιτι ττιίϊιιε Βίειραίοιτ , ειιτιιε άε

Ηττίττοττετττ. νετ:ιε1ιτε ίτττττεάίτιττ ,, τε ετιἰττι.ὶτ›ί:'ἐ · σάιτ! ·ειὶίὶἱε6Ρί1νίἱ
αυτι ρτεεετ ίοττοτιιτττ τρίοτιιτττ ετ:τάιτε, ειΙτετιιτττ εοτιεεττειτττι,:ιίτε
τιτττμτεττιτίίιιιττ , εμιτ ειιτττΚ:ιετοττετττ ίι:ιΒετττεείϊττιτά ετττὶΠἱ, ίὶεττ

εστι ροτείε., άντε ΠΜ ντετίΠτττεοττίοττετττ . Αιιττείταίετιτττ σε εεε·
& Ι:ιρίάε εαΙειτττὶττατὶ εοτιίΙιιτιττ, εεε ετιττεετιιάτττΙτεΒετ Ρτςτετ ἰΙΙετ..
άιιο ; ετιιτε.ΠΠττείΙΙ:ιείττι εοτιίἱάετετττιιτ ταττετιιειτττ.ρΙιιτε·εάτά-ττετα
:πάμε αμε., νε Ρετττττίεεετττιιτ,ειιιττείτε.Ιετ ΜετετἰειτττὶτττεΠἱ8ἰτττυε;
ετ τρία εοτττρΙετείο ετίεΙτιΡτάίίεΙιτε εειΙ:ιττιτττειτίε ρετττιίίί:οτιιττι, Ροτ
ττ:τ:ι εΠε ντάετιιτ/δε ττιτίο ειιτττείτε.Ιετ ττ:ιτιιτ:ιττι, Με τττειιιίωείΐετ1ττ:ιτττ,εοτιίετευετιε.Ιάεττι Ρτοτίιτε τη Ρίτσ.ττωείε οττιταἰΒιιε εοττιροίἰεἱε
οΒίετιτ:ιτιιτ ,, ετιιοτιιτττ Μ:ττεττει [Με Μεάτεο.τττετιτε. ίττττρΙτετε, Ροτ- -

τω. νετὸ εοτιιτττ εοτττρΙετείο οτεο..ετε ρεττττίίΠοττε,1 νε ειιιιτε<ττοτὶοπαπι νττειιτι ττιεττείΒιιεττοίτττε ὶτιἔετὶε.ὰ.ίἱτττρί.ἰεἱιιτττ= ττοετοτττίπτε άτ
ιτετίΞιτττ .. Οιιττι.ειιττετττ άτίΠττττΙεε Ποτ εοτττρΙεκτοττεε ρτο· ττιο.τετίε
άτίΕττ1τίίευάίπε , άίίίἰτττάεε ρτιττεετ εοτιίε:ιτ είΓε ίοττττετε, Νεειιτε εττἰτττ .

Τίιεττειες, ειτε ΕΜΠ, .Ρωτάει είε ΡΙιιτίιιτττ εοπ1ΡίεΧίο ἔεττετιιεἰιπ
ίιιτττΡετι ,, ίεά ίτιιίτιε ε1ιττάεπτ Μπάτη ίἱτττρΙὶεἰιτττι Μεάτεατττετττοτιιτττ,

σ.ιιε- ρ:ιτττειιίτιτιττττ ε:ετίε άείιιτττρε;ιτιται , Μάτι νετὸ ίΠοτιτττι τοπι
Ρίετάο @τά @πιτ ,ε Η Με ρ:ιτττετ :τά Ντιτιττε ορετε. ττπιάττειιττττιτ9

Μ. ντ ίἱτπΡΙὶεεε τιποτε Μ:ιεετίε τττιιι1ετε τιιττε:ιτιτιιτ, εατιιτττ @και

@τα
γ εοπτείειτίο Ροτττι:ιίἱτ , νι ειιίιτε εστω εοτροτα εοτιίΠτιττττττιττ.
Ν:1τττ
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ΜΜΣΕΒ. 1ΣΡΙ17££€Χ.όό.ὸΪ£ἱῖΗΙ°,ἴυ δἔ ·:ὅ οἶδα , :Βου τΐ ·ποίεις,π' :Ϊ
· _μοσΛοΐ . ΓυΜπι απο» ώ απο», πι: στά», απ; Μο:: : Ε:: οπο

_ -·Ε:ιο π οοτροποπο νἱτἔἱ, ντ νοοεπτ, Ιπτοπτἱοπ:ιΠ οποπτΞπιιο(απί=
:παπα οπἰιπ, οπο; νππ οο8ποίοοπάΞ ειρροτοπώοπο ποιοοπτ, Με
ρτςτοτἰτα νοΙὶιπ,οιππ πο Απππό. απο Πο ρπἰΙοί-ορπειπὸἱ παώ )Ροτ

:παπι :ιο νπἱιιοτίέ Ματοπεϊ , ίοΙσ. πιοπτὶε ἰπτοΙΙἱ8οπ:Ι:ἱ Γοὶππ€ὶ,ρο
1ἱπ‹ὶο Με :κοπο Ηοπιο π) ἱρἴέ Ηιιπιαπἱτατο πο ὶρίει ποπ ὸὶίὶὶπ
Βιιἰτιιι·, 8ιφρώπο οπὶπ1, ίοιι Ροχ|δπω,οποά πούνε οοποτοτἱ Ησαυ

οΙ€Ϊι1Βἰοέὶπιπ, πὶΙ ΡπγΠοππι αοάπ:ιιτ δι Ροππει, -ίοΙΙΙοοτ ΗΜΜ
πίτειτο. .Ηἰοο επραι·οτ ποπ αποὸ ὶπορτἱτο ΑΙοΧειπάτοοε, οιπ Ροτ

ιπο τοτ:ιτπ τά ΕΙΐοπτἰαιπ οτἰοιιππτ, οποτπ:ιάπιοάπιπ Καπο όιιρΙει
ίοποτιππ ο!! τοτ:1 οΙΓοπτὶα ΟοπΓοπειπτὶο Ι)Εαραίοπ , ίἱτοε οιπάοιπ
ι>πγω Γροέοοτιιι· , (πιο νοτὸ οτἰπιπ Μοτορπγίἰοἰε ειΒΩτ:ιθοΙΓοπο
κιιτἰοπὶπι›.ε πεποπτ:;πι πι ρΙιιτοε ποτἰοποε ίώποππο, Μππο ορτἱιπο
Ροτπιο ειοπτΙοπό;ιτπ οΙΤο Μαι:οτππι Ποτιπιπο, νο ροτίοοϊ:ι :οἱ οΙΤοπτἰα
!ιο.Βο:ιτπτ, ποοιιο οπἰτπ οτππἰε Καπο άιιρΙ:ι οΙΙ Βἱοραίοπ , ΙΜ Καπο
πιιρΙ:ι Γοποπιιπ, ποπ νοτὸ Καπο όιιΡΙσ. ΙοπἔὶτπἀὶπΞε , :πιτ 8τοιιὶτειτἰε,
:πιο ΓοΠάΙταπε .
Βειπά. Ηςο Η :ὶ Ροτἰρειτοτἰοἰε , ντοοποοάαπτ·,ἰιπροττοπιπε , Βι
ΡἰοπτὶίΒτποτιιτπ ποπιἱπιιιπ οοπττοιιοτίἱο :ιά οοποοτάπιππ Ιοιπ ποΒο
πο τοιιοοειιά ροίΐιιπτ, εωτοτοοπὶ νίοπο πι ΓοοιιΣαοιιοοποο , εναι

νππἴοιιὶἴοπο εΙὶοιιαππ νοτὶτιιτΙε ρ:ιττΙοιιΙο.π1 :ιοτπιου.ο, ίοοπο ατοπ
_πιοποιε οπιπὶΙποοοοΙατἰοτἰοπε ροτίιιειίιιπι μποτ. ΕΙοπιοπτει πιπποτο
ἱπ οοτροτο τπἰίὶο, οἰιιπτρΙιιτοε, (αἱ 8ο π1ιι!τὶπο8επτ, π1ιΠιιε οΓε

ὸἱΓΡπτατἰοπιιιπ ΜΒ. ΜΠπ οειάοππ οτε οίΐο οποίπο νίάοτιπ, :ιο Η
άΙΚορτισοτιιτ, Απ βιιωίππ- π: .Παπ ίπβιοπωτ/πο ίπ ,Με 9 @Ι
οπππ επ, ὶἀίοΙιιπιὶπτοΙΙἱἔἱτ, οιιοά ἰΙΙαοοἀοπι.ιοιιει, οποίιιο πι
αΙιιοο απο Με απο Ο:ιπ8οπ, ποπ ροτἑοτὶτ, ΓοοΙ πι ιπετὶοΧΗὶειτ,Ι1

θα & νοοειΒιιΙππι δε ποτὶοποπι Βιιπιππο οπιἱἴοτπ: . (Έὶ νοτο π,
οπο” Βππιὶπσ. πι απο οπο, Μ ἰπτοΗἰ8ἱτ, φαϊ πωι- ὶπ τποτὶ
_;οροτὶαιιι: , απ. ΗιιτπἱπΞε, ποάιππ ΗΜ· απο Οαπ8ἱο , :ιρΡοΙΙιιτἰο
εοπιιοτιπιτ, οιιιο.πιιιΞ.ε ποπ ροτἰοτἱτ οιιἰοοπππι ΗΠιιε :ηπα , ποπ

Ηιιιιἰπε οπο: οπο, φπα πωπω οοάοιπ :Παω ειιπτἰοιιο , π» Ρο:
€οΙΙππε οιιπὶοπΙοε ἱοοτιιτπ οοάιπ38. ἔποτὶτ ω:Ι·ίοπτοε, οοπτΕποπ ροζ
;οίὶ,δε παοκ, ροτοίΕ-ποτὶ Πιιιιέιιο. Η:πιά ὸὶίριιτο πιτὶοποῖοιιἱ Με»,
πιοπω. πι πιπΕο.τοβρία_ιπ;ιποπο :ιΙΤοπιπ4: , Μπα! νπιιιπ οοπο.πτπτ απο

οοκο, φαιά παοππι_ φί:ι :κοπο ΓιιΒίὶοπτὶο, Επι οπτὶταο- Λουκ ,

ςποπτρΙΙ €πιτΞ:ι, πχοοτοοτο ππΙΕο ὶπΙἰτ , ομοπιιιὶε Αφ; ποπο.
ΠΠΚ

ν!

ποια ρτορτπαιπ
α!» ταπε
εκει/Ματ?
ίοΙατπασαπ/ἱτἐ/ἶαπτἰα
οπτΞπεατ, ειπα ΕαετἱτΓε8τε8ατα
Ατπςπατατ: 89τω;
τετἱε , ρτορτπίπαε αΙἶεόὶα πααΙΙτατιοαε: Ρετίππε ατπαε νΙππω Π,
ναό , αιιτ οΙεαπιὶπ οΙεἐ`ι εΙΤε εοπεεπαπτ οπιπεε , πααπιαἱε πω”,

αατ οΙεατιπ ρτορτἰε ποπ πἱεατατ πα ίαεεαε εκ ναἰε αατ Μετα εΧΡτοβ
πιο. Πειτε ΙῖνπΞο επ,εοτατπ, πατε τεαετα Γαπτ, ποπ νετὸ εοταπι
πατε ἰπτετἱεταπτ , εοριιΙατἰο , ποπ ρετεαπτ εὶετπεπτα , πατα τω
ίεεπτατ, παπι ΜΗΗο , επ ΑτὶΙἱοτεΙε Ιιο.1.πεΠεπ.&(ζοττ. επ πιἰ-

ίειοιΙΙαπι αΙτετατοταπι νπὶο . €οπττα νετὸ παΙ ΕΙεπιεπτα νιττατε
ταιιτατπ εοπτιπετι ἱπ τπατο εοπεεπιιπτ, παεπιαπτποπατπ ντπαςεα
& νιπαπι ποππατπ πιο πιειιπτιιτ , πααππὶαναα πι, ἴεπ ταπε πε

τπαπιεαιπ ἴαει·ἱτίιιεεαε εκ ΓοΙΠειιΙο εΧρτείΤαε , πα ρατττετ τεττατπ

αατ απιιατπ ποπ είε εοπτεππαπτ, παπι @παπι Φώτα, παία εΙε
πιειιτα οιππἰαἰπ ἱΠέὶ εοπιρΙεκτοπε νπαιτι οπτιπεπτ Η8πὶποτὶοπεπι.
δα: Μ). 9.ΜεΕ11ΡΙ1.τεΧτ.12, το Κιβό7109 ευ ξύλου , α›λλα` εύλαιοα.

ἐυδέ α; ξύλου ή , α”79ιά 7,;ϊΡοδ': απο πω: Ι:2πισπ, _β·:Μ2πω;τα:
με @παπα παντα, βεί τετ·κτυπ. Ετ ρααΙο πέτα , Τα Κιβώτιοα διο
?ίδιου , @δε` μ, άλλο? ξύλιαου , αποτο μια δυνάμει Κηθό·τιοα,Κά

αλ” Κ1βωτίου πατα: αυτ:: :τα τ:ττονι Μ' , πο· :στα , με !πιτπ:α.,
ένα· ταύτα μπεκτίθ τα! "σε , Θ· ι)>/α απο απιστία. $επ πιιοπἱαπι

ΏΗπΓατ.α··Ε
6
'ῖι`
'α=Φ
Π.ῖ,ῖ,
',:_
ναιἴπ

τοπιρΙεκιοπε ἱΙΙέ`ι πΗΤο!ατα , ροίΪαπτ πεπιαπι ἰἰπἔαΙα εΙετπεπτα.
(ααα τεεαΡετατε ποτΞοπεε, πιταπτατ παοπαε Με παιτπαε τείαταί
τοτππε . Ηαεε οτππὶα εοπΗτπιατε ροΙΤειπ ει: απο ΑτΞΙτοτεΙε α. π..
Τομ ταρ.5. απ τω. νοὶ απατα ποπ εΙΤε τετταπι πὶεἰτ: ίεπ Βτεαἰτατι
τ:οπίαΙταπι νοΙο .

,

. Οταπ. Ροττπατπ ἰ8ἰτατ Ηετἰ επιιΙΙιΙΙο παἰπεττι Μ, Γεπ ποπ ει:
πΠπΙο ίαΒἰεδπ , ατπιιε επιιεἱ πε Ματει·ιτεροτεπτία , δε ιτα πεττιαπι
ἱπτετἰτε , ντ ποπ ρτοτίαε ια πιτιιΙιιτπ :πατε πίεατατ , πω: ίοΙαπι απ,

τ:οαιΡΙετποπεπι αιιτ ἴε8τεεατὶοπεπι ποααπι εΙεπιεπτοταπι πω, παει:
ποπ ετατ, εαἱ ρτοιππε ποαα ποτἰο, ρτἰοτε εείΤαπτε , εοπαεπτατ,
παἰπ τρία: πατατα ΠτπρΠεεε ( παα Ματεπα ίαπτ , παία εοαπτπεπτατἰ
ροτεταπτ, ατπαεπἱίἰαπεὶ) ααττεεεπτἱετΐεᾶὶοπερτοετεεπτατ,αατ
Ρετεαπτ , εατεπιιε νετὸΞπεΙιοαταε ίοτπιαε ίπ τπατετἰα πααίἱ πεπα
ίεετε , ντ τεττιροτἰ ρτοπεαπτ ἰπ Ιαεεπι , παατεπιιε ίἰτπΡΙΞεἰαττι πα
ταταταππΡαττιταΙαε, αατ απ αππιτΞε, αατ παιΒιιίπαιπ πετταδτἰε,
αρταε ίιιπτ, ντζποααπι ειπιιοεαπτ εοπἰοττπατἰοπεπι. απο πνι
ττὶοΙαπιἰπ ίιιτπο, παετπ Βεαετοετϋνοεαπτ, πείΗΠεε,επαεεε ρή
θ;"

τπαπι ρπΙεπτπα ατε ΙππΡιπατπ, πειππε Ιἱπαοτετπ ναΙπε αεετοίαπι,
δε τεΕπειατ τα πιτιπο τεττα πιατα δ: ετατε: Ρατρατεπ: ται α πασα .
Ο

απασ

@ο

Ό¦#Η!4£Ϊ0 @Μπα .

Ήςιιοτοε ἔᾶιιᾶοε ΜΜΜ , νιττιοΙιιιιι οοο!ειιι εοΙοιο , ΪειΡοτ€ ,.ἰιτι`ὸ
δ: ιἴειἑιρ-ιιιιᾶεὶεἶ, ·τεΠιτιιεε; ιιαιτιιιιοάιεο $ρι:ιτιι & διιΙριιιιτε ιιιιοΙετιτὶΒιιε :::οτιίΒ1τ. -Ροιιιι.ιιΒιιιιισ νιωσιι, φα ρειιειετ , κωωιω.
@σεΠ;ιτο.Ήπιτ:_, Έτιιίϊτει έ:ιεΙιιό:ιτε Μάειιτιιτ ·ΡΙιιΙο1ϋριιιροιΡΙοΧαιτι
ιΙΙ:ιπι ςιιςίὶἰοιιειιι23ἰταιιτεε, & ω καιω νίειιιε: ιιιίριιτ:ιιιτεε ,Απ
σεεεἰόειιτι:ιΉιιτιιιίΠιιιιιειιτειώΒΜιιέις , ηιιιΒιιε ρτσιέιιιιὲ τ·Πιειειιτι
.Με ίαΒΙΙιιιιέἰαΒἰ8ιιετιιτ. ›ΙιιιτιιιΙτὶετὲτιὶιτι .Μια .ιμιιιωι ω ρι·.ι€τετ
-φιαΙἰτατεε
, ·τιιιιεΙΉτιετιιιατιιΒιιαπω,
ΜΗ ω
Εσε
Ιιιιτι .Ντ Μ.τερειιιιροτ6Π
διιΡτειιιιιπι νζΝ:ιωι·εε
.Ἀι1τΊιοτειιι , φοιιίιι€ιετιιτ
, ν6Ιιιτ
:κι :ίαι:τσιπι :ιιιε!ιοτειιιι·; ῖΙιὶτιεινεἐὸ ?ὰ ·τ8.έιοιιε °ρτοτίιιε άΙιειιιιιτι Η
«:Ιετιιτ1ττιΡετΈεθιΠϊιιια :ιεειόειιτι:ι τετιιιτιινιιιιιετίἰτατἱ Η:1τοΡοίΐε Πώ
;Π:ιιιτΙ:ιιιι , 9υατιιιΡία ιιεςυεΈστπιαΙιτοτ, απ Η δΙοςιιιιιιται·, :παμπ
ειιιιτιστιτοτ ροΙΜοειιτ. .Ρα Ε , μπει· ΠτιιρΠειιιιτι ιιιιτιπ:ιτιιιιι £ο1τι=
ΡοΠτιοιιτιιι Με οι: Νο.τιιι·ς οοιιΠΠοιιιίΗτιιαιπι , ωιιιιωειἔω φοτ
τε:ι.τ ιιι:ιτιιτειιιι ειτΠιιε ίιιΕιΠ:ιιιήιιιιιτιοικιιιι ,·ιιιΗΙΙ26ίοτιιιιιιΐ1οςιιιτιιι·,

ςιιι ειφεήπιειιτιε ΔΡ:ιΜτιι .όΒιιιιε οικω οιιιπειτι τιιιάΙὶτεῖἱΒιιε εΠιέιειι
τΙ:ιπι ι:οιιτώ1τ ; ςιιιιτιόο9ιίιάετιι έρωτα ΓιιΒΒειιι6ειε μτιιιιίαιο :ιτ
τιιιιοιιι νιιαιτι ίιιΒΙϊαπό:ιτιι τειιιρετατε , σ.εειάειιτιιιιιινιτεε ιιοτι Βικε
Δω -·ςΙιιτπιειἐὶιιιοᾶιιιιι`ΪῖιιΒιιΙαεπιέιειιΙ:ιτίιτι.εκαπιιπωιτι, ςιιιιι:5.τ!!ιτικ
ιτιἰίὶἰοιιειτιιιιοεόΙΤειιιεῖΓιιιιτ , <οοιιΠειδιιι.
~ χ > Δ Δ .

-φοάΒ ειιιιιι:ίΙιιιιτι ςμιστιιιιέ1:ιιιι και Ριτττεἶσειιτ€ Ματειἰἔὶ οττιι8
··ιιοεστιατιι.ΈπείΤιιτ, :οοτιιιιιςιικ: νιτειιιιιοιι τ:ιτιτϊιτιι ;ὶ από ω»
τιιιιιιι αιωριωοΠο ι( ντ ΡΙ:ιτιτατιιιιι ει: τΓει·ιιιιιε εει·ιτιιιισ:τιο 3Γιι:ιάεεε
νιάεωτ ) ίεά & :ώ :ΗΜ ςιιιιιριειιιι ίι1Βίιειιιτιά .21ις1υειπιτυπιιιιαιιιΜιο

ΜΜΟ :111εΠο8ιατιι 15εΒοιιτςΡτοὁἰιεεΜΠὶπιειιιω ,ιρΙω·τειεεωωι.
Ριιε ΪοΙἑ νι :ιιι:ειάεπέιιπιι ισιιιΡι.ιιιιΤροπο ηωωιιι6τωωω ”()`ιιοδ
-ειιιιιιπάιτιοκιιΒιοτιιιιι εοιιιροΉτιοιι€ιτιθ ·& κοιιΈστιτιατιστιειι·ι 5Βιιτ:2ι·
τπειιτρτυ1ιμ [ρε·&:ιτ, ΜαΡιιττιειιΙατιιπιάιινιιιιιικοιι8ιιιεπτεται·ωτι
ἱτιἔειιἰοτείροιιἀετ . ίδιο ει!ιςιιιιιιεΙο·επιιι·ιιιιτιατιίΠως ιιιιιεε τ:ιέιι1τιτ5
Ρ1ιιτοε;ίΕοΙΙιίΙεε ιιιιιαιε τκα&ιίΠιιιάΙάβοτατ:ΜπτιιειἔϊΙἱεοτ; ΐἱετΗτγ
Π:1ΠΩ5Ή©Χα8οτιαπι ιιμωιι;ιΠεαω Ιλ: ιιιτοττά ΜεΕτοιιΠ ιιριειξε,

ηιιοε'ΕίηΒιιιιεί8ειρειιτίε
Μπι ·στςίοιιιιτ., ιδα:ιιι€ειιτιιτ:
ινοι:αιιτ,
Με·εειταιιι
:τιιιτιεπι :Παω
ίειιιΡςι-.:Καυειιιτοε
Με :ἱιιεΠ Μπι 3
ιιιιιτ :ειιιιιιι:ι ., ΐεά ΡεσιιΠετιε ΜΙ <είἱἰοαοὶτσ.ε ῖδΡὶτὶτιιιιιιι ·δεδειλιππι

1ιοι: @Μια μτέἰοιιΙειε 5τεΙἱς1ιι:ιε ‹ὰὶῇιοτιειιέὶιιπι ε, «Μπι 2ΐεΉΠε
κοιιτιιιιιΓεειια.
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Ηι;ριςειΕΞ::έΙιειε ΕΙειιιειιτοιιιιιι ;ρει·τΞειι1εειμι·ιιειέ!επΕΜΜΒΡΗ

3Μπι
φΠἱσπὶταε πωΜ @Μάο
"φ › βαΠιιπι
ψ
: Μία ε:ΙΡίε διι€€Μ
Ἐπὶ ε α
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Βιι!!ΐο σο ἰοιιείὶἰἔαοὸυπι~,. οιιἰηαω ίοΠάο ίωιὰοπιοιιτοἱιιτιΜ ΕΜΠ

ίε·τιτ ε$ΐ:1το. απο εοι:οπι ο οοἰζ στ; εοτοοτὶεἰἰεμτί αὐτοὶ @μεσω
:επι εειρἰοοτοε & ρτοΗτετιτικ Ιιοπιἰοιιπι:ο1οτεεοπϋπιίουο,έκ:οειιΜε) νιιΙω, Βοπτο, αιτεεΕίοκωοωΒτιεμτωοετο· Δωιιο6°· σε:
:ιοἰωοητἑοιιε ίἱϊοὶΙἰτιιόἰΩΦ,_ τι1ττι·.οιιἰ.ΩἰτΡἰιιτιμ ΙιετΒειτιικο, εε Έτο

&ωπο ν_τἰΙἰτ:ιτεε :Μ ίῖεοειτοτιιπτἱοὶΙΙἰε 1Μ:1τιΒιτοτυττι·. ν6ΒΈξολομειίϊ
_ ο6.Ιγάίωτι Ιερὶὸεω,: τειιοε:ιοπ·.. @ο ετιὶττι: ΡοετἰουΙωὶο Ιιιιπιειτιἰ
οοτροτὶεεοιιΕοκωατἰοτιο,.:ιεΙ' Ηέι%:ι1ώιπι·.εου σα: 8ι5;.· εοοΗτικετιιοτ ,.
ντ1οιιε.:ιιτ:ιΙοἔῇ:ι-ω ομοοάοττι ατομο τι:ιεμιτο αοπιπιιιτιιοπεπι Μοετο

νΜοοτικ εμπεραττΚ:ιιΗε=,. .οι φιιοιιε. ίϋ'ΙΙΙΙΕΙΠ1 ἱἑιιίΡεοὶ€ττι· οοοε:ιιι·

καιτἰΒιιε· εἔοι·οάΞ1τιιπιΔεΙ'εΩἰττιιτττΉ €Ι1ΪΙ18ετ 68111°2ι εοτάΙε ὶπιειἔὶτιετο
Βεοκὶττ1ὲ τείοτοοε ομείἰ;Ν€ιςιιτοε.ὶἀιτεκοποοΠιάάέ:;ιο ψ: 5οἰτἰτἰΒιιε ετ

(μια &ιΙ1Βιιε ι·είέπιιω. Με Οιτι:ιιτιο,, ιμιιΒιιε;ΠοιττεΗειατιιιχοτοιιε·
τέετα:τιιτ μ. Ιά1οιιοάζάο.σεει:ει·Ιε·οπιτιτουὶιιτεΠι' ειιεὶοτιιείὶἶ ,ο ομἰοιιε.
οάτοτοτωο· πιείτιΒτοοιιοπ :ποτε Μέρα ἀἱἔιοο εὶτιιτ·μ ΡΙιιτἰΙιιεπιειιι

τεπι.νἰττι :ιο ἐοάσεεοάΞιω οοτοοάΒιιωΕ8μτοπι~ΓΡἰτἰ:ἰΒιιε ΡοτἰΙῖἱοιιιιτι·
δε. 5ειΙἰΒιιε ὶπείΐο 5. ετἰειττιίῖοσοειάπτοοιιπποοοεχοεοτοου πι:αετίαοι .
ἰοιιοτιΙὸιτιτ,.| ΠοΙ1οΒοο Βετίι1ειίικο; ντπιιιΙτἰεοτἔμπιετιτἰε οοικΒοοπι .
Εκ Ηοιπἰτιιιιο ἴιὶἴρετιὰἱο;.ιιεεετοτιιπηϋ ειτομες·θ:: οατἰΒιιΙἰ$ῖκἰἰιο Ρετι
ἀετιτἱοττι·οειὰ€ιιιετἰΒιιε άοΒοοοτε Βιτιἰο ἱοιΒιιτο.,.τεΙΙ€ιε·ΗετΒειω οσο»

ώρέτ3. ειιἰιιε _το.ὸἰΧἀιι1ιοοτιἰ Ι:ο1°ΒοήεΉίου1:16τιμπ οχοτρΙΙξιεχ το!έττ ,,
ομαιο Μοοάπι·8οττε :Μα :: 8ο:ΜοτοΗάοἀἰ8οιΙΙἰἱτιο_αιιὸιΙΤο ωε:ιτιο- ο
-πὐοἱ 5) ὁ. Π: σ.Πομειοοο νἱίὶιιππ Ιτιίἱἔτιὶε ποτε ταΕΗατιιιτττἱὶιἔ€τἰοτεε ο·
ιτιἰὸΞοτὶ.ἐΙιοι1ιἰοὶε-Ρεττεε_τειτιμρετΓοἱοιιὲ_ ΜΜοτειο·,., ντττεε; εποπ

` Μο ρτοΧΜ8.. ΠΜΗάοτετιιτ. ; ' ἐι=Ριι€το :ιιιτοιο··,; οοἰ Μοτο ΜΜΜ εθ
Β:ιΒιιο,, ειοεαρίοοπιτιοε τειρΠειοοείομεοάεττι!ιοττο οϋιίάοπιι€Ιΐο Η»
εμπε :; Με ομἰΡΡεοΙἰπυ Ιιιιοπιτε. Ειιετοοιμ Ιιιιω:ιοευ εειάέιυ.οτει;. παπι
μπω.. ΗΜ: ιιοποπιοἱοω τειτιοαϊ νἰΙῖἘΓιιοττΕΙι βοΒοοτποοε5. σε:

:ιοΜοο:ΜοπΡΕΕάΙοηίοπε , .Ποπ Πι σο 8οοετο ο!› ει·ιιάτιιοτουω·Με:
αιιτ:ἰΙΙ:ἱ- πισττιΒ:οτιπη·. οοιιΕοτωετἰοτι‹: ΠεττἱοιιΙΞα εοττιροηοτιτἰΒιιω
φοεμιέμ εοο11ιιι&ειε ,ο Η 5ο Ιιοπιἰοε · Ιὶοοειιποοτει . ίἱπιἰΙἱ:1τ άφτοΗεπο
οΜοτ, σ.τ8μιστε · ρ:4.τΙτει·: ίἱἱτιἰΙἰοτπι·.ί-ρἰτἱταιιπι 1Ε€ΒἘ€ἴ8ϊΙΙΠ1€1μᾶ`ΡᾶΓτἰειι1ε1τιιω εοτοοοοοπτἱμιο
οορἰειτο
Ηιιτἱοοιιπιίοωἱεεω
·. .
ή ο πιω κὶἰΠἱΜΙὶωπ :ιοξέτιἱ
. Ρεττιιτ-.
Ι):1τιό1 Ρ:ιο;ε 5ΟκιοοοΚε; . 5οίρἱαιΒατ< το ~,, ουοίϊρο!γριιω··ΐο
πω , πάΜετιώπΕκτοτε εαυτο ρΙ:ιοΜε 5 _ ομἰ ὲίειιει·ἰοτὶΒιιε Ρ€τἱρ :ι
τ86.<ήεΕΒ8Π€ :ιώτο.ες-ΗΠιοτ ο) ΠΜ ω1ω Ρ:ιιιΙο ὶοιρεοίἱἱιε Βιιετο. νὶ
Φωτο ε. Ν$ιοανοι·ο εςιιιάεο ,, ομοεΙ τοπιὶτὶοτἱε ΡΜΙοίοοΙιΕΤ απο
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Β2Μ>τωιύο Φακοι.

εΙεππ ποπ οΜπαιιΙοπτει· ρτοΗτοπε ποπ επ ΑπίΙοτοΙο ἀεΓεἰίεἱε, πες
ὁ. πωπω τειτἰοπἰΒιιε σ.Μιοττεε, ΡπιΙοἴορπιιε ντἰοπο Βοπειτπιπ ἰπ
Πτετ:απά τερπΒΙἰεέ`ι ριιττἰιιτπ .
Οτειό.. Τἱτπὶιὶἐ ω: ρεὸοτεπτἱτπ Με ἱπ παπα ΡπἰΙοί-ορπἰαιπ πε
ίσ.:επάεπάιιτπ Μή; ἰπ σπιτι επὶιπ ίοπτεπτπιτπ , πω» Ρπιπαπι που
ροτπιπ οπιπἰιιτπ Ματετἰοτπ ΡΙιγίἰεξ ποιπο8εποειπι πάτΠΠ:Ρίτ , ρΙοτἰ

ειπε ΡπἰΙοἴορποτιιτπ εοπΓριτιιίΤε γιάεπτιιτ ?

νεΙιιτ ΑτιίὶοτεΙἱεεπι

Ρτοροπιιπτ Ιπτετρτετεε: οιιαηιιιε οπτειπιπιΠπιπιπο ειικοίιπροτιι

περὶ ποπ ρο.τοτει·, π ΓειΡἱεπτιΒιτποτιιτπ τ:ιιπεπ νποτιιιπ νοίὶΙ8ἱΙε
άπεεάετε: , ποπ , οικω ἱρίὶ ττἱπεπιπτ , Γετπίτειιπ ἰπἰτε , πω: Ρή
ιπ:ιε Μειτετὶς, φαω ΡειΙππι ΑτἰίὶοτεΙἱαιτπ :ιρρεΠιιπτ , Ιίτεπι Ρο.

Ιπιπ Ειοετο, :ποπ τεπιπωιτΙε εοπἴεἰιιε ποπ ειπάοϋπιπ :ιπτὲ, ιΙππτπ
πωπω, Αππεὶ, ίεπτεπτἰιιτπ ΡΙο.ππιε 8αιρεττώε εΧρΙοτειταιπ πει
Βε·τετπ.
ο

Βιιπά. Ε8ο νετὸ ἰπ ἱΙΙὲ ορἰπἱοπε ρορπΙ:ιτί ( 021111 8: ΡπἰΙοΓορππι
ίιιιππ νπΙ8ιιε παπα) ίιιΠΤε ίὶιρἰεπτἰπῖἰιτιοε , φαω ἰπππΞε, κάτω,

ποπ ίιιεἱΙΣ: ποοιιοοτ, ντ πππἰ ροτίππάεπιπ ; ππτπὸ , ντ εοπὶάετπ
ίεπτἰο , Η πιο Γε ε:αιιίο.ιπ ὰἰεετο ὶρίἱ Ροίΐεπτ, :ἔι ποπ ρτιιιεἰε ορἰ
πἰοπὶΒιιε; οικω πε ροίἙετἰ είππΧετιιπτ, ΙΕ ΙοπἔἰΠἰπκἔ .ειΒίιπίΙΐ;· τε
Ωειτοπςιιτ . @σε ἱπίἰἔποε , :κοπο οπιππιτπ οοπίο!ποπο ο8τεΒἰῇ , ποπ

άο ΡπὶΙοί-ορπὶεἱε τειπτίππ , τω δ: οε ΤπεοΙο8ἰεἰε ἀἱἴεὶρΙἰπὶε ορτίτπἐ
τπετἱτὶΠοδἰοτεεἱῇε τετπιἱπἱε Πἰπἱπιιτπ νἰπι εἰτειιπιίοτἱρ-τειππ Μειώ

άεπιπτ, κα: ΓπΙπο&ω πιιι:ππ;ἰπιπι νἰοΙιιτςπεοιιοειτ Με ὸιιρΙἱεἰ Ροτ
ιπἔὶ Μ:ιτοτΕπιπ αιπάετπ ὶκπΒιιεπιἰο , πια ΠΙ:ιπι οιππἰ Ροι·ιπέ Γρα

·ο

ΠαπὰοΡ 5ἰ πωπω ειΙἰαιπ εΙΤε τοτἰιιε ΜειτοτΙοε επτἰτατοπι , :Μετα
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Ροτιπω, οΧΞΜτπεΐίΐεπτ , ποπ οἀτποὰιιπιετοὰὶΒὶΙε Μ· ποοοοεἐπἔἰ

πἱτεε νὶττιιτἰ ΓιιΠΐο όοπε8:ιευτοε, οιιἰρρο πιά, Η αποτα:επτ , ρυ
σπειπτίο Ιοε1ιπ ποπ νὶἀετεπτιιτ . νοτΕιπι ρΙωποιττπ πο.πο, (μπαι πω·

π:
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-

Β.1πίπιπτ , δε Ατὶ1Ἑο_τεΙἱςἰε νευΒἱε οΡτὶπιὸ εοπἔτποπτεπιὶπτετρτετε.
Π··.ι. ὁ.
_ .

Δε.

τἱοπεπι ειτπρΙοκὶ, ρι·οίιιεΐ Ιἱιρὶεπτὶἐ, ρπἱΙοἴορππτἐ πω: πτ:<έπιπάο..
@ο πἱτπΙτιιτπ ποπ ποπ ροτείἰεειἴὸοπι πατυπιε ίἱπιρΙἰεοε απο οπ
εΠπο εοι18πι€πτο.τ:ιε ( ποπ ι·πρΠο::ιωε επιπ άἰιιετἴἔὶ επειιτιοαπ ριιττὶππιτι
εοΙΙοαιτἰοπε) πιιΠἑἱ ίιιέὶ:?ι πιά :ιΙὶςιιπτιιτπ ραττΚιιΙ:ιι·πιπώιπΞππόσ

πο, αυτ ειΙἰειτππι ειοα·ΙΠοπο , άπρΠοειπ ΗτππΙ οοπίΗτιιοτε ποικι
ρΙεκἱοπεπι , παμε Βεπιἱπαταιπ πιω ποτἱ0π€ιπ ; πρει·τί:Εκπιι-τπ «ΗΕ
Ματετἱαπ1 αιπάεπι άπρΙΜ Ροππἐ ίἱτππΙἰιπΒιιἰ ποπ ροΙΤο. Φοπἰοπι
παταω ποοπο ποπ ροτείὶ , εμππ πατατα ἱρἴοε ίἱτπρΙἱεοε ειπε πω· πμ
μ1ς6,·ιπ Με ρεττπ!ξεε , αυτ πως :ιο :Μπε Πιι€ΠΙαπω @μπω , Ξιτφια
·
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ΐιάεὸ
__ :ιΠφμιω'ΐεωρετ
@π εχιιΠἰΙπὶε
ίιιΒε·:ιτττ
κσιωι-βτἔβαπτἰά
τιο1ὶοπεττι εκἰῇε,
μἔκατπ›·.
έ]υ:ετιοτι ίωτω
93
τὸ“εεεἱὸιιητ, Γε‹1 @Με Ν:ιτυτοε εοπΗΠο τετιιιτι ”νιιΞωει·Πτεε εαπ
ΡΙεἔὶὶτιιη Μα μήτε: 61· Μεικτἰαπ Ἐοτττέ`ι οιιπιἰιπο αποτο ΠΟΠ
Ροίΐε. °(ξωττιυἱετηὶτπίιιΒΙὶετιτἱ:ιμαθωίῖππρΙεΧ Ευε·τίτ, Η τ;ιω·ω·|
Πτ ΙΜΗτυωι , ντ ἰτιὸἰἴετὶωἐπιεττὶτη ττιο‹ὶὸ ίοΙΙτε.ιά:ι, τοπιΠΠιιτ, πω

ιὶὸ απο εΙῆε-εοηἰιιιπἔειτατ , ατά μπα ςιιειτεπωεἱτιόὶἄετειπετΠ ω!
ΡΙιποε -τιοτὶοτιε·ε ΙΒΜΜε,ταάοηεω ΜΒετ Ματειάα2) παρε Ρο

τετιτἱεε ;-αιόεπι νει·ὸ ςιι:ιτσηι1ε τεΙἰφατιιπι 1πιτυτατιιτη οὰττιἰίΗοιπ:
ΗΒετ:ιτ:ι ί:ιτπ πιω ιιά Μπι ε!ΐευεωτι Ρεττὶικτ , ΙΜ @απο ΜιΒα

· οοτἱοπεειπι, :ιτι1ιισπιτΞοηεω ίιια·επ6πτίς, ίυεεΡοτωα τείἰἱωτει :Π
εὶτιιτ. Ιόεὸηιιο αρα! Ρετἰρετετἱεοε ΙὶιΒΐὶαιττὶ:τΟοεΙοΙὶὶε, η·ιιὶαἱτει
δωΡΙεχ εοιύὶὶτιιτα Ροιήτω) ντ ΜΜΜ:: αἱ , εοετετἰίῇικ: ιπιτυιάε
αυτ ΕΙειτιεπτὶε εοικτετιιπι ὁἰεειτυτ , απο ἰτιτοΙΒεὶ Ώου ροΠἰτ ω!

ΡΙυτεε «πίστα ἰπὸὶἰἶετεοε, ()ξίτιτ:ι-αυεεάεω ΕίΪ€ιιτΕ:ι όΜτυι·,ίεά
επεσε Μετετὶ:ὶ, ηπα: ίἰτ μπα ροτειιτἰε.. ίῖοτιττὰ νετὸ ΕΙαπωτ:ι,'
ΙΞεἐτ ΡΙιγίἱεὲ Μ άιι:ιε ὶπεοττιρΙεταε ιπιτιιι·:ιε εΠΙΠι18ιή -τιεςυε:ιοτ , ιΙιιὶ:ι
πωπω τὰιτι ρετπιἰΓεετἰ · Μπα Γε, πουειιτηυε εοττιρ!εΧξοπεπι εσυ
ΙΗτιιεκ, τἱιπ1 νΞεἱΠἰπι ὶτ:ι αΗεωιε ςιι:ιΙΜιτεε ἱΠὰΗ€1°€ ροΙΐιππ , ντ
ετὶαπι'ειΙτετἰ-ιιε εοΒπιετὶ, ίειι,.ντ :ιἱιιιπ5 ΙΥπιΒοΗΕΙεπωπτἱποτἱο

παπι αϋφιαπάοωΒαιοη Μετερὶιγίἰεὲ·εοτιἰἰὸττετει Μειω:Ξσ.ω Μ
Βει·ε εεπίειττω , ίειι ίιιΒἰεᾶυπι: Νειττιδε ΓοΙἐὶ ςιιεΙὶτειτιιιτι πι·ιιτε.
τΙουε, ίου ,ντΑτἰΙὶστεΙΞε νοεαΒυΙο πετ, ΑΙτετετὶοπε :ιΙΚΙωά θα

ή ίὶωΡΙὶεὶτετ, Β::Ικτιιτ ΙὶΒ.ι.ΡΙΨΏτεΧτ.63. μ')νε·ται δέ Η γιγυτ;-:
Βάια: οἴπλδς , ·τά 202) μεσαρμμα·τίσω , δια άνδρας' Η( χαλΚοδ: ·τοΐ
δέ προθέστ-4 ,δ-που ·τ‹:ῖ έυξανσίμ2υα: ·τοΐ δ, -άφερέσε-ι ., διου Π( ·τοδλι

θου ό Ηρμ,.ἶς : πο? δε` σαυθάτω, ιἶιου δΙΙ(ία. σοὶ δ' άλλιάσω, διά σέ
·πρεπείμ2υα Χοσέ πω· 13%”. Βια:: αεσπύπ τα , η” #απ:/πιρ!ίοί

τον, Μία 4αΜΜ :ταπξβ8ακα:ίοπε, α:β‹πιω απ· σε , «Μία ιιω·δ
αέκίί:ίοπε , α! αιμα “Ζακ” ; Μία :ίσ2:·αέϊίοπε ,αι σα· ΙιφΪ0ἰ£ Μα·

"#ίω ε αΙἰα σουφυ/πίσπε , α! :ίωα: ; α!ία αϋπαίυπε, α: σε:με
απ·
ι°ιιπ£α›·_/ἔσιιπ:ἰιὶω Μπτετία:π.
χ
Οτ8.ό. Παπά νατιέὶ ἴυἴρἰεὶαιε-ἀυᾶω πιἱΙιἱνἰἀετῖε, ειπτἱειιιἰοτιιττι
@Ποστ αυτΙιοτυπι , τρώνε καηκε και Ι:ιιιε :ἔι 5:ιΡἰειπἱό. όεΒετιιι·,
ίεπτετιπέ:ιε :Μετα , δε , ίοτὲ·ὸἱκετἰπι ,ο.Βίιιτώε ὶπτετρτετειτἰοώ ΈυΠΐο

οΙ› πο;:$ειε . Αιιὸἰπιυε εοττἐ σιιιΙτοε πάτε: ὸεΡοτωἱὲ Ρεττἰιιω, Ροτ
πκτ “πάνε ΓιιΒἐεἑὶἰε, ὸἰίοεΡτειτικε, επι ΡΙιιτοεἰτιείΐο Ροέδιπ 6άσ:1
νὶιιαπἰ ; ρετἱτιἀε παμε ίυίΡὶεει·ἱ μοΒεΒἱΙὶτετ ςιιἱε ροίΤετἱιι πω:
το ροττΜε, 118ι:Ι, ίοΠοτιιω, !τιιᾶΐιε @πάω Με ικιωεω,σ.άεο
·
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ΌϋἐτΜτἱσ 3·ζιωττΜ.,
πιο: ιιιΙιιΙ ἰιιτετἰἱτ «μισά ςυἰὰἐ.:ιιι ίιιΒΙΙ:ιτιτιειιι ειττἰιιετ, Ή ἱιι μιτΗΒιιε
-οιιιΠιΜε ειιιίάεπι 8ετιει·ιεζΜετεΠα·:ιτςιιέΡοτιιι; Ροιιατυτ)ΈοΙιε πιο: ?

:κι ίτιι&ιιιιι9 (ΙΜ8άΒαΐζΡ3ϊ ει! ·εοιιιώοιιόιιιιι·: αιεςιιει·ετιιιιιιπιιΙιι
:ρετίιιιιόεο ιΠοε όιέιιιτοε ροτιτε'Εοτωειρεττειιι ιιι _ ροτιιο ιιαιω , τα:

ει!» ειιΒοτε .άει:ε:Ριτιιι· , `ειτ‹ιιιε :Π2.ΈΠΙ'ί.ΠΠ έρθω ιιιοπιειιτο πατώ
ιιιιΙΙό. ίιιιέϊεἱ ΡτοΡτιετατιιπι νατἱετειτε; ιιιαπι.ίιιτειιΠε δα:ιΠα, σκ ίίο

πωπω; , εειιιώειιιιιιιιιιτωιιατιιτ;ιιιιαιεωοιπε8ατεΡστεΠ . (ξιὸΔιετΒο
·Ρι·οΙιἰΒετ ιιο€ιοτιεπι ιΠιςιιο.ιιι6Ιΐο ε:ςιι!ιιιιΒιιε πιοτισιιιΒιιε ωφε
τιιιιι , ειάεὸ ντ αΙιο.Τϊτ ειτΒοτἰε ιιοτὶο , ηιι:ιτειιιι;Ρειττοε ίἱπιιιΙ -0Π1ΠθΕ
τοιιιρ!ε&άιιι·, ·:1Η:ι:Πι: ΣΒιιΒιιΙειταπι ;ρειι·έιιιιτι ·τιστιο , «μια 9ιιοιιιειπι
ιιέὶὶΠειιτι τείει:τιιτ, .ειισιτιιτ ·Ροτττιει 1):ιιττΙε ίιιΒιεθα_Ροτιιια παω Ψ

Ηςε ιιιιιιιι:ιιιτιοα Γιαπ , φα ει: Ατἰίὶοτ6Ιε τιιιρετιἰιτιὲ.Ι:ιιιὸο.το Βιιιιτ
(Ξοιιιροίἰτὶοιιε , νωΙοπιιιε: ςιιεπιειάιτιοάιιιιι ειιέπι νιι:ι>ιέΠ Όσιιιι'ιιε
παω) ω τειιιιειι.νετειτ., ςιιιιιι Γικι:.Πιιτ :ιοάστιεε.ατιιομιιιΙς,τΙια
1αιτιο, 1ιγροι:σ.ι11ιο , -8ε=εοετετιε; :ἱτιι ηιιοςιιιε τνιιιι ηιιιάειιι·τΠ .ει
.Βούε Ματια, ;ίεά.Γυοειι:οιιίωπτεσττιει , εΙι8ιια;ίοΙιιε ιιοτιοιιεε,·ςιιιιιι

Ρι·ορτετε:ιριιΞεςιιππιτοτι·ο.Ηιοτι Ηεττα&ιιιτι εαιίεειτιιτ . Η :ιιιτεπι
«παώ άςΡΙ:ιτιάε όιοιτιιτ , σ.ιιιιιιο.ιιτι6ιιε εοιπιπιιιιιε ώ , ιιι ςιιἰΒιιε δε
εατο 8: .Με Μια: Γέ: ειιιιάειιιιεκ .νεΙε!εάι(ρατι ;ριιττιειιΙ:ιτιιιιι ιιιιτιιτἔὶ
Ζ8:-εοπιιιΙ:Μοιιο:ιοιι ιιιφάισιιιιι Ηιί'ίετιιιιτ ., ΤΜ `νιιιιιτι πιιιιιιι:Π -εοτι
Βσ.ιιτ, :ιιιἱιτι2ὶ_ρει·Ιἰιι8ιιΙο. ·πιειιιιπα ἔρεωαἐὶειιτε; Με :ιιιΞπιειΙΙε :πο
τιοιιεπι .εοπιιτηριτ , φωσ! Πιο. Ήτεατιιι;ίιιο.ΠισίΠϋπε ιιοτιο ,`Νπιπ
Η ειιιἰιιιιι.ιιιιτ·ρειετιτ ,··.ντιτι'Ιιτιιτιε, .ειιιτίερ:ιι·ετιιι ά·οοιροκ.) ντ ιο

Ιιοιτιἱιιε , .ωαι ΙιεΙιει:ετιι :πιιΜ.ίατεουεΠε Μπι ιιιτεΙΙιεειιάι , ντ_ρετ

@ποτε τιοειιισειιι , ·ςιιιϊ Ήειτ -( ςμιατιωπιοάιιπι αΙιςιιι.ΙουεΡΙουστ) π,
ηιισε.ειιιιιιιιΙιτΧτιτιέΙο·τεΗΠιι8. εΙΙαιτο , ·ιιοτιοαάειιι -Ϊἱτ , @Μπι :ιώ

·ιτιειίπιΒιιέΒετ, ::ιΒίςμιο Με. ποια :ίιιΒ&ειειτισε ιιεεε:ΙΠοτιο. Μ:ι€τια
ιιιΠόεπι ‹εο.τι·ιὶ .ι:ιθυτει $ει&ει. ΜΕ $ρἱἐὶτιιιιτιι° ·ςιτί αυτι Μάϊ ειιε.ιιιι0
πω: , παμε ω” ειιιιΡΙΙΕιε.ιιιοιιιιπώακΡσΠωτ:ιιιιιΓει1Η,σκιηι1εω
ίιιοτε ΞιΝετιιι·ά ιιιίΗτιιτι : Γεά ιιοτι·σοιιτἰιιιιὸεο.το·εΠε @Βιμ τα: αιι

πιιιπι :ΜΜΜ . Αωιω., τιι‹π:ιει.τὸ, ·οοιιιιιιτ6ε 'ίὶὸεπιίιιὶε έΒέΒε τοπ

οιΙι:ιτε.ΑώΙΙστεΠε.ειιιτΙιοτιτατε , ·ειιιι Πω;" Μετ:ι. «3:1ρ.νΙτ.Ήιι€1τιπά
τττιοάιιτιιΌειΙΙιιιτιιιιοττιιυπι, ντροτε ειάιτιιιιιιιαγιάειιάι @ερωτα ,

ίοΙά νοειε κοιιιτιιιιιιὶοιιεΟειιεΙιιιιι νοαιτ , νι ΗΒιιταιτιίίεττειπι,τιυιρ

με α! ΓεωιιέιιιιιιιιιιιέΠει:ι , ·ςςιιιιιοεέ ίετι·επι·άιάτ, ιτε @τα απ
ιιοιππιοι·τιιωι Ήιτὶιιοςὲπετιιειιιὡοἱειιὶᾶἰιιιπ. Ύει·ιιιιι Έιιιιιιιιςμὶά
ιτε

ιιιιιοεδτΌ6αΐω έ!Μτιπ οειιΙιιαιιισαιιια_,ατιΡιεώσιάΙιιηίΒιιε Ρ

80 8ιιἔ ιιι€ιιίς
Μαιψ ?Ιισ.Βατιτι @πιω
; -- / -εισςιιιιιβσει; ιι9ιιτοάσιτι
`° Μ
ναπ ξ

ΑΜ ωσα:ΐέσπο ποιω βούβιπτία έξεκατικ.

9ΐ

νάπι1Ξπο. εειπἰτο.ε›‹επιπτιιπμ παμε ει πωπω αυτ ὁ. Ρο.ππε.Πο ΡΒ
&πιπ ;_ πιιπε τ:ππεπ·, ειπεπι.ἔι πιαπίεΐ· τεὶῇεετετπ· , ἱπ ρἰπειεοτπεεππι
ίεπιιΙπε ὶπἰ€ττεπι·.. Ιταπποηπε, ππατππὶε.Ιὶἔπεατπ.Γεἐττειπ. :πώ Κ- ·
επιπά:ιι @πα . ἰππτἰΙεπι ἰπιοι·: πωπω ἰπίΕτππι6πτει ποπ πππιπ:ειτοπτ

ίππτΙ·,. ποπέ ττιτπεπ= Μ. εεππὶποεὲ·Γειτα·.ώάτπτ-Ίπςπεπ, ειτπμο· μι.
Ργι·ιια::η παμπ ΙὶΒπεἐ·€ΓεπἐΕἀἰΙΙεᾶπππππςπἀὰπυ Ιεέπτε τπε: τπειπΙπἰ .
(Σ13.πτομ61° επιπ εαι·πίπιπτπιςίοΙπππνοοε εοπικπιπποπεπξεππι απ.
π:: απἱπιειτἐ.ττΙΒπεπὰ:ιτπ.εεπίετ ΑτἰΡεπτεΙεε5 που. τπιτιοτπιπτεεπτετ:ι
τἰοπε ἰπἀὶἔςτμιτίεὶΙἰπετ πε Ο6.τπε ΜπίππΙοίεϊΙοεπεπε.ν1άπειτππ πια ·

πεπώεπτε ν1τέι- πιοεπιπ:είΕοαοποπκεΙα ;,:ιΠοπμί11: δε.οίΐ:ι είέεπτσε- ·
ςπἰποπἑπΠιπδε ω” επιπὶποεἔ επιιι·; ω ηποἀπιιὲϊπ Ιππἔὲίἱτ ἐι εαπθ"'ΐ-εΗΠΒ·ποηκι."-πκφή-ΐ._

ιπππἰΈιοπππιππ.ἰπτεΙΙὶἔεπτἰέὶπἴεπί-ιιππε πὶίὶπτιέὶιιτπ,π€:τπο ποπ.νΜέτ.
Παπά.. Υπίπε νπιεπόπωίεππο ΜΗ επιπΙαι πιὶπἱ: νἰά€ππ·.· Μ»

ΑτἰίΙοτεΙε :ιεπἰτπΡοιπιοε ποπο , πΙτετο.ηιπάειπ πω: το πω. ὰ Μετα
τὶἐὶ·.ἴεπετπὶτπτ,βε είὶΑπἰτπα,ςὶε επιει.ΠΒ.πωώτπα·τεΧπ 4.. Ιοςπεπε
ειἱθ ,, ιἱυαγΚαΪπιι ·τω)Ψυχέυ· ούσίαν έδαπ ;, ώς ἔδος·σόμα·τας·φυσ·ιΚοῦ
δωέμα. ζωιἱὶπ ἔχρυΤ6;·, πεσε#ἔο]ἔΖπἰΜΜ :Ρ]-ιιΜάπ:ίπω 5. 1ι2·/οβ
πω” ο°‹»·ρω·ἰ.ο·σιιπιιι·Μί:ψ·‹›π,ι£ὶι'ἔΔ ΜΜΜ Μιύεπ:Ι.:: :ιΙτετε..ν6τὸ5 επι
ίοΙέὶ. ἰπτεΙΙἱΒεπτἰ2. π. πωπω - 2.άι:ΗΕ2. εοπεἱρὶτπτ; _ παπι Ιἱπ.ι;Ρπγ .

τΒΧτ.1ο›Ρ1°€Β1€ϊ.Μ8.τ€ϊἱξ1τΙ1:ΝὰΕΙ11:1€ίΪΩάἱ£ἱτΙ1Γπ παρω; Χοπ ή έξδος,
πδΪκατοἶ πώ λόχσυ _¦οὸ·:ῖια‹ὐ'[ῇσσἰση Φωά]ξ·υκπέαω·τα;ίοπσω:
8:12:49: Π.. σὲ δυιιιάμει- σοἔρε,. έ" όςδω:·δυ·π ἔχε-Ν πω πα ἔαυετδυ
«πω» ,. σημ'υ:ο?9· λάβπ ·τδ ε-ἶδος,. ·τ‹ὶ·Κα·τοἶ τσιπ λέγου·, ό' ὅριξὅμἶζυοι

λἔγο εν , ·τί ΐ9“Τάρξ π' δε-δ.αυ=· ρυ:επιίέϊωτο· απο: ποπέιΖω ΙΜ

ω» πι'. ἰρβιι:. τια:ιιο·κυκ5 σιικςιι.ιω:κα·Ιρι“α: /ό:·πωω , απο ώ:
στιπιἰιὶω· ΜποπσΜήμαυπέώπί2π26.πάέαίωα:5 παίά:ϋ.2·στο μια πω: δεν
τΒΧτ.12. π φύση ο” δ;" ·τδυ έχιίν7ών ἐν ἔαυτδιε Κιυέσεος.οἶρχιἶὑ,›ἶμορ·
ν._Ψτη>.-*.

-›
Λκ πι: χωριςόυ ἐν, οἱλλ· π Ιζα·τοΐ Τὰ: λὅγον : ΙΜπέΜί14Μ·
φ›ἶ Κοἶτ·τδ
έδ09,
π:|ειρ/:· ωο2ωρι·ιπσφιαπι. πωπω “η” · σίτ/ϋκωα (9·|πει·ισ.σ, πω: π

πο,:#ί?_/δ·μπαθέΜ ρωπσηαπω βι·απόι):,ι Μιίο:ιαπ·. Αὸ€ὸ πιασει
Ροππω νοε8.πυ1ο.ποπ-πἰίὶ.ποτἰοποιπ:ὶρἴ:ιπ1 ντ ΡΙιιι·ἰπιπππ. ἱπτεΙΙἰ
πεπάιιπιεΙΐε εοπίὶ:α _, ντριιυΙογἰπίετὶἰιε τσιπ. ι ;. ρτἰπειτὶοπειπ «Με

φι οπιιππποπο ίοι·πιιιτπ ει15οτειπλέ μορφ›ἱ κ.» ή φύσις δΛώς λέγε..
·πιι, Καὶ γαρ' οἴ ςε”ρπο·ις έ:δος πό; εξω. _/ύπωπ (αν ΜΜΜ όιφ|ίσί·
·ε;.ι9·«φ

#7 #ωίΠ0° ; ΜΜΜ ρήιω:ίο απο:ΜΜΜΜ0 /ω·ω.ι ώ : :ιτππο Μει
τεκπιπι Ρππειτίοπε :ιέΕ·:&ο.πι εοπΠάετο.πε πωπω: απα.66. απ,

Ϊςι δω: ύποπέμ2υου άριθμξ; ή;) ει», ειδε-ι δἰ δύο: ώ σα2απ_β&ίσ

Μακ πωπω: 4ιιίέσω πω”, /οι·καΈ “στὸ @ο ; οπ ὸπρΙΙε‹:ω Γώ
-

Ο

4.

Ικα

ΟΜ·πωτώ @απο .
Πεετ ΜατετἱΞε & Ρπιιατίοπάε όεππΞποπεκπ: (ιιπεοιπά επππ πι :πί

«με τειτἱοπιππ εοπ1ΡΙε:ποπε τερεπτιι.τ , οπὸά ποπ ροΠἱτ ΡΙππεε ἀεἰπ

- εερε ποτὶοπεε ίιιΜι·ε εκ αΜο!ιιτο:ιτουε ρππισ.τιο Νιιτιιτε εοπίἱΙἰο,
ίΙΙιιό νπὶ ποτἱοπἐ Ρετί.ε· ειΗὶκιιιπ επ , ατοιτε :ιάεὸ πο; Μιιτετἰειιτι ποπ
Ρεττἱπετ, αμα ω ΡΙιιτεε ιιοτἰοι1εε, ποπ ου.;ιΠ εκ πγροτπείἱ, Γεά
επίοΙιιτε είἘ·ὶπὸἱἱΪετεπε. Ηὶπε :ιπππα Ροππε. πω” , οικία ίοΙίιιπ
πεί νἰταπι εοτροπ ττἰππει1ὸειπιὶπίὶὶτπτε ποπ· :ιπ:ε ε:πίΗτ, οιιεκπ
νἱιιεπε ποίε:ιτπη- 8εε:ι ρατεαπὶπιἰ', εμε τπεπτἰε :ιε πιτἰοπἱε θα με

τἰεερε, ετἱωπίὶ, εἱππ-ἔι απ οτε·ίεὶιιπἔἱτιιτ, ποπὶπτεεεατ· , φπα
τειτπεπ 3ά'νπε9.τπ εετε:ιπι·:ιε είε πὶτετπ ποπιἰπἱε Με ιιτ:ιπι εοπίπ ι:ιιεπ

παπι εοπεπτε είὶ-, πεε ὰἐΙῖὶιπἰΗείιιΒΞπὸεποτὶοιπε.αιρε.Χ είΈ , Εκ! ίειπ
Ρετ ποπ πἰίῖ- :ιὰ Ιιοπππειπ εοπτροπεπάιιπι πατε θα ε.το·ιιε @τα , ἰὸεὸ

ἱτιι ίπ ποτπΞπε Ροττπ:ι ἀὶεὶτιιτ, ντ Ιοπ8Πΐππεεω.τ·δι Μπτετἱω ποτἰο
πε. Απἰπκιπτἰιιπιειιιτειπ, οιιαεΓατἰοπε αι:επτ, οιιιιΙεε Επι ειπἰιπε-,

Με εΧεπππατεποπΙὶεετ, οιπο. Ιοπεπιε. ρτοιιεπετεπα ποίὶτο. πεε
ὸἰίΪεττιιτἱο, οιιδιτπ-ρατ.Πτ: ῳιαιπιιἱε επιτππιιττΙτὶο.,:ιιι€πιειπ:ιτιο,
δε 8επετ:ιάο , ἰπ οιιἰΒιιε 2.τύπι2.Η επτα ρΙειπτὶε νἰιιεπ‹π κοπο εαπ
1πιιπΞε επ, πω εοππποε!ε Γρίπτυπιπ , οιιοτιιπιάσ.πι- ρεεπΙἱταἰιιπι

:πετετἰαπι οτππειπ εοπεπιο οπϋπε άάίροπεπτίπιπ, δε 5ειΙπππ εΗἰ,
εεεἰτετ·ἰ ττὶπιιατιιτ , οιιἱπ ειΠέ οριιε Πε ειπὶιπ:ὶ , ποπ το.ιπεπ αάεὸ
ὶπ ρτοεπιιὶ Μ: εΧΡΙὶεαπε , απ μ.ιπτετ επ·:ιΕπιιοτιιιπ ἴρἰι·ἰτιιιιπι ΒιειιΙ

τοτε οι·Ξεπ:ι τποπεπτε οππ ροΙΤπυ: ποτὶτἱοε δε επρετὶτὶοπεε , οπὶπιιε·
επἰπιεΙὶ:ι άπο.ί νωεπτιιι= .

-

νετἰιππ-) οπωποε ω, θε:ιόοαπεε·, πως! Ιιαπε·ει8ὶτειπτεε οπείΗ παπι, πι οιι:ιπι τ:ιπιεπ ποε ἐρίε εοπΙεεἰτ , :ιάεὸ τ:ιείτιιε ποπ Μαυ
τοεεπιιε? Μάετ, ορὶποτ, φιὸὰνεΙιιτὶπαιιιτἰ_ρἱΓεεε είαιπτ εκ Μό
πειίεέι ρεπετππι1ε; «ω» επππ εοτιιτπ, εμε Μπάε:ιτεπτ, ίοι·ιπειε
εΧΡΙἰεειτε ιπαπαπτἰππε επι- Με πετιιωτιιπ:. ίἰπιρΙἱοὶιιπι-εοτπρ-Ιεκὶο
πο, ππτΓεΒτεΘατἱοπε, ποεὶοπἑϋπε, παμε πὶιτεεἰπιπιοττειΙἰπ·,Ρεπὲ
ὸἰΧετὶιπ, ρπὶΙοἴορπαπτἰπιπὸὶίἶιοἰε εοιπΡοπεπτεε, πεε πιο Ατὶίὶο·
τεΙΞε νεΙΗ8πε τεεεάεπτεε , ίεπτεπτὶειτπ ΠΙο.πι ίὲεΒἱΙἰιεεοπ.ιπ ίιιτπιι5,
-εὸ νοΙεπτεε εοπτεπώπιπε , οπο Με Ρτορετ:ιο;ι1: . Ηοε πωπω ω· ω::
θτετε, πω: νοΙιι1Γεεὶρίοπιιὶπε ὸἱίὲε:ε:ιτἰοπὶε ὶπὶτὶοποπ οοΐοιότε νὶ
Με ε!! , πωπω ἱπὰἰεειπε εκο.ι·άεΐεειιτε πιατεπά εΗῖεΙ πουτπππιοΠειπ

παπι. ΜΒ ειιιτεπ1 πιιπε ποπ Πεετ πεεεπε 8επἰτετπ οπττπάετε
Ι8πἰε τιιιτιιπιπι, οιιΜοπ:ιπ1Ι8πίεποποπεπιι1οππ$ίϊπιιπ:ετ:ε ρατ
πειιΙ:ιπιτπ
:ιάΓεε1πειεάΦεπιυε,,_ πε ριι€πειπτπι
1ο·
οιιιιτππε._ ερκπρΙεκ1οιπ
“
ο
Μου::

Μουτ. Νοπ·ίξη:ιε
ΑΜ εκκ/ΐἱρυπ
Πι·πιέ »σπα
οποοπε,
/ιϊωΐαπτΜ
ΠππάπΙο,έι:επατα:·,
οοπἰοᾶιπἔιπά97οπ

οοποππι πιοπε τποἰτπτπἰτ:ιπ ίποοΒο πττὶποἱπτπ: άοΙοόδ:ειοετ Μοοπιο
εππι νοίποτππι Ιποο , οπο. πιο πιιπὰέὶἴεοπι, Πίτοοποπτζ ποο ντὶ

Η , ιποοτποΙΙ:ιτιοπο νοίπ:ιπι ώΓρπτειποποιπ ίπτοττππιροτο νοΙππεοπι.
διιππιι ρτοροίιτπιπ ίπἰίεοτ Με ροτποπιτο , ντ ρπττοτ νὶιιοπτἰππι
απιπιειε ππΠο. Βἰἔπεττπτ πο.τπτει , ρΙπε πιιιΙτο ροτπίποτπά οπδιπι πο! Ρτο-·_

ίοπτοπι αιππιτπ·ορπε Ιιποοπιπ:· -επιπ πιΠιιοΠ , ΠοπιιΙιτειτπιπ οοπ1
ΡΙοιποπο τππι::ιτά , νειπ:ιτι οποο πο ροΓεο ιιοποτιοε οοποοάπτιε. (ῖοο- '
εοιππι ίπ.ιιπ π:ιΒο:ιπτ, οπἰ Ροι·ιρπτοποι (οι νοΙππτ, Μπτοπ:ιπι
Ρτιτπππι5 Ιιο.Βο:ιπτ Ροτπιπι·ππι ίποίππιπει!ίππι·, οπο ίποίπο!ο οπο

οἱεπτπτ , ιππΙτεππ & νοιπο.ιπ ίπΡοΠοθ.πΙοπη πω” ποπ·πιοάὸ πε ποπ

ιπτοποο,' τω νέποπε, Γοιοπίοπο , ΙιεεοίΙΙοτππι οποτε, ό.οάιώ.ορο
το., ειτπρΙοέτοι:; ποοπο απο. πω· οεπιοοΙΙοε ο8τοεπιπι·, οπω πιἰΙιἱ
ιρίο οἰτοππιὸοὁἰ. Ιπ !ι:ιοιτειοπο οπεεωοπο, Δ» ε.:ι·ιώι”ο ώ· παω·
_[πωωπίσ ρυ·Μιιέϊ'ίο, ποπ ἰΙΙπά οποοτιτπι·, απ, οίιπι Π8πιππιποοπ

Ποπο ροπτ , πΙιοπ:ι π( πειτπι·ιιποποιπίποιοπε ποτὶοποπι 5 π οπιπι
οΒοπττπ οπιποπι οοπττοποτΕπιπ ροίἰτππι; οπειποοοπιάοπι δε ποπἱ
οἰποτοε ιιιοποπτ , ποο Ρτοτίπε ἰπτοτἱτίποίὶππτὶ:ι , οπο πιο ἱπ Ποπ»
Μπι., 8επιπππιε ίοΙππεπτ. δοά π Ροτιμιτιοει ρπι!οίορ!ι;ιιιοι πιο
τΙιοοΙο ποπ ιοοοο.οτιο, Ιιοο ιιιΠιι δε νοοιε οπ:ιτπιπππόππι. πωπω
οι , Απ ππιοι·ο- Π3.Π11ΙΜΒ €Οτ1Ηι18ϊε1Π8 πι:.ιτοτι:ι :κοπο ιοποίοοιιε

ποποπι οοποὶρἰπιιτ ίοεπιππι @πιο , οποίο πιτοτ [ποαππτιπε πιο
πιοτπ:ιά:ι.

_

ο _

ο

(πω. ΝπΙ!π:πο·πποπτ πιππωιππ π1πτ:ιτιο οοπτἱπεἰτ:· ,. ίίοπίιϊ
ἰποοπίἱοπο εοππιπρειτπτ9
|
ο
_
- ·Μπιπ·. επιππω πιπ8ππτπ.ίἱοπιππτιιτιοποπιώο Ροτοππεο πι),
Βειπτιεἱ , οπο: οιιπίΕἱοπο οοπίπιπιτπ: ( Μ οπο‹:Ι πιιπιπιο όποιπιπ πε

πιω ροτοΙΕ, οπί.ριοτοτ ΕΙοπιοπω πιο ροτπιὶίὶπ πτοπο τοτπροπιτει
Ροτπιππι νπαιπι ροππΙαπο οοοκοοπτοιπ, :ιο οπ:ι!Ηπι οΠιοιοοοπτιτ

ποπτοτπ οπιππι,οπο ἱπ οο2Ροι:ο πιιίΙο ιπίππτ ) νοτππι ριπετο: οποπτειο
τα πΠιιΙ.οιοπι ,. οπο‹:Ι ο ποίΙ:ππτιπ , οπίίπιπο.;. ποοπο οιππΓοποπι:

ίπιπο.8ιπιπ οοίπτππιτπ πιιΜποιίπο.άοο ,πιΠρτοιπάιοπτο. οριπιο Με·
οἰοποπι·:οΡοΙΙπο..
.
τΟ
Παπά. Απ ΑτιθοτοΙοοοττοπίέοιώο :κοπο :ι.ρρτοοπτίο ποπ οίἱ
οπτοι·οποποπ.; οπιρρο οπι !ιο.2.όοδοπ.δοθοττ. τοπτ.. πι. πάοο.

προτιο & οιοιτοΙέο-Ι8ποπι οιππ ΟΙποιο οοπιροπιο, πι: οποπιοποιοΐ Μπι οκ ειοποοοποτοποπο ίπ 5Ιποιοιιι ππΙΙει 8ι8πτωτιιιιππωωπο π

Ιππι-Ραπτοτοοπι.άιοοπάππιω οι: Ποπι άιποΙπτιοποιοΙοιοιπ.ο Με
-

σπιτι
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ϋἑπετ£ατἰσ φωτα,
- @τη Ι10.Βετ. Η δἔ πδρ ἔςιιν ύπερ,Θολ›ὶ θερμάτκ·ι·ος ,. σ:ΐσ·περ Καὶ)
Κρύε-ωο; 4,υχρό-ηι-ιος. ά γαρἶ π]ΐξΖς ,. Καἴ ί ζέσι;~ ύπερ_θολαλ τι-.
πές έσω, ί ρδζι) ψυχρ:-".-Μ, ί δὲ θερμάτκτος.. ή Μισό Κρύςα)λος·

ές; π¦ξιμ¦Ψρ.ῦΪΚαἴ ψυχθ:ιιλ Και"·τά“πδρ ἔςαι-ζὅσις· θερμοδ Καὶ `

·ε·Ε;

ξηοου.Τ, δ1άΚαΐ ούδοΐδυ·τε έΚ ΚρυςάλλουΑγι|υεται·, οι;·τε δε πυρίε..

@Με αιι:εω= ώ' πεκἰᾶπεἰὰ›ι:ἰα αοϋπί1· ·, 4ιισπασϋπσάψπ ό· ·ΚΜείω·ψά
8υπί::· /Μο επἰ›π&· |”ε›·Ιιο›· υ·ε1απέικ:Ι.σ τ” Μια ·διπ: · ,ΗΜ 4ιιίάυπ·
-β·|εραξη&φεασκξ “Ζακί” δἰιΞι`£ιπ3Ι:ι·ἰε: ε/Ι/ίκίο @Μαϊ ·` Φ·/ή8ί
.

ἐί, πίσω ίδρίξτ α·ί::ρωω· ι·.:!ίείί Φ°#:ῖσἰ .· “Ω ζτί!.νίίαν ·8·Ι.εσίε · 8·ίμί

“η παιΙΙιε·σ.94 ΕΜ: ε $ἱ νετὸβεεκ Ροέ τιε ίιιάτ.1Βιιιττι ·άιι:ετ:ιε ,_ ε:: ἰἔτιε
ιιἰΗἱΗὶετἱ 8.Πὶὶ°ττ1;1.τ Οιι1ά1ωεάιιεπι νΞτ8ζιιες ΡιιάἰεὶτἱεἴγπιΒοΙιιω είεε ·
εεεἰιιΙτ ΙΙΙ»...ΡειΙΕ..
Νεα :ιιωΙίωί Τ/α!ΐΕι»ι ·,. :μιά νι ω” ν: ·ἰπ£εΙἰιΞΞε ·β.ὲ›πωαπ ,.
Ναπημωἰἐ /ϋπιωθ ·συφσΜ.παΜ8- Μιὰ: μ
1ιιι·σ·ί8ξπιο··τσίτεο ά; ει:: βύπίπα :πιιἰΜ ,·εωί22ί: ,
Νει·.·ωρί2; Φ9·ι·υπίπ:.?ί,·8ξπίτπ:ί:πωσ:ι
ν
Ρτορτετε:ι-Κοιτιε νΞτΒἰτιεεΊνεΙὶαΙεε ρετῷοΒίετιιετιτἰἐΙἔρετπ 52.ετιιπη .
δε ριιάἰεἰεἰεπιίεωεΒειιτ.
<
7
Μάιικ. Ρετάιιειτι·πιες εειιιίε Βάσει , _-ειιόὲοτἰτετεω·,'8ε· Μπιπτετιτιιπι :ιάἱιιπἔετε ·ροΗτεπιοΙοε:ο νοΙεΒεπι 5 . ΑτἱΙὶοτεΙεττι·:ιττιιΙἰίἙἱ·

°ι

Β· · ·.#·ε-Β-

τ-ε .Δ._

- Δ.·-υ_

ι
ἔ
ε
π

πιε ρτςιιεπεπε ,_ Ι)απάιιΙε ; ἱρί-ο εώτττρτεΙΙιεεπτε·( ειιπι.ἰτι; Μια::
ειωάεταΙοεαπι ειστε Ρ1ΙΙΓ€82ΠΙ108ἱΠ€ἱάἱΪ$€Π1) εοπετα ροριιΙ:ιτειπ
ορίτιΙοοεω εοερἰ τ:ιόοπε·ριι€π.ιτε , κάηκε ορἰπάίἱίἰἱὲπιοτιιω·. Πο

.;
;
.Ωφ.>.ῇ. ιι·.

.

'

πιἰιιιιιτι ετ€ωπεπω, εΙιιὶΒιιε ἰπιρετεΒ:ιτ , Π: Ιιαε:Γειιτειιτἰἑ.εοτιίἱ1·
ωάτιιτιτ . Ετ νανὸ εἰιιπαάιι:ι ποάιππΞε.ρει· ΒΥεπιετιιτΒἰἔρτἱΒιιε εσπ
Ι:ιείατ·, Μιά ρτοετε:ιή ίιιΒίἱεάτὶς, ει: εοίατἱε εοπίὶειτ , άιιοά ὶρἴο.
ΙΠ€Γὶάἱε1Π0 εε.Ιοτε ΙἰάιιεΓάέἙα άΞΙΗιιιάὶτ , ὶτετιιπιηιιε εοπίὶτἰηἔἰτιιτ
ΡτοΑαΙεεττιἐὶτιΜὶιιωὶ ΗεοτίεεάΞ ιιι·ιήςωε ειιΙοτέε νἱεὶΠἱτιιάἰΠε. @επι
ιιἱε εέιἰπι νΙττο εοπεεάειπι ποπ Ϊτἱὶἐὶάά τ:ιτιτίπτι άιι:ιΠτατε εάιι:ιπι
εοπετείεετε (€1ιι:0.1Η:8.τ€π1 Μεεο ίεπίιι πάρω , ιμιί :ιριιά Ρετἰρει
τετἰεοε νιιΙ8:ιτΞε. είὶ) ίεά ειάπιἱΙΗε ιιΙυπ1Με πἰττἰάιιε ίρἱτἱτὶΒιιε Γεω
_ ἴάΙἱΒιιε νοΙιιτΙΠΒιιε , αιιτετί:ιττι ΗΧὶεάετιΓατΞ , εΙιιοτιιπτ εορἰά που
πιοάὶεέϊ ὶττιΒιιτιιε είε ω, άπο τεΠιιε εἰτειιπτιΪιῷιτιάὶτιιτ, δι ίὶάετιι

Ειεἰτ·ι1ἰττιιπι, άιιοά ΡατὶετὶΒιιε;εάΙατείεειιε ροΙΕ εεΠάαπι τιοδϊεπι
οΜετιιωτιιιε ; ποτιταπιειι:ιάιιααώατεΗτε·, ηοιιατηι1ι1ε 8ΙειεὶεΙ Ροτ
1112111 ίιιΒΒ:ιοΜΙεω πω άὶκετἰτιι, ΜΕ· ίοι·τε ρτ:ττετοιπάνωεοΡΕ

-πἰοπεπι τπάι1Ρετίιι.4.άετεττιρΙιιωΒιιφ ΓοΠάιιιτι ὰ Ιίςιισ.το άΗΐεττε ,
αυτ: αεεεΠϊοπεφαειιΠΙο.ε μήτε , ιιοιιειωειιιε 8ἐἔιιἰ κι:ετιικιω .ΒἔζοεΕ

.πω ωεωΈυπε ποππε /ἱιἐἄαπτἰπ έξτπ42%τ.
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Έ δ: τὸ ττ1Ρετοι·) 'ντ εοπττέτο_'Ι:ιἐτὶ .Γιιεκπ[ίοττπεςπ 'ττἱΒπετε1ττ,τ:ιιιπ
τἰτττυκπὶπ Κα: Ιἱηϋἱὸυτττποπ7ἴοΙι1πτυτ, ΐτἀἰπἴὡὶίὶοπ, ῖπςυομιτε
<τείεόία -ὲ'ἴττοὲἑιγίςΡ`ειτπτα 60 ,(πστππντ τπτ ΑτΠτστεΙεεΙΕΒ.3. άσε· ΠΕΠ.

τΑπἱιπ:τειρ; ο. (ΞεπιιενπιττπςυοὸφιεΈπΉὶε ΙιεΒττ“τιιιπΤΓ:ιπἰετπτ!ἰΙιι
τσιπ , @τι ' 56τιτπινοεπιπυε, τιππτωι·ριιΙσπτιιτπ ςυιάό:ττπ τ,κηιιἰ

°ίἶπίτυε·ἐὶἰεἰτιιτ) ω εεττὲ πω πσπτντεοτ πι 8Ι:Με , πω: 5φΙὶετιτἀοτε
ὲΙἰπιιετζιᾶει& ᾶϋπρἴε°ἀὶ$ιωὸὶτιιτ. °(ῖτιὶ τπππ ττΞΒυπτιιτνἰετιουπτπ
εειςυαΐι1ΒΠεπτΙ:ιω·τκ .ΞΙετἱε €ΗἰεἱτπὸΠ σ.πδοξι9 “εςτίδωπτειπτιπιιε
?Η €!ποππτατττεθετ , ~8‹:ἰἔπΞε ποπ Ρωτώ ροΐῖτἰ=επΙστ Μεπι το ἰΡΓ:ι

Τ:Μι1πτ. .Απ @τπτ ερωτικα :ώ ορροΠτο ὶΒπτ›-οτἱΒἱπ€ιπ άυτετε: :ιτ
ἔΒὶττατἰηιιἱε_ροττΙὶ9 Ατίἰνὶττιιε βαεὶ8πὶ τηἰπἰτπὲ εοπετιπτ , :Μώ
·εΙυσπττ ππο.πιπ3 ·ποιέδο!μ ίειττπάιττπτ·ίτ ποπ;8ἰ8πὶ ατμι:1ιπ, ΪττΙ
Έστω , ·αιΙοτε ίοΙυεπτε, Μκ·τειτί νὶπειιΙο , @πο ταιοΒιιτιιι·, Με

Έπηιιε πα: ΉΙπἰτἐ πειτω·σ.ιπ τιΙἰτμιωπ τπτ _Ρτεττετ ϊειτιπτιτπ τοπ.
·6`τιιιπτ, :πιτ -νἰπιππῖ, πιΕυπιικ ΜΜΜ ίΠτμιοτειπ, πιά ΜΒΜ:

·οοπέΙ:τέΒέτ.
-.
κΙ8πἰε
__ τιμά` πω» τ:: 'ιπτιτετἱε
›Ιεππ°νετὸ¦Π- ευπι 8Ιαοἰετοτπροπατιιτ
:Μ εκειτόείεεπάιτιπ ΕιεἰΙΞ επεἰτετιιε, τ1ττ1ιι€ ως ππωπιτπ 1:ιΕπιπιτπ
ΒἰΒπὶ εεπίεΒἱτ , ηιιὶἴςιιἱε ΡΙιὶΙόί-οΡΙ1ἱ Ρετίοπειτπ ἱπἀιι€πετοπττε τς
ωτιπννπΙΒἰ ορὶπἰσπτπι τετἱοπε;ριι8πειτ€·ἀεετςι1ει·ἱτ , °ρατατιιτ'ροριι
ΜεπτΓεπωπτπιιπ , ςιι2τπ°ΡυττξτπΒὶΒἱτ , πιπΞπιο'ΗΒεπτΙ τεπι1ττετε,
Η εετπ'τατἱσεοπυςΠατ. ΡτοὡιιἱυεττέΙτςυἰὰετπ, `πτε`ἀΞΙΕτεοτ;οΡἱ
πιά πΠιἱΙ·ἱπ επτά; μετα ςιιιιΙἰτεττ·ε παπι , τίιπι , 8εΙιιίοΙιττο,'ἰτε
πιω ίπὶΙὲτσιπΡτἰιπἱ , τοΙΙὶἀἰςιπ ρσΠε ν1σωππω ·Βι1ιποττ·πι των
τΙεπι, πυϊΒἰἔοττ: οΒόιπυεπιτ: Ατ @Η ποπ 'τπατετἱτε°εοπτεΡἱτ ,
φιειιπυΞεποπΡΙεπὲΣπἰΙιὶΙ ότ ΓιάΒἰτιιπτὶᾶ Ιἱτἱ τΧἱίὶἱτπ6πτ οπιπεε , τιτ
τατπεπςπἰεφἐἀΙἰεκπτππ ιιΒίι1ττπτ, πιιίπιπιπι @τα τιπιρΙὶὺε τοπ
τττπΡΙπτἰ . νττϋπι Π όιτρΙεκ πιιιτατἰοπιιπι ετπύε ΡπἱΙοἴρΡΙιὶε :άπτο
όιιπι ίρππἱΙὶειτο, κτΙτετιιιπ παο τοτππι ιπετττΙτιπ 'ρετίἰεἰττ, πΙττωτπ

παο ιπε1°ταΪεείρσΠετιιτ Έοτππὶ ( πω: ΡπιπιτΞοπτ·, ΙΙΙιιά ΜΜΜ
τοτπποε τεττπἱπετιιτ) Ρετρεπάειιπιιε , ·ὸὶίΡετ ἱΒπὶε :ιτςιιε18Ιαεἱεἰεοπ
ἀἱτὶοἱπποτεἴτττ: εἰιπι σπιτι πιιπιοτ'ἱπ 8Ι:Μτιπ οοεΞτυτ,.°πυΠε Η
ίιιΜταπτ3ωτπιιτ2τὶ0 ,ηιιΙππιιΙΙ:ιάπτοπτπατατα ,πιι1Ια εὶεπἰτω : ενω
@και ΙΙεπιττπ τοττιΒιιττωτ, τω” 'οπιπἰ ΓιιΒΒαπτΜτπιττετίοπε νει

αιτ ιπεταίεε3 :παπι Ποἑτ πωπω ειΒΜΜοπΗΒιιε ταιιΪἰεττοἰρἱιιτ ΐοι·
επεπι, πϋφιαπι @ποπ :ιιπἱττἱτ. Νεφιε τπἰτιιτπ , 'Η ΒΙειτἰά ίο!ί
τϋτειε αποτο @ΜΒΜ πω, ΜΜΜ: Η πιω ὸεττιιο°ωεπειτ, @Με

νετὸ ρατιιπτο , φωτ τιιΙτ 1Ιππιππ, τιι3τιιιτιπι σ.ρρτ.τετ: @πείτε
π·

.

Μ

10ο ι

_

Β@παιω @πικαπ · ·`

·

επἰιπ ΙἰειιιεπτἰιιιπΡπττἱειιΙπτιιπι εοπετεποπε, ι·επιε :ιιιτειπ εοπετε>
τειιιιτιοιΙΠρειτιοπε εοπτιππιτ: οιιιε ροττὸ πείειειτ Γ:ιειΙιιιε εοποτε
@το παθω ,. οιιἔιπι όιΙΉρειι:ι εοπει·ε8ε.τι9 δω ιιἔεπιιπε° άεΠ8πει,

οπειεποπ:ιι€πιεπαιπιε ρτοοτεετιιτ.

› .

.

Ωπι% ΡΙ:ιιπιέιιο. ίει.ΙΙιεοξνιάεπά:ιτπ οπιιειτ,ίω.οιιε Π!» Ιιιεε με
εοπιιιιπ ιιειεπε οτιπειιπο επτειτποιι:ιιπ.

Μουτ. Ει8ο ΓιιΒΙιεπτι:ιπι πο! εΧι€ιιιιπι οιειιιΙΐππιιπηιιε τιιπροι·ιε
ιιπέιππιάιιιατιιπιιπ πιο1ιτι οποττιιιτ .
·
Ρ Β:ιπό. ή @γάρ φλιθε, ντΑτιίὶοτεΙεε|πἱτΙἱι›.π.Μετεοι·.εειο. ι.

διά σ°ιωε οι;; ι” οδ Και. ξπροδ με·ι·αβαλλαπωσ γίγιε·ται , Και συ

ιτρέφειαι)ΐ οι: ·ιαςι ί υἱυ·τ›ἶ ουσια διαψει όυδιἔνα λεόνου,ός άντε;υ .
Παω” :Μπι κα· αυπἰπιω βιππίάι Φ·/πο ωἰἔτα:ιτἰῦιι: 8ιΖπι£π›·,
πο:: Μπακ; ποπ ειπα :πέσω σκάσω ?πωπω Μο 2εηρου·ε , οι

Πα ιίίσεω.

ι

Μ:ιιιι·. (Μπι :ιιιτειπ ποπ οιιειἰἰ εειἴιι οιιοά:ιιπ παμε Έοιιιιιιὸ
Βε.ιπιπιιι νιτει ιιοτιιιπρ:ιτιιτ, ίεά ιτε πειτε Ετ, νι εοπτιπιιοιπτετειιη

ποπ Ειπε ίειπο εοπίἱΙ-ὶο ριιιάεπε Νιιτιι:ει νιι:ιειετιιτ π» Γεοριιπι πο·
ἰὶιπἑὶίἴε , πιώ απο οιππίε ιοτιιιε επιιιιιοπίε εοπίεπιτιιι·, πιω αι
ειιιε:ιιπ , Επε:ιεειππιιε, 8ε,ντιτιιΙοειιιο.ι·, πιοιπεπτειπε:ιπι ΓιιΒΡωπ
.Ϊ
· “ε·-·

πω, ειππ Ροτιιεπτ ιπειιοτε εοιπρεπόιο [ού. ε:ιΙοπε ιιΒιιτππιο·ιιε
οιι:ιΙιτ:ιτιιπι εεεεΠἰοπε :ιίΐειιιιι, ειιιιεοιιιά ·πειπιιιπ Βιιιπιπ:ε νιιιιιπ
:ιτιιιιε είδεειειτατι τποπεπάιιπι ίιιετιτ. Εσππ:ι επιιπ, οπο ποιοι
ω. Πι ( Η ΡειιΡ:ιτετιεοε ειπάι:ιπιιιω Ειπε ΠΜ τιιτ:ιιιιε ριορτιετ:ιτεε,

8ε-,ίιοιι:ι
Ειπε.τπιιΙιιο
ίοττεΡεπειιτ,
ροτιοτι ιιιτε ηιιΞιπι
ιιεΒιιιιιτ.,
Μ:ιτει·ιει
ειιιὶρρε
, ιπουκ
ω,πο.τιιτ:ιειιπιΠε,
επι Μάι, Ρτιπει
Ριιιιπ Ριππιιπι ·είι & αιιιί:ι ωιιωπ ω Γε πειτιιτ:ι1επι·εδιάεπτιπιπ
·τιππ τιεπιμιὶΠαε ειιιιετιειπ ίιιιιτιιπι ο·ιι:ιΙιτιιτιιπι-ειιΠοάιά, πιω επι

ε· Ϊ
«Με
κι

οι:: ·

ν;

Μπι έ.

, επ

ι:ειειε τποτὶοπὶε πι τεειιρετεππά ειιτιιπι ΡοίίεΠιοπε , ιι πιω ίιιειἱτ πει·
νἰπι πετιιιο:ιτε.. @ι ειιιιεπι ίετιι;ιποιε Η:ιιππισε ρτοπιιετε.τιΒιιε ἐπι
παει Ροιπι€ι., ηπα πιιπιιπο τποιπεπτο ειιοΙ:ιτ, ειπε ι·ερ:ιτει-ιετ ειπιίΐπε ,
ειιιιιε τοτε νιεείι ιπ άιίΠριιππέιιιΒιιππτιέ 9

·

-

'

Βιιπά. ντιιιιιε, Η εοτροπΒιιε ιΠιε , ειιιοι·πιπ ριιττιειιΙοε ιπ νπ:ιπι

ίπεειειπ ιπίπιιε ρετίεέιε τεπιρετ:ιπτιιι, ΡεειιΠειι·ειπ ίοι·ιπειιπ μπαι
δε πι1ι8επε:Νιιτιπει ιιιεπε.ιιιι:, πε πιπιιε Ιειιι5ε & ίπ Μετεοτο1ο8ιε:ιε
έιπριειΕοιιεεέ & ιπεοπιιοιιιπι-επιΕπ.τπιπειαι,
$ερΙειΠειιοτιιπι
Ριπιπειιτε,μαιοΒιπι
Γοι·ιπεπ·ιιπι ιιιρΡεΠε&ιΙεπι εξω
Ρι·οιιιπάετε
@Βετε
ως; ποπ νιάεο, επι απο Ρτοιιι8επι ίε άεπιιεπτ εΧπιπει·ε , νι_ετιιιπ
μπι
εοπτἱπιιὸ
ίοιπιπιπ
.
ιι παρε
δ
< "
' ειιιιπείεεπτιΗ:ιιπιποε
'λη
`
' πιοιιετει
πω.

Απ εκτόι'ίοπε πο” /ἱώ/ἴαπ:ἰα έέτικατατ·,

χω:

(ΜΔ. Πἰκετ·ἰτττ ἰοττειίΐεἰἔττεοε ἰΙΙἱιιε Ροττττα=: ειίΪεττοτεε που είΪε

Πιιιτττττατιτ απο αττΒ:τ.τττιπειττε :τα ΡίΒτητ:τιττε τ:οιττρατατιάετττ, Ικα
τ:τιτττι :ιττἰε Γατα ορυ.ε , Με Ντιττιταε. Ιτι Μετε:οττε νετὸ , φωτ οτ ἰστ
τιιἰτἐ ΙπιΙἰτιιιιτττ εοττειιτΠοττε που ντιο τ11οάο εοσ.τείεωττ,τιοττ οριτε·

εΙΐο ττοιτεϊ Ροττττά , τμιοττκιάτττοάιιττι ττ·τ ΡΙ:ιωτττέι , ειιτιιε τ:εττε.τττ οττ
@και δε ττιοΙἰτἰοτιετττ τττάτειιτς νἱάετττιιτ @ατα ,ιτιοτιιε,ω.Ιοτ,ΙιιΧ :

Ροττὸ ΝεΙουΙαττι δ‹ ΝιιΒετττ πι! εΙΤε ρτ.ττετ ειδατε ίιιΒίΕειτπτατττ ἰτι
ν:ιροτοτυ :ιττετιικιτ:τε , ττιττ Καυτο εοα6`τιιε τη Βοτειι·τ, :τικ Πιτ
ιΠ:1ττι, τεΙΙιιτοτττ Ρετ·ίιτττάττ, :τικ Η εο:τ.ΒιιΙιττττ ειεεεό.ιιτ , ττ1 Ντιιτ:ττι

εοττετείεττ, δε οΒἀιττεἴεἱτ τη Οταττάίττετττ: νετττιτττ1 τεττεττἰε @ΗΔΗ
τατἰοττἰΒιτε ττἱττΗ ειάδετε ρτοεττ:τ τττοτιτττη Ιττάεε,Οοτοττω,ΚΠτ8ιιε,
ΡατεΙτα , ΡατειίεΙεττεε , ττττττιὸ δε Οοττιεττιε ο; Ιικτε εοτττττττ!Ηοττεειτττι
εοτΡοτο ἴετιτἰὸἰαρτταττο οττττ κατ' έμφαστυ Ποπ :πικαπ καθ' ὐπὅςασ:9,

νε Ατὶίὶοτ€Ιεε Ιοτιιιττιττ ΙἰΒ. 616 τττιιττάο: Ρτορτεται Με που ὸατὶ :ὶ
Νειτιττἔι !τιΒίτατιτταΙετττ Ροττττεττι. ΡτιΙιτττττ:ι αυτου δε ηιιατ:ιιτηιι€
:ιΙτα Μοτεοτιι νετὸ @Με τ1τΠάοτττ μ:τττττετε @τσιπ , τμιο ττοί!:τετ

τε·ε τ8τκ·ε εοτττΡτεΙιοτπΙυτττυτ , :καμια Με ρτορττειττι Ιετιτε ίοτττι:τ.τττ
ττΠουεττά:ιττι ; παρε αύτη Γιιἔι ίοττττέ εειτετε άοβετ εΙετττετττιιττι
Ξἔττἱε, εΙυειτττιιτε ετΡιιά τ1οε ποπ ρωταω ίἱτ δε ττττροτττττίτιιττι: ττοε ειιτεττι
σε1ετιιοττττιτττ ίἐὶΙὶεετ Ιστ1€°Π1
Με Ηαττττττέ“ιττ16Πο
ο
9

απο τωΠιιττι :ιΡρατεΒατ τττ1τ8τιο νείΗΒτιιιττ .

ιιτειτοσοτ9
ειιτιιε τιιο

-

Μ:ιιτι·. @τά άε Μεα·οτοΙοετοτεὶτττΡτεΙΪἱοπἰΒιιε ὸὶεοττόιιτττ ίἱτ ,
τπιτττε ςιιἱἀειτι ττοττ εάιττοάιιτττιττοτοτ, ίτιτειιτω τ1ιιτΡρο Ρεου!τ:ιτε·πι

ροίτιτΙ:ιτττ 6Χρ1τωττοττοτττ: τη Η8τιο:ιιιτοττ1, άιιτττ πίττα Ιἰἔττιιττι
είὶ, νείΗετα ὶ8ττἱε ρετΙάμιί τοσο τ:τττ ορετεε ρτετὶιιτττ , ε1ιιιιττό.ο
τττεττ1ο:ϊιιτττ > @στα τ:οτιτττ18:ιτ εττιιίΗο , ὶτττὶαἔαΒἱτττιτε: Βιττε όΏω

Μ , Η κοιταω ΓιιΒίΕειτττὶειΙεττ1 Γοττττε.τττ το Ηειιτιτττἔι ττοτι :ι€τιοίαιττιιτε.
$ὶ αύτη Μισο ττοιια ίοτττιο. εοτττροττε.τ ) Ροττττ:ιτττ εοττιιτττρειτ τισ
α:Πε είὶ ντττιτε Με οΠἱεἱετιε, δια Ηιιτττττιαιττ εκτΙτι€ιιττ:τΙΙΜέττιιτ
αιάετττ ντττιιε ειΙτειτττ Ρ:ιτττετ ίοτττι:ιτττ είδεττ , δια ροταιτιττε ὶττΙο
ειιτττ ίιιεεεάατ ; Ητιτττττιἐ ττίτττττιτττι τη ειιιτιιε 21Β€υτττ€, ττε8ειτο Ποτε
νεΙττ, τμιτττ ίἱτ ιι€ττε, αυτ Με ετιωερτο.τττ ίοι·ιττεττι τττειτοττεὶ ,εμι:ιτπ
ρτἰἰιε τ8πτε ίοττττέὶ τττιΒιιω.ττι :ιΙΐετσΒ:ιτΡωτε :ιιιτειτι ίαεἱΙἑ ΠΜ ρετ
ίιιαάειιτ ΒτειτὶΠἱτττο ττ:τττροττε ριιττάο τ1οιιιιτττ :ιέττε Γοτττι:ιιττ εΠίά5Ή

νδ: :ώ εδώ ίιτροτίτιίἐ εκτὶττἔιτετιιι· Π:ιττττττα, Πιιἐ :ώ :ιτεττεο νἰ που
τττοότώ. ἰτιἰεόὶέὶ ορρτττττειττιτ, δικ εοττιτετἴέὶ δεοτίιιττι Κκε ὰ εεττ;
ΒιμτετττίΒιιε ρτορεΙΙειτιττ, Με εττωτιέτοττο απο: δτετττε εοττιρτεΙΐο
εΠγεΙιτιτο ρταίοεπιιτ, 5ω·31ΡΙτττω ν:ι11άττιε ὶιπιτιὶίἶο εκίαΓΠζΐτ Ξ

ε
κ

τ·
.

χαφ.
_
Πξρττττ£ἰὐ·@πττα ..
Με;οτητ1ξΒιιε;Ρατεε; τιςΙῖεΗῖττςτιάαπι_:ιἔτωίοτιπειτ1;νΙττη φιεττι:ιάκ

, · τ.
_ :
· 1.3

ητρτ!ιιττι ρειτ_σΙτίαεμΙτιι8_τΧτττ18μτηό.τ Βϊιττιττωττι, εἰττἱι ΈειΒιιΙ:ιτιιτω
φττιπιτπτα ττἰΒιιττε;- @Με ροίἱῖτΡ· (1ιΞεκίζα, ντα τα ,_ :ιτττ1:4ε5 @τα ,_
τττ8€τττ Ά ετιιιττι€τοτΙο ,τ ΓΡ1τττιιτ άττι€8ττιτ ντττιτο ττετττΠ ειἔτὶε , ΩΜΕ

. τ' ν:

@τα αιττιιττιετττ; τιοιτιιτττ_ τττ18:ΐ0ΓΜ8πτεΒευπτι ιετττε_ ίσταται Ηττα--

Ή

]

_

7

.-

·~

`

- . . .

- .

-

@τα (απο φΔΧιωττ;_τ11Η1Ϊ£Χ18Μ τ” (1β€π13€ϊΜοάτιω·.πτημ6.68 812.

.

'

:

ετίο- ,τ Ηεττάοεε_ατ Ι:ιιτεί:ττιιε ΑτιΒ0τ€Ιεε ΜΒ. :τ ὸεεθτπτδετίῖοτ.τἐκ. ι τ .)

ττ--.τ.-_ . -_.

τμιιττ Βατιτ€τ πτιιτιτ_εΧιιίἰο @Ρο Πιι1Ι€ιπιτ2τπιε ίαΒΩ3τιττεΙεπιτοτττιατπι
8ιετττ 2 ιά_ τιιτοά; ττιιιΙτο. ί;ιειωιε εοτιετἀτΡοτείτ; _ Εοτττπι·_ ςυιΡρο-ΕΙο
πιττιττίστωτ εοτροτἰτ Μάτ ΓιιΒιτότειτ @τα ίΪτ Μ ττιατετιτω ειΒιιιιάὲ·

6-κπϋ·ό·ά-.6έ

ΡοτΗςιτ , ετιαιτι Π; ΓιΨτε_ωτι ιΙΙειτΤοτιτι;τ μπεν: τ _ Ατ· @με ίΒτω:ιβε;
@τω ποπ τό; τοκοι; Π: εο8ηττττοττε_ ιιιττειωτιιτ ,_ ντ ε.ειτιάεττι _ ττι;ττετία μιττιειιΙ:ττττ Ρ:ιτιτττ ειΠ·ϊς:ι;ιτιτ ,κ εε_Ρτοιτιάττ; αΙτετιιττεΐ Ρετοιιτττε, Μπαμ
ττοτιττμιττ_τ:ΧΜετιε ττιττετἰειττι__ἰττιΒιιετε_ τιαιτιιτ· , _ Μ! ζοριιε, εΡτζ πο
μέε; .ίζτττιωτττΕΡΕτέΉτιτ .___βίιτιιιΐΙιτ:ημε ἔΩ:τ_ιτ~ΒτειιΙιιιτοττι ·, τιοιιαττηιιε -

·

ι8ιττε
ΤΞτειά:
οτττι:ιτη·
Αττεὸτιτη!1;εΠτ
_ _τιτιττειΙ1οττιἰτττιπτ_πιετιτιΒιιε.
στο εικτιτιπτ` οτιοετιτε
οι Ιιετιο ἱεηεπτ <ἐἱ8ηἰ,ντ :

χ τ:

ΒΙυττΒμε,Ω_Βϊο_ εάεΙΤετιτ,ΡατεάοΧε Ιοςιιτ ντιττετεπιτιτ._φττιωιιΞε παταω

'

ιε>τιτε ξοτττιειττι; ὲ._ίι18:ιςτ_Η:ιπττττὲ εκτΙιτάι ίοττ:ιίΐε Ρατεττιπτιιτ, αιτι1 τει-

!Σ' ' Α?

'

ττττιτ
το ;ιτἀ€ι1τι_Βιιετ
ίειΙττ·ιτιρτιιτ1ιε
€οΠοεατιάσ.πι τπτ
ΜᾶΗΓ.;_
()οηΠ€τταταε
ἱττπτιτττιτε_νιιΙἔὶττοτἱσπεε_
ποπτοτ1τοτιοΙ€τετιτ
ρττιιοττἰττιιιε·. : :

μ;

ε;Χ 1ὶεπο ἱ8τ1φτττ=ίἰἐτΙ τ' τιμτιςτ1αιτι :ιηἰττιιιιπἰττὁτιΧἰ,γτ ητ:€ττεττι,ττυεπι

'

εςΙπιοάωπ τ:: ;ει‹1μεὶ` 8Ι:ιοΕτιπ ίὶετἰ__νΙττὸ εοτια:τίο :- Γεώτιρ_ιτ;ιττι τ :Πι- .
ττιιτιτττ Ιμβίτε.τττιατη ἐιι1ἰετιι τΧιτίττοττο Βἰἔτιτ τ; Βο‹: ΠΠιά τίὶ5_ Πι τ1τιο ὲι

ντιΙἔἱ Γεπτετιτἰέ`τ τω: ὸἱΓ€€ὰ€τΦ ίεττοτ ε, ττιτίοτιο ττηρε1Ιετιττ: Ετ Βειττι- τ
:

τττ:ιττι :Η ἰτημτιιτι-, δε Ρτιιτιειε_ἰἔτιεττι_τΙΙ“φ αἀττιἰττο , | Γεά_ξτιοτι:ιττι _ ίιιΒ- .

τ'

1ὶιιτιτὶετττ οτ8ιπτ ,: Πίιἐ @τπτ _ττικτιρώθ:τττιπω Μ Ποτ; οϋττιΙτετιιιττι αυτ

: β
ττ

“·
τ

τ:ρ.τΒο αετττιόιτιιτ--,_ ττετιιττκρτττι68φ

Ι1ΙιιὰηιιὶρΡα ρτίτιτίιιτι : τη» τ

· ττττιἀι1τττεττἀμττιοίτ=,_ ςιιοά_ροτττΠ1τια νἰττυετἱΒτττα , _ τιτςιιε ττιειΧἰττκι -

τω :ρπ1Βιιτττπάτ εΙὶ_ ἱι1 Η:τωττιθυ , δ φωτα τοΙΙιωτι- ιιΙτττηέ`τ ` εΧρττ:ιτιοτιτ: ο;κιτ:ιτιιτ·εκ ρτιιιιτε ,τ νε ιπ:ΐ:τΒτοτυττι τοΙ'Β_έιτιιε .τττ:ιτιιί6Πτιω τίτ ;; :ιο ;

τ.. ·
· :τ ;.
ἔ

Ρτοὶτιά€:ποτ1τττ1ττ1ἰιε Έπειτα τὸτττιτττιτοΒτἰπετ€_κ·ἰ‹ἰετιιτ Η:1ιπιττ:ι,τττιάπιι
γ- ιττε[611ττηττ_υτ1α : τ ρ_εττιτάτ_ετιἰ›π ΠιιττιιιιέΣ ὲ·--ρτιιιιἱε μ ατιοΕ;ττίττ: τττΙΙ:ιτ ;
τάιΒτίς ιιτιτ ἰι1 εὶτιετειτι3__ ειττιμε··ειιτποΙτιιιιω ὁ ττ2.ττΒιιτ τκρττωἰτιιτ : -

τι;επτΠετα τττοΙτιιεϊ ',_ ςιιἰ τητίττ_ ΙἱςιτοιτεοττιρτεΙῖἱἶ6ττοεΧὶιτιἰτιιτ , Πε ;

τς

@τι Ρωτώ 5 _ τ1τιτ@πώ ττΞητε.ίοπ_Πιτι--:τιτοΙατ :: φτειιτειάττιοσωπι Μετὰ

.τ -

ἐτεὶυίιιε, οΙτετ ίιιςτιτε οΙτυπω10τμεΙΤετ 5 τ_ Πτ:Χρτε!ΐτιτοΙτιιττι:.ρετττετ·

'

τ10ττάττττετιιττ ἱτ:ι_Ιὶ.2ιιιοΙ-τιπε σε Ετιιτι1είετιιτάα πατατα τ @Με που:
@το °

'

2ιμ·καθίρπρ πο” Ϊἰιἐ/ἴαπτἰα έξεωιφι·. Κ κι»
[ΐιιεειμ ιιεσιιε ἱιι ΐρι·ιιιιιε ἱἔιιςιινείΪε3 ιιιιτεσιιειιιιΙΙ:Πιι εσεΙιιιιι ζω):
ΙιισΙει , Β.τειιάιιιιι επι . -Νεε2ιιι @εμε ιιστι ρστείὶ Η:ιιιιττιαιΒιιε:ι ιών·

'πιει , Τὶ ειιιτηοι·ιιιιιε εσιιεεΐΤετιε τ :Αι Ηειιιιιιιιειισιιωτι 'Έσω πωπω

ετι:ι!ειτι Ϊστιιιιιιιι ει·ι!ιιιειιάσ.ιιι ιισιι εΠε σίὶειιἴιιιιιείι :Ιἔἰτιιτ&_ρτιιιιἰ8
εάειιεεειτιά:ιείι. Η

-

. Α

`

_

_

_ Μ Ο

_

-

Όεἱιιάε: ιιΠιιΙ ιιεἱἔτιἰεἱτι-άτάειιτε ιι:ιρΙιΗιέι θ· ιιΠιιΙ ιιι Ργτἱο Ριά

ιιιειέε ιιεεετιἱσ`2"ιιἰΙιἰΙ ιιιΐιιιιιιιιιε ε ιιιιΒὶΒιιε άιιιιἱΙΐσ? σε σεάσ ιιιΠιἰ
;ρ?τιιιι:ιε :ιιιτ'ἴόΙὶάιιιιιτιιισάάάιπ'εστριιεμπει· Ήειιτιιιιιιιιι , σύ ΐσιιἱε
-ίστιτιει ιτίΒιιιιτι1ι.
Μπα σιίιει·ιΐιιιιι εσΙιἰΒεάτε, ·ιιιιιιεεειδω
τε ιΒιιειιι ηιι:ετειιτειιυΠιιιιιαβιιιτι ·άειιισιιίιτεε 'ρι·εετετὶΙιιιιιι, -αιιιὶ
·εειιι°εΙΙγεὶιιιἱῇιι1ιετἰειἰΙαιτι ωιιω, ·σιι:ιιιι `Ηιιπιιιιει ·ειτειιιιιίι:ιτ9 Έίἔ

άειτιιιι€ιιιε ιιιίΙ:ιιιιιιιίι, ε!Ητι ιιτιιιιιε ; Με (σώσει ΐειιιστ -, πιάσω
=ειιΙστιε ·εσριςι Μάικ ειι*Βιιειιτιο.εΧειιατ .Νε'σιιε τ;:ιιιιειι Μις ιι:ιτιιι·ιιιτι

:ειΙισιι:τιιι ειιέιιἰ εσιιΠειτιιι, ῖίεάιΙΙιιά ντιιιιιιεΧρειιιιιειιτο ·άεριεΗειι4
·άἰττιιιε, ·σιισάγεει!στε ιιοτι ιιισάιεσἰιι`ιιιιιιιἰε ΐσΙΙὶεἰιιίτιιε άιιιπιστ :ισ
?τειιιιάτιΓι· › ·&ιιιβειιιιιιειιτι €ιισ!ει`τ,!σΙιιιιστωισιιεεσιιιΡαεεε εοφω

ῖτἱε, ηιισάιιισειιάι άὶεἰτιιι, 2ιτειιιε ιε:σιιιΒιιιά. (Μπι ιτΞισιι`ε ειΠιι3
@αμε ειΠιιε έ8ιιΞε ·εσιιτὶιιιιἐ εκατάείεειιτιε ιτιιιτετὶεε ει:1ιΙὶὶσιιε.'ετιιιιι
Ρετ , -ίετιζἱιτισιιε σειιΙιείειτιισάιιεατιιι :Με εισιειιε , ·& σιι:ιΠ τω·

Με ωεωικωε άεάιιεΗστιε :Πι ιρίσεειριτε ιιιαιιειιισΙΙΙιεσ ο;Βιιιιιτσ ει»
ι:ιτΙιτσ ειΒΓσισεσ.τιιτ @και ντ-ἈτιάστεΙει1σάιιἰτιιτΙὶΒ.°άεΙιιιιειιτ.ὶ'!ε
Μάθε, άλλά λαχΌένω, διάσθ ·τέίχτι;. Ιεπί:/Σ·υφοπ [η θ Λ Μ”

Ϊ5€Ω€ᾶ.'£2Ρ.3. 'τά νι·δΡ 'οίΘ δωπλέ γιυάμ2οοιΚαΐρ'έσυ , εδω" στο·

φπευιπάωεάκω ΠιιπΪΜ, ΡΑ' ·?αϊε: Μ: ε·2Ις%ίωι2εω) ·ιιιάΙιιΡΙειιιε [Ἐκ
1τισιιιιιιιιιισιιιειιτώ εσειιιιιιι·, ”ντιιι Μάι ιιιεΙιτιειιιιιε Τετιτειιτἱειιιι ε

πισω ἴιισίὶιιτιτἰειΪειιι ίσ1·ιτιο.ιιιιιιιιε @ἐπὶ ειιιτΙιιιιιι:ιτ ιιισιιιειιτσ άτιτει·Ρ
τιιι·ο.πι . 5εά Γεώ εσιιιτιιιιιιι Ιἔτιἶειιστἱσιιι Βάσω νιάεει`τιιτ , Ή τυπο

άεπιιιιιι ἔἱ8ιιἰε γσεεισιιΙσ άσιιετιιτ εστΡιιε σιισάειιιιάιιε, @ΜΜΜ
-ειετειιι ·°εσιιεερει°.ἱτ νιτιι τείΙστιει, Μ: ΗΙιιιιι ιὶιιιρειτἱειισιιιι::ι`τει·ὶεε απ!

(εκειι·άείεειιάιιιιι 'ίεεΞΙὶ ειιιιι ν:ιΙεπτ ·εσιιιΒιιτετε. Ήιιιι:“πιιαιιιτΕΒιιε·
ΒειτιιιιιὶειιιἱΙιΞιάεἔΙΒιιἰε3ιιστἰσιιε ·άεττιι!ιιτ Έιι8:ικ τειιιιιτ:ιε; ::ιεεειιΠε
ειιτΙ:σιιιΒιιετιιιιιΙσσεΗ σΒΐειιτιιιιι€ειιιιε, 8τιιιιὶίσιιείσΙιάἰ`τειε, πισ
·. σιΒιιιιιισιιιει·τισιιε-2:ειΙσι·ειισιι ΈοτΡ88ιιτ, ία! νιιιι σΒτιιιεσ.ιιτεσιιι=

Πασά. ·ΡειεΕΙειιιΙιι.ε ιιιἰΙιἱ σΙΐει·ε παμε .ίεώε ειφεάιτιιιιι `ι·ατἱσιιειιι
εσιιιρσιιειιάσε εσιιτι·σιιει·Πιε , σπα ΡΙιγίἰεσε°εκει8ἰτειτ , :Μπι ἰιι τω;

άεπιτεΐετισ @κι εΒῖεειεὶτειτειιι μήτε” ει: ίειτι -ίιισΪὶει`ιιτἰάιιι ω»
τειιιΡΙατιτιιικ Οειε ειιιιτι ισ :ιεεειιίσ σπΒσιιε ίιιβωβο1ειιιι€ιιιε ΐοΕ·
. .
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ΒΜΕ·τΜτίο .Ωωπαι;
πιαπι αέςποΓεεπε, παπεἰπ εαποοπτε άπο ποπ άερι·οπεπάατ9 απ Η

.απω7.ω.α..,

ίοττίτ Ιυκ ἰπίῖτ τοππΠἱοτ, τεττὲ που εαΙοτ πτ:ΒοτΙοτ, πεε νἱε ντοπ

π' ἶ` -· ·

α πυοουαπτ ποΒατὶτΙυοατ. Αυτἰἔἰτυτ αυτ Γοι·ιπατ,ουατυπιαΙτε

'

τα αΙτοτἰ ΓιιΒἱοέ`τα ποπ θα , πιατεπαιπ οαπόοπι ΡατΞτετ ἱπιὺυυπτ , τα
ουοτὶ Ροτὶρατοτἰ‹:α ΡπὶΙοἴοΡπἰα αυετίατυτ; αυτ, Η πουατπ ίοττπαπι
ἴυΒίταπτἰαΙτττπ ἱπίεττ ἰἔπἰε , Έσω εαπάεπτί πέποπι ἱποΙΪε ροττἱπαεἰτοτ
ἰπτὶεἰαπάυτπ επ ευπι αΙΙουὶΒυε , ουοε αΙἱουαπάο τΗίρυταπτοε αυτπ
Μ, πυὶἴεπίἱΒυε οπιπἱουε ίτυίττα τοεΙαιπαπτὶΒυε πιαΙοΒαπτ ΡτσεΡο- :
ίτοτἐ ρπἱΙοἴορπατἰ, ποΜεταρπγΠτατουαεάαπι, νταἱυπτ τα νοτο
ποππε αοίτταέτεια) εοτυπιιατἱοεἱπατἱοπεε ρετἰτοπτ. $ἱ _ἱ8ἱτυτἰ€πο

'
<υ
:τεΞ-·--τιω.μ

' ο?

οἱ Ιαπευίτποτ. Ατ ίοττἰπατυτατπ ποπ ρετὶτο , εΙατὶυε απ, φαω ντ
Μ»..τι
Μ.,
---.
- Φι

π'
Η-..
_Δ·Α*. Μ=α..α.._-.ρ_α

Π*αητ·.απο..
''α.
κμ
“ππω.,-..'
,·.. ωπ Σβεν
έ”α?-“α
α·:~"κ·ε.1ι.ω·

(απ: πἰΙαΙἱυτΙ ίυει·ἰτ, ουτὶτπ εκππἱυτπ εαΙοτοπι ευιπ νίττυτο εοιπ

Βυττπτυ εοπἰυπότυπ1 τοπεἰρετε, ροτοπτ ίεττυππ επτα πια: πατυτα:
ιπυτατἰοπ€π1 , αυτ πουαε ἰοττπς-ἴυπίἰαπτἰαὶἰε ατὶὸἰτατπεπτυτπ ,

Υπτυτοτπ παπε αετιυἰι·οτε -, φα πἰπἰΙ τυΠ:ατο νἱἀεατυτ π)
18πο.
~
Παπά. ΜεΙἱοτἱε ποτε ΡπἰΙοἴοΡπἱε , πε άυαΒυε Ροττπἱε Ματσ
τἱαπα νπαππ ΓυοπεΞαιιτ, ΡΙαα:τ ἱπ πἱαπτοε ἐπὶ ροτοε ραττἰουΙαε ἱἔΠθ3$
ἰπίττἰ (ουτιπαάπιοάυπι πυπιἱτὶα τοπιρείτατοΙΙΒπα αΙὶουαἱτα ναρο
τἰΒυε ππΒυυπτυτ , ντ οοι·υπι ιποΙοε αυέτα νΜεατυτ) ουατυπι πατί
πο Ιυπππο ἰπυοΙυτα ἐπὶ οἱσίευι·ἱταε Ιατεατ, ὶἔπἰἴςυε ταπτυπιπιο
πο ΙυεἰτΙα ἴρεεὶοε εκπΠαοατυτ.νοι·υιπ ντ ντΙυπἰἔποα Ϊεττπ:ιε‹:ἰ‹ΙΙτ2

1
ή _
'ή

νἱε τεττἐ ντεπὸἰπιαἰοτ αρρατετ , ουδιπ1 τ1υαε τττπυἰΠὶτπἰε ἰ8πἰευΙἰε

9'
ἶ
έ

Ρετ Μαπτοε ποια άΙΙττΙΒυπε ττἰουὶ ναΙεατ ; ουὶρρε ςυΙ , Ιἱεὲτ πω!
το ρΙιιτο5 , πι αι·άοπτε οατΒοπονὶιπ παπα ΙαπΞυἰάὶυε τΧετεοΒαπτ : οι:
. ι1υο ποπ οΒΪτυτἑἰπτοΙΙΙΒἰτυτ ὶρίἰε πυοουὲ άπό ραττὶευΙἰε ἰἔποαπτ
-α.ἀυτ€ι1άἰνἱττυτοπιὶπεΙΤο. Να1υο ποάυπ1 πυπε εοπτὶπυὸ εκρο

=,

'Φωτ, πώ Εσυ ραττἰτυΙαε αΙἱτιυαε ὶπ ἱἔπτπι εοπτυτπαα:ε ἀἰΙὶὶπ

κ'
5ο›=ωπι
ε··-

απ·

ή

.
ζ!

_-·έ
_το-4

ξ`· 93Μαρτυ'δ.

€υυπτ απ αΙπε ΪατἰΙἰἰιε οοπεὶρἰεπτἰπυε ὶἔπτιπ , α υπο αοΐυτπαπτυτ

|

(. ντΪατἰε_ὸἱΙυεἰάἑ ἱι1ἀἰεαπτΙὶτἱδτυτεε€Χ ίει·υοπτἰ ππαίἴα οτυιπρεπτεε ,
ίἱυέ ε!υπι πα ίοτπατο οπεοουὶτυτ, ίἰυο άυπι τπαΠτἱε Γυρω· ἱπευὸεπι

. δ· '

τυπευτυπ) Με νετὸ πρωινο πατυταπι τ:οπία:υτπ ατετι·Ξπιαπι ἰΠαιπ

ωΐ

ντοπάι νιπι εοπτεάυπτ , ου πιαιοτοπι πιπυτυπι , τ1υΞιπι ιπ τατοοπτ: ,

',ε
π._ι-·.
είΣ._
ΥΖ°."

·

ίυΒιεότα: τπατατισε άεπίἱτατοπι . τπτα επιτπ , Η άετατεατυε επαΙγΒε ,
να! ρυτΗΙἱπιυπι :ιιιτυπι πκαπάότ:ατ 9 αυτ ροτραυεαε , αυτ οπιπὶπο

·

πυΙΙο -ίυπτ ραττὶτυΙμ πυατυπι πατυτα τπυτατἰοπειπ ίυΒεατ ,εοπυ·

ρτἑιπυτ ΜτταΙΙί·ίοτπιθ. ρτοτίυε ἱ8πεΓοατ; τοτα ταπιεπ εαπάεπε πιαϊ
[α. που αι€υαπι ρω ἱ8πὶτατυιπ ραττἱευΙατυπι Ροττἰοπο νιττυτοπι
. .. .

-

“ΠΕΠ

Απ εκαἔἔἱοπε`πσαιι`βιἑβαπ:ἰἔἔι;ς›:π:ατ.

ω;

ἙοπιΒιιτεπὸἰοΒτἱπετ, πα ἱπιπεεἱΙΙἱοτειπ, πιιΙππ Η ιπετιιΠιιιπ ω:
τα πιω νιε επιππειπποετα. ΙΙΙιει8ιτιιι· πιιοπιιἐ ιπετπΙΕ ·Ριιι·τἰ‹:π

Πε, πιι:ι.τιιιπ ίοτιπ:ι ποπ ιπα·πτ5 εοπιππτοπόινιαπε τι·ΞΙ›ιιοπά:ι πι,
ποπ πιιοε οι ποιιἐ τπωππιπιι ΐοτιπει οττιππ ποικ:ιτ , ίεά πια νε
ποιποπτειπ αιΙοι·ειπ· εοπίοπιιιτιιι· . - Ε:ιιοπιιε ἰταπιιο ιεπιτιιτπ Θ.ϊειτιιι·
πιετ:ιΙΙιιτπ , πιπιτοπιιε , Μένω:: ιποεπΠοπο ποπ εκπαιτιιτ , πιιοιπειά

πιοπιιιπ-ειι , πιιίΒιιε νιιΙ<ἐιιε ΙππιΒιιε ποιπεπ Μι, πε πικαπ πωπω
τιιππ οοιππιππιοποιππΒιτιιι·, Ρ;ιιοτπππε ιο :ι€επάο είπε:ιι:ιτειτοπι οπ
ήπια, ει: ιπΠεπιεαιΙοπε οορὶἐ ρτοιπ:ιπ:ιπτειπ. ··
Μπακ. δι ρΙεισοτ, :ιο αΙι;·πιε εοπττοποιίπε ἀἱτἰιπεπἀἱε :ΜΠαπ
ιπιιε ; ποπ επιπι :πιο ιιΕπιιοΒιιε άι8Ι:ιόιειπτιοιιε ἰπτοτιιεπἰτ,Ιοειιιπ
οπο; νιιΙπει·ἱ. ΜΜΜ Ριιπτ·ἱπιΙΙε'ὶ πιπείιιοπο επιιοΙοαπά;ι , πια ροπ

παιπτ οι ιπο.τιιτει αιΙοπε, 8επιπι πιτιοπο εοτροπε πεπϋπιε ;ιεεπάι
εΗιαιοιπιτειπ ιιιιπαιτ, πια ποπ Γιιπτ Ιιιιὶιιε Ιοοι . -Νοοιε ίειτἱε θα ,
Η ιπ:ιτετι:2 νπἱαὶ Γεώ :πιτ Με «Μι ΜΜΜ: νεπειποπε ειιΙοτ νιπι
ποιοι ττιοιι:ιτ., απο ντ σπιτι Ιεπιε πιει νειΙε:ιτ . Φαρτορτοτ
σπιτι Με πιπιπτειιιιπι πιιιτειτιο) εάάεπι επιιπεπιε ΓιιΒΙΙ:ιπειέι, ιε>>ποπι
ιπ ωπάεπτε·ιπαπΙΙο εοπίπτιιετ; ειιι·ιιπάειπ πιι:ιΙΕπιτπιπεοπιρΙε
πιο, πω ποια ίιιΒΒαπτίο.Ιιε Έοπππε ρτοετε:ιτιοποιτι, ιεποπι μι
πωωππω οι: ιπατετἰὲ, πια εοιππιιίΠοπο π1Βιρετιιτ , π» το..

Ροπτἐ: ειιιοΙετιπ ΜΜΜ, ΠιιοΓεπΠπι1απειιοΓοατ·δε οπτεπιιοτιιι· ίπ
τιιπιε. @πιπιιὶε σ.πτοπι:πιστεΙΙι ρπττἰειιΙειε Μπι τοπ:ι‹:ἰ νἰπειιΙο εο
απαιπτπ ν: εοπι:ορτο Γετιιοπε ποπ ὰΞΙΪοΙιιειπτιιτ, εοπικ: οιπ:ιπ&ο
ε:ιπάεπι ιπετεΠι Γραπ:ιπ ρτειείείοτειπτ; εοπττει πιο Π8πιππ , @πω
πι, Ιπίπιιο ΠιπιΠ:ι, είππ εκετάείειιπτ, ιτε ίιιειε πι ρειττἰεπΙιιε (ιι

ίιτε!πιπτιιτ, νι: Γροι:ίοε εειάεπι ποπ Ρεττπειπαιτ; Ξρία: τ:ιτποπ πατα»
και, πια νπιιπι ιπ·Γραιοτπ (Ηεπιιπι μια , ειιιτεπειττειιπ) πιω
ροτειοεπτιιτ , πιπτειάιοπι: ποπ ιπτει·ειιπτ ; ΜΙ πιιιε·ναΙιάο οαΙοτὶ

ίιιΕπεόπι ππιτ:τιοε @Με πω, Με Ειπα πι , πω: Ιἱεπο πω: :πετ
ιΞ21Ι1€1°8.Ε.-

·

κ·

π).”
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ο

.Η

‹πω πιο ποπνιιιι πιι€πωε οιππἰΒιιε :ι8επἀἱνὶε8εώἱωεἱτιιε5
Β ποιπι @Με ίοππ:ι 8.ιεπιτιπ, ποπ ρετίειιετ:ιπτ Ματσε , πιι:ε ῖπ
οοιπΒιιΠιο εοτροτοιππόοπαπτ2 Απ ΡιιιπειπιιΠ:ιπι Μπτετιιιιπ> μι
ιπιππιιε 5·ντνοεππτ , ποι:επτιππι οιΙΙϊπιιΙοε ιεπιιιπι ίοιππε πι»

ΜΜΜ :πιτ ε:οπιιπ,ι πιιιΒιιίι:πιπ παπι: :1πιτπιιε,παιιώΒιιπάει ω”
Ρπι!οίοππιιι ποπ επιπ πω νίιιτρ:ιιιιτ -εοπιπιιπποεπώ Ιίαεπτιπ.πι , ν:

(ιιΒίι:ιπτΜοε Ιεπιε Ροππιιε ίμ:ειε άιίρειιτειπ :πωπω ρι·οοιιαι·ετ.

δίπιπιΒιιε :ι.ιιτειπ ίοππιε άιΒιπιι1επι πιιαΙιπι.τιιιπ εοπιρΙειιιοπειπ πο·
- πω.

-.

Η

πιο

που
υυμττατιο.εωαπα.
τωο·εττττωτ ; φωτ ετ€τύπτ ςιιαΕεεεεε·τιετιιττε τεεειτε ῖεεττὰἰε-ιττἱτιἰιειε
τεοττετιιιιττε, εεε ε .ίιιΒἰεὁ`τἐ τττιειττεττά .ειδ ρρρούττε ΠιιεΠτατὶΒιτε στο
<τιιτΒειτί ·τιεεεΠεείΤετ, τττΠ=ιτισ.ττει·ετττ πατατα, «Ιωδαε τΠτε;ρττίιε άτι
Ιτα·τεΒατιτ , τ'ἱῇἴς1ττε.ετἱ:τττι;τιιιττε,_ εντροτετρτσράωπεε_,ποδοεοδεω
-οϋΠ:τΞάσε τεοΙτσετει:ετιτ . Μτιιιτττ=εεττεπεωτττεταετεωσκερεάπε,

ειιοε·ΐοττε ττο8δ,ττε , τσε,·τ,_β6›:.ε,£;_,

ςψ2:ϋπτυπ ··υιΜ__ύΜΜ

'μάτια τ·σοω&ϊὐετῖ2 , .πέωυεθ τσιπτέεϊθ ωινωδαΜο·· , ρά! που φατσ

δώσε φα·στ·]ε:·ϊ2, ·ἰη_/Ϊ2υπτ:ππω.ἐευταπιωΪκἰτἰεϋεἰαειΜήί τωε_βεδΣο
φωσ 090,12” , .ττεττττττεπτ,επτ:τιιετττ,·τεΡεττεαποττ ορόινττιτεττι,.ρώτιετ

@ο φ1ΜεπτΙειιτοτετττ ·νἰτιΙ·:ίρττ·ὶειιττιετιτεἱτιε:τιοτι1ωϋιιτιιττι` ;ίτ:τ.Πττεε
απο Ήεττττπτ:ιπιίύΒυσΙειτε , ;ροΠεεωι1ίςμτεπτόΒεωωεω αΜΙ5ίσ :Με
ΙΙστε·ειιττι :ιεεεττίο [Ράτειιμέττετ·έσεττάετττετ τττθετντττάττετε. @ο
τιιε τιπτετττ·ειιττίφτε·εΒ ,ι ·ςτττ τεττοτεεθτ8τιε ·ε:εςιιεττττεΠ8τττε εττι:ττ:ττ:ο
:τειιτειττ =εσ.Ριιτ.ατ.Ιατό.τ·τττεετε ,, 9ΠΞΠΠ ε;; Ειττττετιετε ,: ·οΙ› τττο:ττοτιιτιι

ίρττ:ίτιιιιπτ δ: ίτιΒιιτττ‹εοΡὶ:ιττι ε =ςιώι19Ιτ.8ττε ττοτωτ .σ.Βιιτιάειτττ ., ·ειιτί
δεδεετατΞοττε €ΜΐρεττΡετΞΜετατεε εερτετε ροτοεΙεωΕττωιιτ _, δεε1
ι:ετττηιιε .εετεΒτο°τετττρετὶετττ εσττιιτττριιτττΡ .Νεφιε .οριιε:είὶ: ειάττ:ιτιε
ποττρτοτίτιε;ττττετευτττεττι ·τι:πιτπτιτι· ,τ ηπα <εοπτΙ»ιιέτωτ,. ε τεπεΒι:τε

νεττάταιττδαπτ ε εκ οΜε°εεἰἘεε..:ι£ἰιιοτεετε ΒΒτοε. δειτε τα ετιειτγ
Έκτη αεοφωσ:σω όετττεεε , νε ε:: ἱῇεὶτιΕεΗἘιτττΙιιεεφετττιτω
ειδ ορεύτεοζΒίόΙΜΜεετ!”π τ; <ςιιοδ5εττωτι1τεατΒοττε τΙΞςιι:ιειιττι
Μπι :Με κπτωτττετε εωῇΒεττεεοτιιιεττεττὁα?ττττωετ8τω2ιττετιι
ι·ττετ:ττΙΙπ ·ἰἔπε1ὶηυ:ιτει ε τττ6ΙΙἱἱττττεἔΙτ8τιἱε ϊεππἱστατεἀέἰππτπτ δ: Μα!
Ποτε-ε εοετετενετὸ.ὲτνώἱἄὶοτὶϋιιετἀιιτε επεάτιτιτ δάτ:ι82Μεντττώτι

απαιτει; τωεωωττω. δε· ίιιΒττΙ. ΥεττττιττεΜεσα -ειεεμ1τ1τ8:τ @τ
Βειιπτώ Ιτιδί.Βιττιδιιεριιετε πα: ε:τττωΙεσ Βετττοεττττ μπω άετττετ

ίειτττ , ττω.ωτωττωε ιτςμιεε·ίιιρετίἱεὶε :Βιτττεττι:εττι εΙερτεΙτεττδετ : .ἰί
ετιίττά%Εεωιτατετ τκιίἰε ατμιτὶ τμΙετττ1ετΙ:ι·οειδ.τττοττωεωειτωατυ
@πιω $ΡτττεϋεΙυε Ρετ 'ίἰίὶιΣΙειττιτὶττττττὶίἶοτ,τ επιττ8πτττετττ.Ηατπωωπ
Ξτα·τεοΙίττεε, νε ειςιτείιτρεεΗετεωΙατττΒαε, ·ρεΠτε.τΞΙαε:νΜετττττω
@Με ,' ·τ1ιτ:τεϊατάδεττ1 ·εοΠεεε:ιε ττίΙ1Ηέττεετ!τ ( εττεερτοΐιτίεστ:σ10τε )

Μετεθετεεφ8ησίεετ:: δ: »Η εεε εΙΪγεΙιττὶο εττει:τττροΒτεε τα ζΠετιπ
πτεττιτεετιιτττεΒΜΜε; 1ΐττττΙείςιιετα· ρεΠτο:Μαε τεοιπτείι:ετε ο!»
ίετιιαιιετττ 5 Βατττιττιε·ρέωττω δι ωωετρτε ίαΠε ειιεΗτττετϋτιε ία

ε:εττττ μτοττωεΐειΒτετ

ετατεεωστττηαατεπε:αδ·ΙΒ·ιΒιι1εια·εται

@τα ττετιιτετττ ι:οττ6192ττ; εε·ηιι2]1ΒΕτ δω ιιηιι:ιτττ ΕΙτιπιβωτε
ςΙαε,.ίεπτετεεττιω
(Μ0ωΐόΠάΟΡτΠΜΜΜωΉΠΦω
αμεα, ττε1ττηιιέ το1τεικτετ
› ποπ
. @ὶενετὸ
·ᾶὶ·ΙΙὶτεττ1εε ε Μ
”-
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τττεὰἰἐϊ.ττι-Ιυεει:ώεεπε·,πεττ:ττττεΙϋεττττετιιττττττεειττάετττατ3ετεωιιΕ
ω: τατεττττοττετείτετεμ:ιιτττἑττεΕτἰΒἱΖΙἑιτττ·ἰτ1εὶὸἰτ, δ: ΓΡΙεπάτάαΐΠϋπιπ18

“ζωο” αφσ(ΚΔ-.ω ωττφτωτι εετιεττε οΒίουτττε.τειτι: τατιττΓΡετ τε;
νωε,τιμωττωττρω =ττετιιιττ σώστε τατείτετιε τιτΙΒεειτ, δ: :ιάτειττε. :Ιατττατετττ.ειιεΒατι1τΡΉξΡττ6°οώττττ:οτάττπεςιΜτ1τι:ιττι ἰτ:ι τττίαΒιιΙέττιιτττ·.

τοττττττετττει ρτοττιι€ εροτετΕμντρετεαπτετπΒεπιπτώτττεΧΠττωετ·
τττ νττά:Ιτιτιτ·τΙ1τιω·ρτττειιεττιςμε·ρεΙΠτυΙεπι τοπιιετττ , τητα ττοιιειτττ
ν» πωπω» 8τετΚτπτ8-ττιΜΠεττο κ” τιττηττττ τ”εττεοτ1ιτοττιιτε ίτνΙσ πτ
ΒιτεττάτιετΙτ7ντττιιεεετειττι`Ρτοετετιτιἀἱ Η απο τΙ1ττττι , ίΠτι ττιεττττιττι-ειτ

άετπτε εετετΠεττττττετιιττευ1ττ .ίιτρτττ. εΠνετττττιτττι ,. φωτ τιιιΙΙ:=.τετιιιε

ωτιττττε:ιτ ,- ττττττιτίεττε. ,. εττττατιετ αἱ. ὰεΙἱΒιιτιιτττ τττειτετἰτ'ϊ ,Ι ειπε:
τω. ττοτΜὶΦῦΜἱΙἰε ροτετττπι61ια1Βεττιττα. ειΙἱττιετιτει ίιιρρεάττπιτε ;(

τω..ντάεΙτεετρήττττιττττατείεεεε;, τω» ε.ιιοΙατε.·τιττττιιτ. ,, οτττττω _
@το :ιττττεττετ.-

-

·

-

τ·

ΙΙΙικτ ττ:ιττιτε· εκ Με ( ςιιὶΒιιετρΙτιτα. Μ 8ετιιιε τιάττετε ·ἰἰτ τρτοττηττιτ
εΙΤετ, ιττίΠιιίτο-ΙοττΘοττ= άἱΙΤεττατἰοτττ Ητττεττττροττεττάιιε εΙΤετ)ίαττα
:1Ρεττά εοπτεευττοττε εοτιίἱεί ντάετιιττ ττιιοά, .ίἱ·τεετ1τιτάεττωά!ΡΗν
Πε:ιτττττιιτττπιπτ εΧρεττώτιιτ, εκιιΙττοτττε τεττο·τττεο. Πω. εττ4,, ντ°
οοτριιε εΧϊότώπιτΗΒιιε τιο.τιιττε εο:ιετττετττατιιττν. τατιτ:ιττι.ντττι·. ε:τΙοττε εοτιεὶρἰιιτ τ' ντ Γο1τιτο ρο.τττειιΙατιιττι·ττοάο , Πατηστε Γετ1τεετ Ι'0.Ι'θν
1τετττε, ατηιισειιιοΙετττε; νεΙ τιττττΙ ρτεετετ ετττετεττι ,. ειιιτε:ιΙεεττητ

αυτ. αιτΕοπεπτ: τεΗτιςτιειτιιτ τ. νεΙ Ρωτε · τοτιιιττττι . :ιιττειε ἀἰίΙἱΡετιττ .
Με νετό-τ12.ττιτςτ:1ττάτυ·Ι8τττ3·νοτ:2.Βιιτι1τττνι1τεο οΒτἱτιετττ ,φωττΠιι: εεττ ωστε ·ρτοτάτττετ. δε Ιιιι:ε ·:ιΙὶττιιτ'ἱἶ τοττΓρτειισε ,. ντττιτεττττετττ

:άτα ρτιτττεττοτροττιΡτοτττππάτ::τάΠττττΙεττι. ρτιτττεωσ.τυττπ!τΠταάτο-·
απο ττττττττΙΐο εο.!οτε. . Ετντ:ιό ε2.111·τεάε:ιττιό τιματτυΑττίτΟτεΙεε - ττι- τ

ΙΗτιτττ Ιετττε ενω (Ηειεὶετεοττιρατατἰοττεπι ,4 φιετττειάτττοάτιττι εοτι-·
8εΙειττο ρετθεττιιτ ντ Έττεοττε τιιιτττοτετττ Ητιτάιιπτ εοτιΙτἱΡειτιτἱεῇτττωἰ- ;
Ιταίετιιε· ρατττειι1Μεοπετεεωττε-& εσετεεττττε,τιντττ οριιε Δε· τισΜπι τ·τιο1ττ·Ε ττο.τιιτοτττ·, ειιετττωε :Πω ρετττισ.ττετιτ: εΙαετε;:· τω. εταρ

Μο , εἱττΞι ττοιι:ιττι ίιιετιεττ @Με ίιιΒίτειττττ:τιτττ ,τ :ιβίοΙτιτττττ ωστε
ττατιιτ.ιε εοτροτἰε τττΠϊρτιτττε τω τιιιτττοτε· ττιιεττιο.ά τ:ιτττατετιπ ετι- ·
ττπιιτΙ:ιιιττ. ·ΠττΕττιιιΙτιτε τιιτττετι που Ρο μπι ὶτιίἰεττετττ ΑττΡεοτε!τε

Ιοειιττι, ςιιο μετα εκ ττο.έτεττιτε άτίριτταττε τιοτι Ιειτττετ εοτιθττττε.
τα· ντάεοττττωττιτπ3ΗΒ.;.Τομτε.ε:ιμ:.Ιοεο Μ. ίἱεΙοςιιἱτιιτ ώ γάρ
ερτ ἔκ 68.9 908 πυρείςτ ·Ϊ·τ£ρου.γοἔρ έςι π; «Άικ σττνθρα , Κατ φλὅἔ, ·

Κω"φδτ·, Πως-συ οίωδτ ατα-ρ δ». Νοποτϋπ :Η «Με μιὰ.: Ζωη .δ

“τού Μ)"#Μία €.8.αττύσ , & Μπα , ό· Μ:: , ·υππωμοό4ικ ·
1,
Η :ι
αυτια:

108
°
Ζ):[·ι·:ατἱο @Μπα .
.-'·
εστω:: ί8πί: σ:::]!σπ: : Για παταω ποπ πιίι αιΙοτιε εοιππιιιπἰοπο εΕ
Βπὶπίἱιπτ.Οεττὲ ΑτιίΕοιεΙοεΙιΒ.4.Μοτοοι·. ΐιιπιπισ. 3. ::.ι. σπιτι πω: ,

δια:: πισω: σοωὐαἔῖἰὐἰ!ἰα , μα·ιωμ: ΜΒΜ: οποια: βώ·φ:::ιο:
-ἰ ί: , ιπτεΙΙιπειε ποπ ροτιιίτ τπε:ιτιιε πιώ: ίοι·πιαπι ι€πιε :Μάρω
έ πωπω ὰ εοτροι·ε νωπά: νιπι !ιιιΒοπτε ἰιππιἰΠῖε Ιο‹:ιιπι Ρπεπετε,
ια πιο «Μοτο ρ:ιττιιιιιι ποικιιιπ ίοΙιι:ιπτ .

υιεει-:ικτΑτιο πνιΝΤΑ.
Π:: Πάοκ.
«

›

ΑΜ. (πωπω εκ:ιι·άοΠ:επτε ΙΙππο ΐιιΒΒ:απτίαπι πιιΙΙ:ιπι ἔἱ
ἐπὶ ροίπειπέι άιΙΤει·τιιτιοπε Γιατιιιπιιιε ,εοπίαιιιεπε νιοΙετιιι· ,ι
ι”, ειπα πιτιοπε ειισ.ι·Πο οοπτιππ:ιτ, ειπιπιιπεπιιιε. @πό πικαπ

ιιιο€πόιιτπ ίἱτ , ἔι Μαιιι·οοεπο ειφεόϊ;ιπιιιε: πι επιπι παπι π: ιΙΙο

πωπω ἀἰΙἰΒειιτἱΠἱπιὲ Ρειροπίιιπι πω: , πιἱπἰτπἐ πιιΜτιιπιιιε .
Μπα. Ρειτοπιε, πιιεείο,Αιπιει. ΠΙΙΙΒεπτἱΙΪἱπιὲ 9 Απ εικιάιτνο
Με ()ιι:οποπεπι π:: νπο νει!ιο Βί!ί8επ:ία , πω: ·υ£›·ω:: , ν:: ιρίε

πωπω Ιοσιιιπ:ιιτ, τσἰἰ4ιω°υἰτ£απ: Μπα:: :οσπίπσπ:α:·, εοπιρΙε
π: νοΙιιιΙΐο Οιιι·ειπι, Αττοπτιοπεπι :ιπιιπι,Οοπιτ.ιτιοπεπι , νι8ιΙππ
είπω, ΜΒοτεπι Ρ ΝοππιιΙΙα , ίπποι, ιπεοιππ ποπ πιώ πω: Πι

Ρετ τι: εοιπιποπτιιτιιε Γιιιιι,ίι ΐοταϊ ειΠπιιοά :πωπω νείΗΒιιιπι άπ
ΡιεΙιεπόειοπι: ίαι πΙΙιιΙιιεειιι·.ιτιιιτι, ιιιΙιίΙ ειαιιιιίιτιιτπ) "επι να·

·ο··,κ
σε:
δ.

π:: ειιιιόιτιοπε: όιππιιιπ ρι·οίετα: ν:ιΙεο. πω:: νοΙιιπτατι πιστεπι
αδ·

ἐ
ζ
ώ- _

8::τοι·ο @απο ποπ ετιτ:ιά τ:ιπιεπ πωπω ό.πριιτ:ιτιοπε οι:εκιιιι πιο
ροίἴε νικίρετ:ιπάιιιπ επ : παμε επιιιι ιΙΙ:ιπι (ΖειΙοτιεισάιιπάειπτιωπ ,
(μια: ι8παπ εοπίπτιιιταβιτιε ει:ρΙιεειι·επιιιε,πιπ μια: ΠειΙοπε π:ιτιιιο.πι

τ;
ἐ_β!_

: : Β:1.2°η._

ρει·ΐρεάαπι ΙιειΕιεεπιιιε .
·
ιιΙ1
-.
: Οπιό. εξω: ΡΙο.εεε ΡΔΠ`ιΒιιε,Ρι·οἔ_ιεἀιε.ιπιιτρΙι.ιΙοίΒρπαππ'ο. Ετ
πιιιάεπι Η 8επιιε πιιαεπιιιιιιει, ίπ @πωπω πωπω τείει:επόιιε
ιείξ():ι.Ιοη πι· οπιπι αιμιιιι::ιε , νι: Αι·ιι€οκεια .Φωτ πι πωπω
£2Ρ. :Κ φωτ. ,[Μιπέ:Μι πωσ:: πω:: εμίάεπι
έίσιιπΜπ ,
πιιιι:ιεπτι πικαπ ςιπιπ π: Ιἔπἱε , εο.1ιπιιπι ε

πωπω.

;

.. Ο

·.

.ει

· ~

τείΕιο:ιπεπτ

·ι

Ι):ιπά. Ιτει_ριαπε: πιιιιιιιτιο πω:: ΒεπειιίιιΜΙΡ πιιείέίρςειπ,ςιις

ΡΜΪἱΒιΙεε Ωπ:ιΙιτο.τεε -::οπιριάισιάις ; 11:ιπι1πτετ Με π' ΡΙιιΙοίο.ρπο
σπιτι άιιΙσπόιπε, ειιπειι·ιτιιώτιο , ειιιΙΙεκιωτε, :παω , πι€:πάισιιτ
€πιιπιετατιιτ ςει1οπ:$ι Εππιιε. ΡοβΜ:: μα:: μπακ:: :ζΙ:Μ32σω

ι

-

.- .

πι:

ο

Δ

δα 0αΙ070. `-

τ_

·309

αυτή απ; πω; Μια: ]υ_|τ·έρου·ίπτ πιω!ἰ:α2ε:, αἰἰππῖἄρσ£ἰαπ£αυ· μα::
με απ» »Μέ μαπα» σἰἰπιιἰἐραἔἱιππ/τ, πω” έπί:: ,παθετε
σ|ί1Μ Μί:Μπισάί : /ωίϋπα· σπασω ἰ: ινών ό· /›·ίεα: Ρφ&έ!η·
·.@ια!Μηα· κἰἰταπτιιυ·, και μα! σα, · “ά ἰἰἰπ:_βι_β·ἰρἰιιπ:, α!ίιμΜ

μυ#α /?π: : _βά "Μπάκα /ει·ππάι):ια τσάι: ·υπαπιασφα ιίέι'ϊιιυ·ιιυπ
9ιω!ίια:πω ραβουί: αΪ:Πίασ ώ,· Ρψωίπ

ιωἰἰΜπ.τ πωπω;

άα!κάπ απ:: Ριαβτυπω υπαπώτω]ασηάπω .πα απ: αβάΜ5° σα!"
_|ἑσιυκἰιἔπε :αθ'εσπ: /ωἰἰἰπ›· πασοκ ό· ω.. . Ροττο απΙππιάυος
Παπ: όπ;πα Γυπτ, πω; ραυΙο ἱπΓεπυε τπτ:υπτυτ, πω ΦαΙἱτατἰ
πιω ΡαΠἱοπτε Γτεεππτ ΡπἱΙοἴορπυο. @καποια νετὸ , ἱππυἱτ,
ων έ” με [ΜΙΒ β|ιωππασ· , Φ· τ·ίώ 2Μπ]δαπ:, /Ϊιυπ, Ρκιβοπε:

κίίστωσιτη ·&τα!ωσ.τ νετὸ απίπίυπέ, που καίω οι!ίπαί βστιπάιἱω
πσ[Δ:: ιίίστωπιυ· @πως καμια απ» πιεί πορτα ·υε,·σι·ιοΜπυπ πι
άτα; /αέϊα: ώ ,ο·ιεύσει.τ άίσί8ιο· , που: από μαπα μπορω· 2021020::

ώ -: @ά ωπ8ἰ: :ο παπά σίξοπίέργία: ώ . @απο Ρα_βοπσ.ι· φωσ”
πω: ητα!!τώσ Μπιι[ωσέί είίσιοι;ιο· ,,%ωΙίτα::: νετὸ Μίπίωθ .
Μαυι·. Ηαε νοεαουΙοτυπα τι·ὶεαα ιππτατπυε Ι.οΒἰεὶε τυοΙυοποπε.

@Μ τ·πΙπι τείεττ , νττυπι αυυα ίτ:τυοπε τΙτα·πάα ποπ ίἱτ ταΙὶἀα,πυἰα
εαΙοταεἰτὸ ευαπέίτἰτ, πτεἰπἱΙΙέὶ ρττπιαπετταπ νετὸΞΙΙαπι ἱπτοττεε

πωπω τεοεπίτι·τ ορουττατ , ουαπτπυ πετυοπε επ , ουΙα ραΙΙὶοπεπι
Πι·συπουτπ ταότυπα εΠΜτ2 πιω εεττἐ ·νίάττυτ εαΙοτἱε τοιροτὶὸυε
δι·ιπΞτετ ἱππατεπτἱε πατυτα νἱκ ἰπποτείετττ ροΠο ,- πὶίἰ ἰΠαπι νοΙΗΒο
τπυεεκπε, ειπα εαΙοι·οιπ τπττττπίτευε ἱιπτπΗΤυπι απυτπυπτ, δ; ρο
ίττα τεἱῇτἰυπτ= Νεουε ςπππ πιὶπυε απο: επ ουἰ απ εκἰ8υυπι τοπι
ρυε, ουαπι πυἰἀὶυ άυτατ. €)αι_αρτοπτετ νοτυπι πικαπ αΙ:πτε ΕΜ
Πε , ω τσιπ ἱρΓαπι αττεάαπιυε . δα! πε να8ατὶ8ι ετταταο8ατυτώβ
ρυτατἰο, φαω Με τΙαπε οοτροι·ιππ τεκτυτατπ 2
#Παπά. .Επυπ:Ιε·πι τοτἱεε άεταπταταε νοτοτυπα ΒπἰΙοἴορποτυτπ
ατοπιοε έ φωτα Ιἱπτ ἐπτπυΜυα τοτροτα, ντ ρατυουε οτππὶπο
τ:ατεαπτ , ἰπ ουαε ἴαΙτετπ εο8ἰτατἰοπε ὸὶίτὶπ8υἰ ροΙΙἱπτ , ίειπρσει· τοπ
επε·πάαε άυπἱ . Νατυταπι ταπποπ εεττἱε πωπω εἱττυπιίττἱρταπι πε
8ατε ποπ αυίἱιπ , αυεὸ ντ , τιυατυυἰε τοι·ροτυπι πιοΙοπι ὶπ τεπυὶΠἱ
Μ” ραττἱουΙαε εοιππυπυεπ: ναΙεατ οπιπαπ ίεπίυπι ίιι8ἱεπτεε, ατὶ
παπι αετπυπι τεπυἰτατεπι άουτππε πτ:τεΙΤε ίἱτ , ουαπι Μπα ππα€ἱε
_ `σω_·τ

ευτεπυατε ποπ ροΙΙῖτ ,δε επτα παω ίυΒίὶαπτἰα τοπίἱΙταε πουυἱτετ .

Μἱπὶτποτυτπ πυἰυίτποιπ εοφ: ι:υΙοτυπι ὶπ ουοΙΙΙκτ €1άευο οοτροι·σ
Εἶτα ιπγτὶαἀαε εοπτἰπεπ , πἰπἱΙαεηυὲ, ντ ορἱποτ,υουὶπεὶτ,αε επί

· αυαεάαπι απὶπιαΙουΙα , ουκ αυτώ ρυπέτα πια8πἔυἀ5πεπι πιι;11απτ
·

3
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ω1ω4μ-. -Μω

έ.
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Βέπει·τατέυ @είπω .

1ιαΜάει
ρἰο τεσπα:νε!α€πτΜπα-οευΕοφω
_άερτ:Ι1επάνητυ.τ @τω αποτο;
εςΞεΕ ΐε) ίαΒάπςιιιιη
&.ιτιεπιΕτα·ε.άεεπάεπ

1ω;
τ.
·4έ·-οΉ
π”
-”ξ
-·2"Η~· 1 4-°Σ'
--;°Β”...:
-`··=έ“'°8·<.ν.”ζή._”_

@πι :Ποι·πι:ιςα; ὶπιὸΒε ΡΜ, ηιιοτυπι Βεςἑε› π! τοτ:ιττι ιτοτΡατἱε

1!εω Εἰ: πτω1ώ ωίηοι· ηιι:Σω ξυ"ΦωίΙΙοοιιρλι. ΜΜιτωπιςΜ€Ημ

<σΑ··ε·--”4ω-·:-Μ.-

ηιισιιἀο
ἱπηιιειωριιτκἰε.ειιίειιε-τείοΙιιτιιε
ωΒἰεεἰΜἰοτοίεορἱο; ειτπ1φ.12_σμΙΜε-ΔρρατεκτΜΜ
ίιιαει6: ειιυιΠ 'Βι- μ1ΜΙζυ1οε ,

ιπωδ ατᾶιιωε-νἱὸεΒε:, :μοβ Ηε!επι εεΠιΞΒιιὶίῖςπι > είίετε;.ιτΕΒιι;

=ικπτώτιιΙοε ριιΜίτυΙο ἰΙΙἰἱπτιέτπΜὶο8 . Υε1ίΙπ4_ £ι1ιτιτειιτὶίΡετ δο
ΙΞε πιώ;; ριιΜίαιΙιιπι εκΡοἰιτἰΙΤεπη νττπιοὸἰὲἐ ἰιιεεΙείεετετ,ἰ1βσὸ
ΜἰαοίεορἱῇοΡεΜΒΜ
ΞιοΙἐεῖοεὶοιτ-αεἰτατοτιηην6τωί.ειιΙοτιιω
Με ὶΠει;8τε‹ὶὶ‹:ιιτἰιιω
ςΜΒ ετ8ειιτεοι·ιιπι
πιοιχ Γμιε :ιςἰιιιἰτιι

.4τ
.,4_Τ
“χμ_η
;;Ε
τα-τί
:;
_-.--_ΜΗ_-_.._,Ε
-έ'
.Ϊ
.μ
--'·'Ή=4;-'-,-

:ὶοπε νὶώ ; απο & ΡΜ ε.ΙέεΙυοτξωεΒωτ τιικτύπ επιτὶαϊ , ειπα Β:
ΡοίΗώ £οτροιέε μπε 5 & ειΠςιιοι·ιπτι άοτίο ἰτιειιπτβεΒειτ αιίεοΕιε Π
Πιιε αιτἑεἰ- €πιι·Μιιτέι : Με Με. ιιιιάιιπι οοιιΙπω !ειυεΒεπτ . Ικα ται:
τΠΙσῇΒἰτιιτεοιΡιιἱὶιιΙοἔἀΞἰΙἰτιειιεπτιιτ πιεπιβι·ο. σπάει ωτ:ιρΞειι
άιιττι δε ωτιίἱεὶεπάιιπι £ἱΒιιιτι , πιά τιιιαΜοπαιι μτίἱεὶειιάειω , ω!
2ΡΡ€τΜοΜε & ω ιέιαιιπι ιιαε·Ιί:ιι·Ια , ειιιωτιι1:ι Με εΙΤε φωτα,
οιιτΜπτοἔωπι ωι·ριιε πιἰπἱπιἐ Ετ σοιιΓΡἰειιιτττιΞ · . › ·
|.

ϊ Ωω!. Ύἐἰτιωι ΙῖπιἰΙἰτει· ΜἰαοΓεορἰο ίιιΙ:ϋεοτε Ποστ: ω ., @Δε
Μ Με: ρα!ωσ·ί&ισ αἀππ:απἰωαΙἰα Μπα , ντ π1οικτ Μ.ναπο

°Ή· τ·.-__φ4.ω.σ-·_"ε_.

άε4·ε: πιά.

αρ. : ι.°4αρ·ποοι ροπαπ2υπα!ί οοπβιμἰ , ό· μ, ά”

Με:: Μ Μά!>8:2.θρου·- ω σε κα:: μηισπϊαπη ιπφ2: αβείκα8 ‹ἰἰ

ί

Ισ.ι·ΜΜΜ : !Ηοι·ωτίεπίπι @ατα Η @Με ραίρο&:ι οίΪςτε ,. εοωμετατ
.

τί ροίΤο:Μ ςμητ τα1υίΙΠιτιίε ·νοι·πιἰἐυΙἰε:; ηιιἱΒμε . οΜετιιατυπι ω:

8.ΒΜάθ.1°β Γειπειιίιιεπι ἐ ώΙΤεάέι · νειιἐ ·ετιιωρειιΕσω απατη, ηιιοε Το
ΜΒ εσπὶριιἱε: ΒιιἱιιΪτπο‹ὶἱ ΓεἱΙἱεα νετπιέου!οτωτι εεΡἱπι Η πὶΒ1°1

Ϊιιετἰιιτ, Ξιιώς:πιτ ρ€Που!επι επίεΒά· ί·ωπήσετε , ηιιαπιωιΙΙ:ι επί
Ι1μρε26.πτΙιθωάει ω;ιΙΙΒικιιτι «Με άοειιετιιιιτ . 1 ΡτοεΙἰιιε Μτ€πιτιιιιέ

ι·ίΤετ
:πιω ,ίιιίΡἱεειτὶσπἱπι1τει
`ἱ£1β1ι8 είπω το. Με
εοττιπιἱἴεαί
αιιἱαιεΙἰωωπι'πΞτε
απ! ίωτἔιιἰϋε,ἰιιΗ:.ιΩ
, Ξ @πω ίΡὶτἰτιι
δε @ετα
ωωωω @οίκω ·ίε5ρΜπτ , .& ΡεΙΙἰΙετὲ› Επιιπώτατε .πιυἱτὶρΙἱοε5
6;ωε Ρτοετεεω: , νκκΙε δικοω·πιοόει ρυἱπιὺπι νε.Ιετιιι;!0 , άείπάε Εε

Βτἱε εοτίιιτἔπ . Νεςιι: ΜΒΜ δε εοιπωεπτΜειω ίειΒιιΙειτι Βιι:Ηθ ἀἰ··
ΜΜΜ Άπω α τειππΠΙο επἱωαΙωΙο πιιιΙέ5ΡΙἱωΒἱΙεω εειΙαιτιἱωεω ;

ςυἱΡΡ€ς11ἰ @κά (ΞιιἐΙἰ6Ιιϊι. :Ρ5Γοποπι οΙο ΜεώοίΕιέ Βι·πιθΙΙσπΙΞΗΒ. ι.
ω» :· :Α Ρ28Δ3?8. τπυροττὶπιθ Ιε8ί ἄν: Βτὲιἴιβε'ἰ τη5ειάά πύπω:Μωοε νεα
ττιὶςΜοε, Ι.Μτει·ΗΒϊ ΙΒΜ:ο , ΒταίἰΙίαπἱεἰΤωυιὅα σΙ16τοε 5 ηιιἰ (πρὸ ειπα

ΙρτεξΙ;ιμ @τὸ ειιακΙο1οκ, Ρεἀιιιτι ὰὶεὶτο:ιιω °ατεοπιιτιτΙΒιη.Μ2
`. ι.

¦.Έ

›

Πα

Ψ_--. Α___-<.κ-

μ π Ζ)ξ· θαίοτε. °`
ΙΙΙ:
κιαΓσωπιπτι :Μο.πίπιορατε ΜεΙ1Ξ ίτιιιτ Ρα ι:οετει·Μ;ε, ςιιἰΜιάίε ρω
άΙΙ:ιωοα. ατειὰοία ρειζαιπφιιΙαπτ·,· Μ· ςιιἰΒαε , ντρ6τε ε:ψΙΜειω,ύ
νΜέιτ Μπακ απο. -οιππιεΙιτ εοέιίρειΜτιτ , π £118ἱὺ11τ£11ι€· -ρειιόπιεπέά:
λὶτΗοἱἱτ0τα'.
έσω από Ρι·ιπΞτιι
1κιΜοϊο
, μιαςίριιΕ·
ειιιἐ εκτεΑοή
εὶτςιι ρΙ:ιμο.8.ρεάμωΡ
εΙὶςιιαοόὶιά Ιειτ1τ.ιω:
@κατάΜο::
Ιἰικἔ ΜΗ
χ`ἄ Ρειπετι·ειπτ,ὶιιςεςώ Β: ιτε.οωιιιατ. Ι:Ιι νετζ› αι8ιιι,ιπτιιίφιε ρειιιΙσε
οει:ιι!τειη ,δι νοΙἱαιΙ:ἱ οι·βιειιΙ:ιτι ἰηαἔιιίἱ , ιιἰετὶεειιπτοε ει;»
μταιτ,εσίςω: ρετΜἰετοίεορἰπιτι ΜξοεορίωτιιΠε ποπιάτιατΈοτωίΐο
Τγροἔταρὶιἱ -εττοτε ) εΧρΙοι·ατο οροιτα; ία:ιικτύπι πιο ἐι ΙΥπεεο
εμιάόοπτ €Χε1όὶἔ-Ϊ:ιτὶ5 ροτἴρἰ‹:ἐ ροΙΐιιητ Ρ 'Τειτιὸεω·νω π! άιιΩειπι πω?

ἔιιἰτιιἀἰηεπι (Μςιιοά εΙὶ οϋ:αι ιτἰἀιιιιιπ νε! ςιιεττἐἀιιιιπι) απο:
ιάΠεάοπτρεπωπ @Με , των: τπεικίπιἐ ώ: εαιεΗϊοοε εοείτο.πάιιπι:

«μισά @Με αάειιΙω, 2ιι€812ΒΜ3€2 ειιίρὶᾶὶε Βεπεδοίο ὰ: Βι::ιἰἱΙἱ:ιπο
αυε·?Ε4:ΙτιἱοΡε ἘαοἰΠῷπωιιεἔστὶο Ηφ·ί
· ΕΑ
ΜΜ·
ΜΜΜ ω αυτώ, νε: νετιτιά-ε ιτκιπΕστατωΙ5 ΜτωεΠΈξαΞωυ
πι:ιειιι·,πε νὶτὶοίι;ω Ιμιπιοι= αΙιιΜ:ιάι εοπττοτυ35φοά ίαΡ€· εοιπὶτι
είε, ἀΙΓΡοτἔπτιιε Ταϊισποιιαραπ1 νἱεἐπι‹τ :Μάτ εετιιωω. :·
ευρώ ιιἐπιῶιτιιπινείῖειιΙἑ, ίὶπτἰιπποιή εεπετιιππιιτ, ςυἰ. νἱοὶυε15 δεν
Η1.:είειε ριιετεε άεραΓωπτω Εττωτι:= ”
και ωἱτιΞιε ειιὶετιιὶτοίἱ,
@Μπι €μιΠιι (`.ιιιἰι1εό”. ΜΜΜ, εάΪοὸφιε φα8τωέτι ἱρἴπα Μπ

ΙΞΗΤο εοπιπισιωται:Αυτπου, ντρώιιπι άὶΦτοε αιτ1ριιτο.τ€ ποπ ίο
ιιικΙ ΕΟ81&Π8 ίική·τ. Αάώτ δωιΕίιιά νετιΜειιΙὶ-Ματἰζςοτιιιε πἰἔτιιιπ
(ΜΜΜ ΜπιΒςιιἑ|_νΦτειι4:) 4ιοΙεοεμισ ρατι|ιωτο ; ντ τ:ιθείιε Γεηίιιρο
τὶιὶε ,, @Μπι κάβα ΡεπψΠοίαιτ . ΟιιΙδειιωπιοπ βτεεωττινοΙΞτ:ιπτ.
Νιιιηιιο.ιιι:ιρΡ:ι:επτ ΜΚΐιιτϊιωεϊ €Χὶίὶ€ι1τ€ππἱαεἱσἔ, ωςιπ: ντΓΡοττί
ποτοπιροτε ροώΠπωω; νότα· ΠιιυἱοἔυιπτἱΡ;1εἱπΜΡ8ἱι1ίἱτεεἱΙ°Ι8.$
-α:Βοτεε Μπ81ι"= εΙζόΜεΙ1α:τέέιτ. Αἀ€ὸ πωπω 8ε.Ι:ιπάτιατκ·:ι€τΕ

τοΙιι-ε ,μπακ ποαιίο1ίιιτιππωταεωαπωυάα|;° Ιω & καίτε: νεΙΗτιι·,
πιοτίιι άοΙοι·ετιώπωειπο ἰπᾶΜπσ , ιιεικιπιφια ήιιιι:τοτύε$-τείεεεω.
Ηοσντ€ἑΡ6τἑΜΕπτἑεΩσΙιίἰ:πτΜ , Ματια ΗΜ :ιτημο εοπιἑτἑΒιιε ΗΙΒ
μπώ ΓεειρΙιε'ϊ Βιιιιέπιπι Μο έςπ:ιάιι σ.ΐεστιάοπήΒιιε σ.ά:ΜπτσιτειΗΐο ,.
:νεἰἰεἱίςιιε-κ τιψοτεεοπίμτίαιπ.Μπ0 Εισίοπ$, π· ιισ:ὶ ΜΙίειώί
Βϊτιίε ιιίάεω αποΜεά8ιτοΓεετεπωσ. ΒτΙιἰοΡἰε-ςιιιηἰιὲ,πὸϋιιιἐμἰ
·ΙΜΠ Δ ,. Μα:: Βρε:ςπεΙοε ο ωειο€2€ιτιἴιὡ°άὶοτεΙὶέἰῶ,-Ροίὶ

·:ΜΑςάεϋτΞσω;ρτίεπωαπάόΙοτΙωμπαΜΜτ.

· - ?Ή

εν

. Μια!. ΝιιΙΙιιε ά1ιΒξτο¦ ήιώιρΙτιτ:ι Για ΒιιἰιιΓπιο‹ἱΙ επίπω!ειιΙο
3τυπίέ6862σ.; ςυο.ιήιππωωοαΜ!μ·φωεπμ πάπια . ιιτιιιὶιχ8ε`πισ.
ειιιτρτορκὶσαεετιοιιἑςιιω; φιέΡΡο

Β: α1Ιίτω:.

4

σο·

μοτεε3ιιπε,
Π;; ` πε.νἱᾶε:ιπτιιτ:
ΒΜ·›·2ατἰο
ΙἰτιἔιιΙο. :ιιιτεπι
.%ώιΜ.
ρτορτἱβ ωειπϋτάξτιών
Μ Γιαπ, ειπε ΙὶνιιΙ8ατἰ ΜὶετοΙεορἱο , εποε! ΙἰιιεοΙεπι ρκορωι:ιε
ίαΙτετιι εειπιεε Ιοπ8ἱοτει1ι , φώτο ἰΙΙ:ι Μάο οειιΙο αρρατε:ιτ ,._εὶ›ἰῇ
εὶειτιτιπ ,ἰαιτι εοτρυ.ε ἰτιτεἔτιιιτι, ςιιοά ςιισ.Π ριιτιεϊιιττι ειρρε1τετ: οειιΙο,
ωτεττι ιτιΙΙΙἰεε ττιἰΙΙεπσ.ε ρατεἰειιΙ:ιε ττιἰτιἰω:ιε εοπείι1ετΧ: ίεά δ: π$ιιΙτο

ρΙιιτ1ειιε εοπΙΙ::ιτε ρεττἰΒιιε τεπιιἰΙῖἱπιὶε , οίΕεπάετ Μἱετοίεορὶιιπι α·
ςυὶίἱτἰἱιε εΙιιΒοτατιιιτι. (Με :ιΙἰεμιοε νεεωεε,εμιίΒιιεψία ειτιτὶςιιἰ
Με ποιτιεπ ίεεἱτ, ειιὶιιΪπιοιὶἰ ίὶιιιτ Ιρε εοπιιιει , δ: νὶτὶππι οειιΙοε
ετοἀεηε, (ΣὶεἘτιιτιιειιτα, ΜΒΜ ΙΞιβατιι , Τεἰρε Ιἰ8τιει, _5Ιε νείΙ:εε ,

Β νἰετιιω,ειιιπ ρτἰτιιἰιπι ετιατὶ Ειιετὶιιτ , σ.τιιεεμιο.πι πιιττΞπιειπο αιι
8εειι1τιιτ, ν:1Ιάδε εκὶἔιιἰὶὶιτιτ , ΠΜ τ:ιωειι ὸετιτἰειιΙὶε ω! ει·οάει:ιάιιπι
ἰπίΕταεΗ 5 ηιιιιιιιιιΙ:ιὶ8ὶτιιτεΔιιτἰΙΙἰεοτροτὶε ραπ ε!! νιτιιε ὶιι οτε όσι

τἰειιΙιιε , εοτριιε , ειι.ἰ νεττΙιἰεἰρἴε ὶιπιαίεἰτιιτ εοποάεπε9 @σε νες?
πιἰειιΙοεει Ρώτα «ΙΜ Ερ58ταπιττιο.τε εοαιρτεΙιετιίοε Μ·,
νὶἀεΗεεε
·
ΙΡδ νἰπεειε, δεδοτηιια:

Ρτι1ι11επτ8. 5ΟΙ5; ΤΙΙΙΡ5 ΜΜΜ:
,

Η νὶεπη 5-Ιδ νεΙαπιὶτι:ι;
Πω: ΜΙΙ)Αδ αποε!ετε,

- τ· .

Νεἴειιπτιικἔιςιιἰὸιιε, ἴοΙειιτ.

-- .. ·

_ _

ΝὶΙιἱΙ·ττιὶπιιε Πε, ἰι ειιιΙΜε

· ..

Κατω Μεμι:ισι 8ι·ειώιω
γ
Οοπία!, Μα8ἰΙὶετ, δ: Ρατεπε,

ε· .. 1 .
`

-

-ῖ

'Ειπα, Ρ8.ττοτιιιε, πε Ηει·ιι.ε ,

'

_

ε ·

,κ

>

ΙΡΕ8, 8(ΣΙΕ8, ΤΙΠΡΕ5, ΙΕ$,
5ΙΤΕδ , ΜΙΠΑ5 απο Ιισ.Βεπιτ Παω..

-

φαρπεριετ πιἐιιἰπιαε εοτροτιιιτι ΡΙιγΠε;ιε ρατώεεω, φα πε
ςιιεοειιΙἑε, πεεμιε,νΙΙο ίεκιίιι ρετείρὶ νειΙαιω:, εχιισ.τηιιΞε απο πα·

πιετοόεδτιέτ:ιε 1,· ΡΙιιτἰωιιε τρ.πιεπεΙΐε παπα ροτείἰ: αμκ; Με νε:
ιὸ, ΑΜ καποτε, αιιάεσ.ε ςιιἱἴεμιατιιεατιιω ωιπιετιιιιτ ο.ὰ εε.1ειιΙοε

πειιοεετε.ενετϋπι , Π: τειτιτ:ϊ Μἰαοπιετἰἐ·, ίσα ειιηιιε· ραττὶειιΙεε
ιποΙεε εετάε·τετιπΙπίε εἰτειιιτιΓετὶρτει, τιἰιτιὶπιιπ Η8μια, ΞιιεΗμ δ:
ιιιιὶἀειπ ἀἐίΙἰαιἱἱἱε ρω τ18.τιιτ:ιταπι ν:ιήετα,τε μιαιτήαεωΙ:οτιιωίοΜ

τιοπε ποαεαΪάεπιὶτι @Με εοπίοι·ωωπιιτ· :ιεΙΙ1.2τειπεε (ΠιγττιίεΒ
να.Πε εΙιτγω ειπε @Με : εκ εμιἰΒιιε άε εεεταΔΡ:ιτάεμΙσ.τωπ ἔσω
:ὶΒιι8 ΡΓ0ΒΔΒἱ1ὶ8Ω0Πὶ€ᾶΠΕ8. εαρ1εισάει ώ. ε _
_ η
Ο.ι·ειά. δὶ ὶΒἰτιιεὶτι εοτροτεο.Ιίςιιο' πτέΠ:ο @Με ίεΙίαπι,ρξιιι·ιι-β5Ιτί;

`ειιυπι€ξεπεεεεοπειρεαεεω,_ <ιαοταιεωπάοΙωπ ΡατεΞειμεε·νε
·

πιατα

Βί.(Μ!ο0°υ:

-

β13:

!

τω" ίοι·τπιιε Επι @παω ρω πωπω ιιιιπιιιι1ιιιιόπο, νι:: εο8ιτ:ι-_.
κι , πωπω :ποπ ροπή: ι·.·.ντ ιιιτο1°; Ϊ€ ΟΨΠΒξἰτᾶ.ἔ-ΒΘ εοΙιΑποαπιέ ,ι
οιιιιι νΙΙιιε τειιιιοιι€ιτιιι πωπω, πω: οπιιιιπο 102ΠΙ8:2ιιιτ ειιιιιιιιφο
ωφοιε ΡΙοπιιε: :ιο ιιιορτοτοει :πιτ ιιιιΗνωέιπ £ω“Ρω ΙιοιιιοΒοι>ιοιιιιιπ
Η οοτριιιοιιΙ:ι :ιΙιετιιιιιιιτι·πιιιΐι:ιτεπι:ιιι2 ω ίιιΙτοιιι οπιπι;ι ι:οτροι·ει Γιο-ι

ιιιοποποει,οιιιπτιπαπιαιτιοιιε ιπι:οιτιιιι. - . ί
_ ο
_
Βε.πά. ΝιιΙΙιιιπ ιπ:ιπι:· πιισ.πτιιιπιιιε πιιπιπιιιιτι ηπα! οιιιιιι μου
πι: νιιεοτ εοφοιτ, πιό.ιιιιττοι ρΙοπιι ΐι.ιπτ οιιιπι:ι: :ιι οιιιιιιιιιιε οιι
ιπιρ:ιτοε :κοπο πωπω @απο ιιοειάιιι: ιπιπιιτιίππιοτιιιπ οοιΡιιίοιιι
Ιοτιιπι Μιμή τιιπτιιιπ ει: μπε τ; οοπτιπποπτιιιπι ίιιροτίιι:ιοε ιιΙιιιιιι
Βιιειιιτοιιι:ιΠιε ιιιΠιιπ8ι , πια πιιποποιιε :ιΙιειιι οοτροπε πιι:ιιΙιε
τερΙειιπτιιι· ( Ιἱιιἐ ιι€τοπι άιπετιε , Πιιοοιιτ!ιοι·ιι) πιοιιο ρειιτοξδπειιΙιι:,
ιι:ιε ίειιίιιε οοπΓεπιιι νο.Ιοπέ , ίἱπιιΙι ι:οπιρΙοκιοπο τοιπροτοπτιιτ,
ΒιιιιΙοιππιιο οιιιιοι:ιπτ ίοι·ιιιιιπι , Ιιοπιο8επειιιπ οεπιεπόιιιιι αιτώ
πιο ιπιίιιιιιιι ι:ιιιιιε €τοιιτιοι!ι τοιπροι·ειπιεπτο ποπ οίδειιιπτ ιπτει·ιιιιε

πι ροή. Ηἰπο φάει ίἰπΒιιΙς οοιροτιιτιι πατατα ροοιιΙι:ιτοε ειιι€ιιπτ
Γεια, Μάτια, ὶ8πιειιΙοε,Ιιιιπιοτι2ε, οιιιιιιιε εοπίιίΒ.ιιτ,ρι·ορτοιο:ι

οπο. ρι·σε ειπε ιπιιτειι:ιιπ Ιιιιιιοπι: πιιι€ι5 εοπιρειά.ιπι δ: άεπίειπι, ρι·οιιτ

ιπιπιπιιι. οοτριιΐοιιΙο. ίιιπτ π: @απο οποια. , (μια: ρι·οριιιε εσπε
παπι, ιπιποιιΒιιίπιιι:, :πιτ ρ:ιιιοιοτιιιιιε ιπτειιιιιΙΙιε άιΠιιπ8απτιιπ.

Νοπιιο σπιτι οιιιιιίειιποιιο·πιιτιιΜιπιιπιπιπ οοι·ριιΓοιιΙιι πιοΙεπι οβ
τιιιοπτ ιειιιιο.Ιε·ιπ , ίε:ιι απο. πι: οιπΙιοιιι (ΠΠί'5 που:: επτα· ι:οπίοι
πιατα . (Έπιποιιιιιιι ποπ πεειιιιοι·ιπι ροΠο εΙιοιι:ιπάο ΗΒιιι·:ιπι ( πια
πειιτο τιιιποπ :ποιο οπἀοπι) με: νιιιι ι ιιιιτιιτπ!ιΓροοιε άεΒοδιοτε ιν2

Η 8ΙοΒιιΙιιε :πιτ Ρντ:ιπιιε οοιπριιπιιιτιιι·, σ.ιιτ τοοιιιε ενΙιπάι·ιιΙιιε ιπ
.Ηι:&:ιτιιι· , :πιτ ιιι·πιιΙΙ:ι ἰπ πωπω άοίοιιιιοτιιι, :ιιιτ Ιιιιιιιιιε 8: ντι

ι:ιιε πι! ι·εθειιιιάιποιπ οοπιρεΙΙ:ιτιιι·: ίιιοπιοτέι :ιιιτειιι οιιτι·ίπίπαι νι,

νιιιιιπ ιιοιιιιιιο εοι·ριιίι:ιιιιιπι ίιιαπι ΗΜ τερ:ιτ:ιτ πΒιιπιιιι νιττιιτο οι
ο·Ι:ιίπε

ο

-

__

,

χ.

πω. Ηειιιιι αει·ὲ ίπ παπι: Γεπτεπτιιιιπ :ιιΜιιι:οι , νι ρι·ορτιειε πιπ
Βιιίοιιο.πιι.τιιιιε πειιταε οοπτ.οό:ιιιιι, ιι:ιι·ιιπι πιάσω: πω: , νι οπο: μι.
τιειιΙιε εάάεπι νεΙρτοιιἰιιιὲ ΓιιιιΠι 8ιιτἐ πω: Μπα (ΜΕ Μπας

ίιιοτιπι:δι πωπω) ι:ιιιιιιιιις πι” ποπ οπιπιπο :ιρριτΙιοπάειπτ , σε
παπι:: ιπτοι· Γε εοπ:ει·είειιπτ : ία! Βιιιιιιιιιι , αυτ Βιιιιιο ίἰπιιΙο , . ποτ
-ρι:εοοπίι:ιτιιιιπη (Σοποιετ:ι πιο 8: ΓοΙΜε. οοτροπι τυπο οι:ιιιιιπι

εοπιιίΕπιιτ, ειιιιι @πωπω £οπΪοτιππτα: ριιιιιειιΙιι: πι. Γε: πωπω
ι:οιπρ1ιπαίιιοτιπτ, νε άιίπειιΙτα άιιιοΠιιπτιιι·. Οειτὲ άι:ειιιΤιι αι

πιο ίιιπιιιι. πιιιιπιιιιιπιπ πωπω εοιτ , ν: παπι: εοπΗει:ιτιιι·ή πιθ
αιμα

ί

:

β

Πωδ·Μόσ %διΜω

ηιιωάάπατΩτω ρω·ιέειιΙαε εοφ: &επε;εττιμπ0 2ι ἐἰὸρίἔιιτἐΡτο$
Η: €οπιπιἱΓὸεειπ€ω··. Αποοπ-:ιιιτοωε , αυτ ε:ιιικ,5 αιιτ·ωο1ειιΙἰ=,

πυτ·Ιιιττω, ειπε ΗΜ ρΞΙοεαεμιέ6 Ξη.ειιιε ἀἱίΪὸΙπτα ίαε·τΕι· ττ:ι€ειε:ιιιτ!ια·
Βιετγπτε1·,. εοπἴρετίοε ππιτιὶΒιιε ίιιΜΒιιτιτ 82.ΠΞΙΟϊ111Πτ ορὶίὶεεε ·, παμε:
:ΜΒ ἀεττιιιιτιερεττιιἰίὲἱέ , ν:ιάθ·άίΙϊοπί8,δε ἰτιιιὶεεπι»εοπιρΙἰοετὶε,
παμπ: εοη8Ιιιτὶπετἰε , ΓοΙἰΔωιι, ρΙιιιιϋίφιε·ἰπιρετιιἰιιω:τοἔιτιεει- αει
ρὶτὶεοΙειϋοτειτιτ 2 ΟΙταττ:ιΞρίά , φα νιιΙἔατὶτετ ντἰιτιιιι· ,. ςιιἰἀ-ειΙἰιι‹1ζ
ι:Β ρι·.ιπετ τεπιιἰΠἱἰτιει εοτιτιιῶτιιπιάΠΡὶΙεΏἱΠτεαπιἱιιιιπι Με εστι πια
Μπιοτε οοΠΈπτ:ι2 Οοα<έπκειτατεεί:1ΙΒρωτίευ!ω :ώ καμιά ώ οΙιιἱ·
ποτιιω·εί!: οπιι·ιΙΒιιε :· ε€ττ:ἱ·τατπ€π>σ‹1μκ.π1€ηἴιττἔηοΩ φωπτωιΠΒοτ
ω εοΡὶ:4ω Γο!υί ίειεἰΙὲ· 6ορτοΙιεπάετ·, ςιιΞΓειιιΒ, ρτορὲ ίοειιπι: , Μ:
2ςιιαιπ κάτω Με!ιιί:=.πι οοεπιτύπικιιπι Βάσω· εοαπωιιαεω· ρε.ι.ιΙ:ιάκω
Μετεωτ ;~ ίϊειιΞπιεΠυπι.ατφιεαΙίαω·ωεπι :ιάΙαοτέτ·, ομιἰ εο!Ηφ18·
Μ” :ιάώία!εάεωιιω· ἰπιΒιιἐτιιταςιια, νττιΕΜΙ ΜΒ αωρΙὶιιεῶίΜπα νο.Ιαιη ΜΜΜ ·ὶτιτα:8ετ ἱιι νΙττἱ ωκ1οω66Δω . Ηοεσ.ιαοκιω
ἱϋεὸ οοτιτἰηεἰτ=,. ιΒιὸἀἱΓιιΙὶπε μιττὶειιΙς·αςιιεὶε.ΡαττὶειιΠε ρετπιἐίὶα:

ειιιΙΙ:ι τεΙἰιηιιειιιτ ιιπεπιειΙΙ:ι, ςμεε·¦ΙἱκιιὶΙὶτετ εοπίσι:ιτι:ιτε.ταπι [Με.

·Ψ*
η-ν.ή»9°ε·-=··χ=Ρ·
;ή 4·π.›·.

ἩειττἰευΙατιιω., παμε κτιοΙεεεςμαΙὶιιπτ, ε:ιρ:α:Ι:ι Με. Ιἑτπνετὸώ

τηιιωΙΜείο.Ιε εοπιπιιιηἰ Βια.: ειΠε1ιιιιε εοιιττἰτἐ Πω ραττὶειιΙειει

&πϋπήοϋάπε, ιὐττιιιωηιιοεμιὸἴοΙιιἰ νἰἀὶτΙ›ἰε , πάμε άίιττι. σαιτΒατἱε ίεΗπειτιιιπ·ΡειπἱεπΙετιιιτι ΙἐιτετυΜΙὶε5 ωἱποτ;ι ίρε.6α·τεΕπςιιειο- ουτ11οπ πΜπαιιιαπωωττο εοτριιίε αΙοπιιππαρασώ 5. :ιτ:1Ειιε :ιάεὸ ,

4.20

πιώε&ιιπι;ιάΙιιιο κιΞτωπήω νὶττἐ-Γιιτιὲο-ίιιΒίἱὲειτ ; . Μϋπάω-αιιτσω έι .
·.';
'ή-·
_.;.;.-ὁ

.Ξ
..

.οτε.-ε.._ -οεώ-_·Φ·-γ

ιιτφιεΜπι: εοπετυετσΙΐΒιιωε δ. ειἀεὸ.-ν.ε·- οιπωω2τυπωπαετκωζ
μιειμπιιιη.ατπυΙατἰ ειιΒιιπυ,. :τΙιιιιιοπ εοπἔστπιειτἰ·ἰπ Οά:ιέάτιιω,ειιω -

Ε'δ Ϊ.ν η'_ωυφ-σΗ

π·
._·χο· -

# Ε'

ΦιιτἰοΪο εμοά2ιπι Ν:ιέιιτς Ω11°ΒΕ1ϊ0ΕΒ αΙημ:ιοάο ςιιὶιηιιτ εΠιιστίΒ. Βι
··Ιὶιιιτι ΒειιετὶΒιιε,ίεάοτὸἱΜτὶπιἱπΞεᾶἰε, κα: εεπιιἰοεεε εαιίἱὶοτἱϋιω
(ποοεάοτειπ, Βειειτιετ!ιοόΜπ1ΒαταπμίώΠε αςμε.πωεια:Ιεπι. . Εκ
ςιιὶΒιιεν Ηχώ αρατἐ εοτιΙἱατε»γἑὰετιιτ ·α!ήωιτημε «Με παταω. :Μπα
πιριώιευππίπΜκαόθτιιω-, ιιἰττιιπι-ΞπΡχτεππἰἀεπν:? επι τιιπιτι1 πω;
Με. φταιω ιιιἐιοειιπιἰἱἔιιτἰ·ὲΟεοτκιετυἰεειπιίιιΒτἐΙἱταωτω
' Πειπἐδ τιοπίιιίΒάτωιτεω ιϊμςειιπςυε ΗΒιιταταπκωέπει, να:
ί€τ ἐπιιΚέιτι.; ραττἐευΙς·πιὶπἰπις: αρρτο!10πι1:1πτ; εωι1ε1 ιιἱὸετοροτεέὶ, γ
ντδεοΕ·ς ιμιἑεϋπτιιὸἀίΙὶἑτιὶΙεε Ποτ ,. . κμιοπι.ιάιποάιππ··εγΗΜήέ δε. εδο·
Μ; 4 Με Ε: τωπεκι·εοπιρΙοά.ιοτοτ·ι Εἰιιἴτπσ:Ιὶ @2ικτοαΜιιταε Β

ώειεΜε φωτια, =νΕ Γα1εεπι=τεττἱιιπιῳιοεῷὶαπτεσηω ρο.τάοιιΕιτιιπι
ίπτετσεά:ιτ, φισά πω ε1ΡΡΓά1€πάθΚΕ εκφμε··σατω&οι·ε Με . Η ω:
7!μπίτιιεθ: πιο έ αιμα Γρὶιὶεμε:ὲ:.Τατταιτ›εΙὶεἀτὶ Βοηωίεεά .καμια

5= ·

οοΒιω

, Μ· Όέ:δ'α?οτε. ' '

'

ΜΙΒ

α”ΜΜ ΜΜΜ , @πιω Μπα! _0ΦΜ5ΈΜ09εϊξη8

Μή

ω581πωοεοωΜΜπακποψ 1ϊν<:τοσο0ΜΜιστςεω

ω;επωω;Ρωπα πάωαΜρώτι4εωωά65υ=ιω Έπε

ξιωε,,;ωφωεωωτμτωριω4Μω!α·ωνετωε@Πε Φωιω
@σκιφ ειὰιιιὶπἰΙΙταεοωπυΜ8ϋϋ£Ωέ·ἔ18!2Φ3β1£9ωΨιΣ89!ἐ8›εα!ο$
νντ·όσωππι5Μνπαπι @ΜΜΟ ·Ε90%1: -ΜωΗμε -ωΒΕΡάϊντω εμέ

:Ἑασἰὶὲνὶπ·ρκσωξπιὶ:ποφοι5;=ρσ08 Ϊ€·4ΩΪΦΕ1ΜΤ«ω _›1υΙβ4Μ 8ά!ις:;,ι;το:
τοποτ6ΐουτ1τεΎ78ΜΒ:9ψΓΦΠ·ς09ωΠΒΜ. €40%1%·εψιμπ8πα

εδκΈ11ξ118ΜΜ3σωωΤΠ 411ωΜετα«Μι·ω κωπ:Μ1ιπωφ
·ψεπτιιω-1ξπό6Έπαά .1«τωΜ30ΜΐΦΓ%49 ΜΙΚ
Αφ:
Μω)Ηοωϋω$ωΜκίαοϋΒ41-2ε-ΦΠΜΜΜς -ίαξοδ Ακι44κω :με

πάω ωε211«ετΜω”Μωεώ8ω&ετΦετ αοαΜΜε ε· .««ε@ώ
«εωτιίυτ12ΚΕΜεοφω ·όσωποεφτ α €

ι92$993€€ΦἔΦ$2π£,·=

_

τφΦτἐ‹ουττοω
6τἱΒΠ1Ρν0ΒΙ£τ€8Μ2$
αΙΒΜΜΒί5υΡ[Μω%Φω.80!411Μητ
ΩΩΗΜΒΕΜΦΩ9μἑΏΘΕ¦ΡΠΨΓΝ`. Ύτἱ-Β0ΠΡ0ΪΒΠῖ·-·=·-.·=°€ π 1·εμ··:ΐ:. .· Φ <_::Ϊὶ·:: >::Τμ ΠΓ: σου :πωσ

& (Στοά. Ηπα: ῆΠἱὸΩῖΪἙὲΑΠΟΜ8ΏΟΒἔΪΜΪ€ΪΝΜΪΒῆΟΜΜ
. αν ε -άίεϊΜάσητυη ὲίεᾶ··νεκρμιτιὸὶω β)τω9 ιπ:πεψιιωΡωερβ
ψ :ΓιιΒιιεκα··εω , ·πεσιὶἀ€ει1πιιτυελϋ ὡ°ἱη[ςτὶε-οεςβ_τα:: Μπω

σ8ειιπη ω; ωω5ρμιω_, =οοεκαψ1μεατσωοεκπμΜΜειωε
ΦάΠΠΥΕΧΡΙΟίαΒ..# ο·-:-:.)·ι:1;τι·π›‹-`τ·| _.σ·›:ιε:‹νη·ε· π.: μ»

_; : 1σω ωάεωωπ ΜιὡΜιιρὡ:ὶ·σΙω4ι+£οω4ιιωωω‹$Ιζὑἔἑἐ

' Ιὶ6ετεὶ ἰιιὸἱ£_ἱἱ›_Β84έὶ›ροΡΜὶ€1πΜ ἐν ίφέα»6Μ$= ΑΛ ©0198, -5έρίσπτ
παπι ρινόκωωίαΜηαΜ«Μ$ °ΜΜρ8€(Μ.ίνωω
τἰςιιοτυπι .ομειίοαιεω πεί9Μώο5 δ «με ··ά«Μιτο ,8ΠΡΓ0Β8ΗΒΓ1Π$3
«Μ ΜΜΜ !ιοτπΒΜοαιΜδ , ηιιί ωηιιζ οιΙβηιΙδ ΕτΠ&άΩ0€ Μ· `

Μεσα· πρωι ωα8ΜοεωωφεοΗρωιω ,: π51ιΗΜΜο. .- 4 Νςιι.ορωσ

Ρ0ι=Ρ€ταωἐ1νΘτοτἱΒυ8=ΡΜαἴ0ΡΗἰ8?ἀὶέΪ8‹,. ΙἱσὰΜε‹ ιοΡιπιοτυΒιιει
. β: οποτωπιτυ6Με ΜτατΒΜψΒέΒΦΜΜ Ώοφο:συ ἐι:ιάΙιψ
ΔωιιυΒοπωσακωερω-,.β€Μ ταπωφφοω ›Θεωεεπι
ωα1ιιο., δ: - πιστα ; τά. κατω Επι;; οφ» σο" ανταπ · ΜΜΜ
@εώε-ώίασα.; 4:κατετιιο_ ιεπιροπο,· ,ίπ &ιωοΜ Μ@Η ο Η

πιι:τιτ01:ΗΜ·τ680Μ6 , ω›ΐ0%πέτί5 £οπΩΝ6ΜΜ 5 ιέ61Μί2·Ω0ϋΩ·1·
ΦωαΜ:Βαά!!ΜΜ ; Δα ε;ιιο ὶιισρτἰτε νωπά 'Πρωοε:1τμε·Α«Μ

;ιτοωα›ι·ιιη, ρω 1ΗπωπσιτΜ€5άοΕΜάπ (Ξἑετι:ο ΕΒΐόι:Επα(ΜΜ
:ΗΜ Γνω Γρεάειά5ίρΕκε·οοπ φο!ϊε3Μώ·όιώΠοπα» ΗΜ,
εωα8ΜωΙωιω νἱεοε»εοωπἑηυἱ,.ςιιεφυἐεώ
Μα:,$.άω"
|
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Βιιἱτιιἀὶιι18 ίιιιιΒιιε ειι€·τεει·ι , εοιιιιετιιειιτειιηιιε ίιιιιι·ιιπι Ραετιειιίε
πιω ροΠτιοιιειιι; αιμα ΗΒιιτο. οικω, αρεσε: ι2.πιτιιιτι κι μι·

η· 'Ο·ϊεκΣ=··._
.ει·.-8:«#·:ή_·Η.Β·"°'=ἔΈ-_'

πιά νιιιιιετίιτ:ιτιε ιτιο_Ιἱτἱοιιε €ι Γιιρι·επιο τειιιιιιι οιιιιιιιιιιι οριΠεε εσω

ι1Ξειιε ΡοίΙιτιοι1ιιπι ει: Νατιιι·σειιιΩιειιτο :Με ωωιωεω , φαμε εο
ε° εε
·· -,ε -._ή-.ν. ε.
Σ..

1ιεειιε1εετε', Η όἰκετἰπιιιε , ειιιιά-ειπετα πιοάιιιιι αιΒίοηιιιιι ό: ει!»
[ιιιε!ιιιιι Ιοειιιιιιιιιτ , εμιο ·Πειτιοει·ιτειαιιιιιιιπιει·αιιάΗϊωιιμ
Με Μειιι·.- διειιτ ἱἔἰτιιι· Ρωτιωω ιιι νιιοςιιοςιιεεει·ΡοτεραιόειιΗ
πιω ιιιγτιπάσ.ε ΐεπΓιιπτι οιιιιιεπι ίιι€ιειιτιιιπι ειάιιιιττιτιε .° ° πει μήτε:

Μ”

ΡΙιιτίιιιο.ε τεΙἰιιςιιἰ ειιιιει·ιιιιΙειε ιιεεείΐε αι. Ηπα:: :πιτ ΡτΙιει·.ιιιιτ Πι!
ϊ
7;;
·'-·:-·ἔε-= ..€=-.ε:-= ὲ

τειιι δριι·ίτιιε Μι ιιιιιάτιο.τιιτειιιι ειιιιάειιιι!ιιιιεερτροπε ρει·ειιιειιτεε,

ΙΜ που τω. ειπε ειιιιι :Με Ρωιωιιι εοιιιιεκι , τερΙεὰιιτ , Μάι νι:

£ωιε -ιιιΔε εκΡεΙΙἰροΠἱιιτ , ιιίιτόιιιεΠι, ιοειιιιι :ι1ϋε ΤιιΒειιιιτΕΒιιε
εοεριιΒιιΙιε εοιιεειιειιιιο; ίἱιιιἰΗ Με ω” ει: “Γροιιἔἱα μισώ"

€ταΠι·ιιτ Ιιιιπιοι° ιιἔτειιι ειιεΙιιόειιε . Ηειε ιτιιιιιιε εοι·ροτιιιιι τεκτιιι·δ
Ρσίἱώ, ειιιιιιιι ω. Μἰετοίεορἰιι εκςιιιΕτΠιε ίοεπιιιτο. οειιΒε Μή
εἰιιιιτζ· ιιεε ΜΗ εεειιε τείι·ιι8:ιτι νι!ε:ιε,εειςιιιι: εικτήιιΐεεϋε εο.Ιοι·ειιι
ιιεείριιιιιτ,· ΜΜΜ, ΜικιΠτω ροτοε ειιΐιιιτιρήε ΞειιιειιΙιε, ίειι
8ΡΜτιΒιιε; ίιιε:ι|είεετε ειιιιιιιιιο, ειιιοε εεΙεπἰιιια πιοΜΙιτ:ιε ιι€ι

πι, & κι οπιιιεπι ω ριιττείτι νετί:ιτ , ΜΒ εμε! πιοτ2.ιτι ε ιιίετιιι; 8ε
.πε-ε

<π:.Έ
'Π

ιΜρεάΞιιιειιτιιω: Οπιιιε ειιιιιι , ςιιοά·είΕ ειι.Πάιιιιι 8Πειιειιπι , εἰε<
τιμά :ιειαιτιιτ πιοτιι ίιιο ,_ νι Ιοειιιιτιις (ῖἰεει·ο Μ. Δε: Ναι. @ὁ αιι
'ρΙιιτεε @Με Φιιιἰιιἴιιιοάἰ ιεπιειιΠ ἱπιπιἰΠὶ ,ε παμε εεΙει·ιίιε, ί”
ιιειιιιιϊοτε ιιιιρετιι εοιηιιιοιτι ; @ΜΜΜ εοιιεεριΠε ειιἱοτειτι`: Μ·

«Μπιτ φερω;; @μια ιιιειιΙεΐειιιιε .ξ ει ειιιπι τιιιι!το Ιιιεεειέ ἰ€ιιε είσ

π

--

ω, ειιι ίτι€ιά.ιιιι ιιιιιιιιιπι ορροιι8.5, ρωτησε ιπιιιιοτ:ιπι τετιετε εσπε
Πε ι @πως εΠ: ίετιιστ , `νε οιιιιιιιιο Γεπε που νιι!εεε : οι Η ιη ε:ιάεπι
ἐι Ρτιιιιι5 Διαωφωωωιω Με ὶΠιιε ττει.ιιείεταε,ιψ.ιιόιιε @Με μπι
Ι;τιπι ιιιωιω ίι·ϊειιε ε· καιω. ιιἰΠ φάει ωιωιιιι ὰΡΠΙΠΒ ἰἔιιἰειι!ἱ°νσ.

ἱἱάἱἱι5 ιπιιιιη:ιωι ιιιιιι€ιιιιιιιι ςιιιείεεωεω ,> ηιιΣιπι· ω οσιιιιιιοεαπι;
νεΙιειιιεπείοι· ψήφο θα Μια, ηιιειιι τεειΡιτ εοι·ριιειιιφιιετε.φιθιπι

Βιιιιοτιιι. ριεεεεηιιιιπιηιιοά , ιι ειιιιείεατ ιιιιιιιιιε ρΙιικε ἱ8ιιἱειι!ἱ ί:
Μ ροι·σε εοίάειιι ιιιΠιιιιαιιι: :εδώ τειιάειιεεε , ςιιἰοΒΙἰςιιὲιιιεἱἀειιεεε
ἰιι πισ.ιιιιιτι εοπιιιιφτειιι ε!ΗΠειΙιιιε ιιιετεειιιιιιτιιι·. Ηὶιιε Η ειιιτι1ιο.Βειιιιι:

εοη56τει ίιιιιι·ι.ιιιι μιωωιωιω τεικτιιτειιιι ; .νε :Με Με. ἱιιτειιιΔΙΙἰ$
ιιΞΓετἰιιιὶιιειιτιιτέςιτἰιΒιιεἰ8ιιὶειιΠ Μι Γειι(ιιιιι ιιιιάειιτεε ιιεειρι νιι1ειιιιτ,
«πω» ειιΙοι·ειιιι ιεϋεετειιιειιιιτιιι· .· 8ιεσ::Ιαπιαιιτι , _ντ Ιοειιιἰτιιτ ΡΒ
ιιιιιε Μ. 37. αρ. 4. όιπί:ία ἰπαπαππώἰΙἰ: ή , /υπα!με ἰριἰπυ2
-υ28Μ.ιι καιω: έ Φ· ' πισιμωι ί21Μ|ά'Ε88. ( Κ! ειπα! ιιιτεΠιεετιάιιιι1
·
ι
ιιιττἔι.

.
.° ' Βετατιίστε. ”ῇΙ7
Μετὰ εεττιιτττ τετττριτο,·πε.τττΙίεεε 8.άσ.τ112.5 ττοιιεττι άεΒιιεΐ8ττί τε!ιιθ:α4
ττ εΠεειτιιτ , ίἰειιτ Έζιιωτιιιεςώτηυε άἰεΒιιε; τ:τιπιεττ άεττιιιτττεΙτετιισ.ττι
ίιιΒἰτἰιιεὶιιτατττ) Μάο Φ·πτωσπ έπάοωΙτα στ: , Θεώ έπτε3·μφωτ.

πίσω, σσυφίτ. $ἰτττἰΙἰτετ£ΜΙαιἱε Ιερὶὸτ 8τατιάττιεττι εοΙοτε δι Β
ιττεὶ τείετεττττ , ετιττιωττκιιττΙπτι άιιττττε. ττ1ι›ωωτ , ετἰιιιτι τη @τε
Ριιιι€τιττι:ιττετε Ετὶ8ιιε, ὶὰετττ ε:ιρτω.ιι:ιττετε..Βοεττε νετὸ ω). 36.
τεμ τ ωεσωτττετττοτατ Αρἑνδὶοτι Βετττττιαιτι τττ8ττιτττ , δε ροττττετοί:ιτττ ,
τιτΙ:ετπτϋιιε νεττἱε άτίτίττότ:ιττι 5 Με εἱἱἀΜπ φωτ ἰττεΪτἱτΞετεΒἰΙετττ ·;
πειτε ΓειττεΙ ἱἔτιἰεΧεεΙίεεὶα Π· τεττι τ1ίεΒιιε ετιΙοτεττι ΐετιι:ιτ, Ρατἱἱ8ἰ

τιτττιιτε, ετιιο Αρίνετοετττε τἰΞεταΒἰΙἰ5 άἰεἱτιιτ , εμιτ:τιτοτττιΙΠ Ροίε
ε.ϋφτοτ :Με τεἴτἰ8εἴεἱτ, Αά:ιττισ.ε εΠεττιιτ τιιιτηιιτιπι τοε:ιΙείεετιε,ςιιίο.
`ω
άίιατε!ιτεϊ:ιτιιτ εεΙοτἰ. -·
τ
. .
ΔΩ!

(Μιά. δἱεἀτττΞΒῖε°ἰΒτιἰευΙἰε ε:1Ιείειττττ εοτροτ:ι 5 ίο.τττ εειΙοτ πατατα
εΠ: ,› ποτε ηιω.Ιττττε, $ιιΒίὶειητἱ:ι , ποπ Αεεἱόετιε. ίξτ:ιτττοειιιτετη Βου
τοτε ρετίιιττάετεπτιιτ Ι12ε :+.ιιώεπτεε Ρετὶρετετἰετ Ρ εεττ: ΑττίτοεεΙεε
ΗΒ.3.Μεταρττ. ἴιιτττττι, 2.€8.Ρ.6. εΠετιτ, (.'α!ίκωα:στ, ό· ΡτιΖίά!τα:::, Φ

ΒιιίτώποόΙ Βεβαια, ποπ _β)Μαπ:Μ Απ: .
›
`
· 'Παπά. Νττιτίε τιπρεπεε ἰειιιετενὶἀετἱε,θτειάοπτεε,ττε,ετιιτίε Ρα
τἰριιτετἱεοε νοεατιτ, παπι εάεὸ Με νε! νοε:ιΒιιΙ:ιτρία ὰ ρεττειιΙο
ρτοειιΙ τειτιοεσ. τείοττι1ὶἀεε. @ἰεὶείὶΑτὶίὶοτεΠ Αεετάεττε9 πω. μ.
Τ0Ρ.€11Ρ.4. συμἔεἔιιἱτἐς ές:χν δ ενδεχε·ι·αι ό·περχαυ ό·τω οώ έν) Καὶ

·τέ)άυπδ, Καί μιἶ ύπάρχωυ. Αυσίόε·πτ οβ,4τισέ αείωίπίτ ετιἰἰἰὐε: από
ὰ ετών» ἰπε#ἔ, ό· πω· ίπεβδ·. $τ πττΜΕπίετεωΙιιε ερἱίὶοΙατιιιτι ωστε
εφτά τττωτάτιε τεάάτιτυτ,ερίβ:οΙτε αεεἰὸΠΪε ὸἰεεττι,ςιιοὸ Ιτιιιτιοτε ρετ
Βιττάετεττωτ, & εττ:ιττο: :ιεεΜττ εκατ·ε.ττιε εττειτπετιτο το αἱ ίιιἰίΐε Ετε

τ:ιετ αφτα ωτττεττ 8τέιττετπετττιιτττ , ενώ” εττε.ττ:ιω ττττΒιιτ εοτιτἰ8ἰτ.,
ίιι:ιρτε ετιιΜεττι ·τιατιιτά τιιΒΜιττττω Ματ, ετιιιττετ: νετὸ εεεΜιιπτ ,
ιττει1ΙΙειεεάεωεΙταττο. εΙΤε Ροτιιττ, ευ.τττ ττιαἀἱτὶε είΤετ, ειτε εστι
εττρτα. Απ ττι:τετε:τά Αεετάεττε ρετττττετ Με ειιΙτάιτττι, εμτἔιττι τησ.
εΙτάιιιττ? (Σεττὲ.ὶτιτετ ΑεεΜεούΜ (Σιιτε8οττ:ιε ετιιιτττετ:τεττ ΑτἰΙὶω
τα Ηεβὶτιττττ , νε ε:Πεε:Δευτττ ε1[ε μεμε ειτττι;ιτ:ιττττ; Παμε τ:ιτττετι

Μετα· δε εοτἱυττι , τρώω εεΙεεὶ εοτιίτατιτ 20ΐτειιτ παμε Ιοτὶεεε δε
8:«Ιε.είεττυτττε.$υΒΜτιττοε θτττΒιτεεκιιΙατττ. @:τρτορτετδε ὶ8τπἰειιΙὶ.
ίείετττ τεττιιτίΠτττοε ίετττ τττεατιιε, εκατ εΧεαΜείεττ , ττιΠτιιιιιτπεε ,

τι1ηττεετιτάτωωω·τωεω6τωε,.ω αιτ:ιΒττιτίε (Ξειτεεοτταττι ρετ
τἰτιετε ροΙΤυπτ , τ1τιο τοτε ἱττθατεἔοττἐ ΗιιΕατεύε εοδοεατιωτ Ιοτἱετε,

8εΒιι1ετε, δεοιττττε νεΙΕτυ.τττ 8τωε. Εττιι1ε!εττι ατε !ε8τίΐε τττετττττ15

εριιεὶ ΑττΙὶοτε1εττι εεωρατεεεπι εε.1οτεττι απο 1ιιιτττοτε ,. νΜέ)ΞσΒΒ

τι

ΒΜ2ΞαΣἱσΔ· Ω14ἱπΜ .

ίεά·. : 3ιςιιείΕ2:: φαω, θέα δ2:ί'ΐίίάπστίυσχιδ.(κμθ [ιζ|ξ Μαη·

Ζά!6·ίρρβη ρτἱὺε.ὁὲίἰπἰτ Ιήυεία&ισπεω , δ: πιτ ,: Ε!ί μη? πω·
“ωΙΡΩΡ, πῇΠώ Ι:έωιοπ·, ·σα!ω·σπα _/ΜΜπά υ·ώΙαί , ό· ύ·ίωί Πα,

πω· !ίςιά:ίιΖω/ίτ :· :ἰἰ4α4πε·π14££Μ-πσςπ€απ# , μια· ιιοξβώϋ·ε· πω.

πο·πω·ρ‹ῇἱιπη ιισἰ°4ιωἰΜ _βύ:ΜΚ,_ απ Ισπ8σι·α· πεςιιηιπ£. Π*
Βία ποτὲ' εΙἰΨωπ , 4ιισ/σοἱἰἑ`.ι›·ππ[ω:παι; συπο·& ι·άτι·έωθοίί
σώσω", ςιω μι· Μωβ· ίππαιζιιππ δηόίκε·8πτειππφααπόψ μ

ωφ|ί.ο· αόΜΜπω ρα,·τύπτσΜοπη 4αι]φα @ΔΡ ωσσ2α."εί 'ώ
ασπάΔ σ.π·ι·Μαπ: :Μπα μα· υπἰπιιὐοτἰὁα: ρ·ουβ2υιη Μιυψω;β4

πἐ πιέΐίοπε;ζ ΗΜ: ΑτἰίἱοτεΙεε ; εμιΕνήςπε :ιςΜπι ,- Η αιίτιε δε!

Πε1ιιεΗτ , ὲι τΠωιωκω πιάσω: αϋεΙΤεπιοπω!ΗιπενΙω πσφιεο.ΙΞ
τετε:ιΙοτοπι , ε1ιιο ω Ρ:ιτΙτετ ἱι1 ετιι:ἰΒιιΙο Πςικίεξτ , @Μα απ..
ωε-ἱΡΠιιε' ίεΒεώεωάτιω ·€τἰτ σε ΑτίίΐοτΘΠε ΜΜΜ; ΕετνετὸΨα;
νὶιπ ΙΞςιιώιεΞειιά1 ΜΒεπτ, ηιιἰει επιρΠε αυτ πύτιιιτέε ΡΜ φαω·
ΙΒιιιτ,. ςιιΞεν τειι€ιιητ ,. 8ε ποπ ττειπίειιπτ ,-. (Με π ετ απο αστρο

πι? ίξι-απάο @πιο ΙΙΒ.:.άο Ρω;ΑιιΞπωιρ.:.ω π.ιιίΙΜ; :ιάιιίΕι
ίετἐ οτ11ι1ἱει ειΙἰειιιἰά ΙιειΒετε ωΙὶἀἰτιιτἰε,ντ ε:ι.ΙΧ, σίιιίε δα. :ο 4αοι0%·._
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..Η Η

_
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_. 'Ξι:.”;:_-Β..,

απο· πἰωἰο=σκαπιι:›·1`πτ, πΙίέΐ2ιωμεήΉ συπ:ίκασπτα!ίσα|:Π·ι|ι”.
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·έΡ·=-°·α.€?5·~-·ε
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ΔΗ-.--. Η--ή·0εω!Μ·
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παΪΜ2ίη ι1οιιιπε ἰιιὸἱεατ εαΙοτοπιιαΙιςιιἰἀ ε[ΐο, ειιιοεὶ ερπάπαιωτ ό.
αιΙα: δ: εἱἑιεικτΞὲ ΊυἰΒιιε πωπω ποπ ἀἱεἰτιιτ εοπτἱπετὶ Πεείαιε,ειιι;ιω
Με εΧειτιιαΜτμ (ξμιρι·ορπετ απ». άΙε:ιτ ΡΜΙοίορ!ιιιε , ι·α!έυ·υ·ίωέ κίί-·
,Μακη φωρο.·υ· κία_/8,ίπ2,κάαπ2 , Με ορτὶπιἐ αιΙοή ἱἱςιι€ἴ2εἱ€π
τὶ εοτιιιειιἰτε , ιιεςιιε τετιιετΕ: ΠΠ ττιοΒὶΙὶτετ€ι11 ὰ ΩοΒὶε ΜΒΜ, ΜΜ
ίεΙΙιιπι νΜετιιτ . Ριτετεται (?:ι1οτεπ1 οοτριιε ειΠφιοά οπο , φαί πιο
11€τιπ , ὶτιάὶεε.τ Μαιο Ματι ΡΙιΠοΓορ!ιιιε ΡτοΒΙ. (οδτ. ι ;. ςιωείΙ.ι π.
νΙ›ὶ τατἱοηεττι :ιίΪετεπε, Πιο· σαπίπωπκ&ίίπω π·ρίιίία:/ά , «πάσι αμκ
πω: ύψίασίάαπ , :ιἱτ , Οι:›π_|Ϊ.·›·επιυκι/ἰ, Μία· κξ/]ΐα!ια, ?πιο |1ατηση
“κά”, αμε απαντω, Μηκε α2ύ·/τι:ζίέι2:·β; μια έ: :απ_/ἔ Μαι"
Αϊ αιΙσπ όέπξβα:Μ·ω·α: :Μ σιδ·π πα&ίίπω ώ,απ·ε:ια (α··ροΜα:.·μο
ωαωω ο·ο:,πσσρπιίπα Μπαβίρ0!ώ, αεπιππόίίπω «ά ; σα:: ωἰο›·
ικά :σωωπ ωσπου: /σσίω ισ πρ” σωρΙιἶο›· ψ Ρο ι: εμιο Ιο
«μιαιόΕ πιοάο Ρ:ι_τιιτιιρ1ιὶὶρίορ!ιὶεὲ πετετιιτ, ΜΗ σ: οτεΙΤετ Παω:

τοειΠειιια ίεειωάΕιπι Π: ίρς·6Ε:ιτ:ι. Ετ ΡτοΙ:Ι.ΓεόΙ.24. ςιιοι:ίΕ ι 8. νΒΜε
Νώε ίοι·ιύάΙε ΙοεμιΞτιιτ,αὶτ,/·›·πἰ‹ἰα_ σωπίσ ,ΜΜΟ /ϊιΜτίπί: μπώ! ,

Θ· ?πωπω ΜΜαρωωπκωω;4,αι;.°ω επ:ἐιαι«ιω.,@ατε ποπ
πόσα τ€ριτ8τιετ ΑώΕοιεΠ ; ς.ιάίφιέε €3Ιοτ6ττι @παταω ε£ϊε Κυ
τωοι1ε , άΠει11τ 2.2τη.ειι- :ιΙτετὶ Ρεεὶςὶο;; ροίΤο8.άωίττέτ. ΩΒοά Η Αι·Ι·
Μπωτατ 11Β::Πιιε άε· δρὶτὶτιι· 0ἱι15οΡ€τἱΒιι5 ωοεχω ,_ ΙΜ

μη”.
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. ` ` ' Β:>“δαίοτε.,
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'Ϊ9

ωαρ;;.ΐΙιεΒετακ ,· @ΙΙ ώ αυτ: «ήτῶι! ΜΙϋΜα, #_φή: ,2ῖρ#αω›ρε
ν” 4Μ,.: Μ”

Μ.σμέ .·Ξη7πα2882ψα&22αν αι|οπ , ιἰ@ί|ῖω Ρ”

]"Μυμξ·ά|ί , σ`:4ι‹ε·ϋυυι?ι αιω4:α2αϊ.κβωκω τίπωεσυφΙ::: Ε:
ΜΜΜ ίπΐ&σωλ'1]Μ!24:· .ΐΡϊούβΠξΒΒΝπήψξε βίκετατ. ω:
426:ων]φαϊΜο #8, Μ:: -σ22εςιιι##ΪΦ›ΪΙ-##ἈΐΙΜΞΜΜΜπσ βιαι
1όάδΜτ ψ· δρέΜο , =ιζιβτυπ:ία φααξβιτακιμα φανει , μ» .·ωρώ
ω ι·ιέΖοαά·αιωΙίαη . .13;#‹›·ω:2‹ι+ωωε» -α,·2ίωϊιϊ ·Ναπωεω ι/2 .Β

ποσα ΗΜ , °ταπφαση Μκιωκπ:ο , κσΪυπ_ Μἰ£ι1ὸ·; ?Με ύ· ··υΙΜΠπα..
:ωοπω,·ύπ:ΜισήιΉ (·
'- .Δ
_ ' · ··ν ·~
· - Μπα; Σ5€6.=ΒαΙιοτ οέ!άοΜυττιώγ-ωιιππἀοςιϋἱἄεωἶΗὶε·πόΒἱε διέ

(Μπα ηιζιοτπτΈοτιτωεπι ίου ΑΜοαΜ76φπτ ,ηιισίεΙΒ6α·ςυίδ
ᾶτισαΙἄεετ€··ᾶἰἐἰ:ιιτ , .ΐεωτοτείΙ, Έπου €ιιιτεπι@εψ , 9112 "νΙπω..
ΕΙΞτει· 'ΌΔΙὶά:ι =εετιίει1τ1ιϊ,·ςιιὶει·τμιεὰιτπ- ε:ΠεΕ1ώ:ιπΙΞ νὶττστε_ρόΙΙ6τιτ`,
.-1ἰ ρτσΠτοπται·, ηιιειωυΞε πωπω ?ϊ8ηεΕΠάφά10ΈθΠΙΉ11ΡθΙ'6Η «ά
Δεωτικ,α:Ιε ΜΒΜ ποΒἐεττἰιῶὶὲι8ρΡροτωπὶὺεέΙΒΜεπάιιωηιιοδ
(:21οτΞεεοπι ἱωτωη ησέέοΜτυοΙιιετς·ποπΡοίΐιππιιε, ηιὶἱΜπτ

Βοπέτ:ιω'ΙΡΐοτμω·33ηζώΜΜΒι , ”Πμε.5Ράι:Μμω :ρπτφοτὶριπεηιέἰπέ
κεΙΠΒο.:8ι:.ιε. πωωουτω Η Μοτιιω @τα Ατ:εΕάεπτξ:ι τείετή πο
κηο;υβέατ, · ~ Η "τὸ , 'Φιξ Ώε1ο:=οβ, ἀπίἰςατΠςοωωστὶο #8ε
‹πἔὶτατἔἰο , τοΜεςμιει5;έω νε Ματ Ἀςεἐᾶεηςἰι'Ω:ὶΙοτιαετἑΓε:τμτ.

=(Βεκκιαάτϊιοδυκπ φάω Μαι ΐ1όάα;2. 5τά ΑΦόβ€πήΠΜ88παε μή·
τπετ6.πες£ὶὶέ,°πἱἰἱ ωὶἱἰἐἰεφάϊὶφό αδωσικ62τιιτέηυΦωαοΜε2ωω ω»
εΙὶὶτιιπωτεηιιοῳιἘ ΙὸΡὶτἱ ἱσπὶεϋΙὶ, παμε έΙ«·:ΠάΦέ5ΡΜτιιε , θ. @υψ

ωἐἱεἄ=£άὶοιἰε ιιοϋοκιε @Μη ;τιοφιο ςιιἐεΠιιυζπιὶΜάΙείσετε Θ:: ψ
7 αιπτἐ·ἀἱκέὶτιιτ,ςιιἶιω ηεὶτει*ὶ ὶτιειριαπω
ΜΒΜ!. Ησεσ5ρὶεὶτιιιιω .ιιηιιε18ήΙειΞΙοτυω :ιεἰωτἱοϊί ιι6Ι;Ξ; Βι
πιοεσΚετα:··.( ικα &ΗΙ:ιτοτ) @ώ τοπιπιο‹ὶὲ παρε ῇρτοΒἐΒἱΙἰτετ αι,

1ο:Ι8 ρω ό0τ8ττε αρΠαι:εωω. Νεωω , ·ηπειωιιΞεΕεωω;ιιπτφ
πιιιΙ:ιπι .ΕΕ!;τιιοΐατεϊπτ66Ιιιω νίέΙοαππιε , θα ὶτι :ιτάεπάϋυε αιὲΒοτιἰ

Βιιε , ‹αοιιΙίοτὶιι€τε , ·ιιιἰᾶο.€ἰοπεπτ9ιιαπιὰεω , ηιιο.Β «Μπα Μα:
.Π1ίιε ώίξ:υττετεπτ , ·σΒίθετιιειτιιιε , «πω» πωπω 2Μετοφ -, νττὺπι

ςιιὶἀΐῖιπὶΙε <οπιώΒιιε, ηπα ΐἱτιἐ Μα άπε:έ|ο[6υπτ , ©0Πά118ειτ , Ή!

Ηπα πιιιΙΙιιε -·οΙὶ·::ι:οπ[ρὶειιιιε παω :: ΐιιΒιι€τΦω -ίδΠ0θτ -, `Ι18
στά:

@Με αο.Ιϊαιιι φΜΙοίορωιπά πτἰοπεπι 'ίεᾶετί ,

Η 'αιΙσπεπιτ.8Ψώ
-; Η»ΜΙΑ:
ΑΜΠ.
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·γ κι·

«ΜεΔ άΙΒάατο
φαω: αιέΕ
ΔΔ· 3 ·φιξιπι
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1):ιικΙ. ΑΜιιοεπάει ιύάτιπ ώ ιιοτττετὸ :πάτε παώ οἱ Μπι

Ιικτιιώμς οοιι1οιιιω , ° ι αει€Ιο @πάσα “παπα ἔἱπ€€ΙΙἱ80πΐειιτι θα
ι

αι

παο

0@::η:ῖο @Ζωα .

. :εη::Βιιε; :η εΧρ::ε::::οηε :ει::ιεη Νιιτι::ιε (!π_:7ιω :Μΐπ|κΔίαθίΙ::
Φωάα›π θ :ο8πη/ξ·ε:ιά:: πω:: νοΙιφ:α: , ν: α:ε:›ει: (::εε:ο Ι::›. 4. ό::
-Ρ:η. :ηςιι:ι ναι, εοηίεέ::ε :εΒιιε ηεεείΕ::::ε, νεειι:ηε8ο:::ε, :ιο

-ηε::ε·ειε Ι:Βε:α::τε: Ροί::::ηιιε ν:ηε:ε) :τη Γεηί:Βιιε Βάση ω: ::::::οηε
, ΜΒε:ε ηοη ::εΙυε:ηιιε , ν: ηε:1ιιε ::ιτ:οηεε Με ίεηϋ:η:ε εΧςη::ηηιιιε .
.φειρ:οΡτε: ορ::ηιε :::οηη::Α::::οτε:εε Μεταρ:η::Β.:.:::Β ::ηε:η.·:Μ
;ά::Ρ:ἔολογ:αυ ·τωμαθημα·τι

` δώ: έ: :::·πασσ ο:παι·τη·:έου ού): ε:: πο::

μι: :Βρυση ::λ:ω. διόπερ ό:: φυσιΚός:: ·:ρω'πος . ο?πασα γο:ρ 700:: ::
φύσις ἔχει δλΙω . Εκπέ:'α άσιτυπίπε:ίο »ια:ϋεωα:ίεσ πο:: ς/: :οι

συικί!π:: ε2:€επέα , _/:ϋίπ ά: , με πη:2::ίσω πω: Μιά” . @στο
[ μι!!
ι··ΐ:·Ε::
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Μυπ . Ιάε::εο :η :ε:ι::η εο:ροτειτα:ι::η εοητε:ηρ::ιτ:οηε ο:ει::οηε:η
ει:: νιιΙδα:ε:η ρορυΙα:επηιιε ίεηίιι::ι ειεεο:η τηο:::ιωηι :η:η::ηε τε::
ε:εη::ο.ιη άπο : δ: εη:ιη :>::γω ρ:::Ιο:ορ::α:: νο:ιιιτηιιε , εοηίεη::ι
ηειι:η ε:: ε:: :ιη::η:ε ε:::η8: ηο::::ε , :μια ΞιΓεηί:Βηε ::ει:::τη ίιιητ,:ι:
:1ιιε::ηρ:εΙΤ::, 8: ε:: η:: :με :ηεη:ίε::;ι Επι:: ρειιι:ο οεευ:::ο:εε °
Ρεη:τ:ιιίςηε 8.:1ε::τ:1ε :ετιι:η ρ:ορ::ετέτεε:η::α8:ι:ε. αι::::εί:,:1ιιοά

.Ι:ηιιεη:: δ: :Μο :ηεαιΠοί::η::ε:ιιτι:: ε:ιιίάε:η ΓΡεε:ε: :ηετ::Πατη:ο
::ε:ι::η, ηοε:ηηο.::ι:2 ()ε:τε τηε::ιΙΙιιηι:ιιίιι:η, νη: :εΓ::::ε::τ , :η:

-:ξ·:0:·:
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`ε.τ-·ω
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"η
..
.

:ῖ;

:ή
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.:ε,~

ηο:ε:η:η ιηο:ε:η εοε:τι1:: Η νε:ὸ :ηε:ο:εΠ; :ηοΙεε :ηετ::ΙΙ: ΗΕ,
__ ιιιιίιτη ίε:::::,·:ιοε,- ντρστε:ίεει:ηά:ιηι Γρεε:εηι 8:ει::ι:ε, ::ε:ηε:8:
. :η :Πο ορο:τε:ε: : Μ:: Εο:τε :::εε.πηηε ηέη:ειιΙοε π1ετε::ο 1:ςιιεη:: :τη
:η:ίΕο: 8ττιι1:0:εε εΙΤε:,: δω:1ο:ειη :Παω ::ςι:εη:επη εΠε Ι::ηρ::::: πιο

.τ::.ΙΙο 8:ειιι:ο:ε::: , Πει:: :ηπα Ι::ηοίιι ε:ει:::5: εί:::η:::η Μ· δε :::η»
Ρι::::..5:ιτιε:8:τη: εοηί::::ε ν:‹:ετιι:, :τα νο.Ι:::ε :η :::::ιεπτε Μετα:
:ο18η1ειιΙοε ει8:::::: , ν: Μ: :ηοτι: :ερι:8ηεητ , ηε Μη:: :ηετ:ι:::
€ταιι:τε.εάεο::::η: ν:8εηε 2:ερ:::η:ιτη:, ει:ε1ηε:ηιηιε:8η:η:.. Νεφιε
. ο::ι:::ηπα :::2η:ίε::ε ε:ιΙ::::ιίιιητ , . :ιε:ε:ιητι:: , νε:::η: ει:::ι::: :Πάμε

.:11:Μ:;; ηπα τω:: ειιΙ::::ι ίεη::ηηω: , ηι:2η:::ηη8:ταητα:. Παω::

απ: :ΜΜΜ τε: :::Βιι:ηεη:ι:::: :ιιρρεε::::ι:ε μα:: η:::η:ημμιο:: Με

Ωετει:ΐε::ε :ΡΜ νε::›:ε Βογ:ε :η Τεη::ιιη:ηεε::αι μπε: ·Ν:::: ίεό:.
_·1ζ. Ι.Πιιόρ:οίεέβά :ηςιι:1:, ηε:ηο :η::ε:ηΒ::η:,: ΓεηΙ:Βιιε εΧτε:η:ε

_Νιτ:ιι::: ειρΡ:::ηε:ί::8:ό.υπι η:‹:ε:::: δ: :;ε.:::εη-Βιι:ιιίεε .Με ω::
νίςιιεςιι:ιςιιε Γ::8:ά::ρα:τε;::νε:η: 8:·::::η , ε8ρ::::ηε ό: Α:εα1:,ηπο=

ΠΠ:: Ρ0ί:€2:08 Φ:1γ:η:ί:::ε η:::::· :ι::υά:::έη:::εε: , ::1::έι::: : φα:: ε::
Υί:ιρηερ:ο::υάηε) ·:η:ε: Γε εο::ι:η:Πεε , ηιιΠἐ :ητε:ρο::τει :ηο:έ: , :είε
1ηιηεε:η :ιειτ:ιητ, ειεητηηε νεηε:ηεητε:«Νοτη:οςυο:: Ωω:: ε8ο

:100εκρεηωεωνπωηε:επι., ::η:οε-Εεωφ:ε; άαΒιι:ε, χερ1:η.Ιειιη
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@τι οπο ΙοπΒὲ· ιιιἱτιιιε οιιὸπι νικι:ι ΙἰιιΒιιΙοτιιπι Ισπίτει ίιυει:ιτ 1 & ρε
ιι€_ Βιιττιιτἱιπ 5 ·ιιιίιιΒι) :ιπιοιιΙΙιε άιέιτιε :Βετο τοπτιπιιτηπι ,μάτι
άτ :ιο Η (Σπιτι: πιω! Μπιτ! ίοτττ ,, οιιἐιιιι ιιιιπιιίειιΙιιτιιιτι πι εοτροτἰ-.
Με ρπττἰιιπι ιιιιιΙτιΡΙτιτ δε εεΙτι· πιστα; . ΕΚ επιπι !ιοτ ντι·ιιιιι , 8: τι::

ιρία εκρει·τιίιιιιιιιε; οιι:ιππιιι εοπΓιιΓ:ιΞΙΙ:ι δ: τοπιοι·πιιο. εοπιπιοτΙο
@ποπ , τ:ιιιό.ιιι ετιιιπι @οι πιιιαιιιειτ , ταου: τοπιιττειιττ: , Γεπϋπι

ττιιιιτττοειτ; :ιο τειπτιεπι , ττ'ιάτΠτά ,ο ετΙΐειΒιιτ . Ηπα ΠΚ . εξω @Η
τα: τιπιτπάιιπι :ι πο το.ποιι:ιιπ_ Ριτιεπτε ΡΙιἱΙοἴορΙιοε πω άτιιάτ:ιιιτ
ΜετιΡΙιγΠοι
ντιιπιιιι·
τττπιιιΙο
, παω
Βειπιπιετιιπι
:ιτιιιιιπιεπτο
πιοτιι
, δε
, παμπ:
εμού Ι:ιτεπτΞε
Ρι·ιιτιετιιπι
νττἱτατἰε.
πιάπτιοπε,
ποιό

ω Ρτοο:ιππ:ιπι τ:ιΙιάοιππι δρἱτἰτιιιιτπ :ι8ιττιτιοποπι 2 βιιτιεπιτ τ:οεπιτ

τιοπιε επ πωπω άΙΓειρΙιπ:ιε τΙιτίο.ιιιο περιοιπΡΓιιΐο πιο ριιττπι , Η
!ιοε άτπιιιπι ιιιττΙΙιεειιιι , πιώ τοι·ριιε 91ίςιιοά ιιιω.Ιτίτττο , οιιὸτι

@ειΙιτειτοπι , “ απ ποπιεπ οι @πιο , πο τίπτιοιιτοπιι:ιρΞειιμ τ:ιιιίέζ=

Ρι·οπιι&ιιπι ττώρι:ιτ9 νοεειΒιιΙιιιιυιιιίπιοάι Παπ ί:ιείει.πτ ί:4.τιε , δι:
ττιωτιι Βιιιιτιτι Πτιπιειιιε τΙορτΙΙ:ιπτ, ΠΠ “ο _βωιρ·σωπ: ι·οπέα.τ,ρ·ο
“Μπεν ραπ, ντ τιιπι Ροθτό. Ιοοιωτ, οΡΡιάο1ιοττει!ιε , πα: ίειοιΙἑ·
τιιΙιειιιι·ιετιιτ ρι·οιπρτιιοπιιπι .
'
- Μπι. ΡτοοιιΙάιιΒιο , οιιιτοιιιά οιίτιιι· , πιιαΙτειιποιιε τίτ , τσιπ
ει·ιιοπτεπι τειιιίιιπι Ιι:ιοτειτ ι Νατυπι , πετοΙΐε: πι, :πιώ π, ίιτιιτι:ο.ιι- ·
ίπ επεότιιπι ιπάιαιτ , Πε οιιοά τωιιιιι τα , πια Μάτ οποία , πε

πιοιιίττετ . Οιιπιι€ιτιιτ (πισω , οι: ιπιρίιιττι τιιιία()ε.Ιοτ επ. , νιε εβ
Βτιεπάινπει Πι: στους αιτιεπι , οπτ·&ιιε νετὸ αυτι ιπιιΙτἰρΙἰετε «πω.

πιω οι: ιΠο ρι·οάιι·τ ντιππε παπι Καποτε οροι·τε:τ- ()ειΙοι·ιε ιρΠιιε κια
τυπιιτι , οπου νιιἐ εέπειτιοιιε πωπω αουτ· ορττἐ τ:ιπτειιπ .επτάι.ιιιιπ
νπιιττ:ιττπι πάπιιπιίτιετ; πιω εφτά οικία & επτ(:`τιιιιιιι τοπίοπίιοιιτ,
πιτ οι τειιίἐ ποιά εΠιτιεπάιιιπ Ετμτοίριοιιιπιιιε , δ: «οι άΜπιιΙΙΒιιε ,,
πως επτέτο. ίσια, επιίτ1επι (Σπιιίπε ιπτιοὶπιιοττίτπτ . Ετ οιιιάτιιι τι;
ΑτιΠοττΙτ Μπι. ίτέτ. ι 3.πιιιιεθ:.;. Οαἰω· ιιιοιιευιιἰἰ «Μ» αὐτίκα , _/δι·ί·
μι: :οκτώ @το , οι π.: ι·ωμψω; ά·σ0πππ!ΜΙΜ : Μπι νετὸ , Β

ρΙ:ιτττ , τιπιτειριιοε δ: πι:ιπιΕτΠ:οε ως” τωιιε ιιάεκπιπετι ίἱπ9ἰΙ›
Ιιιτιπι νοσειιιιιει νοοιίοιιτ καιω πιο οίτοπίαι·ιιιιιι , οπιιιτε δ( Πω
€ιιΙοε οκ ποσροπότ·ιτ· , ηπα! ι8ιιιτωι 9 Βιιτ 5Ριιιω ( Παπ παο

νοτειΒιιΙπρτοιιιιίευθ νίιιτρ:ιτει εοτροπι Ρττω.άσιττε Πιο επιφα

τω· πιοτιι . Ιιι τα!τιι.·ι ιιιιἰιιρτ_ ιιγροεπιιιτο , @πω πικαπ ίοτιι:ιτι
ιΒιιιΒιιε νεπεπιεπτιίιειπταιιιτι·ιτ φ Μετάιοει Ιιπττει τιτιταιιιτιιτ ;Ιιοπιο

@ποιο Μπιτ τ @Μπιτ Μάιο 1ιιτιιπι και ειιιιιοι· πιοΙΙιτιιτ ι Ηπα·
. Μπαιδε άίΙειιιίιιιιι Βιιτιπ·τιπι τιιιιωτιιιωτ ιμιιω νἰπι ΡιιτιΙΙιπιιιπ
.
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Βξβττατίο. @Μπω- ,

›

..

ΞττΞναΙξιτΙο,Ιιἰάτιτεειι,ιττεΓεἰ`ω ΡΓμτεεττατιιτεερετωἰίἙεε·, ίεά ΕτκΠΒο.
4..Ή.-. . .-.?
σεε9-€_
.°-· ·.·4 ν·

Μ, Ξττ νττετττ εοηετείεω1τ_

ιμττττιιτ._ Υττειιι6 ττοττ·ο.Ιτ`ιιε «αμε ω” με Ιοεοτιιτττ νέιτΤεττιτε-εΙΕ
ςετει»,θ νεΜεσα;τιμ1τΣεπτετ18ιιΙσεεττυπιεΠεάνω ,_ ἱτι ΞΙΙανετὸ Μ

-.--Μ_. _.

μετζιττττ εϊεττετ,_ Ματ ετἰεπτεοιττττιιιεετἰε_Ιοεἱε, πετιιτεάιιτείεττ·Βιμ

.Ί.
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_

Ώτ!.
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Α-ὸιΜ"ο.ω-.η=Δ-_ο”~-Ιό=Δ-Μ_

εντυπω,εεχνε1τςιτεθεΙιττιιτττ.. (Ξε[οτεπτ.ειιτετιιΠπτΡΙιεετττ εϊενιιὶιιε
κ

.;-.._
-Ϊ
ντζέ
''°'-€°
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-,_Μ,..
1ε__ι.;_.
.Ρν,
:
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τι-· .

τε

τεττιρετε.τ1τμτ, @τι εοπετετ:ει; τϋΠΒΙ

πτηάτ-,ε.ητεειι12.τττττ1ΒΥΡοεαι1α11Μ ιιιιτεειμειττι ιτττεττετιιτ, ιΙΙιεοπτιι1-.
ε1ξΒττττετττΠετί, ΠΒἰςιιεζρῦζὸὶῖΙῖτττἱΙεττι, ετιιεΙΤ Ρτοτειιτττ , ίαΒιιΙτι
εθτἱττΡΙ1Πο[σΡΙττειπτττοαΐτιιιετιεττάτι._ @Με τττω.Ρωε- εοτιίΒιτε
νΞὸετιιτντιΞειιττιεο.ΙοττεΙΐε-εΙΕετεπάτ
άΗΒττττΙεε
οτἱεπτιιτ
εθ`εάιιετ. ._
_ Δ · ιτιοάιιττι
τ β
_ , ε1ιιειττιιιϊε
υ
_ Βιιι1εΒ_ ΗΜ; ἱτο,_ε(ίἐῖττρτοτττρτιη νε τεεἀἰΓΡιιτατὶοτιεττοττ ετζε:ιτ,
εοττΕείἱτωεΒῖτττιαΒΩτἰεστππεε :- ΡετετιάεπτνΞετεΠοετ·εκ Γιτβτεεϊε'ί[ ετι
Ιρτἰτττειξετἱιϊ επεατωτττ ό.τ_ΠϊττττΙτεμάττιεπι :: ἰὰ'τμιοἀτιιἔἰςιτοςιιὲ εεττ

οε,
-.φ
Μ·
.το
με·
:.Ώ-.

εε!βοηε ΙΞε@ΔΠἰιτττατιιτ·,_ εὸΙιτιε·τε.ττιεττεκΒΙἰε_:ιιττΙιιιττ ΓιτΡετεΠε-, νἰ
.ε-ε.- _._. _

ἀεωτ--, `ειιώετταττρπεεοτιτϊη8:ιτ μα ιτισ.τετττε ῶΠἱττιἱΙἱτιιὸἰτιε . Ε;;
ιττοΙετττΒτεε·, @τα ρτοροίἱτο. Πειτε, εκ ττττΠεατέϊ ατά ΒΧροτττε
Β; τιοττ οβίειιτε_ (Η τιΙΙἱ_ τττε· ίεΙΙο › εττΕΙ:ιττατε- πιο εοίΤε «Με,

άετετττ-.

τ

.”

Ε.

Μιιιτττ_ (1ιτσΡτετάί;τιτ8_εε-τττ€εώτιιειιτττὶτιε , & φωεντεείΕ πάτα
.τ

"·Μ..

68, νετ ρτττττζτιττέ ὶτι εοττίρεεειιτττ νεττετἱε_ ,._ ,Γιά ίε·.Ιιιεε ρ-τοάεπ
τω, τιιιΙΙιτ5κΒιεττο ,_ ειιτι1-._ιτιετττεττι :πατα Γιιεττε ρΙο.πΜιττε Με
. .-.”·ωσ·

εττωε._

`

_

ζ.

- Πατάς ΗγροεπιτίΕΕ :Μετα ἘττΞειι1ἰ3_τείεττ;ιιτττεουεΞΡἰο,εμε πιο
Βτ1ττ8τε- ίιι:ϊ_ οττωετττ ίε_νετΓατιτεεωρετκπτεοτροτάΙ:ιτεζ ότιιετΠε , ἱΒἰ_
' ερττΙ1ττιτ65;εεειττττιπτ ._ @την ἱΒξτιιτ:· πτεἀΜἰε_.ΙἰἱιτεΞεεἀΒεετεατ·- Ιπτ
τηοτημ1]ανξΒεμ!ο_ε0ΜΜε
εατετὶε.. ΡεττΙΒιιε, @τα
τΙΙο
τω
Βντσε:ωτττ· ἐ ΜοϋΠεε_ΒέτιέευΙΕεμττε
ΜΜπτοπεπτάττειατεπτεε
, Δώσε
Ρωτ
=«τιιΙ;ιεξπτίζτιχεειςτεκδέἱτ·τιτ3ετἐπτττ:·- ,: δ: ίετιΠττι εκτιιτΒατιτ·, @Με ίτιΡετ

Βασετιεο Βιιτττετε ρεωτιι8_εΧΡιιΕ6» ατεΐε2Μ Επτετι.ε ΜΦεπὶιττ Με.
@ο ρετβτττιεἰβιτενετττἰε εΧΡοΠτε:ρετττετεκτεεο.πτιιτ·,3 .ά1ττττ ειιιτττΓυο,

τττοτττ_ τεττμτΙΤιττιειψετττοττέ- ρατττειιΙ.ιετ ιιιτεΙΙἰτ ; , τ1ττωτ.εωωιωτ. δ: .
ξτττρτωίοτμτττ_νεΒ16υε._ττοκτο$1Ρττττωτ1181:ιτ·,_ ττεφτωττ1ο τω, τη
εειττρε.τῇε,ν_τετττεο,ΓετΕεεερατε8τσ._ ΝεςιιεαΗτευσ8ττεελ ὶ8πὶετιΙτ

ΜΜΜ Με” ίττυπιρετιτε8,, ρεεΦωτιεπευε:ετώετεε, τιιὸὶτετ·

απ»τεττεΐτρεεπτΜεφωτπτυπαπΗ, τυττετιι€τε.6τω ε: εκτετιιιιιτπε
μ1;ιτέττττώττε11ετττ-,_ :ιτεμτε_άτι ττττετ30τ:ΜεάτιΠΠνευτεε ,. εμιὶεφιὶά.

ἔἑτιιε1θε εοπτ2αΜά_τεάν.ΜεττετΠΗΡΦἐ5ιὶτιιιετιἰιιτιτ-, Με Με,
ε ·

#

εαπ,

|

·'°

·

»ο Βάσια -

Σ!) ~·

@οι ,' :πιώ νι Ιιιτιιιιι ει: τεττἔ ,- δ: ιιὸιι ΜΕ ·εοιιει·ιιἔ ιιςιιἰ τοδόΙιι1
τετιιρωιτιιπι :ιό άιιιιτιειιι ειόειιι€ει.ιιιτ. Εειάςιτι νιάεωι· ΜΚ ·αιιιΏιδ
τικ ιιοπιο1Γο , ·ειι ιιιιιιιο αιΙοιο, ιιιιιΙτο ΐιιόοϊε ιιιιιτι:ιιιτ6ιιι @επτ

:Μαη ιεΠιωιι ωιω απο

Ρι5ι·έιιιιε φωτια ΡιτιιοΨτι: -, πιώ

ηιιοειι€ΡΕυα:ναττετὶειττιιειρἱϊ_νιιέεμιτι ιιἔτε,ιιιιι ΓΡιτιτιι ιιι-·ριι1ιιιοιι€;
·ιιιιο1τιιι·,νεπισιιιοτιι οοιιοιτι ειιιιιιιΙτιιαιιιιιι·,& διΕΕ”ιιίιιιιιμ;ιιι€ιιιΕπι

ωφιωιι :ιξςιι:ι.ιιτεει ρτο:ιιιιι€ ἐΙιιτιιιιτειιι Βιβ€:ιιτο -Ιιιιιιιοι€πι Ροι·Ρφ
τοεοΧρτιιτιιιιιτ.
| .η _ ' . .'- ~ Ν.
Δ Ωω. @ιό νετὸ τοιιίεττ ί8ιιιι:ιι!οι·ιιιιι πρωι ,η @παπι , @μπε

ΪτὶΒοιετἰ8ειιε ίτ€18ἰἰὶ5·ΒτιιΩ&Ϊ ζΪϊἰᾶΒἔ1Ϊ8ιιἈἀΜΪίΓοωΙρΓε ωεσ·ωσΠεω
ει.ιιιιι6 Πεκι1Μοιιι άιιιιΜειιιμε,-_ντ ειιιιι κι ιιοβτιιιιι @πάω ίσως»
πιιιε,·Βε Βιι8:ιιιιιιΩ .Μπιτ @το ,ηιιοιἰ οβάιιι·ιιιτ ,·ειξιιΤ;ι, αιμα Διοι
Μιι6ιωεω οοιιι:ιΙι;ιϊ , Επι. τιιιοιί1ιιιτισ€εειέΒιιις1ι!ιε ι€ω1ιιιωικιιωΜη
[€ΡϊίΐΒθτ?

-

-'

°'

` Σ·

·°

.7

,

.°

Β.ιιιό. Ναι ι·οόεπιβ:ιώ ραδιο αισ.ιιι @έα ιιιτιιιιι· ιιιφΠεΓι:ετε

·ετοόΜετιιιι: ·ςιι:ιπιιιιε ετιιιιι·8ε ιιτ8ἱΠα: 2ιςιι€.ιιι ιτιι[οβει ΉΒιιΐιιε ? νι
ίεςιιιιςιιτ , ηιιοειιιιςιιε ΠΙ:ιπι τοτε;Πΐί·ΙΒ& ω:Ι·εοιιωειιιιστιιιιι ίἱ8ιιω
τιιτιιητροε α·πιπι €ιάιιιΗΤο τ:ιΙστε ιιιοΙΙιιιι Βιιτιιιιτιιιε, ιιοιι τ:ιάςπι το.

πιειι αιΙσά ειι9ιι€: Ιιιιιιιοτί ιιι€ΒαιέΦάΘιιτιιι : @έφη ι @μποτ ·ηιιέάειιι
ίιι:ιρτε Μικτά Παει ιιιττιτοΤιμιο τοπικμιττιειι1εε £οιιιι:ἔἱῖ; Ώ ΜΒ

ρτοροι·τιοιιο τοξροιιόεειη Με ιιιιιιιιιε Βιι:1·ιτ ; (ϊο.Ισι· νετὸ , ηιιοτιιιιι
·εοπροτιιιιι μετα ρετιι:ιάίτ , Με;»Ρτο νἰτἱΒιιε εσπιιιισιι€τ . Η :ο απ?
:επι ηιιοάοιςιιαίετιΙθ ςοιιιΡΗι·ιιι εοΠιάιςιιε ροτάι , Μι @το ιοάιιιιῳ
@σε ίιιιιιιι ι:ιιιιιΠΙο τοιιιιιιιιιιιι:ειι: ιιιφΙΙιτιιόιιι€1τι: Άτ Όιι1οι·,ηιι€ιιι

ιη εοιιιιιιοιΞε :ι8ἰτατἱΓςιιε ι€ιϋειιΜεοιιΕ&ει·ηιοώωιιε , ·:οιεεζιιιιιιβ

ΙΙιιε Πιο πισω τειιιιὶ-Πἰιιι:ιε μιττιςιιΙειε.όιόιιεΕπιε , παμε σ,8ιτειιιε,ιοΐ

απο Βάι εοπιΡτεΙΙἱοιιὶ ; ΐαεἰΙῖἰιρ ςιιὶρρο εοιιιιιιοτειιιιοιιειιτιιτ,ςιιι5.ιιι
ΡιιιεΓεατιτΞει . ΦοιίΠ νε!ιΕπιειιτιοι· σποτ ι:ειΙοτ, Μπι ΐοιίιτιι ιιιιΒιιΡεἱίἔ
ιπιοε ατα Ροι:ο5 πιοιιἱοἐ ώΙεις;ι.ιςε χ μι εισαι τσιιιρτςἰζὶοιιἱίμτἰε ει)

νετίιιιι ετιιιιιι=ιτσ.- ριιτι:ιειιΙ;ιε τοηιιιιιιιιιι·::6ι:|δε3.8ι;φ.ιση Μ; ε:ιτιιιιι
ιιαιιιίο1ιιτο Ιὶςιιεἰαὰιιὸιιῖιιιιἀςιεςιιι ι;ςτιι ; ςιιειιι:ι.ζιιιοάιιιιι_βιιΕγι·σ
·ι:οιι6.ιιειτ:ϊ--ετιειιιΠ ιε;ι;τιιιΙΞοτ εφε:
; _Βιιιγςι[ειΗέρι ρο.τι:ιώι] `

τετιιιισιτε@οι ,δε ώ Ριπάιτιιε ΒΒιιτἐ ], . νι Γ:: ιιιιιίσειιιιιοτι σβέιδ ικά
ΦοιιιΡΙεόΒιιιτιιι· ; ἰἀοειςιιε τωιεει ΡαιιιτἱοτὶΒιιε δ:ἱαιι8ιιὶάἰειιἰβιιε ι8τιβ

Με
ὰ.#ὶωιΦ ι· (Μι
τι °τι.ϋυΜο
ιιἱιιειιιάσ
@Η›@τι
ΗΜι>οπιιιιιι
*Π Βιιιιιιιιω”Φωτ
› Ποιξηέ>1ΦΜ
ιιιἶιιιιοεσισι›
%

@ται «ω. ΪΒεΗἔ·›ἔ Μια Μι ω ειιΜΜαειπωΜοιιωτοτ ι

..ιι .Δ-.

.

Ιιωσιιικιι:ιιισ.ΜπαΜςηφια!ΜΜ δρι:ιτιι€ωνιιιι Βιι;ζωιιβ
ν: · 1

°

.

ι

.

ι ι_-·

ε
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ἶ·°:°

θ

> Β[ο·ωτίο Ωαύπα.

€υποείοεπε Πι @Με :ΠΜ , εμΠε. ραττἰειιΙω νοΙατἱΙεε-ε.Β ἰἔειἰ

·-ξ:

Η

Π..

ειιΙἰε εΧεὶτετ:ιε :παμε :ιἔἰταταε , ΙειιὶΙΠττιἔὶ νἱ ὶιιιιἱεεω ὁἰιιοΙ

.

1ιιιπιιτ.

ί

(Σκιά. Η:ιυά @Μοτο ,ειιιἱπ`ο.Ιὶςιιἰ Πςιιοτεε με: :ιΙΠε ΕιεἰΙἱὺε ΙΒΙ

·. 3

ιι:ιοτιιτ Πι ἱιτιΙἰτιιττι εε.Ιοτε ντΒεπιτε : (αἱ Μ εοπτιι18οτε οι Ε8ιιἰειιΙο

Π Π* ;: *Ψ

πιω Π:Γε εΒἰτειτμτἰιιπι ἰπιριιΙΠοικ: Ρεττἱ€ιιΙ:1ε ΓεπιΠιτι :ιΒΠταΙιεπιτε , μέ·

· '
'

Πωσ ε1ι1ε.Π εκ ειιπι εάάιιάει·κάυ&αφιε Παπ ε!ιαΙγΒεπι,ειιιτ Π:ττωη,
αυτ ετεοπτιιω, Πι ίεοΕκπι εοττιπιἰκιιιἰτ, που νικὶ οτιπκε νοεο, & εοι1ε

ἐ

Ισπίιι,ειρρτοΒαΒιιπτ.
:

'

-

Β:ιικΙ. ΜιιΙτο επιΒἰτἰοΠἰιε ρΜΙοίορΙωι·εωιιτ , ςιιλκτι νοτἰτετἱε

:Μπα ροΠιιΙειτ , Π οτιιιιὶιιπι ειΠεπιΠοποπι ειτςιιε αρρτοΒιιτὶοτιεπι :μια
^

δ

ὶιιίὶετιι·ε.ε άεΒιτσ.ττι €ΧΡ€&8.τ€Π1118 μ $ετἰε εΠ , Π , «μι τιοΒἰε Πι το·

θ

Μπι ΡΙιγΠε:ιωπι ἱπιιείὶἱ8ειτιοπε ΡΙιγΠεὲ ρτοεταΙιοπτιβυε , τιιιἔι Μ:
εΙηιιανει·ιτατΙε ειΠιιΙ8ετ, ειεΙΙιοετοι·ο νοΙιιετιιιτ , ΔΗΜ Ρ1°2ὶιιὁἱ€2τἱ.”

ι

ΒΡίετιιιπ. ()οετοτϋπι Παπ ειΕ› ειιἰαίἰε εόΙ1[ζιέτιιώπε ΙτιιΒΕιτἱε ρε:τοπ-'

_ ·

άιιωτιοι1ώνοΗτωεεοπΠΙΙιιιπ, Μ. οσε :ιΡρτοΒο.ι·οτεε ίΠἐΠτε Γρο
τατεων.ε, ηιιἰεοττἰε ςιιἰΒιιίάειιπάεΠΜΜΙΠιιςΓεπτεπτΠε ςιιέΠειάοΙΠ

ε

› ξΠ

'

·

2

δή, δε εοΠἴεοτειτἱ, νιΠ ρΠἱΙοἴορΙιειτιάἱ ττιετΠοε!ο ειιιεἰΙΙειτιτιιτ,ειιτ

ήΪ

:ιΙ:Πτει6ϊΙε τετἱοεἰιιειτἰοιιἱΒιιε
Π: ἰεΙπιάιιὸυπι
ιιιαπεὶρἐτιιιιτ.
@επι
ἰπὰἱεαίὶἱι,
θτάάοτιἰεε3 ἱ8ι1ἰευΙοτιιττι
αυτι Πωἐ
εοωρειτειτἱοπεκιι,

5·πω
σε
πω·
·.

ΠοποπιιΠηο ρι·οΒο:·· Πεπἰπι ἰ8τιἰειιΙἰἰιιεἰάετεπτ ἰη εοτριιε Μ. Πι
..

:

Πω οπιπεε ιπἰιιἱττι:ιε ρεττἰειιΙειε άΙΠοΙιιτιιπι , ντ ιιιιΙΙο ρΙετιὲ πρωι,

3; Δ
:
·
4

11εςιιε ἱηυἱεοπι, παμπ ου.πι :1Π]5 ἰιπετἱεᾶἱε, εορυΙσ.ι·επτατ,ίοτωί
Γε·ο:‹ἰΙΙἱ›τιιω :ι8ἰτετἰοπε ·άΞΠψετεητιιτ ρειττἰευΙεε, £μι€π12.άωοάιιω
:ιτΞάει 8επτιὶπιιταριιΙιιετὶε €τεπι1Ι::.ν€πτο ετΞειιιι Ιειιἰτετ Π;ιτπ€ ΔἰΠῇ
εἰιιπτιιι:: Πε, ντεεο ςιιἱάεπι ιιτΜττοι·, ίιιιππιτισνἰατοτιιππ Μεσιτι

Μ».
Πω«ω.ω.". .Η

μ|
~.
Τι,
ή
-..

»

·

Πιοάσ , ιεΠἰιιρ ἴοΙἰε αιΙοτε εκεἱτιιηωτ πιἰπιιτὶΙΠπιἰ νἱειτιιιτι ριιΙιιἰΪειι·

η
' .η

Β: νεεἱμπ να ειΠςιύά ΙιιιἰΠΠιιο‹Π ΠειΒεττιιιε , ἱπιὶπο ίοττειίΐο τα:
ν!ΧΗιιιάεπ1,ςιιοά Πι οττιπὶει Πιο. ωὶτιἰπισ. ΡΗγΠαι εοπιτπἰπιιτιιπι-,

η

τιιΙπΙ 2άτι1ἱίἱιιιτ1Π2Β€2τ εΧτι·:ιήιιω 5· σύ εοε8ιτιειπεπτιιτ ρΙιιι~.ι αιι
πἱπιο. Μ ιςιοΙεπι @φαω τοπΗειπάειιη , :πιο (Π @ΠΜ Μ 8ειιιιε :ιρικ1
Π08 οππιἰπο Ππκετιιπι τερετὶτιιη αι Πε ωάτιίω:ιτιιπι ΡεττὶειιΙειτυπι
ΠΒιιτειά ντ τιιιΠαΠιιτοοτριιΠειιΙα ειιτιιααι, 8: ςιιαΠ πωπω, φαω
Π: νἰεἱΠἰπι ειρρτοΠεπάσ.ι1τ. (Ξεττἐ Πι ΙἱςιιοτὶΒιιε , πεεΠε τατιτίιιτι ,
ι1ι1οε εοπιροΠτοε ιιοιιἰπιιιε πάτώΠιιιτι Ιιαβετε ΠιΙεπι , ντἱη :ΜΠαπ

'
?
°
·
› έ:

το αυτ οπγΠισι:!ιατο , Πτά ςιιοε-ωεκἰωθ ΠωρΠεεε ΜΒεωιιε , καὶ::
: ° ειςιιἐ ,ΡειτςἰόιιΙἑιε ο.ΙίςιιαπτυΙιιπι ι:οΙπετοτε ΠιάΠ:ατ @και εκ άερΙετο

'Η

γαίερωό:πιε ,· απ: Πι 81οΒιιΙαπι εοπίοπτιο.€9. Μπϋειτιιω ΐο1ίβ ΜΕή
4-..μέ

`

- · Πε τω”.

.

°

Π;

Ρτειιε ροΡτ ρΙιτιιἰιιιτι ; Φειρτοτιτοτ πιο τω τοιτιοτὲ οριἱιιατί εετιίετετιι
εκτίτιτιι:ιτιττ:ττιιτ:ι εοτιίρτειιτε τιιιιτιοτιιττι ρ:ιτττειιΙτε τ8τιτειιΙοε ττιιττιι
ίεετι, ντ, άιιιτι εοτιιττι ιιττττ:ιτιοτιο ιτιιτιοτεε @εχασε ρ:ττττειιΙατ , εκ τινι

βατ τιιαἰοτεε εοτιίτ:ιτιτ, ι:οιτιττιοιιετιτιιτ, & τιιιοτΙαττιττιοάο τιετοι·

ςιιετιτιιτ , :αφτο Ιιιιτ:ττιτιιτ, εμού τετἱειτἱε Ρετ νἰττι ντιεττιττΙιε ίοΙ
ιιο.τιιτ πω. ιΙΙ:ιτι.ιτιι εοττιρεττεε, δε εὶ τωτττιτ , ειιιΠ:ιτε εο!ια:τεΙιτιτιτ ,ι

ο.ΒίττεΙι:ιτιτιιτ, Ιοτ:ιιιτιτιιιε ο.ιτιρΙιοτοττι ΙΗιεττοττ ρΙιιτὶιιιτι τ8τιτειιΙο

Β"Δι-μι
..ε
·-Ε--Ω.
ηΩ-.-- ι.*- - ι

τιιιτι ε8ιτιιτιοτιτ τοΙιτιτιιιοιιτεε, τιιοΙοττι ρτ:τίείεταιιτ τιι:ιτοτεττι . νι›1
νοτὸ ιιιιΙΙἱε ἰτι σ.ιιοΙ:ιτιττιιιτι Ιοειιτιι ίιιεεεάττιττΒιιε ἱΞτιἰειιΙὶε, τεΙιτιιιο
τιιιιι νἰε ὶττιττιἰτιιιτ:ι ιιοτι οττιτιἱτιο τε·ριι€τιατε νει!ετ ντττιιτι εΙ;ιίτιοατ

τερ:ιτειτιττιιττι ΗΜ ΡττΙΗτι:ιττι θειιτ:τττι εοτριιΓειιΙοτιιττι , φωτ ντιεττισ.
τα Ιισ.ιτι:ιτατιιιτ: είε Νετιιτει νοΙιιιτ; ΠΠ ρι·ιττιίιττι ττιἰτιἰιε εεΙστττετ

ει€ίτο.ττ; Ροίτιτιοτιιιττι ρειιιΙατιττι ττιτετ σ.ιι€ιτίτι:ιε σοτιοΙιτάι, @Με ροτ
τιιιτιρετε τιζέτιιιετιιιτι οΙοιιιιιτιι ττιωτιττιτϊ ίτιΙτεττι εκ ρ:ιττο οττιτιιτιο ειτ

ττωιτ. Εκτιιιο ίιτ τιιιττιοτττττι , Γετιίιττι τοΙιτΙιιτ:ι. τετιτειιΙοτιιττι έτει
τιιττοτιε, ίτι€είοετε·, ττετιιττι εοιιετείεετε, δε τα ειτιτίτιιι:τττι πιοΙετιι
:καινε ιζ'οτιτιειττι ταϋτε ροΙίε, τω τω ρ:ιτττειιΙ.2,άιιττι νιτροτ ττεττιτ,
τ:ιτΗθωτι16ττπτ,&Ατί2 τιΙἱὸ άτίΠΡ:1τ:2 : τ; ·μΐρ ά·τ·μΐς ι)ίδα·τος διάΚρσ·ί;

ἐςτ. ?φωτ Μίκι μα: έάπεα:ϊτι Ολ ειιτΑττΠοτοΙοε Πτι. τ. Μ€2#
τεστ. αιρ. ;. τω. πιώ. (οι :τρωει Ιεττὶτιοε ἴιιτιιττιει τ. τ:αρ.4. ΜΒ ττιἱ τ. Ναι
ιτ:τςιιο ιδτιτοιιΙτιε Πτ:ι.ιτΙτιτι;ι ετιτ2.τιιτ ρ:ι.τττειιΙ1εΙίηιιοτιιττι,ίεά ατε Ρετ

ιιτιάε·ιιείειΙΙιετττιττιιίεετ , ιιτττιιεΞι εςτετιε :ιιιιιΠ:τε άτίτταΙιττ, τω εται
άτττι τ”ειοιΙτζιτ, ε.Ι.ι:3.ε νττὸ :ΙὶττἰεἰΠἰιε, τιτοιιτ Με Η: άττοτειιιοτι τα; τεΗτξΗ
Ρειτἰιττιτιιτ.
·

Οτει.ά. ΙΠατιιιτιτ:ιιτΙιττε ΐειιιἐ αιιιι Πι.ιιιίτατε, τιτιιτιιιιττιςιιε τι ττΠ:ιτιτ,
ειιιιτι και ςιιείἱοτι οτ:ιιΙοε ροτιετε νιάετιτιττι ία! τιεΓοιο ττιτοττιοτιο
ι:ιττι τιιττι ὁ. ρτιττιτε ΡτιτΙοίορτιιτιε τιιάιτιιοτιττε οιτιιιία Γιιίρεέτα ΜΙιετο
εςρι , φωτ νοΙΙειιιτοττιτιττςιιιοι·ιτττι ΡτιιΙο(ορτιοτιιτιι ρΙτι.ο.ττ:ι. τεττοΙο
τσκ . Ιάτ:ιτεο τιατι Βοξ: τ:ιιιι&ιιτιοτιε τη· Μα όττ·ίατισΙο ίετιτοτι.τιιιττι,ντ

ΒιιττιοτὶεἑιαιΙοτεἰτι ν:ιροτοττι ειττετιιιατιτατιτ:ιτειιι τττβιι2.ττι ττιιιτιτί
ίἱοτιι τ8τιται!οτιττιι τιι άτί8τε8ειταε· οιιιίάειτι Ιιιιιιιοττε ριιτττειιΙ:ιε :

!
τ"
-·

τιιιειίι εοτρειε :ιΙιτιιιοά τ:ι.τιιττι βατ ττἰΙ τιτω εΙΤοτ , τιιι:ΐιττι Νικ!

ετΙιετττε εοττιιιίοιιΠε σοτιίεττιιιτι ἰτιτιιιιιείεοτε , ιιίτιετιι νοτὸ €ΧΡτ€ίΪιε
ττειιί:ιτι.

'

απ!. Οτιττττιο τιιτοεοττιιιιοιιαἰε τιάιιετΠτε οσε, ςτιἱτιἰἱτιιιἰά ο»
τετιιιε τιιτιιτιι θεά οιτιίτιτιιατιτ , φωτοτιιιε οιττττιιιτ·τι £οτΡιιΪευΜ ιτι
ατά Ροτοε ειιττιτττειιε ιιιτιιττιείειτ : ιι:ιττι & :ιτιάε 8ΙεΙιτι εοεΙείτοε επτα”
$τι.τβ€πτωτιιτ, δε μι.τιιε ττυίτιι!ωτινιτιοτττιΙουτππιτιιτ8ειςιτι τιο· .Δ

-

_

1

3

τμ:

τ1ι5
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_ οφππω
'.2πίαΜ. νοΙατιιεε:ιο ιππι
εατιπείεεπε
πιΦ παι·ειε ιιιιιτ
, παπι Ρειττιεα!ειε

ι' .
- ι ι
`

!
ι
;
°

.κι

εαΙιε επειτειταε τιτπαε :ιειτιιτεε , Ιειιιιιιιιιίι νι ιιιαιεεπι ιιιαεΙ
ιαπται·.π

'

(Σπιτι. πω τιαΒιαιπ,παιπο.ΙιπαιΙιπιιοτεε μια απ πάω ίσι
α:ιπτατιπ ιι:ιΙιταπι ε:ιιοτε νι·8επτε : Μπι εοπτιπεει·ε ει: ιεπιεαιο
τατπ ίείε επιτ:ιπτιαπι ιπιραιίιοπε ριιι·τιεαΙ:ιε ίεπίιπι ποίττ:ιιιεπτε , πο·
ι·ιπιιε (μια ειε εαπι :ιτιάαθαι·ιεόαετ:ιπαειιιπει ειιιιΙνπειπ,ιιατ ίειταιιι,

. |

πατ πιπεπταιπ, πι ίεοιιεπι εοπιπιιπαιτ> ποπ νπέι οπιπεε νοεε, & εοπ-.
ίεπία,:ιρΡτοιιιιΒαπτ.
·
>
ι πω. Μα1το ιιιιιΒιτιοιιιιε ριιιΙοίοριιπτειπιιτ, παὸπι νει·ιτει.τιε
ειπα· Ροίται:ιτ , π οπιπιαπι ιιίίεπίιοπεπι σ.τπαε ειρρτοιι:ιτιοπειπ παπ

ι

` ιι ιαιτ:ιτπιιε άειιιτπιπεκρεότατειπαει δ:ιτιε τα, ίι,παιποιιιειπ τε

ζ
ι
.ἰ
ι

:πω Ριινίιε:ιιαιπ ιπαειιι8:ιτιοπε ιιιιγπτε ρτοετεάιεπτιιιαε , παει. Ιαιπ
ειιιπα:ινει·ιτ:ιτιε είπαμε, πάιι:ετει·ε νοιαετιιιτ , πιιιιΙ ρτιειιιόιε:ιτιΜ
τιιίετ:ιπτ. ()οετετιιπι ίιεατ ιιι› ειπιπιιε εοπίαεταάιπε ιπιιιιιτιε πετεπ
παπι ποπ τα νετιτ:ιτιε εοπιιιιαπι , ιτε. εοε ειρρι·οοειτοτεε Γιατι αίρε
τ:ιτειπαε , παι εεττιε παιπαίάπιπ·άειτιπετιίπαείεπτεπτιιε παει ι Με
ει, & εοπίεετιιτι, νπι ριιιΙοίοριιιιπάι πιετιιοτιο :ιπειΙΙεπτατ,σ.ιιτ
ειιιΡττειότιε το.τιοειπιιτιοπιιιαε ίε ιειπιάαπαπι ιπ:ιπειράταπτ . @παω
ιπειιε:ιίτι , επιιοπετε, ιππιεαΙοταπι εαπι Ιιπιἔι εοιπριιι·πτιοπεπι ,
ιιοποπιπιπο ρι·οΒο: Ιιεπιπι ιππιεαιιιπειάει·επτ ιπ εοτραε πει ιπ

'

ία:ιε οπιιιεε ιιιιπιτπ:ιε ρσ.ιιτιεαΙπε άιιίοΙαταιπ , ντ παΠο ρΙειπε ποια,
ιιεπαε ιπαιεειπ , πεπαε εαπι πιιιε ιπτει·ιεετιε, εοΡαΙει·επτατ, ίοττπί

ίε·εκιιΙοι·απι απιτειτιοπε τιιΙΙιρειιεπτατ ρ:ιι·τιεαΙ:ιε, παεπιιι.ειταοάαπι

π

πιώ. δειπιπατα `ραΙαετιε πτειπαι:ινεπτο ετιιιπι Ιεπιτει· Βο.πτε Με
ειαπταε:
δε, ίοιιε
ντεπο
παιειεπι:ιτοιττοι·,
ίαπιπιο νι:ιτοταπι
ιπεοπι
Μαιο
,ι πείτιαο
εσ.Ιοτε
εκειτιιπτατ πιιπατιΠιτπι
νιειταπι ραΙαιίεα

·

π,

α. νει·ιιιπ νικ ειιιπαιά ιιαιαίπιοάι ιιιιΒειπαε , ιπίπιο ίοττειίίε πε
νιιτ παιτιειπ,παοτι ιπ οπιπι:ι ία:ι πιιπιπιπ ΡΙινίιεει εοπιπιιπαταπι ,
τιιιιιι ιιτιπ·ιιίιαιπ ιι:ιισεειτ επττ:ιτιαπι π· τω εο:ιπιπεπτειιται· πιατα :πι
πιω πει πιοΙεπι :ιΙιπαιιπι εοπΗειπειπιπ , πατα (ιι παπι π! πεπαε :φαει
πω οπιπιπο ιιπεεταπιτερετιται)· επ ίιτ πι-ιπιτπ:ιταπι ΡεττιεαΙσ.ταπι
@πατα τ ντ παΙΙ:ι ιιπτ εοι·ραίεα1:ι εατα:ιτιι, & παιιιι ιαιαπεει, παει:
ίε νιειΠιπι ειρρι·επεπάεπτ. Ώστε ιπ Ιιπαοι·ιιιαε, πεειιε ταπτιιπι ,
παω εοπιροίιτοε ποαιπιαε ατιτπιιιαπι πωπω ίειΙεπι , ντιπ ιπειιετιι
το :πιτ οιινίειεειιαιτο , ία! παοε-ιππιιιιπε ίιπιριιεεε ιιιιι.ιειπαε , ντιπ

· πιπαιι ,Ριπετωπ- ειιιπα:ιπταιαπι εοΙικτετε ιιιεΙιε:ιτ πατα ει: περιετ0
._.-.

ντιίεχιεπτιεπε , πιτ αι πιοΒιιιιιπι εοπΕοιπιιιτυ. ιιετιιιιτιιιιι το1ιπ ΜΒ
Ιιεπε

Ί

· · σε δαίοπτ.

τ

'

η;

Βου ροη ρΙιιιιἰειηι ; Φ:τρτορτετ τησ Ματ! τετηετἐοΡἱηατἱ εεηίετεττι
οττίητησ.ητετηΜ. τ:οηίρτειιτε ηιιιηοτιιτη Ρ:ιτττειιΙτε τ8ητειιΙοε ὶτητηἰ
ίεεττ, ντ, ό.ιιτη εοτηττι ιιἔἱτειτἰοηε τητηοτεε ειΠςιι:ε ρηττττ:ηΙ:ιε , εκ (τω
Βιιε τηαἰοτεε εοηίτειητ, εοτητττοιιεητιιτ, & ετιιοἀετητηοἀο άετοι·..
ετιιεητητ, εαυτο ΙιιΧιιητητ, ε1η:ιΠ τ€ΗεΧἰε Ρετ νττη νηεὶηιτΙὶε ίοΙ
Μπιτ σ.τ&ο.τΙΙσ.ττιπι σοτττρει€τ:ε, δε ὰ ετητεττε , ετιιτητιε εοητιετοηετητ ,'
ειΒΩταη:ιητητ, ΙοειιιηςηεαιηρΙτοτσητ ΙἰΒετΞοτἰ ρΙυτἱιιιη τ8ητειιΙο

τηιη εεἱτεττὶοητ τεΙἰηςυεητεε, τηοΙοτη ρτείείετ:τητ τη:ιτοτοτττ . νι›2
νετὸ ηιιΗτε τη τιιιοΙο.ηττιιιτι Μακη ΓιτεεοἀεητὶΒηεὶΒηΞοιιΙΙε, τεΙτετιιο«

τιιττι νἱε ἰτητηἱηητα ηοη οτηητηο τεριι€η:ιτε νο.Ιοε ντττιιτί οΙ:τίτίοα:
τερ:ιτττητάιιητ ΠΜ ΡτἰίΗηειττι Η8ητ:τητ οοτριιΓειιΙοτητη , πω:: νηείτιει
τη Ιτατη:ιτειετιιε Με Ν:ιτιιτε νοΙυττ:; ΠΠ ρι·ττττητη τηἱηἱι.5 σεΙστττετ
οιεττειττ ; Ροί!:τηοάιιτη ρο.ιιΙ:ιττητ τητα· :ιηειιίΠαε εοηεΙιιάτ, φπα ρετ

τιιτηρετε ιίέςικ:ιημ άετττιιητ τηειΧὶτηἐἱ ίαΙτετττ εκ μπε οτηηὶηο στη
αυτη. ΕκεΙυ.ο τη ηιιτηοτει·η , ίεηίἱτη εοηἱΒὶτ:ὶ ἱ8ηὶειιΙοτητη @η
τιιτίοηε, ίττΒείεετε, ττοτυτη εοηετείατο, δ: ἰη ετηττηιτ:ιπι πτώση
παμε Γοτιηειττι ταῦτα Ροίϊε, ΜΒ ετιιε ρατττειιΙ.2,άιιητ νιιΡοτ ετ:ιητ,,
4:1τΒΕΟ:Ζω61°τητ,&8.1τ:2 21Ιὶὸ ά“ΠΡ11τΞ τ ›; γεἶρ άΦμι`ς ύίδα·τος διἄΚρσ¦;

έςι. ?πριν Μίκι αιμα τΜΨφιτευ ή, ειττΑττΠοτοΙοε κι). τ. Μττ#
πω. αρ. ;. τη!. τηεά. ίου :τριτη Ιατἱηοε Γιιτηηηει τ. ε:ιρ.4. Ωιητηἰτ. Νοη

τωεμιο τ$ητοηΙιιε Πει.ιτ1ττηα 2.τττωττ Ρ:τ.τττειιΙ,1εΙίηιιοτυπι,ίεά απ» Ρετ
ιιετΙσττείετΙΙτε ττηιητίωτ , ιιτττιιεΞι εςτεττε :ιτιιτΙΓεε τττττωτιτ, :ι!τ:τ.5 ετώ
άοιη ΒιετΙΞΕιε, ειΠε.ε νετὸ ὸὶΗὶ‹:ἱΠἰιε, Ρτοιττ Με Η: ἀετοτ·‹1ιι€ττ :τη τεΗοάτ
Ρ:ιήιιητιιτ.
·

Οπα!. ΙΙΙο.Βιιητιιτησεε Γειηἐ αυτη ΐιι.3.ιιίωτο, 8.ηίτηι1ττηι18 η ττΠ:τητ,
όιιιη τση Πασά ώ οειιΙοε ροηετε ντάοητιιτ: ία! ηοΠ:το ςιιοτηοάο

Μη τητη Στ. ρτἰιηἱε ΡητΙοίορητττ: τηὰἰτηοητἰε οιηηἰετ Γιιίρεάο. Ι1:ττκτο
εςρτ , φωτ: νοΙΙειιττοττιηττςιιτοτητη ΡητΙοίορηοτιιητ ρΙ:ιάτει τεάοΙε
πω; . Ιάεττοο ηοη ΗΜ: ειιη&εττοηε τη Μπι: ὸτίεεηὸο ίοητετττταπι,ντ
ΒιιτηοτἱεὲεηΙοτεἰη νιτροτεττι 8.ττ€ηυ:1τττατττ8.8:€τη τττωτιιη 3τηιητί

ίῖοηἰ ἰ8ηἱ€ιιΙοτιτη1 ἰη άτί8το8ειταε οτιιίάετη ηιιτηοττε μιττΞειιΙειε :
Θωθ τ:οτριτε σῶμα! παταω· βαττ "τη :ιΙτιιό. οίΐοτ , ςιιἔιτη Μα!
-κ-.==ν:-'εν-πι

2Ιὶεηἱ5 εοτΡιιίειιΠε οοηίεττυττιἱητηητείεοτε , ττίττετη νοτὸ σημείο
ἀ€ηἴατἰ.
Παπά. Ορτηηο των εοττηηοιιετίε σ.εΙυετΠτε 60ο, εμιἰ :τΠςιιίά αν
@Με παταω Ηετἐ εκτΜηιαητ , ηιιεττοηιιε εκττ:ιηε·α εοτριιίευ!ει τη
ττΞι Ροτοε πάτηταοηε τητιιιηείοττ : Μπι & :ιττάε εΙεΙπι εω16€Πε8ε τιςιι:ιε

ί9τβ€πτωτιιτ, δε μιητε ίτι.ιΒιιΙαττιντηοττηΒητηπττω8εΜΗ η:
.__,

.

.

1

3

@τις

Μη!
Η--".-.

ιαοι-η-_

-ὲ:
ει”.
.ω-...Ημ. ,..
εω---.6τ1.68!
_. ..Μ-.ι,σ.-;

126
η η
Β:272εωΕυ @ρώτα .ο
_
ειπε πεπιεσ- τει·ι·:ιιιι ειπε Ρ:ιτιειιι ἰτιειεπι τιιτείεετε άιείτιιιιεη, νι: πρεπε
ιιι_ξιιιιιιιιτι-:ιβειιιιτειιι. Εοιι€ε ΓειΙιεεε ε.Ιιιιά είε Μετα άι&τε&ει·ιιττιι
ΕοττιειιΙατιιιιι-ζιητετιιεΙΙ:ι ειάιιιιττετε;:ετΙιετειιι-,_ εοττιπιιιτιε·εοι·ριιε ρει··
οιιιτιιο. οιΡΗιΠιτιι, :ήπιο είἰιτιἔείὶο-ιιιιιιιοτε· :ιειεττιειιτ σετιιετειτι :ι

Εοτιε εκε1ιι:Ιἱ ,_ εοεζειτιοιιε·ιιΠ.ιιιοτο· εΒιιιιεἱειιιἱιὶιε.ηιττιιιιιρειἔ, τει·
;.ς.;__η_ηξ;
-._:ω._.-,·._. ¦;_

ο σ-τ.ε·σ__.η

ιι:ε:ιιιι:· :Με ε.ττιειιίοΙιι€τειε
πε. τ ενιῖςῖαΙοεἰΖΕ,
ι, οι; ιιοΒτι·ιειεοιιιιιιΞετε
οτι αν ΗΠ10ΕμιιιτεΙΙι€ο
@η α
ειοιι:ι_ι€ι_νιιρΙοι·ειιι_
:.
Μ_‹Β.!.π.Φ.νο-.-.ιΜω·-Μ.·-.-&._

Ρτιτιιιιιτιίε ιιιΠιιιι:ιιιτ- ἰΒιιἰειιΙι ιιι·-:ιοιιιιττι,_ ειτοιιε-ηρετιιειάιιτιε, εο-ε
ήιιιιιοιιε-ιιιειιτΠοοε ΡιιΙίε.ιιτιιι·, οι ε.ειταιιτι11° Ρ:1ττιςωσε ι. Α1τ€ΠΠΠ:
χἔε'ἱἐ
·ιτοα··.-··.β'.
·~.-.-._._
η-

Ιιιιἰε_ἰιτιΡιιΙίἱοιιἰ_ εοιιίεοιιετιε. ε!ε_-,οιιοοϊ :ιομεεε-ρ:ιτειειιΙισεάιιιιι εσω

πιοιιειιειιτ ,_ ἑι ίειιιιιιεεωε!ιετεειιεπτεε ΙοειιιιιειιιΡΙιοτειτι οεειιρειιιτ,
ιτιοΙειιιοιιειιι:ιώτετιιΡιπείείετιιτιτ .. Τετι:ιιιιιι αι ,ε ειιιοει ιο ιιιτει·ιι:ιιν-ΜΜ-ι.πωτο
Μωωθ-Μ"ωτ-0->__
μ·-__

Ι; ιιιτεεοιΠιιιι&εω.οιιτε Ριιετἰε_ιιΙιιε.ἰιιτε_ιιεᾶα ,_ ποιίε·οδιτειιειειιι-ε

ειιΠ,_ ΓιιεεεεΙιε-ιει:Ιιετ εκ ετοκιιιιο εοτΡοτεταιιτἰΓρετ εοαιΡεείΐο ε»
ΡτείΤιιε :_ ιιερμιεειιιττι Ηετι.ροεείΈ, νι: εοτΡιιεαΙἰοιιοὰ ειάεπιρΠοιο._

ἴρετἰα: Γε εΧιὁΙἰε_εεε οιιιτι ΡτοΧιιιιιιιτι Γε εοτιτταιι€26_·εο€ατιιτ,οιιι:
'ϊ-'ϊ
ρω
°π.
·πσ·
μ·
-.-°ν
·_

3'Ν.
"'ε
.ί
Δ·
Ο··'
---.
-'η...-·
.-.

.ὅ
ο··ι-Φ-ο.η
η·._·ῇ.ι"η.6·ι

Ει1εειιι_ Ρι·οιιιι1Γιιιτι_εοιτιρτἰτιιετ· ειΠιιά_ ΗΜ εοιισετειιε._ Εις Ιιιε ττιΒιιε
Βιιιτιιιιιι_ε:ιιηηιι:ιω ειιιιίιι ειιτε8τεειιτιιι· ι:ιει;:ιεεπι ειςιιεε ,_η ιπιιιιιίΠο
ειιιιρρε ι8ιιιοιιΙοτιιπ1_είΐεθετικείε όιΙΪιιίἰοιιιε ρ;ιττιιιπιη: τετειιιιτι Μπι:
άΗπτ:ιτίοτιετιι_ εοιιίειιιιἰτιιτ ,η Πιεεεάετιτε εετΙιετειιιηιιιτετιι:ιΙΙ:ιη, πε·

°Ίμὶἀ·ἰΠᾶ.ΠΟΓ€ΙἰΠςΙιιαειιι°ξ (Βιετε-, Εεεε οι κατεί:9.εϊιοπιε- εοπτιιι€8.τ

ειΙἰειιοτιιιιι εοφιιΓειιΙοτιιιιι-:ιάπιιίΠο , ίἱιιΞ: νι: οιιιάειιτεεεάειιε , Π
Με νε οιιιεΙΞεοιιίεοιιιειιε ωι·ιτε.εειιι, Ιρίει το.ιτιεπιτ:ιτιι:ετιειιοείοιτι εο
εοτιίΐίΠε, οιιοάΤττιιιΙτιιαι_ΙοεξειςιΒιια ιτι:ιτει·ιε. οεειιρετ·,: ους Ρεο

Ρτετε:ι ι;ιιτεΓέετε·άἱεὶτιιι·5εὶιιιι :ιάῖαιτιρΙὶοτει_ΓΡατἱαιί-ε:ειιρΙἰε.ιε.. (Σιιιιι
@τα ιιιιτιοτιι εοτριΡ οεειιΡετ ίρετιιιττιερει· Ψ10ά·;ηΠΟΕιαι1;'ί_20 μο
εετεει Με οεειι ε: :Μι ω τιιοτιι~,._ πω; Με εειιε ,. οι ιιοιι

ἔοτείε Ξερω :κι ει.ιιιΡΐιρτ:ι ἴιιιιτἰει- Γε άΞΐο.τει:· ιι(3ι:;ιΙεξεειιε .. ιΣιιι:ιιιιάο
Φωεω-.εω Ρεεεὶε_ιιΙ:ιε_ αειτο.ιιειιτ :; ΜεοΟ:ιΙοε άιειι:ιιτ ειιιιί-:›.Δ τω
:κατω .
·
.

'ϊ-,

'Τ.
'· _

Ξ
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-ἔΦϋ:
ιμι”
_.
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Μ:ιιιιπ_ ΡετὸἰΠἱεἰΙἱὲ δε: ρετοΒίειιιτφιεεωοεΠ άεΒετεί5&ίοτιε·, ίπ·
ο·ιιιιτιι ιιεεε.εΙιιεττετιτεε οε!ειρΠτε&ιε:τ Πνετο ὶΙΙατιμἱιι·›νιιΙἔ;ιτειιι·_δε ~
ΡιιιΙοίοριιιε;ιτιι·,ντ τιιιἰΒιιίΗ;ιιτιΡΙαεετ5_ ρειττιτὶ νοΙιιει·ιτιε. , ιιιιΠιιε

ω. ειιιΡαεωειι_εωε,; οι ΙΜΒειιτα ιιοΡει·ιιοε ΟαΕοτεοιΠεεωτιο, ει::
ω” 1ιτιπιιιΠοιιει ἰιι:ἰιιιιιιιιιιἑι·είοΙιιτε._ ιιΒὶΜτ ι . (Χειρτομε:_ Με
Με εοιιι:Ιοεεειι:ιετιειιΙατιιω αι_αειειιο,ωωιπο ἱτι άπτετιι:ιΙΙεεεετιιε
ει: , . ΠιιεώΠιέ:ιεύε ρειτὶειιΙοε_ειιιιρΙΞοτειιι-Νοιεσ.τ1οιιεπι .Μαΐ Μο
πεπιειιι ιιιο1ειιιεκετείες:ιε 59 Με· τιιιεειιιιομεε ε:ιιιάειιι: ε1ιέ.τε.τιοικτ
-

·

ΟΟΠε

.
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_<τ:σπτΈπεπτ ωτεΈειᾶἰο, ςπαπι-ΡΙπΙοΓσρπΞεαπι γοεοπτ , πεπτπε8πρέ
°Ρετε πσίτταἰμτετεΠ; Πιτιε επιτπτιειΒετπυε, Πιτι·υπιρεπτψυε&εεε_

τατἱε τἱἔπἰειιΙὶεἰπεαΙεἴεατΠπιποτ , πιω δ: :ιΙιτΙιιππόο ι8πι πδιπστιιτ

ΐετιιετ εΒπΙΙἰεπε,·δε ἰπ Τιιτπιππ εβἰτ ειὸεὸντεπτετπ,ντ ποπ ΓοΗιτπ απ·
·εΙιιίςνἰττεἱε νεέΓειἱΙἰε παπα ·εΧπάεπτ Ιίε1ιιοτειπ, νει·πιπ ετΙ:ιπι επεΙετπ
ΪἰΙΙο Πππο :Ρετ τιιΙΠ επωωπιπρνεπτεϊτεπτεὶ ἰπ ε:ιΙεεπι νειΙεσ;τ()οτ
πια(Ποιά.
(Σττιπ. Νοπ-ἰπ ίο.Ιο ηἱεἰτιιτ _ πγροεαιιίὶὶἔϋι·εἱἔπἱευΙοε
`
,
_
| :ιἔἱτετοε
.
π·
πρεπε ίεπΠιπ ἱπ εΧροΠτὶ -Ιειτὶεὶε ραττἰειιΙπεὸὶεεπὸυτπ νὶτἱετιπ , ΐε‹ἰ
ντ ΞιΠιΒὶεᾶἱε :πιτ εἰτεπιπροΠτἰε ρτππὶεἰπεπεπυπ1,ΠόΗΙε1πιιεοΙΙαπι

Ρεπετπιτε ὶ<ἐπὶειιΙοε , ἑἰπππἰίεετἰ ΠΊποπ , ρ:ιττεε 0ιππεε :ι8ἰτει
τε νεπττπεπτἰἱιε , ΒιιΠ:ιε εεΧεὶτετε ,, τα Πίπα ετιππΡετε πι

Πιππππ ίεειππ :Ρεπτετ .τπρὶεπεἰο :ιττεπιιατειε Πτμιοτὶε _ρ:ιττἰ
εειΙΙειε.

.._

Παπά. Πε ποεπι1ΙΙιιε ιπἱπἱ τεΙἰπτμΠτιιτὰιιΒΞταπεΙἱ 1οειιε [Ώ επππ
.ΑΙεπ:ιΡεπίτυ!τυπι ἰπ τποττετὶο εοπτιιίυπ1,,ειτεΙυε ὶπ τεπιιίίΠτπιιπι
·ρυΙπετεπι (νιι1έιιε .Ιαραάπεύί!εω-, (ὶπγτπἱίὶα: ΑΜαυο! τΠεετεπτ)
ττάειέτιππ, δεροΠἱπετὶσετὶβτο·ττεπΠπὶΙΤι1ιπ, νειΠ ίεττεο :πιτ επ

_ρτεο ἰτππτἰττπε, =ειἰἰἰ8πἰε ίιιΜεόπιε Πτ Ρτὶιπὺπι <ε1πίπεπνΙεπτυε ,
-ὰεἰπεἱε Βταὰετἰκπ ειιιότιιε, πει'ριιἙπἰίεπΙἰεπττιπῖίεεπτυτ4ἰ8πἰειιΠ , κατ:
ηιπά Πεκ ε:: ΠΜ ςιιο.Π Βιιἰὰιιτπ , ·δε Ππιιπτειπ πιστω- ὶτπὶτετυτ, Π ν:ιε
ὶπεΙἱπετιιτ ἱπ Ειπε, ιπΕπΙτειπιεπ Πιιπιστἰε ἱΙ›ἱ ὸερτεπεπεὶἰτιιτ . (Μει
Ρτορτετἰ8πὶεωοεΡετ ν:ιΠε τπε:ιτιιε άττεΡετε νἰκ ·πε8ετἰ ὰ πιιοπιιαπι
ΡοτεΠ:.
_.
ν
· σ
(ΗΜ. ΙεΙ Πὶτ:ι ώ, μι· οπιπἰιι Ρετπιεεπτ &ττεπΐεππτ ἰ€πἰειιΪἱ,
πεεεΙΤε εΠ , ρει·ωτ,ρετΙερίπετπ,ρετ νἱττιππ , πποότοπιεπ πιὶπἰπιε

Ροι·οε ειόιπίττετε εοπίτ.ιπε εΠ ρΙυτἰπιοτιιιπ ορὶπὶο .

_ σ

.Μαιπ·. 'Θεώ πιιΜετπ επ νέτι·ιππ πω” (οι πιω ντροτε ρετῷἱ
ειιο ΠιετΠε εΠ πε εοετετίε εοπὶεἐῖιιτπ) γτππἰοτεεοτππὶ εκεεπ`τἱοπε τε
Πεε πω ίε νἱεὶΗΤε ειΠετιιπτ , Ρτοάιιεετε Ροίΐεπι: τω Ιειιἱ Πππρτιι,
πεε τπι1Ιτο 1ειΒοτε νοΒὶε ἱρΠε εκρετὶιπεπτιιιπ ·εειρετε ΠεεΒίτ. Υἱ

ττεειτπ ρπω:ιππ γ( εποε τ:ππεπ πιιΙΙὶεεΙὶεᾶοΡετἱΞ ἰποἱτειτυτ)2ιε1πἐ. τπτ
Ριιτεο @τα ίοπτε πειιιΠεΐ τερΙετε, ε:ιπιειιιε ΠεππεΙεπτἱΒιιε ·εειτΒοπὶ
ΒυεἰπιΡοπὶτε: νΒὶ.ὶΙΙιιΓετἰε -ἱπεαΙυετὶτ, τιιπιίοΙΙὶιππ 'Βειτιιεἰπετεε
ει: Ρτιιπἱε ἀεευτὶτε ,. ὶρίπίπιιε σ.ΒόυσΒιιτυντεετε: πετπιιπι τω;»
αιτιιΙεε.ρετεεμπεπ πίεεπάεπτεεεοπίβεΕετΞε , ειπε νοΒΙενΒετἰοτεπι

ΡπἱΙοἴοΡΙιππεΙὶ ππιτετπιιπ Τιιρρεώτ:ιΒιιπτ , @ώ Π Τοττε Πιἴρἰεε
Μ, επ Ητιπππιι1Μιίεεπάεπτεε Ππτ, ΜΥ€τὸϊι1ἶἱΙ2πτὶιιτπ ρτυπ2·
.4.
τιιτπ

θ`Ι'Σ8
"ῦἱπεττπτἰο`Φῖπτπ.
-ι·ιιιττι Ιω: εττεερτ:τ δττιρΙτε ΒιιΙΙιε Ρετ ιιιιιι:ιττι :ιἴεετιὁετιτἰΒιιἐ , ετιιέ τω:
-τε τιιίΠετιιττ8τιτε; Με εεττιιιτι είτ , εεΠο.ιιτε Μπιτ ΠΠεο εείΐο.τε

ιετετιει·ττττι:ιε ι1Ιειε ειτςιιε :τττιΡΙὶΠἰττι:τε τιιιΠιιε; αμα ντἰιιιιε ττιάζεπτιτ:
τ8τιιειιΙοε Βετο ττιττιιτΠ Ρετ ιντττιιιι=ιττι ειειττειιιι .
(Με. ετ ι8ιτιιτττΙειΒιιτιτιιττ8τιτειιΠ,&αετικε έιτιττιιίεετιτιιτ, τιιιτά
είτ , φαι ωττωω φετω!τωι σάἰιιἐἰπἱ.τ /αωἱτω @με ε||θ το
#214Μ/4εί!,π2 Με “Μπακ είνιι!!ία:9 ντ ίει·ὶΙιἰτ ΜτιαΙτιιιε τιποτα..
3, τιιιιιι.:4..
·

Βε1ΠΟΙ. ετ Γειττιιττι τιιιἱιιἴττιοὸἱ τείτιιώτιειιττι το Ρτοιτιρτα εΠετ, τιΠιι!
τιιε ρτοΙιιβετετ , τιιτττι ειφεττετιε ρτοΒεττεττι , ιιιιττι τεετταίε ΙιειΙιεει.τι
(Β:ιτιτιιι:ιττι, Η που τείροτιάετεττιΙΤετττοτιι ειφει·τττιειιτιιττι , :ιτιτ:ερε
τιεττετειιι , σ.τιτοττε πιω, τιοιι ἱοεττιἰτιει,ἔιιετἱτ τείτιιάο ., ειιὶ φετ
.

'
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ΜΜΦωε2%ε

ειιΙιιι:τι εκεττιΡτιιττι ίιιἱίΓετ : :πιτ , Η τιε τιοε ειιιτάεττι τιοτι ροπετ (Μιτ
τω , εεττε :ιεΙΙιιιε :ιττιΒὶΒετεττι, νττιιιτι ττιειτττιιι, ατιΒιιιιισ.τιΠε , ατι
τετι·είτττε τεΙτιτάο, τιιιιιι τιιτιιοτ, ω ίετιτοτ νίιιι Ιιτιιιε τιιιΒε:ιτ εοτιτ

Βειιότ :φωτο , τιεεΙιιιΙΕπ. ΠΙιτά:ιάάο,ςιιοά τιοτι :ιάττιοάιιττι να

Φιειτιειιτεττι τετιειιι Με ΓιιΒάετε οροττετετ, τιε τ::ιΙοτε τιιιιιτο :ιτιιιττ.ιτι
τιτοττιιτιειιτεε επτα οΙΙεε1ειΒτα Με ορετειτΗ Ι:ι.ειιιττε, ὶτι8τετὶΠἰττιο τιτ
άοτε εΙοτιιιιτιι ι·ερΙετειιτ : ττιεότοετι :ιιιτεττι τ8τιε τιςιιιιτιι ( Ρτιιτίεττττιι Η
ττιιιΙτει Ετ) ιιοτι ΒιιΙ1σ.τε ίεετιε εοτιτττιτ,>ιτ, ετττιττιίἰ τιι.ιΠιιιτι ΜΙΚ τε1τιι
άιτιειιττι ορετειιΙιττιι.
,
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Μετιιτ. Με φετττιε Πεετ ι εοτιίι:ετ τιιιττιοτἱε τΠθτο τῖἀεε: τετιι

Αιτιοτι ιιιιιτιιτοττιιιιτιὸ ιτιετοτΗΒί!επι , :ιιιτ Πιιιι1εττι ροττειιτο :

ςιιἱρ

Ρε ροτείι, ντιετιτειιΠετιιτ:τιιι ρετιτιετιτιτεε , 8τειιττι τετιιιΠΠτιιο ντι

:Η-σεΪτ”
`ν4·.<·Β._Ω°Ψι
“σ”
-”"-“·
' ·<- >,τ'

ροτε πι! τεττιιόιτιειτττι·ορετευ!ιιτιι νετιιειιτεε εκ εο τι:ιΙττιιιτι ειτεἱτετιτ ,
ηιιι το ίιιτιιεότιιτιι :ιτιιιειττι έτιιττιιίΤιιε Πιο ιτιιρετιι εοτιί!ιε:ιτ Ι8τιτειιΙοε ε
τιε εεἱ νετιετιιετιτι.ά εΒιτετιτιιτ , :μια οτι ιιε εΠετ ω ειτειτειιιόειε ΒιιΙΙ:τε;

τιιιο.ε δεότιίϋσί Μεινε Ιεό:ιττ νΜειτιιιε ἔτι εφτά εΒιιΙΙιετιτε , Η τιιιτε αυτι
ΜΜΜΒε:'
ε

τετοιο νε!ιάιίτε ίιιΠτετ. ·()οετετἱιττι τη νετ-ει ίῖιιε ειτιετιετι , Πιιε τἰόἙἰΙὶε>
.Πιιε ντττετιίττιτιιί8ττττετ8-τιτειι1οε, Ωστε ττιιιτιιτείτο ετ8ιιττιετιτο εστι

ίτετε νιττετιιτ ειτ εο , ειιιοά ειτειτ:ιτιε Βετο ιιτιιτιἱε Η Η:ιττιττιιι!ιι τη Με
τττιροΗτιιτιι ειττι8:ιτιιτ, Ιοτιτςε ειτττιε τετιιετ ιτιεΙιιίτι πινει, Ίιτὲττι Η
ιιιιΙΙο Βετο τ8τιτειιΗε ρτιιιιιεετιιιτιρετιτεειιτιΡεΠετετιτιιτ ὶιι νετ ; δε

-ίοΙΙιιιτιι Βετο ρτιιτιειε ειττίτιιιειΙο.τιτ τιωεωιω, ντ ετττιτε τιιοΠείοειτ
τεττιιτιι; παμε-εκ ντττεΞεορΜεττε τττΙΙιτεεττισε Ηετιιττιειττι εΙατιοτει.ττ8

νιιιιίτιιιιίτι-ιιε νιττιετ, ειιο.τιτιιιτι ἰιιτετΙἰτ, νττίιτιι Ηπα Ρετ ΒΙτιι1σ.τιτ
ειτιιΙΐο Ιτιττιρειότε θετττιττιο. ιττιριι!Ε·ι εΧειριειτιιτ ἐι νιττο , νε Πτιιιετιιτ ,
:κι νετὸ τρίἰ Ητιιιιττιε ιιιι1Ιο Βετο ό.ίτεετεε ειιιττιοιιεατιι.τ ντττιιιιι, νε τ€Πέ:·
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πιτ παι:ιειιι @κι εοι·ιτι·εταπι ιπ:ιπειιτ . Μιιιι :ειτε ειιιιιιιιπι ποπ ει! ;
επ Ηιιτα ιιτιραΙίιι εοτραιεαιο, παιιεεαππαειΙΙ:ι ίιπτ> ποιοι ρε
ιιεττεπτι ιτει επιπι ιιιοεπιιτειπρεποτε εοεΙιιιαπιιάιιιιππι 8ε πεπα
Με, Βοττιι:ιΡειιοτε εοπτιπαοτοτυπι ίοιιειαπι:ιιεπι Η:ιπτε, εοπτι

πιτ ρεπιιΙππι παιτιεπι οπιπιπο πιοιιιειιιπι ιπ ιιοίριτιαπι τείεπε πω:
ιπτετι οτιοαε νείτιιιαε ; τω πιο πειτε νεπταε ιιαιιιιιιιΠιιπαπι πειιαΙππι
ιπιρειιειι:ιτιπ ίιπιίτι·ιιιπ Ι:ιταε, πεε ρεπιιΙ:ι , πεε ιιιτει·ιπτεε νειιεε

Μποξ νιιιιιεταπτ, παιπ ιιαπιοτ :τι ιπτιπι:ιιπ νίπαε .ίαΙιαεαΙιιιπ
ρεπεττπτετ. (Μπι ιπιται· ιππιεαΙι ίαιι τεπαιτ:ιτε ίαρετεπτ ιιαπιοτεπι
παεπεαιιπαε , παπά ειιιιιιαπι3 παιπιΠιίε ίειειιιαε ιπίιπαεπτιπ :ιπ
παίτιιιιπιοε παοιπαε πιε:ιτα8, ετιιιτπ νιττι,παο:ι εαιτειοπαι πει·

πιειιι·ε πεπαεαιιτ ίαιιτιιιιιιιτιιίΡιτιταε (Σιινπιιεε ει:τιιιτι-τι. Ηιπε πι.
με ιιιιιε νιιίει ειιατιιιε ιεπι τείιιταπτ , ρτοατ ιπιρεταπι ίετι·ε νε
Ιειιτ ιττατπρεπτιαπι, ίείεπαε ιι€ιτιιπτιαπι ιπ:ι8πέι νι ιεπιεαιοταπι :
Ρτορτει·επ ιπιππιε :ι:ιτπιπιίιιιιτιοπε εεττι ετιιειιιο ίεια:ιπάι ίαπτ, ντ
ίεπίιπι ιιΙοοεπτεει8πιεαΙι νι:ιπι ίεπαεπτιιιαε ριιτεΒιειιιπτ, πε ίοττε
τιιατιπιιε ιπιτιο ιι·ταεπτιιιαε , δ: πιπιιιι νι ρ:ιι·τιεαΙειε νειίιε εοπεα
τιεπτιιιαε , νο.ίιιιρίιι ιιιταιιιρ:ιπτιιτι .ι:ιεο νιττε:ι ν:ιί:ι νιαο ιππι ει:
τιοΙιτ:ι οιι:ιαεαπτατ απο, παοει Ρίιι?ιώριιίσωπ , ίεα διιρίεατιιε νο
ΟΠΠ; πεπαοεπιπι ιιοε τιιπι ΕιιειΙε , πε νιττιιπι , ποια, 8: πει·

ιπεοπτιαπιι8πιεαιοταπιιιπρεταπι ιπίτιππιτ, πε τιιπτει νι ιπ νιτταπι
ιι·τα:ιπτ, ιΠα:ιπαε , παιπ :ιιι:ι&ι εαπεοιι , ιιιιιιπειιιιιτ. διε ιπ νι
τι·ειιπι, πατ ει: $ιπετιιι ετετἐ (ΡοτεεΙΙιπιιιτι ειιειπιαε) ίεατεΙΙ:ιιιι

ιπιεότατι ετιιιιιιοτεπι Ροτιοπειιι, τιιιιιε ειιιεπτεπι ίαπιαπι ιπαετίᾶ
ίεατεΙΙιι ει:ειριαπτ, ντ ίεπίιπιιΠο. ιπει.Ιείειιτ , ροΙτιποιιαιπΙιπαο
τεπι ιρίαπι ειιιιιιιοτειπ ιπίαπάατιτ, ειττὲ. πιεταπι, πε ίεατειιιι :Πί
ίτιπεπτατ.

-

_

Παπά. Ναππαιιιιι πο: Ιεια:ιιιτιι ίοΙεττιο. ιππεπιοιιΙΙιπιοιαπι Αττι
ειεπιιεοταπι Γιοτεπτιποτατπ ιππιεαΙιε ρει·αιαπι είίε νιτι·απι άειιτε
ιιετιιιιτ , ειιπι εταιιιαίεαιε ι:ιιιιιποε νιτ:ειε ιπ ιιγρετιιοΙ:ιπι ιιατ μια
οοιιιιιι ( ιιατ ετιιιπι ιιιιοιπιιΙε) ιπτιει:ιιε εοΙΙιΒιιτ:ιε ιπτεπτἐ ειιοπιπ

ει:ττειπιτ:ιτεε :κι ίε Ρτιπιαπι :ιεεειιετε οιιίεταιιταπτ (π:ιπι διεπα
τα Πεεεείεεπε πτ:ιαιοιεπι ίοπαπι τε:1:ιειιο.τι πα:ιπτιο , :κι εατα:ιτα

απο νεττιεεπι ορρΙιε:ιτο εικιεπτι ειιτιιοπε , ι€ιιιτωι εοπαει:2.πι τοπ

τιιπι νιττι ίατιετίιειεπι ειιιιιτειπτεε ποπιιαπι ιΠαιιιτιι ρετιπειιταπτ , νε
:κι εοπεπα:ιπι ίαρει·ιιειειπ νεπετιπτ ; πε τιτοιπ:ιε ιπττοτίαπι τεθεάαπτ
-ιρίει.ε ει:τιεπιιτιιτεε , παει: ιιειπάε :ιιειαεαπται, εαπι ιππιεα1ι οι! εσπ
εει.αιιιιι ίαρετίιειεπιρεπετιιι.ιιετιπτ , ειαίπαε ρειιτιεα1ιιε :ιι1ιιτο.ιιειιπτι

ταπε

εεε
τ··ε
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Βέβτωτίο .τητα

μια: ειιττη αειιτἱοτ Γοηιτε α ρετειιτΙ”α τηοττια τεά:Πτιιτ . ΑΜε τιιιοἐ
κιιιε ει:ρεττηπεηττε ντττητη ΞτειιΙοτε άΠατατι , νι ίτι€οτη εοηίτττη8τ
ηεΡτεηεηάετιιιττ, αὸεὸντ οτηηεε οιηηἰηο Ρο1°οε ·ιιιιαητιιητιιτε τητ
:ητττιοε αντττο-εκεΙιιόετειιετηο ροἰΪἱτ, τιιιτ ΡηγΠεαε ταττοηεε ΡΜ

εαη:;μ.
τα
αβτε=Π-·
·

. .ΙοΐορΙιαηάο εοηίεδταττνοΙηετιτ: είτο , ηοη αἀεὸἱατηρΙἱΐἱητροτἰ,
τη: Ρετεοε αάιτιιττι αυτ εΧιτιιηττηιιεηιτε ναΙεαητ -τιιιτηοτεε, ·ηετιιτε

φωτα: αεεττττητ , Ηεδ:τ οάοτεε :αΙτηιιατιι ειιτη τέηε·εο€ηαι:ισηετη
!ιαΙιεαητ, ηατη , ντ Ιοτιιιιτιιτ ΑττΙτοτειεε Μ. τἱε ίεηίιι·δείεηΠΒιλ
εαΡ.:. ηη. Οέυτ·/απιψ επανω· »Με ή , /α»ταβι αιωνα σταφοτ·επίσ άν
:ί κα. -Αηηοη φωτ ρεττττηττ ΐοτατηιιια άεετάιιητ τετιιτηεηττ Γστάεε,ρετ
ιιηρετητειι1τ=αηΒιιΜοτεε τηεατιιε νηἱΡοΙΙἰηΙ Ρατεητεε, εκιτιιηι ηση
Ξηιιεητηητ2
.'
· _

··Μαιιη ΕετιιΜετη ηιιΠιιττι ναίοτιιτη εεηιιε ι8ητειιΠε ἱττιρετιιὶιιτη
α8ηοίεοτ, τ:ιιτη.τη οηιηιΒιιεΗτιιιοτεε .ιηεαΙείταητ, δε ίετιιεαητ : δι
-ετιιυτι ιεςηιειιΙτ ΡετναΓτε 1ατετα , αυτ ίιιητιιτηι, ηοη ρεττηεατιτ δι
1:ι:αττΐειιητ ιητηε!ιιίητη Πτιιιστετη , αυτά Έαεττ ορει·ειιΙηττι, ντἱτι στη
ειτΗιε τητ:αΙείτατ, δε ΒιιΠετ αττιτα2 .ὰ Η ηὶτηἱε εΒιιΠιατ , ττα ντ
ἰαηιναίε εοητιηει·ι ηετιιιεατ, τω· ατηοτο ·ορετειιΙο ίιιΜιετεηε τετ
·ιιοτετη εοτηηετ2 φα τατηεη Ιιταητε ναίε ΙεητΠΠτηε εαΙοτεττιπ:ση
. @τη ΝτΠ τρια ι€ηιουΙτ ἰη -ορετειι1ιιττι τηειιττεητεεδε τεΗειτι αΙιτε
ιετττεηΙτεοτειιι·τιιητ -, αττιιιε Ρατἰτετ Ρεττητίττ τηεΙιιίο ηιιτηοτὶ τη εο
·νεΙιετηεητιιιστηηιηΙτα:ιητητ , δ: ΒιιΠαε -εκειταητ , τιιιι άετταότο ορετ
πι11οΞητατιταεταβειιητεε ὸιΠἱραητιιτ. Ρτιιίττ·α ηττηττηηι α εἰτειιιιηΗιιὶ
«ετη ττττ8στεεεαιιίαιη·-·οηιηειη Ρεταετ τιιιη τιιιἱα ιη @Μαιο ηγ
-ροεαηίτσεαάειη τοηττη8ιιητ ; τιιτη τιιιτα ετττει·ηιιτη Βί8ι.ιετ:α]οτετη

έ »αιτημα
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ηοη τατὸ τοιιετ, δε ηοτατιιτ ΡΙτητηε ΠΒ.34.·εαρ.9. τω· Μπιτ _/Η8οτ·ε
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πτα8πο πτε!ίττ.τ /ιιπτἰἰ ; Ρτοτττωτα ντάεΠεετ ί8ητειιΙοτιιτηεΧΡιτατιο
ηετβΗτηεΗτΡΡοετατεε5.αρτιοτ.26.ατιιιατη, τιιιαεειτὸ αιΙεΗτ , 8ε
τ:.ττζι>τιεθ:ιεετατιιτ, Ιει:ΗΕτηατη Ρτοηιιηειαιιιτ; τιιιτα Μια ι€ητειιΙοε
αηττηττιτ , τηιιτ &-τωιε αιιοΙαητ, τιιιΠοΙεητοτεεοητητττ. Νοηηε
τη ηιεηίάςιιοττώε ει:Ρετττηιιτ ρἰηιἐιιὶοταιιιἴειιΙα τηΠιεΗιίιε τετιείεε
·ι:ε -, »δε εοετεττε εριιΙιε ντι: τηοτιιεο ·εαΙοτε τετιεητιηιιε , αττοετεὶε
·αάτιιι·ε ίει·ιιοτεττι ιηεΙΤεΞ τιιτη ίεὶΗεετ ὶηεΙιιίἱ τετιτειιΙι ειτἰτιττη ηοη
-τερεττατιτ αυτ α τιιηέιτΞ .ὰ Ιεητσ1ιιιτηοτε, αυτ α τητα Ρι·οηὶΒὶτἰ.
3Ηαηει:εττειι€ηιτηΙοτιιτη τη ναΓε οεεΙιιτη τεΗειηοηεητ τηαητίείτατη
τίιιειιιητ Πιγιητεαε βιτειιιΙατιοηεε, ττιιιΒιιε 1η:τιιστ ω ρτείταηττοτετη
·ετατιιιτη ©Χ2.1τΞτω1°; τΙιττη εηττηιναΠειατετα ίυΒειιητεει5ητειιΕ πτε
τηιιαταειτηιιοτ3εΡαττιεπιτε τη ίιιιστεηιατη "τη Όὶτειιὶατοτἰἐ ραττετη
:|δἱ

εειιηι

Βε £Μ2»·α Μ!
@- Ι
@Πω εΒήΡἱπιιμ ὁεοτΪιιιτι τεΗαΕΜιτιιτ Ρώτα ειιτη ριιττἱω Κ ψ.
ω) (μπε τετιιιἱοἶεε Ραζτς› ἔεεἐΙἰἰιε ρεΡεττατιτ ὶι1 Πε1ιιοτοτη ἱ-ρίιιωμ: α..

απο ίἱτ ,ντΙιἰ2:, ΙιεθττεΙ1τμιο.πάο εκάιιιετίοταιτι 8ςηετιιιτι ΙηιιοτιΒιιε.
00τιΠετιιτ
Βια ἰτιετατιτ
, άεττιιιτιτἰτιντιιιω
Γοτό.εε ,_ .ΓεΡατατἰωἰτιναΙἱεῷὶιτιὰο
Ιἰςιι_οτεττι ρετίεέ`τἑ(ιιΒΕάειοτ·.
τεπιρ€ε€τιι.τ
Ηπα!
, δεΜ»,

1τιἱΙἰ<τετἰοτια ίΕοιππώϊ @οτ -τωτι.νωε8.€Γε.υΓοπτοτυω :ιεηικ ρο- ειιΙοιιτοκοπι ΓΡοείεε άΙ86τεπεξα_οΙιγΙαπι οοπιιατίτ ; ὶ8πεἰ_ νἱὰεΙὶεοτ,
ίρἰτἱτιιενειιττἑειιΙιιωΡοτιι:ιεειτιτοε ίοὶτιίἰιιιιαιιτ: Μ ὶτιΞοΙὶοε :Παω ,;·

9005 ειίΠάιώ. :ι8ἰταεἰοιιε ίστιΠ1τιεοπυπίπιιιιτπ:, :καμια Ρεατιἰίαιιτ ..
Ι:Εοο·εικτοπι Ναντ; οριιε Γιιἰεἰιπὶτατιι: Ατε. :ΠἰἐείΕἰοω`Β_ιω δε Ρε::

ωαπω;ΙΜΒιιε :π €κηιιἰΒιιε :ι:8ιιιιοτιιτ ἱΠερτἰ: ηιιΜ:ιπι ςιιί ΜΒ;
νίιιπι ίπ ε1Με Ρεοι·ίιιε ἰιπεπἀὶετιιιτι ίὶεπὶπτι.πὁΠ`ει1ς ιιαπιτμπιίΡει·
ωεπτε6=οπεπιειοαεϊεταρι·ιιάεπε ΪετΙἱε,·211£81ἱΩι1ὶΜ.2.ςἱἔ.ἱΪεάώΞεπι€π-»
παω , _ ἰτιτεΙΙἰἔσετιτ ειάόΞτωίοΙιιτζ ΜΙΒ. ρ:ιττΙου!ειε ,_ άιιπι ό1Πιιπ&α

$ρὶτἰτιω αυτ 5ιιΙΡΙιιιτἱε οοτριιίωΕι εο:18τε8;ιτ δε; ἰτιπιοτιιτΙιΓιιίοὶ-.
έ:ιτ , ΒΡΙι·ἰτιιιι_ιτι_εἐὸἰε δε νεοτπἰειιΙο @€Πεα›Ρω ορετωπ ἰιι_ι.ιατε ,,

ωὶοὸςιιε εὶΒοε £8.€ὶΙὶἱι5 Γεταιοπτω, δε;ειρ.τοε θεά >Μ: ίπ ΦιγΙυττινεω .
παταω: . Ετ ίειτιὸεΜςιιοΙιαεἀἔιιὶε_ιιΙοτιιιτι Ηιιὲ-$ρὶτἐτιιιιπι;ε.8ὶτετἐοιιο
νὶΧΙ`τιτεΙΙ5<ἐἰ, απο: εΧΡΙὶαιτἰ ΡοτεΠι, ειιιοτιιοεΙο Ε6τωετιεείο8τ Μακ
Βιιω, ειτςιιε ίετιίἰιπ τὶτε-ρετττιὶίἰὶε.ραττὶοιἀἰε_:Μ @Μετα δ: Πμιιιοπκ
πι·:ιτιιτἰτειτεπι Μάιιαιτιιτ νὶτιιιπι άεροίἰτὶε ίωεΗ:ιιε παμε ίιιρΦωει
«πιο Τειταιτο: @ποιά Η ὶι1εεΠιιε ἰτιειιίὶοὸἰταε.ΙττεΡιιτ σεΒ1ιιυ.εωΙοτ)_

ειεἰτετυε (πω ἰτετιιπι νΙπο ρει·ιτιίΓεεη.τικ ,ι1ιιοάιτιιι·βατιιω αοττιων
ε·---"ωή'<

ΡΕτιιτ. ΗἰΠενιιΣΞςπἰε ὶΙΙ.ι εαΙοτἐε.άεΓετὶρτὶο, ε1ιιοάί πἰπιὶειιττι Βο
τοο8ετιεπτοη8τεσετ, Βετειτο€;ηω_ὸἱἴ8:εἔςετ_ ,_ τιοτι 6ο ἴετιίτι_ :ι‹:£ἰ#~
ἰειιὸικίὶ, ‹ἱιι · ιηειτιιτειε αςΠΡα1επι εειπάεωΡοετ1πεπτεεω παπι

αυτα αο8ετοτ, 2.τηιιοΣτ ε·οοτετίε. παταω ίεΒι·εΒρ.:οτ ω ςιιοά :ιζΜΙ σ.ΙΙιιά εΙἱἔτ~ , εμιΣιπι :κάθε εοι;ροευ.. ὸὶίΪοΙιιετ‹: ,_ αιπι- τ8.ιιιειι ία
ί)ε;. εοιπροτιετιάἱε αιΙοτο· τ:ιιηιι:ιτπ ρωεεἐριιο ὶιιΙὶηιπιωτοΝατιιτα.
Μπακ. 5ὶο Α.ΙΜΟΕθΙθ5ΗΒ.3.£1€·Ηὶ“£.ΑΠΪΐΙΠ.ΩΩΡ.2_ο.3ὸ1ϊ1€ὸ. Νιιίμ
ἰασ·,ὶιηιιἰτ·, από: _/›·ιευο, /ἐυί /στιιπιρΜεὶ:-:παὐί£ , @πε σύ

πίτιππ οπιπσ· _βψ:ια· , ό· απσββίι : (ζώο: Πηιύάεττι οοειδω
@τα :ι8ἰτειο5, 8.τςιι6: .ἀὶἴροττὶ€πε, ὶΙΙιιά ρπτὶαιιΙἰε.Ιπ.Μ εοπιτϊιΖ
Μπα ἰἀςυοἀ1ἴπἰ8ιιεείΗτετοιιεςμὶτ:: >ντ·πα1ποιη ὶὰοττι·.ἴεειι1εητἰ εφ.
:ιτ.άο28τ, σσαεμ!πω-ςβ Ώισ- ί8πωπ: @Με 2ε;ω. ]δ·β-._.ΗοιτιοΒεεειε:ἰ8ἱτιιι: Ν:ιευτεε ἰ-τιεεΙΙὶἔοοἀεε ίωκ·,, πιω, Ιὶοὲτ Γικι8ιι!α:. ω. 61

«Με. ΙΡεάετωπ ίαπ·ι1Ιψεοπίωοταμ εστεφωπκα αΙΕιιὶτετὶευεκμ
ίιιοειιητιιτ, τα ω καψω τιιιοάΔωπ Ι101:ιο3Φωαμ τςιηἐιἶεαι:ἰ να:
‹
ειπα: ·
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ΒΜετωπίσ .&ιίπτα.

-

· ·

Πεαπτ: 5ἰε νἰπυτπ πωπω ρυτυπι 8ε ὁείἱεεατυιπ,`Ι1οιποεεπευτπ
πω! επ; ε:: ρΙυπουε ταπιεπ πατυπε ἰπτει· Γε ουίάεπι Γρεεὶε αυτό
ΡαπτἰΒυε , ίεά απ εοπἰυπέτἰοπετπ εοπ8τεἔατἱοπειππυε αρτἱε , εσα
!υὶΠε ὶπἀἱεαοἱτ αττἱθεὶοία ἀΠΪοΙυτὶο εκπἰοεπε ΡπΙε:ςπια, δρὶτὶτυτπ,
δ: ()αρυτ Μοττυυτπ τ· Ηετετο8επειε νετὸ εΠεεπάατ ΝατυττεἰΙΙ:›ε ίυπτ,
ουτε ἱτα Γρεάε αΜετυπτ,ντευπι εοετεττε, πωπω εοπτυπάυπτυι·,

°Μ9";μυ·.,ε€=·
”α-π··τ"υωτ-Ή·Ω.`Ο

·'νέα
Μ.!_ω.
-=Μα”..σ.τ.Η"κυρ.νω;.

Επ··--·.ν.· τ.6ΔΜ

εορυΙαπ πεεΙυεαπτ , ά πι πατυτατυ νπαιπ εοα!είεει·ε> Πυε φπα
Ρτοτίυε εκτταπεαε Γυπτ , Ιἱυε ουἐα ποπ ίυΡρετὶτΓυ$εΞεπε εορὶα :Μι
πἰυπι πατυιατυπα, ουἰΒυί-ευιπ νπίαπτυτ: δἰε νἱπα αΠουα Γυπτ ἱπ

:τΘ..;·'..
"$Π"8.."π,·-"_._ι_ ;

ίυαυἰα , φπα Ταττατο ποπ Ειπε άΠυτο αΒυπάαπτ , εΙυὶΒυε Π,όυπι

ίετιπεπτείεεΒαπτ , αάὁἱτα τυΠΤετ εοπ8τυεπε αφτι , ίυαυἰτατετπ εσπ
εἰΙἱαΙΤετ, ταττατἰ ραττἰειιΙἰε ατουε 5ρἱτἰτὶΒυε εοπ8τυο πυτποι·ε ρεττπὶ
Ιὶὶε . Ηα=: αυτετπ πατυπι: εκτταπετε, αστα αΠἱπὶυτπ πατυται·υτπ εορυΙα
ποππε, αυτ ἰπ ΓυπεΙο ίυΒΠάυπτ, αυτ ἰπ ίυΡετΠεΙε Ιππαταπτ, ρω εατυπι
Θταυἰτατε αυτ Ιευίτατε .

σουτα-.-'α._υ-π
ετ·«ι..χ.

Εκ πὶεἰταςυεεοπίὶατ,πυἱἀἰπ ΠπυΙὶΒυε άΙεεπάυιπ Πτ ; οιππἱα

Νωὸση-Δωὁ
-Δ."ενα·φω:
-κι. 4

εΙυἰρρε , ουκ εαΙοτἰε εΗἱεαεἰτατἰ ττἱΒυυπτυτ, εκ Με ἱἔπὶευΙοτυπι

Φα-εω-απ
ι

.ο

'αΒἱτατἱοπε ρεπάεπτ, ρτουτ ναΠτυοτε αυτ ἱιποεεἱΙΙὶοτε τποτυ εἰεπ
› ω: : εαουε εαΙΜΙοτα ἀὶεἱτπυε , εμε ΓεπΓυτπ ταότυε νεπειπεπτἐὲιε π·
τΙταπτ, ΒΙαπεΙυε νετὸ εεπίετυτ εαΙοτ , ουαπἀοἱἔπἱευΙὶ ευτπ Ιὶιαυἰ
τατε ατΠυεπτεε δε ἰΠαπεπτεε (επΐυπι Ιεπίτετ τἰτὶΠαπτ : Πα!ίάτυπ :πίτσα

---ε!μ-ες·Θ·
ατώ
η2··Πε
.ματ
π
--4

€;ω#.ε
.:”ε·.τα:.ῷ-πτω

αφοαιωκίαω/δκβ: ή, ντ απ: ΑτἱίὶοτεΙεεΙἰΒ. :. Μετεοτ.ίυπιιπα τ .
[Μω?·:~
"·-σ-·:.: Α.

εαρ.4.ροΙτ Μα!.

- (Σκιά. Ηἰε αυτεπι εοπΓεεΙυεπε νὶὸετυτ εα, ουκ εαΙοτειπ εκττὶπα
ίεευε αΙΤυπιρΓετυπτ5 τυπο ευά ἰπτερείεει·ε , ουαπάο ππτπὶΠὶ ἰἔπυ
ευΗ αυτ Γεπίππ αυοΙαπτεε τπἰπυυπτυτ, αυτ ἴεἔπἱυε α8Ιταπτυτ ; ατ

Φεβ.
:
ο
τ°:ε--_α
-νΞ·μ.υ·-.7Έ'
°.τ
ηΕνΘ*σφα
'Μη.»

οιιε αάεὸ τυπο όευτυπα ίτἰ8ἰ‹ὶα ετιιπτ , ουαπάο πυΠυε επτ ὶΒπΕευΙα
4 =τυτπ ιποτυε , ουειπαάτποουτπΞπ ΠΠεε οΜετυαιπυε, ευὶυε ίπ νεπὶε

'κτ

ἰ8πὶευ!ἰ Ιατεπτ-, [αἱ φπα αἔἰται·ἱ πεουευπτ , ρι·ορτετεα ίτἰ<ἐἱἀιιε
· Δ-....,
..ε

α πατα. Ατ Η Έπειτα εαΙοτἱε ὶπορὶαπι αυτ αΒΓεπτἰατπ άἱεατπυε,ουα

ῇ πἰΒἱΙείΪετ ροίἰτἰυυπι , κατ νοεαπτ , ίεά :που ρτἰυατὶο , ποπ Ιγε:εα
αταπτυπαπιοόο τεεΙατπαπυπτ=, ίεοδεΐεπΓυε : υυαιπυἱε επἰτπ @Μάτι
$φ
ῶ`° Β_1ώΛἰ. -ὡό.-|

«Μια ) οικιπάο εκτυπα απίπιαΠε πιειπΒτα Ιιγβετπἐ ττΙ8οτέε νά

τ ε:τω'εαετι

οΒεἱἔυετε , ἴρἱεἐτυε εαΠόοε ἱτα- Γε αά τπτυπα νἱΓεετα τεειρετε‹ παπι

`ετ αυτ·.`Ξ
;_φτε_

* ῇι_
π·.
_.
..
σἔ
=γμ°α

:εν
.τ '

.”-" ·-ο-4ν

ία νἰᾶεΙἰεετ α ραττίπυε πα8οι·ε·εοπίαΙρατία) ντ ίερὲ~ ουκ εεουο.ιπεα·
Μάι: €ετεΒευτπ , εΞυΓεμε τετπρετατὶοπε ν-ὶτὶατα, τπευτπατι(πιο Ιατ
Ειοι·επιυα , αυτ ἰπεεπἀατυτ·ἰεευτ ; Μεπιπτα ταπιεπ πώ εκάΙΙαρίο θ»

εοτε-ετυ6έαυ[€0ΚΒέ8% υπ απο τ τα πιο<=========== :Με
που

,

.Πε (/ά!0,'8 »

[3 3

ιιιοτιιΒι·οτυπι ἱιιεΙΒεΓτυιιτ, ὰ τυτιε τοιιίτιρ:ιτυι·, υ.ιιτττΙυειιιι , ν;

αυτι ΡοΕἐτἐ`ι Ιουυετ ( ΙυυετιιιΙ.$ειτα τ.) Ν@τα ύψα: :πωπω φωτια.
ἐΐα τισἰαιἰα Βάσω , που ντἱιιυτ ΠιιιρΙ6:Χ ριίυ:ιτΙο τίτ , ία! Μάρω ,
ιιιοΙείτίαπι τειέτυιιιιίοτειιε τιἰπιἰο :ιΡρυΙίυ: Νο.ιιι

τιοττοτ ,

τω

ΈεΒτἰειιτε·ε οοττἱρἰυιιτυτ , γΙ›ἰ τοτυιιι οοτρυε ιιιτι·τιτιιί‹:ιτ , που ει: 2οΙο
αιΙοτιε ιιάιιιτιιιιο. τετ:τΠυ οτιτυι·, ίεάαιυίειιιι Ει:ιΒετ. @ευ τιιυιι

ιιιΠιι ρετΓυειάτ:ιτ, Η ε:ιΙ€ιιτε τυπου 8Ιειεἰειιι αρρτεΙιετιτωτι , τω!
ωεω εοιιτικι€ετε τ1υ:Β.ιιι ἱειιἰουΙοτυιιι , Ιἰυτ: ΓΡΙτιτυυιτι άιΙΏρειτιο

τι€ιτι, εΙυοι·υπι τω” 81:ιτιειιι Γειιιβιιυειιτ ιΠιιιιι το|1ιςυ€Ει€ι€τιτττε,
:ιΙϋ :τά ιιιτςι·ιοι·εε πωπω μετα άιίτιι8ι:ιιιτ , υυιιι ευτΕε εοιιτταΙιἰ
τω! Αιι ἱρἴ:ι Κ: τ:οτιταιΜτ ουτίε @ουκ διά? !ιοτ: εΙυιάετιι :ιεεἰἀ.ἰτ

ετιιυεὶτιτἱε σ.τςυε ιιιτίεειιτἰΒυε , ειι)ΓυιιιΡτο δ: ςκριτειιιτε !ιυτιιοτε,
παρτ νττὸ νιιο ιιιοιιιτιιτο , [τὸ αιιςΙυει τοπιροτιτ τὶἱυτυτιιἱτειττ: :ιτ

Πι τιιειτιυ ιιυτισ Ρτἰιιιἱιιιι ΒΙειεΙεπι :ιττιριειιτε ιιΠιιΠιυὶυἴιιιοἀἰ τοπι
ιιιιιιιίτι Ποστ . ΑΙἱυυἱὸἰεἰτυτὶιι ε!ικις ώ, .αυτὲ ΒΙειάττ ετυιιιρίτ,
ττυοό νὶπι ΙιειΒε:ιτ τα&υπι εοι·ρυε εουίϊΙΕ:1υάις|ιοε :ιυτετιι ΙΙΙυά τίτ,
ςυοτΙΡτἰ8υε οιιιιιτεὶιιὸὶεἰτυιιιυε. Μεττιιιιι:ιιιτε ειΙὶτιυοτ :ιτιιιοε πιο

_.“ΗΨ---τ·οε.τ'-ε,-παήτωιφ

Ιε8ἱΙΐο τιμά Ισ: ΒοάυΙΡΙιυιιι (3Ιο.υΒττυιτι κι Ρυιιιἱε _ΡΙιἰΙοἴορΙιἰςἱε
Ρ:ιττ.2.ρο.8.μ.τι: Ι.υιιιε, Ιιο‹: τί! @Με , εΙιτγίττιΙΙΙε τΙΞ‹:ἰ ο!ευιιι
Ιυιισε νιτΜε , φωτ! ειΒίτι·:ι&έ'ι οπιιιἰ Ιιυπιιάιτειτα: τεὁυεἰτυτ πι! Πα:
άτ:ιτειτι Ιερἱὸεειπι : ΙιυιιιίιιιοεΗ νετὸ ΙειΡιε ΓοΙυὶτυτ ετΐυίο ΓΡἰτἱτυ
νἰιιἰ, νε! δρυιτυ $ειΙιε Αιιιιιιοιιἰυοἰ: εΙυ:ιιιι ἴοΙυτἱοιιε νίττυπι :ιάττὁ
τεΓτἱ8εΓεὶτ, ντ νικ ΙΙΙυά ιιιειιιυ τειιτιο τω, ροΙΙῖτ. Νου τίτ ρωτο
δτὸ πιατα νἱε Βἱ8οτἰε πιει·:ι αιΙούε ιιε8:ιτιοιιι κάτω, τιιιοά ιττίο.ιιι
:ιιιτ‹ἔ , τ1υΞιιιι $ρἰτἰτυε νἰιιἰ αυτ ΜΙΒ Αιιιιιιοιιἱειεἰαἔυτιὸοτττυτ,Ἐτὶ- τ
8ιάυιιι ρττ6ὶρἰτΒετυτ : Είτο, ειιιἰιιιιιΙἰε τιιτιιιΒι·:ι τεετάειιτΞΒυε @Μ

.”ΜΒ'
28832
;-..
Δ.
α'

-·-πιτ
·α':".Ρ=
?:
=ὁ.τ·
υτ·
=ωΜ"ι,.· υ· =· :ε · =τ

@με ίτἰἔτἴεειιιτ , Ιιεττ ιιἰΙιἰΙ :ιάάσ.τυι· , εΙυετιι:ιάιιιοάυπι δ: Γεττυπι :ώ

ἱ8ιιτ τ€πιοτυιτι ίΡοιιτὲ ίι·ιεεϊάτ ε.Ι:ιε&Ιε ὶ8ιιἱτυΙἱε: σ.ττ:ιιιιτιι αυτι
ιιιιιΒιιυπι ΗΒοήε ιιιτ:τετιιεπιτυπι (Η Ρτὶυατὶο τίΐττ) νιτιο κά
:Με ιια1υίτττ , ιιὶίἰ πιυΙτο αιΙοτε ρετευιιτο ἰιιΙῖ8τιἰε Ηττα του
το.τιο; τειΙοτἱε αυτου ιιοτ:ιΜΙιε τηιττΠυπι νείτἰεἱυιτι ιιυΠυπι ει:
ταβειτ.
·
>
.
Βευιά. Νου ΙιειΒεΒἰτιιυε, ορἰιιοι·, ττΓτει8:ιιιτειιιΜαυτοσευυτιι,

Π.

δ ιιυἰά ΜΒΜ ρι·οετττ ιιυτΙυτιι νοαιΒυΙυιιι ττἱΒυειιιυε , ςυειιιυίε
που ρειυτ:οε ΙιοΜτυτι Πιιιυε ειἀυττἴειτἰοε , υιό τι: Ιιοο , (μισά π»
ττιιίἱυε αρΡειττο.τ ίτι8υε, ν!.›ι αιΙοτειιι άερτεΙιειιόυιιτ ττιιιἰίΙῖοτττιι,
τὸ :ιόόυευτιτυτ, ντἰὸτιιιτἰἴε τικΒιτι·τιιτυτ ἱΙΙυάἰιιτειιάἰ, Μπιτ: το

ιυὶττἱ. Οοιιυεδτυπτυτ Με: ιιυιάτιιι, ίεάνιιιιιιι τιοιιίυιιττ

ςιιυιι
@ΒΕ

κ

Μ·
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Β[ωαι·2ο @Μακ

ἰἔτήουΙἱ αυτ εΧττιιάαπωτ ἐι οοτροτε , ε1ιιοά 1τιο:ιΙιιει·:ιμ απ τε:

άΗαε ει8ἰτατἱεοΒιιτιτἐιιτ ( ὶά φαιά είἰ ἱπτε_ρεἴεετε) ντἰςιιε εαι1Ειω Ιω.
Βαπ, φα πω: ἰΠοε εΧὶ8ατ, Με Η εΧΡεΙΙοτε ποιτά·ειΙε:ιτ, εοτιιπι
ωοτιιἰ τιιοτειπι ἱιιἔετατ : 1ιαπε νετὸ εο.ιιίειιιι αιΙοτὶ ρτοκἰπιὲ Μπετ
Ώιπτεττι Ρι·ἱἔιιε νοοεπιιι.ε τ ροττὸ εειιιίειττι & ε!ΐε&ιιττ1 άιιο ΗΕ Μαιο
ιν:8ειτ ; ῖ ετηυε1άοὶτεο ἱετιἰειιΙοτιιπι επριιΙίἱο ,~ αυτ εφ·ιιπι τ;;.τάίτ:ιε ,
ὲ-ίτἱἔοτεζὸὶίὶιἱτιἐΜ ὶπτεΠἰ8ΞΙιιτ, Παπ-Ξ τιιιπἱΠο ρετἰτει· τι:ΗΜιτ .
Ηἱτιο ποπ &πίιιπι Ικιβετ ΡοτωειΙεω, Τεά Οειιιω4·:πι _, ντ ίεΙαοΙειε

Ιοι1ιιυιπιπ , ΑτἰίΕοτεΙὶε ἀἰέὶυττι ΗΒ.4. Μετοοτ. τ:ιρ.3. Μ. .ἰπἐιΖσπ2ἰσ
αιίίάί:ατί:, /τξςἰἐἰ:α:ώ: εΙἰςιιἱὰετιἱιτι 1τιότιιττιὶτιιΡεἀἱεπε·, πι;;
ἱΞΠἱευὶοε επ1υάεπε ό:3.τι11°; Μπι ίαιιιεητἰ αρ. νΜάε Ιπηιέπει
τἰοπε ὸὶΙΤετὶτ , ὸ€ἰεᾶιιιπεαΙὶὸὶτειτἰε οτἰΗ ειὶτ, ΡτὸΡτοτ-ττιιιΙτὶτιι‹ω
4=Πέμθ···Φω
3“Ώ·].9"-·.Μτπ6ο="υ.Έ

;·1~·έ-'
Α Α ΞΗ_ΘΜ··-ηι:-·ο:φ`αωη.
1

Μπι Γτἱ8ὶὸἰωτἰεἀιτΙιιιττιὶὸο; ει:Ιεοε1ικ εκ ΡΜΙοΐορΜ τιποτε :ιΙἰικΙ
τ:Ιϊ αιΙοτΙε ΡτἱιιατΙο, σ.Ει:ιά ἰτἰἔοτὶε τορἰει :· .Νου @τπτ ἙτΞΒἱάὶτ:ιε
ώ: Ἐοι·ττι:ιΗτετ`ΙΡΪε ὸεἰεέὶιιε ι:ο.Ηώ; απο Πω. ὰ: Ραπ. αφ. :. εκ
ΡτεΓεὲ -όἰαιτ , Ρα2:2]κί8ίάί:α:σω σ!ἰ9ιισω σ#σ πα:ιι›·ωπ , κοπρά
ιαπἰσπευπ ἰπ ἔ: , ιμω·ιυπ _βι&ίσέΐιυπ αϋίόπω μι· αβ·87Ισπσω, ι

!
"νιε-:4
ψ:-Ω·=;πξι·ί=υ'~

αεριβοπσω ,ε]ἔ. (ιιΕίΒιιε σε νετΒἱε ειΠςιιἱ5-ἴοττείἴε ιιοηῇιι6ρτἑἱπ

ίσα ΡΜΙοίορ!ιο που :ιἀιιοτΓατὶ,ϋ ειιιἱε ιιο.τιιτο.τη σ.Πςιιεικτι Μ:: φα.
Πτο.τεεεπιππετετ.
κ
μ ,
β ”
- .

· ·Μαυτ."Απ ωΙΜαΒαΠατε π! Βγεωεω, νοΒἱε ντΒεπτΞΙοιιε,π:ιο
=-#-ϊ.Δ
"
»°ω.'
:Η
-ΐ
%·Η'σε
τω”.

τω;
γ.:._·.--τΦ. _
4έΜ

Γει1πάιιπιείΙ, ντ!τιΙΗτιιτα ά:: Ο:ιΙοτε: ἀἰίριττατὶο ει! ίτΙΒιιε τταμείο
τσ.τιιι··2 @ΜΜΜ σ.ωρ.Ιειω ειτςιιε άειπΕ:ιπι ΓγΙιιατιωιο: ;ιββι·πεξεκο
πιω, οι ηπα που ίεεΠε εΠετ εΧἰτιιττωερετὶτε; απο ωιιΙσειίαητ,
:μια εΙαίι·ΙΒοτε ὶτι ειιιεείὶὶοτιειπι νοεαπρο!Μπ ; & εκ γω. ἰτι ε.Ιτε:ταπι,
ε1τηιιε άεΞικερε, άεΙΙ:ιΒαεωιιι: . Οὰιαρτορτετ ντιἱι1€ΕΪαπι $άεοήε
Νειευτε.ω ἰιιιιείΗΒετε ποπ Μ! ορετεε ρτετἰιιττι (Κ: Ι8τιε.-ὸὶΙΤετετιτ1Ι›ιιε .
Μειιτι1 πωπω εμισε:επτεε ίυΙΐι·ο.8Ειιιτι πείοττὲ νὶἀετετ ειίρει·κιω, ἱτι αἱ
μαπα ·Ριἑοἱἱτ€οτ πιε: εΠε ίειιτειιτὶέὶ , ν; ΜΒΜ πειτατειιτι Β:ιτι.ι€π
:Μαι ΗΕ εΧΙΜιτιειτι. @ιἑειιἀπιιἰε ειύω-αιΕάει 5·ΙΒΜε 2ἀιι€;°ἴ€ι1τιμ°_ ,

δι ειτὶάαΙιιιττιὶἀὶε, που επι τωτιεπ τετἱοπε, ειιιιι.;:οτροτε. Μπηκα:
:!είΗτιιτε σ.τείειιιπ , ςιιὶο ειΙὶςυὶά ρτσετεταιήε :ιάάσ.τυτ,εοπίεπώιω

νἱὲετιιτ !Η8είεει·ε :αφτα ποπ ΜΗ :ιιιοΙειιιτἰΒιιε , πιτεοπιρτείΠε
ἰ8πἰςμ1ὶε .: Νειττι Πεο;ροτ1ευψίαπι τιειτιιαιΠτετ @Παω ίἰτ σώσε,
:·_·ἴ. ,· ~-·. `ΕΦΜΗ
ω·πεξ-«Μ

,4Ξ›
.« λ
Ρ

@Η€111.ν£ἱ€1υ;)ιίΡομΕ@(Ηἔ που :ιΒϋεοτα, Η11ςικ ρεοΧὶηιιιπι Με

@ΤΕΒ .8ΗΜ0ϋΒΒϊδ δέ· ΦζάΕ @ὅ _ὶό;ὶ:£ο_ἱτὶ8ὶἀι1πι,,- @πω ρεπου
196 ; αφ Έρἔτεὸ @ΜΜΜ : ρουτϋ1εετ1$οζεμΙρεέ-.γ:,-ὶΙβ φιέψω:ιωπς

Μ3$15 %Μ%ηνοτπω0€οπ6πεατ με; αοτρυε$τὶ8ὶἀυπ› ςΧ Μ»
-παΐ

`

-

301110
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Η ‹;:

@πιο@Μια αιι€ατ ΗΜ εάιιεείοείδώσιιΙοε, φιιΒιιε ιικαΙείεςπε ὶιι-_
φέρω, ΗΙο Ρτει:τε:παωταπιτΜίεέατα @αι Ε τέϊΧΗΜΦ3$ ΣΕΒ
τυι·ειει:ι οοι·ροτιΒιιε ειΠάε Πο.Εάα8,, ΕτΕ8Ξάειε @εε 9000ψί8φΩς @Τ

ωςεω, νὸἰρτοΧἰωοε Μπιτ, ριιεκι:ιπες; ,4 :ιώ·:ο κατ, (ΜΒ @μειώ
ΪτἱΒἱὰο5 $ρΜι:ιιε οοπιτποιιεκ Μαιας :ι8ιτέιτςερπετιευτ, ΗΈπ1οτιο11€χ
Βιιἰιιίὶτοὸἰ δι ίιιέξ δεκτά; ·ιιοπι1ΠΔΠ·όιβιοττι , νιειίΕπιιΠοε νιττιιτοἴηἄ.
εΙαΙὶἱώ είτειιπιρΙ6&Ξ , πανε 5;ρτιθτμ1.ΒΡ1°€ Βτε9τεπιε ,. ας Ρτορεε:εσ..

ίιι€ειττι, @ιό @ατα Με ,_ ·ωοΙιεμρε18ηιςμ!ιαΙι; 8ἀ.1Πϊ©Σ1Οϊ$ἰυὶε0ϊπ
Ροτἱε ίε τεεἰΡἰατιτ, ειΙἰῇεκττιιίἰιιιρτοκιπιι εοτΡοτιε Εστω. [ο ιιιίῖτ
ιιιιε·ιπ, δε.ἱ.ιιεἱοειΙἰοεἴΡἰτἰἐιιε ΒὶΒὶἀοεεΧττιιᾶετιτ·,. 3μ;Βιι€Ι9ειιιπ κι
ειΙτετο εοφοτε τεΙΒιιιετιιτιτ 2Π01;1ΠΕ€8 :
28η: ιιιτεΙΙι8ιωμε·, δε!

εμοιποάο :ιςεὶάιιτοοπ οΧϊ8ιιο Νε;ιιτ2ε φπιρφιμαΙιοο εο.Ιο:ιε :πε-

εμε ίτἐεοιὶε.εοπμπετεἰιιιιμ 2ομπώ8τωτώυεέ-ξιΠοετ σ: ει1τςτο- .ΙΙΙ
ειΙτεπιιπι
εοτ σείου
εκρἰτατἰοπἰ
με, δε @ο ΕπιεεΙοτ,
ο ωςειιιτίΒϊ8%.
εοπτειική_›. αφ
ειιΜίεΙΐτοπεΕ:
ΑιιτἰΡεκἰΙὶαΙῖ,-_αιι8ο:ι€ιὶτ
Έ

α:Δεπτ5Βιιε Μ ἱειτ€τὶοτ:ι ΓΡΙτὶ-τἰΒιιε. Εκ Με , εοτιΒἰἔειιτἰΒιιε ω

τα Γε άὶΠὶιτιΠΙΒιιε εοι·ΡοτἱΒ›ιιελ εοπιπτιιτατἰοπεῷἱτἰτω, ντΒ7ϊξ:
αιτιωΜεπί ίτἱ8οτὶε ρτοκὶπια εοτΡοτἰ :ειϊάειιιτ, ιμιατιτιιπιι:810τω
:ψ ὶΙΙο τεείΡΞυ.τιτ € εΙυεπιειάτυοά'ωπι αιμα. πεπιιιιε..σαΙ:ζά:ι. !.τ€1άπιπ

Εοιιετ) οτὶτιιτ μΧ· ἑκιτετ ε:ιεοι·Ροι:α, φωτιιττι ρεινεαΙοτὶε :ιτηιια·

ἔτὶ8οτἱε. ω·οοριε:ι άερτ6ΜΜϊτατ; , δε , ντ $εΙιοΙυε Ιοςυιττιτῖιε$5ὶωἱΙσβ
Ποπ :ιΒἰτ Δα ιπιὶΙε:· (Μπι επίτα,. εκ·Ναιιιι·ω εορ:ροτε.ττιο ὶετιτἱεἰω
ίΗτιιιο , εδεἱειιτἱε. οπιπί3 ΞιεεΙοι:ε οετιιτ1τ ΜΒεατ , ςιιἐρρο τμΕ είὶτ

ιτιοτίιε.ΞπιΜιιπη, Π φωτ ίιινττοι1ιισ.ι:οφοτεαηιιαΜ .Γιιετἰι; ,.. Ρετ·
ω άεώευ10τππι πιετιίτιτει , Π1τιΠξε απατα ἰπιροτιιεδε ει8ίται;Ξα ι νΒϊ
ειιιτι:·ευ:άπο,σεςΜΠΔ.2ηπεΠωτ ωουεηωτ·, [ο νἱεὶΠἰπι. νεΒετε πει
ημειικιτ-> νω.1τετυπααΒ α!τατοπκαιιάατιικ·, :ιιιτ,ίἰΤρατἰ:ι. εοπιπιω

@τομ ΡετΞπάε (ο τεε.Ιχ:ιβετ,. ετημείίνετιιτιςμε=ίπέμ Γε ΪαέὲἔΙΪειτ Με

@Η ε. Μ ΕΕ0ἱΠ6ϋ3 ίΕπ1Ρ€τ; επηικιΙὶε. ιτκιπετ· .εΔΙοιπίπντι·οφιο, παρε·
ί:ΞΒιιε εεςριειΙε τ: Με τειπιωάπτώ1ί8επάνω είΕ,.._ΕρωαΠεεεςτετε.
οτηπἱει ;ζ παπτίἰΡαετὶειιΙκ :Μερα οσα ε8ἑταΒππτιιτ, Μ! ΡτοΒἰΒετ,
ςΒιιΡιΙτπτπὶΧΪἰΒ.ΈοϊςιιΠε.ιισΜεα8Μή ἱπώρἐειιτ·5,ευτ·ποιιὶε ἴΡἰτἰτὶΒιιε

Ϊτι8ιὸἰε_πμἐἱε.εοπΙὶτἰΙτεπ1ι:ιιι: δ Π`ίΔαὶΙὶοπ Μ: ειΒιιΙτετο-ἰω 8.ΙΕετιιτα
ττειιιΕΕιια..

,

Δ

..

ΟΜΕ. Ηειιι‹:ἱεπἱ£ιιΕοωπιὶππτι=ὶ·Πῖοτιοπι·ἰὰοἰΙἐ· :ιάκιΞττεοϋ· , απ»
:με ρτοΒὶΒετἐοΒίὶτιι6ὶὶε ροτὶε. ,. ΠΠ εκἰίὶὶπτεΒυπτ, @Μι ΡΙ1ιωΒιικη
ΙΙηιιεία&ιιπι. πτατιἱΒιιεἀ-ιιεεσῖΜτειιτὶΞιΙἱε & Ρω:τιιΙασεε ωειά::ίο.&Β*
Έατ.τα&ατοίε ΒοίΐοΕιτοβκσιευπ·
.

ίὶ1££σ-ΜἈἰι12 δ: οιιοι·πιπ. ει·
ΒΙ.Χωζτ·3"'·η

`.
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Πωδι·ταύσ ΦἰπΜ.

Βιιττιιτιο ἰΙΙἰτ:ιε τιι:ιτιιιε , άτ:ιτιάε· ΑΙιιτιιιτιο ττιΓρετίαε ιιἱΙιἱΙ :ψ `ἰ8τιε Ιςἐ
- τι·τ:τ-7.τ1.τ·· -_

:Η άο06τιι: . Νετιιιε ἀάιιἰτ , νται παταω νται ΑΙιιπιἱτιὶ :ιό.ιιιττειιε

ἰιὲτι€ττι ττιΒιιοτει: , ντ τιοιτιἰτιοιτι αΙΐεταστ ειΒξςιιε· ποιό ι:οττΒ:ι8τ8.τα
πω: Μι. , νι: τοτιιε ἱ8τιἰτιιε σ.ρρατετα, Η Επιετιιτ ΑΙιιιτιἰτιε , πιω

ΒιιΙρτιιιτο ἰτιἴροτιἑειτιιτ. ΑΙ,ιοε Μινι ρτείετιΒοτιτεε ριιΙιιετατιι Αιτιτει.τι

Έ
π"
°·τ° ωη-”·ΜΜτ·-.Ω
-··;--."°
·'Πω
-."·υ·,€·ν

τι, ι::ι!εοπι εκιει:τιταπι,οιιι :ιΙΒιιττιστι , ίιιι:ειιιτι ΑΙττιοσε, Ηνοίειο.
τιιιιιιτι,δε ΡΠΙΙιτ ίεττιστι πιἰίεετἰ,ίἰτιιιιΙιιιιο οττιτιἰει νίςικ ε·ὸ οοτιτιιιιάἰ ,

-;.?ε_
·?Με
ω;ι-θ =·0;_". _

άιιτιι ντ18ιιττιτε ίοτττισ.ιτι ττωΡτω , τιιιο Μια ττισ.τιιιε τετιεπι- ιιιιριιτιο
:ιτττοθετε ροΙΐιτιτ.

Παπά. Μ:ιετιιθττιπι Ιιιιτιο α8γιι:ατιιττι ΓιιροΠε6ΗΙετιι ΜΙΒ, Η μια
€ετ, οΧειιτἰετιόειττι τεΙιιιςιιιιττιιιε. Ιιιὰἰεετι: άττΠειΙο τα ΜΗ αφετ
τιιττι ; ἱιι τικ ἰρἰ`ο απατα εΧΡετιι·ι Ρτοτίιιε τοποσ . Ρετἔε ροτιιιε, Μαυ

-έ.:....
-; .εή;;
;..ε. . .

Ι00€Π6, &, Η φωτ ΜΒτ:ε , πω. , ιιιιο ίττ8οττε ειρριιΙίιιε ει! ί6τιίιιττι

°ἔ”`··
«ετ

Ιι:ιβε:ιττιιιε οιτρΙοτειτοε .

έ! “

.

Μπιτ. 08.16::αφτοίττ8ιιερεττιρτιιπτιιτίστι·ίιι το.έιιιε, ειιιίτοιθρετ
ντιιιιετίιιτιι οοτριιε οιτρΙταιτιιτ; παμπ άιιΜιιιτι,εμιττι ίετιίίτε τιιοτιο ει!.
πεινάω 8ετιιιε ρατίιπο.τ. Η νοτὸ ιττ ΡτοΒ:ιωΠ σ.Ιισ.ιιιιι πιστΙιοι:Ιο

σΜ

Ε:-=..

σ:ιτροτιεποπι, εο.ικτΡιεΜπωΙιςιωτιάο πιιτιιιτιίΠιτιο. Μι, δε, ιττ τω
ότατιτι, ιτιιιιιπιοτει σειρτΙΙ:ιττιοτιτα , το φωτ τιετιιοτιιτιι οειιιάτει:ε ΡΜ:

3.Ν·
-:Πι
σ τπΐ·ηθνυμ
·Φ··;Μ

134”
Ή..
:ἑΞἐἔ
.;στ·ο
.ζ
. η.

.ἐ¦ι
-ἶ·!·ι
.21ζ=--ϋΕ&
ϊμ Μ»
_ _ ·-Μ
σ”

τιιιιΙτιρΗεοπι τ:ιττιιιίω!ιοτιιιιι άΙΙΒιίΐοιιεττι νίςιιο :κι ωτττειιι:ιιιι αι
τετιι άτ:ττιιιιτι άιιιιάιιπτιιτ·, μετιιιάοτρΠιιε ειιτἰε Π;:ιπιιώΒιιε8ε ίιιτ:τσ€
ττιταίαί , παμε το ΙιοΙοίετίι:οντΗοίο τετιιιιΙΤιιπι τω εττιιιιοτιι; .
@ιτιρτορτοτ·ττι ρτοπιιτιιιΙτιε Βιιιιιίπτωτ τιστιιοτιιττι ΒΒτιΙΙ:ιε τα :υποτι
τοε @ΜΜΕ , ίΐτιιε θΧΕΓτΠΓθά28 ιιτιπιτΠϊ, ίἰιιε :τό ειιιιττιιιΠε νἰἴεετἰ

'Σὲ'
τη
ιν

Με οτιιωραιτεε , άι.ιτιι τω :τ8ττατιτ, αιΙοτιε ίετιίιιιτι ετΕετιιιιτ ,

ΒΙατιάιιττηιιιάεττι Π·τιττΠοτιτιιτ·, @πώ των από οοπιιιιοτειε Βέκκα.
Βιιότιιετιι·, εστω νει·ὸ., ΙΕ νοτιοιιιαιτιιιε δεν ὶτιοτὰιτιετὲ οοιιοικτι
-φἱι
ν- ! -

τω, ςι1:ιδτττ:ττιρείι:ατοτ:ι&ειτ:είεΒασε.αΙια ρεττιιτΒετὲρτοίὶοττιιιω
τω, :Με Ρετ νται έιίοΙο άττιιε·ΙΙριτκιπ-. €ξιτιιτιιι€ιτιιτιοτιο, ιιιιτ:ττισ.οΙ
:· αν
δ·

πιοιιιιττι θττόΜπε-εΧειτ:ιιιτιιτ οΙεέϊτιαιε εκριττιτιοτιοε,ίριττωε τη πιο.
πιο ρτοτιι , ηιτιρετιιετιιοε εκειιττιιτιο, €Μπρεπτοε αιΙοτειτι αιι
ε-ιιι, @ω Η ττι€ιιιι ΜΜΜ ιη εκττοπιιιε ΙΙΙ:ιε· τιετιιοτιιττι ΗΒτιιε

1 σιιΜτιν, σοπΐο1ίιττιτειιΞειιΕοτιιω ε8ιτειττοιτοπι ττιπρι:ώιιτιτ , ί-αὶ
θε9ωΩεΐ νι, ετα:: ΡοΠετιτ, Κ: τεειρτειιτεε ,_· 11;τιιοτιιιτι εκττετιιιι::σ
και 0ιι€νωρ1€&νι1τιιτ·, εκεινο εοτιίΜπειιτικ ειιτειίἰ ιτεΙΙιαιτιτο5:οκ
· να φαάαιτινών: 90ΜιιΜοτ οτιτιιτ , όμω- Γιιι;ει τιετιιο1ϊ , :αφτο
ἐὶτἱτυιιτπετιτιττιιιΙτιιττι :πανί πισταττι-ιιιίετιιητ, 8τ Μ τιιιειΓΙ τα Πω

ζωταπ03έϊτ Ριιττοιμοοτιότιοιιτεπι €Χ88ἱΕ8ὶΙΙἘ 1 τιτς_ιτοττιΒ;ιτιε

.
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τΙε αΙιττυαυάτι ττετιιοτ8ε Ιιοττοτ. πω: ττοΙοτ ἰΠε αεετΙσιιΕτπιπ , Η
ουτε αάτιυετέεΙιτίαιιι πιαπυτιι ρτοριτια, ττυαιπ ρατίιτ, αάπιουεατ
· ατάεπτιουε εατΒοπτουε, τη ςατείιατ; ιττυεπττυπι επιτπ ι1ΙΞεο πια
@τα ωΡια , δι·ινετιεττιεπτι ιπιρετυ, τ8πιουΙοτυττι αΡΡυΙΓυε εστι

τιπέετε ποπ ροτεθ:·ίιπε αίρειο. ττιοτυ τυπου, @τα Με ΠΠ τυ
·ιπυ1τυουΙΒτπειαάοτιυπευτ, · πεε :Μακ -ειφιτατιοπιπυε ειιυτυπι
.ςοπεεάεπτεε εαε οπτυυπτ .-ΡΟτω, ,που ειτρε11υπτ, πεε τατο [παί

ιπυε ειιεττατιπ·.υ(Συοά Β πιαπυπιοϋπειεπε Ρι·υπτε ττιτάιοετττετ απ.
Ωαπτιπιιε, ιεπτειιΙοε :Ιαπευιάιίια νετιὶεπτεε ειτειριατ , τι πατατα
Ραττιευιτε ίε ιπίετεπτεε :τ ουιΕιυε αττι·ιόταε εταπτ που: , ατέτιίΒ
πια νἱπευΙα Γεπιιιτι Ιαιταπτ , αάεὸ νε απιττιαΙεα @πιω ετυττι

Ρετε απειρίαπτ, ατεΙυε τ:οΠατιε νιτιουε πειευτιι ίοΙυαπτ , δε ἔτι
τετάοε τιαΙιτυα ··ιτπιπι!Τοε ραττἱευΙατἰπι ειτττυάατιτ αβίεΙυε τυ
τπυΙτυ. 4
4 '
(Σπιτι. (ξταπάο τ8ιτυτ @το Ηγαεἰπττιυιπ 8ετπιπαττι τιι€ιατε πα
τυτα, πι οτε πικαπ Εττ8είεετε , τΙιεαιπ οτιε εαΙοτε εάυει αΙιοε ατ
εΙυετιιΜπάε αΙιοείτιατάοείριτιτυε ει: 8επιττια, αυτ ειτττεττιαε πετ
υοτυπι Ιιπέτυ;ιε & ΡαΙατι ποτΙΙΙαε ρΙυτεε& ΡΙυτεε εοπίττιπ8επάο πια
ἰοτείιαι @στα ίεπτυπι ειτειτεπτ ; ευπι ταιιιεπ ίπ 8επιτιια μιυειο
τεε τπτ.
Μαυτ. Μεα αυτάεπι ίεπτετιτἰα α. Γυττιιιια νετιτατιε ΠτπΙΙιτυάιπε
ποπ τεεεόεε.

-

.ο

Οτατι. ΠΙυά ίαπε , φωτ! ραυΙὸ απτε ει: ΡΙιτυοιπόιευΒαε, Μαυ
τοεετιε,π το: αυτπεβιέυπ @απο πατώ): /απάτ , ίαττε επιασε τουτ
Ψ-...Ε.·
Π.
Έ"
°¦”
ι·9 ,9-2ιΜ τ."Εφ ·- -

εατε ντάετυτ, που ΤοΗιιπ α Γτι8ττεΙο αετε τιττ:υττιΠυο εαΠάοε πω.

τω; αΒείΐε, νετιἶιπι ετταττιττιιΠο αΙιειυιά εΙίε , ουσια ιαπιευιοτυπι
άΠΠρατιοπι αουεττετυτ,. Μεοουε τα Μια εοπτεττιτπ ιττυειιτιουε πι

πιεταΠυιτι -ειυα-ρατττευ1αε τοΙυτ πατα απιοτοιι8πε ατὶ πατἱυατιι
δέυταιιιι ραυΙατιτιι τετΙειιπτεε , ·ΙΒιιυε τπυιεεπι εοπτριεότεπτεε,εοπ

ει:εΐευιιττ ω,τω"α ιππυιτ-ΡΙυτατειιυε ΗΕι.άε ΟταευΙοτυπι αυτ

τότυ . ?Μιά βρε άτυπα” 6)φωτττω υπίίιλτ απόσα, ρἰιι_|ῇω
!Μύττ·τ ·υίτιιαφ , _βτεοι·εώι βατ :ευθεια σηιστβιτσφα ; ίσο Μα
@των Μι·ιιΜτε αιπποθθ ίω!ια·ί||πω :Μὴ παρε !ωτ8πέόπω Θ·[τι&
#0 επτα/πω τ·επφιδτ |8¦,'¦,Μβἰἔὶ'ἰ£Μ4“¦ απο!!ίτετ ίπτωάτε,σι· τα·

έωτ τΜ_υιωττε. Η πυοττ εοπτιτπιατυπι @τα 5ωιι€ω ειτετ€ἰτ
73· ίἰ€: Γετττιεπτε·.- @πιτ ?παρετε τι: εαβι·επή?σατ τοπρέπτυ η; Μα
2°αδυα]ετίαΕκτ , αὐτὰ: ·υα!ίτία.τ: αϊβρατω· σπίτι» το τύπο |ιπί!ίατ
- σε στα ττατιτοτε. 8ιε τεπιτ:υ1οε , πεειιίρετ·Βαπτυτ,τσΝωτ Μ·
τιυΙτ
άλ'!
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ΒΜδ·πατίο Φώτα.

Ιπιτπιπο ιΙΙιτειε ιπ:ιππε , ‹!οἰπ‹!ο ΑΙππιιπο ιπΓροτί:ιε πἱπἰ! :ιο `!8πο Ιο
τ!! 4!οοοπτ . Νοε1πο τ!οτπ!τ , ου! τιιπτο.ιπ νιιπ ΑΙιιπιἰπἰ ιιτ!ποιεπε

··..με.μα_,ΐ

-. _. .νω-6.-.πω

ιεποπι τποποτοτ , ντ Ιιοπιἰποιπ :ιίΐοτοτοτ :Μουτ ποιπὶ οοπτΙ:ιετ:ιτπ.
:πω π! , ντ τοτυε!8πιτπε ειρροτοτοτ, Η !ιπ!σ.τπτ ΑΙππιίπο , τυπι

#58
1.ο

$υ!ρ!ιιιι·ο ιπΓροτ8·ειτπι·. Α!ἱοε ιιυι!!π! ρι·.οία!οοπτοε ιιυΙυοι·οπι Απιἱειπ

οἱ, απΙοοπι οιιἰοοιιτοπι,οπἰ :ιΙουτποπ , ίπα:πιπ ΑΙτποιο, Ηγοίοιο.
πιπιπ,δι ΜΙ!!! ίοπιοπ πιιίοοτι, !!πιιι!οπο οπιπιπ νίοπο οὸ οοπτππε!ι ,
τ!υπι νπ8ιιιπιε ίοι·τπατπ @φωτ , οπο ι!Ι!τεο ιπειππε ὶεποπι- ιιπρυπο
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:ιτττο!!.ιιτο ροΠ”πιτ .

Παπά. Μ:ι€πιθαιπι Ιι:ιπο :ι8γι·τιιτυπι ΓπροΙΙοέτιΙοιπ :ιΙπε, έ! με»
ι:οτ, οκεπτιοπτ!ειπι τοΙἰπιιυαπιυε. Ιπτ!!οειτο ἀΞΗὶεΞΙο ο!! π!!! οΧΡοτ
τυπι @π πιο ἰρΓο :ιυτοπι οιιροτἰι·ἰ Ρτοτίπε τοπικ: . Ροτ8ο ροτίπε, Μου

τοοοπο, δι, Η πιά! πιο, , πω! , οπο @πιο ειρρυ!ίπε π! (οπίπιτι
?π:ι!ιο:ιπιπε οιτρΙοτειτοε .
.
Μουτ. (Μο: :κοπο ίτιουεροι·οιριππτπτ ίοπίυ τ.ιότι!ο ου! ίοι·ο ρα·
νπιποτίππι οοτρυε οιιρ!!οιιτπτ , ποοπο ι!υ!:πιιπι,οπιπ ίοπίίιε πιοτιο ει!.

ποτποίυπι Βοππε ροττ!ποειτ. Κ! νοτὸ κιτ ρτοπ:ι!πΠ Μάμα πιοτποο!ο
οιιροποιοιπ ,, οοικ!ριο!πιπι. :ιΙιου:ιπι!ο πππυτὶΠἱπια Με , δ: , ντ πει
ι!ιαιιπ, ιππιιπιοια αιρ!ΙΙ:ιιποπτει , πι :πιο ποτποτυπι οειποιοοε Ροί!:

πιυΙτιρ!!τοιπ πιιππΓοπΕοι·ππι ἀἱΗπΒοποπι νίτιπο π! οιιττοπι:ιιπ ου
τοπι άοιπππι ι!!π!άππτπτ·, ροτίπάο!ρ!!πεοπτιε ίτ:ι.πιΕπιπιπ8τ Βιοτοπ

"· · ξθ~η'--·
η-σ>οπκ·υτ·© ιο7·όι- β

'ο
·πι·
οι1τ·+-τω9·
το·

ιιιτοτἴοτἰ , ποιου! !ιοΙο.ίοπεονέ!Ιοίο τοπυἐΠἱιπὶ π!!! οπιἰποπτ .
Ο`ιιορκομοι·ἐπ ρτοπι!πιιΙειε πυ!πίπιοι!ί ποτυοιππι πωπω πι οιιττοπ
τετ ὶἔπἰοπ!! , δυο οκττ!πίοοιιε ιιπππΠ!, ί!πο π. απ!πιο.!!ε πω»
Με οεπιπροπτοε , ι!πιπ πιο ποιτ:ιπτ, αι!οπε Γοπίππι οΗ!επιπτ ,

Β!οπάπιπουιάοιπ Η τὶτὶΠοπτυτ·, οπο!! Ιοιιἰ οπο! οοπιπιοτοε Γοδοτοε
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Βυέ!:ποπιτ·, παπι νοι·ο., Η νοιιο·ιποπτιπο δ: ιποαππ:ιτο οοποιτοπ

..
-ο.'ο

τπτ, οπο!! τοπιρο!!πτο !ο.ότατιο ίο8οτοε.:ι!!ιο ροττπτοειτορ.τοί!οτποπ

τω, απο: ροκ ιπιπ ΞιίοΙοτ!!ποΙ1;.ιπτπτ. €υπιιπ:ιεΙτατιοπο,οποεπιιτ!
πιοι!υπι !”π&ιοπε--οποιτοπτια ο!οάτιο:1: οκριτειτιοποε, Γριιιτπε πι πιο.
ζ
..ἔξμ

τυπο Ρτοπι , ου! ροτποιειιοε οιιοπττππτ, οπυπροπτοε αιΙοτοπι :ιπ
εο: ἐἔῖ”ο·
ζἔ.
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· σ8·ιιΕ: @ω Η Ϊιἰἔἰἀί βουτια πι οιιττοπι.ιπι ιΙΙ:ιε π.οτυοτππι ΜΜΜ
1 σπποπτ. οοπίοΙπιπιειιιοπΙοτπιπ ιι8!τατιοποιπ ππροι!!υπτ , Γοο!
ΦΜί!1196ΐ νὶ› (ΙΜ Ρ0Ποπτ, [ο τοοἱρὶοπτοε ,_ ποτυοιπιπ οχττοιπππι:
8611 ©ικιιΠιρ!θ&πιιτπι·, :κοπο εοπΠιιιπουπτουαΠ νοΙΙπαιπτοεοοιο

πο. επιστόπιπνο!πι 2004ιυ!!!οι οπτιιτ , €!ιιπι- ίπποι ποτι.ιο!! , που”
πιτπππιππιπια1υιιπ ιποτπΞ Μ028.ιπ-!πίοι·υπτ, δ: π οπο!! πι πι
επιπι€πο.105 πιττοιποοποποπτοπι οιι:ιοΙταυτ , :ιτοποικιΗ;ιπτ
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(10 ττΠι;!ιιωιάο ττειιιοτ δ: ιιοττοτ. Ηιπε άοΙοτ ἱΠε ει€ετβΗΠτττω 3 Η
(Με ειάττιιι: εε1τοει.πι ττιο.τιιιττι ρτορΗιε, οιιέιττι Ρετ Μ, _:τάτττοιιεω;
` ειτοετιττοιιε ειιτοοτιιΒιιε, γι: εοΙετι:ιτ; ἱττιιετιτἰιιτιι_ετιΕιτι ὶΙΙἱι:ὸ πιο.

.5τιε'ὶ εοριει , δενεΙιεττιετιτί τττιρει:ιι, 58τιτειιΙοτιιττι ειρριιΙΓιιε ω”.

τἱτιἔετε τιοτι ροτείΠϊτιε :ιίρει·ο πιστα 6τωττω, είπω Με ΠΠ πι
·ττιιιΙτιιοΒΙΕττιεοάοττυοτιιτ, τιεε !Ηειάτε εΧριται:ιοτιιοιιε εκ1τιιιτι
ι:οττεεάετιτεε ειτε οοτιιιιιιτ Ροτιιιε.,.Βοπ οετρεΠιιτιτ, τιεε τε.τοίρ:ιί
111115 εκεἱτατιιτ.-ι(ὶιιοἀ Η ωτωι.πι·ωτ;ειω Ρι·ιιτιὶε ττιεοΙοετττετ το.

Πειιιιτοιιε, ι€τιτουΙοε .Ιειττ€ιιΜίιε νετιτετιτεε εκετΡισ.τ , τι @Με
μιτττειιΙτε ίε τοΓετετιτεε , οιιτοιιε ΜΜΜ ετατττ δωσε , ΑΜΜ
τιι:ι νιτιειιΙ:ι ΓειιΠτιι Μεσοι: , τω νε οτιιιτι:ι1εε-ωτττιιε ετιιττι
Ρετε τοειρτωιτ, ειτοιιε οοΠ2.τίε Μοτο ττεκιιττι ίοΙιιιιιιτ , δ: ἔτι
.8ιόοε ΜΜΜ ιττιτοιίΐοε ρεττὶειιΙειτἰττι εκττιιάσ.τιτ ε.οίοιιε τα
πιιιΙτιι .

ττ·°

(Στοά. @οποσ @το 1εεο Ηγ:ιεττιτΙιιιτττ ἔεττιιτιεττιίτὶἐςἱάα τι.ι
τιιτιιτ, το οτε ττιιιεἰε Εττ8εΠ:ετε , Διαιτα οτιε εε.Ιοτε ειιιιει εΠοε τιτ

τιιιειιιοτιιιιε τττοτεεετασττΡιτιται οι 8ετττττιἐἱ , οιιτ ©ΧΙΤΟΠΚ!.8 πετ
ιιοτιιιιι Ηπειττε 8τ Ρ:ιΙετι ΠοτΙΙΙ:ιε ρΙιιτεε& ρΙιιτεε οοιιίιτττι8ειιάο πιει
ἱοτειιι ίττ€οτιε ίετιίιιττι εκεὶτετιι: ; απο τιιιιτειι το εεωττιό. μικτο
τεε Ποτ .

Μουτ. Μεἐ ι:μιΜεπι Γετιτειιτιεὶ ὰ Γιιττιιτι:ΐ νετττ:ι.ι:τε ΠττιιΙΙωάττιε
ι:οτι τεεεοεε .

η

το

·

(Μο. ΠΜ! Ειπε , φωτ! ΡαιτΙὸ .τοτε ε:: ΡΙιτιιοιτιάτειιοπε, Μειο
τοεειιε, ω· τω”/;·12υπ κοσμο Μάτι): _/απά , ίετττε :ιρεττε τω»
ειπε νττ!ετιιτ> Ποπ ιοΗιττι :ὶ Έτι8Μο ειέτε ειι·ειιττιΒιιο αιΠάοε τω
τιιε ειοεΠε, νετὶιτιι ετἱειττιἰτιιΙΙο ειΠοιιτο είἴε , εισαι ι€τιτειιΙοτιιττι
άτιΠρειτιοτιιοοιιετίετιιτ, Μεοοιιε :το ΠΠε εοτιίετττττι τττιιειιττοι.ιε τη

ττιετ:ιΠιιιτι ετιιε ρατττειιΙειε «πιο ποια ατττοτο τ8ιτε πιο τπιττιιαττι
Βέιιτ:ιττι ρ:τυΙατιττιτεοειιοτεε , ·ίεςιιε ττιιιτσεττι εοτιιΡΙεότετιτεε,εοτι

ετείειιτιιι. Ιεωσττάτωί, τοοιτττΡ1ιιτοτετιω Πο.ειε ΟτειειιΙοτιιπι άείε
οτα . επί ›ίε Ζε” άίεετ·ωτ, Ιυιωττντττω υπε!ίά: “κά”, @ώμο
ΙΜύετε @είται , _|ττ8οτε-ίπ _/ξ·.|έ··ΜΠπω σηιτεβψα2Μ ; τον Με
“τα” ωττωτ ωκττσέΐιΊ ἰωὐεσἰἰἰιιω τετία'Ι ττηττε Ισπ8τιίάκω; Φ·[κό

_β& Μουτ/Μι τ·ωτΜΒα σ8ευ·α,ωετατίουτ4πε ΜΜΜ· ἰπιικιἀτε,σε Μι·
ιἰι-τὶτ τ0τώττπετε. Η φοιτ εοπτιτιιι:ιτιιττι Ιε8τ-Ξι 5αιΙΙ8ετο εττετειτ.
7 3. θα: ΓετιΒετιτε·τ= τω. επεφτε έτι ταβτεπύ!τατ τοιμίκτε ,- / δώ:
τττάβε'/εττετωπ , αὐτὰ: ·υαΙΙσίατ: αξβρατιιτ σπίτι: Μ ούν |ΐτττίω·

| στα 02€8θ τωτιτοτε. 5ιε ἰεπὶοιιὶοε , ττεοιΓρετ8ατιιιιτ,τοϋίοετιτ ἑπτ
·· η.
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ΜΗ Μετα- , πω» εοιπεπεκπεΙο Μ» οοωποπποκτβ€πατ& εοφ

ροτιἀἱο . ΑτΗἱοτεΙεε- τμιοεμιο- $ε&.:.-. ΡεοΒΙ:29. Οι» , ιιηιιΕτ, έκ ΜΒ
άστί/:-ταυι Μπέί.σ [ωω,"ω απ» 80722801·ρωωβ,- Μ” απο·
πίσω ανάσα Ρ,·σρ:ει· /ϋ8υτἰ.τ· ο!;/ΜΗΜ.]Βτα: σιισιἰσπε πω» ρα
ι:;Π :/συ·ι·ε:ια επίππ_ ·ικπξω ἰπρωσ_/ἔ ρυιω|ασπ:, πο· ἰ›/ἐεπ:., Ιω
ηοο›·εω[›?πϋ ίΜπίου·ερη _βέστσωμωεκσα ρ,·οαΜ·ί2·. Ε' εοπιι€·τΓο
2.11τ€ιπἱπὶΑ8Μπτ€-8ἱπἱ£0- Πι ΧΙΙΙ.Δ Ρτοιιἱτιοὶει (ξιαπ@=Ρ2Β. :45._
Ησανποπ: σε! ΤΜ» ή; ·β·ιΞςίο!α:·· έία.2ια , ,ευ Μφ›·φα›· /:·ι2ιη·.

πίωίκω-ώψοωίπϋα:· ΜΙυαθί2α·ί που» μοβ! , στου· Μακ:: ἰπα·‹ἔ

Ζοπαω_1°0,,ηψω β'. @Η Ξ8€τυππιοπταπιιω Ποια ιιέ1·ειτι 5οΙὶε
πτάοτὶΒιιε ατιμιθ εκροθτυπι., εω-1τΙίςικι εὶτεἑιὶω τεΒἰο , εάεὸ Βά
ἱὸιιττιίιιεὶτ-Ρ › ΜΗ φαω ἘτἰΒὶά:ε· πιοπτὶὲ Φφἰτατὶοπα·ειἐΉ εοππι1Β
φωτα: ςιιἱΦειιἰπιρτοΙιἑΒετετ·, ειιιΙαιιι=τ @Μπι Ξιπορείεετα2
ηὶίἱςιιἰειτιιπι πιιιΜ 1ὶιτιτ ΙιιιἰιιΓτκιοἀὶ ΜΙὶτιιε, τειπκ1ικ νειΙὶἀει νἐε

οοι·ιι:τι εΙαίὶὶομ, ντ ΠΙοε εΘἰὲαεε·, δε· ώΠοιηιιοτο οει1ικ·ειπτ ΓΡΜτιιε αει
Ιζε!ἰ έκ δοΙε ἱτιπτιὶίΙἰ.

Βει:ιά. ΗιιὶιιἴτποεΙἰ Ἑτὶἔὶἀω ΓρΜτιιε σέ· @ἐστὶ ρταόίτοε εΠε - %
ηπα αιΙοκε εοπιπιοιιεπτε-τιοηηἐΜΙ ρω:τοτ·ωτατωτι ΜΜΜ ροίΙὶτ,

πιΠιί ί2.άΕ ρετίιιειάεε ο ΝοτιίοΙίιιπετιΞω ιπἱτατἱ άοίΒιο απο φή
Βιιίά;ιττι, Ωω Ησεττισ.τΙτεε;ιτηιιε ΕρβοΠίτεε Ιο1ο:ΒοοεπιάεροΠτιιε·.
εκ1ιιειωά-στπεη;επτ τεϊτΞθει·ε:τ, ε1ι.ιΞα ΓεΪΙὶεετ α1Ιοτε ν1°8οι1α: ι·:άιι6ΗΣ
ο;; ΙεΡἰἀε-ΙιαΠτιιε.εοι1ιρΙεᾶιιητω ἰἔτιἰενιιΙοε :αμα Ρε:τιπΜοε ,. κιο

ηικ: εοε .ειἔὶτειι·ἱ τρατηίαιιτά ; ειἀΜὶτιἔαιεΙὶ ηιιὶρρε @τι Ιιειπετὶτἰ`
ἰΩ€ίΪ8:-Ωοι1,€ἰΕὸιιἱ›ἰι1ι1Ή ιιωτι.φοτΞ ιπειέεία&α &ταΙτυε.Έ.ιεαΜτεπι
ΙιεΒετ-Μ©πάί ἰἈέιΒιιὶπειτιύ νται·-ΠεΙαπο, ΠοίεοτΞάσ ,δεΡΪἰοἰο

οοειίΜτ:_ 8;ίστωίΤε- ΙιμἰιιΠτιοἀἱ ΙιεΗτιιε ἱτα-ίε· ΜίἱΙιιιειιιτΊι1 και”.
& Πι [4118ιιΕοεπι--εώαπάε Ιιυπε-ΙερΜΜπ, ω: Ηιπδώε ποπ ἰηεαΙα
Κατ νΙααΪωοάμω 5:τ& μοτα::ιέτ ΜγΠιιε1Ε:ι:Μτε 8εΙΙ:απεεε Η.:επιφ
τάσεω ὰ;ἔοτιιοτ;τ$οϋει:σιἰὰε‹Μ τ Νεεϋτπα·ίαω ωἰΙιἰνἱεἱοσωποιι ο!»

ίςίιαιτδ: 1ιμεε1ϋΒοτε; ηυωπ15ε8οΝπτω νωωωτμαΜ «οωροπε.τ,
ὰ μιἰΐΩειι: έ;» ννιαοϋπροτε ζ άιιπώ8πίειιΙψείωο @Ωω άττικοτοε
Μπας: ίιὁ<ὅἰἀοεῷΪΡἰτά;ιιε δτ_-ὶτιτοτςιιετιε , Μ νοι·ὸ Π: το&ό€ποπτοε νω
τυεε-εΙαίὶἑώΐιτιαιιμπι.ιὶῖιἰῇεὶιιιιτ- Ε8τιίευ!ίε , _ έμιὸ Με :ιόεό ετΙευὶτετ-5

ΔΜΜΜΒπα_ποειωἐὶἑεαεσε›:·. Ησνἐ:8ιιΙι·ιιπιεὶ ·Ρ1°ὁΗπΙοπτσὶηΒεὰἱ Ενώ
4·ΐόειωσ , [6ςιισ.ροΙΜι οι48οτοκ:οπτικι· Μπι ειςαω=ειΜ=τειιτὶε .
ΝοήιιἐῶιΙὶτουαςςεἰόοκ= νωεθευτ μ ςιισὰ$Ατἔ€π1Ιιτ1ωνἱιιιιιπ ωτο
ίε:ιτ δ6'ί6!ίάφωτ 5( Μή εοιπΒΗΜέτ -άι!ωιι ττι·νπρο:τω· Μέτ:ΉΜΜ.,

@ντιπ €ΧΕΜΑΦΙῷςμὶἀΜΙπἀιΪιιέἑΜπ° <έΕιΒτιιον .χ -εω:!::τωπη :πιτ Μαέ
4 -
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@ΗΜ ::ι11τβι1ΜΒπω; ΗΡεικαζειι!τε·Φώωάμςτπω ΜΜσκω Ισια;
τα ΡειττὶεπΙΙ: Μέττπή)· ΡΦΠΙΝ8 Φωφιω% ·ξωπι ·τεΙΐεητε το.Ιο1Ε
ΜΜτω ειΠιιιπρω τεάειιστωιπεεωτυφ &ι€ιιε, τσιπΡΗςΜΜ,
Θ: κωεωεπιΔιιιΜεω1ΞΗττερ:ιε:μοπε, ραιωΒιιε-ΜπονΗΙ Ρ9.1°ύου!:ϊε
«εοΜΒειπ: , σε Βιιαπτ-πίζωηΕπ:ηυε τη81ι:α: -οικηςε=θωρΠεεέ, ε”
.πΠτΕσαΙἱὸ;μ αυτ &Εφόια, ΒερτονάψώΦωω·ίΡ€είωκιτώ Ήι·π:

μπώ-τα τηειἔιτὶτιιόἰηὶΒτιοΘε-ἱἱΒπΦήΘ , ' 7 @Έ 'Ρα

β π! ίε :ναΙἰὸἱὑε δ:

κ:εΙοτάΕιε :ιἔἰτεὲιιἀυττι :ιρτα.Μττιιω ωοϋι!πητοςι&, Μπι @μιά δε
πιοΙοιπώπε.ὶτπΡεὸὺττττιὲὶ-ὶηιιςηὶωἔιΡαττισιι!ιεό Πι Παω ξηςιπ..

κατ” ρτρτ10·02Πόζο:68.-Μπ δ: @πω Ιρτσετ =ίοίωοπε
Παπ , :Με ραπ :ι!ήε Γε ἀὶΗἱοὶΙἰοτεε ρταΒειιυἔ πάθώοι!σωω.μ

ΡυΙίιὶ-άὶὴοἔςπςππαπ, "εμε Β πω!ίδ ΜΒΜΡετέττωάπτ , Γε
φοίωιύάιππι ΜΜάώε τε!Ητιιι;πτ , 8εφιπιπρτοεΞωξ Ριώι·εω @ιι

καπι φοἰρἰεκιτωὶπτετεΙιιὸιιητ ΓΡάι·Ιτιππι , κ1ι1εω -ετσὶὲ ·οοτιίἰτὶιιειιητ
ά:ικΙι:ΐωπ , πιο ο;ιιοΙα.· @εω:ιάΜοάιωι Ε&ΠΐάΠΙ Ι:ιττκτΙΙρ.ιτι Η
6τειιΊυπι ( ιποτέτειπποπ ίετωπύπεύε εΧτιτεκτιίτάτζΒαεϋ σσι1°τσα:ιω , Ώ
-εΙφΙχΜττιτοφρεταυετΙΒ, τω ΠΠ -οΧρπιΡτεἰε.ίἱΙἱεραιιΙοετεΠὶστω

·ί;ιΙἑἰειιΙιπ1ιτοΙετἱτοτἰἱιιττυἴετὶ% Με ε1ιόόοω Μηιι;ωτπΜπι·άΠατα>
τω· πεεἀεετὶΒιτεΞι (ο άὰιυἱηεω ε:α::επιίτατΠσιιε, Μάιι86Ω;. θα εο
άϊσἐ ὸοιπιρΙ€έὶὶεωἱ. (Ψσω-να(Β-ΞιπέοΝεωα -Ι1ιύιιώιοάΜει Η;
©1111 Μ8έώε εοιιιΡΙἰοεπεε ΜΒΜ Μάϊαι1τιιτ, :πειτε :Β εΙΗΜ ἱ

Με μ:Ηιιιιτιιτ δε ειΒΞτειπτἐιηἄπίἱωἱΙω Μ” απΜοτιπτι 8ε`ἐἰΒἰἔΣι;π
οοωρΙ€Χὶοπε; ἱτιαιππιτὶτ ; οι: εχω Βιιρι!ΙΓιμ τοπΗΜπ, ω: Μπι
ίπ τςτιπἱοκε μιτ2:ίειι!:ιε τ0Μπιἰτιι1τ:ε Ώ1ηἰιὶίἱτὶὺε ρετπιἰίοεπτυτ , 8:

ἱιι ντι:ιπι πατατα» τάυρεταιιτιπ . Ροι4·ὸ νϋΠιι πιο!επι Γεώ εοτιίρί
σκακι , νείαιΒ.ι τ:ιέϋ:πΐιέ Ρετεἰρἰ τΓΙνειιτ ; οοει!ιιστωτ πατατα: Μωρου
πιἰΜ: , τυπι;ω1οτειρ, παπά ΐτΈ·1ιε 1ιαΒεπτ ΕπιΠτιιιτι -, @πιο απ::
ποπ ροΙΤιιπτ, ηιιέιττοτ:; τοπ1Ραφε ό· ρετεωπο ίρεεὶε -5 ὸἰ$ΪοΙιιε.

τω: δεά18ορτ:ετΈτε:ι ὶ8πὶειιὶοε·ειτε1ιιε ΜΒὶἀοε ὶιειΙἱτυε οοπτΞπεπτ,
ειιιοε αά·ι·ετώπ νΊἰςἐΙἰἰτιιῷπσεεΧ Νιιτμ1ια ίιι!Ηωτο εΗῖεὶετιἀεσ με: σε
παώ εκρὶὲευτῇὲΙὁϊοιιτ ΗΕ αιιοίΡοιιτο θέ ει€άτε.6 ετιιιτιριιπτ5 ω:
εκτεΞηίαΕμέ ςΧείτσαί τιιοαικι1:α1·ι« ΑΒ Μπι πι:: έΠετιιιπ τπρἱτετὶσ
επιπιεοΡΒ ωφαατοπιιε ύπρουτούτιι Κάντυ @απο ΡοίΕπιτ, αν

ΜΒ·ΖωἰΐΕϊἱΒ°ἱτὶξ`Μπτεῇἱηι1©πἴ:ι·τιἄιτ<τοτΡστ:1 ;<Ἡὶιιε 5 άιωπιαιι€ιε ,
ωωτ6._οεΙἐ;!αι= @-ΒτΕάει. Μ9·δεω.ωτμ8 €ερἰἀυιτιτ·εοιιτἱτιἔειιπ ,
ΗΕ ἱΪτἰ8ὶἀιὶω9ἐι·ΐιὐὶὲέει!ἰἀπῶ αρράκωμ_ωω στέκι ώ( π6ρΜο τοτ
ΡΟΦωωρεα>νωέ·νωω ί19ίβώε εΧρἰηιτὶοπἱΒιιε Ιαι1€ι°1ὶὸὶοτ€8;δ£
ραι1ςιοι·οε ὰ8ιιὶοι8Ι.ἰ πω: Μπιοάιιω α8έτατὶ, ποπ νωεΠτ·ωεωιωφ
:πιο

κ

ἔκ

κ;

1:40
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ιτε εειΙετιτἱε ττ1:ιπι'Ιε ἱἔτιἱωΙοε :τά εεΙοι·Ιοτεττι ιτιοττιττ1 ετττἱπτιιἱατα Η!
_ροττίιε τ·οτιιττι :ιετττιττοτττ ττιοτειττι ττιίει·ιιτιτ ττΞ8ὶὸα οΧρτταττοπτε, ςιιτΕ
ττετιιοτιιττι ΒΒττΠειε ό.ιιιτι νεΙΙταιιττ , ίετιίιιιτι ίτὶἔοτὶε εΠἱεἰιιτπ ; τ:οτιττο.

νετὸΙττ εεΙτό.2.ττι ττιο.τιιιττι , φωτο Γρττττιιε Ι:ιτ18ιιτάθ Ρεττττατιτ , νΒί

ΓετττΠτιιιτιιιετττττ ἰ8τττευΙἰ ΠΠ ρειιΙο εοτιεὶτειτὶοτοε ·, τιιιιτιτιτ ΓΡἰτἰτιιιιιτι
τττοτιιτττ , δ: νἰιτειιΙε Ιο.:τ:ιτττ , τρώω Μπιτ ωττττε εοπίὶτἱτι8εΒετ1τιιτ;

εάεὸτμιε Γετιίιιε αιΙοττε τ:τΉτ:ττιιτή Μετρο τοττέ ειΙὶιιτπΙο ρτ:τοττά:ι τ:ΙΤετ
αυτα , θα Βσαφώσπ , φαί ..4!εκάπτίτυ υιΜ[αβτπέϊ'στ στα: , αυτ:
ατά 8οἰσω/ἔαὑσ£, στι: ίπ |στι!πσο "στ, α!8:&ιπ , ίπ νωταθ στα"
σα|ς/-αὐπέ, ντ τέστ δκτττττιεΕιτιρἰτὶειιε Πιτ. Ργττττοττ.Ηγροτ. τα!»
η..5.άοίοοιιτιάο ττιοάο.
;
τ _ -·
·· Μ:ιιττ. Νἰττιἰτ τ:Ιΐεττιιτε , Η ρετίεςιιἱ ΠτιειιΙα ντΠεττιμε , φωτ ετα ίτὶ
Βοτε τ:ΧρΠαιττ ροΙΤοτιτ σε Με , τ1ιτειττι ττιττιιί, Ιτγροτττείἰ μετά. ει:
ντττιιτοεΙο.ίΗώ [ο σοιιίττἰτι8ετι‹ϋ . νττςιιτ: Μαιο ἱ8τιοττιτ , φωτι
τιιπι τε;τιτειιΙοτυπι ΜΗ ὶτιίἱτ , & Αττιι:ε ει.τάττιτί οι $ρττττιι ντττἰ το6Η
Ετ:ο.το , τα ετων: : Πτε.ττιεττ (νττιτ:τίττιτει:οπίαειιίωιτε τα! ίεάειττ
*μ
τι-.
ΐη
.".;!,”-.ΧΆ .

-Ω-τ
Μ.

τω:
Μ τ..

τ:Ιοε ίἰτἰε τεττιοτεε) Μιά εοτιεείὶαεεἰτω νετ ΡΙεττιτττι εφτά , ντ τοπ
ΒΙτιάετ,. εοττιττιτίτιτε Έιιττἱτ δε! , δε πιιιΙτοττια8ἱείῖττὶκ ΠΙο. Αςιττ'ὶ

τι

τιτάειττε :ιΓρτ:τε>ετιιτ, αφτα έτι "το , ντ ρΙιιτἱιτιιιιπ ττιετ:ιΙΙτεο , ὶτι ίο

δ' τ
ι·οτ- τ

Ιτότοτοττι 8Ι:ιτ:τοττι εοιπ:τείεττ, ςιιεὶττι ίἱίοΕἱττἱιιε οΒτιιετττιιτ. Δευτ
-νΞτττττὶ8οτὶε Μ Ματ, τάΐετιιιιτ οττττιτ:ε ;` Μ απατη ντ εΧρΠτοπτ ,τ Η

-ηιιἰε πττΞϊ·ντεοτετ, τΠεετοτττ τ :ὶ $ειΠε δ: Λεια :ιτάττιττε τ8τττειιΠε
ίΡἰτἑτιιεττι ττϊιιε τττεττΙοε ει8ἰται·ἱ , δ: ΡτορεΕΙτ ἱτι·νο.ίἱε ροτοε ,:·ςιιοε

$τιετ1τιτεΙυΒειιπτ , τ:ιιττι ὰ Η8ιιπϊ ίεοπτιάιιιπ Νειτι1ταττι ειιτιι:ιτέ το εμισ.Π
όττσέτιιτπ τὶιετἱτιτ ττΗεΧἰ Ρετ ντιπ :ψ ὶ€ιιἱειιΙὶ8 τΠοε.τοπιπτοικτιττΒιιε ,
Γεσιιττιςυε ταρτοπττΒιιετητι·Ξι ετιιιιιιτι ; τὶ-ειιἰυτ τυιτιττο.Π ττΞεοτε άιτττι
τοΜΒετττμτ ἰ8τιὶειιΙὶ , τ:ιτιτο νε.ΙΞάτϋε πτιιτι!τε Μ.Ιττιιε ειιτρττίδαε.ττι Η
Βιιτεττι ταΠτε τ:οτι:ιττττττ, φιειτττοττταξοτεττι ΡΜ Βιετατιτ νται :τὸ τ8τιτ
ούτε 5:ιΗε & Λεια; τιτάεττττε.τ ω: ΡτοΡτετε:. - ν:ι!τώΒιω εοπίὶτἱτιἔιιτιτ

2φισετραττττ:ιιΙαε εκττιιάεπόο ὶΒτιἰουΙοε; τ ςιιτ νά θ: ὸὶίἱεᾶἱ , θα ἰττ
μιι·ιιιιΙοε ττιτοΓάειιτι ττιατιἱριιΙοεοοπέΞέ ): @το το τιττε νἱτὶΒιιε τιπο

τιιττιττττττιπτ , ··ἰτιτετοΙιιίἰ ΒιιΠο.ε ρ1ιιττττττιε; ττττττιττοετιτ @κατά , φα
ἰὸεὶτεοὶτι πτώση ττ12τ0τΦ11ΜΧττώ:ττ,Ψ&ττ1-.0Πάτηιι2 Ιο1ττωτ πιο.
,8τιττιτάο μ Ηττττ:·:ιτεΒετ (Παω άττ Ντιπ· Άμα πητιέιτοπ8|σσίστατ
[Η οτί!τω,πτηπε ,Με ρ›·αίπατωφοκαώστττ, @ζ Μάικ # 04'

-πιί σ υπἰοτε·ἰἰφ4τ/4ἐ?4 άτβιπάτστ·. ΒΚ' & Ατἱίὶοτ€ξ€8. Ε!» 4.5. ΜΒ·
τεστ. ίιιτττττι.3. σειρ. τ. Οσφυτκω , ὶτιφιἱτ , κα·πηκωυπως|δ·απτ , ό·
ΞΜπτστπαυ·, Μ: 9τιι”έσπτέι·σίϊόο τυπώσετε:: ἔσω Μ: "Μπι :_β·ῇ

τ

ει ο:

·-

1

:ο Ραί'αίσιο..

`
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8ἱἄσ: εωω° σιισσουπωνικοαπα Ηιιηισσω ? ά β·ι8ισσ πισω: ε».
Ρ,ω""μ αι|ίσιρια. Νεσιισνετὸ εισι8ιιισιιΙιε εοπιιιιστιε τετιτιιτιι

τιισσσ ρεττιισιο.τι ιισσεΗ*τι8ισοτιιιιι ΙιειΙιτιιιιιιι ΗΒιιτ8Πι ,_ «μπαι
_- -.σ

α:ίΐ:ιιιτε νι εκτετιισ τεεἱρἰατιτ, εισΡειιτισ, νασαι σώσω εκ ιιιιριιΙ
ία ισ εστιτιιι8ειισ μπα Β.1τιτοσιιιιιι ΑσιιιΙσιισ σε:Ι:ιτι ΓρΜτιιε Πιεί

ω, δ: Μιι€ΠΟ ιιιιρετιι ἰτι σβισθιιιιιιΙυτιιιιιιτιιρ:ι&ιί:ιειΙέΗεδε-υτιται·
σΙισιιο.ιιτιιΙαιτι, διιιιττιισιιιιτιιτ; _ισιι,σιιπι Πισω ίισιτερειταιιτσε 6η
8σι·σιιι ρι·σΧιιτισε. Ρει·τιωΙο.ε εοπιστιιιειιιιτ , ιιιιπιστειιι οκρτιιιι_ιιιιτ δ
σιιοπιίσειιιτιι·ο.ριτ νε:ιπιιε, δε σκΠεεειτιιτΙιιωιιι. ΒιιτιιΙιτει επεσε.

ιυ.ιτι σε :ιιιτσ.ιιτιστιιιιι ΈσΙιει απο £ω6ιιιω , ιιιίι σεσιαατἐ ειιίΕσσιο.τι
ω: , ρειιεττειΜΙε ω” :ισιιτιτ , εισεὸ Ιιιιιιιστε:ιτι σπιτιου ειφτιιιισιιε,
ντ νισε.ιτιιτ σου ρι·οουΙειΒίσιασίέμιιε . νξισωιω σιιεεσο._ιι;ι ω σει-ι

Ισά; τι:ιτιιι.ιιιι Γρσάατιτιει, ειιιιι τισε ίι·ἰ3σι·ἰε εοτιίὶσετιιτὶσ :ιστιρικ:«.
σέ, Ωσηε στα ισ Ϊσειιιετιτσιιι σἰεπι σισε:ιε, δε Ματια σίΙϊατατισ
ιι€ιιι ;ιστιιιιιρσισ ιιιττιιε ίσττειιίε νοσιε ιιισ1οίωτι .
- ι
ισ

ΠΙδΣΕΒΤΑΤΙΟ ΣΕΧΤΑ.
Βε

9"ά κάτσει· θαίισα σιϊωπαι·.

Αντ. Ναι ρειιιεα σε: (Σώστε σσΙΪετιιιιιιιιε ; σιιιτιι:ι εκε.ιιιίιι-ει
-

Μ"
Η!!
Θ·
°'

τε Με νοσιε στιιιιιι ω, σα: πωσ ί:ιειιΙτο.ε: ιιιιΙΙιιε σοι-ισ

σιισιτο , συιιι ειΙἱσιι:ι οω;σ ρσί(ιιιτ , ω σιιισιιειιιι!ιι Μποστ :ηπα .
Ν0ΠΠΠΠ2. ι:ειιιισιι ΓυρετΓιιιιτ 2.ττιιι€ετισει, σιια_σιΙΒιιιιιΙσπισα σου
γισειιτιιτ,ντ Ριςσρσίιτ:ιε εμισείΕισιιιε Δε· Εκωήαπε ίο!ιαισιιι «πω Πα·
ιιατιιιιε, σιισο.σ.βετι ροιΙὶτ , ρΙειιιιίΐιπιαπι .

-

Οτ:ισ. .νετἑιιιι, σε 8τιιιιε ίιισιιτ , ίει·ιιριιΙσπι ιιιΠιι ρι·ιίιε εισιιιιι νε
Βιιι, ντιιισσσιιίσ ρεσ: ρτσ8:εσι νε1163ιι1. Ηιε, φα ω.ισιωπ, ιτι
δεσ ιΒιιιειιΙοε, εσίαΙιισ αειτατι εστροι:ιεικιεσΚίσετιτιε ρσττἱειιΙὶε Πτι

σύΙισε σίσειιιιιιιιιε . @στο , Β πιει Γιαπ, φα: σε 8ιιαιτισ σει·
131€1 Κει , ΜΔ ΓειΙιεετ »Μία σύ" Ικα. επιασε” , ό” έ:: αποφ #4
_/εκφώσπ;:Μ Φ σ6/27τιωσ2αΜ ρτοῇεἰα2αι· , που: Μίκι· πω πω».

ἐΠε σώσω" , ω :πίσω σωμα αυτπωοόἔ πάΙσίύει·έ ρι#ι ; σα:

ὶσεὸ εστιτιιι8ετε σισειισιιιτι στ, φωσ ι8ιιιευ1ι ισ πώ Ισισι·ΕιιιεΙιΒετιιτσ ίσ1ιιτ‹ἔ Μουσικα, οιιιιισιιε :ισα ί:ιειΙσ :ιιιοΙειιτ σ. οσα· ριτσ
@καιω σ;σί·ισιτι , [ο ισ ίιισειιιυιιιιιιισάιιιισ ΞτιΠιιιιιιιιτ , τιιισσρι·σ
σπαει ιιισΠιτιιι. 51 ι8ιτιι.η:ειΙστ εκ εεισ ιιιίιισειιιιιιτι ιιιι8ι·ειι·, πασα
ΕΦ Αεεισειιείσ: σ: ίιιΜο6ιο τωιείαπ ισ Ϊιιβἱ€ᾶιιτιιΡ ισ φωσ ?εισ
Κ

Ρ2ΈΦ

_ “!Μι ω“~ἔειἩἱ·δ
η·

- 14ο
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τα αιΙοιιτιε ιιι:ιιιιίιε ἰΒιιΙειιΙοε ω εειει·Ιοτειιι πιοι·ιιιιι ειιτιτιιιιΙατο,Εά
Ρωιω εοτιιιιι ιι€ιτιιτιοιιι ιιιοτειιιι ιιιίοι·ιιιιτ &ιειάιε εΧριτ:ιτιοιιεε, <ιιιιΕ
τιετιιοι·ιιιτι θΒιιΠειε άιιιτι νεΙΙιεειιιτ , ίειιίιιιιι ίτιεοι·ιε εΠιςιιιιιτ ; οοιιττ:ι
·ν€τὸιιι εεΙιάαιιι ιιιειιιιιιιι ό .ιιιι:ιιτι ίριτιτυ.ε Ιιιιι8ιιἱόὲ Ρει·ει·ωιιτ , ω
Γε ιιιΠιιιιιιιιετιιπ ιΒιιισιιΙί ΠΠ Ρο.ιιΙο εοιιι:ιτειτιοται·, ιιιιιαι·ιτ Γριτιτιιιιιιι

πιοτιιιιι , & νιιιι:ιιΙ:ι Ισ.καιιτ ,τιιιιΒιιε ΗΒτιιεο.:έ`τιἰιε εοιιΙΙτιιιεεωιιτιιιη
:ιἀεὸιιιιε Γαιίιιε αιΙοι·ίε εΠιειτιιτ,. Νεφισ ίοττὲ ειιιιιιιάο ροτειιάει εΙΤετ
οποία , Επι Βυποβ1υπ , ςιιί Λ!ε:Μπιίο·ο υπσπβοήι·πέ7οι· στα: , ασκ

«Μ 8ο!επιβα!ια, σπα έ:: @άπο πω, @φωτ , ίπ Μπόι·2 απ:σπι

Μια-ω», ντ τςίατ $ειιιίιιεΕιαιρΜειιε Π”. Ργιτι1οιι.ΗγΡοτ. αρ.
1 .$.άοΓει:ιιιι:Ιο πιοάο.
:
. , ··
·· .4Μειιιτ. Νιιιιιι ι:Ιΐειιιιιε , Η ρετίεςιιἰ Πιιέςιιιιι νεΠειιιιιε , εχασε άι: ἔτι
€οι·ε ειφΙιαιτι ροΙΐοιιτ εκ Με , ηιιαιτι ιιιιιιιι , ΙιγροτΙιεΕ ρετἱτέὶ ει:
νιι·τιιτεεΙ:ιΙΙιαι Γι: ι:οιιίι:ι·ιιι€ειιάι . ντἰειιιι: ιιειιιο ι8ιιοικιτ , ςιιιιιι
ι:ιιπιι8ιιίε:ιιΙοτιιιτι $2.Π ἰιιίἰτ , δε Αειιι:ε ΜΜΜ ει; εΡιιιω νιιιί τεᾶἰ
Βαιτο , ντ :Μπιτ : Παιιιιετι _( ντιιιιειϊειτο εοιιίιιειιιιιιιιε ω ίεάειιι
άσε Πτιε ·ίετιιοτεει ιιιιιιι:οιι€ειΕσε άτα. Με ΡΙειιιιιιι αφή, ντ εστι
€Ι:ιάετ,. εοτιιιιιιΒιιε Ειιει·ιτ 88.1 , & πιιιΙτο-ιτι:ι€ίεΠ ιιικ ΠΜ Αςιιεὶ
4ιπ!ειιτε αίμετεει;ιιι·, αιμα ιιι νειΪε , ντ ΡΙιιτιιιιιιιιι ιιιετ:ιΙΙιεο , ὶιι ίο
·Πάιοτοιιι ΒΙ:ιι:ιε:ιτι ι:οιιοτείειτ, τιιιεὶιιι ΙῖΓοΙέἱιιἰιιε οΒτικ:ιτ:τιιτ. Αωι
-νάπιίει8οτιε
ιιιιιΕ·ν:εοι·ει;·μ1ιφρω
ἰιι Μπιτ, :ι.ίΐει·ιιιιτ
ι-:ὶ
οιιιιιεε;'
διιΙιε δ:ΜΑσια-ιι
ει.ιιτειιιιιτάε:τιτιε
νε εΧριι€ειιι
ιδιιισιιΙιε
,

ίριι·ιτιιε.ιιι ιιίιιε Γ:ι8ιάοε ιιειταιι , & ρι·ορεΕΙι ιιιν:ι.Πε ροτοε ,ηιιοε
ωιιιωιιιωιιω ,παπι ἔι ίἰ8ιιιτἱ ίεαιιιάιιιιι Ν:ιτιιιιιιιιιι ειιι·ιιιιτει ιιι σιιιο.Π
όιτοδιΣ:ιιιι·ΒιετιιιττεΠεκίρα νιιιι 8.6 @καιω Νοε κοιιιιιιοικιικιΒιιε ,

£ωωιςω τ;ιριειιτέΒιιε ἱιιττὲ. πρωι ; ἐκ ειιιιιε ιιο.τιικιΙΙ Ει·Ξεοτε άιιι1ι
ι:οιιιιιοιιτιιτ @και , τ:ιτιτο ν-.ιιιιιιιε ιιιιιιιΙιτε ΜΒΜ :ιάΡειίξιιιΔιιι Β
Βιιἐειἔιι
παιπ
οοιιιιιιτιιι·,
ειιιιιιιτοει:πιαιοτετιι
Βετο-πι:αιιιΒιιιι€ιιιιτ
νιιτι :ώ ιδω
ι:ιιΠε δ:ιΙιε
δ: Αφ;
ειι·άειιι:ιε.:
Ρι·οιιτοτεεΡΜ
ι νωΙὶάὶιῖιω
:ιςιιιιειρειαιειιΙ:ιε εκττικΙειιάσ ιειιιοιιΙοε; ηιιέ να θέ· Μαι , δε ἰτι
μιτιιιιΙοε Ηιιοίἀαιτι ιιιειιιιριιΙοετοςι&ι 5: ιιιιιτι ω μτὶε νιιιΒιιε πιο

τιιιιιτιειιτ:ιιιτ , ··ιιιτετοΙιιΠ ΒιιΠειε ρ1ιιτιπι:ια ιιιιιιιιίι:ειιτ ι8Ιειοιει , φα
ιάειτι:οιιι πιοΙεπι ιτιειιοτειιι-οκει·είειτ,ηιιἐιιιιιοΙΤα;πρ: ίσιιιαπισ.
Βτιἰωἀο·ι Ηιιιο·τιἰεΒει: Πρωτο άθ.Ν2τι· :άμα πεςιιώμικε!ασία0·σ8

[τί υι·ιΉπ.ι,·ιπηπε πίπαραίπα4%ιΜπσώ6τ€η

Μωβ 06'·

·,ΙΙΙέν.

»πωσ ·ἰἰςιισ/‹ιἐῖα·ιἰι#απάεασ#. δισ & ΑτἰΙὶοτεια Μ» 4- Μ€
τεστ. ίιιπιιιι.3. αφ. π; 6'οφοι·ιιω , ιιιςιιιίτ , φωι·πηκε·ωπαάαπτ ι Φ·

Μάκπιπ:πη Μ: 9κείόση&ι·σΙ|ώ ΙΜΡία:Μα @η βια· ακου: @Ψί
εἰσἰ0 :

ι

.τ

. Μ· @Ζω .

τμ

8ρ20: Ξι·Μάσ φιἰτἴυπ`σπἰσσσππ Ηιιφἰτἰτιω ? ὰ _β·τζςίάς απο» τω.
ρ·τωεπτε τ·αβάτωτ. Νετιιιε νετὸ ειΒτεοιςι1Ιιε εοτττττιοτιε τε.τιτιιττι·
πιοττο ΡεττιιτΒ:ιττ ΡοίΪε Ίττ8τόοτιιττι ΙιαΙιτιιιιτττ ΗΒιιτε.τττ , φωτο
εείΐ:ιτττε νὶ €κτεττιέι τεστρτ:ιιιτ, εΧἰΡτἰιτιο, νετἰιττι ετὶτιττι εκ ττττριιΙ

(τι Μ οοιιτἰπἔετε μπα Η.1τιτο εστω ΑιτιιτΙοττο ττεΙο.ττ Γρττττιτε ίττ€ί«
(Μ, 8τ ττια8ττο ἰτττρετιι ὶτι οΒἱεᾶιιιττΙιιτιιττιὶτττραέὶὶίἔεὶΙἐ_Ηεᾶιιτιτιττ

:ιΙτττιιετττιιΙαιτι, 8εἰτττττιὸιιτιτιιτ; κτΜ,άιιιτι ίιτ:ιττι ΒΒττεΡειτατττεε τμ
8τττ:ττττ ρτοκἰττιειε ρατττειιΙαε εοιτίτττττΒιιτττ , τιιιττιοτοττι οκρτττττιιτιτ ,
ττ1ττεττι1έειιιτιιπρττ νεπταε,·δε εκδοτ:σ.τιιτΙιιτιιιτι . 5τιτιτΙττει· ε-τττο- .

τιμη δ: :τιττατιττοτωτι τ'οΙτει απο ΒιιέΗΒιιε , ΜΗ ε.τ:οιιταιδε ειιΠοάτατι
κατ , ρετττ:τταΜΙε ίτἰἔιιε :ιάιιτττ , :ιάεὸ τιιιιτιοτοτττ οττιτιεπι ωφττττιεττε,
νε ντάτ:.ιτιιτ τιοττ ρτοουΙ @τω ἰ8ττὶε. νωωττ :ΙΜ τμιεεά:ι_τττ :ιά_ αι·

Ιοτἰε ττο.τ;ιτι·.ιτττ ίροέἶατττἰα, αυτι πω Β·ί8οττε εοττΠάεττιττο ιιΒττμιιω

τά, Γε.ττιττ στα ἱι1 Γατιωτιτοττι εΠεττ1 άττΈεττο, 8ε Μπα Μετταττω
αστο ιιΒτωτιρετο ιύιτιτε ἴοτταΙἴ€ νοΒΞε τιτοΙείτατη .

.

»

ΒΙ88ΕΚΤΑΤΙΟ ΣΕ.ΧΤΑ.
Όι·

φαω κιτ” θαἰἱἐα.ἐἰειωττατ.

Αυτ. Ναι ρενω άτ: ():ιΙοτε ώΙΐ6τυίτττιιε; οτιπιία εττειπιὶττ-π
·

το Με: πω. οττιτττι ώ, απ: πιτΜ ί:ιειιΙτειε: ιτιιΙΙι.ιε σήτα

άιιΜτο , ςιιττι ε.Ιτετιι:ι οΜτώ ροΙ[ι.τττ , ἱτι ττιιΞΒιιε πτττιττι:ετοέιτ-αςιια .
ΝοτιτιυΙΙει τιιττιετι Γιτρετίιιτπ ειτττττΒεπάει, ττιτα_6ΜπιιιΙαττά:ι ποπ
ντάετττιιτ,ντ ΡτοΡοτίἰτ::ε φαίΊ:τοπτε Πε Εκπιβοπε ίο!ιατουά τύπω Πει·
τ1τιττιιιε, ςιιου.τ1.βεττ ΡοΠὶτ , ΡΙατιτΙΤιτττειττι .
Οτ:ιό. Υεττιτττ, ΜΗ έμενε ίιιεττε , ίετιτριι1ιτττι αὐτή ΡτΗτε ούτω να

Πω, ντὶτιοΗἙεττΪο τω ρτο8τεάτνΜε:ιττι. Με, φα::ιΙεδιττιτ, το
8ετὶἱ8τιἱευΙοε, εοίηιιε :α8ττειττ εοτροι·τε ττ1ε:ιΙεΓεετιττε ραττἱειτΙἰε Μ.
πύθ:οε άίτ:€Βπιτπιτε . @Με , θ νει·ει Ματ, φα εΙε διιαὶττο που
:ατα Ιεετ, ΠΙυά ίτ:τΙτεετ πω!!ε ἰπ/ἰω· Ιων' τωιάσπ· , ἄ ίπ ατακα 6/

/Ευ·ττώσπεσω (9 άς/Ρτ4Μα2αΜ ρ›·οψία:ιιτ· , πω» Μίκι· «τω ποδο
θΠε εάτιαΜτ , οι “Μπι πά/εί!Μ αοωσκο:ίθ πέβτόσπί Μ: ; Ποτε

ἰἀεὸ εοττττττΒετε ότατιτ!ιιω ώ, ετιτοά τετττοιτΙτ τη εετ:ὶ ΙοτὸΡοιιεΙΙ
Βετε.τό ίοΙιττθ ττ1οιιαπιττ, ειιττηιιτ: τιοτιἱεεΠὲ ειιτοΙοτιτ Ξι απο ΡΜ·
@κάτω εοέττ:τττ. , ίο το Γιι:εττπιττιττιπ&ττω ὶτιίὶωτετιτ , τμιοττΙρτο
μπαι τττοΠἱτιιτ. 51 ὶ8ἰτιιτ,ετιΙοτ εττ ατά τη Γικεττιωτι ττιἰετατ, απ·

πιο ΑεεΜετιείτ ‹1ε ΓυΜεότο τωΜετι.1τιίττωταττωε τα φιοά τω»

Κ 3

Μαΐ

Μαι

Δ

Β@›·ιαιεἰο Σωστα».

-.

3ατοπςοιαπι ααριαααμαι τις: αααπα αιιια:ιτι [αΜπώαπο. Ε8θο
τὸςαιπ Με ραςεπι !ιαβετε αααπι_πιακιταεεαριο μα: Μπι αιεΒαι:

ἔεει·ο , Νοπιέπμια; @Μα Μ; (α. αν; ψβ[σία:παί:α
· -Βαπάι_ Ναιαφ πω ΒεΙΙαπι ααα€ιααα_ΡΦαατατιςπε ίαίεϊρίπιαε ;_
πο. εοιαιπ ΡΙαειτιεαεααιείειαια; ,_νι:_ οΕΐας_ιαε αειιςαι:ι_ οίΐαπάι ποπ
Εαπαιπαι .χ Αεοιποπτια ίοΙαιτι απατα: πς›πιαβριπαε ;. ἰπαπὸ , ν!α_

ποπ πι αΙἰεπο πι:απ εαΙοι· ,_ ιπάε παιιααααι_ @απατα ρετπιιτταπιιε .
Ιπίὶταε οίια;πιοαιΞε εα1οι·,νιαεΙαοτιππα;α απ; ία α8ιταπά1°,_ &ες
τρια εοιππιφαεπάι ; παμπ· αβιαιι1εαΙιε αει αΙιαε παται:αετταπΠτ πωσ

ἐκ ιιΙταε , ντ αεςιαοιιε απ ίαΜς&ο ιπίαΒαΐ&αιτι τταπείετιι_ :Πει (πισω:
ςΠο ,_ ιεπα:αΙί _ ἱρίἱ ΡΙατα ίαΜπάε αοτροιέα_ αααΠ_ιππαιΙιπϊ ρει€αα8επ

ται , αμεα οι !ιαςι€πΞεαΙοταπι ὶπιπιιίΙῖο_πε ἰπςαΙε[ςετο άιεαπτατ. δα:
δε ατιάαιπαΠαιτειπ άεςιά;πτιπαε ρΙααπε !ιατιιοΓι:ετε άιοιτπαε , φαει
αἱ: αιμα τεεεεΙατ Ιιαπιις!ιταελ ντιπ τει·ταπι τταπείεταται·._ Α1Βατιο
Βαιιαατπ_τσόιοτια ιΠιπαπταιή λ 81αΠο εςταΙεταπι εοιοτοπι Ραππιε ἰπ-_

παεαπτ ἱπΓεᾶοτ6; 59 ίαοοιιαιο ἰιπΒιιαπτια αιτιατι ἰπιτπατιαοταιπ ααα
ι·απτιοιαπι φτάσετε , να άαΙςείεαπτ α οόοταπιεπαίε νἰπα @πιατα
απτἱπαἰε ΡΙαι:αιτ :_ (ΣρΙοιεπιιειται·λ ίαροτεαι) οάοτειπ_εοι·ροτα αι:

ςιριαπτ αβίαιις »Μ αα;ι.ιατιιτιςε2 αεςιάεπτιαπι εταπίπιιβοπε, Μ!
ααα εοτραπ:ιιΙοςιιιαιΔ παιβαε αιιτ ερίο:- ,_ ααι;ΐαροτ , ααι: οάοτεοπ
@να , απαιιίαοπς :: παω ρατιτ:τ·ιάεπι ίπ εαΙοικτ_εοπτιπ8ατ 9 (Κα.
εξ ΑτιπρτεΙιπς›π_εΙΙ:_νιίαπι αΒίοπαπι, οαιρτεπι_ ω; ιπ;αποτεε απ

ε-·.ε·
'β.
μ·

Ροι·ιε ραττεε εοιπρεΙΙι ,_ πααπάοποπ είὶ:___αςΙεὸ ναΠαμε, να ίτιδοτί
πείἰίὶατ τ' Ναπι ιπ Μα αφ αάπατ._ ααάιτιοπιπαεπαπι._ 4.8._ απ. 11%
Κασσί·τεροα τόν ΚςλωΙααα..·τέΚε θ·ασ.φασί ' πολι) ·τριάιοιν .μολύβδου .
σ·σιμοιου δια ·ταξέα·ταξι|ας , ει" ·τίΚεθιασ.δοΚέ:ζΚάαα τς; ύδαπ:_._χρώ

ζει αξία» )|'Δ;ξ ἴοι!‹ε “ταχύα ·τέΚε·ται δε” Κοιλία ·τδις «].ιίχαο·ια α είτε γε'
αοι·τσιπόμι ,_ ἔΓΚαΦαΚλε-ιο_ιἄἔοιοὺἔυ·τας,_ Κάσαιιφθουμεαουι ασια. θερμοδ
π

ένυποξοχο970ς-όα·ιέ3, Με α ` οἰθέϋε-ιαι._δαπππιυπιθσίασαπα απασ

βετ; άξεαμ Μα|:αρίπίααρίαωύο ._διΖπαΜιαιι:εωα [ασί!|: |ίαας/Ει
Ζξίαηια , πασα απαήξεπε- ·υἱιἰεκια σιίαυμία-_αςιια ; ια!οι·α: απατα ,

·παροΜαμες!επί:επ . Ζ.ίαςιά·ίπ νων) καιω Ι:α_α!εοκι'ύια: , ?από ο
]ΐιβ8:!α_, ίπσ[α_β @και ύ·ωιοπαριιώζασ|στω @β ίπσα·ιβε:ι:α- , ραφ2ετ

3α
άραξ|Ι:απαα. @οπιφόο αα;ειπιπταε ι:οπιρεΙα:τςτα: 8ε_ιπεζαποιε- 7
τα; @Και ,_ θα παπ @παρτ ορτραί‹:_αΙα,_ απο:: αάχ ιπταποκω Ραττ€ε _

φπιιπιει·ατοπτ Ρ Ευ Κβ- 4.ἔΜ_ςτεοι;. εαρζα,άεδπιεπ5_Ραττ€ία&ιο-α

9€ΠΦ.Ρα110ΐ0Ρανα α: αΡΜώϋίσ #συκπαιέσ σα" , α:: ύπωσ- .

αραικε !>κκαΜιρτ<>αει`θ;ϋ·.Μαα#απασ9ικκσω,Μιέιαπέ:. σὲΜια-ζ
822α;

Βο ω: :ρω κα2ισ28 δ'αίξάαϊνΐίεαπτωσ· .

_
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Φὶθ εαΪίάί242:3%εσ @πω ω, μ.: 87κΗΜΜ . Ετ'Ρ:1010 ΜΒ1°ΗΒ κ:

. Ε.=ααπισ οὐκ: Ρυ·φαϊυτσ?ίάσ ι·οϋπιπΡυτσ2 ςιιυό#σππ2ἰιἔω 2420208
ΦισπΜαπ. ντἱςιιετοττιΙΡτἰο ϊπΙἰὁάτετΞεβ τε!ίώτ:1τε «ω ΡστόΠ:
ΗΕ: °εΧΡιιΙΪἱο11ιιε]ὶτ$τἰε¦ἐι ηιιειΠτατε ΗΜάεω €αιετἱε τ ι:οπττ:ιτΙα
οιιἰπι ΙΕ ύΚἱδἰτττεκμΪΙιιιπτ: παμε άέε6ι·6τιιτ εκἰτε ΕεΙστ,ἰἰΡετἱτ€τ »
>Ατ ἰξ2ηἱέιίἱοεξΧἱ1°6 ΣΒ ἱ8πιΞειιΊΙε .ΜΙΒ ναΙὶἀἰοτἰΒιιεΡτοτωίοεῇιὶΒΗ Ιπι>

Μι ὸἀΗὶευΙωτΞε.
_ γ _ _
Α _
_ _
.
.
.Μπα .ΑττιἙὶε1ιιιπι ΜΝ νἰὸ6τι:τ 2αίάεπή: ΝτοεαΜΙυπη ,' 8ε Μ»
°τἰο ιἱιιΡΪ€Χ . 'Η ςυὶά οοἰπι 1παϊι1τεεώράεω κιαα]ετε ἱητεΙΙἑ8π`τιιτ ·,

Ήικ: Ρτορτὶιιιπ -, ηιιο απτο ΗΜ 'Μι1τήι1εω φόΠϊτ, °Ϊἱιιε 2Ιἰιιτιᾶε
-ειίΤι1τη$τιιιτι-, Μ ΠΠ :ιε6ΞᾶΘτε ?ὸἱεἰτιμ· `: απο νἱὸεΙὶέετ νττυπκμπ:·

·εοιππιιωεπι ·Ιι:ιΒ611τ πστὶοποιτι μϊίι·άα3

, τιιισό Με ειΠἱεἰ ώσα

·“τιιτ; ἱὸιτὸ Ξι1-δάιοΠε Αεάάεπε :τιιἀἱτ ΕΜΥ: Μ: . δἰιτ ειΒ ΑτἱίἰοἘ€Ἑε
Ψοτυπέα @τα @Μπα ἱἀ£ἱ`ϊ£ο πίσω: , φάει Ροτετπὶα: 'Μάο
~ουσΙωλ ιτεειυἱτ , ηιιὶτι ει1έεΙωά ἱπτὲΙΙἱ8ετιιτ, τιιἱ ΦοτεπϊΜ1:τίΒυ:ι>
τω, ηπα ροτειπε Πτι 'είΪο,`1°€ἱΡΪ:1 εεεφωτ ροτ6ιιτἰε2ιιι€ΙΙἱ ὰ τι:σ.`τα>
Η, ·ειΔησεΠ Ρστεπτἱο.. Ιτεπι Α€εἔάοπιτἰα`τεεεπἴειιε ΡΜΙοϊορ!ιι1ε
πιτιτιετ:Μτ Η:ιΜτιιπη νεΙΗε «Μπι Μη ΜΜΜ @ά εΠςιιεπιὶπόιιει°ι
@απο ἰιιΙΗτατ:ι ;Κὶι1ς`τ2ζττι€Ι1ἱτΞι 'Ωἱ€ι1ὶυ5 ώ , ντ'ετὶαπι ΡαίοΜετΕΡΩιπι
κ:οπΠΙΝτε ΡοϊΠτ , ίἱπεωσεπττι`ἰτιἀιιᾶτ. φωεαΠφεεΦωτ :ιΙὶςιΙΒ
ηιιοςιιο πιο:Ιο ο.ΗΐεΞιωτ Πικἔ ρτορτὶ:ι Β Βιιἐ εΙὶιιτι‹Ιε ειίΐιππρτιι › Ή
Βιιε ιιεεἰἀετιτεὶο. ι!Μ Ροίΐιιω: . Ηὶτι‹: εΡυκὶ ΟξζἰπτἰΠαϊιιιπι 11ι›.·5.ωρ,
1ο.6'απ[α,9εωΡα:, ?οαι:, παήυ, ίυβτπωεπ2πω,Μέπη ύ·ι·αΩ

υνιβιπ2 Με” πα·ΜεωΙα . Ψειρτορτοτ αιΙοιΡ 5, ηιιειϊι ὁὶΧὶωιιε Πι
ἱ8τιΙειΠΞε ΜΚ· νἰιπ δ; ΒειιΙτατειτι ΤεΓε τιἔὶτατιώ σε Εοετοι·:ι τοπι
πιουετιὸἰ, ιιεοἰάοπε 'ντἰηιιε 60 ἰ8τ1ὶευΙοτιι`τυ, ςιιοτιπτι ἰιι ροτ6Μτε ό!
πεἱτατἱο 8ιεοφιτιοτΙο ,ςιιο.ιιΜε εΒ ΗΜ πατιιτἐ ίιιειιΙταεἀιιιἱαἴωοάἱ
ίε:1ιω81 ιιε‹111εειτ, τιιὶιιε ΜΙ ρτορτὶετεε. Μ Έει·το αιι0:οιπ €ιΠιωη5τιιε
οι: ἰεπε ::2Ιστ, ειεάάσ:ηε Ρωτώ· είΕ,11οπτωτίιιτι (Με ἔσω ΜΒΜ
, τϋ, ίε;‹ὶ ετἰειω τμιἰ:ι ΜΜΜ Και ταΙοτ€ἰττιΒιιὶτιιτ ,ντ 6ο αιτετ6 ΡοΒ
Ετ . @Με π! Ρι·Ιπιίιπι ΠΙυά 8611υε ΐράϊο.πτ Αεεἰάετιτὶε,·:ὶ ΙΠΒὶεΒο
ἰτι ίἀιΒὶεᾶιιιιπ ωὶ8τετε ιιεςιιτιιηΙ; ΡτοΡΙει·αι ίετωπι εεΙὶἀιιιιι ω»
ΕιειΒ4:τ ΒιευΙτετεπι ίε :ιἔῇτιιιιώ Α, ηπα :ψ ίε:ήευΠε ἰπ ΐεττιιπι τω»
Πειάτ :. εκ θεειωάο νετὸ δωσε ΑεεΞὸεπτὶο. ἐιδωιάε €ιΠιιπηπει, ω:

νι1ο ἰιι εΠιιό εοτριιε το;πωΙ
ώ Ροϊείϊ::Α·εω ΒειΒεπιτ ·. Ι.οτἱαε
@ως εεεΜΙτ @Πέ Ηει1τ8., ἔἔτἱ παιτιιΜΐρεωατ (ςιιειιτιιιἱεΙω
άσο., ςιιὰ.Ιοι·ὶε:ι είὶ: ., ·Η€ιιι·ειττι'τιαεεΙΪιιΙ·ὶὸ€ΙΜ ΐοτπιαπτεοπὐπὲεϊ)
ηπα ηιι1άσιτι @πιο ο;; Εοποάη.εΕπά ςιιἰἀρὶω »ΜΜΜ Ωΐ010]τ να
.η

_

Κ

4.

Μπέζ

φ.εξω..
--.-τ-.Δ·“ε.-1
· .___Ω-.αΐ-ἔ

Μ

Ι44
μ
· ΒΜεττατίο δωσΜ .
'
Μετα. τρία , είπε αεεὶσἐε Ιισττιιτιι, ειπεττι Ιστιεαεπιτι ἐοτιίεὶτπἱε ;
ΤΙιετίἱεἰ ρττττιπτιι, σεττισε ΑεΙιτΙΙτ Ρστείε αεεισετε. Ρτιττιπττι Αα
εισετιτιπττι 8ετιπε Μετατσϋ)/:Ε·απ , ίεεπτισπιτι Ρωτάσεω ιιισι€τεατε
αΙισπισιιε ρΙαεεε. Ισ νοεισπε τιστι Ιιτετεο ; τιιοσὸ τητα· τισε εστι

ω·;.?_
Όναρ-?.-τ
μ··επ·-·:_7]
:

πετιιαε ντεπττισπε 8ετιπε επττι τιαεπτ:“ι εστιιπτιάπττι .σε ΡΙιγίἱεπττι
σπιτι Με) ιιεε αΙτετπττι ίοΙέι ττιετιειε ττιεεΙΙΙΒετιεια Ητι€ι, αΙεεεπιτι

τι

-ιτι

2

η Η τ.

π· · 9.- σ
.- ..τιμ
1 Ϊ··Ιτ

τειρΐα εστιίἰίεετε; _ειπατιιπτε τιτἰττιπττι ίστεαΠε αΙισπατισσ ίοΙτιιε τα
ειστιιε'σριίιεισ ίειπτισαεπτ α Ντεπώ, επι ετιεετιπε ἱτιείΐε ιτιεεΠι€ι
τπτ, ειπαεετιπε Με τισεὶο επτιι ιιαεπταε τισείστιε σπαίἱ εσιιίετιπετιε
ιπτιστειιτ, ίεεπιισπτιι απεεττι εετιπε (ε1ποσ Ρτιγίἰεπτιι σὶεἱεπτ,σπἰα
Ρτορτιαττι Ιιασεε ι·ιαεπτειττι> επι τιειτπ τιστι ίοΙπστΙτεστιαετεε) Η ασ
αΙέατ;ίάτιαεπταττι τείεταεπτ , ωτ- ασπετιταε, δε α σπα τεεεσαε,ΡσΠἰε

α ι

εΡατατι.

Πατισ. Ηὶε,ίἱ ἴαεἱε ἰτιεεΙΙἰ€σ , Ναεπταε τρίαε ίἱττιΡΙἱεεε δε τιτί
.ττιαε τ ει: σώσω. ρσίετιιοσπττι εστρστα ττιιίτα τεττιρετατιεπτ, εστιίἰ
! «Η

_ = ν"

σεταε1 , σπατειιιτε αΙτιε σπίσετιι ίπαρτε τιαεπτσ Ρτ:εστΡε [Με ιΠα

:ἔ

ττιὸΙιἱ ιτατε ,

Μ]τ' :τ
..Π .·

4-

,τι ή

:τ3 πι' σε °

*στι
ε 2!

παπι εαΙστι ετἰΙιπὶττιπε , αΙταε νετὸ τιπΙ ττισσι πιο

ΜΙιταειε ετερε3εεε σὺ ἰσἰρίπτιι εαΙιστε ίἱετὶ. στεπτιεπτ , σπιτι επττι
σε ίσετατιεπτ·. αιιοσίἱτιειεπ ιιπΙΙοἱτιεετ Γε εορπΙετιεπτ, τω νε α
δε πιπτεεττι Εαει1ε·σιΕπιι€ατιεπτ , ειπετιιασττιοσπτιιιτι ατμό. ίετπετια
τι σΜει·παττιπε, ἰΠα τιαεπταεπττι ΠττιΡΙιεΙππι εσττιττιτίείσ τιστι σε ιτε
είε 5 στα σεετεειε Ναεπταε ειττττιατΙο Ιοεσ ίεαεπτε ίπτιε , ΐεσ.σπ:ιε
ίεεπτισπττι Ιοεπιιι_σσετιιετιετ τσεσσπε,ειπατπτιι ραττιεπ1ατπαιρεσ
μια εστι είε ττιοΜΙιταε, Ρετ αεεισετιε πιεαΙπίσε σιεπτιεπτ: ασπαι
στο εκετττιίεείτε ασοεε τιιιαΕ τστεπτεο. 5πι απεεττι ΡατεὶεπΙω Με
εσ ιιειτπ τιστι ίρστιεε Πιό. σΕΙΤο!πΒΙΙι σε Ναεπταε πιίτιεπεσ ἱπτιεατιεπτ,

έ·

νε τα εετττ:τττι ίρεειεττι εσεατιε, τω, ειπα εαΠσε ιιστι [Με , Πτι
ειΠαετττι αεεερεαε, εα!οτειτι ίπίεεΡιίΐε νισεατιεπε ,σπια εαττιετι, Πτι
8πΙαι·ισπε τισειστιττιπε σεΡοίιετε πι ντιαττι εσαΙπετε τισειστιεττι , ειπα
επτιέταε Μια σιπετίἰ ΒετιετΞε τταεπταε εστιιρΙεετιεπτ, τιστι αΠπττιρεπε
στεετισπε στ εαΙστ, Ιεσέτι€ετιτεπε εστρστιττιιίτο,τ φωσ ρατεὶεπΙἰε
ίπαρεε ιιαεπτα ωστε στιιτιιτισ εατετε εστι ΡσεεΠ:. (Βαρτσρτετ επτιε
ίοΙπιτι εστρστι τοπιο αεειστε ἱτιεαΙείεετε, σπατισστειιτειιΙστππι πιεσ
ίπτατιι αεετριε, στα εεεεεττε ραττιεπ1τε τιστι Ρτσ ταεα Ρστειστιε τεΓΡστισετιε επτα Με τιστι ιιεεειεπτε απαττιπτε 1τιεεεΡαεετιεια εοττιστιε ττιεετ

ιιαΠα ΐσΙπεί να8ειιεπτ ὶ8τιιεπΠ ,

·

.

ε Μαπτ. Ιτα Γατιε , σπσσ σπισεπιτρεάαε-ασ Αεεἱσετιεἰε αιτιο
απο , τιποσ.ασε1ϊεροεειεετττατιιεετιεπτιιείπε, επι αεειστε-. @το
·~· ·

·

ά·

··

τ

Μπι ,

_

])ε ω πιο Ρἶττα2εΟαἰἰἐα άἰσιικται·.

Ι4_ἑ

πιω , πιιοπιποτποάιιιπ μπει πιω-π 8ετιεπε ρπι·τι·οιιΙειε 291128 Μ;
ιιιι:οιπ εοπιριιαιτ:ιε πι νπιππ εοιπριιε Νιιτιιτει οοειπιπεππιιιιτ , πιο;
ετι:ιιπ πιω ιπίετιιιι: , πιω Ρτο πιο νπιιτποιιοὸοιιε ἰπ8·οπἰο επιπ
Ι;ιι·ετ (ντ πιιιΙτοι·ιιτπ εοι·ροτιιιπ οόοιπ: αφιι·:ιτιοποε τοΙΙ·.ιπτιιτ) τι

σὲ εοτροτἰεἰρίἱιιε ἀΞΙΤοΙιιτἰοπειπ; ιτε οποοιιὲ, Η πρι» πω: παρο
ι·π Ξι ΝατιικΜοππιτπτ:ι , -νι: ΓεπΓπιπ πιέιίιειΙΙιεο αι!οτε ΜΙππτ,:ιπ

2£ΕΙ°Βᾶ€ι1τΙ11°`(€ΗἱΙΙΓΙΏΟ€Η Μπιτ επιιπει.Ιιιιιπ νιιιοιιτιιιιπ αιπιπει πω
πι· ιππιειιΙοε, ὁ ε1ιιιιιιιε ιΠοι·ιιπι ποιπΡοτ:ιτιο εοιιΡαιτ, @Με ρο.ι·τί
ειιΙἰεἱπιιπἰΡιοε εοπτιπεπτ, πποειπρι·οπιιππ οοτροπι ππιπιτπιπτ ,

παιπ Με οοτροτιε πιιίΗ μιι·πριιΙ:ι ρετε:ιτ-. ΗοειππιειιΙοε, οποε :ιΡ
Ρ€Πειτο Παπ Αοτιπάειπτοε ;ι :πονο ΕΠΙποπτεε, - Ποιιιε οοι·ροπε πιἰ

ΙΙΙ Αι:οΜεπιπ πτωιι.Χωπ -εοοιιοοιΙιοτυιπ ὁἰΐεοιῖῖσιιοπι Νει.τιπε.
ρειιπιτπιτ , ποπ τοριιἔπποο ι πιιποιι:ιιπ τ:ιπιεπ οοτροιι ι11ι μα· απί
όσω δε οικω Νοτιιισειππιτιιτιιπι, οπού ίοττιιιτὸ8εαιίιι, ὶπεΙΤε

εοπέεΙΐετιιπ.

ι.

·

--

ο «

·

Φως!. Μπι: ροΙΤοεστε.τιπιπποιιιπεάιοετοιπ ὰ ΡΙιιιοΓορΙιιε Με,
πώ νιπι 6ΙΗεἰεπὸἱ οειΙἱςιιὶἀπίΪΞιιιπτ πατατα πάάιτιιιπ ,8ετοι·Ρο
πιω ιπιιπιιπ:ιτί8 ΈπειιΙτατοε επε&ι·ιεεε·Μτιιιιπτ αποϊόοπτε!εε : οι:
πιω Μπα , οπ:ιειποιεπίπ ,οπριιπτιοπιοιιε ιπιτιππι·Ιιο.Βοτε Μάσιπιτ ιπππιτιοπεε, @που τ:ιπειιιιιιπ ειΠειεπτι τποιιιιπτιιτ οοι·ροι·ι, οι:
οπο οΧριτ:ιτιοπεειΙΙιιε ρτοάιοτε. Νεοιιε €ταιιο,ντ οπο πιιιάεπι πι·
` Μττοιχι1Ηε εΙΤε άοικτοτ Ιιιιιιιίπιοπι :ιαΜεπτΠιιιε τιιοιιετο ίειοιιΙτσ.

τοπι ἔἰ8πεπεὶἰ εοι·Ροτσ. , οιιοτιιπι ωπί:ιπι εεετἐ ειιΕεπιιιππε. δα!
ΡΙετιίοιιο εοι·ιιπι ποπ ΡΙεια·τ παπα , πιω ποε ρι·οπτοπιπιπι·, ΡΙιΠο
ίορΙιππάι Γοιπιτειπ τετοιο, τειτοΙιε οιιιάεπι δε Ιιοπετιοιιε , νι: ιΡπ
πω , Ειτίε εοτπιποἀειτπ , ιιιεετιιοίοι·ιιπι :ιιιτοπι ειι:ιιιπιπο πιίπίπιδ
άιπποπι. '
.α:πηΠοΗ- ν. -.

ι·

-

Παπά. 5ιπε ίπ εοιπριιπ8ειπτ εισιιιπ-ιπιπιιε ΜεπιρΙιγΠει, άαπι αοπ
τοττ:ι δε :ιειιΙοειτα Γοριιιετπειτο. νΙτι·ο εἰττὸειιιε νιΕπεπτεε πιο ιιιιεπειπτ
ειΜοιιο νιιειωπ . ΠεΙεάειοει·δεοεο :ιΙιοιιππάο Με εεττειιπιπο, πι
@πο Ιἰπιἔ ειιπόιπιιοπο νετΙπι ποιο άΙΒΜΙο ποπ «οι , ιποάο:Ριπεειιι·
τεπτἰΒιιε εοπία1ιιεπτέει ειπει·τοιπ; νιιι:ιιιιε Μπα Ρεπειιιο8ε :παιπ

πε ιπε πιστωι τοάπτειιετετ Νειτιιτο . Ατ απ πιεπτειτι ω ι·οε παπι
ΜΙΒ ΡΙιγίὶεὲ επ:ιπιιπειπάειε ττο.ιιΒιιΙι , τοπι ιιιιιιαιιωπ πιω ριπ

:ι.ειπι πε Ιο.Βοτισιπιιοπι, νι; ποπ :πιο οΗπάιιπι παπι αιιιίει εοπίαι
τιεπποπι ποπ ὶπιιεπΞεπε πιιιπιιιπι ποιοοει·ιπι; άοΓΡειειτιο Ποπιάειιι ,

ντ πιοΕπιτ ΤιιΠιιιε, άι οθ8ΐἰ“ζ!ἰθ#"ὲ =υ!!:Έ πω” σ.ιφεδα:Ιυπε »Μία
υ·πω. @πιο Γειτιιιε Έπει·ιτ Με πι: Αεοιόοπτε ίἰιιἐ Μεταρἔιγίὶεὶε› Π·
-_Κ

·

Ιω

ι
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ιιε ΠιαΙεᾶἱεἱε εοπιιιιετιτατιοιιιΒιιε τισιι ιιιιττιοτειτἰ ότιιτιιιε , τω ώστε;
:Πειτε 8τ ικτΓετιιτειτι οτι,οιιιιιιιειτι αιΙοι·ιε εο8τιιτιοτιοιιι ρω ιιοῖΙτσἰτι
ίιιιιιτο άειιετιι:ιτιιιιε .

Μουτ. Νοτιτε.τιιειι ΒιιΠαιδε ὶτιιιτἰΙἱτετ ειι€τωτ ῖι ρτοροδτο νιίΐ
ίιιττιιιε: ι:ιιιτι οιττωιι (Με το, :ιο εο τιιιο‹ι νιττιιτε ετι!ιάιιτιι τιίά
τω, :ιΙιοιι:ι τιιτιάειτι τει.τιοτιε ίει:ετιιετε οτιιιε Πτ , νίιιι είΪε Ροίΐιιτιτ,
φαι οτ: Ιιιιϊτιε , ΑιιιιιιάειτττιΒιιε , αφτι ΕΠιιι€τιτΞΒιιε ΞειιτειιΠε ιτι
·άτωιιιττιιιε.

(Στοά. ΟιέΙσΒεττιιτιο Επι: είΙ τιιττι ειριιδ. ΡτιιΙοΐοριιοτ , ι:ιιιτι Με
Μαιτεοε πωπω Νοτη .ιιέΐα τ:ιΠάτι άτοιιιιτιιτ, ιιιιτ Γτι8ίά:ι., @ΗΣ
Μ , φαι εΠε άτειιτιτιιτ, πέτα οπού ιιΒίοΙιιτο δ: Ρι·;ιείετιτε Εοιιιιτιειιι:

πάοὸ εκρτοττιρτἐ`ι €ιι€τεὶἔ , ντ Ρτιιιιο τιιιοτιιιε οοιιτιι&ιι ίςτιζιιττι αιτι
εετειιοΠιτιτ ώ οιιαΙιτ:ιτε, οπο. Ρτεετιιτείιιιιτι Πο :τω Έτι€τάει @ευ
ετα, πάω εειΙιό.ιιιιι ίεττιιττι τατιάτ:τιε. Πιάσε νετὸ :Μάιο ΜΗΠ
@τι Ματ , φωτ ρτἰττιο εοιιτειδιιι ροτιιιε :οιιττιιτιέ ιιτΓεδιιι νιάετιιιιτ ,
ει: ιιιω.ττωτ , Με εοτιιιτι νιε ρετετριτιιι· , ιιΜ εκτ:ττετιιτ, ν; ἰτι Μια-πι
Ρτοάσει.τ: Πε νἰτιιτττι Ώτετιι:ιιτιι τι: 1α8ειιἔ τιιιιιΒιιε οΒἰἰτιἱ τΙερτοιιι=
Ρτιιττι, τατιτ3οτιτιίτιεξάιιιιι Μ, έτι νοτιτττειιΙο «ΜΜΜ αιΙοτετιι οι·
@του δ: ι:οιιιιοτίο τ:ειΙιάσ. οιτειιειιτΒΜε ιιιιΙτιιοτιτα -εει'αιτε €οττιαιΒ

πιω :κι ι·είττ8τ:τιιιιάιιιτι; Ρτορτοτειι & αιΙιτιιιιιι ιτττιιιττι , ·& Β·ι8ιά;τιι
οιειιτΒιταπι ρτοιιιιιιοι:ι.ιιιιιε νιττιιτε8ε Ροτείτατε . |@ιρ τιιιιτιεττι ιιι
νοι:είΒιιΙο ςοτιίετιάττιιιε οιτιιι€ε·τ ΐεὰ σπιτι €ιτ ΡΙιιΙοϊορτιο τιιιοτΙ:ιτιι

ιιοτιιτιετιιάιτο :ιΙιτιιι:ιτιάο ςιιιιττετεττι, :τοι ΗΜ, ντ φοτο ιεικτιω
κι· νιιιο_8ρτιστοιο ( τιοτι τειιτιετι σ.όιιιοτιιιιτι ίτιΒιάο , ο τπτ ιτιιτιι Μιμ
. τιιιτιίιττιαΙιοιι:ιπι οΒττιιόοι·ετ) -ειάε·οοιιιε ιτται1είο:ιτ, ω πιασει τιστι

4;οιιτιιι€ιτ είιάετιι εορτό. όιΙιιτιιιε Βιοετιτι : ΡοΠοιι:ιιτι τωιω τιιιττΠτ:τ
(ιο Οκτώ ντιιιιοτ:ιε δ: ΖΕοιιιιιοειε , νιτιιιιιιοιιε τιοτι τοτττι:ιΙιτετ εειΙἰ
τιιιττι ι:ειιιίτιττι αιΙοτιε αςιιιιιοσειιτι ΗΕ: Η:ιτιιιΠετ , ιιιιι€οιιαιεττι ·ε!'Η
ειστι:Η Εισιιιτ:ιτετιι τιι€τ:ιττο :ποπ όιΙιιτο @τα ρτοτιιιτιάσ.ιιιτ, οικω
πιιιιοτιιιτιι παμπ: τα1ιι:ιΙιτοτ ΐετιίιιττι κατω Ρτοτἰτατιτ , ιιιιτ ι:;ιιοΐτι
ειιιιιτ, ουτε εει1ιτιει τιιειιτιτιιτ 22%, Π :ιΙιιιιιιτετιίιιιε, @τα τεττιιΒιιε

τ'

μι·
οΈ.?.··..
*

ίετιιαι.τιτ. ΜετειεὶΠἰττιο τιιιιιειι Με νοετιΒιιΙο τω;» αιμίαοω ά·
μπώ. που είὶ τω εοετιοίει·:τιάι ρτοκιιτιειιιι τιιιιιζιττι ΒιτιιιΙιεττιιιττιι εί

Βάια: τ,ιωιιωασιωι, Μαιο ,πιο ι1τιτπωφω οτι μιρριττι
οι

οι
98

μετά: ιιιιιιισιιΒ.τιιιο, το ρτοιιιιττιο σετιοροΙἰο ο οι: τω: οτιοίιιε ΠΙΝ?
ότα 5ξΈΗΠ1 ίιιιετι;οιιιοιβαιιβιιε;!ιατιτ:· τιστο.ττι τω” νι: ιιιιοττάιε
ΜτιΜ °_ή

-

μ

`τ

τ

Με

.. ,

·

απο

·

ι

·

ι:οιιτετιτιιττιεΙΐο

τι”

Π: βζω?ιω ?Μακ (?αΜία άίσιοπισμ

η?

οροποπτ, ττιεὸἱεαπιειιττι οπιιτἰ·σ.ῖΗγἀτοτἰεει Γιαάοτ6πι ρτοιιοοειιὶτἶα;
: ΒἰρΡΔοτ:τἰω λ φπα: πιατεΗ:ιωπιο:Βοί:ιω κΙὸΙιιετιτἱει & ά1Μιώ·εω

πάει με τεηιιἰΠἱπιοε ςοτΡοτἰε πωπω: οεειι1ώ ρετΓρωτἰοιιε -αψειιητ ;
@Μπα , ιιιις·Ρὶτιμτς.πτι εἰται πιειιὶηἔεε Β:ιεΤεξιτεπι ἱτι πατα ΡτοΙΙ-.

φωτ ; ΡΕ8ΕΠΙ10_8.>ΗΠ1ΒΕ18_3ά Πετιιμτπωσιτο. ιττιτ:ιτιιτ Ω€τ€Βτιιτ>ρ; να;
(ἱοειοτἱα , ‹1ιι::εςμτἱειιΙ:ιπι ὰ ειπε ὁὶιιοΙΙιιπτ, δι ἰτι νεΙἰε_ειπι :ιττοΙ-.

ΜΙΚ; ΕΪ£Β3τοτὶΩ2, αμε σιτἰπι εεὶιιτ:τιτἰε ετιιΙΒιιπωεΙυειιιπτ Ξ, Οια
Βἱω. ,_ φα ειἱειτιι επιιοπι ιιΕφωεϊ6ι :ιι;τοάιιπη ΡΙὶ1οτΙιτιι_ , φα·
ΡἰΙοεε›‹_τἰι·Ε›αοτ, 8ελίὶ @Η ὰἰιιτἰἰιε :1όΙ12τ€ε111τ , «παπι αιιΙοςτειπιτ; :ιτ

ιιιιε ΒιιίυΠηοάλ ποπ ρ:1ιιαι , φα: ἱτιτε: αιΕάει κα·τιΓεπτιιτ,ροπ φύ
«Ισπι .4ϋ'ιι , [Μ Ρο2ώαπ ,Υ νΒὶΟαι1[8.ε ειιΙοτἱε ΖΕςιιίιιοεο.ε. θα :σεβ

Ροικἰετἰτ Σ ία&ι.ιπι ίσ.6ε ΕιιιτειΒίτ ςιιατει1τί, (Με. τιιτἱοτκ: 6:&ιξ1·με Π;
Π. €ν€ώ.80τ ` -Ατ ίὶὶτιτ:ττοε_αοόα νη;επ ,, φ10Π1οάο εειΙοτ Με 8επἱ
τικ πω» Ρτο:άτω.ε. αιτι:ϋπι. ΡαττἱειιΙεε. ειΠ·Μο.τ , ία1 Μ' τεκποτεια
ΡτοΕ.;τσό1:ιτιιτ, νἱκ τ:ιτιι!ειπ ρτοΒο.ΒΜ εΙίςιιὶεἱἶαᾶιετ, ηίίΠαΜπα
ειιω;τιι ΡαττΙεμ1;ιτιι;τι_ εειΠά:ιτιιτπ Εεττ€Ρετιτἰιιπμ 11ΥΡοτμωπκω

πωπω .

.

Μαιιπ ΗευτΕ €φιἱάεπιΩππίἶε ωςιιἰυοεἰ8 ερεια2τΓτια αεεθρτἰὲ: Πε

!.

1;επι ἰτιταιῇο Σ τεε ετιἱπι εΙΤετ ἱπΗπἰτ2Ρ €ι112€ίἔὶ0ῖ1ἱε :- ίεάιιιιοὰ Μ: (Ζω
(καπ παπα ,. οιτιιιἰει,__ ιιεςὶτιειιΙε οιιοτ·,_εΜσπἱειιΙἰε εει!€ίἱετἱο:‹ἱ
ΜΜΟ Πι ΠΙΟ 0οτροτα. οοτιἔτεΜτιΠε,ρ1μοά|νἰ:τΐιτοαειΙἱάιιττι άΞεἰτιιι· , ·
@κι Α&ιι ;` ὸὶεἱτω; αυτου ε;ιΙίάμιιπνΞετιιτο , ηοιιι1ιιί2. ἰἔτιἰευΙἱε αν
κ” 3 [ω. (Νέα ΠΠ Μ. ἰιτ€ΙΞςυἰ5 ΡεττἰειιΙὶε. εοΜωτί 5 ντ ρω Πιο Μι
5ετιιο ε.8Μιτίυεφιοειιικ , !-€πίπττ1_τιοαππου6πη Π10υ€Βιιππ παει:: Φ

Μο, π.ΠΒεττ:ιτε άοικιτ1_ίε :ιΒῇωτε νε1Ι6Βιιητ ε παμπ: :ιὸεὸ Μαι» εΠ:
:ΜεΓειοἑ:ηὸ1=ιι£οὸιιε,_νὶάεΗε:τ ρ€ιὲἱπιπ1ὶΠΌπ€π1ὶ<ὅπἰ€ιιΙοτι1Μ , Πιιἐ

φϋ<ἱΒ<είἰπὲΡοτ:Μιτε φ1Ιάιιφ Δἰεετιια.

`

-

- βτ:μΙ._ Α:ιεοι·ΕοΜΜ ,. ΦΗΜιε αιΓοτΞεφοτείΕιτεω :ιτττἰΒιιΞιτιιιε,
Μ Ι891ω108 Ν2Φπτιἱιπ8ειιιιἰε , ·€μ1Ω11°12ἄΠ1οὸιιπι_ίΪΙἱὁΒιι8 8εε1ιειΙγ- Μ _ ίετπἱπει_ Ηειττιπισε. ἰιιίετιιὶτ2 ΝιιΠ1ιε ειιἱπμ ἀιιΜω > ‹ ΨΙἰΠῇΒΠῇ5 τ” |

(ΒΜΒ.9Χ ΡΓ0ΜΕτιιατίο εάιιαιτιιτ ἐνετιἰε ίἰΙἱτἰἶε , μια εΚςΗαΙγΒἱε Βοή
Π8 ›, απ: _εκντΕοφ16 ,: @Μάο εκ εοτυ.ττι εοΙΙιΠοπε εκοιτειιτιιτ ίσκι

Φ ·- Να1ΗΨ Πὶἰϋὶ.ηνἰίειιιεω ΡαΓυΜε:ιτ εκ· κακο :ιἔτε ἰ8ηεπω σε'

ΒΜ5. ©3190 ποο.τ:ιτὸ εωΙωπτω ίε1οτΠΙοε ΓιιΙρΙιιιι·· πιειιὶίοίὶἐ τσάΈΐ
Ι080τ· , 4ιι1ε1ιιΓιι_πι,ντἱςμε°ἱτι _ἴο›‹ἰ,νἰΓεει·ὶΒιιε :-- η_ιιΜπιικιο. ετἰἑιτιι α·

ΦΓχ!ω!οΜ Π.ΐ εΙιεΙγΒο- ρετειιτἱειτιιι·; , ΓεὶτιτΒΙΙ:ιε ετιιωΡετείαΙΡΙιι1Ξ
ιτυπι ηυἱἀκὸοΙετιεεε_ί:ιτρἱὶιε..ὸερτεΙιεπὸ1 Β £ι111°1ηιι€; :Ι11·γίω1ώ Π:

Μ:ιαερομω· @ίσια εΧι1τεειτ , | Δε1:ιεΙσ ω Ργωςιθω]ια28οαΜ·
ῇ ·

'
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Βωδ·Μάσ δεχτει .

«ΜΞωιτ , οΒ.ίετιωτώ τ:‹ ργτιιτώόο ρτττιιΠ`ἑ ειάιηοάιιπτ μπακ ΜΜΜ
!τιε 6ιηἱςι1τ8 , οι: Ρήίωσ.το εΠοιτατιτο ΡΙιιττε , Μ! οτ Μιά ` ίου τεόὶτε
:μζωοάιιιτι ίταιιιττιτοε, δε ειτττοττττι ίιιΙΡΙ1ιιτΞε οάοι·οττι εττιὶττττιτεε :

Η νετὸ τκεἔτοατττἰτο ὶἔτιἰε ὶΠο είδτιετττιιτ, πιιιΙτο πιει8ίε β τοπι
τίπεετετ- , οιιτιπάο @τέστ ,. δε -ττιει8ἱε τοπιρειέτει , Μουτ ρττίεέτα

τ.Ι1ιγίτα!Η μια , ΜΒαττ ρι·ἰίττιετιε , αυτ ργτ.ιωά1ε απΒιιΙτιεο. φώτο
τεττιοτἰοτ > ρτττιιτἰτιιτ. Νειπι οιιοιὶ :ιτΜε ιιτττἰτΙ τα ίὶτ νἰε , ντ ρΙιιιιι

Εεεε ίαετττατιιπι τιιΓρἰάοεΙ1οιιοΕαεὶο.τ , ντ ίοτὶΜτ Αι·ΜοτοΙτε το. :.
άτ (ζοτΙο ττειτ.μ. ιιοΜε εττάίΒίΙτ που ώ; , οιιἰ ρΙτιπιοτοε ( Ειτιπιὸ με

τ:ττοοεφττάτω) 8ΙοοιιΙοε ὁ ΗίτιιΠείετττΞε νἱ @Με τιιὶοτειτοἐ ΜΠΕ
οιιτίἱττί , Ιὶτἐτ ντΙοτὶὺε ἰττιΡιιΙΪοε , φώτο ίαἔἰττ8. :ιο :ιττίὶε τιττττιο
τ:τει.τίθ. , οιιοτἱὸἰτ νὶὰεπιιιε: Μ!. νοΙ Ιδα:ορΙισ.ιιτιι αΙἱοιιἱε ὶττιπποάτ

ττιτἐ @οτί νοΙιιίτ ΡΜΙοίορΜ ίαεὶΠτατο , ντΙἱπτρτιιε οιιἱἴρἱιιω :ιτι
τ:τρε ωΙτιτωιπι νὶᾶτω ρήοιιτιιττι πιιιττοτιτ , οιιέ Εοττέ ὶτι πιστα τ::
κ.ά:Πτ ,_ (ιτὶε »τω εκὶίτἱιτιτιιιἰτ Πουεθιέτυπι Ρ1ΠΙΠΒΜΠ1 ροτϋΠτ. (Σαο

τετώπ :ιΠουατιάο 618 ίοΙο ίἱΙὶα: ΜιιτΙΙΙτιε τκἰΙἰτε ροΙΤο τοπίΕ:ιτ, οιιὶει
ἰΙΙ:ιε οκ πιιιτιιέἱ άιιοι·ιιπι ΠΙΙστιπι τοΙΠΠοικ ειΒίοιιτ νΙΙο Έστω ετιιρὶίΤο
ττίὶετιωτ ΡΙιιτὶττιἰ (ττιὶΒὶ οιιὶρρε Μ νΕτΙστο που οοπτἱἔὶτ) Μουτ: ετε

ὸὶτυ όἐΗἱΩὶΚ τα , παπι Μαη ργτὶτἱΒιιε οοΙΙὶίἱε ειετὶάὶτ, Μουτ, Η ΑΗ
ΠοττΙΜΒ. ΜΚ ρειττ.:ιιιἰπι.ο:ιρ.9. εάΜΒοποε τΓτ Βάτε,ττκ Ρ€τ€ιιίΪἱ5 Ισο

φιιπιοΦωε1ουαΠ ει: ίἰΙἰτοτΙΙτἰτιιτὶεΞπιἰε : ΑΙἱοιιετιτὶο τα ίοΙο τΙισ.
Ιγοε-, απο :ΜΜΜ νΙ.ιττεε Ϊ€ὶτ1τὶΠ;1ε ετπαιιο.ΙΤε εκ τΙ1:ιΙγοώ ποτὲ του:
-τἱτμιἱοτἱ Ω:Ιορο αΗὶΧἐ , τμιοτἰτε Πτιἐ αιίιι , Πιιἐ εοτιΪιιΙτὸ , απο της!
ςΙ:ιτειιτι τω τεπιρετατΙοτιτ:πι ντΙΙτιτιριιετὶΙὶτττ τΧρττΜ , Ι:ιΧ:ιτο ἐ Ια
τττττ :στα ὶρίιι εικιπτετττ ) Με @ποιο ργτ1τωτι το.ιι€ετττ : Μ οιιο‹1
τύπω ρειίΠω οΒίττιιετο Παπ , τμιο.πάο τἱτειιιτιειδώ ντΙοεΗτε τοτε το
Ιτὶτιιἰτυτ πείτε οοτιιΠε τιοικιτυΙΞε , ίοερθ αύτη ΡΙυτἰιτιοτ τπιὶτατιτ Μπ
τἱΙΙτιε , οιιτωτιάωοάιικτι δ: Πι :ιτιιτπἀὶε επΠΒιιε ; απο ΙειΡΙε ὁ τοττιτΙ&

ττιιτιιε :του ειΒιιτιάειτ Βιιἰιιίτηοώ ὶζςτιἱειιΙἰε. ΒΧ ίὶΙὶττ πιιττ:ι:ιπ Ρ:ιτΞττι>
82 εκ τΙ:αιΙγοε , απο κοπηκε Έτιίι:ιιΙοε τοιιτὶιιτε.τ , ὶει νιιΙ8ατἰ.
ἔβτιἱατἱο τκτἰτατὶ ΙῖτὶιιτὶΙΙ:ιε ρτοτΠιιτ τίτ ορὶτιατὶ : ίἱοιιἰἀοω Η Ι:ιρ3τΙτιπ
ςττο αΙὶοτιοτἱτε ρτττιιτὶ:τε :τα τΧτιιτὶτΜιιω $8πτω,δτίτιοΚΜπουο
Μ ραργτοτΧτἱρἐεεττιὶπιιτἰΙΠιιω ρ:ιττΞτιιΙαε , οπο: τ:: ΗΜ €0Πἱίἱοτιε
(τρ:τ.τοητιιτ , :ιτΠ1ίωτο πιὶττοίτοΡἰο ποπ ίοΙΒιπι 1ειρΞοτε.ε ακουω

νίοτοί8, ἴτο 8ε ΐοιττεε ρεττὶοιψιε απο€Χὶ8ιιο ίοταττιἰ_τιτ ντ ρΙιιτΙιέιυπι
το @τετοιο 8ΙοΒ1τΧοαυατὶ , :τα ίαιρΙιῆ , τἄοτπιεταετ, εοΞιιίιτιοτΠ

Πιο;; , Με Β0111β;1.8 νιτΙΒΞιτἰ.τττ αρρεΙΙε.ωτιε ; ουαΠ_ΙΙΙει ἰιτττἱτιτ 6.011:
ςτοτειτττ τι Ιερξε, · τιιιὶ_τιι ψ ὰ ττΠοιιο ίτττο οέιιιτΙΠε , αΕκι·το ο1τἑοΙοΔ
-.

- στ! .

Βε Η: Μ ?Μπα ΟωΙἱάα έΖι·ασπαν.
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ει·ιιοει·ιτ. ΜιιιινετὸτιἰΙιΞΙιιεΒοτἱιΓαοεΠιτ, ·ειιιοά;ειιιιἱίἱἶιιι.ιε ιιιτὶιι

Μια , & Πι ίεττο , Με οιιιΒιιίι:Ξσε , ίειιιτιΙΙ:ε πικαπ ιοτ δε πως α!»
μιτειιιιτ, ντ νιάε:ιιιτιιι·) ιιοιι ροτιιι!Τε τειιιιιιΙοίρωιο .ΒοΗιΡ1°€βεη..
Δε: ΡτοΡτειι€8 ετιιιιι τοπιο νεΙοειτιιτε ειιιΙιιιιιι, οιιιιι Αν μενω!
εοτιδείιι οειιιιεΒιιιιιιιιι€ιιιειιΙι , οιιιΙιοετεειτειιι ιιι6ιι άιιπιίε εεΙει·.
:Με @τω , τιιιιιιοι·ειιι [οι ΐΡεειεπι ιιοίιιιε οειιΙιε 1Ι18Ε1°ι1ιιΕ;911εω
εὸιιιοἀιιιιι·τἰτἰο Η νεΙοειτετ πιοιιε:ιτιιτ, ιτιο‹ὶὸ πάω. τεΒιιΙ:ιττη8"Β_
απο , ' ιιιοὸὸ ειτειιΙσ.ι·ειιι, ιιιοάὸ εΙΙιΡι·ίεειιιι Ζοιιειιιι Γιά ίρεειε ιη Μι.,
ιεπιιιΙει.ειιι·, μοντ και , ειιιτ ιο οιΒειιι ·τιιοιιετιιι·.
'
.
··

ο Μαιο: 4 Αμιιιιωιι

ειιτειιιοιιε , ιο τε εοειετοοιιιρετ Γε Επι:

Ρει·ίριειώ. , νίιιε πιΠιι νΜετιο; -θττιάοιιι€ε , εάίιειτιιετιιιοειιιςιιΠΕ

ιιοειιι Μια: οι ἰιι εΙι:ι1γοε. ὶΒιιΞειιΙοε , σ.ιιτεςιι:ι.πι ει: εο!ΗΠοιιε ετιιιιι
ρσ.ιιι : άιιιιι ειιιιιι 8ιετιετετιιτ Ιειριε , & ΡοτιιΙιπιίιπι εΧ 5ειΙε, ΤΩΝ, δ:
$ιιΙΡ!ιιιτε , εοτιετιιο·ιιιιιιιοι:ε :ιτοιιε Γριιιτιι ρει·ιιιιΙΗε, εοτιι:τείεετει:5

Ρωιωιε κιΙἰοιι:ε ίιιΙριιιιιιετε , οιισ.Π ιΠιιιε ρετιιιι!Ηοιιιε τεΙὶςιιἰε, ω.
τετε!ιιΕιε ειιιοΙειι·ε ιιεειιιιιιετιιιιι: ; ·ιΒιιιιιε τιιιιειιιι εοιιεΙιιίεε άετιιιειιτιιτ ,
οιι:ιιιι εΗιειθο εκ εοΠιΕοιιε τεριι8ιιΙο ρτοίἰΙἱτε νιιΙε:ιιιτ . Ιτι ειισ.Μιε
ειιιοοιιε, οιιιααιτιόειιε 1·.ειι·ιιιιι ιειιε ιιιιΒιιτιιιιι ιιοιι ἴροτιτε ίιιἔὶ τε
ίτιεείεετε ρει·ιιιιττιτιιτ, ντ,οιιιι νιό. ὶιιΒι·είΠ ίιιιιτ ,είιάεπι ειι2.άειιι€
ιετιιειιΙι , Γειιιιι ποιά εκτιιιΒιιιτιιι· , ιάεὸ ΠΠ Γε ιιά ιιιτειιοι·:ι τω
Ριειιτεε εοιιίει·τιιιι ω ειιιιετιιιιΙΙε εοιιίΗρειιιτιιι·, νιιάε δ: άιέΐι·πάει

εΙι:ιΙγοειε Ιαιτιιιιεε 8τειιιοίιιε :ιρρει.τειιτ . Ηἱ τιι.ιιιειι ίΒιιΞειιΠ ἱιι ροι·ιε Βι
τιτσ.ιιτεε ιιτοιιειιιεΙιιΠ , οιιι Με ρετειιΙΙὶοτιε εΠειιιιιτιιι· , ιιοιι απο
εΙΤε νἰὰειιτιιτ, νι: ίἰΙεκ &εΙιιιΙγοε νιττιιτε ειι.Ιιάι ιΠειιιιτιιι·: διοιιι
άεπι απο (Ξ:ιΙετιο Μεάιει που ὶΒιιοΒἱΙεε ίει·τιιιιι ιιιτετ Ει·ιειάσ. οι: Για
ει. τεεειι.Γειιτ . Θεα!. Η ίει·ιιιιιι ιιι εοτιιιιι , @σε νιι·τιιτε ειιΙ.ιά8. Μις
ιιιιιιιει·ιιιιι τείει·τε ιιιιιΙιιετΞε , ειιιτι ειιΙιά:ιιιι τειιιρετ:ιτιοιιειιι ιιιε!ιαιτε
νιάειιιιιι ΕιειιΙιειε, οιι:ιίιιρετΠιιοε νετιι:τιειιΠ Ιιιιιιιοιιεε :ι.οΐιιπιιτ,8ε
εοιιτιιιιιιιεεε οΜΙτιιάιοιιεε τείει·ιιτ , Μ ττιΒιιειιάιιιιει Με που [ειπώ
Πε ,οιιιι:ιιιιΙΙιε Γιιιιι: ιιι πιιιιιιτϋΠιιιέΠεοΒε εΙισ.!γοιε >. Για! Ρ:ι.ττιειιΠε
ίιιΙριιιιι·ειε , οιιΠοιιε Με πατατα εοιιίΒιι: ιτε ε:: ιιττιε ρι·αιεερτοιιτοε
ριιτειτὶε, ντ :ιιιιπιιι.Πε αιΙοι·ιΙΙσ.ε εκειτ:ιτε νο.1εειτ , 8: επι:ιπιιιΙο.ιε ιο

πιανω . ΒιιΙριιιιτ ειιιτειιι ίσιο ιιιεΙΤε ιΙερτεΙιειιι:Ιετ , ειιιἰ Αφαια
Ροττειιι ε ιιιιτ δριάτιιιιι νιτι·ιοΙι ΓεοΒιίει·τιιιΠιιάειιτ, ιτισ.τετιιι ειιιιιι
ιιιοο.Ιείεετ , :ιιιτ,ετιιιιιι Βιιιιιπιειπι οοιιειριετ επιιιεο!επιτειιιι ειιιιιε

οεΙοτιε οικία ιιοτι ιιιΠζίιι!ρΕιιιτιιιάΜιοειι6.α αι» 8ιιΙριιιιτ νετὁ παπι
Ρ:ιττΞειιΙιε @Με (ειιιιιίιιιοάι τεΡετὶιιιιιιιτ Πι Μαι Ροι·τι , & ωμ

ιιιιι νιωθει εοπιιιιιΒιιιιι καιω: , δ: νιιιι ΙιιιΙιετ πίστευε @Κω
_
εκπι

15ο

-_

Βἱἄἔττατἰο δτ·α·τατ τη ·'”ἱ

.

τ:τετττΠ . 5ἱο , νε αΙτοιταττοο Ιε8ὶ :τριτο (Ξεοτ8τυιτι Ματε8ταιιἰυτττ Π».
τ . ΠΙΩ. τοτυπι ΝατυταΙ. ΒταίἱΙταε τ:αρ. τ ο. το Αττττοταττοττο Ιοατιτττε είε
Μάτ , δτωσπρίαπω ΜΜ:ΙΙΙτ ατἰσὸ οί απο, ·υ2αετωτάττω βη στα ατά:

' (τΖίτο: Μοτ·ιώτ/ϋπτη στιπιί!!τιά συπ/τίουί9. Ι,/8πτϊττ· αυτά !ἰπ$τιστνι

Ο·μποτ· ,ρτ·τε[τττίω αυτ: [είε πιία·ιτυπ .
ο Οταάοτι. · διοτι τουΙτα Με , φα: τττιιτιτο ττττυ οαΙοΓευτττ , τιαττι

δυο Οττγττττε ττττττα Π οοιτίττοετττοτ, ται τ:αΙΜα Με τ1τουτπυτ, ντ τυ
Βτόαταττ8ί υεττυοατττ, δε ίεττ·ευε Η:γΙυα ίιτροτ ΗΒιιτυπ :τΙτουατκΙτ υ ότι
83υε :το τεουθτυε; δε ίεττουε τττοάτο1τ τοτε εὶιτυὶιιε απττιτοτεττ$ 8: ία
τυτττΙττττα άτυττττε ροτρο1ττυτττ , δε αΙτα Ιαυτιιττττοτίτ εα!οτοτυ εστιά
Ρἱυττττ; ττοέτττττε ?έκτισε οαΗάα άτττετο2Ξ Λ Μ . · .ν ( τω τ

Μαυττ 5ἰ απο [Μο ;ατοιιτοΓεοτ·ο ουτο υε:Ποτ,τ τταυτΙ 8ταυατο
τττυ!τἰε νοταΒιι!υττι ροττοτυτετοττι : Η εοτττι.εα!τάα διυιτ , νττοτυο εα
Ιοτοτττ αετου: , αυτουεπτνττυττηυε Ιιατκτ , αυτ οιττττι αΙτετο που
τίτττταεττατιττ , τΙστουο πωπω: , αυτ (μου αΙτότυττυτιτ το αΙτετο το
ετρίτ : απο αυτοττι αυτο τττι:υτυ τ:αΙοτ υιιΠυε αρΡατετστ , ουτ ρώτα.
τττατττίεΙτυε ίἱτ ττυ1Ια ατα τοτοτικτττε·τττε εαυἴα , φυτά αΙἱυά άεΠάετατε
οροττετ , ντ ντε δ: Ροτείταε εαΙοττε αυτ ντττουο , αυτ αΙτετιτττττ τυο(

ία:ειτίεατυτ2 Ετ Ρτττττὸ φτάσω Οττγτ:Μυα Έτυίτα ίε·ίε τττυτα:ττι απο
τουτία ετυίο:τττ @τα τιατυτεε , τοεοουτ: εα1οτ νττἱουο εοτιιιεττττ , Ια
:ιαττε ίΠο ττττυ·τερααυ1τε , ντἱ8ττἱευΙτ να!τ:ατττ α8τταττ, ιμτοε Οτη·οΜ
ἱτιεΙιιίοε που υε8αβυτττ , (μυ ὶιτΙοτὶεεαΙἱάἰε αιτουε ίυΙρτ:τυττττε_ Με
Ιαρἰὸεε ·ἱττυουτττ ·ττατ1υτιτ: , ουαιτιυτεοοετοτοουτ τττ8τάαυτ τεττιρετα
ττοττοττι Ουγεττά αάΒττουτττ ,-·ττυἰ ίρτττι:ιτε ντταΙεε :το ΠΙοοοτιίἔτἰττἔἰ
'πτωση αάοσττυο τουτο αττΙάτουιττ ἔείὶαττττ , δε κάτσε τ:οττΕτττταττ .

(ΣυτΙαρτάτύ Με που τ:τίουατατ , ουατττ τα δε κατ” τρία τ:οτπατατ ,
που υὶά€τυτ

ττ:τευτουΙοε ΜΗ ουεττιαάπτοάιτττι ωστε; Μάτσο Π

Με Ρτορτ:οτ Βοίρὶτατττεο τατιτουΙοε νττευτετ:αΠοιιε που οευΓαυτ, ρατ
εΙΤε άοΒοι: Ουγουτε τοττοτττο . ῳοἀ·ὸ6τττ:ἰΒ ατ:ΗΕττυτττ ατττττετ, ουσ
βαττ; το αΗατέε οποιους :μια αυτ· αάτττ:τΕιττ ντάεατττυτ ' τ· (ματιώ
οιττοετττουξείοετττε·Ιταπο , ηττοά που ,: τττεαΙεΓοττ ίεττυτττ , ουοά
τττοιτοτυτ , τ:οττττα νετὸ που ττττ:α!εωτ Ειπα; ,. ουσ ατΜυεττυτ , 8: τα

ουεττυτ , εα1ττΙυτττ τετοιου είτ ίτ:ττυτττ , φτου ;Ιττττατυτι δα! ττ:&Β

ωττίτττττυτττ οτυτιτα; Η αττεουδραρττοοαυττττυ τΝατατ ο ρτ:ιττετττυατττ
φτου ου.ττοτ ώ 1ττττατοπτρτταττο ουα:τττ°ί·τ:τ.ττ τηηυοάΠτυ:τ: Βιοττοττυί

ατταοττουτττ=,
· ;ὶἀ€οςυο ίαοτ1ττ)το1τ.ααυτοτ (ΜΜΜ τω; ρατττευταε, νε
αεττατ1 νωτωτοταΒαωσ»ττωο· -ατ ταυττω·το 1ττττα τραμ-ν
τυοττατιεττυτ, Ητττττνοτὸ ραττεε2ισοτιτα&υαά- 1τοττυττταοτί·ςτττ· σου
«κ»
·
ευτιτ:

]

Πε ω: Ψμῇιιιιοτε--Ώαἰἰάπ άίσιοπαι· .
Η1
ξεΠΜ_, _ΒΧ.9ωιΞςρφιτα;ο; [ιιΒὶτιὅο ιιιίει·ι·ιι ιειιιειιΙοεβι· (ιιρετιεο-ο
ίἰτἔι-Ιὶιιιἐ;ερΙιιβ;τ1Ξ, 118 3λωςΨ.,.ιαηιις ειἄεο @και ε0Π8ι€εειιι-·ιίΐι

Μπι 2ητοπι)εωΟΜι'.λ
ωιικ _ροΠει. Κι
(ιιΡαδειει
@οι Ρει.ι·ιτετ
ιρίιιιε @τα
ΙιΒιιοειό!ι:ιεθει·ιτις
Πιιιείαιιιι η6οιιτιιιειΈ
-ΙιΙιι·ιτα: Ω
4"Μοι€ιτε9 ως, @πιω τοιιτιιμ_. Μια ειιιιιι μια; μ; @Μπιτ Θ.

ΗΒΠο[ξωΡΕι ωιιιρτμ.ΜΜΒι ,

Β1&ιιε τΒ.ειιιιίψ:ιιι. μι; @ΗΕ !

Ρειρ6τω18$ϊ1$Η8,. και: πιοιιτιιΒιιιςιι19ι:ιιπιςι«:ιτ:ιτιοιηΙι.8ιιι ιιιιτειιι
-'.-

Ρ:1ττε8 εσεάειτι ιιοτι δτιιιΡ€τ·ίσικι «φετι- .Γιιιιιε6ϊ:ιε ι8ιιιειιΙ‹ιε αιιο!αι·ς·
Ρει·ιιιιίει:ιιιιι ; δι Η. Πω. ι·εΓιςΙιιι @οι ιειιιιαιΙι ,. ριορτει: ιιτιοαιιι Πει.ιιιιτι ιιιιι ΗΒιιι ταεπανω ποια στο ιιιιρετιι ετιιιιιριιτιε ,. .ντιιι(ειιίιιιιι τω

&ίιε ιιιιι:ι.ιιτ ;ιάώ νο11:ιτιοι:ιι:Φι , δευτ ιιιιιιιιι~ειιιΒιιΒιο:$Βιιε [στα Ραλι ”
ι·ιε έιώΒιιιιτ ; ιει€ξι1Πί110τ.ιπΉ.811Ω ηιιάιτι1τιίεττοαιΙοι ρειςιριτιιιι σ.
βια υΙιεἀἐι-ωττι_ὰιιιτϋιε ικΙοςιΠϊτιι€ οοιισιτ:ιτ:ιτιιιτι το9:Μιιεε οοιιΗιπιιι.

ω νιάεπιτυι·: ιιιιιιιιιιιιε οτειιιιιι , αωπε σιιι·ι·ιιε Ιοιιεὲ ιιιοιιαιτιιι·-,.
δω: πιώ δωστε εοιιΒιέ1υε,·ωιιιετι· Πι τ:ιτεΙΞ ΗΒ- ςοιιιιετίιοιιο ποτὲ·
φωτια ιΒιιιειιΙΙ :ιιις3Ιειτιτ , ειιιἔιιιι ιιοιιι οικειτοιιτιιι , Παρ; Ροξΐιιιιτ
Ρ]μτ€5 @ω , παμε ιιιΠ8τι5:ιιι.εειΙςι·επι.οβεςι·ο : :και νς!σει!Επισις+
τα πισω , ταιιιεἰτ:ὸ Ρο1ὶαιοτ :ιτττιτιιε ρτιοι·ι ίιιρετιιειιιτ , νι: ιιιιιΙτι·
ΡΙιεειιτιιτ ὶἔιιἰειιΙἰ , φιἱιειι·.ξ€ττο. ιιι.8ΤΧιεΙι8ιιιιτιι Γε ιιιΠιιιιο.ιιτεε, ροθ
ηιιἰιτιι εΒίιιιιιΡίειἱτιτ ιιιιιιτι8ιαπ», αΙιιιιι:ιιιάο ιεπειιι εικειτ:ιιιτ ι: Φις!-Δ
Ρτορτετ νΒι οάο:ιε 8τειιιιτ:ι.ε τσουπ” 1ιϊ1ϊΠΙΠΙ161°€·111Η2.Π11Π·8.τ10Π18:

[ιε·τιειιΙιιιιι , ·ειιροτειιείιιιιι ραίειιω.ιικιΙιιιπι είΓε: , Η άι:τωόΙ:ιιιι Βι
ω» σκετη πω:: δε ω ιιια::ροιιατ :ιιιι·ιεα , ε1μιο. μου ίοΗιπ141τττι

πιω ριοΙιὶΒετιιι , ω νι.οιιΙοτιε Πιιιιιιε·.ιμιιευεάο·Ιιωιτεε κοπή ροτοε
[ειιΓιιιι ιιι€ιεόιτιιτ , & ετΙ::επι ιΒιιιοιιΙουιιιιι ιιιςιτιιιτι τεται:άειιι.ε οικει
Ποιι€ιτι ειπα ι. ιιιιιιιιὸ φ.ιοτιεΓειιιιιιιιε νοΙιειιιειιτιιά.ε ιιιι:ειΙιιει·ιτ πιο, `
ίιατιιιε :Η ιΠιιιιι νιιΒιιιιιο έι1ίειιιο ι ιΙ1ιιιει·ε 5 (ιιιδιιτι :ιςιι:ιιιι ιι(Ρετ8ςτο ;. ~
παπι ικα :ιςμειίιι.Βίτιιω;ικάοτεπι ειιιοττειε , ὶ8ιιὶειιΙι ιιά`·ἱπτετιοΕπῖε-~ _
ΡιιΠϊ ίτ2..ΒιιΙε-εθειιιιι€ Π8ιιιιιιιιι δις, ηιιεπιιόπιοάιιιιιΡΙιιιι·ιιέ Μι. μι;
εειρ.ι=4.. οβίετιωιιιτ, ::κρίου·α /έι·ι·πωυπ:αΜΜιι·ώίπέιιί·»ισιέ
εφάϊκ /ι·α8Μια:Ζω έκπιππο·. Ρετἰεωιιω-Ποε.ἀεεἱἰιι:ιΜ Μαι»
αιιιι ΡΙειιιίΠοτιιπι·.τοτιι·δ & :ιιιεπιιιΙΙίιιοικεε Πισω ίοΙιστιιπιΤιιιιιν
αυτι (Τιιιιαε Γιιιιτ·,. ςιιιιε.ΡισιιΜΜιοεε- ν.ιι!Βο αρρεΙΙειιιιιιε)ςιιιΒιι$
ἰι°ὶ5ιιε & Ιιιιιιιιόιτειε ιιιίεσιιιιιιο δικια τ:ΕΒιιὶτιιι,ιιτοΙιτιιΙεἔΙαριιὰ?
€5οοι€. Μιιιτἔωιιἀιὸἐ3μοεμ ι :5,ΗΙΙΙ.Νιιτ.Βιιιίι.Ι.ιιι οιιιιιοτ:ιτ. ειι.Ρωιιε..

Χιτικτιει.

.

. (ι ι

"

··ι

Νε ΜΜΜ ὁ. εοπιπιιιιιι·Ιοςιιαιόι.εοπίιιοτυάιιιε τεοαΜιιιιιε , °ίιιΒ

Μνιοειε Ωε2Μ.-7Μαισ·.ποπω ΜΜΜιο1ειιΔιι Ϊειιτοιιτὶιι > ν τ ·ἰιιτει· _.
εαΙἰὰα

.·9- ι_

19έβεί -

ΒΜτΜ2ἱο &.Σ2α. " '

-.*8..ε_
.

@Πάει ἰΙΙἱοοτοοεπἴεειτιιι· , ςιιἰεςιιιά α: πιστα μπα: Μπι ἰιιαιΙε

ηἑ”μ#*ἔἔΧΑ
ΜΝ

Γεἰτ ; ἰτιεεττιιπι ςιιἰρροείΐο ροτείἰ:, δάιιοΒιιε άιιιετΓεε πετιιτεο-εοπ
· · ει!τετατωφ @Η
~
Η18επτ;Βιιε
. ε οεια:,· ω) νττο μ·οάο·ων: αν
ἄοτιἔοιἔι·ι, (Νοε

ΓΤΠ” Οἱ

ίοττ:ιίΐο αΙιειΙτετο καφε οοι·ΡαειΠιιά, ειιιοά πατατα Έτιειάιιω φα,

ῷ¦ω ω: ἐξ

εεε νἱᾶτι°€4Ϊ μ1ωΔ Μ) Ριω πω; εμμω.ιΠ 38εωτε, νἱπιιττι τείτί

Μ

εεωωτ , ἰΡίιιπιΞταπιεπ νίκιιτε Γτι8ιάιιω προεί!; 8εςιιειωιιΞε :ι8ἰ

,

Η

τατἑώὰοπιρΒΜἐέῇη;τα εφι;ιπι αιΕάατπ , κΗτιιιιτι ἱτιεΙιιἰιιιτι «ω.
τω, ποπ ρτοΡτ€1ῖςξρἔνἰηιιιη€ὰιειτιιτ νιττιικωΙιάυπη φαι Ιἰιιεἱιι
εειΙείειιτ , δικ
Σ;:ςτιτίεαὐε ωτωΜ αιΙοι·εω,αιιτ Β·ίειιε;

Με αυτεωοείτει6οιπαξ

ἐΙὶ φάω ω” :ιττμιοεοπέΕ&ιιε

εναι εςιι&. (Σ'ω Η αμα 5] ηιι:ιω Γ:©άαπω1βεοπ&ειτ , σ.Ηεμήά
ίοΙΜιι5, ώ ειπα ι·ιειτιιώ επιΜ8πε, αιΠάατισ.ΠτΞ επι ίιἰἐἱάε.3 δ:
ἀπὸ 2πτζρετἰίὶείἰείιιἴρἰεὶοτιεπι :ιιιε3ει·ἰ :ιςιιά>: ίτὶἔιιε.ρετεἱρἱαε,εοτριιε
Με! :ιηια-ἰτιὶεἀιιπι Μπω- Ρτῇςἱώιω ρτοοιιαώαΒΞε , πιαΧἱττιὲ Ή
πω: αιΠόωπ Μάιιί.αρρατεΒε.τ, ειπα Μπ:ετεε. ΕΔ @τα (ΣΩΜΑ
ΥΞττιιτοά1ωιπιπ, ςιιωΗεὲτίοΙἰωεἰὲεεεορτ:ι εσ.ΙοτΙ8 ίραἱαπ ταπ
Βωτὶ·τ1οπε:ιἰιὶὶι€ππτ·, νἰπι Μακη Εισ.Βοτιτ εΧεὶτειτιὰὶ ο:ιΙοι·επι ::Βίςιιε·
ω, Ίιιοἀορυε.ίὶτἱΠα:ιΙἘτ1οατε οοτροή, ςιιιοἀὶτιωΙεΓεἱ·τ, ἐπὶ ίὶιτἰε

ω;

είὶ σε 2. Η: εο115:ιιευτεηωο αρρΙὶεπτε : Εκ φαι αρΡΙιο2.όοτ16 @ΜΚ

ξ ''

ο;ὶτιιτ· ορἑτοτιιπιἰἔηἱοιιΙοι·ιιω εκεἰτειτἑο , δε Μπα ίαερἐ εοττήτατιιτ

Ή
*”-649
·:ξ:υ
ι

£01°Ρ01°ἱ8.€ὶ1τΪό£Π1ἀὶ!ἶοΙιιτἱο; ςυὶοςυὶἀίΪτ,. ἔτι εΠ€μι:1.11εΐο οριιε Πτ

Ε
έΙ

·

': β"
Νξ'ε1κ~ε.μ9_ΉΤ”ΐ

ὶΠιιτἱ ἰιιτυὶιιυ τ:ι.ε μιετΞειιΙειε εοιιτεκτο,ντ ν:ιΙιάιίιε ε:ιΙεί:.ιει:ιτ . 5ὶε ειΙἰῇ
ἐτικε;ω·ια ρἰρ‹:: ά€8Ιιιτἱυτ1.τ ,_:ι1ῇ ίο1ίπιι ταῦτα· εοπτιιίιιιπ, εΒ;οπιπἰ

ΕισεοιπάτωΜ.άΜβωτ, Ρ:οι.ιτ «στο ειιρὶιιτιτ ἱτι νεοττὶειιΙο αιω

Ι

πω, €τυι11ρετττἰὸιιε. οι ρἐρετε: ἱ€τιἰειιΙὶε ε.ιπΐεπϋπι·, ΕΙιια2€τω1ι

ΔΝ _

' 1
έ

ν

ίιιετἱε, :οι εοιπίετεἰιτι, Η κοτωΜιιιτιυπ : ΓΡΜειιε €ι1ἱπι Ρετ· ναι

τήαιΙωπ νειεαυτεε άιιω τε1οιι€πτιιτ , ίο1Πείττιπτ Μ πιοτιιτιι ὶ8ηἱειι
Ιοε ρἐρεπἰε., αἀτὸνε ὸεωιιω_ρἰΡετὶε πωπω ίοΙυε.τω·λ θα ὶ8ειἰοιιΙἰ
ἱΠὶ ὶτιίἙαΦΜ£Ι1ο.τιι;ι1ιιΙτυ:ιΜ€ε.εζτ‹Ϊιιε :ι8ἑτα;ὶ σεΙοτεπι πι:1.ίοι·εω είδ
εΞαπτ.ωε_οπεοφωάοεε12.ιύοι·08 δι ώξοΙΒοτεε εἰΒοε , ομι.5Βμε ρα·
ΜΙΠ εο.εεοπιιπαπιιιιΜ , δεεεωμτωπάκιώγΙατα. Μαη όο·ν1ιιοω1%.
εεπἀ<ιω ,' ε1ιιοά αει-Κκε νεωτ1αιΕ α:ίοΙυτιιωάτι ίιιοε.ΓΡΜπιιε & @ύ

α:ιιΙΏετΠἱΪ£_€τιι1°ὶη8€ίἴἱ6£ὶἱ1ὶ5> δε ω €0υιιΙΙ11€1ὶ‹ιιιἱε;ε.ἱπΙ.1ιν5υ6τ1:0Κα
χηειάιο :ιάΙ1με Ι1εετειπεε ντὶΙἰἱιε εκ1:ετ6τιάαεπηιιε ίατιιστωιιιά:ιε :ΜΗ

ιμιιπάσρςοω ηιιεω:ιά1ποάπω.ποπ μπω ΠΜ ρευ!λιωσιιι Μετα
σεΙΜΒοητεε_ΡΗπΞοΗ1ι ι 2._.εαρ. ι. ίε.τὶΙ›ετιτἱ,;·υΞ::απίώιπυ:_ Μ1ε:·σ ,πω

ή2έαίπωπευα·υ:ί!ΜΜπιπ·ώ;.

ή

; -

·

Οβάλ ΒΧ Μ;ιηαοἰίεΙὶιιω «Η , Ψακο11πΡωαϊαίάΜ δοεΠω,,
,

Χ

'

και·

Μ· κι οιιιοΨέκτατε ΜΜΜ άέσωςι·υκ.

Η 153

πιτ Ιι:ιιιτιοιτέ ιο Αέτιε 5. Ι.υτιτιοι Μπιτ. 7.Ιοοιιιιτ. ΏτυτιοΙιτεε εια:οέ
€ιτέιι·ιτ ττειίΐυιο οτιτιο τιυοτι οιιιΙποιοτι ΡοτιΠιτουτο τι‹ !ιοο.Ρι , (μού
τιυοτυοι ρυ€ιοτυιτι (Πιτιίιυιο τιυτ:ιττ: εοοΠαιιτοτ ιτουτ·οτιυτο ο”
ιο αιριτι ιτο οιυιτ , εοίηυτιο ί6τυτιιιτο ιιγροτειυίιο τοτιοιυίιτ. Πο
·οοιιο , ουσ ι ίιιιιιιιοτ Με τ:Ποιιτ Ρυττοιιοιι τυριά! , ΡήΙουτο ιο

τΙιιιιτι , οι Γοιυιο τιτιοτιτ τοττυοινοτ, οτε ιουιτο μοι :ετ:ιτειοιοοτ
οα:υουιτ μια , ντιισοιτοτιειιο Βιιιοιοιιτ:ιο αιριττ κατώι: ίσιο του

Νοε οοο νυΙεοε. ΙΒοιτυΙιοιιιιιτυοι, ουιουε ριεουε·ττετιιγΡοωω
οι πέτο, :ι8ιτειοττε ειττττιιο:ιε ίιιιοριε ροττιτιιιυε,ττιειο ουτι:ιτι @πιο
αι.Ιυυιο οοοιοττιιο ιτιττυτιτοειοΐ, ουιουε ίιειτιπι τοττυρω ίυιτ του

τυυιο :ιοιτοοιιυιο ιο οττυιιι ιιιιτιοοοισ. ) ·& οσο τοαΧιοιέι ακοή άγ
ΓτιοΙιει τιειουιο ραιττυοτ: μια :ιυτειο «πιο, το Ρετ τετιιτειο
ιιοοάυοι :πιώ οιιτιυτυοι·ειτ τ::ιΙυτι , ντ τιιΗιειΙιοτοοι :ιτιιτιιοι ττΙιοουο
ι·ετιειιιτυΙιε το οποιοι εκτιτ:ιτιε Ξιτ:ιΙοτε ιιγροεαυιτι. 5ιτ ίιτρἐ ΗΠ
τυτο νιιΒι;τοτο αυτ: οΙτο τοτιοοτυπι αιΙττιτιουε ρ:ιοοιε ίουοιιάυιιι
ρτο:ίτι·ιουοτ Μαιιτι ; ι·τ ΐτιιιέετ δε τιιτιε ροτι τττιιιτιαοτυτ , δ: :ατο
ου:ιτο: :ιοιοτττουτττοτιουε ι8ιοτυιο τοττιιτςιιοτοτι ρε.ττιτυΙετ ο ο

Ιιου:ι.υτεε , :ιττ1υε ν:ιιιάιίιε υέιτο.ττε , τιιιευτι:ιοτ ιιυιοοττε πιο
ιτιοε.
Δ

`

`

-

Ποιοι. Νοοιτιορττ τιτττοιο αιιοττ οΡυε τΒ: , Μοτο είτ ιρίιυε

8.οιιιιαΙιε τ:ειΙοτ ,_ ντ τοκοι τοΡω ι8ιιιτυΙι εκτιττ:οτυι·, δε ιο Μο ρο
τοε ιο ιιιίιιιυειιιττε ειυίτιτοι ειιιιοι:ιιιε αιΙοτειο ευετιιοτ. ΗετΙ›ο ω,
φωτ (μια Ιοοευ ίοΙια Νουτο:ι Μάσα , Ειιοο:ιΡΙιγΙΙοο τιισιτυτ , ιικο
Βοτυιο τιοΙοτιιιυε , δε εοκτοτιιτυοι , ντιΙιΠιτου; ίεά ουιτι φωτια
οετυοιε είτ , ιιοροοιτυτΙ:ιοει τιττυοά:ιτα, οτ ντετΙ:ιτυε ; εοοτιουὸ
ετιιτο ΡυίτυΙ:ιε τιιτιτυτ , ντ :ιρυτι ΡΙιοιυιο ιτ8ιιιιο.η. τ:ιΡ.9. Νιιττ:ιτ
ετιτιοι Ιοεο. το @η :ιρυά Ρουτοιοτ Ηικιτο8ι·. Ιιο.9. οσο η. [ο οι

τΙιΙΤτ: ιςριιιε ποιοιιοουτποττειιοτουοόιτιειε τ1υ:ιίτιειοι τυοτεε ίιτοιΙτε
απο @ο 8:ιΙΙιοετ:τι :πιώ νεοτο:ιτ:ιε , ντ ιοιιουε τ:ιιι8οοε ίτειτιοι τυ
βτιτοτττ. Αιιτιο δ. Αυουίιιουτο οι” ι.τιτ: Ου. Πτι αιρ. 5. ίττιΒτο
τττο Ρ]τί28Μ Ιαριέσω Νήσου: :επι:·πιί: ακουω , / ·υ:ὺυπεκ2ἰιἔ3
ρεωαπα , αποτο”, ρ·σμα· 9Μ:ΐκώ122π κοπο» αστερι: . δι ουιε
Βιι.ροοοιτιιε ΒιιττιιεὲοιΒτο ι·υιτΙτεοττε €υίι:ιυττιτ , οε στου: τοπ
τυτ :ιττεοτιιτυη ιΡοι·οονοοιω Επιττοτυιο ιιυιιιοτ ιειιιτυΙιε Βιτ
τυε τυπο ριιΙειτο 8τ Βιιττυι·ι ιιτιοαιτείτιτ , τ:: :ιιιιιοτιιιε τιιιιοτε υττεου:ι
τω, ειυίουε ι€ιιιτυΙι ίειο·αιτοοοιιοίιουειοτεετεπι υτεειιτιυοτιοι

κοιτυιο τοσο, ρττττρττιοττ·ε , ου:ιτο μι· Ετ, αιτοιε ριιι·τιτυΙοετιισ.
8ιτ:τοτ, Μουτ ιιττυοτυοι οικω ιιτ:τυιε ρυο8υιιτ. εκ τιτ Ροτιοεο- Ε
ω.
Χ.

Ι Η.

Βφινωιώ Σωστα.

Μ (παπι ειινιιιΒιιτιποίιτοε Ρετιιε:ιππε σιππιπο πωιιω ιπεπιιπι
πιε @ειτε πρωι ΟιιιΙιειιπιιιπ Ριιοπεπι πε Μωπππ ΒτιιιιΙιεπιι Μπι.
επ .64.ι·πόιεειτι οπιάετιιπιππίπιτι ιπτεπιιοτε ίετιιοτε ·ἀ:ιετιιποπιἐ
ιπςει·ε Ιιππιι:ιιπ , οπέιιπ Επτομιειιπι Ηνιιιοριρετ, πωπω νετὸ
ιεεεπτειπ Ρι·ιπιειε τεπετε πω: πωπω., ιιιεοοιιε έι ΟιιιτιιτΒιε :ιο
πιωι επιπετειιε νιεειειριιττιιιιι. Ιπ Ζειι:ιπ ιπιιιιει, τείιτε $εειΙιει·:ι·ιιΌ
πΡπ·ειι, ειιιιιι πωπω εο8ποιιιεπ παρά, οιιι:ιαιτπειπ ;ιττιπ

πεπε !ειιι·ιπιεπειωτ: Επι ι:ιριάι·οο8ππτιιε νιάετιιτ πιω ειιιιιιεπι
ιτε8ιοπιεπει:οιο. , ντιιιιιττειάιιπτ, εο8ποπιεπτοΡειπιιιε; ιιιιιεπιπι

ιιΙππι πιιιπιι ιιρριειιεπόιτ, ιιιιεὸ ιεπτεεοπιριτιιη ιιιιΡω επ εσπ
τιιδιιι ιπ νεπειειππιειιιιε Ειπειιιπεπι ιπιιειεπτιιιιιε δε ω εοτ άεΙ:ιτιε ,

νωπιπιπ πάσι· :ιεεεπιιιτιιι·. Ετ πε Μιιεππέι πρωι ΒιιιΓιιιεπίεε
@πιο παπα θεοι·Βιιιε Μπτεετεπιπε Πο. π. εαπ. ιο. Μια·ιπω @σπα
/ετ:#ΐίναα: Ανί2ι.ια:πα:π ισπεα:, και: πίσω !σπ8ίσ,·::, π:: Διι2ι2σσ
πω" Μπι.: , εενΜ·ιιι: @επ/ασ , ωρα: ρω μια8επείύιι: πιά:
ε.·ι :.5·ε-ε ω.-·π=Π.ιω. .π.-°

ρ·ισάι:α:; πιω "Μπιππ αιίιωκπ2, Φραπ8απ:, _βέ:Μωιριώα·

Μ: απάνω: ::νει:απω μαπα· οϋ'Μπο Μπωιω , ό· ίφΐεπεω ει::
είπω: ρπαί:τιω.

π.- ε.

(Στοά. Ιπ Ιιοε εκιπιοτιιιιτι (πωπω, ιιιιοει εποτιειε οι ρετεπιιπιε
ποΙιτατι:ι εοπιιι·ιππτεροιΕπιπει πιοειο οιιιε πωπω ποπ οπτπιπ:ιε
οι.
.
Ϊ.

..

.

ιιιιι
Η

.·:*ιειιιι··# ι

Βωξ ο

ι

.ιι

ν· _ ι ιι
··9· * : ο Μ;
κι"
,.

4. Μ'
_ π_ __μ_.
.ή
β

.πω .

ιιπιιιεε Ριπτειτειιιππιτ:ιτιππεπιιε , οπι ιιιι.άε τιιεπιιο. Ειπιτ:ιτε Ρο!!
πιεό.ειιτ, Πει·ειιυ·πω Ρἰια›ιἰι·ἰ.σ πω” ΔιίωσάαΜά, ]ξ·είεία|οπ: παρά:
έιικίιισει·ι· [ειπαν . δι πιιιιι ποπ πιίι·είιτ:ιτο Ριιςπιειε εετειιτο ποια»
ειιιιπειιετε;ιΡιτε, ππωιιι άαιοιετετιι: ηπειιιιιιιε ποπ πεσιιιιετιπι
πριι‹ι ποε ειιιοιι:ι είΐε ιιοΙοτεπι εειριτιε πιπιιε ει: .νει·ο ιπ Μ.
(Σοετετιιιπ νι :ιο ρτοροίιτιιπι τειι·ε·ι·τ:ιι·3 επι εἔο Ροτετιιπι ιπιιειπι·ι,
[πιο είδε ιιπιπι:ιιιε επιοιεπι ω εκειταπάοε τπεάιεπιπεπτι ιεέπι
οιιιοε, οικω ποπ τσ.ι·ιιε ειεπτιιιπι ποιοι· εοΒιτ Ρνωιιι·ι τιιιιιεεπι
ιιιππὸετε2

ΜΑ:

ι εμ”.
3 ·Ξ'. ·.«. Ηε..
.

πιω. αι:ιπάοοιιιάεπι εποτιειε «παω , Ρντετιιτι νιεεπι
σ.ρικι Βι.ιιιιιεπίεε ιιιρριετ Ιπποτ:ιπιιι τ:ιιιικ , ειπα πωπω πιοάι
πε εοπτιιιιι Μπι ρίπιίιακα θ Μαιο· «Μοι· όπιιαπ , σκιάς/Φ:: @Με
μπαι: εκπτικυκ·ι: Μπάσα: , ντ ιοοιιιτιιτ Ιειιιιιο.τιιε πιιΡει Ριιο απ. ;9.
Ετ πε εειιιεπι Ριππτέ πωπω Βιιιιιτ Μπιεετιιιι.ιιΒ. :. αφ. 8.
ΒΜία· πα!!ιηι: Μισή.: και βρώ· ·υΜυασί άσπ:ιόπ: ποιο ι α! #
ΜΜπω υπνβίι·σκη νται· !ιπ8ικιω,ύ· ωα8ι.κ,πκάπ ρ)·υ·πτιιι·ισπ.
πω» ωακίσκωφορίαω ρίπισίω θ Ιέπειιιι. , .4εωω παρισι ὁ πισ

›ωω, ό· πιππΖω σίοΙοι·σω Δασιά”. Απ παπι νι ιδπιοπιοιπιππ

Με·

Βο Μ: οποΡΐ:·τατε δ'α!Μα ἄἰσισπτω ,
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ΡγπτΙιτἰ , αυτ: :ὶΙαΒοταπόἰιαὸἰεε οπιὶΙἱοτιιιο :ιπκρΠέοΜε ΜΒ Με·
τεηι12ι9;118 Μπακ Ει01ΗΜ εΧρτ1·πιἰτιπ.ω ραττιειιΙ:ιωπι εοιπωοτἰοπε,
οι ἱτι αΒειιπτἑε Ιιιιπιοτἰε Ιο..·πιειω ΔΗΜ ίιιεεεὸὶτ άθΒιι€ωεΧ ε:ιρΗ:ε:Ξ·

οιιετο:ιάωοε!υπι ΜιιΒιέϊ οπο· μπω ποιό , οοοιιω Ι:.Ψς4τω. πω.Γυμ
ροώκειτ . δώ. δι ἰΙΙικὶ ωι!ιι νιάσο.ιτ ρι·οο:ιοι1ποπ αόι;οιςοάιιω, εμισά
Ιιιιὶυίπιιοὰἰ ἰ8πἐειιΒ ρεπετωπτεε »ο Με ιτιοτυπιίρωτιοικ εστιά
Πειιτ , 2.ν;'120€Ι11ε ΠΠ εεειιττειπτἰιιεετεὸπιω , ειιἰ`ρι<ορτοτοει Νεο: :ιώ
εΙ:ιιιιι οι Με @πωπω εσωοεί;οπεδε εεεεδοι1ε ; ἴρἱεἰτιιο @των

ίυέἰ κ·άτιιιοπαωιι:ιοτ Μ @κοπο Ρἱτυἱτσ.ω , πουει:οωωοιιοπτ , νε·
ί:ιώΠίιε μ:: ά:Μο:ιτοε ωαιτιιε εκΡ€Πε1τι1τ . ΚεΒιιοενετὸ ίπ ατεΒι·ιιπι
ίΡΜτιιε Ρετ οει·ιιοτυπι @άσε :ΔΗΩΓΗ2ἀ€Ε ἴιιΒὶτυπιὶΙΙιιὰ τοΒιιτ,φισά
εοπίοίΒιο :ιο εΙΤιιιοριο ποσο€;οπε·ι·οίο , αυτ οπἀἰειεο εΗτμιο , ακρο
ήτοιιτ ῳιακιωπιιιὶε ΙειιιΒιιἱὰἰ : ιιεςιιο επιἰωιιὅυπιεύ απο επάΗιεο
@Μάικ νΜεικιιτ ρε·τωε:ιτε Ροίΐο.τευτέ ωΙετὶτατε :ι ΠοπιαεΒο αἱ σα:
ίεά Η Μ ροτιι:ιε!αποε ν€τ1ττἱ£ι1Ιὶ αποσε τερεΙΙ:πιτ Ευ α·τεΒο.ιπι ίοι:Ιιιο

ἐκ ΪΡὶτὶτιιε , ντ ὶιπἰἐ πιο1οτε @ο & α1ηυ:ιατο νο.1Μοτο ἰπιριιΙίιι
Βιρρεάέτειά Ρ0$ι1τεοπϋ , ίοεἐ1ὲ Ξιιτο1Η8οτιιιε , £1ιιοπισάο :απο εἰτὸ
:ορια , δ: ω: εοποΒοτειπω , οιιΙΒι1ε Βτ ΐΡΜτιιιιω νὶιιἰιὶοτιιπι αι:

α:ίΠο . (Διώ. Η ίρΜειιε Ξε αποτο Μ ι:ιε·τιιοτυπι άιι&ιιαι ττειιίτοϊίΤοε
πο! Ιὶιιιπι Ἐοι1τεπι τετώπ: ποπ :ιὸωὶττἔε , ΩιτΞε είΙ ,. Εποπ-εο8ε.τυτ αα

κΒαιω ι1οιιοε @ήπιε πει:ιιίε ίιιβωίαύΜετε ὶειπι ::εΕττΞε εΙἰῇε ίρὶτἰ
€ἱΒΝ5-; Μπα σάκο ούτω ωπἰοτ.$ρἱεὶτιιιιω εορἱει ίπ αποτο ἱρίο .
Νοτι- ι168έτ1ιπι ταπιειιίυειιι5.ωτε οὸοτὶε , ειιιί αΗΙ:ιτιιι€ νὶπο & @ΓΑ
ά1ειώε ,_ κοπο ει: οτε μι· ρεΙ:Μ ίοταωἰιπι :ιἴοειιὸὶτ , :ακοή Μ.
τἰττι σοκοοι·ιιιτι ; πιο; Με φιφα εοπτἱοεὶτ , νπειιοτιεἰε δε ΗοτὶΒιιε:
:ιο πατε:: :ιά:ποτάε .. Φοά-Π- οάοι·:ιτιιε Μ.Ετιιε ποιά απο ἴρἰτὶτυ,οιιεπι
ὸιιεἰπτιιε.-, :ιά ριιΙαιοικε νωπά, Γ:ιεώοι·επι. ιιόΙευ.πι :αἱ εοτ οικω

Ειο8μύτιε Ρετ ιιττετὶειω νεοοβιωΜιετύετ :· 5εὰ8Ιιιτἰτε εειτἀἰειειιω ,_
Βιτ1ιι1ςιι€ ΙΡἑτἰτιιωὰιιεετε απο ροτοβ, εοςΙοττΜα_ αίμπιιπ πω.
:Μπι οεεΙυάεπτο.
'
Οι:ειά. ΡΙιιτΙαπωτι ΕικιΕτ @Μετα εΧρἱωιἰοιιεε νειΙ::τιτ α! ΓΕΗ£Ϊ€Πε@Μπι :πιτ νὶτἱοπὸ:ιω α:τοΒτΞ αυτ εοκΠε τεωΡειτειτἱοπεω . Εκ επιὶαι

1επιεΙΙτιεπ:Ιΐο ΑπιίΕ6ΙοόειωεκιΠ:ι δοεἰετετἱε 1τωω Βοσε:ι Ρἰροτα·
πίστα ποπ πιὶιιἰιε , ου5.ιπ:ιμιάποε.Ποτ ττἰ:ἰεολρΙστια,_ειιὸἱωΙ 16 ὶτι
οὶὸοιιἐιιτι εΙτὶΙΙὶιτιὲ- ρτοτἱριιΞΙΤε ,_ αιωεετεω οάοτΞε νἰω ίσιο ποιτ.καυ
Ιοοτειο . 1ο ΞττιὶΙἐό. 8ε1οΏεωΡαπἱέΒ νΜ ἱτι.ἱοιι€ὶεἴτιιπτι€πτπ εαν

@αυτ , δ. Ρο!! ειΙἱοιιοι: ωεπίεε καΙιιάπτυι· ίοιιο:ι ,· αιιιοπάιιιπ ώ,
Μ· φιλε Μάιο :άι εΒεβ.ά τ::τἑἰτι!οιιειιω άείεωεΙετ, ντ5·ιιωειΞαιω
1.

π.

Πι ετ
.ω

ι
ω (ιιετΒ:ιεΐενιιι8:ιει-ιιοίιτοε Ρετιιε:ιεία σειιιιιιιο Πιιιίιιει πιειιιἰειἱ
Ι Η.

ΒξῇΞ·ιειιεἰυ δωσαν.

ιιιε @Με ειριιει θιιιιιειιιιιιιιι ι>εεωεω είε Μεειιειιιιι Βτειιιιιειιίἱ ιιΒ.4.
αι .64..ι·αιιιεειτι ειιιιειεπιιιιιιιιι:ειιι ιιιεειιίιοτε ίετιιοτε ·δεεεεἱιιιοτιὶἐ
ιιι εεεε ιιιιΒιιο.ιιι , φώτο Ειιτορα:ιιιιι Ηνάεοριρεε, Ιιετιιιιιιι νει·ὸ

εεεειιεε-ιτι Ρειτιιιι.ε εειιειε ιιιεει· αιιιίΠε:ι, ιειεοκ.ιιιε ὰ ειιιωειε :σει
·ιιιιιετι ειόιιετειιε νιεεεε.ριιεειιια. Πι ΖεΠιιιι ιιιιιιιει, εείεε δεειιι€ετο,
.ἐξ?
·:
κι
:;`
.$·«Ξ
';Ξἱ'ἔ·
17-13
"εξ
··-:1
μέ:
.έ“φ·-:_.Ξ-$ι:-βιΗοϋ.ιΙδΒί
·ωεωΦ._ει'_.
ωμε,
---ξ'γ:_
°Με
.“Θ”
Μι-ι-κ-Β.ά,=·.-"ω

ιιφιωι, ειιιιίι ίειιτιιιιιε εοΒιιοετιειι :ιεε:εριε, εμιι:ιε:ιετιετιι :ι.εειιι
8ετιε ίειιτιπιεκειεαε: ·(Σιιιι:ι·ριάι·εο8τιεειιε νιειεειιι· ριιω ειιιίειειιι

πεειοιιιεεεεοιο. , νε ειιἰιεεειειιιιιε, εοειιοιιιειιεοΡειιτιιιει ειιιιειιιπι
ιιιιιιτι ιιιειιιιι :ιρρεει:ιειιειιε, ιιιιεὸ Έειιεεεοπιριειιι·ι ιιωΡω ει: απι
ειιέειι ια νειιαειΒιιιειιιιε ίε.τιειιιτιεπι ιιιίιειειιειιιιιε & ω εοτ «Με ,

νιιίι”ειιτιιιε πόστ :ιεεειιι:ιιειιτ. Ετ ειε Μιιειιτιθ. ειμαι Βι·:ιιιιιετιίεε
ιιιιιε ιιεΒεε θεοτ8ιιιε Μ:ιεεετε.ιιιιιε ω). ι.ε:ιρ. 1ο. Μαεπωι ιιΙαπω
/σι·£/ἰἰςιια: βί2Βσωσω ισπέα:, απ: πίσω Ισπεϊοι·ε:, π:: (πρωι

:Μπεν Ισια.: , σκιστἰιὶ.ι πιειι/α: , ωρα: ]δ·:ί: ριιπ8επ:ἰὐιι: πώ:
ρι·ιοιίΙπω; με παπ_/ΒΙιιυι ΜΜει·επε, θρεπειιπ:, _β·έσείαπηιιώα·

Με αιώνια: ε.κάεαπ: , μεσα οΠ'Ικίασ [ιυπωεπτ , θ· ίΜεπεπιε α.
ισό.`νει···
·-ν"έ.ρ_ν
·εηι_.ω-ΕΡ·*-.Μ:ϋ-.:

είπω: ρι·αι·ίπωι.

_σ.- .

(Σκιά. Ιιιιιοε :ιειιιιοειιιπιειειεόεοε, ειναι ει:οειειε δε ρεεε8ι·ιιιιε
ιιοιει·:ιειιι εοιιιιττει:ιεερο!Πιτιιιε; ιιιο‹ιὸ ειιιιε ίο.Βειιιιε τιοιι οιιεειιειαε

ιιιιιιιεε Ριιιειιτειιιιιιιεεεειιιιιειιιοε , ειιιι ιιΒ.‹ιε ειιεικιο. Ειιιιε:ιεε ροΙε
πεεει.ειε, Οεπ·ύποπ Ριιαιιίεί.σ @Με πώποόπωε/!, ]ι·ά:ίοΙσπ.τ :πρωτ

ε-τ-ιΨ-.4.
9”ε."Ώ__
έι·
.-·-:
Ν”-οσι01.ο:ω”5.ι"ια-3='ωι-.σΘυ'Η.

έιπίιωει·ε χω” . δι ειιιιιι ιιοιι Πω εΠε:ιεο Ριιςτιιειε εεεεΒεο άοιειι
ειιιιιιεΠεε ε:ιριεε, ί:ιειε όιιι ειεειοιετειιι: ειιιιιιιιιιιε ποπ ιιεσο.ιιεειιιι
:φαει οσε ειιιιιιιιι εΙΐεειοΙοτειιι εειριειειιιιιιιε ει: .νεεο Πι πιο..
(ῖοεεετιιιιι νε ω ρεορούειιιιι εειιει·ειιι·, επι εέο Ροεεεειιιι ὶιιίὶειιιει ,

ιι==εάθμ.
.ιέ·-ΐ·υ·
Θα·,
·=:ι
ἔ
Έξω·
ἱ.
'Σ'
ΓΗΣ'
·-

των ειιε ιιιιιτιι:ιιιε αιΙοτειιι :κι επιτειιιιοε ιιιεειιαιπιειιει λεπι
ειιιοε, ειναι που πιεσε ειειιειιιιιι ειοιοε εο8ιε ρνιιεειιτι τεκιιεειιι

Σ",“
__ι····μ-.·-_.·λ·-_υι.·

πιει.ειειεεε9

·?:ν
;-

Μια. @ι:ιιιάοφιιειειιι ειιοειειε ει·ειεἐ`τ:ιτιε , Ργτεειιτι νιεεειι

τ
4 ωσε·
;

σ.Ρικι Βι.ιΠιιειιίεε ίιιρριεε Ι:ιιιοτειιειι τ:ιειιιε , εμε ειειιειιιιιε Με

εε εοπειιθ. α|:ἔ Ρίκαίωικ ιι :Με πό ο.: σίσίιαπ , οεαἰιι/ὲικ @ρεε
μια: οικιιω·κέ.ι υιΜίαπ ,νε ιοςιιιτιιειειιάειειιε ιιι.ιΡετ Ριιοε:ιρ.59.

Ετ ειε εε.ειειιι Ρωπε Ιειιιοειιιιειι πιω Μειεει·ειιι.ιιιι. ε. σειρ. 8.

Βσέικ πιά!ίησ οιίυνίσ απο· _βροι·ί.τ ·υεωια άτυπίύια: ἰπυξ/ἔσ ; σε [
·.:ναι_ενιε

|νσαΜίκω ωςβίι·εται·, «Με ίιπ8ικυπ ,& υππ8ἰ:,4π‹ἔω ρχι·επιππω.
4·,ε-¦%-.”Μ-«`

: -ή.9-μο·

πω» ωακἰωατω :ορίσω ρίκαίω θ !ίι:8ιοθ , ίίύι.0%8 :αρα θ σε·
1ΜεΙ.ω θ· υπέπεσε όοιοι·σω άσκ:ίσω. Απ εκει νιι€ιικωωιω.ι
ΡΥκ°

Η Η: αιωκττατε Οα!Ηιι άίτωτικι· ,

Η;

ργτοτΙιτι , τικ :ι.ΙτιοοτιιιιτΙιτ:ιαιετ ειιιιιώτατιι Ματια Ροτιε στο
τοτια:ι.ιιιιι Μποστ ΕΜΗ” ειιρτιττιιτατα Ρ:ιττιοαΙ:1τιιιτι τοιιιιιιοιιιοιιο,
& ιο ιιοειιιιττε ιιιιιιιοτιε Μ” @το ίαι:εαιιτ ιΜιαττι.ιιιιιι οιιιιια:2·

ςαειιι:ιόιτιοάαιτι τω αι- ρατιτο ατμό , ιιοαιιτιι Ιτιτττοιιι νεοειίατι
ρτι:Ιιτιιτ . $αΙ δ: Μαι! ιιιιιιι νιάτ·τιιτ Ρτοοαοι-Ιιτει ικιιιοιςοάιιαι, φαιά
Ιιαιαίτιιοιιι @και ρειιτττοιιττε το Με ιτιοτιιιτιίριτιτιοαο ου"το
Ηττα , ιι.οιτοςιιε το τεοαττιιιιτ.ιοεττεοταιιι , ται ρτορτοιεει. @οι :ιώ

τΙ:ιται: οι Ιιιιείριτιταιιιτι ι:οτιιιιιοττοιιοδε ιιειτοΙΤιοιιιτ ;. ιριάτασ ειαι·εττιι
ίαἐ νιττατε τι.ττειια:ιιιτ το αποτο @παταω , :ικα-ω ι:οιαιτιοαοιιι: , νι:
Μαιο Ρετ τΜΒιι:ιτοε τιι€8.ταε ειιΡ2Πι18:ατ . ΚεΗιιοε.νετὸ ιο ι:ετεοταιιι
τωτιωτ Ρετ ιιεταοταττι τΙιιδτατ ιιιιιιι(Μάτι ΓιιΒιταιιιιΙΙαὰτοΙπιτ,τιαοά
εοιι€τίδιιι :ιο ειίΤαιιτρτο νιιιο τοιειιττοιο , :ται σ:ατάιιιτο ιιιιααο , ωφε
τιιιιιιτ τιιιατιτιιιιιιιιε Ιιιιι€αιδι : παμε· ετιιιιι.:ι!ιαι·ιιοτι εαιιι ειιτάιιιτο
ιτἰιαε νιάειιτατ ροτιοαιτε. ροΙΐο ποτά ετΙετιιιιτε ιι ίτοιιιιιτιιο :τά σου
το ο οι ρετα:ιότιιττε νττιττιταΙι ιιι·ταοε τ€ρτΠειιιτιιι σετε!αταττι Μάτι
Πιτ ΓΡιτιιαε , νι ιιιὸὲ ιιιιιιοτε τΟΡιτ δ: :ι1ι.εια:ιιιτο ιταΙΜιστε ιαιριι!ίιι
ιαΡρωιωτι ροΠιιιτ εοτιιι , ΕΜΗ ιιιττΙΙι8ατι Π8 , οαοιιιοτιο στο ειτὸ

:τρικ _, δε εοτ εοιι·οΒοτειιται: , τιαιΒαε τα ίριτιταιιιτι αιαιό.οτιιιτι π·
ετΠιο . @οτι ο ίριτιται τι ι:εττοτο το ικτιιοταττι άα€τιιιιι ιτειιιίιιιιΙΤοε
:κι ίιιατιι ίοιιτοττι κατω τιοτι :ιτιιιιιττΒ , απο είἰ , Πιιοιι·οοΒο.ιατ του

κ:οι:αιτι ιιοαοε φωτο ιιιτταίε ίαοττιιιιιθ.τ:ιτε ιιιιτι τεΕττιε @το τω
στα” Μια: τω» οτιιιιτ ποιοι δριτιταιιιτι αφτο ιτι αποτο ιοί-ο .
Νοτι ιιεΒιιτιιιι τιιιτιετιίαιιιιιτοτε οτιοτιε , φα ΜΜΜ νιιιο δ: Μ”
απο ,ο τιτςαε οι στο μι· ριι.Ιειτι τοτε.ττιιιιιι :ιίεειιόιτ , τακτά θα
του α·ττοι·αιτι ; ποιο Ποτ; ιταοειαε ι:οιιτιιι€ιτ , ντιΒασιιτιο δι Ποτιοαε:
ιιιιτι:ιττε :ιώτιοττε .. @αι-ιι οιιοτοταε τιιιιιταε «το ειιιιι Γριτιτα,ιιαετιι
ὸιιειιτιαε., :κι ραΙιτιοικε αετιι·:ιιτ, Β.ι:ι1ιοτειιι ιιτ!ιτατιι :κι τα απο

ΒιιιΒιιιιιε Ρετ ατα·τιιιτιι νοτιοιιιιιι ιιιιιειιια :- Βα$81ατιτε αιτάιπατιι ,_
ΙἱιτιαΙοαε ιιιιτιταιιιταιεετε ιιτιτιο ροτειτ ,. τ:ΡιεΙοττιάο_ αΓΡοτειιι πιο
Μαι οεοΙαάετιτει.
.
(Στοά. ΡΙατιιιιαπι Ειτιὲ οὰοτἰίττ:ε τιιριτιιτιοιιτε ιτιιΙτιιτ τα! πατατα
ει.ιιιι :ται νιτιιιτιά:ιτιι α:τοοτι :ιατ τοιεΙιιι τετιιρετιιτιοιιτιιι . Ε:: απατα
16ιτιεΙιιιΒιείτο ΑτιιιιοΙοάιιτιιι·:ιιΠιι 5οσιετιιτιε Ιτιόιαι: Μιτου. Ριρετα·

ιιτίεττει ιιοτι ττιιιιίιε , ααΞιιιι-:ιΡαοιιοεΕιιτ ττιτιοαΡΙοιιο,ιιαάιαιι€ιιισΙοοαέιαι ειτιιΒιιιΕτ- ρτοτιριιιΠε ,, τιιιτιιιττοιο οάοτιε νιιιι ἔστι: ιιοτι.νιι·
Ιτ.·ιιτεττι . Μ. .ΕΜΗ δε το Ετιιιιιι:ιιιώ-, να ιιι.Εοαιτιε ίταιτιετιιτι οστι
ιδιιτιτατ , Π μ!! ει!ιαιιοτ οποία ιταΙιιά:ιτιιτ Εοαι::ι ,· αιιιετιόαιιι το,

ιτε ααα Μάιο :το εΒιιιέ αττάιιιίοαι:ατα άτίατιάιιτ, ντίι·αταξ"Τωι
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ἱπτ!ε επτιπειε , πε τεττἐ`ι εκρἱτατἰοπε ρετἰτπιιτιιτ. Ιπε:ιιιτοε ἰπεἴυεἱτ
-,._-ἱ.
··λ
.--Ἡ
"
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πι-ίοπτπιιπ1Μειπάτσ.Βοτω οάοτ:ιτπε, δ: ποπ παπα. πιιἱιιἴττιοἀἐ; Βιμ
“:Τ
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πιο νετὸ εττειπτίἰ αυτ πι1Ηπε αυτ τεπ·ιπΠὶτπιιε σποτ ρετεἰρἰτιτιιτ επ

-...τ4ή,_Ή

επ , πια ἰπ·οεἰπΒετππτιιτ,Π τατπεπἰποτε νεΙιποάἱεὲ πετεπτει ἱπτε
Ρείω.πτ· , Ρετ μπώ ἴρἱτεειιΙα, :τα επ:ιπτ Ρετ πετιιοτιιιπ ε!πότιιε,
τ·-τζω··`ω
.-"· *Ωνη·,οριεώ· σ

είεεπάιιπτ ;ιά εετεΒτιιτττεΧρἰτειτἰοπεε . $Ιε οπίετιιαιππε εοε, πιώ ρἱ
εΜε.πάοτπυΙτππ1 νὶπὶαΒίὶιτπιιπτ, ΪπεἰΙἰἰτε εΒτὶοε πω, πιιὲιπ πιά

44'
:π..:1ΔΔ̀

σε εοόετπ τπετο εοίπειπ εγειτποε νπο εοπτὶπιιο πωπω εκπιιιἱτὶππτ :

φπα εκ ὸεΗπεπτεὶπ παταω· νἱπο νἰΧ ἰπ τταπίἰτιι ε:ιΙοτετπ εΧρεττο
Ραι.ιεπΙα ττιπτἰυπ εΧρἰτπτὶοπεε ΐερ:ιτ.ιιιτιιτ; ει: Η Ρετ ρ:ιττεε ὶπ οτε

ἰπαιΙπετὶτ , ρΙατεε πάμε εκεἱτιιπτιιτ ΜΜΜ , πιά εειριιτ τεπ
ττιπτ. Ηοετοτωίπε εκετπρΙο :ιἀπτοπἰτὶ ςιιἰὸειτπ , ιμιοε Αστειά
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εαππ ροτὶο , ()ποεοζ:ιτε ἀὶεἱτπτ,· άεΙεέτ:ιτ , :πιτ ἰιιιιο.τ ,ρειιΙ:ι
τι.=.
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τἰτπ ίοτΒὶΠτιπτ , Μ: νΒεττοτεε εκρἱτατἰοπεε πό τεἔοεἰΙΙππὸιιτπ ειιριιτ

πίεεπάτιπτ.
|
. Μιιιιτ. ΒετπΒιιε ἐι νοΒἰε ἀὶἴρπτειπεἱο :ιάάιιδπιππ Με 8:ιιιάεοτ
πο: ΠπιιΜετπ ίΠπά είὶ, πιιοεΙ ρ:ιιιΙο ειπτθ: πι) ποάίετποε ποίὶπε «Πβ
ίεττατἰοπἰεἱπἰτὶιιπι ἰππιιεΒεπι : ΒιετΙε πιιίΡρε τω, ντ φΙποτ,άτι
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ΒΙτώρΙπτππτδωτεπι εοτροππιτε ππίπε, Ρτεετετ ρεττἰειιΙαε, ίπ πιπ
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Με εΙὶ νἱε οπτπἰε ρετίεέ`τω παμε !πτεετσε εοτιππ πατατα· , απ”
πιιοπιιε ὶπτετΙἱτ:ιε τμιειίἱ ρετιπἱίἙἰοπἰε τεΙτομπ:ιε, Πιοι·ιιιπ φιἱἀειπ
τπΠτοτππι πτιτιιτεπι τεά6Ιεπτεε , ία! ποπ ρετίεότε :ιτςιιεἰπτεἔτετιιί
ίεειιτειε , ιππΙτπτπ το.ππεπ αυτώ) εοπίετεπτεε :ιό εοπιιεπτεπτΙ:ιπτ εοπ

ίετιιετΙοπειππιιειιιτπτιε. Μπα ρὶρετὶε 2.εετιιιιε Μπι νεπετπεπτετπ

ΙΡἐτειπε οεΙοτετπ, νττε1ιτε ειΙἰπιιἰἀεκπειΙετἑι ρὶρετὶε πατα-τά πππππε
ιιΙἰεππτπ, πποάπεπιιε ροττω, παμε πο.ΙΩιπιππι εΧρττο.τεπτ; πο.
τειτπεπ πιιπιπποάτ π:ιΙΜΒιιε επτπ ρἰρετεεοπιιεπἰτ, ντΙΙΙἱ τπτε8ταπι

Ρἱρετἰε πατιιτππιίεττ1ττ ποπ πωπω: $εά παμε 0ΠΙΠὶΒΙι5 οτππὶπο
πωπω €επεττε ίρἰτὶττΒιιε επτετε ροτεθ; ρἰρετ , παπι ετΐοετιιπι Με, να
επιππ νἰτὶΒιιε δεεπετιι:ιτιιπι , παμε πάω ποπ νεΙάὲὲεοι·τπρτὶοπε
τετποτιππ. Ηπἰε τεΞπάειπ πιεσε νἰάετιιτ τπἰπἰπιε @πίσω τρώω
ιπππτπ , £ι1ἱιι5 ντἰπιιε εοπτρΙεκτοπεπι πετπο ρτπάεπε ὸἱκει·ττ ὶΗἱεο

ὸὶίΐοΙιιἰ, ω: τεπιιΗΠιπο οτἰε αιΙοτε νίκ εε·ρετὶτἰπτερεἴεετε, :ιιιτΙε
τπτετ ἰπ ογ:ιτπο αεττειτυπιπά πατα :ιάιποπεειτιιτ : Μεπεπτε ὶ8ὶτιιτ
ἱπτεΞτἐι τ.ρ1πι1ε νἱπἰ παπά· , ρ:ιττίειιΙ.σε :Μπακ α! νὶπιιιπ μετέπειτ
τεε,_ πιπΒιιε νἰπἱποτὶο ποπ εοπ8τιιἰτ, ίε8τε8ππωτ, δ:·ε:ιριιτ ρε
211τυ:·. @ΜΒ οιππἰΒιιε Μία μο.τττειιΙτε. ΒιετΙθ: πιιο!επτΞΒιιε Μάιο»
παπι νΞπιιπιππΒαε , ντιΡραπ11ι:,ιπεε , β:_ντιιιππ.γ1ττο.τιιιπ.τοττιπππω
"
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' γ

πι

Ο: Μ: φωσ ΡΤιεκτεθει!έει'α έιειιιιωι· .
ω ρτοιεἰηιιιιη . Εκ Με , ειιιιιε ιιιο.ιιιίοίΒι Γιιιιτ ,
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ρειιτηεητο εοηίιτηιο.τ:ι,άε εοει:οτιε ηοη Ιεικτηι εοηιεόηιωηι ι::ιριηιιιε,
σ.ι:φιο (α: ι αιΙοτε , ηιιεη·ι ρι·οροΓιιιηιιιε εκ:ιιτιιτι:ιηηιιηι, ειι€τωει

πιω) ιεηιειιΙοε ειιιοΓάσ.ιη .ΑΒιιηό:ιητηε , ιιοτι. Μακη τεειιιιιεΙεητ68
δε Γιιικτιιιιωηεοε , ιι€ΠΟ(€1ιηι15 , ιιιιι οιεειωτι €1°ΜΠΡΗΠΕ ει: Μικτο
ειητἐ , ηιιΞιιη ιΡω Μἰκτι εοιηρα<έω άιΠηΙιι:ιτιιη, ηιι:ιιιειοςιιιάοηι
ρι·οε1ιιιιοτοε Γιιητ ιη ηιοτίι,ντροτε ηοη :πιω τεηιιειτοτ Ιι8:ιτι,εο φωτ!
ὶΡίἰ ρετίεόἰὲ εοιηρειάιδε εοο.8τηςητιιτι ηοη Έιιητιιιτ ειιιιι οιιιιιἱ 8εηστε

ρ:ιι·τιειιΙ:ιτιιιη , φωτ ιη νηπιτι Μικτι ηιιτιιηιηι ττηιρετιιητιιι·. Ηὶ μι
ιηἰιιη ει(Ηιιεητοε νιτιι αιΙοτιε ειεετεεητ> ίοΙιιτο άοίηάε Μἱιετο , ιιιιι

ει ετ:ιιιτ Ιιιίὶιι ΞειιιειιΙι , 1ιΙιεττειτοιη Μάι φα ςι1ο£Ιιιἔ: :ι8ιτ:ιητιιι·, δε
αιΙοιε·ηι ειιι€οηε . Μικτι απατη άἱΙΤοΙιιτἱο ΒιειΙΗιε δε οιτιίιε ιτοητιιι

8η , Η ΙΙΙιιά Μπιτ ιη ςκιειι:ιε ρ:ιττια:ιιΙ:ιε τοτηιηιηιιτιιιη , δε αυτη
ει!ιηιιο Ιιιιηιοτε ικτηιιίιιιιη , ντ ί:ιτιε ::οηίι:ιιτ. Ροη·ὸ ,· Ιιεθ:τ οιτιηἰ:ι

πιάτα εο:ιΙειέειητ ει: ι8ηιειιΙιε Με ρετηιἱίὶιε αυτι ηιιτιιτιε :Λιβ Διω
ίοι·ιιηι 8οηετιιιη , δε ΡοτὶΠἱηιἰιηι ειι€ιειιι , αι ηπα· αιΙιάει τεεεηίοη
Με, ηιιιιειη(ιιιεοιηρΙοκιοηε !ιαΙιαιτ ι€ηίαιΙοε !Η8Μοτιιιη ἴρὶτὶ
τιιιιιη εορι:ι.τη δε νιι·τιιτ€ιτι ίιιΡει·ειιιτεε: Ιι:ιηε νοτὸ εΧιιρετ:ιητιειιτι ιη
Μἰιετι τσηιΡει·:ιτιοιιο ιηάιαιητ , ιητοτ εοει:ει:ι. , ρει·ιιιιίΒοηιε τεΙιςιιις ,
ισηιειιΙιιΙΙιάΒιιεητεε, <ιιιοε ΑΒιιιιάπητεε νοαιτε ΡΙ:ιειιιτ; ιιιιιΒιιε

«Μα ςιιιε εΒιιηι1ειτ , σε ιιιίΡειΒιτ. Ε:: Ιιιιιιιίηιοάι ιέηισιιΙοι·ιιηι
πιιιΙτιτιιοΙιηε παμε εΠἱεειεἰτιιτε , ρτοιιτ ν:ιΙιόιοτο ίηιΡετιι ειειτο.ιί
Ροζϊιιητ :πιτ τεηιὶΠἰοτε , εειΙοι·ιε ετ:ιάιιεθιΜεάισιε άεΠεηε.ητιιτ ; ηη
ειιιε ειιἱηι μι· ΜΙ οιιιηιιιιιε ιοειειιΙταε Γε ιιιοιιοηάι , δε ιη ιποιητιιιιιη
ι:οτριιε ροηετι·ιιηάι . Ηιιιο ιητετ ετα , τιιιιιε εικτιίηίσειιε ιιΡΡΠεαητιιτὲ
Μωιειε , 8ε‹:οιηιηιιηε γοαιΒιιΙιιηι Ργτοτιαι οιιτιηεητ, ιηίτιΠιιτιο.
ίιιητ,ιιιιιιε , ηιιιιι ειιτεπι ι:ιιΙείο.ειειιάο τιιΙιεΕι Τίκης ΡΙι:εηι€ιτιι πὶἱἐ
σειιητιιι, ω! τη:ιτει·ιιιιη ει!τιίιε.ίη-εοιΡοτοάεΙιτείαητττη ειιοτ.αηάεισι
ιη ΓιιρειΗοιειιι, ω ηιιηιιιάιΙειτειιιχροι·ιχ 8ε ιιτιιιιτιε Γριι·ιτΙΒιιε ,
£ωιιιιι ωφειιιωιι Έοιττιότει τε .ειειιιΒοητ, φα ρΙιΙγάιιεηιιε εκεί-4
τιιητ , ΡιιΙὶιιΙειε νἑὰοΙὶὸετινείἰε:ιε ιη τιιοι·ειτι ιητιιιηοίεσητεε ( ιάεὸ νη!
Βιιε νεΠε:ιτοη:ι ηοιηιέιειτ) ειιιιη ι€ηιε:ιιΙι ει: Επιτιοητο , ριιΙιιειιο
αιητΙιητὶάιιηι άεττη&ιε Με δε (Σειριτιιιιιε, ( ιιιι:ιιιάο ιητιιε ειΠιιιιισηΦε
ΦΠειιτ(Σιιητ1ιαι·ιάσε, ιηιε·ετιιε ίιιιιιεηάειε ίιιητ, ηε ιιοσε:ιητ , ηιιιιι

ιτικττεηιη , ειιιικ τείει:ιιητιιτ,- Μια -ει!ειειρΙιεητιπιιιιι νειιττὶε) αι
ΡΙιο:Βιο , παο ΓοιΙΗτιεο , δε ΠηιιιιΒιιε σοηιιιιίΠιε , ει·ιι-ηιρ6ητε; νΒἰ·
ε:ιιτιοι:ιΙειηι Ρει·ιι:ιίετιητ,ίιιο πιστη ειιτεττιιιττει·ειιτοε εΧιι!σει:ιητ,ιιι:αΒ
-°ΠΕ"<-+

εό.ριπισιιΙειιιι ΒιιοΠιιιιτ,εμιειε τιιιιιὁ. τιιιτιιι1τιιιιιιιιιιιιειδηισαϊ :ι Μα
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ὰ €οι1Ηποπτε , μι· :ιρετω αττωοΙο.:ιιω , ΗΒ:ἰ1Ιειι·ιιιω εμε ιιετικω·ω1ι ;
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εΧττειτω εερἰτο., Ιιιιαιοτε·τειιιιὶ :ιττο1Πτιιτ , ατηιιε ΙπτυπιεΙάτ .
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νά16τι1€ι1τίοτ:1 :ιά!ιιιείιιητ Εθεἰπατοτὶεει, φα, (μπει .ἰ8ιιἰειιΙοε εταί
ίἰοτἰ.ι1ατιιτα.αΙΙξΒειτοε Μ.Βοτιτ, ηοκιαάεὸ Δεἰτὸ _ροηεττεπιτ, ι::ιεεω
τιιωετήρίαπι.οοπαυΙεεταπτ ΪοΙἰιπι, ειΒίΙταᾶἐἱτειιτἱειιΙἐ, ία! νεΙιιτ

·έ
1
ἱ[+η',

8 ο

Δ

Ε·
'.
.Η .: ·σ

ἰἔτιἱε :ιεΙιιιιιητ, δωιοπύτιϊ:άοΙοτε αιιΙὶειιπἰαὸΙιιειιιιτ. Ηοτωπ αιι
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τσιτι νἱιτι ίιιρετεπιτ ΟειιιίΗαι ., ηπα: δε τερει1τε :ιόιιτιιω: , δε τωΠειττι

σι.:

άαιΠοτεπι εΒἶιοἰτιπτ, τιεεἱτιεἴοΙἑειιτε Β:ετεπιτ, ία! εΙτἰΕιε ἱιι ἴυΒἰε:
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ίιιΒοε&ειιά:ι νὶἀειιτατ άιπι (ΞειτΙιτεταὶαι, :μια €κοτόοετιάε αιττιίε
το οΠΞε .εΧτὶω:ιω.ΪιιΡετίἰεὶιτω ίει:ιδωιιττειιιιωτώ σ.Β.(ιιπιιιτιτ, δε φω
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Π εοττοάιιιπ_; @τη 50ρέίω. , ηπα ·ο.οήοϊΙε:11οτεραάΙτα ὁιιτἱοτ‹τω
ε:ιττιειτι , ιιοτιὶτιἀιιὁὶἐ ετιιίὶἐὶ, εοΠἱςιιεἘεεΙιιιιτ, διιι:ιτέι!ο αι1οτΙίτι
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ίεηΓΜΕιω., ειιἰιιε (χωπισττΞ:ιπι άεΙΕι·ιωτιτ, ειτς1ιιε ταάΙαιΙο Μπή
ὸιιιτι ὸἱτἰΡὶ€ι1τὶ;ι;ἱτιΙΡΩττ€Π1άὡὶΙἱΕαΙ1τ,νΏ: εο.όειιιετΒ ὶιι πιοτειιι μισε
ὸὶπο νἐτὶεωη & ἰὰοΕτεο`8εΡτὶσει ,ηιιαίἱ Ρατι·εΕιώειιτΜι 8ΡΡωιω«ωτ.
(5τιιά. Τοτιιπι ἰ8ἱτιιτ ὸἰίετἰιτι€ιι (ΣαΙὶ‹Ιἰ Π: τα οοτιιρπετἰοτιε ροίἰ
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& α8ὶεειτιτιιτ,ιιςςυο ειιὶευιηιιε ειιίιτι:ιΠε ρειτιἱ,ἰπ ε1ικι τ:ιπ8ειιάί ίειιίιιε
νἰἔεειτ, οΜεί:ιτιιταιιτ :ιρρΙἰεετιιτ, Ράπιο τοπτειάιι ὶττιιπτιΡεπτεε
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ΒιιΞὸὲ£οτι1τ1ιο°τοε, νε Ράιπο τ:ο;ιτειδϊιι που νο.Ιε:ιπτ ἴετιίὶιπι ταάάε
εΗὶοειτ., ία! εφιοέςπΞσικ ε1ἰ‹1ιιἐ ἰιιὸΙΒεειπ, νε ΠΕκττ:ιτοπι ιι:ιθ:Ξ
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:ψἱΠὶεταΙσΗετΙἀἰεΙτιιη - πε όετιιιιτπι Ιιιάιιίωοώ ():ιΙίάει Ροτεθ::ιτε
ΒΧωΠωω εφΡΙΞεοπτιιι· , ίἱιιὲὶτιτιιε ειΠιιιτισ.ιιτιιτ. (Βαρτορτετ εο
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ςεΙετεωροωωοτωοεπι, ς1ιισ.Π Μεάο ΐι·σειπο , εοΙιἰΙκιιτ: Πε ρε
Βο11€ε€Ετ€τ1άο8ίὶὶ1ϊ€Ϊαϊι8ιιΜ
Έετιιο:εω
οπι11€ε
τιοΒἱ5
Ρετίδιιειάεπι1ιε5 ·τ1ιιἱ2. κίσΙιιτΞε Νά
τ:ίΙοτίε ωΞτεΓεετε
Πι νειπτἰοιιΙο
ραιτίΒιιε,
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Με απππιπετππάσε ίἱπτ . 5π·:πππ ρτοΡτετοα ίτἱΒἰεΙεε εεπίεπτπ: απ;;
ππι εοεὶππππτ , (μισο .:ιπππι πεπτιτποο αυτ· πεἔι·οτειτἰο οοτροπε
8πππο ρτὶπιιτ , ίοεπιποΙε ἰπΗειπιπιπτὶοπιΒπε ντιΙοε (πω , Ιε.Βοπιπτο
εκ αιΙοτὶε τοάππἀειπτὶἐ επρἰτε πιπΙτειε παπεπτορροττππἱτπτεε , ίὶπἐ

Ξπ οοι·οπειε ίπ:κεεπτπροπαπ;πτ , Ππιἔ :ιρρΙὶεεπτπτ εοπτπίξε , Με ποπἐ
επ ΗΠε ἀείὶἰΙπιπάο αρι·οίΒ , - ειπτοΙεο π. εοπάἱτο , οπΙπιατπτ παρω :
(πωπω τοπιο ἱπάὶεπτ &-πιροτ τπτιπἰίείἰὲ :ιιππιῇπε , δε νὶε ρπτ8ππεΙὶ
ποπ πιπ8πππι αιτπτπ ίπα:ο ἱπίἰτει , & οάοι°ίτειἐι·:ιπτὶίἱἱπ1ιιε , δε ίρπἰ

πιο πωπω πω εορὶοΓπε , οπὶ οι: ἱΠ-ὶε οκιπιπ1τπτ ιπετποάο, οπ:ιπι

ἱπὰἰεπτ Βο8ππιπε ΤγτοοΙππ οιωπςὶππ.2. εειρ.›.. Βοπιε επὶτπ,οπιιε
Ιποειτπειτ:ιε νοαιτ , τ:οεΙο ΙΕτοπο , νπἱ τω επειπποπτ, εοΙΙσόπιε :ιο

επτπτὶΙΙὶ-πιἐ τοπ Μπα, 881:: νὶττεο νείε ορτὶπιἔ: τ:Ιππίο τεροίπ::ιε
τιιπἀἱπΞπ εεΙΙἐ Γει·πιιτί, ντ &τιπεπτείαππτ , άοπεο πωπω πωπ

παπι ταὶοΙετο νπὶοππτπτ. Τπτπ ππὶπίιποεπ Ποτπτπ πειτε αποπιι ω
πώ αποτο ἴοΙποπὸε. θα πι ΜΠπε , & :ηπα πιάσ εκτπιέπι , πτποτἰε ί;
εἱΒπε , :ιπππάειιεΙ:ι Ρπττἰ Ηοτπιπ ποπεἰπιπ ιιΙοτπΜεπιπ εΧρει·πιε , ντ

ποτπιπ ΠιππΙ επιπ καπό ν:ιροπ3 επτίΙΙ:τπτ: Μ οποιί ΜΗ πιτίο
πο νίοπε σο τοτἱεε ραπείτπτ , άπιπ τοΕ·ε: νπἱπετίοε ίπεππτ ὸεΠἱΙΙατεε.

Βεπιπιπ :ηπα ως τοΙἱε πωπ ππΙποἰ αι!οπ εκροπππτ , δ: άποάεεΞ

πιει πειτε οείϊΙΙΙ:ιπάο ππίὶταπἰτπι·, οπο: π:έπποπτει οάοτειπ 8ιπτἰΠἱ
πιπιπ εππιιΙεπἰτ, διππιπιπο.τπ :εοπὲ οοπεἰρὶετ, πιο 5ρπὶτπε νὶπἰ .
5ω & ΗΙπά εεΙἰἀππ1 τοπιτπιπ τοπιροι·πτΙοποτπ ὶπεὶἰεπτε νπΙετπι· ,

οποά ίπα;πε ω: τοΠε επρτεΙΓπε Η ὸἰπιὶιἰἰειτἱιπ πι ποπο.πι ΡτπτΡεππτἰΠὶ
τπἰ οάοπε τοίοΙπτπε- Γποπτ , τοΙπ1ιια μια άἱτπἰεὶὶπ δοπ ε:κροπω. εισο
τω , δε πι :καιω τππτο.τπτ ; ι·είοΙπτἱε σπιτι ίεπίππ αποτο $οΙἰε ποπ

πππἰππι εκ μπα: δρἰτὶτἱππε :κοπο δπΙρππτεἰε ΡειττἱεπΠε, οπἰππε ἱπ

τετἰεδτἰε ρπττἱοπΙειε πιΙὶπσε οΜππ8επεπτπι· , Με ὰοτπἰπππτπτ τεΙπΙππ
ίΡἐτπἱΒπε, πποε ίἱ8ππτ, ίἱτππΙοπε εοπππππτ ποπθ. οπ:ιά:4.ιπ Ρετ
τπἱίποπε: , δε πεπὶπτπ εἱἱἰεἱππτ ίπεοπιπ : πια νετὸ Ηίεπίπ ίππτ, ποπ
πιπππάειπτ 5:ιΙε , τω, π» α! εοππρποπστπ νετεππτ , πιποοπ:τπ Ρο

τπιεεοπττειπππτ , οπἔιιπ ειι:οι·επη π: ποπ παμπ. πεεἴεἰτ Γεά νίππιπ,
δε οπὸ ίπεπτ 8επετοίἰπε , ‹:ὸ πετὶπε π: :καιω άοποποτειι: , νπάε
ίειάπε ρτοπε:Μο Ιοεπε , ε:: ορτἰπιο νπιο ορτἰτππτπ πεπτπιπ ; οππι
ΓεπΙοετ ΡΙππππε δ: εει·ἰοτΞΙ›πε ειππποπτ Βιπππ ριιττἰεπΙἰε ; :κοπο
οποτπ:ιάτποοπτπ Με, πο. & αποτο , ποπ μπω , εςτοτοοπἰ εοττπρπω·
πΙ ίπεπἐ οπποππι, ειΙἰοπειπὸὶπ ίοι·π:ιπτπιπ
(πω. Απ: ποίπἰ απ ΒεΙΙὶαε τοττποπτειτπε ΡπτείοάΕ ποπ ε·επ8π:ιπι
:και νππ :οιτ8ετππτΩ ν: ποπ ει:οπΙΤοε εοπτπιεπεω· ἴερτὶεε , :πιτ

Ε

4

ο6ξεε ,
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16ο,
Πἰ/|ἔτ£π2ἱο ό”εκινι .
Ή
οεπεε , ίει·τεοε πωπω τείτὶ8επιτΙ ροΠὶε ΒοπιπειτοΙα : εκ οπο δ::
τοΐεπ·ιππ εειΙοτετπ ποπ ίειτἰε ἰπἀἰεειτιιπι πάω π) οποτε Γιιεεἐ ε:: πε
επρτείΙἰ .
Νοπ τ:ο.πιεπ επ Με, φα! :ιεετο ι·επίμεπτιιτ :τιποτε τοππεπ
το. , ειπα εκ ιππ1το1πτιιε εοπεερτο έ8πε ὶπεαΙιιετιιπτ, Ππεὸ εσπ

Γεοιιεπε επ ίτἰ8ἰὰπτπ εΠε ασεπ πειτιππιπι: οιι:ιτε επἰιπ :ιοπέπ οικω
ίεπιρετ ἰπ ρτοτπρτιι πειβετε ροίΐιιπτ πιιΠο , αυτ: ΙειπίΙππο ὸὶἴρεπάὶο ,
ποπ ντιιπτιιτ2 δα! φπα πὶΠ $πΙἰπτετεεά:ιτ , πιά ὶπ ποιά ίειεὶΠἰπιἔ:

ίοΙιπτιιτ, · δε ειππ 5ιιΙρΙππε :ιΠὶπἰτετετπ π:ιβετ , διιΙρπιιτ ποια ποπ
έ..ερ-Μπεν

ΒιεἰΙἐ εοπειττετ (ίἰεΙὶοιιοτἱΒυεεπτίΙΙειτίε, ἱπ οιιἰππε ειιτπ δρπππ

5πΙρπιπ πΓεεπὸἰτ , πεπιι:ιπι-· Μπιπάειε ριπαιπ , διιΙΡΙιπτε ρπεεΙρἱ
απο , Ιἰοιιοι· νεΙυε πωπω ειρρπετ , $ρΜτιιε δ.ΠΈθΙΠ Με 5ιιΙΡΙπι

τε πο” ππίεετιιτ) ὶάεὸ ω! άετετεεπό:ιε ρὶπ8ιιὶοτεε οικιΓά:ιτπ ίπ!
Ρπιπεσ.ε ριιττΙειιΙο.ε , πια τιιΙπ Ιετετἰππε εκ ποτὶεε Ιτετατεὶ εΧρΙοίἱο
πε :ιεἱπ2ίε:ἱπτ , εάπὶΒεπάπε είἰΙατεπ :ιε1ι1οίιιε , πώ ἴπΙἰπἰε Ρ:πάειι
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Πε ίοετπεροΙῖὶτ 5ιιΙρΙπιτἰ εοπ:ετετε , ὰ ἰΠιιεΙ ίεειππ τειοετε ; Η :μισά
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Ρπτετετιπ , ΡΙιπει ίοττ:.ιΙΐε Ρτο αιΙοτε , οι1πιπ ρω Η·ὶ8οτε πτ8ιιπιεπ
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τα ίιιρρετετεπτ. Μειπἰπὶ εεττε πιεΙε8ΜεοποίεπιιοπεΙειρΙάεε τιπ
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μ;.

παταω Ρτ:είπιτε νο.Ιετ , ποπ αιμα . (Σοετει·πτπ Η ειεετἱ ΒιειιΙαιτειπ,
ε:ιπάο.πε Πε 9 επ ΐπ8Μει Ξ πεειιτ:ιτπιε εκαιπὶπειτε ρΙ:ιεεπετ , :πιτ οτίιππ

π¦

ο

ι·ιιτπΕπ τποάπτπ ιποΠείεετε ρο!Τε, ΙὶὶπεειΙἰἀο ίε.πειιΕπε οοιπε , δε
ρἰπ8ιιεάὶπε νετιιεεἱε , σ.πε!ίτέδ ροττἐοπε πεετΙ ιιεετπιπἱ , ρετπο&επτ ;_

πω ΒοιιΜεκπ ειεετιιτπ νἰιπ ρεπεττεπώ , δε ρι·σμετεπ ιπιιΙτὶε
π1εὸἰεεπιεπτ›ζε πάεΗτιιι· , νε ίαεΠΠιε ρεπεττεπτ; πα πικαπ ΗίΒί
ι
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ἀἱε πιιτπι·ἰεποπ ε.οπιιεππ 1 οιιὶΒιιε ποπ τποΙΙπ:ιιτ @με , ίεά πιπε
απ πωπω.
_
Μ:ιιι:. δΠπ Με, (μια εκρΙἱεπτἰοπἰε 8τπτὶἐ Ιπεἱάιιπτ, ἰπιπιοιπτἰ4
νοΙυεπιπιιε, επ από. ἱπ :ιΙὶπιπ-οπεείὶἰοπεπι άεΙιιΡίοε άεἱἱεὶετ πάω:
ΜΜΜ νπιππ ἀἱΓΡπτεεἱοπΞ ποίὶπτ ςοπεππη οιιοπ ποπ εοπτέππὸ π
πετ @πω πιππεπιτὶ οπωτεειτ Ιἰι.ιε ι·οίειε, πε ιιεετιππ, εμιἰπὶπ·πιομ
Με εειΙοτε επεπειτπ ε.εΗιΞπεπτιιτ πε! επΙουεπι Γεάαπάππι :: Παπ επἰιπ
ποππιιποιιαπι Εκππ.άπ ωΙοεεπι απ8επτ, επιπιειιπι ίετιιεπτεε. Ρεπά
επΙεπ :κἱὶπτετἰοτει τερυΙ.(εκπεςιιεεπτ εκππΙ:ιτε , Ππ1πΙΡεοπέϊ:ε νεπε
:πωπω τπιπυ.Ιτιιππεπτ λ 1τειΙερε εειΙὶὸο. τείτὶἔεεει·ε ιπειιπτιπ ,_ παπι
ζπε!ιιΠε ἐἔπὶειιππεπὶτιιιπ ριιπιπτ , ομἱὸιιεἱπιιπἰπιιεἐε-:πκἰοτ εεΠζιε .

Ωστε ΑπίὶοτεΙεε Ϊ€ὁὶ.:4.. ΡτοπΙ.ι ;. οιισετεπε, Ωω· Μρ!ίπιί:ι5υ!ε
πι» Μπέκ, @Με έ:4·υπ&ο·θ :°ς/ἔ·ιΖσ%επ£ιι%, εοπεΙιιάἑτ_·,Δ Μ 898,
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ρΙιοτειιπ ἰπτετ ωιυπ τεεευίεπιπιπι είΤε [11:ιάετ ρ:ιττιυπι τεπυιτ:ιε ευτυ
Βιτιιπιέι νιρεπεττ:ιπώ,οεΙοτ νε!ιειπεπε, ί:ιροτ οιτ13Μει 26ετ,οευο

απο, φωτο @Με ω ειτατε!είεεπουπι ετι:ιτπιτι :αιμα ,. πεε τιιΒιάα
εΙΙ-ε ΡοΠε νιάει:υτ , ο επ Αιιἰεεππε ίεπτεπτιει νετιττιουΙιτ ιεεοτιίουε

εοπεο6`τ1οπετπ @Με . , Ριτυιττιπι ιπευιιτ, Βειτιιε άτίευτιτ , παρε
νι€ειωΡοιω 8ε ττιτπεπ :ιτάοι:επι ί:ιειει επ τωιτι1τυπ πιο 5οΙε πιο!
πι, εοπττειόΙυπι ευτεπτ ία:ιπιποε ὸἰΠοΙυτἐ πι οπου τοί:ιτυπι Επιπ

ΡΙιοτιὶ ; πεε εοΙΙ)ιτιιε ω αιΙιάυε οειιΙοτυπι Πρριιυάιπεε ·Ρετιπιίεε
τυτ , άοΙοτεε ε:ιριτιε Ει ε:ιΙοτε ρτουετιιεπτεε τπιτ18:ιτ, ιπΠειιπιπει
τιοπιΕιυε τπεόετιιτ , ιιιοΠάιο οι ιπ Ει·ιΠρεΙ:ιτε , ·:1ιτιουίτει Μια.
Ηιιε ειυτεπι τετιι8ετατιοπεε ου ιοιΡΓυτπ εΠιειτ ΟυττιΡΙιοτει,ουιιι,αι
που ευπι ίἰτ , ίυιετ8πΞευΙιε ροτοε τείετιιτ, Ρετ ουσ:: Ειπε πιειε τέ
ίεότει ποΧιοειεπιευ!οε ΕιεἰΙὶυε θΧΡΕΠΠ.τ; αυτ ετι:ιττι 01111 £υιΡπυιω
ε:ιιτιρΙιοτε ρ:ιττιευ1ιείεΙυΠπυ:ιπτ $ριτιτυε, πώ ίυΙρτιιιτεειε αυτ Γει

Ιιπιιε ρυττἰε ιπΗ:ιττιιπ:ιτε ρειττἰευΙ:ιε :κι ειυοΙαπεΙυπι ρτοτττεπτ,Γεευτυ
ειπε τ:ιριεπτ ; Με νετέιτιοευιιττουε, ουτε ιπΙυπτ ίτι€ίοτε ριιττἰευΙε,
ρΙυε ιι:ιοειιτ·νιτιυιπ :ιάυετευε τεΙιοιιοε ι€τιιουΙοε . Απ ποπ :κι Ιε
πιεπουττι ρ:ιτττε ετπουίτε εΙοΙοτεπι , ρτείιειπτιίΠτπυιπ τεττιετΗυτπ ω,
ιεπι ,· ου:ιτπ ρτοκιτπε ίεττε ειυιε τσουπ, ρ:1ττεπι ζΙείειιπ πάτπουετε Θ
πεε τ:ιπιεπ ουιε ι€πεττι , ἱι ουσ Ρτιιιιυιπ νίὶιιεείὶ, ίτιοιόυτπ ὸεἱπ

εὶε ί:ιότυιπ οιΧετιτ , πυοοιππιευ1οε νίτυΙ:ιτ:ιπι ευτεττι ίετἱεπτεε ίο
τ:ιε ευοεετ, άυπι Ροτοε ίιιιε ι€πιευ!ιε τεεΙυάιτ. διτπΠιτετ ί·υεευε
_ εερε, οΙε:ι ε:ιΙιάει,' ΡεττοΙευιπ , &Ιιυιυίτποοι· , :ιτιιουίἙἰε προπ
ς8.Ι1τΙ11°; Νεουε επιπι ΓεπιΡετ εοιιτττιττει εοπττ:ιτπε , ία! ποπ τειτὸ
ΙὶιπιΙι:ι Πιπι1ιουε ευι·τιπτυτ. Α ΙερΜε Βιιτοπίτε ευτιπι :ιιόιιτι , Η
ιτιειτετι:ι νεπεπο.τ:ι ρπιείεπε Μ, παπα Μιετι:ιεΙ Μεταιτυε ; πιώ πο!

Μα ντἰΙιτειτειιι ρετειριεποειπι , ευττι :ιτιπυΙὶ ρειΙ;ιερετίοι·υτεε ιπίε
τυπτ , ντ :ιεεεάεπτε νεπεπο ευττε ε:ιΙείιετι ροΠἰτ : ()ιιΙιάυττι ἰεἰτυιτ

ντι·τυτε Ιειριάεπι πυπε πεπιο πεἔὲτἱτ : Βυίοπιτιε τυιτιεττἴοΙο εοπτ:ι
έτυ , του :ὶ νεπεπειτιε οείτιιε ρο.ττεε Ιιτιεττιτι :ιίΤετιτ Ι.ευιπιιε Εειππἱυε5.
εάεὸ ντ, ουειπάο ιατιω Οτειπτοπυτπ,νεΓΡατυτπ,Αρυπι, &Ατει
πεοτυπι,πιεκποτε τυπιείευπτ, δε ιππειιτιπιειπτυτ , Ιυριάε ρυττΠ;ιυε
πτΙπιοτο , ποπ ίοΙἰιπιιπιτεΓεο.τ άο1οτ,Γεά ετττυπ τυπιοτεεειτουε ιπ
Β8.τιιτο2ποπεε άιίΒρεπευτ, :το ρεπιτυε ίοΙ«υαπευτ.
.
υ
Ποιά. ΗςοίοττπΙΐιεποπιπίυ1εεειτρΙιειιτεοπο·ροί&ι: εττετιε!επε
( Με Μπι πιίταπευτ) οπο πιτιοπε ει: οικω επτπιουε ίεΙιει-υο-εΧ
τττιπ:ιτυιτ δε! , Πιο ειου:ὶ ίυΙίἑὶ, εΙυΣιιτι Η ιπάυΙει ,πιυεετεπτυττδο!

ιτὶἀεὶὶεε: ΠΜ νι:ιπι :ιΡετιτ , ίεουε ντιεὶ αυτι :ιουεὶ , απο ιιιιι€Ρυτ,
το ι
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ἱτιίἰηιι:ιε ιη αιτηειτι , ειιιιιε ίειΙιε ρειττιειιΙε δικη εδω; εο!ιετεΐι:ιιητ , ὁ.
ειιτηε ίεΡτιτειητιιτ: τη ειδιιει άιιΙειειιιηειτιιτδιιιάειτι ΒΕ, διιετιι αιτι
διε , ηοη τ:ιηιεη τ:ιηεο.ττι νιτη Ρεηεττ:ιηιιι οΒτὶηετ ,. θεοι: ειδιιτι Μία ;

διι:ι.ιιιιιιε δε δύο. ροίτδιι:ιιτι δι ιτητιιιτειίειΙε, διιετιι ειΒ ειετιιηιε αιτη η
Γ:ιΙιτε ρ:ι.ττιτιιιε ειΒΠτ:ιΧιτ , :ιΙιδιι:ιττι Μάτι Πε νιτιιΡεηετι·:ιηδι . Ηειιιό
διΙΙιττιιΙι τειτιοηε δω. διιςάο.ιτι ροΙΐιιιιτ εο.Ιοι·επτ ειιοεο.τε , δε ίεειιττι

:ιΙιάιιεετε; ιιιη8ιτιιτ Πδιιιάεηι ιη ΜιΧτἰε ΒιιΙρτιιιι· ειιιτι 5ριτΜΒιιε ,
Γιιητ ειιιττι τιττηειριτι τητετ ίε νο.Ιδε εοΒιιειτει , "Ειστε δειτε , δε δειτε
διΙΙιρεΙσιΙισ. , Με τ:ι.ττιεη ἰητει· Γε άιΙΐετετιτισ. , δικιά 5ριτιτιιε, νοΙειτιει
ίιιητ, δείιιιιι.ιτίε , ίετιιτιετδιιε ειιο!ειτε τιιτεητεε , διιΙΡΙιιιτ νει·ὸ ρευ
Ιο ετ:ι.!Ιιοτιε ίιιΜι::ιητιε τιοη Με αιιοΙ:ιτ, Η 5Ριττω άε!Ητιι:ιτιιτ. ει

ιδιτι.ιτ ιη :ιηιττιαΙιΡΙιιτεείιιΙριιιιτε:ιε ρ:ιτειειιΙαε διαηείηιιιεετη μοριο
τεε, ειι:διιε τηειριιι.ητ εοΠ:ιτιε νιτιΒιιε ρειι!ο εοηειι:ετιιιε,διιΞιττι μη·
Πε, τιειτατἱ ,πιω Ετ ιηΒ:ιττιττιιιτιο ειδ τιιειτι!ιτι διΠοΙιιτιοηεττι νετ
δεηε . @με Η τηεάιετιιτιεητιιτη ιδιτιιιτι ηοη ιτητιιοδιεε ε:ιΙιειιιιτι ειρ

Ροτι:ιτιιτ , δικιά νιιιι Ιιει!ιεειτ ρεηεττιιηδι, δε ίἱτηιιΙ ειιττι τιιιἱιιε ία!
ΡΙιιιτειε , αυτ ΓειΙιηιε , ρ:ιττιειιΙιε ετιεττι $ριτττιιετη ρ:ι.ττειιι :ιΙΐε&τιηι
Ρεηεττεητ , 5Ρἰι·ἰτιιε:ὶ Πιο εοι·ροτε ηιιΠο Γεριιττιτι , ι:4.ττιδιιε ίιιί ια

τη Με 8.ιιοΙ:ιτιτεε [αυτη τ:ιριιιηι: :ιΙιδιιτιε ΓιιΙρτιιιτε:ιε ρετττειι1ειε, ει:
διι:ιτιιιτι εοριεἱ οτιεΙιετιιτ ιηΗ:ιιηηιειτιο,δε, διιἐ δικα ροττ.ι , τεΙἰ
δια ριιιιΙ:ιτιττι ίιιΒίεδιιιιητιιτ, ντεεητιιιιιε ρηττΠιηιιιιη Ρ:ιτττειιΙιε

επικό ίτιδιάτε , διιιιε δεριι1ίοΙιοΠΕΠιιττι ιδηιειιΙοτιιττι τιι:ιιιίριιΙο μι
τεε είεε τηειριιιητ ΙιοΙΗ τερεΙΙεηάο , ΓεδιιεΓιι:ὶ νιττιιτε εΙ:ιίΗεέ εοη
Ιει·ιηδετιεεε ττιοτιιττι εοτιιΒεητ ιδτιιειιΙοτιιηι , διιοε εοττιΡΙεότιιητιιτ ›
-?

εδώ νε ειιττιοτ ΓιιηΠάειτ ) δε ίετιίἰττι τηΒ:ιττιττι:ιτιο €ΧΙ:ιΙ18Ι18.Π.1ϊ.

Ηιηε τιιιιιιίττιοδι αιΙίδα ιηεδιεεηιεητει ότειιητιιτ Ρετ· πετάει:: τε

ι

ίτιδετειτε 1, δω εο.Ιοτεττι ττιιηιιιιητ, διιο.ηιιιιε τιιΙιι1 Ετιδιάιιηι ιη
..-..;--.-

' ΙΗΠειιτ.

_ Μακη Εδιιιτίεηι δε τιποτε ηοη τηειδηορετε ριιδηο : διιιτι τα
τιιεη Ιιοτιιιτι , δωσε ειδ.ιιετείιε τηΒ:ιηιηι:ιτιοτιεε ειδηιΙιεητιιτ, ττιεδιεει
τηεητοτιιιτι πειτιρετ:ιτιο δω. εε ει, νε ειιτη ιδτιτειιΙιε τ:οηιιιη&ιιε
ΙιειΙιετιτιε ΡεττιειιΙεε :ιΙιδιι:ιείιιειρτε Μεστά ίτιδιάιιε, ηοη ηεδει.τετη
ιη. διίἱιιε τηιιετι ειιίΐοιιιτιοιιε , μιτττειιΕε οττιτιΙΒιιεε8ἰτειτἱε , ετἱειιτι
ξττειειειε :ιΙιδιι:ιερετηιΠΗηι ειιττι ε:ιΙιδιε Ρετιιτιάετε ροΙΤε ιη Ιοειιιτι
ιιιΒιιιητηετιιττι ε ιιιιδιιε ίιι:ιωτιτεε.ειτετετε, νΙιτ άεροηιιητιιτΞι $ριτι
αυτ” 2.ιιο1ειητιτιιιε .. ντείεει ς δια Οτεειε Λε·ει!φΙιε τεθ:ε διεττιιτ ,

Με ηδη εοττιττιοδιιηι τ:ι&ιιττιτιτιιεΙιεηε,εΒι ετιιττι οΜιτ:ι ειιιτίε δε:ιειι
Με ΓΡτειιΙιε ν:ΜιετοΓεοιιιοδερτε!ιεηδιευτ,_ΓεειιηδιιττιΙοτιδιτιι
ειιηεηι

Πε ω, 9148 Μω- θαἰἰιἰα άέσωεται·,

χΕ3

άιιιοπι ρει·ίοι·ιιτιε , :ιτι1ιιε ειιιιίεειιτιΒιιε ει: νείῖοιιΙἐὶ :ιει·ι Ιιιιιιιοιο Ριο
Μ, (μια @κι τ:ιάιι·οοιιιρτιπιιιιιι·., Βιιιτιοι·ρετ ΗΠιιΙιιιιι ΓΡιειιΙιεκ

Ρτιπιιτιιι·, ιιι νιιΙιιιιε Βιίριι:ιιΙο ιιιΒιέΞΙ:ιιτιι , ντιεΙο Ρτιιτιιτιιε πιοΙοίΗ:ι
οι·ιιιιι·, δ: ΡιιίὶιιΙο. οοιιςιιατιιι·) κι ειΒιε .ειιέι:ι ευη ιιιιιΙτειε , νε ΡΒ):

Πει ίι:τιΒιιιιτ, ειΠεττντιΙιταεεε , @κτ 99η ιιιίι ιιπι:τ ι::1Ιιάειε ιιυιΜε το
εειιΓεπὰιι ίῖτ ; ειπε τιιιτιειιίιιοειιε :ιι·τει:ιιε :Παω ίεΒιιιιιιι ειτάοι·εε εσω
Ρείειέ , ι1Μιωιιο τιιειτιοτειικι:ειιτ.ι.ιιιιιιι.6;. ι:τεάιιιιιι8. Αιιιάιτὸ

τειιιτίιιτι ,

πιει νιιτιι:πι€πιειιΙι-αΡει:ιαιιτ απειιιιιιιιιιι 0ΓΩι1Ι;1· , Ρετ

ηπα ικα ει: άα:ιιττει·ιτιε ·ίιιιι€ιιιιιι$ ίτι-ΙΡΒ11τ€2.-ρεττιειιι2 εκιΙιιιιιτ,

δε ίι:τιιοτ ιτιιιιιιιιτιιτ2 Απ ΡρτιΕιε·, επιασε νττιαιεΤιιι:εο ιιι :ιττετι:ιε

ιιιΒιι:ι.ιιτ απο 5ρωιιωιε Ρατφιειψε @φα ΓοιταϊΠε αφτι ίειΙιιιιει
φωτ εΗιςιι:ιαιπιίιι!ριιιιι·ιε @Με ξει·οοιιιιτικοιιιρείεει·ιτ 9 Ριιι·τιι:ιι
Με ΙιιιιιιίιιιοάιἘοιωΤεὲΒειἰἱπαεάἰΧι ,ι ηιιιεί:ιΙ ι·ιιιιειοικι ωιιιιιω ει,
ποπ ιιιιτειιι ιιιΗαιιιω:ιΒιιιε ,ιιιιιτιὸμιι·ι:ιοιιΙ:ιε ΓιιιρΙιπω; ιιιιι6Ιειιιι Πιο

ι1ετιιιειιε , 8ειι.Β οι·ιιρτιοιιορι·οΜΙπ·ιιε, ιιιΗαπιπι:ιτιοιιιτοΗΠιτ, ειτ
σιιιε εοτιιιτι , ιιιιοε σ.τάειπ, Βατιιιιι:ιπι ιιιιιιιιιτ : ει: ριορτει·εα, ειιιιι
νωωι τεττιιιεε:ιΙοιιε στειάιιε :ιίΠστιετιιτ, ακί πι: ίιι1 Ιιιιτειε αιτι

ι› ιιε τηι) πω:ά απου τ”
ι σε
θ ν»)
π νιε εοπιΡ‹: εστι ι :ιπιττιιιιιι κι ειιισιιιιιε

εκ

ειι:ιτ:ιτιι, 8.Βιιιιάειι·ε 8:ι1εάιοςιις1.1 ω: @Με ι·οι_ιιοιιοΒριιτιιιιι ειι4

Βιιπισιιτιιιιι εΙΤε ροτοΠ , ιιιιοά, ειμαι , · ιη (μια. Έιι€τιπςάοςοθειε νι·
τιωε, πω: εκ «ειμαι ι:ιιιετιι:ιιιε Ιικιιιιιιιιι_, ιιο&τιι·ιιο Ιιγοπιιε ίτι8οι·ι ει:

ροιιατιιτ,ντεεΙειίατ , ιρίσ.8Ισ.ιτισηΗΡατετεοΜοιωτειιττσ.ιτιοε&

Μια νιτιοσε.
'
η
' ' Π
,
.
ει ιιιιιε νετὸ τιιιτι ίιιΒιταιιιίο.Ιιιιπι ιι·ειι€6ιισιτειιι @τὸ ιεειριατ , αρ
δριι·ιτιιε Ρτι8ιάοε Έει.ςιΙθ: τοιιι:ετάει·στιι. Οιι_ειτιαβιτιφάιιω ειιιιιι πιει
(Σ:ιΙιάσ. ΡτιωΡω Γιά ίροιιτο .Γε ·εοπιπισιιωτιει 8: ιιειταιιτιει Επι πιικέ

65 ειειιοΓοιπιιιε δριάτιιπι, διι1Ριιιιι, δ: δ:ιΙειτι ·(ι:ειΙιέ!ιε _ρτἱιιειρἰῇε
8:ιΙεπι ειιιιιιιιιιετσ.ιιάιιιοιρίαΙ)ιιιιιι:ε1ιτττοε ι:Ιοσειιι:, @ι Ι)ειιτει·οιι.
2.9. 2 3. όιοιτιιτ Παω αέΉι€ει·ε ΜΜΜ, δ14Φβ14Μ ·, ό· ΜΕ: απόσα:

εοω&ακεω ) Ρι·ιιιιιιιιι ηιιιάειιι·σεΙεπιιια ιτιοϋι;Ιιτειι:ιε νοΙατιι:ιιπι δ:
νοΙιιΒΙΙσπι , πωπω ΐικιιιτι δ: ΠειΒΙΙειτι, ΡαιτισιιΙσ.81τιτει Γι: ·ιι.ι·6ιιΈ
εοΙιεει·ειιτεε ΙιεΕπιιτειιιι, Η ι·οΠιιιιοιιιιιι τοιιΐοι·τιο ·άεϊΗτιιατιιι· , ιη

ροτιιιιΠ.ιοιιο τειιιιειι (ρι·σετειητιειιιι Π απο από Μέ εοιιιιιιιΓεω.
απ) νιιι'ὶ ειιπιδριιιι:ιι δεδιιιριιιιτε Ρετιιιαιιιτειπ μι· ι:οι·ριιε νώιιι·ι·

Μπι , ιιι:ιτει·ιαιτι Μια 'τς=.ιιάο, 8εειιιιᾶιιιιινετὸ Μέιβω ειιιιιβ
@το οπως, δε ραιιΙὸ σει ιοι·ιε ςοιιΕΒιιιιτικ, ·ςιιὲ'ιιιιδρϊι#ὶτιἰϋϋἱΜ

φ10€ιιιδ πιο. ψαρια ιιιιτιιτἐ ςιιιείι:ειιτιε ,.--ιι€ο ΜΙ ωπετιιο·ἰιιι
ριιΙίιι οοιιιιιιοτιι, ιιοιιιιισοιι€,τιιΘ ΙΙιιτιιστο--Ρρι[ιιιιιιιε, Υπω Πώς

Μα
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πειιι οτειίΐπιτι δεροππετοίπιπ , ομοπ οπιτιἰππι ιπαιτιοπο τοΙππο πιι
Ρωιω, δε οποιο οι.ειοαοπτ, τμοπ ποιππιπ πι οοτροτππι πιιΓοΙπ
οιοπε τειιι:ιποο εμπίἱ πιποπο Ροπππε , δε Τεττ:ιπι πιοπτιπε ; πιο οπιιιι

νι ιεπιε ειίοειιπετιπο δριτιοπε, δε ΡιιιοΒιιι:ι , δεδπΙριιιιτεκ ποιοτι
απο, ατομο οι: ίοεεπιπε πι αιΙοοπι τοπιι&ιε οιτοτειδοπε ίποτιο δε! ,

τοιπ:ιποο
οποιοιετιεοετιεπιιετοποοιπ
Τ£ΝΜΜ επωιππωωΜάιο,
ει.ρροΠειτο
Οι τπποιε
Ρπωιο, οοττει._
οππιρε, οπο,
πεοπτογπιιοο
ποτο._ ΑΙοοτππι επ Αομοι., οοπιπιοοιοποπι οπιποπι ποπ πω” πι
οι ροοεΙοεπε ροποειιπ, νο νΙοτὸ :ι8ἰοεοπτ, οποιοι” οιιιτιεπ,οιιΞιπι
Τεττ:ι οοπιο ιπιρεΠεποι, απο Ιοεπτπ τιιιιιοποι , οπτιιιμο , νοΡοοε

τεππιοτπτπ Ρ:ιτοιπιπ , ΓπΓομο παμε ροτιπποοποι. Τάσο πω οπο.
πο, $ρπιοπιπ , δπΙΡτιπτ, δε 5ειΙοτιι, Μοοίιε Οτιππιοπι επ πιο
ποπ Ιιτιποποιε) Ρτιπειρι:ι Αέοιπο. εποε νοοιιπιπε : Τεττιιπι δε Αοπ:ιττι,
Ρπο Ρετ ίο πο» πο: μέ Γροποο ποπ πιοπεποπτ, [επ πΙοτπιπ πιοπτ
ιοπο ατομο ιποιοποιοπε :ιΒιοειποπτ απ οοπίοποιοποεπι οοπ8πιοποιι

οιοποττιι, ἔτἰτιοΙΡὶἔἔεΙΙἑπ:ιπιοετοΠροΙΐπιππε. Ητε οίετϊοιπιππ Ρτιπέβ
μπαι

οι ιππιπ τι

επ πτπ επι πιιο ,

ειτοιππι π επι ιπιιιτππι

οποιο τοπιιιοποοτπ Ιοπ8ε (πρει·:ιποιππι, νπομπιοιπίππποπ μαπ
πιππι πι τποι:ππι , ξποιΠιιιιο οεπποπ :ιοποο.πι!ιππι πο! Ιοπιίππιο ιτπΡπΙ

Π; ( παμε πα: εΒ[οππιιι , παπι δε οεττοοε ΡπΙππεπΙοε οιιι€πο που
οπ οιεειο:ιτι , @πρωι , μπι, πιπομε Ρετ ποτε ει8ιοειτι νιποπιπει
πτοροετοιι. , νο επι πιππι νοοππι ποπὶοποο επίπποειιπο 5ρπιοπε Ρτί
πιο» νοοο , @ίτίωτ, ομἰπ οπωιοπωι ίππο , Ρι·ί8τέσ.τ , φάει

γιτοποο οΙειίποπ Γε οοποιοτιεποοε νιιπ πιιιιοπο εποε μιτοιοπΙε.ε εσπ
Πτπιεοππι , πάμε ιιπΡεπιεππι , πε πππροποπτ , δε οιποΙεπο .

()ξιοτπ:ιππιοπππι νετὸ 5ριτιοππιιι ()πΙιποτπιιι εκπροτοποι:ι εΗιοοτε

ιιοοείο , νο ίπ πιιιτοι ππίοΙποιοπε δ:ιΙοε ίππΡοο πποπτέὶ οχι ίπιπο
γο1τιοιΙεε, Με οππιι ΠΠ οιιτεοτοοπ πεπιεπειοι , ειποπιποοε ίεεππι
τιιΕπιιπο ; πει ρ:ιτιοοτ δρπίοπππι ππιπίπιοπι Ροπιιποτπιπ οορπιπ
Βετο ροοείο πε πττιπιτε, · απο _ία.Ιοεπι ι·εο:ιτπετε ριιτοΙεππιε :πιο ωο
οετοςμι_ιτι πιοοπτιι_ ρτοπιιο, Γειμε πιειο:ιοπταε , ρτπτιίιιιι ομἰπεπι
δο.Ιοιπ, πεπιπο δπΙρλιπτ , ποιιιπτπ Εριτιοππι , ριοπο πιπΙοιοππιπο

δειγποποε πποεοεΠιιιιο. Ιιἰοεειο πε πιπιι πρωι. πιτιπ:οε ( παπι , νο

πποποππο οιιοπ:4.ο αοοτοιπ Τπίο. ΡΙ:ϊΙώρωσ μπώ: σου:επεα παπ

πιο, ,Ιδί(ΙΐΜά"έφ _οΜ_[πω /πείετι: ) επποπά·οπιππιπ ίπίριοιοιιοπι
πιο ετιι:ιιι πεοιπο .; -. .. .
ο

› οπτιππ. Ποπ: ·ιππο ε. παμε. οτιπιι Με οοποεποιοοε πει
π?

:τι

,

πμ·
π'

κι. .το

χ·

ο

απ”,

Πε Μ: @το κττιπτ στιίέάτι άίτατιτατ,
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ιππε , ντ ρτεεἰπὸὶεπτ:ιε ΐεπτεπτί:ιεππιοι·άτεπε τπε:ιτππτ , επ ντε-

τττεττἰε νείπετει ·τικΙποπτππε.

.

_-

Μ:ιπτ. Ι.τπτειππ 5ρἰτὶτπ νἰπὶ πποπτπτπ Η εππάεΙαε οπἰε πάτπο4

κατ, Η:ιτπτπατπ ετπιπρεπτετπ νἱπεοἰτ) πΙΞοπ:ιππο οπτάετπάπεοΙπιπὶ Ιὶπτεο, σ.Ποπ:ιππο. νετὸὶΙΙο-:ιΒί-πιπρτο :: Ιἱεπἰτπ.δΡἰτἱ.τπε ποπ
ΐπεπτ ΡπΙε8πισ.τε Ιτοετ:ττπε , τπτ.ιάπτπ Ρεττπ:ιπετ Ηπτεπτπ, πρωι
εκπτάετεεπτίε 5ρἰι·ὶτίιε νἱτπ εΙπάττ ε.οπετ , οπο. ἰΙΙπὸ ὶτποπἰτπτ; π·
Η $ρἰτττπε νἱπἰ·. ίπετττ ορττπτε·τεέππε:ιτπε, Ηπτεπιπ ριιτἰτετ ἰπεεπ

πτωτ,· ππΠο ρτ.εΠάτο τπππἱτπιπ αάπετΠιε Ιππειπ .'δρἰτἰτπε ἰΒἰτιιτ·

:τά εοπθτιἔτππἀπιπ πρεπε , πατε ττιἱπἱΙἘετὶο, π) αμε πατπτέ ίερ:ιτ:ι-τ
τπτ. 1ΙΙιιἀαπτειπείὶοιππἰοιιε τπ:ιππείτπιπ , τ1ποπ $ρὶτὶτπε ντπΠπ

ντιπ: ροίὶτπε, ΠππΠο ειρροΠτο ορετεπΙο νε! ΙεπτΠππο ΒειΙπετ αν

Ιοτε ίοΙΙἰεἰτπτετπτ, ρτοτίπε ὶπ :ιπτειε :ιΒὶτετ' άτ1Πρ:ιτπε , :ιεἰετπ όσπ
Ιοτιππ ίπεπειιε ; πτ :το ορετεπΙο εοἔτεἰτπε τΙπιπ :ιΓεεπἀὶτ , ἱπ Ιετἰεετπ

εοπἰτπτ, Μπα. (Σπιτι ἱτποπε εκ (Ξπγπιἰεοτπιπ ()ειποπε, ?ίππ
πα) τι!:ίσω , στ) υπίτυπη /τ· Μία αυτ: άτ/Μίατίο ρ!ιι:ρω/τατ, τρώω
τω τσέΐπάτατίουετ , ντ άοεετ Βεἔπἱππε Τγτοείππ ()πγπιτετ π. το

επΡ.ι.ειιπ.ι.ἱάεὸἰπΒετ, δίπτ πειτε” σατιιτ·ύίπο··τατρ!ατίωκω αΙΜ‹
άτα” σιι&ίτο: ; πο. επτα επττπ πΙτὶτπἀὶπειπ ποπ ΒιεΠξειττοΙΙττπτ ΡπΙεππω: Ηἰπε πππτίπποττπ επ ίπΐΡτείο, ὶπεοτροτἰε τπΠοΙπττοπε 5ρτ
πειτε ()πΙτεΙοε πΓεεπάετε ΠιππΙεπιπ $ρττίποπε ΡτΞΒἰἀἰε , οπο πετά
πετεποπροτείτ επ πιπτοτπτετπαΠο, τιιιποπε Μ:ιππο ε:ιΙοτε5πεοπε
τεττπ, πεΡπε :ιππεπε ποστ, ὰἰπὶΙΙο ορεττπΙἰἴαίὶὶ8ἰο , πιειπἰπιὲ·

τετποτοἰι πΙπεότοεσ.ΙοτΞε επτετπίτοπιττε, ὁ. ΒΡἰτἰτῖΒπε Ρτἰ8ἱἀὶε νἰ›
ω εΙειίπώ Γε τείπεπετε εοπιιπττΙσπε, 8ρὶτΙτιιἐΩπΙΞὸοε·ἰπ.Ιετἰεεπι
ασεπ: οπττπιπεπΙ.ιτεκ , πἱίἰὶπ νπίε οεεΙπίο, εοπΜώΈΡττττπππι.

(Σ:ι1τποτπιπ επρΙ1επττοπε , επίτοάτ:ιτπτ , ὶπ @πιο ίοΙπτπο απο·
Με , νο.ε ἰπειπε τεπποπεπε. €ξτ:ιππο :ιπτετπο Βρἰτὶτπε, Γρεεἰε πω

τπτ :πιτ πεοπΙεε, ρι:οπεππτ ε:: εοτροτε, ὶπ Κεεἰρἰεπτε-Ιἱπποτ π*
οπίε πρεπε πρροπἱτπτ , ντ ΠΠ ππίεεεπτπι· πεοπΙε επρἰτππτεο
:τπτ Έπιπι , δ: εοπετείεειπτ :ε άετπιππ $ρττττπε· Ξι ΙΕτΙποτε· Γεμι
ττιπτπτ.
τ
·

(Ξταπ. ςεττἑ` πγειπε , τιπ:ιππο τειπρεπειε π1πΧττπε Πεε:τ Πιτπιπ·
εοπππιππιτ ιπρπ1πετει1π πεε ιιοπεειε εΧρἱτπτὶοπεε πετεπι Ρετπποπττ

νΠπτπ:ιτέςπτπεπτπτπ ΐπο.άετ, πἴρετπ=πττετἰπ , ηπ8πιεΧεερετπε, απ»
τπππιἴριτἱτπ.ὸπᾶειτπ.ἐι ΡπΙπτοπτοπε τεΓρττετπε πστεάάεπε , Ρετ σε &
πατεε ΓπιππιπεκππΙ:ττε νΜετπτ: ποπ Μ Φωτ 5ΡΜεπ5 Ετ18ττΜ

π_πτοπετείεττπε εΠπετ, αι1ττΙΙ Ιπι11τίιε εκ.οτε-, επεπεποπε επιπτ

ρεπ

α·
"ν"ω··°*Ι
ἐ-8-.
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ΡεητὶεἰπιριιΙίτιω τκοἰρἰεκιτεε, ίϊατίωτμιο τοΙΜ'ου.ιπεε νά ίιιΞ εΙειΒί9
Ωέι“1ιο.Πιάιποπρεπωωε·οΜΜοΞυπε , δεεμιιιΕ εειρεἰιιι.ιω :ιιπἐ σει:
Ιοε ΐιίΒιιιπ... 8ρἰτἱτιιεΙιιιἰιιἴιτιοὰἰ ίτἰ8ἱἀοεἰιι :ιἔτε ::.€άειτοε , Μπει
ωεά (11αά€ΒόΒε Μα Ιικ·ττοε , στήσω σ:.οτροι·ώπε ω». ἰτὶἔἰὸἰε
ωΒωτώειτίιιεἰΙἑ=ἀἰΧοτἰιτι, ντωατπιοτἰ, πιετιιΗο,_ς1ιι·γΡε:ιΙ1ο, δ:

ΙὶπιἰΙὶΒιιε; φα:πιπάωοάνω δ: ριιΙιιἰἴσιιΒ ὁειπιιπι ΜοΠάιιπτ, ςιά
3;ι εο:ροτὶΒιιείαιΒι·ἰε ρ:οΡταΒιραδάά αίρετἰτατεω Μετα, Μ!
ΕιΙ› 3(Ρθ&Ι1Μ αιοΙωπ ω ιπεκἱπιθ Ιαιιί!ιιιε , αιωίπιοεΙΙ Πω: ίμ·ειι1:ι ,
&πιεπί:ιε οι: ΒΡΜε [γὁἰο.. Ηἰιιε ἀἰΗῖεἰΙε ιιοιιίυειάτεπρΠεακ, απ·
πιετπιοι:ει, @Η πιεἀὶἐ αΙΙ:ατε , Η τειαοσωιαιτ , ίτἰἔὶἀ.ι :ιρρ:ικαστ,

:μάτι οριιε Πι: σ:: ιιιειτιτιοτἰ.ε
ακοή ΜΜΜ! :ιιιεΙΙὶ , ςιιοἀἱτι
πάπια τ:ι:ιεεοκ.·ίεοίιιω ΈτάΒοήεεω:ιτ; ἱιι ΗΒιιε ε·ιτίιπ ροτΞε Ιὶεἔτ
_οπιἰΙἰΒιιε τεεοιπϋροίίιιπτ ν:ιεΙ ςυὶὸαιτι δΡὶ£ἱτι1εΪτἱ8ἱεἱὶ , ειιιΙ ἔι πω,
πύεαιΙοτε εκεἱταιιτιιι·, & ροτιιετιίοτιτεε·ειά σωστη ΗΜΙΠε.ε παππο
ηιιπι νεΙΙὶεωτ. ?πιπνἔ› νε!ωπ Μαΐ, ηιιο οΒὰιιεἰτιιτ δε ὶιιἔιιίεετιιτ

ΜΜΜ Μρἰε ροΕτυεί, αυτ ετίαπιαυεωε νάάι·τιιτ , Η οαΙσπιε νοΙ:ι ,
ηοικ:απι€ιιωειώά:ι, ΠΠ :ιρΕΙίι:ετιιτ , ςιιἱά αΗιιἀ ώ, ΜΗ οΧρἱτ2ι
πώ 'ὰ ωπιιιἰτιπιειτιτιοι· επιἰΠε., ΙΒίςιιο ἑι ἰτἱ8ὶάἰε ΓρὶτἰτἱΒιιε οοειάσ.2
ςιιἰα πατατα εαΙὶὸώρὶτὶτιιε Ξι πιειωὶω εΙιι&ειπτιιτ , δ: , ειικ:ιτι

ίαιιττωιάιισκεταπτ, ΜΗτιωπίεειιπι ρατἱτει· τειρἰιιητ, ίροιπε Γιά
άΜρετιιιτπιιΒεειιΙΜΠο. , ει·τηικ ίιιιιε τωταιοεὶ~ ταΙά1τιιτ πάση οἰΙῖ
@τὲΡιιΜΪΩιιΙὶεΈιιετΔτ_ειι1τὲειί-ρετίιιω,_εκεμ.ήΒι1ε δε ε:: Μπι Μια
ππϋΐοεοωπι1Μωίαο:Ξηπαϋ τοιπιιε·Ιιιτιιιιι;_ Μα: επὶιτι ΈαεΞΙὲ ποτε
2βὶτ, ιιΞΠ_άε;ετε;ιτιπ .›

·

Μ ΝοπηαοεΙΙΒετ ωιτιω5ρΜτιιε Ρτὶἔἱἀοε ,, [ΜΜΜ νε Μή!
@παω ,__ αιιἱΙΞὸε-ι· ωει·πιοτΙ ὶιιὸΞΓετἐιτιἰιιπτἐπι. εεΙΙειει·ε:Γεετε τοικεά:
:στη ίεάςιιατκιςΜοάαπωιοπ φιατιιπιΙὶΒετ·ετΒριπιπι ίοΙΙῇε ΜΙΜ
τοτ τω Με πι€Πειιε, φαω-Μπακ ὸἰώιπιιε , ὶτι ςιιετιιἰε ετιἱπι ροτἰθ
ίιω·ιιπι- Β·οτιώΒιιε οΜεειωτιιη Μι εκ νπ8ιιαΕϊ $ρΜτιιιιπι ΙΜΣ-εί
άοτιιιπ :ι€τειπ ρειτιαἔςιτιτἰιιπι·τιιτὸἑ', ειΙὶοε :ιΙὶῇε εοφο:6Βιιε ,Ν ρω ώ
ιιετίᾶ-`τι,ιπι $ρ1ι·άτιιαιπ,_ τιιιτ›_εοι·ροτιιπωωιιτ@ Μ-Πάει·ι: επΗΗωει

πω. 5ηι15άφι:ΧΟρΆία (π1:1εωοτοΗ_5ετρεπτπωάει.πωτεω οπι

ΦΗΒ8 όίωα&υσι)ι μιτειιατιιτ, 8.ΙοϋΞ , εχω _διά6Βτξε11άΒιιε.εοποτωτί
41Μοτοπι τιιυΙεετοροτΔἐϋειιτιιτ, :ιτςιι€φοίΙ:ΞΙεπτΜατεεκ , & :ἄσ

έΜους·ε ὶΠαε , ὶιιιμιῷΜεΙεκαειτΒοπια-ω.ερρειτειο>οοπέαεωταπτ ..Ειιιυ

ἰσἐὶτιιτΜ Ρεεωθτ·2ΡΜει , απ. εοεεειάοςμἐΒιιίςω 1118.τιτιοέΒΜε
φωππωεια3Μάιι ωι5ρίεΒιιιιω.ΡτΒεβ0ΜΩΡΜά.αάΒαα
ωππωωπιίωυσκ οΒοτ1:€.τ:..
.. Μεινε...

,

Π; τω- τω τω” Όει!ἰε!α άτσιππιστ, .

1667

1 Μεση δριι·ιει!ιτιιετ2τιΒιδιε, αδιιεειεθει!ιδιε, δΙιιε:ι!!επιε!!εηω
παταω, εερτοτιιδεο.1ιαηιιηειδιιιτειδιηεηι, σ.1ιετττι Η(διιτ:ιτιι., ΠΟΠ-επ
τιεδειηὸιιττι°: (:σι·Ροτιιιτι ειιιτεττι ιιιτ!!οτιιηι , διιτιοτιιιιι ρι·εείεττιωδ
μπι, διτο νετ!!! 5ει!ιιιιτι , διι!ρ!ιιιτιε , δε Τειιτειε τεπιρετιιτιοηε, Με

αδιιώιτετρ.ιτεητ, ιιεε Πττιι!πετεοτιίοττη:ι.ιιτιιτ. Εκ δυο Ε: -τιεδιιε

διιοε!ι!ιετδιιτιτιιε, ί!ιτε·Ριιιιε! Με, Πειτε Ρ!ειιεεσοηεεδι, διι?Βιιε
Ίι!ιεηιοτιεεοηετιιετε Ρο!!ε , ντ!ηε!ε ντε! τρίο :ιετιεπτοτιι Φιοττειετιιι·
Τ!σεητιιτ , Μ! ρτοειι!ὲ εει!οτεδΒ!δε!ετι τεί!ε!εειιιτ. Ρτορτεται ετι:ετιι
εοιιττηδει·ηιοτείε , ντε-εεττ! διιιε!:ι.ιτι ΐριτιειιε @τει εστω ε:οτροιέ

;ιε!!ιτετείεεηηιεειι!!ειδε εΠιε:ιεττειιτε τ, πιειιιοπιιε Η ειεεοτροτειιιίο,
ειι!ειά!ισει·ειιτ , ει!ι:ε·εκριτατιοηεε ρτοδεειτιτεεεο!!ειειεντττ!ιιιε ειδειιε.
@ι'επιιιιεετιιιιι (τη: :ι1:0ρ!ιιτε τιοτι τεεεε!τιττι) -ιιοτιτείοΜν!!εττι
τΡω τ·τιιιτττιοττε μιτεισιι!εττι , ειετιιιιηθε εεωιετιω αιΙοτε , επι!!!

ιτιειιι , τε!! ηδιιιτιττ τ:ιττιειι :ιιιιΒιετεηε!ι !σειιε, δη !τιττ:ΞιιρΠιιε.τη:ιτττιοττε
!ητετιοτεε τ:οτοεε!ε!ιτε!ειιητ ε.!ιδιι:ε Ρεπτιιί!ιση!ε τε!ιδιι!ιε, πεδια

δριτιτιιε, διιοε ε!!Χιτηιιε, °Α!ιιιηε!ιιητεε, διιιετιιηιρετε ν:ι!εειητειε
ειτ:ιτι απ! !!!οττι:ιηθε ειι!οτε. (ξιιιτιτορτετ εικ νηο :ι!ιδιιο ·ε!!εό!·ει
δαση! ηοη ΓειτιΡετ ροτε!!, νετειιτι εοτριιε :ι.!ιδειιοε! Πε νιτειιτε (ἱε

!ιε!ιιιη , δη νιττιιτε Έτιδιάιιτη: ία! ρ!ιιτει :ιετεηδεηε!:ι ω”. Ετ νε
ιι!ιδιιιι:! ειεεττιρ!ι ε.ιιιί5 Τιτοίει·:ιτη, εμε! Αητοιιι-ιιτη Μιιιι!ει!ιιτη Με
ττιοτει!ι.εεητιιτ.1. τιιιτη.:τ.ε!!διιιιιιε!ο ηδη: !εδι : Παιδεια» σου , ό.
π·ια.πιέϋά /τιπίαεί!ίτωτ , /εύτσε·ίταπτίθα:_βίκο Μα!!ί842πω /εότί!ε5·

α!8οι·στ :πἰπιιἰτ . δτυπδτιί ιτου·ά!: τε8ἰυπἱ πίεση αείωοπαστε στι! επί
τίμπει!υ: Μτώπτωτ Με” ό· ίπεεπείτα . Εεεε :ιο εοε!ετη εοτε!ε τ:ιτιει:
ιτιιηιιιτιιτ ίτιδιιε ρ:ιτιι:ετ ετδιιε ε:ι!οτ. δ! ει!ι:ετιιττιιττι ε!!!εό!ιιττι Πη
διΙΙητιττι ε!ιιο Ρ!ιι!ο!ορ!ιι εοιιΠε!ετεητ , ει!τετ ι:οτε!ι τιιη:ιε εε!οτιεττι ετι
Βιιεε , διιιρρειη 8.!διδά εεττ οριτιι!ιιτιιτ, ε!τετ ίτ!ἔὶε!ιιττι ρτοτιιιιι
ει:ι!ιιτ, ειιηι εεί!ιι:ιιιτι ίε!ιτιεητιε εοτε!! Γιιεειιτττιτ τηεεηε!ιιιττι τη!

ηιιειιε : ° νττιιτηδιιε Πττιιι! εοτιίιε!επιητι , :ιτδιιε ιηιιιεεττι·εοττιΡειτειη
τι , ειρρ:ιτε!ιιτ αι!ιε!ιιτιι, ιτηηιιττετιε!ο διιιρρε ιδηιειι!οε, διιειηε!ο
@Με εε!:ι!!ιδειτιιτ, ιη τιετιιοε,ίριτιτιιιιιτιτηοωτη ιιιιι:ιτ, ιιε ειεττε
ειπε τηεηι!ιτοτιιηι ρειττεειηει!δείαιητ , ειδε τιε δικη "Με τοτιιιτι σοι·
ριιεΊιοττοτε εοττεϊιτιιι·τι !τιττειιιιίεειε , η:ιττι δε 4ἔἰἰ|7Ι14σἰ€0ἰτ4: αυτώ

:των :οικω δτωι·ιτικιο εσωεβω αι!οι·εω πω:: , μέ, Θεώ στα!»
α: , @πωπω πο» αεἰωἰτεἰτ , νε Μαη ίετιΒιε εεητιιιπι . ηιιηι.44.(Σοι·
ότε ειδε-ετη εεειοηιερμ!ιεειιιιτιι ιδιιιειι!οε ιρίσεττιδετεηε :ι.ρεττε ειδ
τιιττι ιηεετἰοι·Ι !ιι!ρ!ιιιτι·εεεεηίο , δυο ειδιιτ:ιητε εοτ ττιιιιιιε εκεεί!·ιιεε.

Τιιιιε νετὸ ιιοιι ιιιιι1ειιττι !!Σ!!!Σ!Ηϊθ8 ι·είροιιε!ετε Ροτειιιιιιιε ειιι!ιδεετι
νιτ
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«Η τοπιο οοτροέἰ ειΙἰουἰ ὶτιοΙΤο , Η οΙΐοό"τιιε που .πε ὰ ο:.ιΙοι·ο , Μ:: ο!!

5 5ΡὶτἰτἰΒιιε οαΙἱἀἰε,οτἰἔἱοοω διιοοτο ροτοΙὶ. 5ἰο ουοοἱειο οιι:ιττιιοέ

.Ιοοοτειτιτὶιιττιίαο8υἰποπι ίτα νἰτἰ.ιτ=ιιπιο:‹ἰίὲἱττιοτο ροΙΤιοτιιιε , ομοιο
ειδτοοδιιω νἰουπι·οοοοοἴοοτιε ( ρτορτοτο:ι .πὸΙιἱΜτἱε τοιτιοοϋε πο:

-ηυο ἰοοοππτιοὸο :Βετο ίιιοιιοιήτιπ, ὸἱὶἱἱοἱΙΙἰπιο οοἱτο δε ου:ιττειοει
.ἀοροΙΙἱ-τυτ, δονἰοιιττι-.ὸοΡοπἰτ ποιου) νὶόοΙὶοοτ ίρἱτἰτῖΒιιε πιιιΙτἱε
..ὸοΠἰτιιοιιπι, .ψ αποτο, ομιἰτοΙἰοιιἰΕιιοιπιιιτΗωο-ὶπ ίειπιἔιιὶοο, Πιιο
1ι1:ιοοτο, ΙἰΧἰε απο Μο νωοίοιιο Ποιιοι·Ξε: ἱἀοο οριιε οΙὶ οΧ:ιΙτο

αυτι ΕιΙοπι οορτιπιοτο, .εδώτέοου8.ι·υοοτο ίριτιτου-πι οοριει δε νἰτ
.τιιτο, φιὶδειΙοπι νοΙειτὶοιιπι οΗὶοὶοοὸο, ίειιιἔυἰοοπι αυτ νὶτιιιπι Μ;
τοΙὶἰτιιοτιτἐοτο8τἰτετἰ. Ομοτομοτ νὶτιυτο (ΞειΗοΙοε τιοτπο τοπιοτο
ρτοιιυοοἱειιιοτἱτ Ι.οβάοεάοθογωωΞ ρτεοετειοὸὶε Ιειοοττἐ νοτιττὶουΙο

οι·τοε , ΠιιιιἰοτυωοειΙοιιΙἱε ίἱ-τοἱΙοε , οιιοε Ιππϋ δε Ηὶἴροτιὶ ειδ οκτοτπιἰ
.ι1από:ιττι ίοΒτοπι ουειττε.τκιιτι τοττιροτἱοιιε ΓοΒτἱοπτὶε ε.ΙΠΒο.ιιτ. Εκ

Ιιιιἰιιίὶτιοεὶἱ οἰιιιἱ-τιιπι Ιερὶὸο οΧοἱτειτΙ ίρὶτἰτι1ε ρτοόοιιητ, εμέ ειττοτὶειτο
Ροποττωπ:οε βοειιίτιδ δοοιιττοπτὶ ίιιΜιποΙο οοττιπιὶΙοοπτιιτ , ἱΙΙἱυίοοο

ΡαττἰοιιΙαε ιιεἰτειοὸο άοπιιπη βιοειιΙοοοε ίΡΜτιιε ο ίοΙἰιιπι οειρτὶιιἰτο

το ΙὶΒοτ:ιοτ , ἰρἴεἴουο ἴειΙὶτιειε ΡειττὶοιιΙ:ιε ἰτιτοτὶοέΗ δΜιιοΒιιπτ ,
δ: ἴιιρροἀἱτειτἰε σε :ΜΒΜ οοποο&ο ειΙἰιιιοπτο ειοιιἰε φωοοω ,
ίει18ιιἰτιὶε άυΙοοάο τοάΙ:ιτοέτειτιιτ , 2ο οοπιιιτο οιισ.ττοοει εΙορο!
Παπ.
·
(Στοά. Απιἱοο φιιιττειτιἐΊοΒοτεικιτὶΠιοοιιτι·ο.το ΗΒοιπΗιε τοοτ:ιτοπι
Ιπιὶιιἴττιο‹Η Ιειρἰ‹ὶο , ουἔιπι (ΣεπτΜι·ΙάΠοοε τω :ιτοοο;ιτιιο1 ὶοιιοΙιιτἱε ,
ε. οιιἱΒιιε οιιπτεοειτὶο ίιιίροοίίε οπου ροτΈο&ο Ιὶοοι·:ιτὶ τιτιάιιοτ ειΙὶοιιἰ
ορια! Μ12οΙουτο,οιιοιηυιιροτΙοικἱαΠἰ, οοπτ.3. ποιο. 24.νἰω ετο

ι1ὶπιὶΙΗιιε ΙαρΜίε τοΠε.τά Ϊιιιπὶτοτειτἱε οκροτἱιτιοιιτὶε ΙικΗ ατομο Ηἰί
Ριιιπἱ , απο νοτὸ δε φα Με Που ὶοίτοουοοτοε τοΡοτἰατιτιιι·οατιτΕι:ι
τἰὸοε , δεςτιιτιοατιιω τοΠε ιιΒιιοδοτουε , πιὶτιιιτι νοΜο οίὶ :ὶ ΜΜΜ,
οιιοεΙίο!.πω, τοιπ:ιτιιιτι εάουοΞίΗιιιο τΟΜοόἱαπ1 , οκροτἰι·ἰ αυτου

11οΙο , τιιιοό υπο :1ΙΪοοιιἱ Ροίΐο ἀἰίΪἱὸαιτι , ρω:ίοττίττι απο οκ ει!τοπι
μπω ποπ νοοοτ ροτἰοιιΙ1 ίιιἴρἱοἰοτιο νοηοοετἰε ντἱ , οιιὶιιΠοοὸἰ οπο

ο:ιοπ:ΒαιΜοε ιιοτυπι οΠ, οαοπίαω ψ[.ο «ασκοπα ήιππροω,ντ Ιοοιοἰ

τικ ΡΙἱ-οἰυε ΙὶΒ.29. οσ.ρ.4. δοοοιπΗτττι:ιτιιτ οκοαιρΙο ω, (ιοί ποσα/οκ·
2σ Ε. Οονιβ σαπώα,·Μα: βσσυφά-#ο ά.ίοίωσ· , οιιοπ18.άωοοιιπι ίοτἰ
ρίἱτ (Μοτο πο! Ρ.ιετιιιτι Ερίίϊ. Πο.9: Μοο ΤΙπ·οάο,·ια: Ι.)/υπισ6ο κου·
2συ: Μπίπιπ:ί , Μο8καω·υσηΜηαί2 , ο#'οοβἰ , όσαπ:Ι:"Μί: Μπι

οοπβεωτιι: ω· , τοίἱο οοοοπι (Ποοτοοο οι ΤιιίοιιΙ.. Εκ εΙτοτει νοτὸ Ρετ

το τοΙ:ιε ειτειοοειτιιω ειίΜτιεοτιο1 ΒιοιιΙτατο ρτεεάίτε..ε οΙΤο :ιτ8ιιιποιπο
”

οΙὶ,

Πε ω: μια 7ἱτοπι·ε οποια πίσπποπο.

ΙΌ9

επ , οποπ :ιπεἰΙΙπΙ:ιε,π οπτιππο ίεΙιεποε αποτο ΙεπιπίοπΙπιπ νίι;-ΙΜε

Φωτο πιοποππο , οποιο πτεπεετππι ιτπροπππο, νο ίειιιοπιπετπ Η πω: ·

οποιο επππιπετεππ:ιε οπο (]:ιποπιιτιπεε ποοεο ειιτππι νίπε ιπ νά·
εει.οοτπε ; Ρτιοιπ:ιε ίοτοειιΙο πτοποει·ιιιπ οοΙ:ιε Με” νιε πίοτιποφέι =

επ :ιποοπι ποιοι: άπο ιοπ ιποετ ιο εοιιοτπεπο, νο επ εεποπ:ιτιππ Πε
ετππιρεποεε ιοπιεπΙι, ίεεπιποπε επ οεπε ειι·επε:ιτπιπ , οποιο Ρετ
πιου.τιο, ίτιοιποε ίριι·ιοπε επτιριοιιοεε τειπρει·εποπτ ιπ ειιΙοτειπ

:ιροπιπ επ οιε:ιΙοε.πποε ιπ :ιτοετπὶ , επι :ιτιρΙἱεπποπτ , πιπεπιπεοπ
/ Ριποπο , πποοοπε επ Ρτοπιπ:ιπππιπ οποιτο:ιππιπ , ειιπτιπειτο ποπ
ο

.

·

π

·

Ω

η

δ

Παπά. Η:ιππ πππιπιπ , οπιπ πιπετΓοτπιπ εοτΡοτπιπ ΒΡιτιοπε

εοτπρΙιειιοἰίε ιππιεεπι οετπΡετ:ιτε νεΙοεπο :ιπ εετοπιιι εποπετπ οπε
εοπττι: -πεοπε ίοΙππι οπο.ππο ποιοπτειε ίππο ορροποεο, νο ο εειΙιπο.
οποιο ιπποειιποπτ ; ιπίτπ&ιε επιπι δε εοπεἱίἰε νοτιποπο νπιππε
ι8πιεππ οπτπιπε πιοποποπτ , δε ΐριτιοπε ίτιοιπι πιπ8πιππιε Πτπιεππο;

νετίιτπ εοπιπι οπειππο επ ιπετπ 8οτιπε ρετοιποπο , νο Η :ιποπτειπππιπ
πίιππιπι ετπΡΙοίοι·πτπ εοπιροπ:ιοπτ ει: ππτιριοιπεποο, απο, ΓπΙρτιπ-ε

το , δείπροπο, μπαι ΡετππΙοεοπιπ $εποΙο 5ει!ετπιοπποε πεετοοππι5
π1αι·ιμΖωσκευ δαωπο· Μά·επωουτεπεο , Ηίτ πω» αρροπίεα!σεω ,

.-ωππ8ε= [εφτι,τι _ @επεσα ε." πτώση ευκιωίζί.τ φωτια» βίο Ρ%τι
π: οπτΜπη εΙ1Μ262° απο Ιώβ αφίσα”. δικιο :ιποοιπ τπ:ιππείοππι

επ πω: οπιππι ιποετ επΙιπο. τοεοπίοτιο οππι οεπιοπ ποπ :ιεοπει νι;
οπιππιπε ἱπειο , πὶπιπι επππ νιε οτοπεππι εΙΐοο Απι·οποπιοποι απο
ίοΙιο:ιτιε , απο νππ εππι -$πΙρΙιπτε οιεεεροι ( επι πιο πποππε ίιοπί
πεπι ειππιοιε οπιιιπι τπεοεΠει ρτοοετ επτπιπ εοπΓπιππποπτ) απο νε

τὸ δε ποιο ποπ πιτιεοποπο πο! νιοπιοοιιιι πιοπΙα ιποιοοτιειτπ εκτοπι
π:ιππιιπι; ιπεὸ ΕπιπΙρετιππεοποπτ, νο ει: ντιτπἱ ίπΙιπιπ :ιοοπε ποι

τιτππιπ εοιππΙειιἱοπε οετπρειεποπτ νιτοε ιιιοπιο:ιπιοποι ,δεοπτιεπι
εππ ίπειροε πο.οπτέτειιιίΠιΕιε ποιοειτεποπτ, επ εοτἰοτπιπε παμε νο
πεπιεποιοτπιπείπειοεποπτ , πι νετὸ πιω οπτπιοτεε πιιρεΙΙοππο ειπ
οπιππε πιο πιιρεοπ δε ιποοιι περετπεπο , πιπιπΓοπε πομπο οποτ
Βοπιπι οπιποιπ ιππτετπιπι :ιπίππιοιιπο , ποπ ο:ιτποπ αιτποπι ειπππε
Ξποεοτειπ οιοπΙοετιιππο . Νεπι π; νο οΜοτιιεπἱοΡπΙΙεπὶπε πε το τπ

Μαι Ιπι.ι.οιο.ι6.πε τιποε ιποΙπππε,Νπεετ π·πωικοα›· σερί: »είδε ,
με!" πω:: ΦἰεΨΪΙπἄἰπεΜ ι·εέπιππ, π:: οί: αενΜίπεω εο!!επε ; πω!
ι:ο πι.ιοπ δρπιοπππι δε :ιΙπιτππι ρπτοιοππιτπιπ εοπιπιποποιο πιοετεε
πὶο πιοετ επ, οπο εοπιιπιπππποπτ, νο πιιΓεε:ιποπτ .

Μππτ.
ν δ Νεοπεπιππιπό πΡΙπτιππι εοιπΡΙοιποΜνπεε πποιιΙοτππι
ωσπο

' θ"
.
_····

1.70)
02ῇ2πω2‹› δ2:α:2αι
πιοὰετεειιι· ;_ ειιιαπεἱοςιιἰάειπ_εἰιιίάεττι_‹:οτροτἰετοὶίΗ Β1ειιΙτ.ιε ) Μ
@Με εκ αιΙοτε: ρεπάετ , εΙἱςιωτιὸο εετἱοτ·, 2ὶἱ€Ιιι2τ1άοὶαη8μὶὁἱ0Ε
αρρ:ιτοτ ._ Οτττ:ὲ (ΞΜΙεἰτΙἀὶε ειει·Ιιτιοιιἱ:ι το.τιτα ώ: ,_ ν:: εειττιεττι ντ:ιτ ,
8ιἶεἴεΜταπιἰπὰιιεειτ-Σ ἰὸεὸὶιιτα νεπεπ.1,μ:1ια νίΓεετε, €τοά6τιά0
ϊιιεοτἰπιμητ,_ εοΙΙοε;ιτιιιχ εοιτ1ΒιιίΈ;ι τιιιπετιωὶτεἴεἰμ :Μεινε :ὶ (Σο.
Ι::ιοΙὶΒ.4!ἀε-(ῖοιτιρο£_πιεὸ1α ίεα μπι. αφ. ;._ ειπιιπισπιτω· Μα::

αΙἰα-, μέ: ίεπωινοπ ε:φ"Μ,_ Αιωνία/Μη σωπὐαίῖα,ωοἄεπσ:α ;

ὅτι ΡΜ'ςσωΙ:ΜιΜσω,Ισπίνηωστόποί:αντώμε ελψει·τία β:π :. @Με
ίεἰΙἱεςτ εοπιΒμίὶὶοπε·ρ:ιττεε ΜΜΜ:ΐιι1ρωιτόΔιειΒίιιωμπτω·, δε Γρἰτἰ
τικ ντιέϊ ειιωΙΖιΙε νο1ειτὶΙΙ Γ.ιΙατιιι_ ως ριιττε::ιιιοΙατιτ ;_ Ιαιιἐιτἰοοε: να

τὸ αςὶὶιη‹:_ιποτι_εκἰἔιιαπι ΓιιΙΡΕιιιτἰε φαω Με @ΜΜΜ Ρτιττεπι_ίεειιιτι:

ηιρἰτ :ιςιι:ι_ωοιπ_άίίίοΙυεπε. (ξι-.ιώιιίε :ιιιτεπι-( ντ;ποτειιιίαΠίοίε:Ω
@να Μην αφ. 78; νΒὶ_‹ἰεΩαΙεΙχι-πτο, Πισ.ΙεΙτίά;: ) Μἰἴν, δοτν5 δε:
ΜςΙπτιτετἰεῖτἔἰτ). εοτιπωιιήτετ, εμε νίΗοι1εω εΧρεττει ποπ ίιιιιτ ,.

ΡετιιίΠε νεΙἰὸἰοτσ.: είΪ‹: εκἰΙὶἐιτιωιἀιιπι_ίἰτ, τειιτιετι 2.Πφ.18. ΚΜ: ,ν νε
5:ιΙ , ν1η1_€2ΗΝζτΓνω,_031Χ5 8ε_ΠττιἐΙἰιι, ε1ιιυε_ετιιάφ. τοιηίίΠοτε-ίιιτιτ,_
ςοωΒιιίΒι αιι;επιΣνἰτὶΙ›ιιε εΠῖαιεἰοτ:ι τεὸάιιτὶτιιτ:ὶάεὸ_πἱιτιἱιὸιιω_ςιιὸἀ,

Ειπα: ίιιΙρΙιιιτεειε ριιττΙαιΙαε ὶηνίὶἱοτιε ί;τιιτιζΙΤειε ,_ νὶ ἰ8ηἱ8 γ απών
ιτιιτἰε ΓερειΕ:ιτιτιιηρ:ιετεεωςμεε ρο:ΜΜϊιπωςιιεαι ,' ςιιἐΒιιε Με Γει

Βιιπμίι1Ηέπι;ιΒ:ιωτ ;_ αΒίιιιιιΡτο-αιιεεω1ιιιπιοτεεηιιοο, ίαΙεε νειΙἰὸἰἰιε
οκοτμπρίιιαπν εει·ίτιιοπίαπμ. @ιξεηωΠτ νἰε_ΓιιΙἱε_αΕιΒιιιηοτε-αςιιεο

Γςὶιιηᾶἐ ,Δ ρπτετ 3 › ἰΠἰΧὶιιἰιιπι-, ειέςιιο_ί:ιραΜεετερηι1ἱτμτ$ρΧ£ὶρἱσ.ε
ἴεττειΒἰτιε › _ 86εκοοςιιο.ε_ποιω.ά" οπιηἱττιοὁεω Ποεί,τ:ι_τεπι, ἴεάνίἑμιο

σὲ” ὸμτιιιτωτςτἰο. Ημιτιρτο-αΒίαωρι:ο; @Μου ίο.ά:ι ετεΠἱτιιὰἰτιοω
εριιτηιΙιειτ -, Δ 8ενΜ τείτΙΧετΙτ , τοεκκ:ίομ ὶπ.1ᾶΡἱὁθττ1ω ςιιἱ Πι τά

ίει·ειε ίεΙικ!3;ροπίΙ ;- ειτημε_Ιο‹:ο Πεεοίετιιο.ω10ε_εΠ ἱΖ1..νὶττο ε!ιιιιίο , 2
η:: Ι1ιιπιζά_υσ ;ιθι· ν Μα εοτιεκτοεἐ Ιἰςυεἱὶεἰετ ._ Ηἰε_· @των Ιερἱε

ν1ωαιοΒενετο6εωϊ Βτου1- τ€π1ροτὶ-ε[Γρατἰ0. , δε: στα ἀ0ἱοτειπ
Φυτά: αε.μι;ετΕμπτι _ :_ Μ εΒιοά; ΠΠώιιωήΠα:Κ οπιη1ιιαΡωατε_ ικ·- ›
ε1μπετ ε _

-

)

ν .

` Ι):ιτιςΙ." _ (ξι_εω-ἰ:ιῇεεΞΙιιιιε _ορΙΞάοτιιακ σ.Πςιιοτ; ιιιεὸἱὲατΜΠτοτιιπι
ηιφιιςἱοιιεπι`,_ ἴετιιριιΙιιω-πιἰΜ οΒήσ:Ιτ 5 _ ςιιΜΙἰειιὶ_ἘὸτΙ::1ίΪ€ ποπ 41ΗήΙ
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ΒΜπατίο δ'εκ2α.

ΡΙιιτἰτιιιιιιι ρειιάετε ειιιΠιιτιο. ΗεΒειιτ Βοιτιειιί , νι: ιιὁίἱἱε, πω;
Ιοεο ριιΙιιει·ειιι, ειιειιι ΡιιτεοΙειιιιιιι (ίοττεΠε ειιιίε ειιττεΙιἱτιιι· ε
ιιιιτειε Πι Αιειιετιετιι άείεειιάειιτΠιιιε) νοεειιτ; Με εεΙείρετιιιιΠιιε
εειιεειΙΠιιιε εοριιΙετ τορΙιοε, Ιετετεε , & Ειπε, ιιιΠεπιεπι ειιιΜειιι

εαιιιιτειιε . Η ιιιιτετιιε ΒεΙἔε ιιεἴειο ειιιιε εττιε $ρε8γι·ιειε ιιοιι ι€ιιε
_
ι

τιιε ,ι νι: ει: νιτο Πειε όι8ι·ιο εεεερι , άιΠοΙιιιτ ριιιιιετειτι ιΠιιπι Πι Πω.
ρι·ιιιεΙΡιε , δε εει·τειιι ίιιΙΡΙιιιι·ιε ροι·τιοκιειιι ετειι:ε ρετιιιιΠειιι Περιε

ι

ΙιετιεΠτ . @με ιιι ρετιιειιι πάπια εετεοιιειιι ίοΙΠΙειιι ( ίιιΙριιιιτε Ριο

αει-α_==_$$
;Θ*__ΗΕΈξι.
.”Ε.-ΜΜύ4_ώω
_4.
·ν-.ε*ή
:==__ι_ε
β.ει:

·

οι! ειιβιο τεειιιιιιιειιτειιι) εοιιιτιιιιιιιτιιιιι, ιιιιιι:ε οΜετιιετ:ιιτι Βετίο

ιιειιι , ετειιιε Ρειιιιιίεετι Μπι ορτὶπιο ειιειιτιι , ειιιειιι ειιιιιιο (και
ιιειιετετ. Ηιιιε ιιιίεττε Πεετ νεΙιοΠοιεπι εεΙεειιι , Πειειιε ιιιιιιιιιιε

ίιιΙριιιιτεε Πε , δ: εοετετε οιιιιιιε Πιιτ ρετιε , εΒιιιιάει·ε ιιιεὶοι·ὶ
ΠιΙρΙιιιτἰε ωΡιε , ρω ΙεριεΙιε ιιιεΠοτιε Πετιπά, εε Ριοἰιιὸε εε!

ειε εεΙοτειιι σου οιιιιιιιιο τιιΒιιειιάιιιιι Ξειιις_ιιΙιε Πι Εοτιιεεε εσε
εερτιε.
.
··
°
. Μειιι. @σει ω πιειοτειιι εεΙειε νὶιιεε ιτει·ιιιτι εοιιιΒιιΠεε εΠιεεει
τετειιι εττιιιετ , που νιάετιιτ εάιιιοιτΙιιιιι άιΠιειΙε ειιΡΙιεετιι : νὺξ
ίειΠεει: εεΙιε ε ίοιιιεεε επεφτε ιεΠ·ικετιτ, ντροτε ιιιεκιιιιε Πεεε,
ίεειΙε νιιιτιιτ Ιιιιιιιιάο νεροτι , ηιιο τείεττιιε εΠ αει· 5 ρι:είεττιιιι φάει
δεΙἰ ιιιιΙΙο ιιε8οτιο εοιιιιιιι8ιτιιτ εειιιε ; Ιεριάεε ειιτειιι εκ Με ροι:ΗΠ
πιίιιιιδι τεττιὶ εοεεπιειιτετοε ιιεεετε ιιειιιο ροτείι. @_ιεριορτει· Π
εεΙιι νιιιε 1ιιιιιιοτειιι ΙιιιιιιίιιιοεΠ εειιειιιιι εοιιιΒιιιετιτ, ντιειιιε 5:ι
ΙιεόιΙιιτι εει·ιιιιοιιιε τετιιιιιΠτιιτ: Νοιιέὶι8ἱτιιτ εοιιιΒιιΠιοιιε όιΠιρε

τικ νεροτ εςιιειιε, δε δεΙἱιιιιε ρεττιειιΙει νιιιι Πιεπι οΕπιιιειιτ Πικε
Βιετιι , ιιιιειτι ειιετεετε που ροτιιιΠειιτ ειπε νΠιοιιεπι .- Ναι (Μι
τεοι· τειιιειι ετἰειιι ΠιΙΡΙιιιτεεε εΙιειιεε δ: ίεΙιιιεε ρεπιειιΙεε , ιιιιιιιὸ
ετιεπι $ριτὶτιιε εΧ Ι8ιιιε ιιιετετιέὶ εκειιιιτεε, Μάι ιτι εοιιιΒιιΠιοιιε :
Νειιι Ιει:ετεε ιιοιιοε ιιιιειιτιιιιιιιἱε ίτι8ιάοε Π Πι νεε Με ρΙειιιιιιι ισι

πιετίετιε, που ἴοΙΕιιτι ΒιιΠεε εκειττιΜτ εφε (Μ ειπα! ίοττεΠε εεε
ροτιε ιιιεΙιιίο ττιΒιιι ροΠετ) ἴεά ετιειιιιιιεεΙείεετ, ειιι:ίεΙτετιι ιιιτε
ρείεεε; Μ νετὸ που ιιιΠιετιίειιΠε ειΠιιιε τεΠηιιιε σε ίοιιι.ιειε ιιιεειι
εΠο εΠ εάίετιβειιάιιιιι. 5ιιιιιΙε ειιιιά ΙεριεΠ Πι εε!εεπι εκεοὁὶο εοιι
ι:ιδιΠε ει·Βιττοι·: ειιιιι ειιιιιι ιτε εοιιιρε6ὶε Πι: ΙεριιΠε ιιιετετι:ι, νε
νεΙιειιιειιτι ίοτιιεειε ιειιε ιιοιι άιΠιρετιιι, φιειιιεάιιιοειιπι ειιιτι ει·
εὶειιτ Πειιε, δ: εε, ειιιοι·ιιι:ιι Με εΠ τειαιιτε, εάεοςιιε , Βάι: Ιιιι
ιιιοι· ΙεριεΙιε εΙειιιειιτε εοιιιιεθεειιε εκριτειιετιτ , ιιιειιεετ εεΠιιιε εε
"Ποπ !εΡιάιε @Με ρεττιειιΠε νικ εοΙιεπειιι:ιΒιιε ( ιιειιι Π·ιεΒΙΙιε ει

εεΙκ ) ΡΙιιτὶιιια ίιιΙριιιιι;εεε β: Μια:: ρεττιειιΙσε ἱιι ίσιωσε εοκιεε-.

· ει

με
-

υ

ι

' Πε Με @σε Ϊ/ἰττιιτε (ΜΜΜ άἱειυπω· ,
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με (ππἱὸπΙ ετἰπτπ πΙἱεΙπἱ εοπΞππἐ`τἰ ειιπι διιΙρπιπε ΒΡἰΗτπε Θ) ΜΜΜ
Μετεπώπ εειΙεἱατεΡτἱἔετπω .εειιιετππΙὶε, δε πΙἱεΙυοε ετΙ:ιιπ πτπἰεο
.εμιοεΙιιτπ ίβετε εόπιντεπτ ΓπΗ Ι:ιρίεΙιε. ΑΙΈπίπ ἰΒἰτι1τ :ιοιιε'ὶ_ Μπε

ίεΙτ Μ; τ πε ποπ Με ΓοΙίππε ίεά ετἱπιπ ἴπΙρππτεοεΙπρΙἀἱε εειΙε:ιτΞξ
μιττἰεπΙεε , νπέζειιπι Γιι!ρπυτεἰε μιττἱειιΙἰε ποὶἐπειπἔείἱἰε ,_ ππὶοπο
ποπ επ Ρτοκίτπε ὁεὶπιιπεόἱπτε ειππ εφέ εοιπιπετειιππ ( δευτ πεε

εδπὶπεπιπδρὶτἰτἰπιιε) Μπα οιππἱ νἱπευΙο ε8ἰτππ:πτ , παμε ίεἱΡΓπὲ

δε τεΙὶεΙυε.ε επΙεἱ8 ρεττὶειιΙειε εοπππουεπάο εΙΉεἰππτ, νε απ:: ἱπτιι- ·
ιπείεετ , οι νεπεκπεπτίπε ποἱΠἱε·επεεὶτπτπε πιίιποτ :Μπιτ ὶπ ΗΜ

τπιιππ , πώ Πεοπε>τιιο Βεεὶρἰεπτε εκεἰρἱετιιτ,εοἔἱτιιι·ἱπ Επιιοι·ετπ
ίποάιιΙεεκπ μ Με πὶιπὶϊὶιτπξεεὶο νοΙειεὶΙἱεΧ 5ιιΙρπιπἱε παμιε δρὶτἱ
τιιιιιπ $πΙρπιιτὶ εοπἱιιπεἰοτιιιπεοπἴοττὶο. Ηέπε ΙἰεΞιΙΧ·ὶτετπτἱε νί4
εάοιιε πιατα: , ἰτειΩιΙεπι οτππετπ ὶπ :ιοπά ὸεροπἱτ, νε εΙειπιππ μι!
ιιἰε τεπωπεε.τ :ιετἱπιοπἰ:ιε [Μωβ εποε”, πώ πιώ πωπω ΡοΠἱτ,

νΒἱ οριιε ίιιετὶτ ιππΙτἱε :πἱτὶ8πτὶοτὐοιιεΙεπἱεε τπεεΙἱεπτπεπτα°.(ὶποὸ
ΙἱποποεΙοεο, ιιιιοποπεὶ πιπποπε, οΙειππ εειΙεἱ επιιπε!εροποπ εκ
εὶτπτιπ ειιΙοτ, πεε1πείιιππιιε, φπα οΙεο θ! ποπ ΙΙοπείεἰε€ :κοπο
επεοΐπΙρππτεεερεττίεπΙα ποπ ΗΒεπιπειιτ νάπεπΙο , οπο τεπεπεπ4

τω· , ίεά ροι:άπε οΜι·πόπε τεππεὶτετ Ροτὶεἱιπρεὸἰιιπτπε, πε Παω!
εοπει·ε8επτυι·, 8ωιεΙτεπτπτ. ()ε.1εετπ τω: ειάπιπειπάιιιπ εΙΤε Νεων
τα οριιε , πεεειπ ποπ ΡοτεΙΙ,δε,ντ οΒΓετιιπιιἰτ 5.Αυεπίππιιε πο;
2 π. ‹!ε (Ξὶιι.ΒεὶεεΡ.4.ίἱ άε π1ηποΙειρΞπε ἰπ Ιπε!πι επ πειττιιτεπτιιτ ,
ειπα Ξπ εειΙεε εμιοείεΠε νὶἀεπιπε, νο: ίοπτειΠε πάειπ πάΙππετεπιπε,
8είετε πω ππἱτειειιΙο πεπετειππε ; ίεεὶΙειρἱε εεΙεπτἰπε , ν: ὶΙΙε πιπ
ὸειπΙοοιιἰτπτ, ο:επἰ2ΜΜἔ Μ: ω:: προ» ευπαΡίι; Οισηια ἰαυι_
8!ώσ πεπεεπτίύπ:/›·πείέα/2, Μπι !κπειι2ε:· ιΣπσω [Μεση Μπα!

|ἱ πωυ·ο]επ[πίμ·ουβε @φωνα ; [Μι·σωρει·2α: ωφεπίπεπ2ο , πίσω
:Με ποπ αρμε·ε:, ΜΜΜ:: /όρί:α:: ΒΧ φιὶΒιιε δ.Ποόὶοτἱε να·
Με ποπ ρε.τίιπι εοπθτπτειτὶ νΜεπτιιτ , πια άεὶεπἰειιΙὶε ίορΜε παμε
εκεἱτειτὶε εϋ:πτπιιε.

·.

-

9 |

νετίιπι, ειπτεςιιαπι ἱπιιἱεειπ άἱ8τεἀἱπιππτ, νπιππ :Μπα ππἱπἱ

νὶὰετιιτ ποπ Ρι·κτετειιπάιιτπ ρε: άΗΙῖκππΙππτἰωπ; ποσά, νε νει·ιιιπ
πιτε:ιι· , ιπεεπιπ 1ρίε τειείτιιε @καιω Γιαπ ἑι νοΜε ππόΙεπιιε ἰπτειᾶιιπι

εεΙὶποιιἰ : πἱίἰ Ϊοιτὲἱάεὶτεὸ ο «μπει Με Νειτυπε ίεπιτετοι·εε ειεἱιππε,
ποπ τπνίὶετἱοτιππ ὶπτεηπετεε 5· εΠεπεκπ ο ποίποάπωτοτο Φίμ
πιποπεκπ ειπωπιέΜε. @πει πικαπ ΡΜΙοίορΙΜπι πει ΒΜπεε Γεὶεπ
ίἱε: ππεἑΠειτὶ·οποττετ , νε πε (Με (ῖετποΙὶεε ΗΜ είΐπτἰε , νε! με

ντποτειπ , πιω εοπίοπιιπι νΜεπ πω; πε , πιά ιπἰπὶιε :ιτκεπτε

Μ :

Με
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ῖ#ποίΙι·ειτπ ΡπίΙοίορππ.πόά έπε:ποόπιπ ρεφεπόειέπε, νΙ›ἰ όε Απά
·ὸεπτἰΒιιε άΙΠετππιιε ; Μεο οποτε:: ρι·ετὶιππ εεπίεο Α, ουτε Ξι :πε
.πω ΔὸἰΙΤετεεττἱοπἱε Μάο, :ιτοιιε Ξπρτεεεεἀεπτἱ, ἱπὸΞεπτε. Μπιτ,
πο. ·ὸΞ1ιιεἰὁὲ πι: όιίππδτε τι;ροπετε _, ντ παω τπΙπτππἡαΙἱπτ ο!»
ποκἱ:ι.
ο
βαδ. ΐξιρτἴππι τιιατεπάειτᾶπΒὶτετὶο,°ιπἰπἰ_ύὶόεοτ [ΜΒ ρετΓρἱ

εετε . Απ ρπ0::ιε Π; ρετρετωπ π ποπἱε, :πιτ πο πΙῆε ἱπτεΙΙἱΒεπά:ι εδο ,
ηπα άΜΜ,ντ Μ:: όετπιιπι αυτι ΔΙΞιιεΙιειι·ὶἰὶἰ‹:σκπγίὶετἱοποτιίίειτπ εο
πατετε ὁεΡτεπεπἐἰωιτπΗ

Μ:ιπι·. Καπ πω, νε πω, τετἶἔὶίἰἰ.Δ ΗοεΠΙπά εΠ3 ςιιοᾶιπε
αφήνω π:ιπετε ροΠεε: ιπιι11ειπ ίεΙΙΙεεεΞπ ΡπΙΙο1ορπΕά ρπιπε απ
·ειιε ;ππω , ερθω πἰτπὶε_ο£π!ατιιεξὶπΡἰὁε_: ποε ειιὶιπιιετὸ είΙετππ
Γετε εοεεπτἰτε . ΒὶΧἰιππε ιππΙτει εοιροτει ὶτπτπΗΙῖε επτππίεεπε Ιπτά
επΗε ΞιιεειΙείεετε;πιπΙτοτπιπ ἰπεεπὶ°τοε ἱΒπΙεπΙοε εκεἰτπι·ὶ ὶπ πιστπιπ,
παρε αιΙοτΞε ίεπίππιἰπταπεεπτε εΠἱεετε: @ἰάπἰ μήτε: απκεπτ
πΙἱςπἱε ) 1-εροτππιίεπίπε ὶδειΠΒπε:Ιίπειισε & ρπΙπτὶ πετιιο; νεΙΙΞε;ιπ
τἰΒπεΐ-ειιἘετἰεπτἱΒιιε,εοΙοτιππ ίεπίπε:ὶ διιΙρπιιπππε ἰιπππἱίἶειω ἐπ
εεκπ τειππετειπεϋπε :ιο τερει·επτἰεπτὶὶ›πε , οτὶΗ επανω 9 Ηὶ-πι: νοε
Βατ , πε οιπεοΒίπτάετπποΒὶε ίεπτεπεπππ ὶτπρἱπβειετ ,ιιππΠ :απώτ
τετεκππερσΙΙ Μάτι απο ·ωπιιε π1ιοιιπιπμιιπε ειπε ν1πι πππωπ
επιπι:ιπειπετε,εππτΩιπο: & εο!οι·ϊΔεπι Ρετιπππεειτ , παρε ει1ετετε.
οτππί:ι, πω;» εστω» τποπεπτΙ:ι , ρππἱε ειπτ νὶπί Γρεεἱεππ ὶπἔειππτ . .
Βτειά. 5πποπ:ι είὶ ιπἰπἰ οπωειπ :ιΙἰςπειιιόο Με ε:ιτ!εππ όψεω
πο ; έίεάτυπι Ιειιὶτετππὶτππιπ Μπεττεπωπ . Οπππ επππ ΤΙκοΙο8πτπ
οπεπόειπι, πεε Ειπε ὶππρειεὶτπιπ, Μπιτ! απόίεππι Ρετρεπόεπιειπ π
Ρπττὶππ;-.ὶπ-5γποἀο τοιιέτΞε ποπ νίιιτρειτἐ Αεεϊάεπτπιιπ νοε:ιππ1πιπ,
πε ίοι:τξ: ζ:ιτποβουπ16οΒιπ:ι νὶόετετπι ρεεπΤὶει·ὶ επὶρἱαιπ πωπω
ρποτυπι $εθεε δειΙΙὶ8π;τ:ιι:τι , (αἱ ταπςπιπ άπεεεὶ , 5ππιπεπποπε ὸππ

κατα ΤΡεοΕεΒιι8, .ρεπὶε ωεω ἴιιΒίὶειπὲἱππωεοππετ6 πι (ἶοτριιε δε
Δδαπ8ν.ιὶπτ:ι~π @ΜΙΒ Βοτπὶπὶ; ποπ :ιάτποόιιπι ἶὶπτετεΠε Ρπτεοππω,
οπωμτπ ·ε!εκππιπ πιτζοπε Αεεἑάεπτῇετποπὶο 'ε:φ11επτετιιτ, τποπο 3
πιειπεπποπε πε , οπο:: ρειπ.ἰε απ: νὶπ1(ρεεΞεπτΙπεει·ιιπείεπΠπω,ππ1
.Μπιἐοὶ είΪ€ μιπΙε ω: νὶπἰ ίπΒΙὶεπτὶατπ είστεεπιπτ, ίεἀ πω”
Οπώππτ
. $11πωεπε ειπππ , ›ίο8ι·:,·8ι πα1επεο,·ι"ππιππε

“ΝΒ Ρετὶτεε °€8ϊ8ρϋ18έὶυεπιἱΙεε ·, πω: επάεπι. ὶπίἰ8πἰπ ΗΜποεπι
€επι€π8 11011 ΠΧ ζρετίναάετα 1πἰΙὶϊεπι Με” -πεετετεΞπ ·πειτ1ο1ιε 9
€ΠΠΠΣαϊΙ1€ΕΎ€29ΕΕ8ΈΠεπτΧΜ:12. . δίππΗ

οπ:ιάππιπποπε,ϋ.

«Με εκΙΒὶπιετ α, ηπα ίεπίπε ·ποΩτοε τποιιεπε, ω πωπω πω
- (` Ι `

ι

) ιζ

-

ΠΙΝ·

Π: ωραια ?/ΉΜέσ δ'πίίαΐα ιἰἰεκπ2ισυ·,
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τυταΙἱτει· εοππεόπτυππ ραπἱε αυτ!νἰπἰπατυι·:ὶ, νε ςαπιίαπ αι ραπἰ$Ϊ
αυτ νἱπἰ ΓυΒΩαπτιαπι οοπίπτυεπάαπι πυΙΙατεπυ< ρει·τιπςαπς 5_πυα)πρ9

Με Μα εΙΤοπτ ωι·ρυΓευΙα ποπ αμα , ντ με ίπ π: εοπιρΙιεατα ΓυΜΒί
Ι€απτ ίεἰυιιέὶα α εοτρυίου1Ιε μπα αυα νὶπἱ παιυταιπ_εοπίπευεπτἱϋυε, '
ΡοΠεπτ Πἰυἰπα νὶττυτε ι:οπτιπετι πι αΠα.εαάεκπ 6οιπξ36Χιοπε -, πυ:2'
Ραπἱε αυτ @ή ί-Ρ€€ἱ€π1ΡτεΕἱ-_€Ϊ€ττ€π% πυιπ ταπιεπ πα 'ε. αυτ νὶπἰ παω

τυτα ευππ ηε ρετεπαπετα.
° ›
'
Μαυτ. Απ ραι·τπ:υΙ:ιτ πατυταιπ·ραπἰὲ αυτ νἰπΪΪεοπΡπτυεπτεε αάεὸα
Ματσε ίυπτ, νε πυΠυτπ Γοπίυπι ιπουετο να!ε:ιπς 9.·πυΙΙυε $αΙἰ (αροι·,
πυΠυε ἴυΙρπυτὶ σποτ αυτ ἐοΙοτ, πυΠυε δ ὶτἱτὶΒιιε σα!οτ:9 παπο π Γα
εὶΙἑ αἀτπὶττατ. Φινοτίυτπ ἰἔἰτυτεοτρ ουΙαἱΙΙα ίεπίπεποβτρα πιουεπτἱα, πε υε ταιποπ πο! ραπίε αυτ νἱπἰ- πατυπιπι οοπίἱἰτυοπάαιπ
Ρρττἰπεπτὶαΐ Ιἱὶρίὶ πατυπε νΜπεΚ, ο!υαί:πίυπι πιουεατΡ θεα!
Η αυτι ραπἰε αυτ νὶπἰ ἴυΒᾶαπτἰἐ ίἱιπυΙ°ρ€τἰτεπ νἰε ἰΠα τπουειιάοτυπι
ΓεπΓυυ·π $αΙἰ , 5υΙρπυτὶ, παμε $ρἰτὶτἱΒυεἰπίἱτα;· ποπ ΪατἰεἰπτεΙ4
@ο , ππο:ποάο ροΙΈδαετ:ίνετπα πιαπεαπι ἴρεεὶε:ε ραπίε αυτ νἰπἱ
ππιπυτ.ιτ.ιε: Μα: ΪοὶΙἱεετ νἱεὶπΒοπὶτα ΓυΒίΙαπτἱατ εοπἰυπόὶἰτπ ευπι
Με, πια αἀίὶτυὶε, εοτρυἴευΙἰε ίεπΐυπι πιουοπε, εαυίαιπ_ νπαππ
εοτπροπίτ Ϊ πἴιωὐπτἔπυε ναΙἰάἱὶιε Ἐπτἱατ ,αυτ νεΙΠεετ ποτυο5, υυα.πη
ευιπ
οοτρυ ευ αἱ
α οΙἰτατὶα τειπαπεπτ,παε
οι·ουπτο.
υα το
τα·
ίαε-αὶτατοεἰΙΙαε
τπουεπάοτυιπ
Γεπίυυιπ ( ι1υζεαυτα
(ΞοΙεἐι-πε
, Ραυτ.

$αροτυπι5 αυτΟαπτυιπ, αυτΟα!οτὶε,αυτ7Ρι·ἰ8οτἰε ,' ταέει€οπιιπ
πιω εΙυΙ-πιοεΙἰ , νοοαΒυ|ὶεἱπάἰ8ὶταπιυε , νοαυτπ εοιπροπὰἱο ντεπ-·° .

τω) Μ. :Επι πατυτἱε ,α ΒυἱΒυε ταππιἶατππρτορτἰετατ€εἔοπυεπἰυπτ,Ξ

εοππεκαε Μαιο; ντ πιτ ανἰ πατυταἱαυεΙΙἰ _υσ:απτ, εά ετ `τυὸ
ἰΠἰε εοπετεαπτ=° πυαιπυἰε εκ αΙϊοτυπιεοι·ρυί21υΙοτυπι Μέ εξω “Ω . Α
@Με ΜπττΜάαπ 8οπυε) ΡταὸἰτοτυπιαἀπιἰΙΙἱοπε , αυ·υπι επἱοα`;
εἰταε τοαιρετοτυτ. Οαποτίιιπ ἱΙΙαε εαΓάςπι ΓαευΙτατοε ,_ ΓευπυαΙἰ£αῳ
τα , Πὶυὶπα νΙΙέρα1ήαπ Ραπ-α πατυτἐεἰρίὶε,_ αηυε:Γεραταταε ποπ"
ίοτυατί,πυΙΕυε ατπΒἱἔο. φραπε; 6πἰπι παω: ·πωυεωαπ α πατυ4

τα εξευπθ:Εοπειπ πυΙΙο Ι,πγΡεο .εκρετἰτίπεπτο ναΙεαπΡπἱΙοί-ορπἰα]
υπο τε, πουυε·νππυαεπππ ·υε α): υ ευΙοτυΜἰιπτπἰΐἴἱοπε,~ πιά·
ευρυαποπε·πιτ·νΙΙ1 ιια:υτ.ιϋ:1πυαΙἰτἔτυ=π ιπυτατὶο; ἰΙΙαε. τ;ιτπαϊ
ίαουΙτατεε.α αιωππωα·, ποπ πιεπτἱε ορἱἐἱεἰο , ίου τε ἰρΓαὶἱἱίὶἱπ3ιά α?

ΠΠάαάοεοπτ
παμε «πω πωπω
τατὶοεἱπατἰοπιΒυ<Ή
ίαε.οίἱ; Πἰυἰπα
τππτΜ .. Ετ: πυοιπαάιπ.οάυπι
ΔΝατυι·πε
νπἱςατςτπ επτα '
ΗγροΙὲυἴ6οπΤτἰπἱτατε
πατιιταΙἰεῖτατἰο.ΡΕάεΗΒτπἱπο
άπ Δ
ἱἘὶωταῇποτιῖαΠοπυἰτυηεοπεε:οτε-,
ἰ€α.4ιὶΙ.πιἰ2υ·τι,
Η πω πεπυα Γει·πιο ω,
Μ α;
.

κ

(μια
`
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Ι)Μ·πω;ο .3"φτίωα.

πιιαΙἰτατιιτπἑπειτιιτἑ άἱΙτἰπᾶἰο ποπ πίίἰ εκ Ρὶάεἱ ε!οειπ:ιτεάπποτυ
ίεειτ . Νεπιιε_ἱἔἰτιπ· (ΣατποΙὶεππι άοἔπισ. πιιἱεπιιαπι οΠἱεἱτ ποίττοε
ΡΙπΙοΓορΙιαπάἰ πιετποάο ; πεπιιε ΡΐιΥΠεεε, πιω εοπίεά:ιτπιιι·, πεπο

πεε πιιἰεπιιιιπι άετπιπιιπτ Ρίάεὶ είδιτιε, Η ὰ εοτριιίειιΠε Με ΜΜΜ.
νὶε Γερο.το.ι·ε ν:ιΙε:ιτπιιειΙΜτεε Με εοετει·οπιπ Ρετρετπὸ πω” , πε
ππε Με πατιιπιΙἱ νἰττιιτε ρεπτιιτειε.

ΠΙ88ΕΚΤΑΤ-ΙΟ ΒΕΡ”ΓΙ ΜΑ.
@παπά ζξπἰ: αεαπάαιεω· ,
)

Αιιτ. @πιιπιιἱε πιε πιω ὸἱᾶπτιιτπ εκρεέτειτἱοπε νείὶπἱ (π
Βπιππ ρω εεττο πιιΒεειτπ-, οβίεπιιὶ τ:ιπιεπ νοΙππτετί νετ

Με, 8τιπεειιπ Ηόειπ άεπιιππ ΗΒεπιτε πεεεΠε είτ , εΧρΠε:ιπάο ;

πω. τατἱοπε εοπτἱπἔειτ @και επεἰττιτἐ , δ: απάετε, πιιἰπνΙΙ:ι πέ
ιππειτιιι· πατατα. , Γειι ίιιΒίΕππτἰει , πιιειπειάπιοάπιπ πιτπ εοπίτιτιιὶιπιιετ
Ετ ππἰἀειπ πω» πε Οποτε Μιά δε πιιἀιιιε_τεττιιιε άιΙριιτ:ιπιιππε , (π

τὶε ἱπἀἰεειτεροΙΐππΜ (ΙιπεΙ είε εκ:ιτΠοπε ὸἱεεπάπιπΙἰτ; Η επξπι ,
ἀππιεοπιΒιαὶτπτΙὶἔπιιτπ, ππΙΙ:ι π:ιτπτ:ι Βἰἔπὶτιιτ, ίεεΙ Ιἱἔπιιπι πε

ΒτιιἱτπτρτοΡτετεΧιιρειππτἰαιπ ε:ιΙοπε, ΙΙΙιιά νπιππ εΧᾶιπἱπ1πό11πι
ίιιΡετείτ, -πιιοωοἀο”Ιἱεπἰεοππρπ8επἀὶίἴοΙιιατιιτ, ·ντίππε1εατ.ενε

τίππ πε πιω ρι·ρ8τεώεπτεπι άἰίρπτπτιοπειπ -τεκποτετιιη. Με :Μή
εοπεείΐιππ νεΙππ, επ ξπ εοτροι·ε ππίτο ὶπεΙΤε› ίπ πω: ρτοκίιπε Β: ἱπιπ π·ιετΠε.τε ἀπΓοΙιιὶ φωτ.
7: · . .;
ί βε:ιά. Κεε ιπἰπὶ Γειπρει· Μία είτ ποπἱπ ορἱπἰοπε @Με , ίεά :ιπ

τιτ οεπΙοε ροίἱτα , νπιιτππιιοππιιε εοτριιε εκπίπεκπ Ρειττώιιε εο:ι8·
ιπεπτειπ, ἱπππτιεροίὶπιοἀππι τείοΙιιετιιτ, νΒὶρτἰιτιὶιτπ, Ιἰπε Νο.
·τιιτ:ε νἱτὶο , ΙἱπεΑττὶεἱπάπίἰτἱἐ, εοττιππρετιπ: ειάεὸ γτ, πασπ

πώπς$άιιππ τΠΠεέτσε άοτπϋετπάετα εοπτεπιρΙ;ιπε , Η Ι;ιτετεε , ί.ι›ω›
Με1°π;οτε; εοεκπεπτε, αιΙεεκπ ειπιπὶ ίειΒιιΙοπιιε ίιώειότπιπ, τε,εςωΙαε , Β
επε, δε παπιίπιοπΕάερι·επεπάε.τπ, ποπ @Νεο :ιΙΤετετε , εκ Με
πΐάειπ άοιππιπ ἴιιἰίΐε εοπίτι·ιιότ.ιπι , & νἰςἰΠἱπι τιπτι.ιτ:ιτπ άοπιιιτπ.

_ ἰππσεε ώΠπΙπεπό:ιτπ ,Δ Η ε:: Με νἰἀετἱιπ ΠΙο.πι σεάάθετιιπ ; άτα [ΜΗ
τετ, παω ἰπ ρεττἰειιΙιιε ἀἱτἰτπἰ πΠΙταπΞπμιε εοτρπε οΜετιι.επιπε ,

πΒίππε εππέϊ.ιτΙοπε τιθἰππειπ σε πιιτππε Με εοπΗατιιπι Ματ:
€οτρπε.

τ]

_. ,

η

.

'

Παπά. Νεππε πιΠπ νἱᾶετπι·τεΙὶόὶπε νΠιιε :ὶ νπΜΔΠΕι1τίεπάτ
Ώ€488τ τω ειπτπαιπίε ττώπετειπ νπτιιτεκππππε ΡτὶπιΞιεπε;ΪὶεΙεπτ@
αυτ·
Π

@Μάο @Με ατα·κάαΜτ,
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ευ: εοιιετιι ἰτιΠρἱὸετιι, ευ: Πιι:ιιτιιιιιζ ειιτ οΙειιπι.ιειιτίεΙειιμ· ει"
ειιιότιιτει:ι , οιιιε Σιθτιγ::ιιΠιειΒιιε :ιτε εάπιιιιιΠτετο, ει: εοτρωμ

Με πιΜιεεκττετιι.ιιιτιι:9 ΑεεετιάιτιιτίιιΙρτιλιιτιιιο νιττε:3. εεπιρετιἐ
Ειιτιιιιω εΓεετιάεωετιι εΧειριετιτε , .δὲ ει: οτε.νιττι ΠτΠετ €ιιττ;ιι_·τω Μ

ίιιΜεότει:ι ρετιιιει:ι ο1ειιιιι ἴιιΙρὶιιι::ε. (ζιιιειΙιιιά €ιετιιτ2 Π ιιοιι ὶτιε-ι
το.: 5ιιΙριιιιτι τιετιιτε.ιΠε, ειπε διιΙριιιιτιε Πιιτιτιιε ω; ιιιιετιιιιιε μι;
(ΞετεεΙιτεΠττι ΟΙειιιιι άιεετιιτ.. διοιιετιι ει: ετιιτιιειιε ιιιιτιιιτιοε στα:
τεοε (8τοιιιτιετιι ρο:Πιε ιιιιειτι ετεετιιε05·) οιιιτιι ρτεΠιέιετιιτιι οι:

ίεΙιεετετιιιιι ίιιΠιιειοτιε :οποτε , εάιιεειιτετιι νιο.ει·ο , οιιιάιιι, εοίοιιε
ω:: τετιιει·ιτετιε ποτε , ιΙΙιεορ:οιιιιιιι:ιει:ι ἱιι ετιιτιιειιε ειι:εοε Μ”
πιω ΠιἱΠε9 Νεοιιε :ιιιειιτι1ειιτιοιιε ετ8ιιτιιετιτε:ιοιιιΒιιε τιιι!ιι ρετ
Πιεάετι ι·ιιοιιιιιιι ροΠεριιτο, νιιιιιιιιιτι νιιιε , ει:: οΙειιιιιιτι ιιιετιι
:τε οΠιιετ :Με ιιοιι εΠε·, ίεά ε εεΙεειιτιιιι:ι :ιι τοτειι!ετι :ιιίΠεοτιιι:ι
ρεάιΒιιε νιτιιιι:ι., & 5.ττερετεοΙειιιιι 8ιετιι :1ιεεε ειιιτ:ιτιοιι όιίΠτεε:
ίιιεειιιτιἰΙΙιιι:ι :απο εΙει:ιιιτιι νιιιι απ: οΙεὶ νοεεΒιιΙο άοιιετι , αιτη

Πιετίτ εκρ:εΠιιε :ιι Πιιιάιιτιι Ιιοιιοι·ειιι ( οιιιε τιοιι εΠ :ιι ΓοΙΙιειιΙοο.ιιμ
Πιο "Π, ν: ιιινττε , τω:: εωω , ίεἀ πετιοιιεττιρετε νιιει:ι @πιο
τιιειιε, ευ: οΙεει:ι) -ιΙΙιιιε τειιιετι1ιοιιιο:ιε.ρεττιειιΙε οτιιιιεε εάιι6:ιε
Πιιιι:· ει: νιιἰε, ειιτ ει: οΙειε . 5ιτιιιΙι τετιοτιε, οιιεειιι ιι:ιτιι:εε εΒ_ιο

εοτριιε τιιΕΠιιτιι,ειιιτι ρτιττιιιιτι ει.ιιε τεκτιιι:;ι ΓοΙιιιτιιτ, ωι-ιιιεεωιωε

εοε!ιιιΠε Ιιοειιε,.νοΙετιίοιιεεεοιεεεεο: ιιεε τετιιειι νε! Ιειιι εοτιιε
ότιιτίι οικω ιιιιιιιίριεειιάιιιιι πιε ε Εοτι:ιέι @ειτε εΒεΠε .Αα ειιτειιι

ιτι ρτιι:ιεεΠαιρΙιεείοιιε ιιει:ιιτεε·, ρετι:ιιΠιοιιιε ρτο:Πιε εΧρε:δεε ,Ι
εΠΠοΙιιτιο εοτροτιιτιι Πει , Με ετιιττιιιετὸ πιω εΠ, ό.ε οπο Ματ.
(ιΕΙΠ):ί'Ο.

ι·.

.

ι

.

με

·

Μειι:. Ναι ΜΕΛΙ :Με :τα ΙιεΕιει ειιιΒιτετιοιιιε ;- οιιετιτιι-ιτιιιιε
ειιιιτι :ιτε εο:ιετιι: ιά,οιιοει ντιΙε εΙΙ, :ιο Με: :Πτιιιιετε , Με

νΠΠΠ7ρτεεΠε:ε νεΙετ , οιιοει εΙιε:ιε ρει·τιειιΙεεοιτειιι ρειιειίτιιιιεε· ω.:
τιιιιίοέειιτιιτ, ω.,νιεωιε εοτιτετιιτιειιεΙοε Ποτ, απο :εκει ιστορο->
Πτιιτιι Π:οριιιτι πιτιιΙεΠετε:ιτ ιιιοοτιιιτιοάι. (Σοετετιιιτι- οτ:ι:ιιτιο Π:ιεεε.·
:επι :ιετιιι·εττι εΠοιιετιι ΠιττιρΙίεειιι εΧιιιΜτιιτιιτιι Γε εΠε·ίροιιἀεε.ι: :ιε
-ιτιο ρ:ιιάειιε·& ρε:ιτιιε εττιίειτ . Εκ δρι.:ιτιι νι:ι.ι (οιιετιιιιιε ορτι.ιιιε.·

τεδιΕιΠεετο :τα , ν: :οτιιε άεΠεετεε )- Π. 5 ιΠιιτιι ΒιιΙτ πω:: @Μαι- ι
ό.ο, εττιΠειοεεΓερετετιι: 5εΙ νοΙετιΙιε νιτιι· & ΒιιτρΙιιι:, :ειιιετιεο
εοιιειιιΠριάιε, 8ηιιιάειιιεέιεοριε, να ει: Ποτε Με 5ριτιτιιε ειτε,
νιΧίειιιτάτεειιιιιε εοτιετο:οτιιιτι $ριτιτιιιιιιι, Πα: ει μπαινω· Π::

:κι τοι:ιιιιι ν: 1 ,εε : ε6 (ν: οιιτωιετιωτ Ρετ-Μετα ετι:1Πεεε, κιιιι-ι
ΕιιιεΠετεεΠ «ΜΜΜ ι6) Ει.εΒε:ιιιιτι
- · '
6 ά·
τα ·.

.·-·π·.ΝΕ-α'_υ.»-_-.-·_ω.»α-μι
μ».-.ες_ω

`
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Ώξῇἐνταεἰσ Σερείπια.

ααΙἰταταιπΞιππταπ'ὶ αιιππω ποπ ΜΗ ει: ΡΞεΙεἰ άοεπι:ιεεάπποτε
εεε . Νεπαε_ἰ€ἰεατ ΟιιεποΙἰεατπ @ειπα ειαἰεπααπι οΠἱεπ πωπω

ρπΞΙοίορΙπιπώ ιπετποάο; παμε ΡπνΠεεε, παω εοπίε6Ι:ιιπαι·, τοπο
πεε ααὶεπαπτπ άετικιπαπτ ΡΞάεί είΙἰιτἰε, Η ὰ εοτραίεαΠε ίοΙει Ι)έιαπ:ι
νΙε Ιερατ:ιτε ναΙεπτ εΙαο.Ιπετεε ἱΠἱε εοε:ετοιιαί πετρεε:αο απὶκαε , πε

εΙαε νΙΙ:ι ππταιαΙἰ νὶττατε ρει·πατειε.

1:1εεαπΤΑ1αο εει>τ1ΜΑ.
Φουαπείο ζξαί: αεεεπέατιω· .
ο

.›

-

Ο

Αατ. Φαιπαἰε ιπε πΠαΙ εἱὶᾶατατπ επρεέὶειτὶοπε νείΕτό, (α

8πιππ ρω εεττο π:ιοεπιπ, οπίεεΙα! τ:ιτπεπ νοΙαπτπτἰ νε
Ιὶτοε, 8ετπεειτπ πάετπ άειπιππ Ιἱοετπι·ε πεεεΠε επ , εκρΠεαπάο ;

πω. τειτἰοπε εοπτὶπ8σ.τ Ιππεπι εκεἱπιτί , δε σ.ιτεΙετε, παώ νΠ:ι π
8πετιιτ πατατα , Γεα ίαΒίὶππτὶει , εΙαειπαάπιοάαιπ Μπι ΕΟΠίΗῖΠἰΙΤΙΠ$
Ετ: παπ!επι ειπα ‹ὶε (::ιΙοςε ΜτΙ δ: παἀἐαε_εεττὶαε άὶΙρατπαὶιπαε , ία.

τἱε ἱπάὶεατεροΙΤαπτ, παΜ πε εκπείἱοπε ἀἱεεπεἱαιπ..ίἱε; Η επὶπι ,
παπι εοπιοαεἰτατ!ἱἔιιαπι, παΙΙ:ι πατατα ΒἰΒπὶται·, Γεεί Ιἱἔπαπι πε

ὶἱταἰτατρτοοτετ επαρεταπεἰειιπ εει!οπε, ὶΠαά νπαπ;ι επαιπίπειπάατπ
ίαΡετε!ϊ, οαοωοἀο°Ιἱεπἰεοπιρειἔεε άίΙΤο1αειται·, ν:: Ξεπείεατ..νε-

'

ΗΜ πε παπί ρτο81·εεΙΙεπτεπ1 ἀἰίρατπτἱοπειπ αποκτα: ,. ασε ιπΠπ

π

εοπεείΐαπα νεΙππ, επ ἰπ εοτροι·ε τπίίΙο ὶπεΙΤε, ἰπ πω: ρτοκίιπε έ: ὶπμ τπεε!αιτε (πωπω μπώ.
·
:: ο . .,
`ωθτ:ιά. Κεε π1ΗπΓειπρετ Μία επ ποπ ὶπ ορἰπἱοπε άιιοὶ;ι , ία! :ιπ
το οεαΙοε ροΠαι , νπαπηαοάοαε εοτραε εκπίάετπ ρπτεὶοαε εο:ι8·
ιπεπτειπ, ὶπεμιαεροίὶτποὰαπιτείοΙαετατ, νοΙρτίαιατπ, ίἰαε Να
τιιπε νἱτἱο , απ- Αττἰεὶπἀαίὶτὶἑ, εοπαππρετατ: πεὶεὸ γτ , πασπ
πεπτιοείαπι ώΠεεαε άοιπαε ταάετα εοπτεπιρΙαπε , Η πιτεεεε, ί.πω,

τπ;ιπποπι, εσετπεπτ:ι, επΙεειπ εφέ ίο.ΒαΙοςαε ίαοειάε.πα, τε8α12.ε., Β
επει, δ: παπππιοπίάερι·επεπάπτπ, ποπ άαοάτο αΙΙετετε , εκ Με
πΐάειπ άοιπαπι ίαΗΤε εοπ&τα&.ιπι , δ: νἱεἰΙἱἱτπ ταίεαταπι άοππιπι

_ ὶπ Με εΙΕΙΤοΙαεπόπιπ ,, Η ει: Με νίάετίιπ ἰΠειιπ :εάΞΗεαι·Ξ ; π, ραπ
τετ, εμαιεξπ ΡπττἰεαΙαε εΙΜπα άΗΙτειπΞπαε εοτραε οπίετιιππαιε ,
ποίεΙαε εαπἔὶατὶοπε :ιθἰτιπειπ επ παταπε Με εοπΗειταπι πατε
ς0Γρμε '

αΔ

-1

-

·

·

-

Παπά. Νειχαε πα!π νἱἄεεαι°τεΙἱᾶα8 ν·Παε. ἐ- νοοβε,παΙεπείεπάξ

ἔοοαετ εαΞ παπι επιασε επααε:ειπ νατατειππαπε ρπα1Σαπε?πε1επεπ_
Με·
Φ
π

.€ΜΜπάσ @Με αει·επάατιω·,

η?

Με ειιιι:ιπι ιπϋριάσ.ιπ, μπι ίπιιιτιιτιπζ :πιτ οΙειιπι.,ε.ιιτΤιι16ιππ Με
τἰΠᾶιιΐ2,ω , ι:ιιισεΞιθΙιγιπιίτιε ι€πε :ιτε :ιτιιιιιπιίττειτο , οι εοφωμ

Βιιε πιιίτιε ειιτττιπππτιιτ9 Αεεεπόιτιιτ ἴιιΙρπιιτιιιιινὶττεἐ ετιιπρεπἐ
ΪΝΠιιιιπ :ιίεεπάεπτειπ εΧειΡιεπτ€ , .δε εκ οτειινιττι πιω €πτωτιω Μ

ίιιΒιεέτσ.πι Ρ:ιτιπ:ιιιι οΙειιιπ ΓιιΙρπιιι·ιε . @με πιω ειεπιτ2 Η ποπ Μ.

επτ5ιιΙπππι·ιπιιτπτειΠωπα διι1ρππτιεΓριιιτιιεεπι οιιοιπιιιε πω:
Οειτο.εΙιτείιπι ΟΙεπιπ άιεε.τιιτ .. δι οιιειπ εκ ετιιπιεπίὶ πιιπιιποε - @με

τεοε (8ιτιιιιάεπι ροτιιιε οιπδιιπ πτε€0Ἐἐ0$) @Μι ρπείτι8ι:ιτιιιπ δε
ίαΙΙ:ιει:ιι·πιπ ιιιιμειωε τειποτΞι , εάιιεεπτειπ νιό.ει·ο , τρωω, :ιοίοιιε

νΙΙεὶ τειπει·ιτιιτιε ποτὲ , .ιΙΙιεο πτοπιιπειεπι πι ετιιπιεπἑὶ :ιπι·εοε πωπ
πιοε ίιιιΙΓε9 Νετιιιε ιιιιτιπτι1ειιποπε ετΒιιιπεπτιιτιοπιππε πιἰπι πω.
ο

ίιι.πΙει·ι νποιιιιπι ροΠε ριιτο, νιπιιιπἱπ νιιίε , :πιτ οΙειιιπιπ πιατα.
ι·ιε οΙιιιιε Βιιεειεποπ εΠε , ἴεά τι αὐεο.πτιιιιτι ιπ τοτειιΙ:ιτι τιιίπεοτιιτπ
Ρεάιτιιιε νιπιιιτι., & Ξι ττειρετεοΙεπιπ 8ι8πι : Με επιιπ ποπ ειπα-επ
ίπεεπιπιΠιιπι τυπο εΙειπιιιπ νἰπι :πιτ οΙεἰ νοαιΒιιΙο άοπιιτι , σπιτι

ἱιιειὶτ εκριεΠιιε ιπ Βιιιάιιπι Ιιοιιοτειπ ( τω. ποπ είὶ πι ίοΙΙιειιΙοοπιμ

ίἱἱπ «δε, ντ πιντι·ε , :πιτ @Πο , τω τ:ιπφι:ιπιρετε νιιειιπ εοπίτιπ
τιιεπε, απ: 01632111) -ιΙΙιιιε τειιπεπΙιηιιοτιπ.μιι·τιεπΙσε οιππεε εάιιάσε
Ειπε ει‹ νιιιε, πω: ε:: οΙειε . Βιιπι1ι ι·ιιτιοπε, οιι:ιειπ πατιιτοε πω»

οοτριιε πιιίτπιπ, επιπ Ρτιτππιπ ειπε τεκτιιι·ει ίοΙιιιτπι·, ειι·ιιΩ!επι Μαι
οοιιιιιιίΐε Ποεπε 3τνοΙετιίουις:ι.τοιπι:ετιο: πεε τ:ιπιεπ νΐΘΗθιιι 20πιε-3
άπό τιιιεοι πει ιιιιΡιειωιιω πιε ὁ. ἔουπιέὶ νει·ιτειτίε ιιΒείΐε .ι Απ :πιεση

ιπ Ρι·ιπιιιπ ΠιιιΡΙιεείοιιε π:ιτιιι·ει8·, ρειιιιιίτιοπιε ριοτίιιε εΧρει·τεε ,:
ὸιίΪοιΙιιτὶο εοτροι·ιι.πι θα: , πα: επιπιπετὸ πιω εθ;, ό.ε· οπο πο.
όιιοιτο.

ι·,

ε

ε

ι

`

Με

Μπα. Νοιι πιπι1 Με -Ιιοε παπα ὰιιΒιτετἰοτιΞε τι οιιαπτιιιπιιίε
επιιπ :ιτε εοπετιιι· Μ,οιιοό.. ντιΙε στ, :ιο ιπιιτι!ι ώτιπιει·ε › Με

νπιιπγρπιείτε.τε νπΙετ , ειπα! Μετα ρο.ττιεπΙιεςιιαπι ρειιιειΠιιπσε· πω:
ιπιίοέ:ιπτιιτ, ιτε.,ντ Με εοπτετππεπεπε ίιπτ , ειιπι Μετα. πωπω·

ίιτιιτπ Γεοριιτπ πιιιιΙαπει·ο.πτ ιποοτππιοάι. Οοετετιιιπ οπιπιπο ίἱπεε+.·
παπι πειτπιπιπ ε!ιοιιτιπι ΒιιιρΙιεειπ εΧπιιιιτιιι·ιιιπ τωτε-τΡωςιω πιο
ιπο ρι·πάεπε8: ρετιτιιε Με” . Εκ $ριιιτιι νιπι (τιιι:τιπιιιε οπτιπιθ·

ι·εέτιθεο.το πι , ντ τοτιιε άεθ:18τει: ι ίπ ιιιιιω επι Τ:ιι·το.τι ο.Β:ιιπι1επ-ι ι
ό.0, :ιτττΠειοεείερατετιιι== 5ειΙ νοιειτιΙιε νιπι δε διιΕρπιιι·, ιετπο.πεω
πςιιαιππριάει , 8ε τιιιιεΙειπ εἐ εοριθ. , κιτ ει: πω νπέι πωπω Μπι ι
νιΧ.ίειπιάι·πεππτο. εοπετετοπιιπ $ρπιτππιπ, πα: εΠ··ρατε·οιπιιε- Με

ειι:ιτοτιιιπ ν-τ ι >ικ1 ε 96 (νε οπίετιιέτππτ μπι πω αιτιάται, πιά-ι

ΒιιεΙιπισ.είϊνικΜπιπ ι6) π:ιοεατιιι: τ

- · '

6 ό·
τα ·.

=·.57απ·=ι»›· : εια
α

ο; 7

.

Πέβπατίο .3`σρ:ἰυ›α·, °

(Σταά.)
να·οοΙιοΙΙο ροΙΙΙιεΙΙΙα οπιπαιι Γεπίππι ίυέπεπε αΙία.
ειπτυπι ραι·τίουΙαιυ_πι ΡετπιΙΙΙΙοΡ ντ ΙΙιποΙιεΙυπι πατυται·υπι έκαψα
Ξπποεοίεαπτ·,_ Ειπε εΙΙ·, Η , πια πατυι·.ια ου Ραι·τίουΙαι·υτπ εκιΙΙταταπ
δαραυι:ΙτατοπιάοΗτε&υπτ Μπα αΙὶαιπ ουαππριαπι πατυι·αιπ, αΙἰ
ιιυαπάο. αυδΙ:.ια,

πιυΙτὶρΙΙτατε α ι:οπίοΙειι.·ια παπτ.(Βοά επιπι

ΡαιικΙΙΙυπι ατ8ι·:πτι ιπ παπι ιιιαΙΙα. ιπυοΙυατυι·, ποπ εοπτιπυὸ αι·
εεπτἰποτἰτἰαιἴυΙαΙατα απ, βουιαοπι.8ε· αι·εε·πτυπι αιΙιιΒοτυτ, επί

ακΙΒιια αΙιοιια ουρά ΡαττιευΙα_ρεττπιί‹:οτπτ . δικ: ςυοςυὲ ίπ οοτροτἰ-·
Βυεπιιωε_δα ΡΙιΙοέπια ταπ:τιτί δε 5`ριτὶτυπι εοπιροτἰιτιυα Ιἰοὲτ πα:

Πιια:τυιπ ίἱτ ΡΙιΙο8τπα οπιπΙ ΐριτίτυί;!αευυιπ1, που ρΙ:ιπΙΙΙιτπθ: ποίε
αιτυε Ιἰτ 5 πω. αΙ› οιππΙνο_τοπυΙ ιιπἐ Ιι εστπατΙε συττυΙα , αυτ

δαΙο νοΙ`ατΙΙἙ, Μπα. Ιιπραιό.οτε ίοτταΙΙο ΕξοΙΙοϊΙπτα τἶοε οοπτεπτΙο

άοΙΙπιρΙΙεΙυιπ πατυτατυπι πυτπετοΙΙΙΙυαε πι μπα νπίυοι·Ιιιπι αε
ιιυε ττΙΙιυατυι·: πι ΙιείΙοτπα ίαΙιαττ ιΙΙΙΙεττατΙοπο νΙΙυε «το , Μαυτο

απο, ία: Πατυαο υπποΙρια , πια Α&Ιυα 5ριτΙ:υπι, 5ιιΙρΙιυτ, δ:
5αΙαπ ,ι ττΙαΡαΙΙἱυα Τεπαπι , Αουαπι, δ: 5ριι·Ιτυιτι ΡπέιεΙυπι :
ειυἰουε ΡτοαιΙ: .άιιΒΙο ΕΙαιιαιτί ποτἰο εοπ8τυοι·ετ , αυτι εκ ΙΙΙἰε

Μιιιτυ:πι αοαΙ€Γοατ :· πιιατυοτ αυτοπι ταπτυπιπποεΙο ΕΙππιεπτα οιπποε

αθι:ιοΓευπα

·

ε: Μα υπ 5Ι_ ΟοπροτιαΜΙΙΙ:ι δε ΕΙαποπτοτυπι ποτίοποε α τοπικ Ιρίἰε
πιοπτιε ορΙΒαοαπΙΙταπαιπυε, δ: ιιιοταΡΙιγΠεἑ, .υπ αιυπτ , £οπΙΙ
ιΙετοιιιυευ ντΙουε ΕΙαιιοπτιαοπυε ρτιπιυιπφιαάπιρΙεκ ςΙΙΙϊαε:πτΙα
Ραειἰτιπ :ή -ΑΙΙαι πὶπιἰτυπιραι·πουΙα ιοΙιυυαεπατυι·αε α8ιτ.ιπτ , ία;πο
ευπιΕΙΙΒοουθυποππτ, δεραιιιΙΙοεπω ΑΙΜ: ρα·πιιΙΙαε αρρτοΙιοπ
_ο;Ιυπτ ,_ δέ εο€έιτοπτι πι: άιιΉυ:ιπτ ι ΑΜ: ίαοΙΙα Π: ΡπεΙιοπτ αιΙ εο€έυπ
@τα ειπα τεΙΙουΙε ;_ ΑΙΙ.ιε Ιοουπ1ΙΙΙΙ5 εοιππιιίοοπ , απ: απ ΙΙΙΙε σοπ

τΙπππ -, αεἔτὲ ρατΙυπουι·. ΗΙπο ποπ :ΜΙ ςυατυοπεοιπρΙοκΙοποε οτί
τι ροΙΠιπτ;__ ειυφ.οπΙιπ_πατυιπτ τα ιτιοΒΙΙἱ_τατοΔΙΙαε Ροι·ιπΙία:πτ , πιο
πυΙσΙαπ ίαειΙαιΙΙια αυτετπἀΙΠὶειΙΙια πιιίπαιτυα ΕεακΙυαε @ποια-ι ·

πω: πιο πατιιτ.ιαιΙπι ΙιαΙιοπτ τοΙΙουαεεοπτιπαιπΙ., ιρίειαραπεα εΙυαε
5πίροι:έεωΙΜΙιυυπευτ , ουακυπιυΙτετα εοπιρΙοάπτυτ αιε·, φα Βι
ι;Ι.ΙιΈ α αΙτα·α εαε , αιμα εΙΙΙΙιουΙτα αιπι τοΙιοιπε πιιίι:επτυι· , δε ασπα
:επτα ΥαυπιπΙΙΙ ια.αά ΡΙιγΠεαιιιετιιτΙπιατπιαιοεοτυι·,πίΙ :Ιατροί-ή
[υπιυαρια:οτ·ιεοεαουΙα: ()Διαρωμι;ςτ αεΙΑττοπιποπθιΒίσπυπιπ ΠΙ,

ημ:1:ιπΙΧ1:α81ι.πωΙΙπΙυεπε , απ ίΙιπρΙιοΙοτυιπ. πατυιι.ιι·υαιι ποτὲ·
παπι ποε.άαΙυατ .. 5ΙιτιρΙΙν:Ιοιτυιιι,ιπουαιπ ,› που οίξι11Ιππε ρα·ιπι- -

ΙΙ:ΙοπΙεΙιαΙιοπάυιπ, ποπναοϋπιΡΙΙ:Μιπαι·υιιωΙΙιΙΙ . ρτοι·Βιε [ ποια.
Βοίἰποπιε
ευπι.ο:πιπιάΙΙα.Αππε.Ιαοοππατε;
καπι
'
› αάπιιιτοπτιυπιι_
Υ
ποίουο

Ωπ«Μασάο @Με ατεεπἔατω, ·

ε'-δε
η»

ποί.ππε εοπΜτικιπτ , [Με επε Ροποπτ ΡΒγΪΪε.κ '·εοπτετπΡἙετῖωἱ `
Ιοεπεο τω Ρππεἰρἰε -Αετίιτε 8τΏεὶιάεδεΙειπ', δπ·ΙΡΒ πτέετπιωεβ=μ _

ήτιππ , Με Ρεϊἱἱυε Γήπάε.Τεπ·ετπ, ;Απυε ω, ετπυε $ρὶτ1τιππ`Ρτἱ.
ΒΜιππ εἀτπἰττεπτὶιιεπε εκπτιπιο .·π:ϊτπυιοετπεκ ντποῇἔεπετοἶο , Ή..
με: οεπόυππι ιὶπζετετοτττπ νεΒετετιεο!ετοπο, "η πιπππε Με με”,

ς ποοεοππεπάπιεπι Ρει·τετπ )- 2ίερετεεππ ΜΒετι ροΙΤυπτε Νικο ?Πε
Ηπετετο νεΙε , τπππο ξεετεεϊττπεείπο-, εποποετιπ νὶπιππ τη τω..
τυιΜτεε ε!τεε ›, πιπουε ὶκπροἴἱτἱ ίῖπτ εΙεκποέείτοΉτετμήππε (χω

Με εεεπτετὲοΒΙττπᾶἱε , εάετοεΙπειιιπ ΜετΞε Μπέττυ: Ρωεω πω.
τττπε: .ὸεὶπε!ε επιιτετο ΚεάρτεπττΞ δ: ΨἔεπτετεΙοτεΒεΒεΒὶΜ

ΡπΙεεπ1ε ,. τίποτε τΙοτπ πεπεπάετιι;ι· επΠππ!ετπ· “επεΠι ΙΙππωσ “ΜΒ
παπι. 'Γεω με: Βετοττεπι, :ίετιιετπ18πιε Βι·εώ·οοε, όεΠΙΠετεείεε=
εεε ε!εΒιιπτ ο!ειππ ρἱπ8πε. 1)ειπιππεε Όερἱτε Μοττυο πεΒτΒὶτπτ

Σ5εΙεεΐπίορωε81πετε, ώεετετιάο,π!ττεπάοε ·&εοεειι!εποΙο . Ετ

οοτεπτο5εΙε , Η ρπΙετέπτε , πποπ ίοι·τεΠε ι·είϊόπωπ ίιιετἱτ ὶπ (Με
τε Μοττπο , εΒίττεεεπε ,Τεττε τεπιεπεΒἱτ-.' Ατ δρὶτἰτιππ Ρτἱ8έὸιιτπ

εεπὶοετε ἴΡεᾶεΒὶΙετπ Ιερει·ετπιπε 5ΡΜτυ (ῖεΙὶόοππΙΙεετε <ροτείτε
ίἰπ ιπάειπ 5ρὶτἰτιιε ΩεΙίτ.πιε σο επιππϋοπεκπ δρὶτἰτέὶε ΡπείάΞ εο8ἱτυ1°
τἰπΙἰπιιοτεπι, εΗοπτύπ ἱπ ειιτεε εοἱεπε , πὶίἰ ίοττε επιπ πιππστε
:ιππεο ὶιιπ8ετετπτ, ίε οειιΙἰε ίιιοποεετετ. ()οετετίιιπ δρἰτἰτιιε Μ·
ΒΜοε ε1ΐε ε11πιιοε πιειιτίεΠοεπ νΜετιπ , πιιεπάο ρεπετιεΒὶΙε 1ΐτἱὲ
πιω εε!ιιπτ , δε ποεπάο τ:επεπε εΙἰπιιεπόιιι εποε ε:: Έοπτέε πω:
1πρετ ρπἰεΙετπ επιιιτεὶιιίἀεω Ρ.!επειπ εεπιέτε ιεξιἱΒετετ , ντ σκοπο
ἰτὶἔἰάὶοτΠτ , .πιιειπ-επιτε ἱρίἱοε ΐοπτἰε , ε που πείοιπΡτε ·εωεε
πεππε επππ εποε τε;επτ τεττε ρεπεττετ επ οοτρπε , ποσά ίτἱ8ε€
ἴεἰτ: επ προ» εΙὶε τεπιποτ πετιιτε , πιτειπ 5ρΕπτιππ Ρτέ8τοπεπ
νοεο.··

.

ε'

Πωσ!. Νἰίἱ Με εποε τεΓτἰ€ετετἰο εοτττἰπ8ετετ·ε1£-ἱτπτπἱΠἰἐ”ΡετΪ

νε!ἰε ροτοε :ιο εποε εεάεπτε τεποπΕπι€ερετττουΠε , πιιὶοιιε 1·εξεττε τ
πεε νείε εοπτεπετιπ· , εππε νππ εοπεἱρἱτ εκεπ:επτΗ ετήοτεέπ Ττὶ4'

ἔοε8.τ€Πτυω,~ νΞΧὶπτεΙΗΒὶ Ροτείτ , ποοαποπο εεὰεπτἱε εποε ω·
8πε , εποε 1επε ει: τεππΙΙιππ ειππ ίι·Ε8οτε εποε ἱπρπἰεΙε°πιἱπεΙπίεε,
ετ8πετε νεΙεετ πιιεπτετεεπ ιτεεείε επτεπίετπ; πιιεπἀοππἰάειπ Μποϊ
τποεπ νΙττπτε ρτεεώτε ποπ-εΗετὶΙΙε εεάετπεποε πιιΙεΙεεπε ; πιω

επππ ίπ8είεεἱεπὸίνἰτεε ετΙιτεκτπιοτιιΜΠε Ε· ΡετεπεΙππι οι φώτα
ίτΞ€ὶὸε5 ρετττειιΙεε ( ππἰοπε , πιπε ἴτἱΒὶὸετ ΗΜ, »Με εοπιπποπετί
ποπ εοπιιεπὶτ, .ππειπποπτοουπιεεΙΜε) εεΉπρετπζεεοεπτὶεεπιιε;

@θεά πι νείἱε μποτ επεὸ ,' -;-τε·ιε;τ ετπποεΕ1ε·ντεεπτεοπε;οετιπιτττ
πι:

2

-

,Ι80
δξπαΜ2ίο .Τφτέυωι .
:Η εςιιαττιἰρίἔω νο.ΐο εοι·ιτοπξιτΞι άειιοπωιτε ΜΡιιΙίυΕ ςιιοτάυϋΓ,
πο ηπα αι ατε ρ€τειιιτἰτρ Η απ» , ὶιιιἱειτα :ιΙίςιιοε αΙτοπι εἰιι -

-·

ἐστι ρΜ;ιΙσε ροτοε άΞΙ:ιτ:ιπάοε. €ξιιιιιτυπι :ιιιτεπι α! ΙπΗτιιι6.πιάσ.ε

|

ρειττΞειιΙαε ΞιιιιαΙἰςιιοτὶε ακΙοτιτΙε πωπω , τεθ::ιιιτιιτ Μα!1εοτυππ
ΕπΧβ:οεΙια, δικ ίἱτ εοπτἰιιιιατεὶπἱἔατἱο ρι·οΙιιακΙο πιοιπιΒιιιπά Η
Πιιοτε ς::_ ν:ι_ίουΙο ρι·ο!›οίἔ:ὶάε έιιεΙΙιιατά , Βιιὲ Ετ ίΗ1ΙΜοΙΕιιω σπαει

ΞΙιάι ε1εεΞάειιτε Ιἰςιιοτε ω: 8Ι1ἑτιιτπἱο; Ροττὸ ίάσεω τοπτἱπεὶτ ,έΡω
Ια ςιιὶεἴοατ ,ε 8: ιιιοιι€ατιιτ «μια , ω: Ιἰἱπιττἑ. φαω Πα8τι:ιτιτεω απ»
με;ιςιιτ ΡΜε1ει; Μηιιοό ορτἱττιἐ ιιὁτιιιιτ Βεπιειεὶ ΙοειΈε :ια:οΙα, εμΗ
ςαετι:ιτςι;τΞ ΓαιρΙιειπι ἰιι8:εὸὶειιεεε , Ιει8επειε νὶιιο ρΙεπιπε ΙάιρΙ:ιοε Μα!
[ἰ .πω Ρε:ιςΙετε ίἰτιωπ ἰιιττΞι φωτο , δε τειιιὶ8ὶΒιιε ίαιρΙιαιτι εμπι
θέΕτιιε, νἰτιιιπι τοΕή8ετατιικ: τυπο ετιἰπι ΡειτΙτετ :ιςιιει ιτιοιιετιιτ ,
& τετιιιὶΠἱωοε ρππἰειιΙ:ε ικΙικο Ιο.τΜ Ρετιιιὶίἱσε δΡΜτιΈε πατα»
@η ΙὶιΒτἱΙἰτατε εεπιιι1:1πτεε ρωεττατιτ μ:: νειίἰε ροτοε ὶτ1 νἰ
φαω
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Ε. βοά. Αε ω Ιιοε ειιιἰὁ€ω ιπἰΜ νἰἀετιπ ΠΙειιτἰο ρτατοτειωάυπι ,
ηιιο;1 πωΙτο. ΜΒεπιιιε ἀπὸ. εοπττοιιετΠειπι , δ: οπιπἱιιπι τοπἴοιιίὶι ;
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8/]αιιτς Ετἰ8ἰὸ:ι Μπα νατἱοε 8τ:ιάιιε ΠΙΒοήε , ειπα! νε ἱρίιι νὶω-ίιιαπχ
ςκε:ς€πε ἰ11 ΜΜΜ ἀαἱυεἱτιιτ: νἱε @και ἰΠ:ι ίτἱ8εἴειεὶετι‹ὶἰ πα: Τει·
Μ άειιπιπιτ; , πα: ΡΙα!ε8ιτι:ιτΞ ἰιιίῖρἱἀο αΙΒιιαιά:ι ε!Ι , ΓαΙ ρπττὶειιΙὶε
πιιιΙτο τεπυἱοτἰΒιιε δε Ρπευτικιτίείε, ςιιαΙεπΙ αιΙοτε ΕΜΗ Γερειτειιι
τω, (ιι!οόΠα ΒιιἱιιἴπιοόἰεοτροτἰΒιιείἱἱΙΙατἱ Ιπιτ:ιοτεε ἰ8ιν: 2ιά+
ωοτο.ἰ:;ιιςεπε_, οπιιοὶ·ίιιἑ ΒιειιΙτατεάοΜιιιιιατυτ, 5 ΜτΠπιε ΠΚ

;τιζτιιιιι ΗΒΜε 8.Βτερήε ὁ; (Σώστε ; ὶἀ€ο€1ι1€ ΕΜ ὶἱιε πιιιεοἔ
και εοπττ8.Ι1υπτ , 5.τεΙιιε ριπτείειιτιτ , ε1ιΦ.πι .εοπιπιιπιἰε παμπ.
όεεο&:ι._
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Μπακ ΟοπίΗτιιτο Βοε Ρτἰπεἱρἰοτυττι ΡΗγΠεοι·υπι πιιπιετο· ,
ςιιοτμω ΜΜΜ. εκ ςικιάεπι ιιιιαΙοεϋ πιιιτιιο.πιιιτ ώ Μ, φα σαι·

[ῇε-ίὶιβἰ€ᾶα ίιιικξ( παμε οιιἰι11·δειὶἰε·τιιιτάδυΙρΙ1ιττἰε (]οπιττιιιυίσ
Ρτι;μίςτετεε οτιπιεε1 εοπικέηΒιοτ· ειιὶοιιιηιιο 5ειΠ ,αυτ διιΙρΙιιιτὶ ,)

0ζη:τμφωυμι- εΕΕδρἱτἰτιιπι ςιήάεπι διιΙΡΒιιτΞ , ςυειίἰ .οο8ι1:1τε πει
τιιτιεὲωρτοττιΡτὲ εοΙ1ωτετε, ει: ποκιΜ.ΒοΗΕ·δαΗ τοπιπι1ίεετΕ; ν@

όοηιμε τιἱςηὶτιιιτι 5ειΙεπι, . ειπε 5αεεΙιατκιιιω Μεάιιιιι 5ρΜτι:ί νἰζ
ιμὶ ;ὶ;‹: ΙἰΒεςα;ο·εψ οπιιιἐ ρΜοξ.)>ωετε, εεεπΈ άϋίοΜ,5ρΜτιιπι ιιιι-ἐ
της! , εζητηρμὶνὶιιο :κώΙ€ιτυι·, ίσειιπ1 τωιετε ρΙιιτὶπιειε ΓιιΙΡΙ1ιιτοειε
Β:μφει;Ι:ιε, αμρβεμφωεπι τοιιεὶρετε ροΙϊιιιιτ ; παπι ντ υοταιιὶτ

ΒεειμηιωΙΙΒ. ;, ;ΤγτοςΞω ()!αγω.αι π.. βοά Μπα· 8ρί:·ίαιωθ
ξωσ8ασ σἰώἰἐΜιω ά η” απόσα:
;( ραιτιίιπι ίοὶΗοοτ φεςιιτιτ

8Ρια·

.. `: _

-&:Μεάο άτα:: αεια·Μετατ , .

Η ί: επ. -

δρ:::τι1ε ΑΒυτ:τ:α::τεε, τ:ε:::τΙε αΙη δρ:τ:τιιε (πω: παταει:: τ:ιίΪοΙιι:ἔ

τι:: :Α ίεευ::: ταρ:ιι::τ ίιιΙΡΠυ:εαε ραττ:ε:Παε, τμιαε:::ά:εατ:ρίε Μο:
πο:: :::8:ατυε. δ:::ι:Ι:τετΓρ:::τιιε, ί:εα:·εατ Γ:ΠρΠιιτε , αφ1εε:αε:Π:..
:πε ::::Γεετιιτ, ίεε:δε Γαε:Π:::ιε αι:ο:ατ; 1: νετὸ α::::::ίτιιι:ι ΠαΒεατ

ίυ:ρΙ:ιιτ ρ8τ ατμια εο:1::::Π:::ε :::::ε:ατιιτ, αΠααα::άο τιι:Βατιι:· Π
φωτ, δερταεείρ:τατΠ:=δ:ΠρΠατέ ::τμ::τ!ε::: :::::8μ:α δε ο:εοία Μ::
:αι:ίεετ1τιιτ @μια , :ΠΠ ίσττθ ::::Β:ιτα ί:::τ δα:ε- ( :τἰεὸ απ:: ε:::::
Βε::τ!ωτι ε:: Π: Πτ1ιιοτε οΙειι::: ε:: Πε::::ε αυτ α:ο::ιατ:Βιιε , ::ε :Πρετ
::ατετ , -::::Π:ε:·: απ:: ::αιυτ:Πο ΓαεεΠα::αΙΒ:::::::::ιιΒεπτ Μεά:ε:3 δε
ίαεε::ατι:::ι , νΒ: οΙειια:_εοωΒΠ›ε::τ,τ!:ΙΪοΙυ::π Πςιιο:ε) δα: ει:::::

Πει:: :τι ατμό ίοΙιι:τιιτ-, τω:: :Παω εο:::::::ίεετ Ι:ιΙΡΙ:ι:τεαε Ραττ:ειι
Ιαε-Ι:Β:εο:::ι:::&αε: τ:ι:επ:αά::ισάι:::ι ν:ε:Π:::: διι!ρ::υτ :::εά:ιτ::ι :::
: τε: δα:ε:::αττμιε δρ:-::τυ::::ΙΙοε εο:::ιι:18:τ, τω:: ντ::ςιιε ατ:Πεετεατ,·
ντ::ιά:εα:ιτ αΠι1ιια (ετι:ιιί::ιοά: ε:: Τε:εΒ:::τΙ::::α) ε:: τιι::Βιιε απο::
ρτ::τιιιτα εκτ:ΙΙατι:: οΙειιι:ι Π:::ρ:άι:::: , ο:: διι!ρ::ιιτ αυτ: δρ:τ:τιι π::
Πιιι:: , εΠε:ατ:οάο::ε, τ1υοὸνε:ὸ ροί:ετ:ιιε, ώ Μετα τω:: δι::
ρ::ι::ε εο:::::::ί:αι:ι, ίοετο:επι :ετ:οΙετ . Ι)ε::ιιι::: δαΙεπι Τε:ταε α:

έ`τεεοτι:ιι::Β: , α:8ι:::ιε::τοεΡτε:ι::ε; &Ιαρ:άεεαταιιε :::εταΠα :πο
ό.ιι:ιτ, φαω τε::αε:ν:::ει:Ιο εοΙ:αετεα::τ Τετ:·α> δαΙ, δτδιι1ρΠιιτ ;'
ειι:ιιε,τε: εΧρε:::::ε:ιτιιτ:: πο:: νιιΙθα:ε Γιι:::ετε Πεετ ε:: (ῖοΠοΒατ:ο

:πε , Ι: ε:: :::εταΠο αΙ:τ:ιιο δΡ:::τιιε αε:τ:ιιε εάιιδτιιε ::ιρετ ()αριιτ Μο:
τιιιι::: εοπττ:τιι::: αΠ::::άατιι:: ::α:τιςιιε Π: (ῖαρ:τ:ε :::ο:τιι: :::εατιιε

ρΙιιτεε ν: Πρ:: αρε:τοε Παω: :Πε ίαΠ::ιιε :τα Γε :::::::ιιατ , δε :Παω
τετ:α ατότε εοιπρ:εετ:τιι: , ν: Ι: εΠε:ε:ιάιιε :τετιι::ι Ει:ετ:τ ίρ:::τιια αι::
τω, :αυΙτὸ νεΠε:::ε::τ:ο:: :8::ε οριιε ί:τ .
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-

·

β:ατ:. νε::ι::ι, εντεΧατΙ:ο:::ε::::τ:ιι::: νεί::Βε::: , :στα ττ:α :Πα
Ρτιαε:ρια, :μια Αθι:ιια νοεαε δε (ΣαΙ:εΙα , ειι:::α::: ρταεε:ριιυε Ιο
::ιιε ττ:Βιιε::::ιιε Ετ, α:::Β:8ο. (Έα:::ιι:ε ε:::::: ΠαἔιιΙαεἴρεε:εε·ΐο:ᾶ.
εε:ιετ:τ εο::::::ι::::ο::ε απ:: Μ:: εο::ίε::τ::ε Με εο::εεάαπι , αάεὁ

ντ δρ:::τ:ιε ::οτ:ο (τμ:ε::ιαΠ:::οάυ::: δ: δαΠα, βε δι:ΙΡΠι:::ε ) α::
ρΙιιτεε ά:Πε:ε::τ:αε ρεττ:::εατ, δ: αΠ: αΠ:ε δρ:τ:τ:Βιιε ρταε::ε:ιτ ν::

ττιτε Γε :ρίοε & εοετε:α εοω:::οιιει:ά: , ατηιιε :άε::εο αΠ:αΙ::ε αι::
τ::οτεε :::ιτ , α:: :Πει::::: διιΙΡΠιιτ:Βιιε δ:: δαΠΒιιε εο::τ:::Βατ: αει::
τατε τατ::ε:ι :πε ροΙΤε ν:τ:εο , ντ:τω: -δρ:::τω , α:: δαΙε; , :τι €ει:ετε

Πιο ταΙιτ::οτεε εε::ίε:ιά: ::::τ. Οξια::άοςι::άε:τι ;- ί:(Σα:οτ ε:: γ::τιιε
:Πα , · αιμα:: τ:::::::ιιιε :είε αε:τα:ιά: , 8τεοετε:α εο::::::οαε:ιά:: Ιο::8ε
εεΙε:ιο::α8:τατ:ο::ε ε:ε::τιι: δΡ:::τιιε :πατατα ω: νοΙατ:ε: , ερθω-δα

Ιεε , ει:: ::οα:::Ι:εκ δΡ:::τιιιι::: ::ορ:οεε ε:τειι:::Βιιε:ιτ:ιι::ι εο:1€2:τ:0
:το -

μάζα.

Δ., -Β2$τωπίσ δερτἰωη., ¦ -

Υ

νοΙειτΠεε ἰἰρ;·Ξ νζάςξμ:ιχτ "απο ειΒὶΙΙΙε :μβτἑρὶαητιιιπ Θ. ίοι·ἑ ταάο2άξ
ςιιειρΙαπιβειιε ἔ1σΒιι1ιιεΡΙιιτὶΒυε νείὶςμιΙζ,ε ὶιτάὶετὶε , :πιτ ΓιιβετΙε σοι·

;Ιεἰε ίτε.8πιεστΞε εοτιοεΧιισεΧ :ιΙάΙΠωέι, ειςμιὲὶ επιετ8ίτ , Οοιπωι νο
τὸ, Π.Αα1ια δτγσἰεε , φα Γιαπ 1ἰοὶιιοεςἔἐξμὶιιζι_εφιιίε;ᾶηεω απ”
5Ρῖι·ἰτὶΒι;; ςιιἰΒηΙἶιῇε ν£Ι1€ΙΙιει1;ἱ0ΓὶΒ11;Μ]Ως;ΒὶξΒφἔ:1€1ίστεε Παπ,

Ωω 1ΜάΙΙαιτι ·στοέ$40τ 0- :ιαίο!υφω ωΑνΦυκίαι>ένε 00ΠΠΙΝΦωο·
1°:ιητ6:$1"ζηβξ;:]Ιϋ2. Με εάωΙΙΒεημερ1ζημιπάομτ;τΙ 3 1η :1ιΜοιιιτι ,

ΥνΙ›ὶ ε:;;:ο9ιιέτιι; ί:ιοοΜ.ι·ιιιπ, 1ιτιπιίττυπτβαρι.ιω , εμιτ:1:ι&ςωοττι Ροτ
·ςεΙΙιιτη , 8ες(τωιω Με έΩ: Γιισεἰ ΞΠἱυε ΈετιιοτιτΞε) ΡοίΕεκειιαιυτοω

Ροτὶεωοτεω=εκτταϋιι:ττ Βοπἐ ασθιιετι».6; εοσώπω -ε Με Με
α16ιι€υάυνα-Μ Με. .ΜίΜωεω Μασιιεἐ ἐπεεω- εαΜάνω , Φ
ε1ιιοβ :ηη Ειπε τἰιιιιΙιιιτιΞἀει·ἑηειβσ,ιιρῳνε ορο @Με -ὶ;ι νεροι·επι
ρϋς:ιιτιπε @ή :εΠι;ιιιιιε είΤ6τω 1Ώἔἱοτ1ἱεὶΙΙὶιι5 οἱιιὶΒιιε άΜτώιιοπόιιε,
` ι1:ιτταιιξςρΡετατιιπι ΡϊΞἴ€ᾶΠ8>ἱΠΕΒΙΪ€ἱ8 εωίιιίάο.ττι ἱπΪοττιιτιὶιιπ1 , @ιό

τΙυττι άτα ίυρτςιηιιφ -νε.(ίε ΙειΒι·ιιιτι ιιείςΙο 9ιιΜ ρω Πιο πωπω Μ
·αιικΚιε 28ρτες , ωίμμάετη ὶιι 1ηιωτοωάΙΙιιιτι ίετιιοπτεπι Μπιά
ί1τ ) δι @Πωσ 4ωιωω σα εψ,οΠὶἱ›μεεει:ο : Ξό._ηιιοά ντάεμε που

ρτοεΙϊΜίξος ςμιὶΙὶΒα 8ρἑτἰτιιε ©τΙ:;ιπ ἱΠΒΔ1τ1ττ1ιιτι18 . 4 Εκ φιἰΒιιε Με
ΡτοΒ1ὸάΙ1.τοτὶτιίεττὶ` αεί! -, ηπα! σ.αίοι·ύτ 5ε.Πιιω, ε1ιιἑιιιι 5ρἰτὶ
τυ.ιιττιε:1.Ιοϊ.,~ΔΔ |

~
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ΜΜΜ -ΒμρΪ€Χ ΜΒἱΙὶτπεΡτἱηεἱρὶβ (ΒιΙἰἀΞε ἱη8επἰτσ. ειττειιὁοη
Φ. ώ: . 7ειΙι;επιίρεάειτ ροΠάοικιΜπ ίρωτι:ά εΙσπισητα.τΞ , μοιιτέιιε
το. ίιι;ιι:ι_ηι,ιοὸςι1ε;ίρεεὶεω Ιειιἱτετετα Βο.Βετ0.4.ιιτ Βτειιάτατεπτ; ει!
πετει πςίρ·£εἰτ £οτροτἰεπιἱίἱἰ εοωραθέατκπ1,· 1Μπιειω σαι εκετωπτ
2.Γεειπάοτπ16 αυτ: άοΓεεπάεπάο ) ; ΜΗ Ρτὶίιε ωιττεὶ Ιοειιω ΙἰΒἰἀὡὶτιιττι
άατΙατρ; ίμετάμι;; [ιιΒΙμτέὶ επίπι εΧτοττι.ἰ νἱ , Π1Ιοειιπι ίυ.ιιπι σουπα

ὰωπ ι·εάά, ςιιοειάθε:Ι ροτείΙ,· νΞὲ-,ὶΒἰςΙιιο οοτηιιΙοίοιπιτ : ηπα

Ρ1:01:τ_ετριοτιι5)!!αΪε&υρ 1η €1Ι1ἱ€τ0τχι η:ιειιτοε ἀεΜΕαω@ΜΒΜ ποπ
8ααβί.οΙμτξ> 8;_!ἱωΡ1ἰε1ι;ει· ωιτιι:ειΉε, ίεά ταπτίιτικ εοπιρετατἐ , 8:
22 ΙιγρστΕκΠ ;. 5τιειχτιςιιε1 ύφε1· κΪἱ11τ σ.ΒΠταθο. ποπ ΕιέΠει:ιτ ὁ. 1οτο Κ·

ειιιιάιιπι ιπ:ιτ1ιτε.πι ΠΜ εοκιΜεικο, τιεςιι::- :ιίο:κιάετε 6, 71101110 :Ιε
ίεεπάετεεοηεκπτω . ΑΙτ£τ;ι-1°τιοἔ›ἰΙὶτ2.ε αἱ εοτροι·ιιιιι τοωΡεαι6ο
σας; ὶιτΩὶτιμ;εω;ιιοιι Μ Ιοσιιπι , Δια ο.ὰ πι€ἀἰ11π1 επειιωΜιπε πάτε·

τω· , ,ω τωιτ1ιωιποάο_ο.61ιετιιτεε , τ;ιιειεναπωφ.ιοάφιο ΡτοΧἰπιῖ:
:ιτήη8ζ;:_ -!ϊεπωι ηοαίιιεπἰικ Ιρεώεώίρειτεε , ἴ€ἄμΒὶιιἶἀ€πι ΡΙ:ιτιδ:
“ πωπω. Μάϊ $υει·άικΒιιΙ6$ Μ ΓρεεΞειτι αισάεπι νΙτέακιω ρεκκ1τιω

“Β ΠρϊκίαυτΪ€8ἀῖτ1οΙιιΙπἱπ6ὶτ€ιιτ-, ηιωτοιτηιιοτἰοιιεἰιιτετ Ϊείι:

Φ0ΜΜ0€ατιτΠω ›π5Μ1ηιιΙρρο1σωο1ιιωπά·ρεποψ::Φω ) 094νθ
Μο:

--

7

@ΗΜ

.

.ῳωωιω @ΜΚ πεσεάιθΜΜ ,

.!88

ηυω'ποιιιέω ε:οπδιι·επι·οο ε:: @Η ροεπι1ΙΗοιΡο ·ραττἰοὶιΙαι·ιιπι. μ·ο;Γιιε
Βοπ1ο88Π€11τ11Π1 , ειιπιώεω ΜΒεκτυτετιεπι , Η οπιιιεε ΦΙΙιἰΒί-ΕΕ-·
τσκ :Ϊ Ν:παπι · ιιιιτεπι·;· ω: ἶἰ-ΙΙαπι νοε:ιτ Φωτο ΗΒ.2..εΙο Ντιτ. έσω ·
· ]Μω·έκ ὡψτυιιἰεἰονσἰἰἰωιι»ι υΒρυ:·τακί:α:πωεω°ωεω ιιἰΙιἰΙ 2ἔὶΙΞ
ΜΗ απο ντἰΙἰτειεε αοοωμάαπω @Μα ΈτιιίΕτει διίἰιιἐ αιιιΕϊ τιιιἱά ΕΑ.
εετεχ Ιἱειιτ·`Π€ο°>ὰΪΒ:ιιὶπι εοφ ώ, ἰ;:ι ειΒΒοττετ· εὶΝειτυτωνς «ιω

ντίςιιεώΙ :ιΙἰ-ιι‹.ὶ ώ ρτ;ττετ Πε11τμ ὶιικτ:ι καιω εκἰἔεπτἰεεοΡοτε.Μ
τω) ΡτοιιΙὸ€ιιτὶᾶ;· ειπα οπιώεἰπ ιτιιιιιε!ο! :ιἀωἰτιἰΩτειιιεατ ὶᾶοὸ-υ5.

«Μ τιιιΙΙα.ίειιΠΒιιε σβἰῇρἰυπτνκ·ιτιοιϋεει:8εμπεπτε· ι ηεςιιε-ωειιτϊ
π11ει-αΡραι·στ ωοτὐεωντἰΙΙτ;ε3μπ1οτιιττκ ιιἀΒΞηιετε· ποπ ιὶεΒοιτειιιε ;'
ιι1α$νέ Ίιιοέιμτι 4:11:11 βἰοετοτιοΙσςιιειτῖΙὶΒΡ χ: (Βίδα " ΝΙὑ!ἰ° Μπι- ι:$$!

.

_24::ιπέιδπι ΝαύιΙΜΜ ;: Μπι υιἰ!ἰπκ ε. “δίσοβί22ματ1;ΜοΠ_αμΕηπα·
Μπάσο· ίἰωἑ·Ιεε”ΙτεΒΒτιτΨε;τὶειιΙαε ,- ιτΙΜ;11© :ίοι·ωσητείεαιψ Μ:ὸ

μϊ

ικε·εφ1:2 άεωΙΙατοε , Μετὰ: οΙεει ΟἙιχπιἰεαϊ σα: $ΡΪτΞ€ιιεΞνΞΙιἴ, απ·
ω; ίὶιπρΙἐοεε Ιιιιἰιιίτιιοκ.ὶἰ Ιἱςιιοτ‹:ε εοπιιιιουεοτι1τ.9 1ζης3ά Η ·ρ1·οΧΒ
Με Παω πατατα ίΡβ€:916:άξίΐξτιΣιι€68-1 Παεαϊ Ιόεω·8εειω 5 Βιι€ π!.
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Ράμα 8ειιεω μ:τ1ηεειιιτ ; Έειω- ειππινσιΠτ:ικ :Ε1Ξςιι:1 ςο11ήϊι€ξι·ε=Ρομ
τεείἱεΡ€ιτπιἱῖὶἐς5., εειτἔιιϋεἱἱῇϋτεπὶειιπ: αυτ· ΐπο!ωειραπ:·χ ᾶκιὐ`Ρ€ΡΈὲἐΒιιτι

κωέατωτι μαπα ὸἰιι6τίΞ@β2τάΕπ1Μ:4τι:ωμτεοΜΜε-ΡεοΡ€ετΒέ5. τιιηε
οππιεε ωοΒ1ΙΜα:πμίϊιασπμεκει·εεπτσε_· ίε-νὶοἱίἴἰτι·ι ,· δε· @ω οΒιιὶο.ε
ΜΜΜ πωπω εερετεεεραπέα1Σαειαττοτυπτ·, ειτςιιεέεωωὶπιιιιπιἑ·,)
κα:: ΪᾶἐΪ1ἱ_ἶ1ΞΠΙΪΙΙὶΜῇἔἙΦΐῖῖὲῖῖΪίἱῖἐᾶπΞΗΙἴ°υ`·ΗἱΠ£Τ Η ρΙεο-· Ἑ€€εΒὶ1ι;Ιιῖπ9ε:
ΜΡει·8:ιε; Μι £γειτΙ1648ρἱ2ὶφπι «Μή ὸ€ἔ6εεειτ1ΙΙὶἙτιμΗΜ`ΠηπιτεΒι1οτ:ε

;
- ;ζ
·

ιιιιὶἀεω 0Ι€ἱἶ811£ῇΗ]8% $ίεά11υο.Ε.ΦωοωιΒ;ταες# άΙίω1·26ου Ρετ· ΗΡ

Ό

ΡαθτΞεκπδωΙει$ε νίιΦΕ; 5%ττηπέ·6οΒιι. Μ( ειιΙ1στ1εϋἰπ£Ιὶ|ϊ·-ἰ‹$ φαϊ

π?

υοιισοτιτἑκιἔἰτ·,ῖ Πέαςυ9-1Βοπω. οΙ€ιιιτι_ἰΙΙΙιἀ°-ἰηΓΡειτ82τιιτ·. 8ΕπέΕ·τεξιτ·

ε

ίἰ Νὶττο Ιημειιιἰὶι» έτωβιιΙούπίκίω, διιΙΡΙιιιτἰε (ΞοτπωιιτιΓὲ. °Ρω
_ ΡΞΠΒιι€ᾶὶιτ€π1.:ιΒίιΞΗ;Μ£εω
όπιιιΙ:ιωΣ Ιιφε;->ϋἰ# ‹:_εΙ©ὶ°ἰεὲ1ὶ;ῖΡίσΙυὶ£Ι1τ·,#)'επέΒιιΙοεΕεττιὶττο_ι1ετΠΜΣ
Μια άΗζισ ςΙ5ί©υι·κΞ1-.:Μοταε· Με· ε€ῇτο.

`

τἐο_πἱ8·,, ςμο.ΡυἐπἐὶΡΗ ΌαἘὶἀα_Ϊ·ὲΣ€5ιι4τ1ΕτΜνι_ΡαττεϊτΙἔνεἐΓεπτ:; ΠΜΜΕΦωτ·δ;ιιΒΓοΙιιντὲ-πετυτὲὡὸἱα6Μπεε!ϊ:ξ-ηατιιτ2~
ιιὸῖωἱΧτα αοωροπεπώι_ πω. τω: :Φ στα κοιταω:Ίιι€ρρε-άΜΞηιιτωΓὰοτ
ΙἰώΡΙἰὲἐ5¦:

ἔ
- ι4

ημιωημειιτι Με τισιι-ΡοΠἱτ·, ντ:Ιὶ2ιἔπΙω:οπεεπτοηιπἱ- ΜϊΠειιτϊά". :

“ξ

«Μ ειι&πιαοπωωπεπεπε&Ε ·1ιικειωΝΗ!τώτωα› ΡΑ·ἱΪἱΙ1ιΙ: δε. Ετ185ε1α 5=
εμ;; ΜΜΜ 111οκειω ΜΈΦωπιτ ,_-·Υθ1εωΦΠΠΠΣτ Μα ΡΗ 4οἰρὶ2›.Α&ὶ11ὁ.;

?
#

ΩαΙἱἀε ώ1ιαίεε 4 ωοΕΜτ:Με. ,4 δε· άτιαςιιαΜ αυτ· ευρω Μ ΜΜΜ: -;

Ξ

ετ!ε_οςιιοϋ·νΙεΙΜτι: ντ8ετιτ·ἑ_ ειιτ·ιτβε$Ιϋπτ·;. Με· οθεε1εΒΗ5: Πή.
Ε1στικωοωπι ά.ίάΕ:οιά1ο. ε.απεοω με ροιισ:οκάέα Μεση;; φα Μ»

›

το
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· Ν-Βξ]ε#£ατἰο ἄερ:ἰπιιω 'ϊ

γοΙετϊΙεε @ή νζάςιμιμ , ! ωπι ώ Μ; 3Βτῇρἰιιητιιιπ Θ. ίωἔ ταἐἰΜΪξ
ηιιαΡΙπω!σειιεγἔισΒιιΙιιεΡΙμτὶΒιιε νεΠςμΙζε ὶκΙΗειτὶε , Με ίιιΙκτΒ εστ

τἰοἰε :ίαιεπισιι€Ξε £0Ι111€Χυε°€Χ ;.Ι6ΙΙΕπιέ;ειφιέΈιτΜε:8ίτ Η Οοκιτω νετ
_ιεί-”ἡ.'.

τὸ,
_Μ.
έ.οτ._ή-.:..μ-._ . ;.

.Αι1ια Βι;γ8ὶειε , ηπα Παπ. Πςιιφεςρέε!ιίψ,εοπΈε:απτωεπω

5ῇτἰτὶΒμ;ςιιὶΕ›μίμξε νεΙιοττι€ΒΏὶΩτἐΒιιΜΉΜῳΕ::ιςτξοτεε ίιιιπ_,

@ω ΜΜΙΠαι ·ετο:Ιαπε 2,- με .ϊο!υφω ωΑνὲὶιιὶῖίεευἐιιε.;εσπιπιεωο

πνετεεω15ΜΙ12-Βα εἀΗἔἱἱ8€0Η8ΙἈἔἰΜ2ῖὲ9θ8Γἔῖἰ1 :

αΙπωω ,

”νΜ εξς:ο9ιψιι; [Μεβατιιιτ1_, ΜαιΞετιιοτβερυω , μιιτ1ιάφωοετι ροτ
·ςεΙΙιικη, 8ε·(τμιιτιι Με ώ ΓιιεοΙΞΠἱυεἘε:ιιειιτἱε) _ροπε«Χε8ωω καπ
;.3---.Δ

Ροέἰεῇωφτετη=εκττμὲιυτττ' Βωξ 99ᾶμΠω›δἐ €οσ<Μιιπι !10€ Γατιἔ:
τἐἱὸν©0ἀν1π-Φ ΜΗ ἐ ;ΜἰΙΤὶΒλΙ1Ἐ€ΙΒΜᾶΪὶἙἔἱ πω. Μόει:Φω , ω
πιω ΜΙ" ΓΔΜ ι·ΕπιιΙμιτικΙειωαβαημΜ; ορο @Με Μι νΐιροι·οιπ
@επτα αφή ;:Πςιιιιε :Ποτ ίεψὲεἔἰοηἰε ἱΙΙἰιιε εἰιιὶΜε ώίΜΒιιεπάιιε,

ὁ ° ιι:ιι·ωιιβ;ΩΡετατιιπι ρκρεΕεᾶιιε,ὶτιΕε1ὶοὶε οιΔιιΩωμ ΙΜοτειιιιΕιιω, @ά
τ1ιιτ:ι επεει[ιφτςφιιφ -νείἰε Μπιιττι ιιείςΙο ΗΜ! ρω Πιο ττιιιιπ:.τε Πι

·οαιιτάψειςέτες , ωίμμάεπι Μ Ιἰςιιοτειιι ΞΠιιιτι ίετικιπεπ1 Μπή

ί1τ , δε ῷΙΙἰεο-εβίὶτμόὲει-οα αΙιοΙΠΒιιεωτο : Μ η11οά ντέ9ιιε :ποπ
Ρτωίξἰτ-ζίξςι: ς1ιιΠΠκτ δρέτίτμε ττἰῳτη.ὶι1Β:ιιπιπι:ιειιε . -Εκ ςυἰΒιω Με

ΡτοΒαΒὶΗιετ1ιμίεττζΡοιεί! , Παω °ειρτἑοτίἰτ 5α1ὶιιιτι, ε1ι15.πι 5ΡΜ
τιιικτιε:ιΙοτ.,_ __ >;

Σ.. - ~' ~_4

.

-

ΜΜΕ. ·Β1ιρ1€Χ 'ΜΒΗἱ-τπεΡτἱτιΩἰρἰ)ε (Χι1ίεϋε ἰτιΒετιἰτα αττωεΙοο

@.@ ώ: ωφεωίρεόπιτ ροΙΜο:κω1η (ρΙπωεέ ε1εωεωωά , ρτοιιωα
. φαίιιμιηἑημοὰςπεἴίμεὶεω ΙοιιὶτετεγωἴΒαΒεη, αυτ ετ:ιιια::1τεπι; ει!

τετ:ι τςἱ-ρὶεζ1:-£οτΡοτἱε1ι1ὶίἰἱ εσωρειέΙΩορφω 1Μπιαπο ποέιαετωπτ
Μεει1άαπάό αυτ: άεΓοαιάεπάο 3 ; ΜΒ ΡτΠιε €Χττιὶ Ιοειιω ΠΜ ἀεΒἰτιιω
@ΗΜ ίμε:¦ἱ;;;; [ιιΒΙ;ιτά επὶττι εΧτεπιἐ νὶ , Πι Ιοειιτπι Γιιυπι (τοπικα
άιπ1ττ6Μ , ςιιοειὰἔὶὲτὶ Ροτείϊ , νἱ:?ι ,ὶΌἰΚ1Πθ €οιηιήείειαπτ : ηπα

ρι:οΡ;ορωοιυε111εἐεᾶιιεεΙπ €111ἱ€τοφ πατατα _- άε1;ΜππωεΜεω πω»
ώ αβΪοΙμτἐ7 8;_ ΙἰωΡ1ἰε1ι:ει· ιιατιιι:ειΉε, ΜΙ ταπτ.Επτε εοπιρετε.τ€ , 8:
ει; ΙιγροτΕιεΠ ;_ ι1ει;τιςιιε . Πρε:1· κΪἰπτ ειβίΕταθε. που ΙΜΠειπτ ὁ. Ιστο (ο

ειιπάιππι 11:ιέι1Γ8.Π1 ΠΜ ι:οιιίϋτικο, πες1ιιε: ειΤοοικΙαε -, ?τι€φ.18 ἀε
ίσουάετε σοη8.κπτυτ Ό· Α1τ€τρ-τ:ιοΒὶΙὶτσ.ε Μ εοτΡοτιιιιι τειτιρετειτἰο

παπι ωωτμω, : :που Μ Ιοσ:1ιιιι , «ια αἱ ωεάίιιπι ωειιωΠο.πε Υ€Ϊ€τ

τω, _:ίωΙ τωιτι1π1Φοάο>εά·πετιιτεε , ηιιειεναπ·ωφιοόςυε ρτοΧἰππὲ
ει.τφ8ζε: -$Ι3ευΜι πισω $ιιεηιιτ [Μα Φ[Ρ:1τ€ε ,1 ία! @Μουτ ΡΙσπ«ΐ:
._ τηιο1ι18, ΗΕ ίιιειά;κδε1ε$εάίρεώειΜ:ειπάεπι νΙτὶπωω ρετήσετι

τ€% Πρενωκυτ Ϊεεὰωοτιιτπἰπεἰτειπ, ηιω=εοωφοτἱοιιε1ιιωτ Μ;

τοπιιιιιίσεωτπω αι1Μφι1ρροοω1πωω6 39€τώΜαιιτ 5 υφυ€
ω» .·

- 7
'

φαιά

-

ι...:Δώ
ω-_Μέι·
*Η
_”-ϋ5ιΜε"

&συπσσάϋ· @ζώα αεεεα2ίαι·ατ ,

Να_

@Ηιιουιέπι εοπιαιι·8ει·ευ εκ Μα ·ρει?πι1Ιὲἰοαε Ραττἰεωατιιιτι Ρτοτίιια
!

Ιιοττιο8επεατιιτα , απο ζαειαΙπαΒεεεται· ετιαπι ,
ατακα αιιἰείεεκατ: ΝΜπα; αατεαμ :ντ ΠΙαττι νοεατ @απο ΙιΒ.α..όε Νατ. Οσα»

τ

β|η·ί.ας &·ρ·οαίαα-υπίίίασ:απι σΑρυ:·2απίΙσ2αΜ4ασ οωπίαπ ΔΗΜ α8Η:·
:ιἰΠ ειιιτι ντΙΙἰ·τατε εοοὶαμᾶιιιπ, @Μα ίτιιίὶτα ααΠε εαιιίᾶ ειιής[ Εφ

εετε,μΠειι€Πεοϊώεπαω- πως: ΜΙ, Και αΒΙ1οπετ: ΞιΝατιιτ:ια ς ανα·
παμε ΠΠ αΙἰιιοὶ ω: μιαεεεε Έ)ειιια ὶιιατα τοπικη εκἱἔειιτ·ἰαε ορεταιιέ-ε
και ) ρτοαἰἀεατἱα α; (μια οπωαϊτι ττιιιααο- αάιαΜί!ταπειιτ :› › ὶὸεὸ·-5.
Μή ααΠα(εαΠΒιιε σβἱῇεὶυτιτυι:·ιτιο.τίὶα ατ8ειιιτιεατα· ,_ 1ιεςιιε· ωειπϊ

Μπι· αΡρατες ααοτὐα;ν:ἰΙὶταα,ωπ1οτιιτα αοΜΕαιετε· ποια αεΒεταιιε ε
εΙιιὶαμπἑΞἱτεΣηπι ε;1ιτπ.€ἰεετοπεΙο·ςιιαεαΙὶΒΡ α:: ΔΗΜ ΝΙ19ί& Μπι- «ψ
βεαπιἰιὶω ΝαπΙαπω; Μπα ωί!ίααιε. 5ίεοΜετααταωεΠ_εα-έαπαε
οπιπάιια Βιιτέ1εεΉαΒεατ-ΡαεεΞευΙαε 1 πιἰΙιἰωὲα ;Εεεωεωείεετε;:3 Με8›

αεε·αφισε ὰείὶἰΙΙατα=: ,°'πεε: οΙεα Οϋχπιἰέαϊ αεε·8Ρἱ1€ὶειοαΞνἰ11ἱ,' τιεε·
αΙὶῇ ΠιτιρΠεεε ΙιιιὶιιίπιοεΙἰ Ιἱαιιοτεε εσπιταουεπτΠε.ε ίαιας$ά Π Ρ1·οΧμ

απ: Ματ ΠΒΕ111°ιΒΓΡθάθβΜέ2ΕΠΕθ81 Πιιεεαό" εαιεωΒααιω Με Μ'
μπαι 8επετα ΡεττΕαεαι1τ ;_ ΪΪΒΗΙ€ εατιινειΠτα_τε @ααα εο1τιώιέετε-Ρώ
τείὶΡεαιπὶΐΕὶα, ε:: αρα ῖα.2ει·:ἱαιπ αιιτ· ΐπό1οαματπιχ αντΓΡεΕΕε&αττι
παεπτα:τηα!ατεα ά1ιιετία Μεὶειὐαε›τεπημε_τεαττιτ~:ε Ρεομει·εα ωηε

οΙππεα αιοΒ1Ιὶτατεπεί1ια·επεακετεεπτεα Γε νἱΩἱίΪἴττι ,· δε: (1ίταε: οΒιιἱαε:
Ιιαβεατ· πφεύε εκεεεεεεεραετἰειι1αε ,. αεεετιιτιτ-, αεαιιεεεσιατωὶαιιιιαἐ: ,,

κα:: Εαε111_αε;πιΜπια ΦΦΜπϋίεεαπτιιτ·. Μαιο ΠΊ αο1εο»ΈεεεΒΙαιαίω

ἰτιΪΡετΒαε. Με φεκα·ε Μειιιιι καταάεία:εαΜαιαΜα,ΐΗπαταΒαατ:ε

μ_:_.ω1...-...ιαΒ.ΑΔ|-Β='Μ-α._

ιιιιίαεπι ο!εί8ιιέτα18% τ _α?ααΜα α8ζταες·" ώΙωα·1·εατ·· Ρετ· ' Π»
μτἱἰεὶεπὶΒρἱτΙτὐε Με μεταηαε-εμαα_ Με εα!ετΞα--ϊ11εΜ_··Ξάζ φιοά1
υοααοτττὶτιἔἱτ·,Ψ Πατρα @απατα οΙειιω1Π1ιαάαΓΡειΒαται··. 5αταβί!ατ·

Η Νὶττο·.1ἰα1ιειικ,ἰὶα εΠτάβ.πΙο.5°ΜΜαε, διιΙΡΜιτία (:ΜτωιιαΕ “μια

.
.

εΞειιΙαπι ,ε Με; Η εαΙοτἰα41Μ°ίοΙιιὶ£υτ·μ απάειιΙοαεωΙττε_εια· »Με

' με εμεαΞπεπ1.αβίαΜαεεεα Βικά-Ι1ζισὸἱίἶὲυΪτἰΙ-.;;Μ0τιτα: Με αι3ξεα1:1οπ:α,, ςμιομΡιααεἱΡΙα Φααααϊα<σωπεπεϊιιραεεαα-εωτααε-;_
Φωτ·δααείο1ιιε€πατ1ιια1ἰε·ἀἰεεα1Με!ϊζχ -αατιιιαα· αιὰᾶρρε› ίϊ1αρΙΙΞ:εα
αεἰίωἰκτα εοωροπεπάα_ -Ιαπι. ειπα αΙ›- σπα αει:ιιαα αεΠϊαατααΐαπε α

αμαπιφιαπι ίἰετΞ αοιι-ροΙΙὶτ, ντ:ΠαειιΙαι·οαεεαπε·οωαϊ ϊείἱίἰϊετιτἱἄ`;
ΜΙ· εαΙπισοπττωπευτικ δε 1ιικααΜΗϊεάαεΨα ΡαΠἱ1ια δε; Εε18εσα· α,

απ; πιοτιιἱ: ττιοιταττι Β1ίετιιατ ,ι νά: οδσι1:ταπε αΠα· Ρτἱ` Δ‹:ἱρὶαΑ4Ε`τὶ1:Ξε
@Με άϋιε:Γαε › ωοΒἑΙἰτα:ἰα ,_ δε ὶΙαΙεφΣαΓἱα αυτ· φορα κα πτστθετ 'α

ατΙεοαιιε=ίἔ·νΞεἱΙΙῖϊπι:νταεπη. αιιτει·εβε$1Πατ·μ Ι·Β:εε·εΗΕ εε1εΒήα,· Με

Πεπιειποωπι άΠεοια1α εααεοκα.,_&ε εοαερι::Ηα Μεσα ααα· @απο
α:

_
__
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02//Ξωι::ο :::·ρ:έωα. .

.

:ε ά:::ιιιι6:α: , δ: :αστα ::::::::ε:ιτεε πατατα: εο::Γειι:”:υτι: α:: :ο::::ειΠ:12_

δ: :::ιαειιεΙα εο:ροτα.. ·
: Ηυ:αΓ::ιοε:: ::ιο:ι::::αε :ιατα:α:α::: ()α::ε:αταα: ( ααα: οΒ ::::ρΓατ::
ΓοΠι::ι αα:α-εαΠ::ιε Γυ:::,ρε: Γε αυ:ε:ε::ι πο:: :ια::ε::: ε:ε::ιι:ταπι α::
ααα::ι :εα:ο::ε::ι αυτ ροί:::ο:ιει:ι ) :ιαΠα::ι ρεευ::ατε::ι Παπ: Μία::
:και εαπ: αι·αα:τατε ρο:::ιε, αυαι:: εαπ: Ιευ:τατε , Γε:: Π:: εαπ:
α::αΠοε: :α:αυε εο:ιαειι:: :· Ναι:: δα:: δ: δυ:Ρ:ιυ:: 8:αυ::αε :::ε:Γε ν:

ε:ετια,:δρ:::τ:ουε νε:ὸ, ΓαΙτει:ι αΙ:ααΠ›υε, Γο::αΙΓε Ιευ::αε ταου:
ροτεί: , Πευιιι δαΙε8:δυΙρ::α:ε εο::ιρα:ε:::ατ , αυτ εαπ: Τε:τα: δ:

Ααιια 5 Ρι·ο:›:ε:εα, εΙα::ι εο::::::::::ο Ρε::;:ε:τατ , αεε:::ε:ε ρο:εΠ
8:αυεε: ::ατα:αε Γι::Γυ::: ρεΙΙ:_, Ιευεα ::εο:Γα:::·:εΠεό:: , ι:ιο:ιιαυε
εο::ιροί::ορα:::ευΙαε α8::α::; Μ. ααα: :ααΧ:::ιε εοι:ίε:: α:: :Πα.ε ε::
αα:Γ::::ιε ερ::Γυ:ιαεαόαε·. ():ιε:ε::ι.::: ααα::ε:ο πατυταοαΙ:αυαε νοΙα
τ:Ιεε Μ::ιαε, Πο:: ε:: ν:εαΙο::ε ε:::ε:::: Γερα:αΒ:Ιεε , :ιεε ρε::::α
::ε:ι:εε ,' ν: ::::ε , πο:: εο:::::ιυὸ :Παε ε::α::ι :ευεε ::ατα:::ιαε; Πε::
:ει:::ι: . οτεί:, ν: αεο:ρο:ε εαο:ε:ι:, ααα:: απ:: εεΙε:::::ια: :ΜΜΕ

:α::: ι:, :ιεαυε ναΙεα:ιτ ο:::ι:ε5 :πο Για: :::αειι:τα ν: α8::α::· :υ
:τα εο:ροτ:α α::8α:::αε , αΙ:αυαε ετυ::ιρε:ε ιιεεεΠε ε:: . @ευ:αε::::ο
Παπ: ΓΗ:: αυΙα :ιο:::::ι:Βαε :εΓε:τα ο::::ιεε:::αα::ετε: Γυ:::τα αυεάα::ι
:Μάο ::αε:Παε νεΙοε::ε: ε::εα::ε:ιτ:: , δε:: :ιο:ι ροΓΓετ, αυ::ι μα
_:εε, ααα απ:: ρο::α , εται::Ρει·ε:ιτ , ν: ρααε:οτεε που:: ::: ω::
Γε :α6:α:ε:::: πα:::ε::α::::: ::ειι:::ιε::: :Ποται:: :ειιε:ετ εαρ::::ταεευα
ασκ:: :τι απ:μα: , -:Π:ε τα::ιε:: :ιιεα::ιοε:ετ ε::ευ:ι::: :ιεεεΠ::αε, Ι: εε::

εερτο νε:ιε::ιε:ιτ:·ε::Γευ::ε::::: ::υ:Πο Γα::εία&υι:ι νεΠειι: . δ:::::Π Γε
:εω:0:::,_ Πεοτραεδρ:::τ:Βαε :α:αεΓεε:ιε, ειι:α:::ιο::: ε:: :::::α:::
αε:ιε:οΓα::ι, α88:ε:::α:α: ρ:ο:::ι:ι: :8:ι:ε εαΙο: , ΓοΙυτο εαπ: αΙ::ε ρα:
τ:εαΙ:ε ν::ιεα:ο , ίσΠ:ε:τα:: :ιι ::ιοτυ::: Γρ:::ταε α2α::α:: :ιεααεα:ι:
ο::::ιεε ::ιτ:α Γρατ:α::ι , αυο ρ:::ιε εο:ιτ:ιιε:›αιι:ιι:3 αταυε αάεὸ , ααα:
:αυτα Παω: εο:ιαι::υ: ::ιουε::, α::αα: ε:α::ιρα:ιτ ε:: ΠΙ:: α:ιευ::::ε

:ιεεεΓΓεε::: ευ::ιααε::, αα: τεΠαα:Γα:ιτ,_ ΓυΜατοΓα:τει:ι ε:: ραττε
:::ιοε:::πιειιτο να:εα:ιτ εε:ε:::ι:α8:τα:: , Γε::ιρε: ::ια:υα Γρατ:αιι:ε:::
π:

Ραπ:: ασ :::ο::ι::ε Μ:: Γυο::ιάε Γρ::::αε ραι·τ:::ι ε::τταάιιατιι:> ρα:τ::::
“°Μ-“"·μ.-Μ-α-4

·>·. -.

α:: αα:τατ:ο::ε Γε ε:: :Π:ε α:ιαυ:::::ε ρ:ο::ρ:υ:ιτ : _ :α αε:ε::: αυ:ε::ι Πο::
τω:: νε:ι:ε:ιτεει ααα: :Πα::ι αα::α:::, ετ:α::ιί: Γυορτε αυ:υΓυ:Γα::::ιο:ι
ξε:α:ιτυ: Σ' :ιο αα:τα:ο αει: ο:: Γαα::ι τε:ια:τατε:ιι α::::ρ:υα:α: Γυ:Γα:::,
::εο:Γυ::: , ἑνΙτ:ὸ ε:τ:οααε εο::ι::ιεαι:τε; , Πει:: τε::ε:ι:ε ριι:α:&υΠε

αεε:ε:ε:ε ρα:Ι:::: οοΓε:αα::ιαα . Η::ιε δα:εεα::ααοει:ατατα ω:: νο:α::α
Ε:: εΠε εαυΓεοο _:α:::ε::: 8:α:ιεε , ααα:ε:ιυεμε ψ, ααα, :μια

!

Φδἔκῖυιἔο Ϊἔὴἰ: πσάπέΐαταϊζ

ι12°5

(ιιΜιιειιτ ι & ε” οΜειιΕυει·εΙιιιςιιυτιτυμ 5:Πεε Ρίιιοε τΙἰεὶιιιιιε, 8:
ιιιοΙε τειιιιιοιεε ίιπιτ,δε πιστα εοικιτειτιοιεε; Μεοφιοι ειιι8εεο:
Ιοτειιι που ίιιίιιιιειιτ, ΓαΙ 211ιο12ΠΕ; & αιΙειιιο.τιοιιε (ιι ευτἰιιιιτυτ·,

-:ιτηιιε ειιειιείειιιιτ.. Εκ (ΙΜΟ ξἱτ ΡοίΤε Ιιιιιιιίτιιοάι $εΙοε , @πι @με
ΒιιιιιιΙ:ιιιτε εειτειιιτιιι·, ίΡοιιτε ετιιπιΡετε εκ εοι·ροτε , παμπ Ξι Παω!

εκοιιιιτώιιε 5ριτιτΞΒιιε ὸεΓεπὶΙοτι8ἰὺε, φώτο ΜΒΜ 5ειΙιΒιιε έτειιιι
ιιιε εοετετοειιιι ριιτεκτιιτ. Ασἱτετι :ιιιτειιι 5:ι.Ιε:ε νοΙ:ιτΠεε ίιιειρτε πει
τιιτ:ἱ , ιΙΙιιιιιιιάιαιτ, φος! ι απο ΓειιΒυὶιιεὲ νι·ιιιε εάα&ο [πτω

Ιὲεειτιιι· Μ! νοΙετΠιε, ΒιιΜιιε ρετττι:ιτιοτ ΒιιιΒιιιε , Παμε εσωτε
ω, ντ πιιιΙτιΡΙεΧ άοι:ιιιτ εκρετιιιισιτυπι. Αι·ι ςιιίο.,οιιιιτι 521 Με

ια οιιιιιοε μπα :ιεἰτετιιι·, ιιοπ ίἱιιἰτ ριιττιειιΙειε ίαιι8ιιἱιιἱε ειιιὶεἴεε
το, νε εοιιετείαιτιτ2 (:εττθ ὶτι νειιἱε ί8.ιι€ιιιι1επι Βιιετε, Με οσο.
ΒιιΙατι , ίειρἱειιτἰοι·‹εε ττὶΒιιιιιιτ τειιιιἰΠἰτιιο ΙιαΙιτιιι, νιειιιιιε Βιιι8ιψ
:και ριιττἰειιΙωἱιιεὶτειιιτιιτ; εοΙιεετείειιιιτ νετὸ, νΒἰΙιεΙιτιιε Με εκ

Ρωιωιι, Ροττὸ κα· [απειιίπε ΜΜΜ αι!επ:: εκὐαἰαπ ·υφοπευξι
ςιισκόπω, @ί ἰἰπ8εωω ραΜ:απςιισ α::·ί , η μοβ _β#θ πιοπία
σί:α:: Ρεα#7ί:28ί!, τοίὶετιιτ Τιιοπιιιε (:οτικιιυε ρτοεγιιιιι. 7. δε Με

εΠτ, @ΕΜ ρωωδι Μ: :παπαώὸ [ε ρΜάί: ίπ _β:πειιίπε ίππά νί
πἰ ; ό· ρα!ρίΜπ:ί: :Παω πω: ο·οπίί: αυπεριπαΜ αυπεπ:ο; 4"ε.
ωοχεασπεβεπ.τ , συπο·πισπ |ἔιπ8ιιἰπσω 8Μα2ιαί όπίσίσκω πείσω.

Ηιιιιιίιτιοάι νετὸ ΙιαΙιτιιιιι , ει: ειιιο Γαροτ ΙιειΕκτιιτ , ιιιιιε ιιεεετ είἔ
ίε 8ειΙεπι νοΙετὶΙεπι9 Ηιε νοΙετἱΙὶΒιιε 5ειΙιΒιιε τοἔεττιιε ώ: αἔι· ,

@ω ποπ ρειιισοτιιιτι ε!ΐε&ιιωτι οτιεο ττιΒιιειιόει θα, δ: νιι·τιι·

το ίοΙικτιιάι ρωεάιτί ίιιιιτ, ια ὶῇε ιιιειΧὶιιιἐ, ςιικάιιιτιιτπο ττὶτιιἀὶβ
ίοΙιιιιιιτιιτ;
ι Ιειιιινειὸ φαι ω νἰιιιἱΡΓειιι εαΙοιἰε εττιιια, ιιιο.Ξοι Μ: τΡιω
Βιιε2 επι ΜΜΜ ιιιίΜεειτ ; ω ποτά 5ριτιταιιιτι 8: 5ειΠιιιιι πιω
φα: , αΙιςιιιά ςιιειίἰ ά6Βιιιτυιιι :ιιιτ εεττιπιι αΒ'εττε , τεκτιετιωτιε πιω
τά ίοι·τειΠε που εκατ; ειιιΜ ειιιιτι, Η Ι:ιιι€ιιιώοτεε $ριτίτιιε απο
:4.οετι·ιτιιιε 8:ιΙιΒιιε, αυτ: νἰεἰΠἰιιι ιιιἰτιΠἰπιἰ δεΙεε απο νεΙιειιιαιτιίω

:Με 8ΡἰτὶτἱΒιιε οοπιρειτειιτιιι·2 Ατιἰἀεὸ τειιιτἱιιιι, ςιιἱε. μπε έρωτά
5ρΜτι3ε αυτ 8ειΙΞε ίιιιιιο&α ω, πατατα ειιι:ιεριο.πι ΡοΙΙετ νιττιιτε ιιιειιο
:ο οοιιιιτιοιιειιε!ι τεΙὶςιιυ.ε ιι;ιτιπαε2 ΟοΙοι·εε Γιαπ , Ηπα, $ρΜτιιιιιιι

πιοτιιε, τιιτώ 5αΙὶιιιιι ; ἰΙΙἱεπιἰια8ταοἰΙἰτω ΒιοιΙειιι ἱτι ταιιιἰΠῖιιιοε
ροτοε :ιάιτιιπι ΡιτιιΒετ, Ιιοε ρεο!ιίΒετ ραιιΙοιτταίἰἱοτ ιιιο!εε: δα!, Η
ν:ι.ΙΚΙιοτε ιιιιρετιι τειι·ώ 8:ι.Ιοε ; ςιιἔιιιι «Μετα5Ρἰτἰτιιε ιιτιρ:Πειιτ οι”

ω” ρο.:τιειιΙει:,ιιοιιιιο Με Ξι5σ.ΙΙΒιιε ΒιοὶΙἰὺε, ειιιὲιιι·ἑι 5ρἰτἰτἱΒιι:

εΙὶΠἱραιιτιιτ9 βειτῇ; Η ίπ ειιιιοΓαιιτειιι ιιαιιὶιιι_ι:οΙοκτΕιιιὲ :ιδια ίαιρ!ι2
`

..

.

ω”.

1-

186

ΠΜν·Μάο Μπέωσ . >

ή

ζἱτιειιττετ, ·πωπε Ιειιἱοτειπ ὶᾶπιπ ἱπΗΞἔἰτ , (πάω οπεππή:1 Ιεοτοῖποζ
1

τπιάεΙειτ.·ι: οι μπα "ποπ οιιειτἰτ ω·Ξσε7ποπ ειοπιοτΙππι ν6Ιοεἰτετ

ῇ

ποοπιπποεπε,ποιιΞιπι 8ΙοΒιιε°νεΙοεὶίΙὶπιὲ=εκεπΙΐιιεἑι Β:ψΒ:?ι. (ῳερτο

μ!

ο ·Ρτει·Η @Με νιπιιε;ίιππ ίρεᾶοτιιτ β 5ρἰτὶτἰΒιιετππ€ἰεῖρτοπιρτππι&

''
:.
ή'
;

ωφεόΜιπι αιΙείεεπεπο1 νἱττπτετπ,ΒαΗΒιιε 'νωΪὸἱ0ΓθΠΥθΗὶ£3£ὶτΞϊΦΠ
τπππεποπτπ εΠοεοπίετοιπ .
·
1)ειποΙ. *Παπά ὸιιἱοὶυτπ , οπἰπ $πΙεετπι1ΙτὲὶεεΙοτἱενἱ Γιπτρτεοάλ
Μ απο τΙιιπΙἰΒα·ΡΙιιτὶ:πιιπι·ἰποΙἶε5είΙἰε,πειποπε8ετοροτοΙΕ: 821:

ο!

ἰ8ὶτιιτ ειππποπτ ετπιιπ εοΙΧΟοταποτππτ:παπια ΡΙΙπἰοΞΗΒ,; 6.εσ.ρ.τ ο.

'

πτυ!τυπιἱἐπὶεὶπείϋθοτειΙὶσ: δώ :πως από :ιάΐππάειτυτδΡΞ:Μπ
νἑπἰ ,-ε:ιΙπ πἰπε τεὸὲἱὶτιιτ ειεοεπιππ,πτοπε Ιπἰὶεπ ἱ8πἱεντοπε_;ποπτὐἐ

οπἰπἐεΙ νοΙ:ιοΕε ξρΜώε ονὶπἱ ὶππᾶπε·ειιιπ Μρπιιτε _, [ο :πω Μο

ΜΚ: :κονπὶω
(πω. ·(ῖοτ:ξ1ἱο νἰε ω.πίπε:ι ΕΜΗ εππποποει πι, ἰῖοιιὶὸετπ, νι
ΜΜΜ ἱτπ_ρτἰἀε:π·Ιε8ἱ :ιρικἱ Ροπτπἰετ Ηγὸτοἔτπρπἱατ ΙἱΙ›. π. αφ. η,
τσιπ Ρι:Ξτππιπ ε:: :ιςπΞε εκῖιπἰτιιτ , ιποΠε οίὶ ( οιιεπιιιἱεθοιὸ8οπἱει π»

&ιιιπ ίἰτ , ω.. εκ ετοιὐετΧειπρτπτπρτοτἱπω ἰπ ὸωἰτἰεωΙειΡἱἀ€1τπ
εοππεττἱτπι·, οικιπαάιποοππιίΙΉ , οπἱ θοτ8οπειε :ιίροκετιιπτ) δε,

Β όΙ€Με μειπετιιι· , π:: ΠΙο επρτΞππτπτ πω, ίπεειιεΙαότἱ Βςπιππ
|

ίἰπιἱΠὶιπυ5 , ηιιὶ ώ: νειΙἀὲ σουΠίσω ,ὰ ειΙὶοιιΞἀΪοΙἱὸιιΙπ °ταπεεπε€Ιὶ
νοΙπτίοεπεπτοτε.Ημ ΒΧ ιππο νΜεο γτπἰτιιπα ποπ οπο, Η οικιπόο

οΙπ·οσωππ °τέίὶἱεἱππιιτοε·‹:οτ:ιΙῆ ταπτυΓεπΙοε οπίετιππππω -ΒεπτπΞπι
Ροττπτ, νε @πωπω Ππ&Ιππε οΩτειιιπἰπειιττετἰτὶπ ·ποτσζω παώ
αππ , ·& :οπρτεΠπε (ηιι:τί:ιΙτεππ :ιππἱ τττπροΠετε Γπεεο ΙΙΙο @επιπε
τὶεοτοπιΙἰιππ :ιΒιιπάετ) 'επ Ηπάσταππο·ποπτοτ ποποείετπ τ€ίΕεπ. -δἱ

Ξεάτιι12% Φωτο

°Ρ€ι°1ἴτὶίὶοτιι1π πιοιιΕο ππι2€2ο, πἘεΙἑίπεεοἔξΙΙἱ,

των
‹ τοπιιεπιτ,τπυ τὸτππσἰε οστά @Με
απ: ο ο,πει:Ηπ
-επτποπτιππ ηνἱτἰιππ :ιἀάὶᾶετἱτ ΒΒΙτΞτυε νἱπἱ .
-5
Β:ιπά. ·Φ:38 ρωετεται ποπ οπΗπρε1Επτ Επ:πΙτατειπ γειάοὸ ·ε:ιιιΕΞ
ωιπὶπΟΙεο, οσα! ίπεπττΧ ΏειΙεπειπτο, ία ΥπποΙο, που»
“πω ·(Ἑὸἀ8πϊὶετππι:ίεπὶειτ Ιἱπἔπειπ ποπ ίεοπε, πι: Πάκο απ
ο.οπιε ἰΙΙειταπ8ετετιιτ , Μεοοικ π Ω!πτιιι·8έ.ε ὶπ'νΙεετὶΒιιε ρπττὶὸἱε &
3εεΙΖωάε, παμε ἱπ ραΜπάεπώε·εππετπ ει: πιοπ1Βπε·οοτπ:Ρ2:
ἱ στα, ποπ ιππΙτιππ Μποτ.εᾶπιἑτπΒἰΙἐτ:ιεἰε;..ίεὸ, φα! .
επιππ πιέπείπτοοέ ο!εοάπιαιάΕππι Ροτὶπὰε , ειιοπό:Ε π: @πε εοπΒ:4
οποια , ίιιτπυτπττπΜετ, πω: τπἰππιιεπὸποπ «επτα πάπιΜποπα

ΟΚ11ῖπ-:1πτ€τπ4Ώοε·τυΒἱτι1πάιιπ1, &;ισαάιοπιπ ,··511πάσΒ -, φπα!
ΞπΙΜοττο“ι ωωπ κιπειποτ, ρο!Εοιιαπι, πιππηπι!φππΜππβ::α
ο .

Ξ '

απο ,

.2πουιοιίξι !!,ύ: αετεπώι2ω·.
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ἐἱ`ο ,. €ΧτἱΠπιιἱι: 5ριτπιιιιΜιποΙι ι:Ι3.τιι6· δι ιιΙΒιιι_ι. Μπα ι:ιιιιιιιαπιι
ειιιΒιιιπιεΙΤε ιιοτείΈ, σ.πρ:ιτε-1ΠιιιεΠόιισ.ιπ ποιοι·τέΠε ιπο.:ιιιπέ Εμ
Ηπα ;· - πιιιιπάιηιιιάεπιι ΜΒ ωι.-5Ριεεω τε6ι:ιδι:.επάο:σ.ΒΜπάιιφρβ
Ρετ Βο.Ιπειιιπ· ΡΙιΙ€επιτι νΐιιιι€ αδ , όιιπιπαάιιτ:Βιιφε.·άεΒιι:ι:ε:ιικι«
ρεα:πτ , τιιπιπειάιιεΙιιιιιοι·, ινι:ιειιιε Γε.Ιιπιιν,.-ιπάιτιιε:επιπ:Βασι

Ρ

@πι , ' ντ· νιωοπ 5Ριτιτιιε ι:Ιο.τιιε δωιΙΒιιε :1ιειο.ιιιιτ €Χ:1Η0 :: κι νει·ὁ,

Κ
ιι

:μισά τειπειπετ, ·Β:ρπτιιτιείςειΒιιε ι:επείε,ικΙ ίει.Ιιε πατιιτ:ιαι και
πετά ιιιιπιπιιι5ΟΙει ποιπιπο άοπει:ιιικ ΗΜ ΟΙεο Ισ.ριάιε Τιιτε!ιεΓια:
οιιτιπιπιιπάπιιτιιΒπιιι , νε ίιιΕιία&ιιε ι:οΙοτ πρρσ.ι·εο.τ εΙε85ι.πτιςστ_ ,
πιιππάοιειιπ οιέπιπεεοΙοεειιιιπιιιΕ.. @Μ παπι Ματ, _ιι.ιτ:5 πι
Ιιεει:Ριπ8ιιεε, πιιαι·εκττειιιιπτιιιτεκ:ΙιετΜε, δ: ΠοτίΒιια ω” στ.
- (οπιιπιπιιε , ει: σ.τοπιιιιιΒιιε ,. ποπιἱἱπἐ πιω ορο·πάιιειιπτιιι·· ,_ ι:ιιιιιε.
ι:οπετιιιι ιπ6πίιιτιιιΙΗέ :ιςΜιτιιι·, νι: Ιοπ8ἱοτε, αυτ: Βι·ι:ιιιοτε (ω.
ίιιοπε ὸἰΙΤοΙιιετΜἰΧ:ἱΡ:ιττἱειιΙ:ιε, & άοθόΙΙ:ιτιοπο εΙίι:ιατιιτ αιμα.
δε οΙειιπι, ειπα! άειπάε ίερ:ιτειιιιτ. ΗΜ: ἴειτὶ8ὶπποτείεςπενἱάετιιτ
ΜΒ εΠιαιι:ιι::ιε ἰπ ειιίΐοιιιι:πάιε εοι·ρπιιΒιιε; ιάεοςιις δ: παπά , _& ει?

ποπ φις Ξπείὶ ριορτι:ι νιττιιε αιΙοι·ιε, ποπ πιίἰ 5ειΙιροτιίΐιπιππι.ττι
ιιιιεπόει πι, σπιτι τεΙιιιιι:ι. ίιιετΞπτ·:ιΒ @πε :ιΜιιτπρτει:ι πέυ7Δι γοἴρι
@οι παπύραπαι ,_ ντ ι:ιιπι Αι·ΜοτοΙεΙοεμιειιτΗΒ. αιΜετοσιιι::ιρ.3ι ω
1'ΙΙθά. ἔχω διιωίμε-ι θερμό·τια·νοιξιν ἄπ76ἴς..ὅρά.υ δξ ε|εεςι ι‹2·-,ω Βουι'απ -

,ένω π'φρα». 0ωιιΜ επίππ φωσιιπέμιιι ιις21Μι /καταπ:·, #πώεπι:

Βυ:σπ:ἰἔῖ ω!οι·Μι. ω
ι. ·υιάσ:_σιαεω. Μ”. έν· πιάσω ό? ει,
πισινα
·
· Μ8.ιιι·. Ρεεεπάπ 6:ΠειΒιιιιτ ειι:ι.πίππιεεκμΙιτιιτώ ποπιιΙιιιπάΘ,ιιιιΣιιπι
οι πσ.τιιτιε πιω ,, ιιιιιτιπ εοπΗ:ιιέτιιπτι: εοι·ποτε παιξω & Έπια
1οεαρρεΙ.Ιιτ:ιιιιιππε, πιι:ιιιπιπνοπιιΒιιιι ι:οιπιπιιπιοπο ι ω Μα

Ιἱπτ , ΕΜ: ΒιιΙΡΙιιιι·εει ρ:ιττιειιιιιε,. Πιι€ιδιιιτιτιιε . (Σπιτι :ιιιτοπιοκιιπ
ίιοπεπι . οπιπειπ ειπειει.εεΧιιρωιπτια επΙοτἰε οοι:ριιε :ιΒίιιιποπτιπ ι σειΙοτοπι ,νετὸ , θ Επε!επίε ,δ Πιιι:;ιεπιπ Μο ίἱτ 5 ιπειέ:ιτιοποπι ; πωιπιο
τιιιπ Πιιἐ ι)ιωιιιω-, Με νεΙιετπεπιεπι , εΠε- οΙππ ι:οπίιιτιιοππιιιε ,π

ιπο.πιίε:Πιιιπ πι απτάοΓεει·ε ποπ ΡοΙΪε: ι:οτριιε. ιιΙὶιιιιοἀ`,_ ιιιιἰπι ειπε
εεωωιι νε!ιοιποπτι. εοπειτατἰοπε.·ιι8ἰτεπτιιτ : : πιο πι. ι8ιτιιιτ·ςιιιβ
πω: πιιτιιτέιιιιπι .εοπιιποιιαιιπ ι:οτιιοπε κοιι€πιεπτ:ιτιοπειπ ίοΙιιι πα
σεΙΐο επι νι ι8πείξειι . .
Οπα!. Ατπιιαει·επτι ,, νττππι·ιπ:Ιι€πεο-Βιιιιιει ωιωιιιε Ι:ιπιιε:ι.ι·ιζ
Ει·οτίιιειπτι:έςοδε ιποο!ιιτπι ἰπίὶτ:ἱ8πιε,_ Πιπάΐε τεἴΡοπὸεπιιι·, ποπ
ΐΙΙ.ΕΠΕΠι3.ΓάθΙ'Βι ποτιπιτ_ι8πεπικι.ιωικάοι·ε ίοιιιπ8:περιιεπιιπτια Ισ
ιιιιινιἀεΒοι ,__ δε. νιιΙερ- τιίιιιπ› πιοιιι:Βο. Ι Ιὶἔ πιτει:πι: , εοπτιπιιὸ
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- Μειιι·. 8ἰἐπἰΙεεἰπ ειΠσι1ίὶἱ:ιε εοπϋεετε Ρ:ιιι!ιιω ςιιεπά:ιτη, :ιΙτἰοτα

πιγΙΕετἰ:ι πἰωὶεειιτὶοεε @τιιισ.ρεεω , τειιτιιιιἰτ δ. ΙΜοι·ιιε ΡεΙιιίΪοτ8
ΗΒ.π.ερΜ,1οο. Ι'8πἰ: Πω απ, π με απε:/επππίππ: ,. ποπ πιο
.ο η”, ό· απ, σε !πρίιωπ.ι·, [Με:ία:π ώ πππί: , ώ·Ιι:επί:;·
πα:πω ω πω. Ρία· ση;ο πιί,·πεπΙπιπ Με σ.›φοπετ @με π:

.

£φίιω ώ; πιώ: Μ” Μπα πὐ_/'π›πἰ2 2 Δ: ποπ πω” ς/Ι: πιω
πππα ἰ8ἰ:π›· :παώ σα· :ο επεπιπι·2 (ἔπ›π·ἰ$ἰ:ππ ἰ8πἰ:, ππέ με πἰὑΙΙ

ΡΕ”, @Μ η¦ἰρμἱα: ραπ π) , |1υ:πίπε: αππώίπαππυ ( παπι ό·/ή
εστί βιεεπ"·ί: , Κα· ιεπεπαπ:ρπυρα!/απ , ό· καί ωππεπι απου:: π:_βἰεπ·
παπι πώ'π:πεπ:ο π» ) πε›πο εόνρ!έσπ,·σ παει:: , εποπππι ρπέΐο Ιπ πω!

πιιἰάσ›π άε!ί:ά·ίι, Με πωπω επ αὐβιππί: , σπ›π πικαπ @και ριπ
/!ίει·ί2 , πππ:ε,·π:: Μ.: , σα: ιμί!πι: ρτοστεπ£π: ώ , πθ/ππσί2;ώγΐπε ,

πππ_|ε, σε ρε,·β·ππΙσπί , πιω πω· ι·οεπρτεύεπάε ρυ#ππ: , Φ·ι·. ΜΜΜ.
Μπιτ , ίο.τεοτ, ὶτιΝειτιιτει Ρετ Γε ειιιιὸεπι εάτιπιτειβι!ω , Γε‹ὶ ςιιί:ιειΙΙΒ

άώτε.τε ςιιοτὶἀἰεπἐ , δε εοτιίιιετιιό.ίπε οευ!οτυπι :ιίΪαεἴειιπτ επή
πιἱ , ωΙτειὶΔεΙἰιιὶπιιιε. ΗιιἰιιΙΙιιοάὶ είΠιι £0τΡ0τἱΒυε @Με σωσει

τΙ:ιτιιπι πετιιτ:ιτι1ιτι εοπιιρΙεκάο , (με Πω ἰιιιιὶεεπι νἰτεε τετιιικ1ιπιτ ,
ε _ ττο.ιηιιΠΙεττηιιε Ρ:ιεεπι τ:ιειΠιι ττο.!ιιιπτ, άιπτι πεκιι.ρεττωπευτε
το!ιεετεπτ; ίεά τωτιαΙτιιε.οτὶτιιι·, νά ρεἰτιιὶιττι πατιιτο.8.Ιίςιι:ι είσαι!
ιιειάοηεω, ωιτΗΒεπετεω ειέΨε&ειτ. @Με ἱ8ὶτιι1°, Η ίιιΕιΠωτΙΔω
ὶρἴειπι ίρεάειτιιιε , Π8πο ε!Ητιθτιιε , ίετιιΜ:ι ηιιΜεπι τω.τιιτα,ίεά έ
ςιιατιἀΜἰιιεοΙιιπτε είὶΙἱ8τιιιω , ποτιάιιπι ίει·ιιεπε. @ἔἰανει·ὸ @πώ
και είΙ ποίΜε νίἱΒιιε :ιρτιιε, ΠΜ ίετιιεε.τ , παμε ΙεπΙε ποπιὶτιε επι

ὸὶτο νιι!ειιε ἰΠἱεὸ ὶτιτεὶΙἰ8Ιτ ΙΒιιειτι Μακ τπιἰπὶίἱτατοτὶιιω , (μή θα
Δώστε που ώ; ΜεΞτεο ειιιπ νιιΙἔετὶε Με ί8ι1Β π! Πειιἰ παταω
εοπΙΗτιιετπάειπι που ρεττὶτιεετ, ίεἀἰΙΙαπι ροπΗιε οοπιιωρε.τ, ΜΗ
8τιο πὸιιὶπιίἱἀετεὶΒπεω ὸἰεἰπιιιε: πια: ειιτεπο. ίοΙὶωι ἰ8πεεοττὶρι ,
ιμιειτιάο ὶτιίἱτει Ιἱ8ιιοίιιΒΙὶατιτἰιι ίετιιΜ;ι ίετιιετε ἰὲιεἰρ1τ . Νεφιε
πια8ἱε ΡΙιἔΩ3Π£ἰ2. Ιοςιιὶτιιτ :ιίΠτωε.ι1ε Ι8ι1ειιι που ίεταρει· :πάετε ,

ςιι:ὶω Η ἀὶΧεεὶτ ιιατιιτ:ιπι τιιοΜΗτ:ιτε ρτοεἀἰταπι., ποιωΗϊ :αποτο
Μρεώττιεπτο , εοικιωομιεπ- €λι!ειρεορτεε ηιιιεειιπηκεεοπΗπετεπτ ,
ποπ ιιΙΙοἰἔτιε (ομιειίἰ εαυτό. τεεεπε Βετιἰτἐ) εκσωείουι10: μετα
ειπτ1 , ςιιεπιὶπ ν-ἱίεετἰΕιιιε ίοι:εΕπιιιτ ;: δι ειπα τεττιεπ που εψίιιωεΒειο
τω, ι1ώαποπάιιπωοπεερτ:ο $ξετιιοτε-:ι8ίω Βο.τιιτ, (αἱ ὶικΙιιεΗε ὶιι ρετ

τ
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'

ιΜΗοικ
εοπιρεώΒιιε,αΕπιστιιιακιιτπτωπεοιτιρΙεκὶοπεάετΙοεωτω:,
ιι€ΐετιιωεωκ18τπτω.Ρτοάεπετ._
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(Μιά. @Β εί·Βο ίΙΙι.ιπι νίικΙίαιτίπ ΙίΒεττειτοπι2
Μουτ. Νου πο. οίΗ8πίε :ιεεωάεπάίίοίωο. : οιΙίουειπάο επίπ1
πιο.τετίο. Μινοτο εΧττίτιίαἰιεὶΒτκἰ8Π€Μ ©ΟΠ£ἰΡἰϊ› Ή ΠΠ0ϊἱἀἱ€θΧ·
Ραίτπυη είίςιι:ιιιάο Μακ ίπε!ιιίιιιτι ρει·ίωΙαπι ο!! , δ: @απο ίιιίὶ
ιτιειτο:τΞει εκειτοΙείοίτ , ντ ίατιο που ίο.τίε εκίεεειτο εοπτίι18ίτ : :ι|ίςιιωι
‹Ιο νετὸ νείκωοιπί ττίτιι ε1ίείουτίετιίε, ει: τμιο-ποπ τοτὸρτο αιτίο

ιπε οοτροτίε οποίο ΙιειΒετ είιιϊόειπ οοτροτίε , Μείνε Μαιο εκ ρατ
τε , εοπΗ:ι€τοτίο .

- (Στοά. 18ιπσπι ὁ ΗΙίω εΧειιτοκίπυεπίτ Ργωόοε θίΙίοίε ΗΙίιιε, Η
ΡΗι1ίο ΙΙΒ.8.ε:ιρ.56.εττάίπιπε, ειιικἱεω ειΠοτικιτε ίπ ίετιιΙἔὶ , Ρίο
πκτΙνειιε . ΡοιΙΙοτΙΒιιε οιιτε·πι απο ντί1είουεπτυπι οττι·ίΒιιίτ ΟιιΜίιιε
ΙίΒ.4.Ρ:ιΠ..... οιυο_βα·ί: ΡΜ00°2.τ βιαία _/ἑ›·ίὐσπί , 8οίποίίίσω @οπο

μ·οβίιιίβ /επίπο . Πίπα: οοίιἰοπ ρσαῇί, ΠΦ14|ί: εα·οομο _βοιΜέσ
α! ; Ηοο ου2αΜοπίΙσπ βοοποπο Ροίί!ί.τοποο:. δώ που :ιτάετ Μα,
ςυοιπαειικηιιο επιπίοιπυτ ΓοίιπίΙΙοε: απο τοπικη εκ ΙίΒοοτυπι
απο οεα·πε!:ιτιιτ αυτ νττυωςυε, αυτ οιΙτει·ιπτι.Ιοπί: κά” νι οί:

Ε6Βιιε ΡοττιρσίυεΙίΒ.9[4αοποίο ίυπου·7ΐίυίδω ΦΠ, 7ίο8ίπο.ίνοί·οο
οίον.: οβοίοοοπίαο· ἀΡοπ2ῇΐοο, οπίοιι: οπο: στο! Μοαίουί /οίίοί:
οποίοί·ίο 2οποίία :οποί·οπ, θαοίάμν σα·οορίίω1 απο:: Με” .απο

"οδο ίπ άά!,?ί /ο·"·ε2. (Σιιίαίωοόί νετὸ οΙΤετ Ιίειιυπι ἰΠικΙ τοτε
Βτειικίιυτι , που εοιπιττιεττιοτοτ ΓεΙὶυε, ε1ιιίοιίοττοΙΤε άοΗπίτιιω ποπ
_ίικτιιτ, πιοἀὸ 6ΠοτίεΙίκ ιππασία, Ιιοε ώ, ντΠίε δ: ορροττιιιιοι.
Ναμιε αύτη ε:: ε1ιιοΙίβετ @πιο ίπόίίετίπιίωτίω @και σπα «Πίεσε
ΡοίΤυπιιιε , ίεά οίίςιιοε ετΒοτεε π! Ι1οοροτίΙΙίωίιω @τα ίιπιτ & :ιε
εοπιιτιοόετοε , ςυίΒιιε ίείΙίεες.γίε αιΙοτίε Μάϊ . Ηίπε ΡΙίοίιιε ΠΒ. ι ό.
£21Ρ.4.ο. ίαίρίίτ ειιΙἰὸειε εΠε ετΒοτοε , πποτυω,Ιο.ιιτιιω , Εεώει·ειω , δ:

οπιικ:ε , ὁ ι1υίΒιιείέιύωίο Ηυιπ. Ε.αφίοί·οι:οπία, Μηνά, Μ:: πάει·
ίπ οιψί·ί: , ρώοί·οοποπο πρωί: , οποπίιυπ οίίσκοπ:ίοπέαοπ @ποιοί
ποπ _/ουίροί· ίορίοίί: οι·αάο ώ. Τοπίο” οί·8ο @οποία ίί8οίο, ί8ποπί
με οοποίΡίί απο·ίοιι, σα·οψίοπίο Μα280°ίθ οί·ίοίί [οποίοί: , [παεί ,
ω! /οίίοο·ίω , /ασίίίίπίἔ οοποομίωί. 8οοίπίοίίβοάοίθρωβακίία:,
οπο: καποια Μισο, Ιοιεί·ιυποπο οπο: .
Μία!. Ηίε :1άάε (ςιιοπίειω εκοτίείε ιιοΜετία εοειδτωοτίΙΙΒοπ
τετειικϋε, θτειάοπίεε)Βτο.ΠΠεπΠιιω πωπω €Π€ἱΒΙ1ἀἱἱ8Ι1€Π1θΧ Η
Βιιίε ίε νἱεὶΠἰπι τετεπιτἱΒιιε : απο τεΠε θιιίΙΙεΙωο Ρίίοπο είε πια!ίεί

πιο Βι<οίἱΙ.ΙίΒ. π. Ρει8.5: έ οοίἰῇΐί @Με 6'οί·ομα-ιθμοοθ ,ά Ισπύοί$ο
αἰί|]οιιε _/επιίοοοί.ί Ναοί: ίοίιίουί που/αποίίπε:, ί8πί.σ ίποίίίσπ£ίίὶ:,
οποίοι σα· Μοορ Μία, θ ΜΜΜ: ο!ίοίίω·. 8εΙίο.4. ω;» ω.
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τιτέεοτ ,-· ντ ιιοιιιιιτι ιι2.τιιτειιι Βιετιι ιιτιττιιττατιι ,
ιιτάε·:ιτ.

›

· ι

ςΙΒΜ6
1·

>· Μειιιτ. 8ϊττιιΙεειτι ειιισιιίτιαεεοιιϋσετε ΡειιιΙιιττι τιιιειιά:ιττι, :πάστα

πιγΙτετι:ι τιιιιιιεειιτιοεὲ ῇΞτι1£8ιιτ6ι1ι , τετιιτιιιιιτ δ. Πιάοτιιε ΡεΙιιίἱοτα

ι
Ί.
Μ4;Φ4ΜΜ.
*ωΜε-ΨΒ_Μ_.νωσ-Μέα.Ε

ΗΒ.ι.οριΠ.τοο.Ιδπί.σ Βία; απ, ά μυ στι:: /ξ·σωι·ίαπ: ,. ποπ τυπο
έ) τ”*στι·υ, (9· στα, α· !αρίάΜ:, /Μεπίσω ώ φαί: , ώ·Ιί8πί.ι· ό?
ΜΜΜ Μ :ΜΜΜ Πα· :νέο υιίωσα!ωπ ω» ι.·.ιφυπστ !ιΖπο :τα

ίφΐπισ #2 ?εστι ί8ίται· ί!!τυπι αὐ[τυπί2 2 Α: πω: ἱπβιιτι: ή: 4280
ωυπ @Παπ »τσάι σα· :ο σπ·τιται·2 (Μπιτ Ζώα· ἰ8πἰ:, ήπέ μι: Μέι!!

μπθ, στοά αἰἱσαἰα: ρι·σι·9 #: , ὺοωἰπε.ι απαώιπαπ:αι· πω» ό1·/τι
8οι·ί βισσωσ·υ·ϋ , ό· ισπε!ιω.ιμοραέ[α: , ό· Μ οπτιπωι σπιτι α_βίω.
Μπιτ κιάίαωεκτυ ώ ) :τουτο ε.>φ!ίσατεςασα: , μπακ ραδ'υ ίπ ἰιΖκἰ:
9ιιίέσω ά:Ιτα/ξ·ί:, πα· Μπιουτ τω: αΜυπί: , απ» οικον» [σαιτ ρω

_,ἔΙἰε›·ἰ: , ωα:στιατ τω , σ:: 4αι!ιατ.ρτοσται:α: άι αὑ[ιωιἰ:;‹ἰι7ἴπε ,
επτα/δι επ ρει·β·ι·ιιΜτί , μια κα· ι·σωρι·εβαιόί. ρυβω: , θα ΜΜΜ.
ιιιτιιτ, Βιτεοτ, τη Νιιτιιτεὶ Ρετ Γε ειιιιάεττι-ειάττιιταβιΠα , τω τρια τα
ιιιιιι:ει.τε ειιιοι:ιόιο.ιιά , δ: εοιιίιιστιτάιιιε οο.ιιοτιιιτι :ιίΪιιεΪειιιιτ επι
πιτ , ιτιιτ:ιτι.ε!εΗτιιιιιιιε. Ηιιιιιίιτιοάι τίτιτι εοτρο:ιΒιιε @Με εστιατ
τι:ιτιιιιι τιιιτιιτ:ιτιιιτι εοιιιρΙσιτιο , @ια [Με ιιιιιια:τιι νιτεε τετιιτιάιιιιτ ,
τ _ ττειιιςιιιΙΙαιτηιιε μεση τσ.ιιάιιι ττειιιιιτιι:, Μπι ποια Ρ€1°Πιι1ι12Π28
Ε0|1ι21°€11τ ; Μ! ωτττωωωτιωτ, τω Ρτιιιιιιιτι ιιπιιτ:ι.ειΙιτιιι:ι εισιτή

ι1:1ττοιι€πι, στα ΙΙΒοτε.ειτοττι ε.ττε&ειτ. 18τιτε ιειτιιτ, Π ίιιΜΒιτιτταιιι
ιΡίο.ιτι ίρεέτειιιιιε , Ιι8ιιο εί&·ιιιίιτιιε , ίετιιιά:ι @πιάσω τιιιτιιτει,ία! ,
τιιιατιάτιι·ιτιεοΙιιττιτ είιΙι8τιιιιτι , τιοιτάιιιιι ίετιιειιε. ῳιωνετὸ @Με
ιιοτι είτ ιιοΠτιε νίἱΒιιε ειρτιιε , ιιιίὶ ίετιιεε.τ , ειτςιιε Ι8τιιε ιιοπιιτιο επι
άιτο νιιΙ8ιιε ὶΠὶ‹:ὸ ιιιτεΗι8ιτ ΙΒιισιτι Ιιιιτισ ττιιιιιίιτει.τοτιιιιτι , ειιιι δικ
ατἀοτε ιιοιι ώ; Μεττεο σπιτι νιιΙΒατιε Με ι8τιιε :κι Ιι8τιιιιατιιτ.ι.πι

εο.ιιίΗτιιετιάεπι που μεττιιιαιτ, ίέάιΠε.πι ροτιίι.ε οοπτιιπιρατ, ω»

ἔτιο ιιόιιιιιΠάετει€τιοιτι άιιέιττιιιε: τυπο ειιιτ6ιτι ίοΙιιιιιι€τιετοττιρι ,
ιιιιιιτιάο ιιιίιτει 1ιΒιιο ωωωττω Εε:τιιιό.;ι τ”ετιιοτε Πιάριτ . Νταρτ
ιιιιιειε ριι€τι:ιτιττει Ιοτιιιιτιιτ :ιίδτιτιιιιιε Ι8ιιοιιι ιιοτι ίετιιρετ ατόετε ,
φώτο τι Φωτ 11.1τιιτ:ιπι ττιοΜΙιτιιτε ρτσεάιτ:ιττι, ΜΜΜ' ιιιιιοτο
ιπιρι:άιιτιετιτο , εοιτιιτιοιιστι. @ειρτορτΦε ηιιιιτειιτηιιοεοιιθητειιτ ,
ιιοιι :ιΙιοι€τιο (ειιιιιίι ιι:ι.τιιτει τα:ετιε 8ετιιτἐ) ε:τωείετιιιτ μετα:

αυτι , ηιιοιιιιιι τιιααιω ίοιιοΒιιιτιτ τ· Ξι ιιιιο τιιιτι€ιι ιιοτι :ιΒΙιιττι6Μιι
πιτ, τιιιι:ιιιοιιάιιιτιοοιια·ρι:ο Εετιιοτε-:ιεττει Μπιτ, (τά ιιιιιιιότιε το με
@ΠισωεοιτιρεάιΒιιε,αΠε.τιιιιιιιαι;υτατωι:οιηρΙ:κιοιιι·:τιετιτιοΜΠια

:ιτ:!ετιιιά;ιιι;ι ιιειτιιτατιιιιτοάετε: ._ .
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. (Στοπ. @πε ετ8ο ἱΙΙιππ ντποΜιτίπ ΙΕπεττοιττ:πι2

Μουτ. Νοπ ντιπ τ:ΙΗ8πίε οιεεοπάεπάτ Γοττποι : οΙἰοπππάο επϋπ
τποτετἰο. πόιποτο επττἱπίεπἰιε ττέικτ8ποπι οοποἱρἱτ: , ντ ουοττάτε εκ
ρετἱτππτ; οιποποιπάο τπτυετπτΙπίππι ρετὶπιιΙπιπ ΗΕ, οι ίροπτε πο
τποτετἰο εκοιτάείοπ: , νε ίοεπο ποπ Ειπε εκπ:αιτο ο:οπττπ8ττ : οΙἱοιιοπ
‹ὶο πιο νεπεπιεπτΞ ττΞτιι επεττπτ ἱ8πἱε , εκ οποποπ τοτὸ Ρτο τοπο
πε εοτροττε οττιππ παπα ετιιίοεπι εοτροτίε , Μονο ΓοιΙττ:τπ επ ρατ
το , εοπΒαἔτειτἱο .
·
- (Στοά. Ιεποπι ὁ πω πουτσο ἱπυεπὶτ Ργι·οοεε (ΞἱΙἰεἰε δΠιιε, ο
ΡΙἰπἱο ΙΙΒ.8.οορ.56.ετοάττππε, ευπάεπι οποτυοιτο ίπ ίετιιπὶ , Ρω

τπετπευε . ΡοΒοτΙΒιιο πικαπ τιιτπ νττΙε τπιιτπτιππ :ιτττἰπιιὶτ Οιπάτπε
ΙἱΒ.4.ΡεΙτ..... οποο/οοτί.τ Ρώσου: βαν: /ὲτἰοοοτ , $οίοοί!!οω πω»

μ·οβίαίβ _/επτο2. Πίσω: οοΜεοπ ρτη):, Πτοο!ί.τ οονοφω _βαοΜο
ο! ; Ηοι: οτεαΜΜ214Μ |Ι4Μ82Μ Ρο!ί!ίτ οοο.-τ. πο ποπ :πάτε ίΠοκ ,
οποπτικευποπο εκεπτἰππτυτ ίεἰπτὶΙΙο:: ειππ τοιτποπ σε Ιἰ8ποτιιπι

ΜΜ
τ-.επι
Μ. .-ω.α-π.

Μπι οεα·πο:ιτιιτ :πιτ νττιιτποπε, πιτ εΙτα·πτπ.Ιεπτο Ι/ώο, να οἱ:
Εείἰπε Ροτπροτιιε ΙἱΒ.9.βοοοο‹ἰο οπουτ#ίοδΣ'α.σ @το , 7ίο8έπετ·υοοοε
οΪὐω οβοίοοοπτοο· ἐΡοποῇΐοε, οοίοιι: οπο: :πιο πιοιι!απο /ο!ίτ.·ί.ο·

:Ματέο “οποία οσκοποτε, οιιοπῇοτ ι·.κ·οφοουπ πρωτου οτἰοο·ο .απο
Ψίο·οο ίπ .Μοτο _/α·ο·εο . επίπίτποοί νετὸ σποτ Π8πιιππ ἰΠικΙ τοτε
Βτοποιππ , ποπ εοιπτπετποπιτ ΡεΙὶπε , φπα ίοττοΠε άεπτπτιιτπ ποπ
.ίποτ:ιτ, ιποάὸεΙΪετίεΙὶκ ιπ:ιτεττο, Με το, ντἱΙ1ε δ: ορροττιτπ:.ι.
Νεοικ επὶτπ εκ οιιοΙΙΒα Ιτππο ΞποτίεπτπππιτΜ τεπετπ ω... επεσε
ροΙΤπτπιιε , ίεά :Μουσε οιτποτεε :το ποπ ΡοτἰΙΙῖτπἰππ πρωτ ίιιπτ & :ιο
εοτπτποοπτοε , οπτϋπο ἴεὶΙἰε6ηκἱε αιΙοττε τπε·ίτ . Ηἱπε ΡΙἱπἱπε πι). 1 6.

€21Ρ.4.ο. απο αιΙΚΙειε εΠο οιτΒοτοε , τποτιππ,Ιοιυτιιτπ , πεοετοιιπ ,δε
οιππεε , ἐ οιιἰΒιιεἰἑπἱετΙο. ίἰππτ. ΕκρΙοο·ο:οποπ, ἰποπὶτ, Επι· ν/ἱι.σ
έ” σου. , ρώοο·οοποπο ποσά: , φυτών» ποσκοποίσπέαΜ ἰ8πστπ
πω: /ωφεο· ΙοοΜίτ οαΜο ώ. Τοο·ίοιο· σο8ο @ποιοι Ιἰ8πο, ί υποπ
οικ σοποφίΙ οπτ·ίτα, σ.ι·οποίοποσ αποτεο·ίθ ..και |οποίοί: , ἐπὶ ,
τω! /οἰἰοοτιω , _/οοί!!τωθι·οποφττιω. 8οοίοί&ί!οσάοτομ·ώοποία:,
οπο: καποιου· Μισο, !οοπυηοσ απο: .

Πο.πο. Ηἱε Μάο (οιιοππιτπ εκοτἱοἰε ποίἱτειτἰει εοπθττποττΙτοεπ
τετειιιἀἰε, θτειάοπτεο)Βτο.ΠΠοπΠπτπ πποτοτπ εΙὶεἰεπὸἰἱἔπεπι οι: Π

.

επἱε ίπ νἰεὶΙΙἰτπ τετεπτἱΒιιο: παπι απο (ΞπἰΙΙεΙττιο Πίσω: τΙο ιπεάἱεἱ

β

πει ΒτοιΠΙ.ΙΙΒ.ι. ρο8.5: θ οοΙΙῇῖ.τ @πο Οοοο8αο-τἑ8αοοἄ ,ὐ·Ιοοῦοἰὸο
ο!ίο]οιο.· /σοτιΙοοσἰ.τ βοσκοί.: οπο.» πα[απΗΜ, ί8πί.τ ΙαοπΙσπΖωο,
οπού:: σα· ωστοσο 8ί!ία. ὁ αποτο. ε!ίοίτοο· . 8εΗΒ.4. απ. π.
Ν

3

ρο.Β.·οι.

19ο Η ΒωΪΜατἱσ δεΙυτἱΜζυτ .
Ρα8.72.ε.υτ ΜιἰΪσ€ απΙσο,·ί: Απώπίδα ίεπων Μ ιἰψπἰ: ρου·:2αι'παπ:ε:
τ·ο!ΙΜΜέσ , αΙάβιω ω·2ί!πι:, ε8π8Ω Μείωπ. @ει ειιιτεπι :Με Μ
Ρτοείτειιτ, ωΕωωτ θεοτ8ἱυε Μπορω. ἱπ ΗὶΠοτ. τετ.τι:ιτ.ΒτείΠ.· _
ΙίΒ.-3.εαΡ..ι.ρε8.92.Εκ .4ω!πιιΉι , ὶιηιιἱτ, ιΣπωσ [ή »Με Φ
ά14Μ::ίτσε!ίσϊαπτ ΒΜ/ΪΙἰεπ/ἔ.τ . Γυ·ιτ/!ειω @επί τ απ: ρο2ίι): Μέξεί.τ
Μία: ω·Ισοτί: /ιυπαπ2 σκ/α·42ππη Μ το /σι·ίππ: |σηυωίππίπω ,

Μία· ίω,πίπωπ &ασί!ίιυπ /Μί8ίπωω τα· @το «Προ !ιΖπο , Θηκη/ι'
αν·ε&Μπάσ τ·ίταιΜαεαπτ, μάτι-ότι: /›·αΠακι ί!ίασΐ ίπτωοποπ (τω.
παπα, α: αΡΡἰίσαπ£σ.τ /ο!ία/τω ω·&οπσπ, β·ιι 8ς@ρίπω : /ϊσ.° :ἄ
τ·ίαπ: Ιρακ; , μοι:: Πότε. Ι.οτιιιετ1ε νετὸ Μ» 2. αφ. 8. τὶε Π;

στο οιιτο.Βιιιιτά98ιι:ιεύ αἰτ ἰΠιιτἱ Πεε:ιτύω ΜΒΜ ίιιτιἰεωΙἰ ΓιιΙΡΙ1ιττ:ιτά
Δώσε, ειτς1ιιεατοἰἔτιεπιεΙὶεἰροίΐεὸιιτὶοτε ΗΒιιο αρΡΙΙεειτο. Ετ
αμκ! ειιτιάεπι Μ» ι. εο.Ρ. 3. Μι Ατ1τ1οτ3.τ. Ισ: εΙε Ι.:ιετ ει; ΡτειιιεὶΪεο Χί
πιετιει , ΔτΙ:Ιο:Ι Πόση είτ απο ντιιειι ΒτεΠΠεπΒιιπι) Μ από" πιο·
Ισ , παπτυ,]ΐεισηπε σωπέπο Διο·ππτώ Ζωέ!ίτ: ωα:ε›·ἰε: [ρἰπτ/ἱσ θ·

-ι·απόίάκ, 9εω·υ2ί!ί.σ σ” :Μ ί8πτω ε!ἰεἰτ›πἰιιω @βετ /!ίοί.τ ι·οπ]ευ·ί
“πώ ίπππ_β. @τιποτε :ιιιτεττι ίτἰέτιιε νειΙε:ιτ , ετἰο.ω Η ποπ Πεκ

ίετιιΙ:ιεε:ι 8τεΧοτἱεεΙὶ<ἐτι:ι, (ΜΒ ὸοτετἱτὶ, τιιιοό Ιε8ἰτιπιε Πι Πει
τἰο Νειιιτἰεο ΙεεοΜ Ιε Μτιἱτε :πωσ ιό: 5.τΠε 6. Ι)εεεωΙπΙε , Με ει!

τἰτιιτὶἰτιε ΡοΗ €τ.47. @τι 2 ;. π! Ι:ιτιιε $ερτετιττἰοιπιΙε Ροττίιε Βήτα ;
νΒἱΙιιιτε ΜΒειιτιιτ: .πειτε ?Πο τοπ/Ζώπω ίιωίίσωίρα: σ37Μπέίπ
|ι4Μ]Ισπ , κα· ίπ αμ·:·ωπι πω· Οσωπευπ άτων , π: Μακί.τ το ιι πω·
]/”επ·εωισ , επί Μ·.Ιοσί :Δικά παρίάίτατε ίπ .4αβειιω/επαο·, ·υτά·σπα
_|ὶι: /απί.τ απσΒωνυ·ία:, ·υε!ουίππαί: παρα ,/Β,·απίπί: , με Φιδάκια

Μι, Ια::Μ πυιηείπώασ αα·σκάεπ·:, ·υ2/απίεαπ.τ @μπω μιά πβἱπ·
8ιά Μωβ· ε#ἔ:..
Μ:ιιιι·. Ησεε οιτιτιἱει, & πιιιΙτο. -Βυἱιιί-Μοἑἱἱ, φ1:ιτροΠεπι ΕειεἰΙὲ
εοπΘετετε , ΜΗ :εε εΠετ αυτι οπιι·ιεπι εοπττουεώε.τη εκρε:1ιτιεπ τ3ε
ΡΙιιττωίε·τείτατε , [ΜΒ οίτευάιιπτ , ποπ ;ιΙὶιιπεΙε, ὶ8τιεω Ρεπο

άιιπ1 Μα ε.φιο @ζητω :ιεεεπκὶἰτιιτ , ςυὲ1τιεΧὶΡἴο.Ιὶἔτιο, φωτ!
τετὶτιιτ; Δειτὶεὸ ντ ΡωτεΙετε ὸἰκετἰτ Ι). (Ξτεἔοτἰαε ΝειΖἰαιπεηιιε Ξι δ.
ΠοτοτΙιεοΙο.ιιόειταε ίετι:τι.ιο.επιτε :Μάτ Ι8πἰ:; »απατα [Ματ ό·
:-Ζε-›·τήσπ ει” &ΜΜπαστίκωτοπ[Μί2 , =υεΪιι2 Μωω Μάο: τίτ
Ψ>σωπ Νεςιιε ευὶιτι αιιώειιώ ΐιωτ , τΙ:ι.:Πτι ΗΙο 115τωι·εω εοΠεεεω

άτα αετεω οοπτετΙ·ετεϊΩΞωεπτ, ντ €Χ ω ΙΒιπε @έπεισε πω: Ιτἰ!ὶ
τα -ἱπ @Με Μτωτω ττο.πίεω1τε τ Ν:ιπι Με ειΕτἰε ἰιι ίεπεπ11 ·εοπιτει·:'
τίἱο Μπι τεαιετε , δ: ΜΙΙἀωτὶρπε επει·επάε ., ·ίεά νεΙὶεὶἰοιὶΒαε εφ

ιεπεπτΞε ΒεΒὶΙὶεπτἰει ρτΞίιε εΙΤετ 3 1ϊςιύάτωάιιτΜωω· 8Ιαεἐεπι$ἱ πι.
-`
τ
- .τετ
`
Α

ἐαπωυάσ ζξκἰ.‹ Δεεεπέατιω· .

19; Σ;

με @παταει ΙπιειΙΙιιε , Ιἰιιε οι Ιιεείετεΐ , ίἱιιεεκ Ιε.ιιτοπείιιιππτιιε,ντι
ειπε σε: ποπ @Με εοπιπιιππιτιιτ,πιπιπι Η Ιιεπιιιτι ειΙιιιει @πε Ι.ιιιτιιπι,
ίιιιε Ιιεάεπιιπ , ιάεπι πωπω τετετετ , πα: τ:ιπιεπ ω: πι ιεπιε πω».

° ιαπιτπιπΠτ.
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Παπά. Νοπεπ;ιεεππςπε, άε1ε&ιιοτππιάάιίει·ιιπιπε τετποτο ι.

ΞπεεπεΠ ροίΐππτ; τω νε ΑτὶΠοτεΙεε ὸοεετ Μ. 4. Μετεοτ. ίππιπι:ι : 3,
£2.Ρ.2..Ροα πω. άν δέ Καυςοἴ , (ίσα ἔχε-ι πάρω; €ει1τιΚοι); ·πμρξς ,;

ν; ύγρὅτπ·τα έ' πι; Με: ευθυτ2ρι'αν σωμα οω56νε9εραν σιπυρό;. οσα·
!

δε`»Ϊ μὲ έχε-ι, σ? ἰχυροτιἔραυ, Μ» Κρύ9αλλο;, θ νά σφο·δρα χλπροξ,
έΚαυεά. /ὶσπ ισπανια ι·ο:π&αβώί!ία, φωεακμε·παύεπ2 ωσαια:1ιι[ω
μπω: @Με , ό· βιωιίέίκαιεω Αν ῇ: , πιεί βσιιπέιΜπ ιίϋ·σΠαω ,

ππωιίύα: :|εύίί1.0%8Μ1Σπε : 9ιωσιοιπαε πισω: απ: πω: Μ6εω( ροτοε
εειρ:ιεεε ) απ: /ϋ,·:ίοι·εω (πιιΠιιάιτατεπι ΜΜΜ) νε!α28/αεισ.πά μια
<υσΜέ πί,·Μία]δω:, ιίπεοωθιάίόί!ή·.
.
ε·

Μπιτ. Ιόεὸ Παει Με οιιοττετΙι€πα , νε εκ εοτιιιπ= ττιτιι-αεεεπάι
ΡοΠῖτ ἰἔππ : Η εεεπἰπι Ιιιιιποτε κάππάεπτ , Ιεπτοι·επι π:ιΒεπτ·ραιτι-.
ειιΙεε:,_ δ: ΗεΧΜΠαιτειπ , ειιτπ ροτιίιε πωπω είε· εοπιιεπισ.τ, νε

ἱπ ΙΙΙο εοπΗιόπι Ιιιιαιτιοπε όιΙΤοΙιιι ιπειριατ εοπιρ:ι8εε , τἱιτπ· 5ριι·ιειιε
νπἐὶ ειιπι 5.ιιΙΡΙιιιτε εΙιιέε:ιπτεε Τετπερει·πιΜ::: νἱπειιΙε , παμε ροτοε.
Περι ρετιιο.8:ιπεεε ( :πιω ντιπιιε Ιιιιπιοτε ποπ οπίὶτιιι πεεεΠε πι ) πιο

ιτπρπΙΓιι εοπειιτπιπτ οπιιἱαε ρ:ιττιειιΙ:ιε , δ: εοπεπιεπτειτοε πι ΗΜ
ειιπι αφή δετεττἐὶἔπιειιΙοεειἀ άεΓεεϊιοπεπι ΓοΙΙιειτεπτ: κά» επιιτι
δ: διιΙρπιιτεο.ε ρ:ιττιειιΙ:ιε, δ: $ριτιεπε, δε· 8:ιΙεε νοΙ3.τι!εε πιατα.
ΙὶΒεττετεπιπαέτοείπιίἶε εοπτιεετιτ , εοΙΙ:ιτιε νιτιΕιιιε ρτοκιιπειε Π
8πίρειαεε ιιπρεπιπε, πτεμιειΙΙ:ιε εεΙεττὶτπὲ·εοπιιποτὶ άίίϊοΙιιιιπτ :
@πε ιπο.8ιιιιτιοπε Γρατι:ι ειπιρΠοιο. ε1πετεπτεε ρτοΙἱΙἱιιπτ·, δε μοιά
ιιιιιτπ ίοιπιτειιι, ίὶειπετιι τερετετἰπτ, εοπιριιιπτ. Οιτὸ ειιιτειπ ίπ

ίοπιιτε ρτορ;18:ιτιιτ, :ιτππε αιπρΠΗειιτυπι€πιε ,. ειιιπι πιιιτετιο. :Μπα
είἐ ,_ δε τετααἀεὸ , νε ιπιπιιΠι ὶεπἱειιΙἱ ΒιειΙΙιτπε Ρετ τιιιπ πιιιΙτοε ι!

πω :πωπω εΧειιττετε, & ρΙιιτεε τυπικα ραττἰειιΙειε ΐιιΙΕΙιιιτε:ιε
εοιπιποιιετε, :σε άΙΠΒΙιιετε ν:ι.Ιεειπτ. Ηιτιε ίοτπὶτε, ίΠριιΙει πιτπι
τπιπ, ίοΙΙιε παω. ρ.ιΙειε, ρο.ρντο,ΒείἰιπἱΙἰΒιιενεἰπιιιτ:ιά'αεεεπέ
ε!επάει ίειι·ιπεπτει,8.τηιιε Με :κι επιίΠοτ:ι. Π8τισ. εοιπΒιιτεπάει , ντε πω!
τι ιεπιειιΠ,ροειΠιιππιπ ίιιΙρπιιτει παμε ίρἱτἰτιιε,ὲΓοπιὶτε ντιπ ἰπιρετιι.
ετ.ιιπιρεπτεε 2.88ι·εάι:ιπτιιτ Ιπτε8 ίο.ι·πιεπτοεπιπ ρο.ι·τιεπΙειε , & Μεσ
ειιπιπιε:ιτπε ρε: νιπι Γε ιπέ)πιιεπε ) νΜ-ΠιιιιΙι ιιειτ.πιοπε επιπιιΙτπο.π
τα ποειιπιδιιΙριιιιτ ,. παμε $ριι·ιτιιιπ ,π πι: 8:ιΙεπι νοΙο.ειΙεπι ιιπρεΙ
Μπιτ , εοιπιποιιεπτ, ειι:ιειτο.πι: ν1Ειιιε εὸ , πω. & Με πι ΗΒετεο.εεπι
Ν 4.
νιπ

Ι9,_
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Πῇἑττοτίο .$'φτίωτο .

νίπαίτοτί ω ίπτετίοτο. Ιί8πί ρτοΓετρ:ιπτ ρτο τα οιιίίοαε πιοΒίΙίτοτε,
ο; ίπεεπάίατπ ρτοτποπεοιπτ. $ίε :από νίτδίΙίατπ πο. τ. τΕπείά,.....

ρ·ίωαω/!ίοί:|ί·ίποίίίσω οοσοτιάίτ Δοί1σίε.0°,. /ίιβερίτοπο @απο [εκ
(πο, ατομο οποία είπω:: Ναττ·ίωοπω τἰειἰίτ, ί·σμοίηίτε ίπ /οποίίε
β: Μ22ΜΜ.
Βο.πά. δοτίε άίίαείτίεεκρίίωτο πιο νίάετατίπεεπίίο εκ επτα 9

είπαμε οι·ορ:ιπο.τίο ίπ ίοτπίτε ο: ίπ πι:ιτετίοί , πεοαε οιΙίοαίά είται
ίετιετπποίτταιπ ναίεο.τειπ εοπττπεετε ντάετπαε, είπω είτρίίεειτίο
πειπ πίπε ρετετε πεε1αετιτπα5. @:ιτπιπε πατετπτα:είεπτεπτίω τί
άετπ , δε οατοτίτο.τετπ , δε θττποπτεπταττι :ιάίαπεετε πτεοϊ οτο.τίο

πε ποπ ίίτ οραε , Η Ρετ· νοε Ιίεετ , παίά τπίπί :τοτε :ιΙίεΙαοτ :ιπ

ποτ Ξι ρτοείεπτί τΙίίρατατίοπε ποπ οΙίεπιππ :ιεείαετίτ , αρο
ποτπ. ο
Μαιο: Αποεπίπε επείρίο , τίποεεαποαε οτί ιπε άοεεπείαπι .,

νεΙ όετΙοεεπάαιπ , οοροτταπίτατίε :ιΙίοαίο :πιτ :ιάίαπιεπτί π.
Βεπτ.
έ
_
·
Ι).ιπά. ΙαΙΤετοτπ επτοόπεείπ ιπίπατίΠίιποε ραΙαίίταίοε εοπταπ

τα ; απο ί.Ηίείπ :ιεεταατπ :ι88είτίε ιιτείεπτετπ ρταποιπι τττΙτποαί ίτ:ι , νε
ρτοκίπτοε επτοοπαιπροττίεαΙ.ε εκτίπότ.ε ίοπετπ αΙίοαοτεπαε εοπεί
ρετεπετ ίεεί,ιπποτέ ρταπέί , ποπ ίετρεοπτ @Με :το εοπίετίαεπτεε
επτοοπατπροτείειαπε. οεροίεεπάοε , νετΕππ εκτίι18ττεοο.τατ. Οιιτοο
παιπ ριιίαετί ίτπτπίΓεπί οτε τ:ιπταπάετπ εεταΙΤοε εοτπιπίπατ:ε , δε πα
Κατα εοΙοτ (αοοΜεαταπτ είπετίε εοΙοτετπ άπιαίτιοειτατ. Ατίτποαί είε
παο εειτιάεπτεππ·Ρταπαιπ·; 8ετπίίτατα οιτίεὸ τεΙίείτετίοπεττι τοπεεοίτ,

οτοαε-ίεταπαίτ·, ντ τίία άατιιαετίε, δεπίπίΙοετπατπτείίοααπτ ίαετίτ
Ρττετετ τποίίαΙππι·ίαΒαΙοίεπίπεπι ταοίτετ εοπετετοιτπ, τ1ατιτπ ρτοεΙί

αεεΠ: επί·ίτίππιτε εοο.ΙαίΠε ε:: εεταίΕεοπττίεαΗε νί τίποτα εοεαπτί
οπο. Μίταοο.πτατ :ιατετπ- ,_ παίεαπείαε ο.τίετο.πε, παπί ε:ιαί:ε- ?αε
τίτ, τίποτε,εαιππεοαερα!αίΓεαΙίε:ιτοοπατπ, παμε εεταίΐ:ι Γερο
τετίιπ οιτείετεπτ , Ρεττπίίτί :ιτοαε·εοπίαΠ :1τάετεπτ; πεοαε επίτπ
νίάεοοπτ, εατο.τΙ 8τοτίεπτΙοιππ (ντίρίίοαίαετπ ορίποοοπτατ)ίΒιια
ίοττποτπ ποπ ί:ιτίε εΙ ετ οποιον εοπαπίπαταε, οτα ίπτεοετ ε.ιίοετπ
μιττίεαΙ:ιτ είίεέττίεί ε:ιαίοε τπιππωτεΔω ορροι·ταποπι ππιτετίοιτπ
πο! ποα;ίε·ίοττπτε τοπίο εείαδτίοπεπι: Νοπιάε εεταίΐέ επ ρΙαιποοντι
Ροτε πεετί εεπίτ.εί·ίαείΙεεοπίτο.Βοτ , Γεοτίίιπίπερτα·πίεΙΤε :το εοπεί
Ρίεποπτπ ιεπετπ : παπί νετὸ ποτε ειπα ραΙαιίεαΙίε εειτοοπαπι τατατετ

τεοπίαΐο ττιοαετε ροΠετ, ποπί:ιτίε ιπτεΠίαεΒο.πτ. Υετίιτπ Η πίττα
είετιί·οοοττεατ ίαεκατΓιοπε ,_ τω Μαιο. αοίταταίίῖἱε ίεπίεαΙίε τἐρατ
Έ.
|
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δε εειώοιιιιιιι διιΙρΒιιτ ειτειιιε $Ρἰτἰταπι εοω:Ξτω Μ παοτιιπι, :ιάεο".
εμε ρειττἱειιΙειε ὰἰΙΪοΙιιἱ , τεε νἰἀετιιτ εο.τετε ὸἰίἱἱειιΙτατε . β πάτο, ν:
ίιιρετἱοτἰΒιιε ὸὶεΒιιε ὶιιτιιιεΒειπι εκ ΑτιίὶοτεΙε ΡτοΒΙ.ίε&. 2 3.ειιιαΠ.ι :.

Μ:: ΗΜ εἰἱ4ιισπ2, φα: /ιπἰἰθ Μιπ[ωεαπ:, σεπιτἀεσἐεπτἰωἐἀἰαἰ.

πω:: , με χω· ω”, β· ίπ2ταάαπ; , Μ φιοςιιε κι νίὶιοι1ε ώεεπάιιπι
γὶὸετιιι·, νΜεΙΞεετ ἱἔπὶ€ι11ἱ8€οττ1ττιοτἱ5€1£2ϊ50πε111 Ριά0ηιο11ετζποτ1
μπε, ΙἱἰΙΙἰε Ρειτε:ιτ πιιιΙτο ΒιεἰΙὶοι· εκἰτιιε πό ειιιοΙωάιιπι, 9μιὲπ;

:ιὸἰτιιεἰιι ροτοε εοτροτἰε εοπιΒιιτετιἀὶ., ίἱιιε Η εΧ πιε:ιττιιιπι σ.τι8ιμ
ΙΗᾶ ) Πιιε ε:: ἰ8πἱειιΙοτιιτπ ριιιιεὶτειτε εοιιτἰιιἔατ : Ρὶετἰίἱ υ.Μεπι ρω
τείὶ , νε ειωρΠοτ ηιήόεπι Πι· εκὶτιιε , ςιιἔιπι επε:ιτιιυπι ο ειιΙ:ι ,τηιψ
τίτιιε!ο τοιωειπ, :πιτ νεΙπειτιεηιὶο. ὶ8ι1ἱειιΙοτιιω ΠΜ ὶΡί;ι ωστειιη Π;
ίετε.τ, πε οιιπιεε ΠωιιΙετιιιπΡατιτ, :ιάεοφιείπτετεα, ὰιιπι ὶμπιοε
Πειπάθ. ετιιΡτἰοπε π1οτιιετιτιιιτι τεπιροτἰε τειάτιπ, ΙετιίειιΠ ειΠαΙιιΙ Π;
Ρετ νὶτιι ἰη ροτοε εοτροτἱε ιιπΒιιΜοτεε ἰτιττυὸειιιτ , δε εοπιρα8ετιι ώ(
ίοΙιιειιόσ, εοτροτὶε εἰμἴἀετη18τιἰὲιιΙοε_σ.ὸ ίὶπιἱΙεπι εοπιπιο:ὶοτιεττι
Ρτοτἰτεοτ . Ηὶπε φάει ΗΠΒιιΙοι·υτίι ριιΕυίΠ:Μοτιιττ1 Ροι·ί εΧίΠοτεε [Με
ἱτιτετεαρεἀἰτιε, ι1ιιαριιΙιιΙΓειιΙΞ ὶρίἰ ἀὶίἱιιτιΒιιτιτιιτ, ἰ8ιιἰειιΒ ρτοίὶθ
ΙἰεπτεεεΧ ΡιιΙιιὶΓειιΙὶε.ἱΙΙΙε, εμιο.ε ρτἰιιιὺπι ρτοΧὶπιε μαπα ἰιιεειπὶἰν; Σ
ειπαμπω Πεκ , ἔαεἰΙΙἰττιἰ:-ρετωεειοτ ρε: ΙιιιἰιιΓπιο‹11 ἰιιτετιιαΠει,‹μιῷ;ι
ίιιΒεο.τιτ Ροι·οε ειΙἰοτιιιπ ριιΙιιἰΓειιΙοτιιω, ςιιἰρτορτετε:; Ποπ ασφα

όιιικιιτ. ίξι-:ιτισΙο νετὸ εετιιίΐα Ρεκπιἰίὲει εΡε εατΒοτιιιπι_ Ριι1Ι1ὶ[£η1ἱ5_,_
Με ρΙ1ιαιΒεειπι :ιά!ιιιε ιι:ιτμτειιπ τεάοΙετιε λ νΙττιιτε ξ8τήοιιΙοειιπι :Ι
ε:ιπάεπιτε ρτιιτιἐ ττειπίπωϊοτυπι Πςιαιτ:ι εοττιρΙεδτίτιιτ ραΜΓειιΙο,ε

;ιΙἰςιιοτ ε:ιτΒοιπιπ1 , αάεὸ ντ Μ: ατάεπτΙΒιιε Μπι ΡυΙιιἰΙ-ειιΙἰε ετιιιτι, .

Ρειπεε ἱ8ιιἰειιΙἰ , & Μ Με ριιΙιιἰίειιΙοε , ςιιοε εετιιίΤσε Βςιιατα: Ρακά
ειιΙο. εοττιρΙεδΗτιιτ , ἰτιειιττετιτεε που νιι1εειτιτ ττειιιίτηεεπε; ω; ρωρτε

1ε:ιε;ιτΒ6πιιαι ριιΙιιὶίειιΙοε ὶτιεετιὰειπτ: ε:: ηιιἱἔιπε ἰἱπτἱΙὶεετ ε:άΠεη

εεε ἰ8ο1ειιΒ ειΠειε ΓυΜπάε εετιιίΙά ΡεικτξεηΙειε Ρτοκἰττιειε εΠειι:ιιιτ , &
ε:ιάεπι τατἱοπε αιτ6οπιιπι εοπιπιἰιιιιτοταιτι εΧ;ιτΕοπεκτι ρυορει8:ιπτ.

@τῷ πικαπ :ιπιρΠΗεπτιιε δ: ΒιοὶΙὶὺε , 8; νΒετξίιε ρετιια8:ιτ;ιιτ ω,
πετιοεεε εεετιιΞ μπω , παπι εσ.τΒοιιιιτπι ρΙιιι·εε ραΜίειιΙοε εἰ:

ειιπιρ1εΧιιε ἰΠοε ἱΠ£€ι1ὰἰΕ ,' δε ρ:οΧ1τωιε εεειιίβε ρεττίουΙαε ώ
αμα.
Μαιπ. Ηοε τ:ισιειι ωιἰωαὰιιετιειιἀιιω, ἱπτετΪ01°ε8ἱΙΙ25 αιιιετπιι

Ιαει1οπ ττιοεὶὸ ποτιίεπιρετ οΙ:είΐε εοπΒει€τατ1ορΞ, (αἱ ετὶιιπι πάί.σκ ›
ωερτσοείίε; εμπι ετιὶπι ἰοεσ.ε άεμιειιετἰτιτ τιιπιιιΙτιιαπτεε ὶ8ιιὶΦιιΙΜΜ
ίε1ιβετιιιε εκε1ιεειπτ , α: εεΙετἰἰιε ει8ἰτατἰ ὶι1ιιαἀιιτιτ ρτοκἱπι:ιε μπώ
συ1:σ.εωειοτειωΡιι1ία, ίο.ειΙι€ιΓφιε άι!ΓοΙιιτέ'ι οοττιρεεε εαταπι @Με
ειιΙοε
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ΒϋτΜΙἱυ δφύΜε2. .
.~
€ι1Ιο$ ἀὶΒῖρατιτ, δ£ἱ11εεπάὶιιττ12118€1°1τ. ΗιτιοΙιέπει,ωιιιίωοάΞ Επι
κιωπ 8ε €Βειιιιττι εΙΤο οιπικε :ιὁτιιπτ , ηιιοτιιαι ΜΜΜ τιἱιιιΞε @Πε ,
δε μπω άεπεἐ εοιι€ωετ1τ:ιτα, αφ :ιάοὸ ΓεΙἱεἱτοτ ει.τάεπτ, (Μ.
ὶἔτιἰειι1ἰ ᾶἰΠἰειιΙτετ ρειιετταητἰιιὶτιτετιοτεε ροτοε , Με ιΠἱε 541 ειιι€ω

ΜΒ εεΙοτἰτετ ε8ἰτ:ιή ροΙΤωπ : Μεο εΙε ΒιιΧο Ιοειιισιε ΡΙἰιιἱιιε ΠΒ. : 6.

σεΡ.16.πὶτ, ίπ :Ζω 4ιιο4αἑ είιιτί:ιΈι , φα [στο , πσ9/λεωω& , π::
απ·&ουσ «ΜΗ . (ῖοπττεὶ νετὸ εμε τοπιιἰ εοοίὶειπτ τεΧτιιτἐ , ντ :τύπω
ΜΜΜ: Γ:ιΙΞε ΗΧἰ δ: τεττιε , Μι διιΙρΙιιιι·ε :ιη-πε 5ΡΜτίΒιιε ;ιΒιιιιά:ιπτ,

Ρτο πιάσω οοτροι·ίε; ρτορτει·οο. ΒιεἰΙϊὺε εοπΒ:ιετ2.11τ, ἱεπἰειιΙἰε Πβετἐ
ρει·τερτ:ιπόΒιιε, :ιο αΙετΗιε οοπιπιοτἰ8·.
Παπά. Κω ε!Ητο. :φωτα δε: πιειιὶἘείἙε., ντ αεωΡΙ:ι ειάΞαπ8ετε
Γυρεω:ιε:ιπειιπτι Μ; Μαϊ τιιττιετι, ηιιοά είε αιικ·τιιιιΙΞε ειρτΙΠὶιυἔ:

:ιπἱτιπειὸιιοττἰίὶὶ, Μάτια·ΞΙΙιιΙΙτατϊΡοΙΤεῇε, @οσε άε !ειτ:ι‹::ιτἰἑἱ Γαί

ρίἰτ θιιὶΙΙεΙπιιιε Ρἰίο άε ΜεάΞεὶτι:ι ΒτιιίΠ. ΗΒ.4. αρ. 63. με. 10ο.
Τηιπι·ο «ώ, Με] Μ: , αέωοάπω βίποβ, ακμε κίήβω Μασσα:ία .
Θαπάίσί: υπέα!!π #ΐδαὐ:ὅιισἰ ›πετία!& |ασϊΩ Μο!!ίοι· ; :ρω _βέϊθ

σώστε αππίκα8 ε.κίαα2ια. αθίηιαΜ ἰσαϋἱωιιω μΖω·πω , 4ω
άσσίέίκ·; παθει: «Μαιο _[υίπώ συππίσετε!ϊπ9αί2αυ·βαρα: σοπαιιια:·
επιπέίω· Μα", ωίτί:·σαπσε!!ί: @ά σα· απ ωἰτἑ/σὐπἰσσιιι: :

9ιιί/ Μ @με ιπ·ανΜπιπ , βωπιππω !εισα!επ:::· /οιια, _/αεώια
Ισα πούί: ών· /ασίσπ:ίύα: ὰ κοέϊθ ίπ/ξ·πιίο·ύπ. ΠΒιιατ ΪεΙΙὶ‹.:α
ριιττἱειιΙσε αιοε6Μάιτι Ροίἰτιε ὁ. ρετιι:ιε;ιπτε Π:ιττιππέ εοττἰμιιιπυτ)

«Μ ΓριιτΞιιπι μποτ, ἐιπ1ιιοΓο εΧΡΙἱεετ, ω: εΠΙ:ιτετ. δΙε αΙιςυεπάο
Ξι πιίΗάε ςιιἱΒιιἴιὶεττι οΒίὲτιιαιιἰτιοᾶιιττιιιπι ΜΜΜ Π: Πιο :ΜμΕ ,
πΜηιιε οΙά άΙΓΡεπάΙο, ηιιττΜπαιιίο ίιιρει· Ι:ιτοτειπ ίτυίΕιιΙο Η
€τιετο ω» ιπιιοεπι :ιηιιο.πτε· , ςιιοἀναΙ‹Ιὲ εΓο.ταπι επιίττοΒο.: Πο.πιιιιαπη
& νεο ΡΜ που π1οόἱει1π1τ€ττ1Ρτ1$ :ιΒίΣιωρτο Μία! ίυΒΠίτικ:Μπτ:
δικη :ιιιτεπιἱτιτεττο8ὲΙἴεω , τΙιιἱὸἱΙΓιιἀείΐετ , :ιεεεΡί Μ! :ιΙἱικὶ είἴε
ςυἐιπι Γουιι:ιτοε σε σοηεΙίά φωτα ποάοε οοτιτιιἴοε , δε ορτὶπιθ αἰσ
αιτοε : Εκ ἱΠἐ ηἱιπἱτιιω εοτιτιιίἰοπε ίει&ιιιτι είΙ, ντ μετα άϋίωι€ε
καιει· , δε ειΜιιωρτο Βιιπιοτε Νικο τοΙἰιηιιετεπτιιτ ἱπειτιἱτειτἐε , Ισ
ςιιἱΒιιε Π:ιπιπι:ι ραεττειω εοτιθαἔτειτἰοηειτι Ρτοτυοιιεκτ. διώκε
τεοτ τ:ιωεπ, νττὶιπι ΓιιετΙτιτ Με ποάοίεε Ιἰἔηὶ ρε1ττοε , επι Ροτὶἱιε 13
Μσε , ὰ: ηυὶΒιιε Με: ΡΙἱηἰιιε ΠΒ. ι 6;ε:ιρ.7. Ναβ·ιιπ:α:· ίπ ω( ίεΠΞεοκ
Π» ΒοΒοτ€) Ο·ΡΙ!α!.ε κω·ί&α: που·4ΜΜί!ε: , Μπι: Βαὸεπ:ε: βου
νο: :ποί!ε: ἰιεσετππηιω ἰιωιΜὶὐω· αρ:ο: ; παπι ό· [Μ οΙσοβα8ς·απ2.

δα! φι.τειιιηιιε τειπάεω Γικήτ πιατετἰει ΗΒΗ ατττὲ· ἰιιτετίἱτ:ι Ιι:ώεΒ:ιτ
ΓρατίοΙο ) ὶιι ε1ιιΙΒιιε Πειπιτιι:ι ρςτκρςσ.ταΡρίΤ6τ·ι . Νοςιι‹:· σ.Π:ι_ @ΜΚ
εαυ

.%ιοικοιιισ ίεπί.< αεεεπώπαι· ,
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επιιΓε , επι-Βρε Βιτιιιειι·τει πιει ε επι εοΠΙ8:ιτ:ι Μπι ιι.ιΒειιιιιε παμπ·
παπι , νε ειι:Ηιε πω» Ηεπιπιιι @πιτ , πιΠ νε ·επιπιρεπτιιιτπ
ει: νιιο @πο ι€πωοιππ π<ἐἰτπτἰο_πἱ 3.ιπΡΠιιε πωπω μ.τεατ ,
ειιιὸ·ν:ι!ἱάὶἱιε εοπιπιοτι ιπιιπιρειπτ ἰπ Ρι·σκιπι:ι @μια .
(πω. ΟιιιπιτποιιειΙΙ:ι. παπι ι8πεπι εοπειρΞεπτ, ειπα ρ:ιτεπτά

πιω ροτίε εΧειρίιιπτ ἐιππιι1ϊοε ιεπιειι.Ιοε , :ιτειιιεεεΙετιιιε εοπΗει8τεπτ,
Η πι1ΐοιιιτιδριτιτιιε ντιἐ ειιπι διιΙριιιιτε πι οπιπε εοι·ιιιιε ΠΙιετερετιιιπ
πειτε ΡοΙΙὶπι:; εκ εοπττε.ειο α8τε ι8πεπι πάιπιττετε όιεεπάει ετιιπι:
Με , οιιοτιιιιι οΒΒιιιεϊι ίιιιιτ·ροτι , ειιι;ιιτιιιιε τοιιεειοειιιι ποπ πω:
α! εκπι·όείεεπάιιιιι πιιωιπ . επ πιο.τετι:ιπι παο ι1Ιιτειιπ ποπ πιπε
ι·ε επιππιιτ ΤΙιεορΙιτειΠιιε: 8εΡΕπιιιε ΠΒ.:.9.ε:ιρ.3.πε οιιοτιιπι ἐπι
ιἱπτεΡτιιι-ἱὶππτἰἐ Ιοειιιεπε πιτ , ”: νετὸ “κατά , ν: @ππωρσ:·/ω
[απ σιω ποπ στάσει, ει· π: νςβἱ.σ @Μέσω εοπαιδε κάπτσ2ιο· : πιο!»

Ρετιι&οε πιιιω νιίεο , πια οιιι ;ιΙΒ ιιπιιπε , ροτοε ποπ παπι [ο Μίδ
πιι:ιτ πρι. επ ρ:ιτιτει .ικιιιειΕΒιιε ραι·τι!ιιιιε ΑΙιιπιιτιιε δ: Ιεπιγοεει1

Με ειιιπ :ιεετο ρετιιπιίπε Ποιιιπίπιιιιιτιιιπ ίιιετὶτ , ποπ εοτιιισιιτι (π
πω: . Ηιιε ίοι·ωΙϊε Γρεά:ιτ ιιιεεΙιειιπιεπτιιπι (εοποπιιπε, νε όοεετ
Ωειιιιε Ιι.ιτεεοπίιιΙ.τιιε εΙε νετΒοτιιπι Πέπιπε;ιτιοπε , οπιπε εοικιπε
τω· , ειπα! :ιεΙΙιιΒιι;ιιπι π:ιτπτ:ιπι ειπε , επι πάΙιιΒιιιιιιπ επ, ιιιιιτπτ)

·ςιιοεί πιω πείειο πιώ ει1ιειιιππάοΡπείετιΡΗ τ, πε.Πτετιιε ρο!ΐιπτ εαπ
Με . Αεειρε , ειιε1ιειτ , :ιεετιιιπ πεεπιπιιιιτι , δ: οποτιιτιι ειΠιιιιπιππ;

ὶπ οιιὶΒιιε πω, δ: εοπ8ιτει Ιιγάτ:ιτ8γτιιπι; @ειπε ιπιίεεΠο.πεά μι
Ργτιιπι τετ ιπιιπεε , πε τοτιεε τείἱεε:ι : Ροίιεει Μ ίετἱΙιε , οιιιεςιπά
νιίιιιιι ίιιετὶτ , δε πι ιεπεπι Ρι·οιιεε: νιε!εΒιε :ι.Ι;ιίοιιε νΠ:ἱ εοπιΒιι
Βιοπε τεΐι1ιι·ε . Πειτε ἰΠε. ΠιιΒιτ:ιπτετ παπα: ίοΙι πιε:ιτιιιιπι οΕιΠι·ιι
θειοπι Με ει·ιΒιιετεπι , Γαι τείὶΙἱεπτἱε επειτα πιοτιιε,οιιο ειπιτΠοπειι:ι
εΙεεΠπ.ιτ , ωίει·ιΒεπόπε ροτἱἰιε νιάετιιτΡ:ιττιειιΙιε Μετειιτή,δε ΜΒΜ

:ιο :ιεετο τεΙι&ιειπ Ρ:ιΡγτι ροπε.
··
Παπά. Ηειιιεί τεπιετἐ ωτΡιωπ ρετεπειππι (πι: επιιΒιπι :ι ρ:ιτειειι
Ι8.τιιπι ροτοε οΒΠτιιεπτιιιπι 0311116; παπι 'Η οΙεο ΜΜΜ. Μπα πω
Α τα, ντιειιιεροτιίιιιΠεπτοΙεο ΡΙεπι, πεε οιιιεειιι:ιιιι ιιπρεπιπιεπτι :ιετιιΙιΠετ εοπΗπ8τπτἰοπι; Ιιγάι·:ιι8γι·ιιιπ νετὸ πετιιιε :ιΙΙιιιπιεπ οιιί

εο.Γιιπτ, οιι:εάεπείεει·ε πωπω: πε παμε πεεειιπι,οιιοό,ντΡοτε
πετάω” ί:ιΙειπ "Με ειαι.Ιτιιτιιιπ εοπτιπετ , .ιιτειιιε $ριπτιιε ιτε :ι
5πΙεσοπιρτε!ιεπίοπ, ιτε οικω ίὶιπιιιι πατιι.τ:ιιιιι ιππιιει·ιπτ : ρτοπτε
τοπ Ηειιτ π πώιΙΙικξοπε 'και , νε οπιπιΒιιε πεἰάΙε εοπτιπ8ιτ :, μι.

πιίιπι ΡΙιΙεΒιιιο., πριιιπε $ριι·ιιιιε πωπω , πο. πωπω επειτα πεε

τοΙΙΙσπεΗΒιιαι Με πεπιιεειΙοτετεπεεπτει-εΙϊ, πι ικιροι·επι :ι.Μιε ραπ
·

ι `

ΘΕΕ"
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.0ίβωι:ίο .5'φτίωτι .

και ριιιεεδιδτιω, δεδειτεΙιετιιπε πω. Ροττὸ δει ιπΒιιτπιπ:ιΒιιι
πιο παπα, ετπ:ιτεπιιε ρο.ττεε Γπιπιιιιτε:ιε άετιπετιΙΙιειττιρΙειτυε , δε
τιτοιιιδετ, πε ετιιπιρ:ιπτ : ιειτιιτ επειτα νπιτιιε Βιιιιτππιειιτπ οπτι
ειιΙιε ιιγάτειτ Υπ δε :ιΙΒιιτπιπιε , ειιιεετε ποτά, πε ειιειττει ι8τιεπι

εοπειριειτ, αι ροτιιιε νι ιινειτ:ιτεντι ιπ παταω ειδειιπτιε, π) ι8πε
ωτττω. Νοτι ροτετ:ιττι Γ:ιτιε πιιτ:ιτι , ουτε δε παπι πειειο οπο πειτ
τειτ ΑτΙ:ιε διπιεπε ιτι Ρτεει:ιτιοπε ρ:ιετ.ιι. νοι‹ιε Τιιττ:ιτιε Οτιεπτειιι
Βιιε Ιοτιιιιτιιτ. Ει'ϊ' δαύτα ρωτάω , ιτιουιτ (ιοπἔε διΠιτπιιιε Αιτω
ειιε ιιετιπε , τιιιτιπι εκ ι)ετποετιτο τείεττ ΡΙιπιιιε πι). Μ. απ. 17.
ίπ Ατ·ίαπί: εί8πί ί8πωυπ σπιτικο , αι!!ί8ί στο:: Συ! ίπ Εντε/Ώ ”,

Μία: πιέι'α 1υσί·απέΐα 0ί00 @με “ποδι , εκειτατιείοττ:ιΙΐε ε:τ οιει
εοπτειδι·ιι $ριτιτιιιιιε δε διιΙριιιιτε ιπ παπι ε:τιΒεπτιοιιε,ίπεοιιε ο8ιτα
τιοπε οιειιπι ιΡίιιττι τεπιιιτ:ετ ιι€πο ιτιτιιι&ιιττι , Ιιτπιιιοιιε ειιττι εο ιι

σπι ιΙΙιτι μιττιειιΙειε ειιιιοΙιιεπτιοπε ) μου: [φπα Ισρίάστ Μπι πίτα::
Σιοείπσ·σωδώίύί!ίτώ
, παπά
ίπ ορίσω
ίπίσ2'ΐα άίωί[ίωθίπ
ω
. · ι · ρω:
ταδώίτέιιίάσω,
Θ· ἰ8Πάἱ¦
4ίί9840Μ0έτη
τι: σάιιέΒι ε::στο ί8πε

φάω »των ρι·ί ίσου» σίύειίίπσω πσφεία:, ίτυππίί:τί ίπ ι·ίπετιτίτυπ
:Μπακ όσε!ίπαπίεω . Παπά ίπι ίτυί8θ εκεί·σ[είτ , _βά των" ι·τυπω!σί
δυ·σαίο:·ίτ /Εί·2 αφί!ίίτίτωτ , ποπ ΜΜεπίί!ίρατ ή "ώστε αο/ίτωίτα

8: , βεί ίυπ8θ ι·ί:ίτι:$/›·απ8ίται·. τητα ίαπτύπτ ίπ ίι42τυπ ω» .βα
είπίπια αιι·ι·τιωρίτω . Ετ ραπειε ιπτετιεκίιιε πω. Εκ ?Με Βε›·ὐίι Τατ
Μτ·ί ε!! εί:πίιωτ ι·οπί·ίππτυπ ΡεφσΜτίω , παπά τουίπτωπι επαιρνα-

σί14Μ
_βά :πιο σ|δί·έίδω εοπτςβεπ2ίύτίτ υρρἰεπισ· πίίπτίαπίτυπ ,
“πάτο ευπίίείσπάτυπίπ ί8πείπ , ραΜάμιεί!!ί αιίίωί·επτε.τ/τιπ8ι ΡΜ
·υ.Πίτπτείπ πί:Παεσπάί ,στοπ ίπεστ·:·ιτρ:α ι2:τί ίίίία: πεί/ία υπι:ετία .
νετιιιτι ποτε ριιιιιο ειττεπτιιιε ρετρεπάεπε εοτιιεᾶιιι·ἐ άπεοτειδ τω»
ε:ιπειιιτιι ιιετιι:ιτιι πιω ροτιιιιπιιιττι εκ ριιιτιττιο 5τιιε πιω δε τεττέ
εοττιρειάσ.τπ, ειιτπ ειιι€πει :ιάττιιιιιοπε 5πΙριιιιτιε $ριτιτιιπττι,δε ιιιι
ττιοτιε , ειιιοτιιττι πεκιιτπ Γοιπετε ποπ ν;τιετ εκτεττιιιε ι€πιε , επι τατι
τιιττιπιοτιο ὸπτιιτιΒπιεπΙοειτττπιιττοτε ιπ ρ:ιττιεπιππιττι ιπτετιιτι1Ιο.,

οιιετπο.άτποδιιτπ ειιττι ιπαιπόείειτ ίεττιππ . διισ.τιετ ετιιττι Ριπτιττιππι
$τιΙεπι τεττοε.ιιιπ&πιπ ιπ πετιιέιιιιό. ίι:ειτιιειτε ποπ πειτο.ιε ίοιιιτπ, εμπο
ΡεΙ:ιριτιιοπε, οπιππειτιπείειτιιτ, εοεπιιτει οι πω: πιπτετι:ι; τιιττι
πωπω εοιοτ ιιιοειιιιιετιπε, παπι ιεπε τιτποεοτεειιρετιιτ, πα: το
ικα ιπδιειιιτττεΡτ =ττιοτιιει διι1Ριιιιτιε τι. τεττέ δε 5τιιε Με εοιπρτε
πω, ιό.εα1πε πιιΠιιτπ :ιο ιεπε τιεττιπιεπτππι μπι : τιιτπ @το αιι
πιτπιιπι Ιεπεπε :πιτ Πειτι!ιε, απο ίιτ εωιιτωετιτοπ τιιττι ιππι

πιε ιιιιὸτι ιτι εδώ τυπο εοττιιτπριτιιτ, δω.ιιιτιπιπτιιπι, .5ε1επισ
. .

.

τπιτυπι

@Μάο ίΧπίτοοεοίοάπτίστ, _
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πιίτατπ ίπ ποιά Μοτο ,. τεττοοαππίπι πεπιπ @απο νετο Ιππε επ .

1νεππίιττπ ρετρεταατπ εοπίίεπιτατ, εοπ.ΐεπιιεπε ε , εαπι Ριπ:<ταιετ
δε οΙεοίο. ίο.Ιεπι ποπ ςοίαοιπτ , πειτε αμεα , Ηο.τπίπο νετο εταττιοεπε
ποπτεπττε ίίτ επίε:ιείτατιω ντνει!επτετεί:απι δο.Ιιοδετετττε εοιπρίεΐ

:πιω ΓοΙαετε: π!. εταοεί τοττειίΤε ρπντπιεαεπιττιίεπίπ Κετοττει ε,
π.είτπίπίπτειτίε είε πατε οτείετίοτο εοΙοτιε 8τ:1εί1βαε ·, @το

πετετ.

ο

·

· _

_

_ ·

(Στοπ. Με πε ε:ιείείπ το επαί:ι , εατ @τα , ντ ίετιοίτ νιττααίαε
.οπείεο·ε,
ίίΙ›.:. απο.
πΜ` /|οπίπίππο
( επί [επειτα
ο.πίεπί
ίπ /οί·ποτε
ποπ πεοποίο,
πό :πίστη
πα· οοοπεπείαππ)πίί-χτ
πώ μπώ πω·
.ίτ1οπί.τ φωτα” πεί· τππτοπ :απο _/?ποπεποοπ "αφτί , παο οπί·οοπεππ

.,·ρηρίπί; , [πε |οπδο @πίνω επίθ οοπήτοπίτππε Ντιπ: ετααιτειε ίτεττι
ποπίππειτοπτιτ αεία:οδειίεπίδε τεττοιπ τα Ι.:ιτίεε ο.οππείο.τε ίπείτετιτ,
δε τπε:ιταιαπ οΒΠταόπο ,. παω τιποαίτοε ίτποίετ τείίπει, τ8πίεαία:
ΒιείΙεπί ίπεττεΙΐαπι πτοιίε οτο8τείίαπί πεετ:ιτ : πίεο ίαοείιτ νιτπ.ιαιαε,,
Ηπίποτε τα· τοππεπο :Π πατατα Ανώτο ]οίτείαΜ , ό· ποπ βοοεπ.τ
ΒΜΠ.2 /ΘΜΜί""Μ , Φαεροβτ ί8.πίτ μπειτε” , ί·είεειτοπο είίίτζυίίπ,
ποορατίιππ πο :ο οι απο ποοεπί; _οτορτοποιίοροπέμτ το σπαει ποπ

/ίε/ίίποτ2τ· , _βείοίί:προτυπίτιί· , απο ίπ πίστεψα: , απο βετο οπίε8πο.τ
ΐά“'.ΐ #0 που” .

ο

πω. Νοπ οιΙί:ιιπ εείαίείεττι Μποστ ίαΒείΤε επαίοτπ,ρτ:ετετ Ιπιπε,_
παω πιο επι Ροτείεαίτε τεττοιτπ Με εοιπρίειοε ιπτετείαίπε.ίαίοαατω ροιτττεαΙοε τοαιοαε, παρε πατποτε τείίπο. ρίατιπιπίπ εοπίί.ιτ)

Ρτοπίοεπτ , πε ί:ιείΙε ρτο πιεί παπά εοπαποαετί δε ειαιτοτί νειΙεοπτ·
ειίηίε ,_ ειιπ οτίπτο ιτππατταπτατ , ιαπιεαΙιε: Ρτορτετεο. πα ιττίτο εο

πατατττατπρεπτεε ίπ Ιοτίείε @παπι τείίΙιαπτ , Ηπιπιπππιείαε τείίε
εταπτ , εδώ νε Με νιτίεο.τατ Β:ιπιτποιε δεε!ιοποιτι , δε νεΠε ο [ε (πο.
εατετε τ' _ παετπαείπ1οείαιαβ.ε1ί1©ΧΒε1:1π1επτο.εοπίίπτε ροτεί!: . δε το

@απο νιττααίί Ιοεατπ οοίεταόταπτ Βοιτο:ιταε , δε ΡπίΙοιπάετ . Βατε
τατπ νοί ίπεαττεπειεπιε ιτειπτιπίπη:αΙΠΒαε είετααιπ τω; ροττίεα Με
αΒρετ8.πιτ_.·ντταπ1_δΡίτιταεπτε1αε 5αΙρίτια·ετε Ι.τιτίείε ΡπττίεαΙιε :το

ίπετεείιεπτιοαε ιεπτεα1ι_ε εοπείτπτοε ίρ:ιτίαττι ιπαεπτ:ιπτ . ίπ (απο 28η

_τ:ιτι ροΙΙίπτ , ιπειρίτ @παπι επίίοΙατ δε. :ιτείετε : παιπ τοπίεπ ποπ ρτο›.
1ίΙιαπί; επο,το_είεεπτεε ροττιεαΙ.τετοτπ νεπετπεπτι ιιπρετιτ, παοπτιί.5.

:το ΗτιπΞτιίπο.τπ επειΤ.πππω ·.2πωϊ1ίΞ1Γ 2 δε ίεπίίπι εἴ: ίίί›ι νιαπι€Ρετ
πεπε:ι ιπτετί.οτπ ετριτ , ι ιτεο στα επτε εο απαται·2 εοτι.ττει
ααΞιπι:ιεείείο.τ ο.Βίετί , με οο!εί·ίω· οοοεπείίιππ , πποέ , απο ίποτζ·
Μ το οοί·οοπε πετάτε; πεο·ίτοοεοπτ , επεφτε @ποπ , @Ποτ αποποί

.ε
δ! ε!

`

'

“

πο:
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Μπαεπείο $ερε2%α·α
ή
εε” α;; β ΜΜΕ: [ΜηπηαΜ , νε ἱΒἰὸεπι Ιοςιιίειιι· νὶετιιυὶἰιε. Νε..
Σω Με εΙειιε_εΙε_Ι;αεἰεε ἱμε ίεεἱρΠε·, οΒίεαεε ςιιόεε ας! εκεεεςικηάω
@ή :νεειαε Ιαεξ8ηξ εαεΒοειιε νίιιε & ειιπ11ικ ναΠε- δοΙιε ΤειάεπεΞεια:

@ζεἱοπἰε ,ε ειιεει- ἰιεναἰΙἱΒυε ΒεἰΧὶεπίἰΒιιε ()αετιπιουίεαΒε Τεορἱἔε: ΦΣ
@Με ξει`νΩεἰειἑ_ερειεἱειιια Παω εΧοἰεαεειε.ἰ8ειἰε α δ: αεεεειίἱ τα εΒοεεεε
ωιιἰημε_ῇαΒεειεεε Ιιειεειοεὶε_αςειεϊλ ε1ειαπ1·εειεεεεαΜ8ηωπ) α μπή
εηἰ ρεοΧἰπιζ ίιιειε :: νἱεεμιιὶειε νεεὸ Ιοαειἰειιε εΙε Εαεἰεε· , εαιιαεεπιιε
Π8ειιιπε ἰιι ωεωεε νεἰΓε είΕ αεί ΙἱΒεεαπεὶα ρεεἱευΙο αεὸὶδεἱα αΒ εταίε
ὰεοειὶΒιιε·ἱειεει1ὸὶοειιω ._ Νἰεειὶειιιπ νΒἰ ἰει Πει:εω·εου8εΜ τω: σαι·
Βοπεε ,__ ε: ίοΙΙἱιιεει Παει: εΧεἱπιυΙαευε-ἰσειἰε , που ίοΙΕιπι ἱει νηοεαε»
Βοηε_ίεεΡίε:ατάοε ε:: ΡεοΡεϋε ἱἔιΦἰειιΙὶε ροπεε ω αεςἱεατἱε, ίεώεεεαεπ
εεειετιΡεειεεε εεΡεΙΙιιειειιε α Παω ε δε ω! αΙἰαε ραεεεε ποπ αεεεειἴαε

ΡερΡεΙΙμειειιε5€-ἰωεειὸ_ἰπ ΞΙΙειωεαπάεωίτειιωραπε εΧἰΙΞ-ειιεεε α Ρω.
:εἰεειἱε _ εαεΒοπἰΒμε αΙή ἰ8ειἰεαΙἰ :- Εκ: @Μαθε , νε αΙαετὶίιε αεἀεαειε

ιαωπεε ππιειιο ειιιοάαεει.ετααίωίποτυπ1 ἰ8ι1ἰειιΙοτιιπι εοεειπιετεὶο , Γε
εΙυ.ε νἱεἰΠῖεει Έσπασε; ίοΙ!ὶιιεειἴεἱΙἰεεε Βαειιε «Μπι ειπιεειρεειεὶΒυε ε

Βεμηᾶ;ῇ8ιαἰεμΙἰε οεσι1ετεε·, ἰΙΕε›ε εερεΗἰε ,, δε ἱεεἰαεεεὶοτεε εαεΒοειίε
Ροτοε αάιδεε , $ νε ναΙἰἀιὶιε δε εἰεἱἰιε ε!εΙΤαΙιιαπε εοεειραΒεπι . Ρεορεε
εεα Μ! Μενα: α Β 'Ιαεἰ8ηὶε εαεΒοηεΒιιε νεαειειιε_ ίπ εκεοεμεαάα Εεε
εε νεπα] ; . ευί-ίαπε νεὶΙἱε είε εοΕἱα ίαΠε ,_ φα Ιαεἱκ. αβιιπόαε: παπι
Η ΐαΙὶ_η.τ ραεεἱεμΙαε Με αεΙυεε αν” εειεεαΠα_ἰιεεειἰειιιεἐεῖἱεειαε ραεεἱειι

Με ΓοΙιαιιειε·, ) εαεεΓεετεειωι εΙαπέωαρεεωίίεαε νἰπι;ίῖεειὶΙεπι !ια!αεΒιιειε

Μ Γεραεαπαιιω-ίεεεειω α εεεεεϊ. Αε·Ιαεεπαα_εεαΒεεαιιε _εαϊκιι!σε ία «εώ
Βτ2ϋε Λεω εεα (Με εοΙΙοεαεαε , _ νε ΠΒἰεἱειυἰεεπι ,._ ειιιεετιαάσ1οάπω αι:

εεειΠ εαεΒρεπεε 5 ; ἰ8ηἱενΙ0ε εεαπίπτεεεεεε Ροίἱῖπε ,Η ειεςεεεεοπεερευω

αΙ›_ ε νεια ε εεαΒε αι·άοεεπι ›Παευεεαώωα1αε . _ (ξερα Η Ήαετιωα εεΕ
φιαεειεπιαεεεἰαπι -_εε›εεἰριιεεἱε ε _ πεεαΜάειΒίαπι είε ι_ φάει ά Ιαεὶεςπα
εααεεεεεε . Παει. , , δε _ εεΠεισα εεΙὶςιιἱῇεε αΒιιειάαειε , αεεεικίαειιε :

εεεεἱειε_
·ἱΙΙαπι
;. ρεοείειε εκαιἰἰἱοειἰε εΧΡεεεεεπΡεοπιιειεἰαιιΕε
νεεειιιΔιεε,
ίεά
ΓοΙίιπι
ποαφα:έ;ι:ΗΜο/ϋβενώ
_πόεεα·ἰ 2 ζ
ε'
θεαεΙ. .Νοειὶσἰειιε εοπιπιεειεὶεἰα εἱΜ ζ , Παπ πω» αιιείε· ,_. νΜε
Βὶειιεαιαεεαεἐο ,

να ΕΜ ὶΠεΙἱἀεπι Με αάετιπεεεεεεξωεπτ5 ςὶε τατ

εεαειεεΡοεεαεπεα _ εΠὶ ·`, ε ειιοά;νοεαΒαει1ε Εαεἰἔηιιεει ε._ εκ .Με πια
εεεὶἐζαΙεεεειἰεεεεταΒἰΒειε εεαεείπει·Πεε. ( νεἱ· ερνεα ) ἐπεεε.ίε·εοπεροΠτα :Με 5 . νε ρφίΐεπε άε«Γπωωοίπωε 8:1αρεάΙΒιιε αεεεε!επεεε_ ΧΐΕΐΙπ

Με . Οειπιεπἰια ΩΜαεἰιτιρεεἐὶἰἴεετ:ἔαἴεὶειιΙοεεκ νίτε>Εε Μεεποε, αε
Ειεεε αεὰεειεεε :να εαπι πινιώεεοειεεειαεοεάεπτεε εειἰεεεεε , & εεΙεεια-

' Με ιτιἰΙΞεεε οοπ8είἰῖΙΪεειε5ρώῇαιω βΜάι·επ..ό!!εω»ωπκτίω
'υϋΐ:···

.Ώαοωσι2ο @είε ασςεπαΪειτιο·, γ -' - 3199
·ύυ· Δ· 'ὲυΜρτἐΒεπἄ@: ,ἶ τό σα?αα]αΜ::α , πτῇσἰ: 2ψίπίσκ2ω,ωϊ
··υἱ επεπιπίαωπ:α ωιά!ε:··φη©ίάβε -. @Με =καιωμω 7>ση_β Μ·

-;0ίπ2Ψα_(βει,ύ·υ·φαίσιο ,'ιω·2%12εία:αδα ιερμωφι ~, πά:πίΜπ:
'(Μ]αϊ 'έ:#2 :Μπα ·2ε!σ›·ιωι Μψωπσπι το: -σίτω(Μ Ό;Ιπι
ττιὶπι ίἱωἱΙε 'πω Χάάσαιιιτ Νοε Ύἱι·8:ιτιῇπι ξαΪςἰὰιΙοε που 'Μι
ΐίιιἰΙΪετιιττἱ_ΡτοΧἱπιοε, ντ :1ΜΙΒ ηι1Πο ἰπτ€τιιάΙΙο εΒ€Ιἴεπτ,°:Χττε“ρτο
β€ιβωτ2ξτετ1Η1011Ετὶτ`ΙΙΜτ£τΪ€Β :ιάικτΗΜετιεπι τοπτίηκιεἰ ιιιι1Ιωπ
3ωρστωτιιω ίιιἰΙΤε°εοιιΓρὶ6ι1ι1ω ὸεττἱωεΔιιιιπ ὰ Βατῇωἐ`ι ὶι1 τοέ1ιΜι
ίιιΒιιοΙεωτε, 'Με Μ ἱΡΓεω-νἱεὶοεω ΜΜΜ άωριιΙίεϊ-Ξι °νεητοτυπι
Ή:ΜΒιιε.

Ν

__

`

|

ή·

·`

Βειπά. -Νοτιἱε-εεοἶιιω , ςιιἱἱτιτετξειὸιιΙειε ἰΠΞεὸ τεπίε·επι 1·οϋ->
·εὶετκἱει , ·ε1ιιφειιηι1ιιςΡτοετοκρπίιι€ταϋπετττεστπω , ηπα ςιιοτἱβξς
·εετπἱιηιιε, -εώςιωπάο τοιιτἰΒΙΙΙ`ς πητοπτιιτ. 5ἑ ;1ιιτ6πι ὶπτιι€ω
:Β:ιωππά ·εΧ··νὶε€ὶε ίιιΒτατπἰτιο#€Χτἰεατἐ -ΙΜ8Μω ?τεΒιιΙ:1ω @Η νέα»
·‹1ὶιι ὶικο!ιπυεω ΡαΒιιτε νΜεπιυε ,1ΜάιιΙ ὶιτρει€οιιτε°ε3ττ$ΡοΪιι τΙΜό
2ι ΜΜΜ
ρ:ιίΐιιε ειΠςιιοτ
(παμπ €ιιὶπι
ἰειἴεἰειι-Ιοετσπιροτ
ξ·εΙαπόο
εισαίεε·κυπτ
πτΠἱτεεὸἱίὶωιτε
ΙιπτΞι ρτοΧΞωΙ
τοϋ ἱεὸτιτπι)
που ΜΗ::
ΈΟΠ'θΡϊ3Π1 τιιττὶπι οι Ιατὶ8ι1ἱε ττεΒἰΒυε-εοιτιροίἱταπι ΕΜΗ ααΠάο
Μπι! Η ιτιεΧἰπιἑ, ηιιο τεωροτε !1οΠεεξ τιὶεῖωα;ετὶιιπι ίζτι16ΒΕιππ:-,
_ρι·οριισπειτοτεε, ν; σι·εάετε;ρμτΈΠ·, @ι υΐεὶ ΦΙατ8ὶτετ=εςιιἰὶ ·Ιἱεπιιιμι

:ιεΙιι€ ιιεξετιὶεἐἰπἰιπἱεῇρτωιΙηἰετιςητ. Νορἱτει ΡτσιιηότΒΞΗάεω πά
ΜΒεοϋε, ·ςιιπέΙ60ωΒ;!έ σεωωέὶ ΜτηΙτεζἴιιο; ἘΙὶπἱο -ιιοιι61τιι1ἰ
Πο ετεάιι1ιιυπίε ρτφΒοιιτὶ , 'Ιἶὸραιιτὲ [ωβειώ ΗΜ 3 7. αρ. 1 @Οπι
ύΜι ,)ΐειπ Όεπσαπίσ ,ύ Βπππίσ ;ωάστε απ» ίω?Μύα: Φ·_/ιιΙΜίπἰ
Μ: ἄΪ:ἱ2140·, επιπάσ:ηπσ :ΪσΉπωἶὐαὑετ8 , φαω Β,·υπ:ία ·, 'όί:ί2α;·
(Βτοιιτὶεὶ αυτου ίιιΙππΞπιε 1ᾶη`τέίὶὶπἔιτἰ_Ριιτειιιτ , 'ντ ἰΒἰὁεπι @Με ›
μποτυπο
Νὶίἰ «τω» ἱΙΙΜΓωο‹ὶὶ
ίπ απο: ασἰσἰἱ:‹'ἔ
86ιπιτπι
:θ:ροΙΙαιτ
-, ω"ω""
ΜΜΜ
-ἰἰΙΜΜΘπΙα
ῆἱἔιιεπ1 Ώκτἰτι8τι€Ω(ἰΒ
ω» ωιωε

ειιιτ-ΞΙΙιππ σε οπιτιὶ μιτς'ε ίἰΙζΙἰΡαηὸὶ , ῖιιςΙ1βεωοπτιι`€οιιτἱ1ι8-ειτ (πιο

ὸὸ.εΒΙἰπτ ρι·σε!Η8Μ , τ!ε: ςιΙὶΒυ.ε ίπ Μτὶςιιὶε `Παἐητιοτιιϊωΐίειετὶ_ε , τα;
νετὸιεωε:ὲ, Ιὶιίρὶοει·ἱ1ὶοετ) 'ποπ Μάο ‹1ιιΜ ὶπ 'ΙὶΒεϊτΙ€ιιτἰεἱΡΒ
ΡαιεΗ:ιτε ν:ιΙαιτ, 1κωΙοπιπ τιὶειιἰϋωτοιιειρὶειιιτ, δε-:ιωΒυτσιπτικ.
νωω πιίΜ :Μή ΙἱΒαπἱἱιεζρατὶοτ ώ ψ , ημὶ ὶρσἰςυ1ο ίεδτο 'τάξειι

τπτωοε11εεωωω,. ω. 118-Α1Β€Π132Β08 $ιιετἑτ5ἰιπιιοΙιὶτιιε, Ώρα

Με
Ιικοτυα
@το
Βεπιιωιω
1ιρ56.σω ,ωω`τει58ετὶτ:
πω! @κι:Ρι;ιιπαεροΒτεο·'οοπΣεϋπιΒα;Ξ3
6ος62Φω;ρο$Γε 5πιο11Ε8ω να!
Φ2Ι0Γ18ΡΘΓωσε|πιωτυεὶπππιρεπτὶε ΐπ);ξΡ'ΜΜ μωόμω 3ιΙΞςυεε

Αιι·ια!ηώνε ΗΕεο επιΕται: , ηιιί!πιε ΜΜΜ Η; ἱειιὶε 3ά%ΐ κα;

πατα,
αποπεε`πτιιιιιττπιιτι€πιευΙοε.
Β@ιπιτἱο 5ιειιοπ
6'.ι·ρτιωα.
ρ:ιυει ρυτιιπτάερι·εΙιεπάι
ροίΐε,ιιιι :ιτιυΙτετιππ Ετ ()ετιιυπιπ ,οειπιπει , ππιπ Η πεπυιππ ίυετιτι,
πΙυπιιτειιΠι:οιρΙιεπτυιπ, ντ πυΙου:ιπι πυριιειιτυιιι οιπιιεε ιΙΙιπε

ρπιτεετεοειτ , επ ιιττιεπτιιιυε ρτυπιε ποπ νι·ιτιιτ , τω τιιπτυπι πιπε!ε
τω, επιπά:ιπτε ΓειΙιεετ ει: 8ειπιπέι , νιε:ιΙοτιε, πππιοτε,ουιπιυπι

ιπιιειεε πτεεπτ ιεπιεπΙοε. διε ΒτοίεΙιτπε πΡπ ιοπι :ιτιιιιοτυε Γυτιοτειπ
-επιιττιτ, ντ ιετιιιιτ Ιπε!.Ιιτι.ι6.ευρ.π. Η2€ π.υτειιι, ντ ντιπ. ιοττυί

ιιτ:ποπ πιτ , ·δινετιτυιπεπ ίιπιιιιτυειιπε ποπ ΙοπειΠιπιε ιιιιείΤε νι
άεπτυτ-: ουππάοουιπειιι πιπιππππιιοπεΙιουείεετε πεπιο ιπποτ:ιτ,

ειπεὸ ντιπ ίοιπειεε πωπω ειπε πιετε.Πιε εοτυπι (στοα επίτττοεπε
[παπι τπ.ιιιιιτ ιιυοΙππάο (ριορτετε:ι θι·:ιεειε μολπβδο'ς τιιειτυτ,ουειίι
ιιιουιππιπεπτιι τοειεπε) πιιιιΙοιπιπυε ν:ιίυ ρΙυιιιιιειι , ουιιιυε επιτυ
τιιιιου.ι Ειπα ειιεοουιτυι·ιπ ί:ιΙεπι, ουσ.πειιυ Ιιουοιεπι εοπτιπεπτ ,
ιπτεοπι Ρετίευετιιπτ ιπ ι<έπε νεπεπιεπτι , πιοτιο ε:ιυειιτυτ , πε επιτυ
Με ιπ :ιουιιιιι ιΙΙιιιπ ιπειτι:ιτ , τυπε επιπι ν:ιε ρετιοπιτυτ . ΙεΙεὸ (Σωπ
πιεΙΙ:ι Μι.: :τα . 19. νιιι άε εοέτιοπε ειείτυτι ιπ ν:ιίιε ριππιπειε· :ιειτ ,
Πε πιοπετ , πεπι- /απίειι!ο μια8ιτε: , π: πω! πωπω
παπά πρ» ρ!απιότιοπ μαι/οποια . Ιιππιὸ ( ουοτι πιποιε πιπε
τεπιυτ , πω ιτε οπυιιι είΓετ) επειτα Γυρω. επιτιευ!ειπι ίυΒιετ.τιε

μ·υπιειιπροίιτπ ποπ εοπιιιιιιιτυι, τιυπι οΙευπι εοπτιπετ , ουο ρι
·ιειευ!ι τοττεπτυτ . Νιιπιτυιιι 1ιουοτ νπίε ιπεΙυίυε ιτει οιιιττπιτ ρ1υπι
ω δτειι:ιττετ πιε:ιτυε, ντ, Ιιεετ ποπ πεδια ιιέπτυιιι ττο.πίιτυπι πει
επΙειπειεπτιπιπ Ιιουοτεπι , ποπ τιιιτιεπ Ιοεπιπ πετ Με , οπο ι€ετω
δ: εοπιιιιοτι ροΠιπτ "Πε εοιπρσ.8ειπ ίοΙυετε : @οτι Η πΙιουιπ , νε
επΙευΙυε αυτ ουιτι ίιπιιΙε, ίυπάυιιι τυποτιτ ιιιιρετιιεπε, πε ιεπιεπΙι

τπιπιιιιεεπτ , πεουε ΙιουοτιπΗυει·ε νε.Ιειιτιπ ροτοε ν:ιίιε , π ίοττε
νι ειιΙοτιε ρΙυε ιυιτο ριι.τεειπτ , τυπε ι8πιευΙι ιπ ειιΙευΙυτπ ιπε υττεπτεε. ,
& ποπ τπιπίευπτεε , ιτε Γε εοπιπιουεπτ , ντρΙππιιιυπι Ιιουείπει:ιπτ,

δε ρειΕοιεπτ, ειυτ ειιιιττειπι εοπιιιυπιπτ. Νεε τιιίΤεπτιετ Αι·ιίτοτε
ιεε, οπι ΡτοιιΙ.ιεότ. πο.. ουαίτ. ;. πιτ, ω" ιτε/Μάιο: πια/ι ευπα·σίίπτ
εκτιπειιι ώ “φερω . ιισ|ιτ "πω, οι ποππε πι: υιαμεστ πι.
οπαθι|ί.ι,/παιέύπωσιι: ωΙιππω.
,
= Μουτ: Μιτοτ, πεε πιίι πε ιπάυίτιιέι πιότυπι ιυιριεοτ , ιι νοτιιε

επ. ,· ουκ ιεπι τειιίτυπτ , - ειιυπιετο.πτιιιυε ρπττετιτυπι @Με οπιπιππι
ίετε ίετιιιοπε εεΙεπτειτιίΠιιιυπι Ι.ιπυπι Αεπείτιπυπι , ουοιι πα_|ι·ι:αι· ιι:

ἀ/ἐ###.#› ΜΜήπτ8ο!ε, :πω Ιοτι.ι, «Μπακ πιάτα: πω” Φιξ"
τιιι·π.ι/εφτπ:τ.ι· , τ:#ιιοπίηατιυιατι·τ αι·ιίτπάο, ντ Ιοουιτιιτ ΡΙιπιυε
Μ. το. απ. π, ό· ι8ιιι!ια.ι που: τσι/αιτών , έσω πω», ·ι40=
τ - - ἔ ·ἱ

'
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_

_

_

_ ΩΜ5Μοι!0 |ἔπἱ.< αεωωιωκι·.

ω;

απ" : ττΠατιιι·τιιιο ει» ΡΙιιιιιιε Γε «Μια εκ το αι·όειιτεε ια Εο
τα τοιιιιιιιιοτιιιιι ιιιαΡΡαε , Γοτάιτιιιε ειιιιίτιε ίΡΙειιάτΓετιιτα τειιί

τιια8ιε, φαω ροΠει·ιτ ατιιιιε. Β65ιιιιι Μπιτ: ΓιιιιςΒι·τε τιιιιιεκ τοτ

Ροιιε ίαιιιΙΙαιτι :Πα τεΙιφιο Γεραιαιιτ τιποτε . ΒιιιιιΙτα τεΙαε ιιι @ιο
ἰιιεοττιιρταε ειι/Αιτιιαιιτο Ιαριάθ αΙα αιιτιτιιιἰε εοπτειιταε πιστω
ταιιτ ρα!Επι Αιιτ!ιοιεε , τρίβω ιτιιιοΙιιτα εαόαιιει·α ατιιιαΒαιι·
τω: , πε ςιιιά εκτιταιιτιιιι·ι τιιοττιιοτιιιτι οιιιαιΒιια ΓαετιιΙο Αιιιἰαιιτἱτιο
ι:οιιι:ΙιιΠε αεΙιτιιίετιετιιι. Ηιιπ: Βιατιιιτιαιιεε οι Αιτιιαιιτο νότα Γιιαε
εοιιΗτττε ί6Ιιτοε , ντ τΙε ίτ τιιιοτιάαιτι Βιιιιιιιτατιε ἴρεεἱιιιειι αίτιτ·ιιτ ,
ει: αιιτιτιιιο Γαιρτοτε Ηιετοι:Ιε ττ·ίττττ ΜαττιιιοΙιιε ιιιΠιοίοοιιάιε Πι;
τ:αρ. ι ι 3. 566. πιιιΙτο πιτ·Ιιίιε δ. Ατ!ιατιαίιιιε αμκ! Ι..τοιιεπι (ῖαΙΙιὶιιιιι
ιιιιΠα Ιίαιαι: ντιβα ταρ. μ. ασκ απιύΜπικι·ίι ίπ ω:: , πω: σου:

&ιο·σι·ί: , ό· /ΐαπΜΜ πω: ακι'ι·&ία ίπ ασ , (Μι, 8ιειιττ:ΧΑιιιιαιι
το Ιειριάτ ττ·Ιστ Βιιιιτ @τι ιιιιιιοΙα!ιιΙτε , ιτα Βεατα νιι€ο ΑΒιιιιιιτι
Ρερει·ιτ , ειιιιιε ΒΙοιιοίο ντΠετε Γιώτα. είτ ιιοΒιε ντ:Πιε ιιιιιιιοτ
ταΙιτατιε . Η αιιοτι Μετα 5.Ατιιαιιαί ΠΕ. ὰ· Ιιπ:αιιι. νεται. τατιςιιαιιι
του τείτατιιΠιιιαπι αΠιιιιιρίιτ,8ι μια ιτιςιιιτ,βψα!απ συριοβ Αππίαπ
το ·υψία: , σπίτι: πω” αερα", ι12πία·ι%Μ·σ, πἰὐἰ! Μπι Μέ: ἰ8πειυι
:παπα , υφοπ· ππωιίτα στα , μια αυκ!παί προ” . Ε8ο νει·ὸ

απο ρττΐΡτάιιω.ΙιαΒεαιιι α εφιαωτω που ιαιιὸ ρω Αιιιιαιιτο ίσια
Ροιιι ΑΙιιιιιτιι ΜΜΜ , ρειιτιιιιιιιι ία&ιιιιιε , απ , τινι αΡιιά πιο

σαιτ ΙαΡιε ιιι νιΠοε όιιΤο1τιτιιε , Αιιιιαιιτιιε τΠ”ετ, ρι·ιιιιιιιιι Βιιίτιι ται
τω, δε οιιιιιια ατιιιι·ιοιιια τιιι:ιειττπι ιατριτΙιτιιτΙι,τιιιιι ταιιιτιι αΙιι
πιειιίτιίΠΙεΙιιι€ιιαπι ιιιοι·όια·τ, δ: ταιιότιιι·σΧιιΙεττττ; άτιικΙε αι
ὁειιτὶΒιιε ριιιιιιειιιιροΓιιι , τιιιααδιΒατιι εκτιταιιι, & ιιι ιιιτοΙιο ίο
το άιιιάετιιιιιι, τιι!ιιΙ ιιεραΠιιε είτ ὸττιιιτιτιιτἱ5 ιιιιιιαὸ νικ ιικο
μπακ; αΙιιιιιτιι νετὸ τΠΐιΙττ ιιιι€ιιε Πτιιιτ:ίειτ, δε ΒιιΠαε τκειτατ .

Αααα τΧρειιτι ιια1ιιιιιι , ανια Ιαριε ιιιττ·8ει ιιοιι απ, Απιιατι
τιιε τω” πιτιειτιιι·, Αιιιιιιτιι πιω αφτα ιιιιιατατ. $τά τιιι!ιι νί
Γιιε Γιατι Ιατιε ΙιαΙιτιο ατειιιιιτιιτι , κιτ Αιιιιαιιτιιιιι τα αἰῶ
πιατειιι.
Έ

Βαιι‹ὶ. @οτι ατὶ Απιιαιιτιιιιι αιιιτ ίΠειιτιο ρταετοιιιιιΠιιω ατάκα
(ίγιισειέ, φαι ιτε ώ, εΙοτμιαι·)ιιοιι ίοΙίιιτι τ!τεΙιιιατιάαιιι ριιταιιἰ
τιιιαείτιοιιοπι , ντιἰιιιι αΙ› Αιιιιαιιτοικτ τϋΠιιιευτιιεΙυε Ετ Αιτιιαιιτιιε ,
ιιιιαπιιιιε ντει·αιιτιειιι ιείιΠτ:τε τοτιοαιατιιι έιΙ.εοιιαττΙο ιιι δρταιΙο
Παριάιιιιι. Πω. Ραε.7ο. & μ. , νττίιιιι ττιαιτι που ιιιιιιι ιιιααιιαιιιαά
πιιτατιοιιτιιι (πιοιιττιατ Ιαμια ραττιτιιιαα ιιιτοιιιιιιτε ρειΠατε ιιι ιΒιιι:,

ό:αι1αριάτιαιρίωτι οι @και ραττισιιΙιε τοαΒιιιοιιτατιιιιιι τεΓιΙτετε ,
τ

ο

Μ!!

· ω».
° Βξ[6°Μάσ Δ`ερ:ἱωιο;·
.
τωτι.ρτο πι:ι€τιο Νάτιιτσεωιται:ιι1ο ικώετιιι:. Μιά θα ἱιι Αιτιἰωτο

Έοπο.1Γε Πι18ιιΙιιτε,Δ εστι: :παιπ , ηιιοά Ιειριε απο Πι; , ιη Με. ἀὶιιΪ·
, Διειιι· , ὰ , ιιιιεττιαάωοάιιπι Μπι αυτ: ΙΙιιιιι·ιι 3 Μιισται·,ρσέ?ί2πτ, πο·

τω· , κα·Ι:ω· , νι: Ιιιιιάιιτιιε τιιιρετ Μαι:τΙιισΙιιε οΒίετ`ιιιιε.: νιιΙειι8 αιι
τ.;ειιι (μιά ΜΜΜ Μπι ωΔω ιτιἱι·ειτιιτ ιιοιιτοπιΒιιτἰ ; Η Ιιιρἱἀεπι
μαπα , ιιιιιιιιιιιιε τΧτετιιιετιιιιι , εοΙΐο.τετ ιιιιαιιτ:ιτιο . ΑεΒείΕἰιιἱ
νει·ὸ ω πιειιτιοικιπ Ειοετο και [επι ειιιίιιε ι ιιιιἱει , οι” ιὶε Μο μαι·
.ι·ειιιτιιι€, , ίαΒιιΙ:ιττι ιιοπιιιΜΙ κό.οΙστο νΜεοτιιι·; δ: ωτρωω. Μα
ωιιΡρειε ὶετιτ ιιιιιηιΙεωε ποπ οι :πιο ΗΙο , φωι €Χ Αιτιι:ιιιτο @Με
εοτιταιτ:ιε . Οι: αστεια Πω ΠΠ π:ὐώἰπυ εο€ιιοπιειι Ητ, ιιιιειἰἱ Μεσα·
ιιιπ8ιιί61ϋ , ειιιτι παμε ειι:α:ικΗ 1ροΠἱι; , που νὶό€ο ; :Μ ίοτιιξεει;ιω
ιιιιιτιοτωΙεω εΠΧετιετιιπι, Πω ιιοτιάιιηι τι;ιτιιε είὶ . Απ ρεταιιτἰ-ρβτα
Πω , τιιιετιιειάωοόιιπι ΒεΙΙιιτιι ιιιιι:ι ιωηιωε ΒεΙΙιιιιι , & Ητανε @Πω

ιιοιτιιιιιριι.τειιι;ιτ , ΑεΒεΠἱτιιιιτι , Ιιοε εΙΙ ἱτιοετἰιιΒιιἰΒιΙε , ιΠι:ιτιιι: Π
ιιιιιτι, ςιιὸά ίε·ιτιρετ είΗἔτιἱε ι·:ΧΡει·ε2 Αριθ φειιεω , εουΒιιιεπα:τ
. @πε ΑεΒεΙὲο, ΙιοεεΡεἰιιεΧτἰιιᾶο, πωπω ίεαπιιιιτ Ι:ιρΜί, (μπαι
21ιΠωειω.37. αιρ.ιο. πιειιιοτ:ιτ , ίεττεΗτοΙοτιε, Πι ΑΙ'08.ώιΒ πιου

·τϋιιιιε ιιειίι:οιιτι ,. ειιιι ιἐιιιτι ι€ςηεπι-ιιοτι ΜΜΜ ρτορι·Ιιιω,ωπιςπ Με.»
άε·τ , ντ Ποπ ΡοίΠτ ι:ΧτΙτιΒιιΙ: (ω ιιιιο αειιιιτ Μ:ιτΒοάουι , Νιου:
_/δπκί πσαντ_βι.τ συπσφιο: έ::ίπιπ:Ζπε:,Επ2ίπεπί4ασι πειμί2 αι!!ιιαπ:

ρυρω· #αΜωθ: δε δ. ΑυΒιιίΗτιιιε ΗΒ.2 1. ‹ὶο εω.υω ι:;ιρ.5ίι:τιρΠτ

Δώςβοπ:Αππάρ ίαρέκιάιωρυ·ορ:επσα #6' ·υοι·αι·έι @Μ ασσσπ|ὶι: [παπί
Μπιτ ποπφωἱ: εκ:ἰπ8ιιἰ .

-

Μειιιτ. @κι ίΞ11ιιιιπι ΑεβοΜηιιω ειιιίόειιι εΙΤετ πατατα απο Με·

Βἐ Μέ ειριιά Τιιττειτοε , φωτο εκ ΑτΙ3.ιπο διιιἱεο ρειιΙὸ ποτὲ εσω
ιιι€ιιι0Εξω ? @ιιαπιηιιιιιυ , ντ 880 ΡετὶτετἴιιΒιιετεοι· , ώ ιιπροίΕο
.το τιιιορι:ιτη είΕ6Ι:ι ει!. επιιιιι€6:ιι!οε-αιΒετιτο ίἱττιΡΙἱεἱοτεε ίε.Βιι1ο. ι1ε

1ιιιο<Α.εΒείϋποιπτετ άιταε ίετρειιτεε απο ια ὸοίεττἰε, :ιόιιΙΕΙίςιιε
11% Μ ταιιοτἱίἱἱιιιιτ Ιοεἱε ωιωωι , φάει :κατω ρτιιά::ιιε :ιάώι:ιιτιο!ιι;
Φίδι: Ροτιιιτ ,· ντ τατιτο ρετιι:ιι1ο, τιιιιτὶἐιιιιι: ιποοπιπιοάιε νε11ετ ισι
ροΠιπειιτι άετ68ει·ε ιιιιι€ΜΒιιτιάο ,παπι Με απ αιτίαιτ Πιιιιιτι Ι1ιιιιιί
Μάι , ντ εστω: Η:ιτ , Υπίιπι εΧὶΠοι, ει; νετὸ εκΑπιἰιιτιτοΙεΡἰ
πιο άκ:·ιιιιθιιιιι ίιι€τιτ Πωσ , ςιιοι! .ω τεκι;ιιςΙωε_πιιιΡΡ:ιε οΠετώιιτιιτ.

.τ. ντιιτ:Μνιιέ.εοωρι€Β€ιιΠοικ οιιιιιιιι. εοωρ1ε&οτ @Η
ι!ει·ισιιοιππιοαΜ;Μιιαι, .ιιιιιιιωιιιωπιι 6 »απο Ρειιι1%
ωαιπὶιιιιτιιω ηιιοεμιιτέιιιιυπιι:οτιίΒιιιιε Με Βιι66: τέττθι ΜΜΜΗΠ·
φαει ι1αβ€ιι€ διι!Ρὶιιιι:ὶε·_.οιιπιδριπέτιΒιιε & ΜΜΜ ρωτιι!Η,ιιιιορετ;
ειιιιι:κιπ81ιιτέπειππωιιαναιά, φα ποπ ρω 1ιψιειμ 5ιμ1ρ1ιιιι·Ξε

ιι .. μ. .
Ί

μι; .

“

.
ιι

:ιτ6ιιιι:

&ΜΜέσ ἐπί.: αταπάατωτ . τ·
τηιιο$ρίτιτιιιιττι, τω τ:τττιίρι

ω3ιη

εοειειτιςιιταττοτιο αυτη δτι1ε8ττετω

τἐ Βέτα «ΗΕ ρετιιιἰίὶἱο , νι ειττ8ιιι & ρο.ιιει τιιεατιτερειτοιιιιτ :τά οτττ:τ--·
Ρίειιάοε ὶιτιιτιἰίΪοεὰ ρτοττττιιοΈτι€ ἱβτιιειιΙοε, σε8τέ αεεειιά:ιτιτιιτ :·
τιιτοάίττττ1 Ποτ, φωτ ίυΙΡΙιιιτε τιι.ιττιεπι :ιΒιιτιάττιτι Γεττ_τιτιετιίτοε.

Ιιε1ιωτιτ Ροτοε, τιιτάθτειιοιτι τοτιτ:ιτιιιιτιτ, φιοπιάτιι τετιτιστιτ :· Επι.
τιιιτεττι 5ιιΙριιιιτἰε αφτο 5ριτιτιιιιιτι οοριο.ττιτατα.τοΧτιιττι οοιιιιττι8:ιτ,·,
Με ΕΜΗ ειοιτάείοιιιιτ, 8τοἰτὸ τιΜιιττιιιτιτιιτ. Εκ απο. ρεπε- ιιοτι-'

αιτιάται οτιιτιἰΒιιε είΤε εοιιΒο.8τειτιόττεττοιιετιι; παπι άε :ιτΒοτἰΒιιὲι·
ἰΡΙὶε Ιι:ιβεττιιιε ΕετΙοίἰιιίὶἰ‹:ἰ 2.8. τι. _βι·τικέτ)ω !ιεττα/%τω, κ· @τις

αα›·όσβέτ. Ηιιιο ιιτΕιοττείτιοιιτε ειτιοττιια, τιιιτ:τ ειτατιείςέιττιΒιιε
ντιέὶ απο ορτιιτιἐ ΒιιΙρτιιιττερεττ:: ΒΡιτττιΒιιε ρτιιΒιιτ Ιιιιιτιοτε άοίΗτιι
τα εοτιτ:ψιιττατιτ, που ίτιττε. τιΡι:ειττι τω” ττι:ιτεττατιτ ωιιωττω

Μπιτ: Οοτιττὲ. νετὸ οπο. ΥἰτςτΒἱ€τιΙἰὲ,. τιιιΙΡρο ίαΙτιτιιττω, ἰ8ιιἱζ
:ιάττιοττιατάετ.· Ιτι 5ιεἰΙιἐ Ιοτ:ιιε Μ, φωτο ἱιιὸὶΒετιοει νοεατιτ Ια

Οπωα:ττ_,. ςιιι:ιΓιιΙρτιιιτεοο!ίπτοοιιοτετιιιιτυε τιιτοιιάιο. τπ·Ι.μέθ ,.
τ€β€ Ρωιω ΜΒ· 2· ωΡ· 1 06 · › ΗσΙούιο!φ :πωπω τω&Έ 27απτωσπτα Μ·
ἔΪ# _/|σετ4%2 46% ,. τα! |ατίιτε.τ 2ιωειιθ τ·ίτιττακτ. ὰ· "απο ίπ πιτ/τ·
κτιμω· στ·έετιπτ , κτίτιατκμε @τ εδω.: ρ!αιτη'.τ·. Βασια!ο·/ 4ιιί:τ·.κ·
Ρ »ισσςπ_βι πακαττβι!το:, κατ: τρωω β·εμί 21622621! τ Μ. τιιιοτΓ
τιιτιιιτιιτιο τείεττςειΙΙοε ττιςτιτ6ε,ττιειτιἰί€Μ ίτιάίαιτ , σ:ιιττι τ8.ττι; ία-

ειΙο @και οοτιειριτιιιτ :. βιτιιιιιειτ νετοτιεεετιίιιιτι.8τ Ιιτιιτείεετιε Ρετ·
ίιι1εοε :ώ ειεεςτιίο Επιειι1ο τη ίἱτιιιΙἰ ιιιατετιιὶ` ΙἰιιιἰΙἱτεττιιοετιώζε:ταμ
ιιιιτοε άεάιιτ:ι ςιιττΠ τιιιυττιιετιιε , τιοιι 1-ιτρε:τειτ Βάση :: τιιισιτιαάτιιο->
τ!ιιττι ιιεςτιε ιΠιιά τι ρτοΒαΒιΙττετο_Ις›ιι8ὲ @τα Πασά ΜΜωϋωΦω

18Πω12ΡΚΚδΨ(162Πτ ›· ςιιατιάοι1μιάειιι ρἰτι3ιιιΒιιε &ιοΙοοΠε αφτα.
ΒΡΩ εάτιεττττειτ τι ρΙιιιιιιτάοιτιιιττι; ςαἀετιτἱΒιιε ὶΒιιοτιι τιιιοά6.ιτιιιιοάσ
τι ι ?Μο ἙπδπΡοτξα›. 90τηιιοττάιο ιιιτιιοατιιτΜΞιΒτο ί6ττεττοιιβ
Ρετ :τε αφτι ρτιιτ1:15 , γτ γει!ιάιίτε 21°ά82ΜΣ; αφτα ετιἰττι; πσρΙιιιιίεε·
@ή 522 00:υττττιτοε $Ριτιτιβιιετιτςιτε διιΙρτιιιτΙ[εκ.νεΙάθςιιεεετιεεἱ , πιο»

ττ1:ζ8ταπξι€τιττΡΗ8).ιΠ08.1°€Η6ότυπιτ, 8τωττιτοτιοτοε μπω πάτ
Β[Π Ε ν_ιᾶςΓ1”83ἔΙτ2Πτ"ΓΡ1Πἴ€$Ι8Ιι1ς1111 οοιιιιιιιέΗ,_ τιιιττιςμ:ιττι
ε! Ρα @ΠΠ ν2-ΡΟΜΙτ τ8ΐο1ιι€ιιτεε 5ΡιτιτιΒιιε δεδιιΙριιιιττοτυπιρειιτιω” ΡΨαιωπϊι_Π0ιιέ ττεισΒειιιττιἔ·ζἱΒιιειτι 211881°θ νιτ!ετιτιιτι Βιιτρτιιι

ϊθ·Ε3ΓΙ£€ϊτ€ἰ€τταιτι ίιιιΙΤε τ€ττ2111 τιιίτιΒιεθειε Αττοι:ιτειτ ' .
ώ εαπ”ιω
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ιιιε τιεεε τ:

@ς ,, τω· ο,άεετάιΙΓεττ_ να:: ΑιιτΙιοτιιττι.τεΙτιΠεαι

τττιττε τείεττ_Ρτιτιιιιτ 1ιτιι 2; @Β τ ο7__ ΝέςΠε ΕάΙ·Π21·ΒΓ1-288Πάαπι θα ,

(ἰἑΜΙἔὶΦΙΦΙΡβιιιτ_άειΙτεειιΠε :ττιςυατιτΙο κιΒταΒαιιτἰᾶ τιιτε8τΞε ἱιισετΞε ;
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8 ·"Π π9Φ9ακτοιΠιτστοιτ·τοω, Ι1οατίττεττά Βιτιιτιιιιι:
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με..

πο),

` Βιβι·Μτίο Σφ:ἱιαιΩ.

7

ιιππ.ρτο πι:ιέπο Νειτιιτειε πιιτ:ιειιΙο πεπετιιι:. ΙΙΙιιά θα ἱπ Απιιππιζο

Έοιιειιΐε ίἰπ8ιιΙειι·ε ,4 εεττἐ τιιι·ιιτπ , (μισό Ιειριε παπι Ετ , ιπ ΗΙ:ι ἀὶιιἰ·
_ :Μπιτ , δε , πιιεπι:ιάτποάιιπι Μπα αυτ Μπιιτπ3 ίαιισ$πηρσδίΙαπ πο·

πιο· , πκἰιω· , ντ1αιιιιιιτπε πιιρετ Μ:ιαΙιιοΙιιε οΒ[€τιιιιτ : νιιΙΒιιιιειι
.μπι ειιιο.Ιι 1ιπτειιπ τεΙειπι νιάσπε ιπιι·ιιιιιιποπεοπιπιιτπ απΡιωπ
Ριιτειτοτ, ειιιιιιπιιἱε εΧτεπιπιτιιπι , ι:οΗΒ.τετ :ιάπιιικιτιο . ΜΜΜ
νει·ὸ ΗΜ πιεπτιοπειιι Ειοετο ποπ Γιιπι σ.ιιίιιε , παπι 3 ειπα ειο Μο πει·

ι·πιιτιιιη ,ΕιΒιι1:ιτπ ιιοππιπΠ ιοάοΙοτε νιάεπτιιτ; & ίιιίριωτι πω
ιπειρρειε ἱΒιιτ ιπιιππειταε ποπ οι πιο ίἱΙο , ιιιιΣιιπ ει: Αιπιο.πι:ο ΪιιἱίΪ:

-οοπτειιτ:ιε. Οι: :ιιιτοπι Μο ΠΠ ι4:ΜΜο £οεποτιι€π Ετ, πιιειΕ Με.»
ΜιριίΜέ , €ιιιιι πηρε ειι:εεπάι φίδι , ποπ πιω” πω ίοιι€οτι:ιπι
πιιιποιωΙεπι όικειιωιιπι, ιιιιι ποπάιιπι πιιτιιε επ . Απ ρετεπειρωπ
Πιιι , ηιιεπιειάιποάιιιπ ΒεΙΙιιπι ποια ιιιἱπὶπιἐ ΒεΙΙιιιπ , 8ε Ριτσα ποια

ποιπιπιριιιωπτ, ΑεΒεΙΙἰπιιιπ , Με επιποετιπειιιπι!ε, πω” 11
πιιιπ , ςιιὸά ίετπρετ εΠΞεπιεειιΡετε? Αρτἐ πιιι6επι , εοπΒιιιεπτεπ
πιω Αεπειιο , Με εΙΗποπτιπόιο , ποιιιιτπ ίεπειιιιιτ πΡωι, παπι

21ιπιπιιιπ.37.ω.Ρ.ω. ιιιετιιοπιτ , ίει·τ6ιποΙοτιε, πι Ατο;ιάπιε πωπ

πιω παίοεπιι ,ι πιιιέιιπι ι<ἐπειπ·ποπ ΜΜΜ ρτορτΙιιπι,ταπιςπ Παικ
άειτ., ντ ποπ ροίΙιτ εΧτιπ8ιιι: άσιιιιο επιιιιτ Μ:ιτποιι€υς, Νοε

_|ἑ›πι·ἰ :καψω συπσφιο: έ::ἱπε·:ἱ8πε:,Βκ:ἰπ8πἰςιιι€ παρά: ωιωωι
μει·ΡΜ· βαάκω&: δ: δ. Αιι€πίιιπιιε ΗΒ.:ι π. πε (ζιιι.Π€ιωρ.5.Β:τιρίιτ

Δώς/¦οπ:Δι·ιι·σάΜ ίαριέ:πωρυ·υρ:ετσα /ι··υουαι·π @Μ ασσεπ/ω/ἔω:ἰ
έσω ποηω#Η ΜΩἱπὅιιἱ . `
π
Μ8ιικ @πει ίΠιπιιπι Αεπείὶὶπιιιτι επιίόειπ εΙΐα πατατα εναι πει

Βἔι ἱΙ1ἐεριιὰ Τειτ:ιτοε, πιιιιιιι ει: ΑτΙ:ιιιτε διπιεο μιιιΙὸ ιιπτίτ ασπι
Ιιιιῖιιιιιιωὶ? @απιειιιιιιπ , ντ θ80 Ρώτα ίιιΒιιετι:οι· , ιιπιπιροίιο
Η ειιιορι:ιπι 6Ιΐιά:ι :Μ επιππεεπόοωι·Βεπτο ΕπιρΙιειοτεε ί:ιΒιιΙο. πε

1ιποΑεποΜποιπτετ (ω, Γετρεπτεε παω πι άοίεττιε, ιιὸιιιιιίειιιε
.Μ Με παι1οιιίΠιιιιτ Ιοι:ιε ιπιι2Ιιι.ιτ , (μια πειιιο ριιιάεπε :πιώ ι:ιιτιοίιιε
ιιίίε· ροτιιιτ , ντ το.πτορα1ειι1ο·, τ:ιπτΠιιιιο ιποοιπιποπιε νε·1Ιαιπι
ροΠιιτππι ὸετε8ει·ε ιπιιεΗιε:ιπάο , πιιιιι νι·:τέ Μ ι:τείαιε Ππιιιπ Ιιιιιιι1?
πιο άι , ια σειιιοτ Επι, Υτιτιιιπ ειιιΠοΖ, επνειὸ ειιΑπιπιπτο·Ιπρι

- απ: άι:ειιι€Βιιιι ίιιαιτ Μπι , φαι :κι τειιςιιά:ιεπιιιρρειε οθετώπιπ.
Ναίιιιι ,ή νιιιι€1ϋπνιι€.εοπιπι€ΒεπΠοπε πωσ τοτπΡΚάοπ ι Πει
ι!ειταιι-ππιπιποαΜΜι
ΜΒΜ» π :;ΜΜ ι. Με: πι ρενω
ΜΜτιικηιισειριιιτέεπιιιιιεοπΜπείαΙι πιόπωτι, πιιιιιιιιιιιπ

1ιιαΙππι ειιΡιπιιιππωιιιιι & ΜΜΜ ρεπιιι€6,πποριιπ

πτ0ιωΒΒιιιτέπειιπνιιιψνΜ Ο πια ποπ μπω Με” 5ιι|ρ!ιιιι:ιε
σ

.

.
Φ

>Ο

πάμε

.
ω

.&ωπισέσ έπί.: ασοπέατεσ . =

20$)~

ωςιιε5ρἱτἰτιιιιτη , .ΙΜ αιωΐΡι . οοε8ωςιπ:ιτιοπο σπιτι $ειΙε δε τεοΞ:έ ία&;ι είὶ ρετωιβιο,· νςεκι5ιιι δε. χωμα πιε:1τπε-Ρειτε:ιητ :Μ επι-

Ρἱεηἀοε ΙππιιἱΙΤοε:ὶ ρτοεπεποιετισ ιβωειιΙοε, εε8ι·ε αεεεπά:ιητιιτ :·Ρ
φω6% Βικ, (μια ίυΙΡΙιιιτε ςιμε!επι :ιΒιιπάεπτει ίεῷ ατι8ρι1ὶο;,
ΙιεΕεεπτ ροτοε, -τατἀἐἱεπεφ αοτιειΡιιφτ,. ιυι€πιςΙιιι ;ετιιιφε: ιω.

ειιιτεπι διιὶΡΒιιτὶ5 ΜΝ: 5ρ3:ιτιιιιπι £ομΜ118:Μ©Χτυτ2. εοωιιο8ετ, .
ἐ11ειίωΙ€· εκαπΙείειιιιτ , διάτὸ ειΒΓιμουιιτικ. ΕΧ.61ιια Ρατετ ροη.

εειπάεπι οιτιιπἰΒιιε είΤε εοτιΗα8τειτιὰιτειτὶοτιεπιΞ. παπι άε: ατΒομβη;
ἱρἰἰε ΙιεΕεττιιιε Εε:Ιοίἰο.ἰὶἰεἱ 28. 1 α. _βο·ιιπέιϋπ @μα _/3ΙΙπω,#2 18211..ι·%';
σ.%απόε/Ε·ί2. Ηὶτ1£ ι1τβοιτε. @απο οπιοττω,_ ε1μμι ειιαπείεεπεψι1ε
«πιά απο οΡτὶιτιεἱ 5ιιΙρΙ1ι1τἱερειττ: $Ρὶτἰ€ἰΒυε ρἰτι8ιιὶ Ιιιιτυοτε άοίϊιτιμ

τα: εοπτε.Ισιιετιιπτ, ποπ Ει6<.ι φταιει ἱ8τιἰΒιιε. ιτι:ι1:επίπω, ΓυΒΜπιτ
Ριτειιιτ: (ΜΜΜ νετὸ καει ΥἱτςιτΒἰέπ!ἰμ ςιιἰρρε ίιιΙΡΙιιιτε:2.·,, ἰεπιί
ειάωοτει ιιτάετ. Ιτι 5ἰεἰΙἰ:3. Ια:ιιε ΗΕ, ημισυ ὶιπὸὶ8εποε νοεατιτ· Α:
Ο,·σωση, ςιιἰ:ιίυ!ρΙ1ητεοοΠειοοηετεωατυε ἰΠΟΟΩάἰο. ἰπ·Ι)κσἰἔῖ·` ,.

τεΠε: ΡΗιιΙο ΙὶΒ.2.ειιρ.1ο6.,Ησρὐωἴῳ πωπω ωοἰἑἔ /7πωωππ2: Μ·
ἔῖί /!αραπ: αό:8 , ν: Μ2ίιία: 9ιευθαθ Μιοι·ιυπ. (2·· απανω. ίπ 22/3”
ηιιί: Μέσω: , α!ί:ιαμε. Με ί8πί: Αυ!ιιιιί/:·. Βπαιίο-β Μ.: Μ·

Φ παπβ :υ·ακσπί:βώο:, ω” @Μακ /ἱηιιί παταω: :. έ ςυοά:

Μτιιτιιἰτιε τείεττοε ἰΠοε τποπτ€ε. πιωιὶΕεΙΙὲ ἱιπΙὶεατ , :πω Μάι; ίαεἰ1ὲ @και εοτιεἰρἰειτιτ :. Βὶτιιαιετι_νοτὸ.:ιεεει1ίιιτιιἀ Πηιιείσειιε Ρετ·
ίιιΙοοε ώ ειεεεπίο ΒιιαιΙο ὶιι ίἱπιΙΙἱ πιειτετἰεΐ ίἰιτιὶΙἰτεπἰπεοπεᾶ`. ακα-ϊ

ιι;ιτοε άοάπεὶ (ΙΜ τὶιιυπιἰ8πἱε, ποηΠιρετετ Βάση:: ε1ιι€πιειάπ10-;
όιιπι παμπ: Μια! ὰ ΡτοΒαὸἰΙὶτειτεΔΙοπ8ὲ ιιΒείΕΗιιοά Ιη_ττι€όψΑςυία
ἰ8ιιΙτἰΙιιρὶἀεε ειτάεειιπ, φιετιὰοιιιὶἰἀεω ρἰιι8ιιΙΒιιε 8:_οΙεοΠε.ιιφιο.·.

ΠΟΠ ΒὸΪΙΘΒΓΘΪἔἰϊ Φ ΡΙΝ0ἰ]5νἀ€τ11ιιπι;οΔἀεπτὶΒιιεἱ8τιεω φιοάεπ1ωοάο.
ιιΙΙ 061110 πιἰ:ιιτΞ ροτεΙὶ, ςιιὶςιιοτΞἀΙο Ξπτύεειτιιτ:δ.Γεώοίέπετίο.εβ
ΡετΓ:ιε αφή ρτυπ:ιε , γτ νεΙΞάἱιΞε ει:ἀεειιτ; εφε σύκα εισρΙιιιιΕι:
@πα οοευττοητεε 5ΡιτΙ:1Βιιε;η:ςιιε $υΙρΙιιιτὶ ©Χ.νεΙάθ:1εεεπώπιο.»
ακα ετιιπιρεστιβυε, ἱΙΙοετεΒεᾶιιητ, ὰειάΜτετἱοτεε ρεστα, ενώ8ιπιτ , νΙ?ὶ αετἱὶιε 28ίταπτατρΙυτε;ΙΒΜουΠ εοπωτιέΗ ,δ ςιιΜις1ιαπι.

3ΓΡθτίαϊΣυΠ νπΡοτειτι τείοΙιιαιτεε ΒΡΞτΙτΞΒιιε δ: ΒιιΙΡΒιιτίστιιωμέπτί
ΜΒ ΡΦΈπ1ιίϊιιππ,που& ῇεε_ΒεΠ1π1ᾶ;ἰ8ιπεω ειιι€ετε νὶὸετιτυικ διιΙρΙιιι
το μπας:: τείεττειιτι ΙΐιιιΠε πωπω. Πι ΙὶιΒὶαἰἙΞε . Ατἰοἱ:1ε ετιιἱε › πι€έεΙΐο

Φ › › αππειτάςτετ ,3 Η εατΒο,άεεΞώΙΓετ >_ πο; ΑυτΙ10τι1ττι. τοίΗΠο:ι,
"ΟΙΚ ΧΕΕατ1ψωμξΠΒέ 2: Μ!» 1 ο7.. ΝΦφ18 ΒΙϊ12.τ€ω88_ηάμηχ εΠ: ,

(ΙΜ·ΡέκκβΨϊ.ά©.1φωε :Πηιιαηάο ἱτιΒταΒαιιτἱεῖ Ειιτοἔτὶε ἱιιἔ6τἰε ;
ειΒιιιιάαυ;ξςψς:τ·:εε;οαΠς: εα:ΒοηείοίίΞΗ ,, 11οςεΠ: ωπᾶ€ Βἱωπω
Ο :
ΡΚ

2:04,

Βωετωιτἰο δ'ερτίαισ .

πω, ειιιιιε ςιιιάεπι διιρΙει: τιιιαΠ Γρεειεε οΒίει·ιιατιιι·, @Μπι ως
ἐμὲ Γιιρετίιειε παπα: αΒί::ιιιιιιτιιτ ἱπ Ιατει·‹:ιιΙοε ,. αΙτει·α ιιιαἔἰε

::οιπραέτα ετΐο:]ιτιιτ ει: ςαιιει·πια, :μια είτ ναΙὸεἔταιιιε , δ: εαΙοι·επι
παπα νεπειπεπτειπ, νΜίετιιεΙιεπεκπ εοπεερετιτ , απεὸ νι: Εεοἐ

διεπίεε τι:: ΓιιοΙιτπαπτΙιιαεε (Τοιιτπαιπ νοεαπτ ΒεΙ8;ιε) Ιο:ιιιεπτεέ
8Ιοτιεπτιιι, _/επώστειΣπσω ίεπει·α!ίάίοι·εω ,
/ει·ι·ιιακ /Ει·ι·ο :ία
“π” δικιά επι:π Γει·τιιπι εί?οάιιιπτ , ιιιιιιιΠπο:ιι Ι:ιριάειε δσΒιτιπιιιέ

ιιοίἰε εατΒοπὶΒιιε τιιπάιτιιτ. 5ε:ι δ: τει:'τιαπι Γρεειειπ ίοτταίΤε @Με
α:ιεΙατ , πω: ει: αδιιιε Πα8παπτιβιιε ιπ ΗοΙΙαπόἱἐ αΙιειιΒι ετιιιτιιι·:
Ναπι ιπιπιιτο ι·ετιειιΙο Ιππιιε ει: τιιπάο ει:τταΙιιτιιι· , ειιιι παιιιειιΙα ἐπι
Ροίιτιιε δειπιππ ιπ τει·ι·αιτι ε:: απιιιε ρι·οιπιπεπτειπ ει:ροπιτιιπ, δ: ει:

ΡΙαπατιιι·, νΙ:ιαείτιιιο εαΙοτε αιμα εκριταπτεΙιιτιιπι πιω ιτα ΓοΙἰ:ὶα
τω, ντ ιιοπιιπειτι ίετατ, :ιιιι πιαΙΐαπιαάπιιε τταόταιαιΙειπ απτο ιπ
Βα·ιιπιεπτο τεΙΐεΙΙατιιπ ιπ ΙατειειιΙοε :ιιιιιάιτ, ω νει·ὸ ιπίτιιιειπ εαπ

εεΠατιπι α88είτι $οΙε δ: νεπτο ίἰεεαπτιιτ , ατπιιε αρτΞΙΠιπα (πω: ι€πιε
ιπατειια. νειιιιπ ποπ τει·τια ίρει:ιεε Τοιιιβαε Με:: εΙΤε νιάετιιι·,_ ία!
Ρεττιπετε αδ ρι·ίπιαιπ ίΡεειειτι , :μια Γι.ιρετίιιαέι αφτα πι Επιιιιπ αΒιε
τιτ. Α6. ι:ιειπ 8επιιε τειιοεατι ροτείτ εοπαετιο :1ιιιικιαπι Βπισί νο
::ατα , ντ αιιτιιοι· εΙτ Ε.ατιιιπιιε Ι..ειππιιιε , :μια πι ΖεΙαπὸἰἑ 8ιεπιτιιτ,
παπι, νεΙιιτ ει: Γο:ϋπιε, 8Ι::Βαε πιε;ταε, δ: ρἰπειιεὸιπε ιιπΒιιταε ετιιι.ιιιτ,
:μια αεεεπίτε εαΙοτειπ ιιι€επτειπ ει:ειταπτ .
Βατιά. ΑάιπιταΒιιι Ειπε ρτοιιιιὶεπτια ιιιιιιιιιιιιπ αό.ιιιιπιΠ:τατ Πειιε,
εοπἴιιΙιτειιιε :εποε Ιιιιιπαιιιε, πεε τοιωπ νιιιιιετίιε, Γε::ἱ δ:ίιιι€ι.ιΠει

ειιτιι επιπιι πιιιπαπα Γοειεταει€πε :::ιιειε πε:ιιιεατ, τιιιτι :κι Μπει
Ιεπόιιιπ ίτιΒιιε , τιιτπ :κι εο:ιιιεπάοε ειδοε ,τιιιπ :κι αι·τιιιπι οριΗεια,

:ιιιἱπιια τεΒιοπιβιιε @πωπω εοριαπι ποπ ττιΙαιιιτ , Γιιεεεάαπειιιπ

αΙιςιιιάεοπεεΠιτ, ιποεΙὸ [οιεττίαιπποπ ορρτὶπιαι: ιπειιιια, δ: [Με
πὁτὶπτ ποιπίπεε ντι Βοπιε . Επιιι:ιεττι ίιιίριεοι Με ΡοΙΪε , νι: ει: ντ
παπιε ποίτι·ιε εαπαΙιπιιε πωπω Μπα: , δ: ιπ ρατεπτε ακα δοΙι ει:
Ροίὶτιιε ατειιιε ει: Πεεατιιε , ιιιατετιαπι ι€πιΤιιπιπιπιίτι·ατετ, τιιιειιια:ϊ

_πιοάιιιτι δε ΗοΠαπε!ια εοιπιπεπιοιἐίὶὶ. Οιι-οει νετὸ πιο πι Εικο
' Ρα, ιδοπι ετιαιπ αρτιά 5ιιιεπίεε. εοπτιπἔιτ: παπι νι;Ιει;ι ιπΑτΙαπτε·

επιιω ρα8. 3 α. δε νιτΒε Ρε1:ιιι€, (ΜΜιαπιΜα ρω @απ ιπώί&ΕΠΕ εκ
Κίε πω:: εβιβιωι .· δ: ραἔ.37. είε Ρτοιιιτιεια Χαπίἱ ειιιιάειιι ::αι·Βο
' παπι ίοΠιιιιιιτι νίιιπιεοιπιπειποταπε, μία: :οκτάδα , ιιι:1ιι.ιτ ,πάω
δε”

Ισρίκ!ε: επέιπ[αρθ ίιι€επτε:, σειιιξει·αιωαι εβάιιαιτ παπι,

σύ έ1··ίπ Βεξαία παπί: είί , ωμά Ρει·/α_|ι): απξ.διαπω ωαβι]αιιε· ι.·ωι]ΐ
ω::
ΜΜΙω ;μα” @και . ασκεψιαπω 42τοπσε2:ααπΖεω:!,
Α _
άϊιθ
·

(ι

-

ϊ

_ _

έζιιοΜοώ ἀπὸ· ατσεκάαται·, .

μι;

Θρέπωηφ ωεωωφισβυ·2φωθ , ᾶετἰπεάτ`:" · ο ·

θ (Στοά. ωριτιω ωωωιωωπ, τεττιοτιιιιτι τιιεττάΙτιετιι απιιιιΙατι
ττε , οι πιοτιτΠιιι: από Βιτιε οΠοιιτ1τιτ νιοειιτιιτ , ιιοιι αιιιάεπι νΒἱ-=
φιε οι ·Νιιτιιττ'ὶ απο αιι·οοιιιε·ΓοιΒΙιε Βιετιτ:τιοι τιιτιοιιετιι,φιιιτιι 5ἰπιοτι
5τειιιιιιιε (3οίιιιοΒΒιοτιιτε Πω. φιι ε!τόε ΗγΙοτιιιείἱ, Ρτορ,6.δη.

ἰιιὸἱτοίιἰτ'.ἔ Τετται ιιι8τοε Με νἰττεετιι ρΙιιειΙ:ιιτι ιιιἱτέ`τα τιποτε @ρεφ
:ιδιιτιιτ ι τω άτα οφιιιιτι τοπικό Ροι·ιιιιΓουιτ γτΙιτιτιοιιτὶτι8ἰτ2τἱοιιε, ντ
εοιιε'ιιἱ8ιτἴσετετ; δε Ροίτ Μαιο τττιιροτιειιιττπιειΙΜπι: , φιοτιτιιιτι

ίιιτιε ΗΜ , ντ @το φιιιιφιε ειιιτ Με ροΠιιε οοιιθττ·τττ, .φωτο "ο
φωτο τΙ·ΐιιΩιιιι εκτεριτ νειίτ τιάιτΙ ρειι·:ιτο, τιοιιοτιιφιο εφι:ιιτι μυ
τιιιιι τοΙιοιιιι=:-ιτι ρτιιιιΙἔι τεττειε ωτιωιτ ιιτττΒιιιι :ι€ιτειιιιι:5 δε τιιτΒιοτιτιι

Ειι6ττιιιι ρτιοτιποιαιτ , Ιιοε άτιτοι·τοτιοείτττειιιοο, φιοιιίφιε πιστα

τιτοτιο. τοΙιφιτι Ηττα ἰτι οτιιο.Ιο·ε (Σπιτι πιο Μπιουτ ιΠτ:οπτικιιε Πι προ·
και εοἱῇΙἴετ , 8τ φιοτΙΤιιοίτάέττιτ , _ειςΠεττιτυπιίοΜετ , Ιιοε τοπιο.
τιιιιιι€ιιετιι ω. τιιτ:τ:Ριτ, ντ οπο. ίταιε οττ-τετ, εε ίιιιιιτ:ιιΙυε Πι!
ΡΙιιιτειτιιε ίεΙορττειτιστιιιιι °, :ινα ξοπιτειΒιιιετιιιε ρ:ιτειτιιε οι τιιτιφε
ειτοοτιιιιι , ότττεότιἱ μπε Π8τιοί& , ιιι Ιικιιιιο τοότιε , ωτιιτο Πι!

ΡΙιιιι·ιε Γοιττ:ιιιττ5, ·ιιοε τὰ «πιο ?τρώω ιιι ίἰιιΒιιΙ:ιε ίιιιι€οτιιιτι Η·
Βτιιε. Ηιπε Με ἱτιτιιΙἱτ ιτιιιιιτιειτιοιιιΒιιε ιιφι:ιτιιιιιτιοτερτετιι ΜΙΒ οι

ΪιιρετἰοτἱΒιιε Μαιο ττττειιιιέιιι€τετιι , φιτε απο ἔτι αφή τιιΠοΙυτα τω
ία , δε -Ρτιπιιιττι ετειιει,· ντροτε έτειιιιοτ, τιτροίίτιι ίιιττιτ, (Ματ
τττεττΙο.το ποια αιιιιροε ιιιιιιιτιειιιτιε ειιτίιι,τ:τιιιιτι ΙιιιιιεΙιτιιιιιιι τω

ίαΙΠΤε , οιιιότιιιιιιιιτι:Πσεατιιε οοιιΗ:18τ;ιτε ροΙΙιτ . ντ ττιἱτιι Μια:
πιο εΙΤο ροΠἱτιτἰιι -τ!ερττ!Πε τεΒιοτιιΒιιε Μετα τοκιιιιιε, εεττἐ ιιι
ιιιοιιτΠιιιεΙοτιιτιι ΜΜΜ τιοιι ροίἰἰιτιτ. Ποιο ιιιοάι Ι.Μιειτιτ!ιτειά
Ρειτιιιτι :ιο Μπιτ νἰὸετιιι· Πἐιιιιιτι ΓοΠὶΙε , φωτ! ειιιτἐ τιοι:ι ιιιιιΙτοέτιτι

πω εί?οΒιιιιι τίτ τα ·:ιέςτο Τιιοεττιιιο ιιι νπιἱιτἱἐ , ριττοἱριιτ ειταιτιιιο
()ειίτι·ει, φιιΒιιε (ΜΗ δια:ο, δε Κάπο τιοιιιτιι ΗΕ: Μασάει τά
Βι·ειιιιε , φις ἰτι αφή ττιοτειτιιτ, πιιιΙτιε νετιἰε·ίιιτιιττιέὶ ντιτΞετατε οι.
ίτιιι€ιιιτιιι·τ αΙιφιαιιτΙο ω ντιοίτι11τοΡτιτε οττ (Μπα οπο, ε.Ιτετει Ιτ
Βιιιιιιι ,ο σπάει ()τιτοοιιτιιι τείεττ. Ι.ιΒιιυττι τττετιιε ὁ Μιά α!είοΙΐιιιιι
6οΒα8τετ φιιτιστιι· , ία!Ιτιιτθ·, απο φωτο τιιιιιοδι τςτοττ; Παιιιιι

νετὸ ιιοιι :ιἀεὸ°ὶιιΓιιειιὶτττ ο!τ:τ , 8ιεειΙοτττιιἰτ:ι :τετοιο ειιιιττιτ,ντ
ιτιοιιιιτιετιι ρτοκιτιιὲ ΜΒΜ: ρεπτιιττιιτ; τικ τἱτὸ τοιιίιιπιιτιιτ · , τω

ἱΒιιτιιι τετοια φιο:Ηι

!εριοείτατ ταραιτ , ἱτιἱΒιιτ ροτ

Ώειτ Βίτιιιιιιτι αυτ ττιάιιιιττιι;

£οτιίιιιτιειτπιτ: οι: φιο ρΙιιπι πιο Ιο

ΒΗΤε πιοι·τιιιιιτ οι Ρτειιιοἰίει 5ττΙΒΜΟρυίουΙο Καπ ὶιτιΡτ€ίΪο ω”.

·νττϋφ απο πιιιΙτμιιι τττιιοοτἰεἰιι επανωτιι€μιωτιοω τοιιίιιιιιρίτ
. ` ' Γ'

ο

3

,

Ρὶεπέἱε
104ειιἰιιε ειιιἱδειπ .Βὶ]ε›·ι·α:ἰο
διιρΙεκ επειίἰ
Σερ:ἱ›ιια
ι”ρεειεε .οιιΓει·ιιατιιι·; πιεσε ε::
Ξρεἔὶ (πρειΗειε τεΠιιτἰε ειΜειπάιτιιι· ιπ Ιει.τει·ειιΙοε ;. :Μετα πιει€ιε
εοπιρειει:ι εέΐοάιειιτ εκ ‹;ειιιεττιἰε9 εμε «τι ν:ιΙόε 8τειιιιε , δε ευιΙοι·επι
πιω νεπεπιεπτεπι, νΒιίεπιεΙιεπεπι εοπεερετιτ , εδώ ντ Ι.εο-ῖ
επεπιεε δε ΓιιοΙιτιιαπτιιτ:ιεε (Τοιιτιπιπι νοεππι: ΒεΙ8:›ε) Ιοεμιεπτεέ
8Ιοτιεπτιιτ, ειπε" ί8πσω ίέπσσα!ίάίοι·σω, [σκιφ ω” :ία

Μιι:; (μισά επιπι ίετι·ιιπι εποδιιιπτ , πιιιιιπποειι Ιειριάειε δε Βἱτιιπίἰἔ
ιιοίἰε εει.τΒοπιπιιε ίιιπάίτιιτ. $εά δε τεΐτι:ιπι Γρεειειπ Γοττ;ιΠε (μπε
αδεια , @Με ει: ε.<ιιιιε Πιιεπτιπτώιιε ίπ ΗοΙΙ:ιπεΠέι :ιΠειιΒι ετιιἰτιιτ:
Νιιπι ιπιπιιτο τετἰειιΙο Ιιτιιιιε ει: ίιιτιειο εκττειιιιτιιτ , επι π:ιιιιειιΙα ἰπι
Ροίῖτιιε άειπιιιπ πι τετι·ο.πι ει: :ιδιιίε ρι·οπιἰπεπτεπι εΧροπιτπι·/, δε επ

ΡΙειπ;ιτιιι·, νΜ.ιείΒιιο €8.101'θ εδώ εκριπιπτεΙιιτιιττι πιω πο. ίοΙΜε
τω· , νε ποπιιπεπι Ι·-επιτ , πώ πια!Τιπι ιιεΠιιιε τπιειειιιιΙεπι απτο ιπ
Ιὶτιιπιεπτο τείΓε:ΙΙ:ιτιπιιπ Ι;ιτει·ειιΙοε πωπω; πι νει·ὸ ὶπ ίπιιεπι εαπ
εεΠ:ιτιπι ει.88είι:ι $οΙε δε νεπτο Πεεειπτιιι· , παΒιιε ειρτἰΠἰιπ:ι (μπε @Με
πιιιτεπ:ι.. νειιιπι ποπ τει·τι:ι ἴρεεἰεε ΤοιιτΕισε ιεεε Με νιάετιιτ, κι
Ρεπιπετε ω ρι·ιπιειιπ ίρεεὶεπι , δια ίιιρετίιιεεὶ εδώ πι Επιιιπι :ιδιε
ω. Α‹ὶ ὶάεπι Ξεπιιε τειι παπι Ροτείὶ εοπει·ετιο εμπεδειιπ Βπιπἰ νο
ε:ιτ:ι , νε :ιιιτιιοτ επ Ι.ιιειιιπιιε Ι..ειτιπἰιιε , δωσε ιπ ΖεΙει.πόιά ἔἱΒπιτιιη

παπι, νεΙιιτ ει: Έοάιπιε, ΒΙ6Βι18 πί8το.ε, δε ριιιδιιεεΠπε ιιιιπιιωε ετιιιιπ τ,
ειπε :ιεεεπί:τ εειΙοτειιι ιιι€επτειτι εκειτ:ιπτ .
Β:ιπά. Απωιιιιιιιι Ειπε ρτοιιὶιὶεπτὶἐ τιιιιπάιιπι πἀπιἱπἱίπετ Παω,
εοπίιιΕεπιιε τεΒιιε Ιιιιιιιαιιιε, πεε ίοΙΕιπι νπἰιιετΠε, ίεεΙ δείἱπἔιιΠε;

ειιπι επιπι Ιιιιιτιειπει ίοειετοιειέ;πε ε:ιτετε πεεμιεε.τ, τιιπι :κι ὰερεΙ
Ιεπε!ιιιτι ΐτι8ιιε , τιιπι :ιό εοπιιεπάοε ειΕιοε,τιιπι :κι :ιττιιιπι ορἰἔἱεἰει,

ειιιἰπιιε τεειοπιπιιε Π8ποπιιπ εορι:ιπι ποπ "πω, ίιιεεεει.;ιπειιιπ
ιι!ιεμιιδεοπεεω,τι πιοάὸ (οΙεττι.ιτπποπ ορρτὶπιειτ ἱτιειιτὶει, δε ἴπὶε
πὁτὶιιτ ποιιιἰπεε ντι ιιοπιε . ΕπιιΜεκπ ίιιίριεοτ Ηετι ροΙΐε , νε ει: νι·
Με ποίὶτἱε εειπ:ιΙιιιιιε εάιι&ιιε Πιιιιιε , δ: ἱπ ρ:ιτεπτε :πώ δοΙι εκ
ροΠειιε παμε εκ Πεε;ιεπε , πιπιτετιεπι ιππιΤιιππιιπιΠτ:ιτετ, πιιεκπο.έι
πιοάιιπι
ΗοΠ:ιπε!ιά
εοπιιτιεπιοτἐίὶὶ.
πὶεπιιπΑτΙατιτε
Εκτο
Δρίι, ιάεπιδεετι:ιπι
:ι.ριιά 5πιεπΓεε
εοπτἰπἔὶτ@πω
: πτιιπνετὸ
ντΙεέςι
διπιεο με. 3 α. δε νι·πε Ρεπιππ , Ε.'ω·ποπσω ρω Ιιἔπίι ΜΜπεπ8 εκ
Χίο παπα· εβιβωπ .· δε ρο.8.37. δε Ρτοιιπιειό. Χο.πίι ειιιιδειτι επιβο

- παπι ίοΗιΙιιιπι νίιιπι εοιτιιιιιεπιστ:ιπε, μία: εοπ:ιώι , Μπιτ , πω
θα:: ( !αρίιίε: Μίκι/πρι) ίιι€επεε:, αεπιίΞει·πωσ: εβώπω Μπα.
·υ2ί &·ίπ Β:·|ςΧο :πω·ἰι εΠ ) @ειδ Ρ:›·[αβ: Μιβα:πω κιαπι|φι:· εοφ

επιπ:: :άβεαί:επ παΜεικ @και εσκεψίαπΙ , α: εοππεραπβΜ:!.,,
, ¦
άι·
`-Πι

_ _ .Ωποκωάο ἔαιἱ.< αστεπάαιω·. _
Μ”.
· › >
Α (Μιά. Ι.ειριάεε ΜΜτιιτιιιιιοΠ, απΕιοτιιιιιι ιιἱ8ιεἀὶιιεπιισειιιιὶΙεω
:ύε862ιυπ, υυσπ2Μ€ασῇτ2Μωἔ , ι·ε2ίπαϊ2:" "

«κι οι ιτιοιιτἰΒιιιι από Γειτιε οΠαιόεκ νἱὸετιτιιτ , ιιοιι επιιιάειτι νϋί=
:με Κι Νειτιιτε”ὶ εΙΐε αιτΒοιιἱε ίοΠὶΙἱε 8ιειιειιάι τιιτἰῷιιεττιμιιιιιτιι διττιστι
$τειιιτιιιε Οοίιτιο8ι_:3ι_Βιιιεε Μια. (μή σ:!ωε ΗγΙοειιιείἱ , Ρτορ,6.8ε 7;

ικιόιτ:1ϋϊτ'έ Τεττεε ιιἰἔτα ιιι νἰττεειιι ΡΙιξει!ειιιι ιιιιεόιετ Ραπτη· πρωι
ιπωπ : τιιιιιιιτ:ι αφ12.8ι €ει·ι·.ιε Ρει·ιιιιίοιιιτ γεΙιειτιειιτἱω8ιτιιτἰοιιε, π

Ξιςιιιιιιί8πτίσετετ; δε μιὰ Μακ €6τιιροτιει:ιτετιιιιΜπυ , ·ιμηιιιι:ιιιιι
[ΜΒ εΠέτ , ντ Ψή8 ςιιιιιςικ αυτ ΓειτροΠιιε εοιιθταετ,ιιςιιω κά»
8τιιτισι εΠιιίειιιιεκεεριτ ν:ι& :ι‹1Μ ραιτειιο, ιιοω:ιι·ιιισιιιε; ειςιι:ιτιι μυ

παπι τεΙιφιωιιι- ρΙιιιιΙέι τει·ιιιε :ιά:1Μιτ ; ιτετὺιιι 29021111” ό: τιιτΒιάειιι
Β16ιετιι ρτιοςι:ιάίαιτ , Ιιοε Ξὸεπι·τ·οτἱεεἰτετειτιἀο, ειιιοιιίτιιιε :και

ασια τοΙιςιιά Ποια ἱιι ρΙιιιιΙέμμ Όψη πώ ΜΜΜ· ὶ1Ιε`οιιιιιἰε Πι νερο
ι·επι€ι ειΒιιΠετ , δε ςιιώ·ΐιιβίεάάτωι , _έκθεπετιιπι€ιιΜςτ , Ιιο‹: ικ!ειιο.
τιιιιιἰ8ιιειτι Με ειι::ειιι;, ντ Ιιευό. ίεείιε ειτΪ6τἱτ, α: Βιιιιου!ιιε Πι!
ΡΙιιιι·ατιιε ίεΙορςτατιστιιιιι , αιττίοπιεε?ιετιι:ιτιιιερωιτυε οι: Βιιι€ίε

:ιτ!ιοτιιτιι , άεττεάέ μια Ιιειι€ιίά , ἰιιιὶικἱιιἱοεοᾶὶε , εάάιτο ίιιὶ
ΡΙιιιτιε ΓοΧωιιτε', #Ιιοε ΜΙ νιιτιιε διι:ιΒιιε Πι Πιι8ιιΙ:ιεΓυτιι€οτυπι Η
Βτιιε. Ηἱιν: Με ιιιτιιΙιτ ἱιιιιιιὰετἱοιιἱΒιιε ηιιατιιιτιιιΒτερτειιι ε!Τε ει:
ίιιΡειἰοτἰΒιιε Ιοειε €ειταιιι-ιιιετεω , φα απο ιη ιιςιι€ώΠοΙυτιι Ειιιβ
ία , & ριὶπιἰιιιι :Μπα ,· ντροτε έτ:ιιιιοι, ςΙειιοΠω Γιιετὶτ, (Μωβ

τετιιτάο.το αμα αιιιιροε ιιιιιιιάειιιτιε ειιι·ίιι,ετιειιιι Ιιιιιιε Ιἰἱιιιιπι Βιβ
ίεὸἱίΪε , φιιι!ειιιιιιιιαΠεεεωε εοιιΒ:18τ;ι:ε ροΠἱτ . ντ ειιἱπι !ι:ικ
πιο. εΙΤε· ικιιΉιιτιιι -όορτο·ΙΠε τεειοιιιΒιιε πιἑιτἰ τοιεἰπιἰε, εεττὲ ὶιι
ιιιοικιΒιιεΙοειιιιι ΙιαΒετε-ιιοτι ροιΤιιιιτ. πω" πιο‹Η Ι.ιτΙιειιιςΙικιά
μιιιιπι ειΕ› ΠιιιιΙο Πάπα: @Μπι ίοΠἱΙε , ιιιιοά ειιτἐ ιιοιι πιιιΙτοε2κι
ιιοε εΙΈοΒιι11ι έίὶ σε :18το Τιιὸεττἱτιο ἱιι νωωιε , ρταεεἰΡιιἔτ είταιάιι6
ΏειίΙτει, ςιιίΒιιε (ΜΗ διαο.,-& Κάπο ιιοπιειι ΗΕ: Μειταἰει ώ
8τειιιιε, ειιιςΕπι αςιιέ`ι ιιιετ8ιτιιτ, ιιιιιΙτἱε νειιἰε ίιικιιαιἐ νατἰετατε άίίὶὶιι8ιιὶτιιτ?: ιιΙιςιισ.ιιάοιιι ντιο ίτιιΠορετε εΓτ Ειστε άιιι·ει, :ι1τετο.Η
Βιι1ιιιι ,· τεττί:ι (1ιτΒοιιειιιτείεέτ·. Ι.ιΒιιιιπι τεεειιε ὁ παπά σιάοίΐιιιιι
άεΠιι€τειτ ειιιιάσειι·, ία!Ιειιτθ, απο ιιιιιΙτο ίιιιιιο & @τοσα Ιϊαιιιιι

Θεώ που ειἀεὸὶιιΪιιειιιἰτετ ο!ετ , &εειΙοτειιιἱι:ε εισαι ειιιἰττὶτ, νι:

<ιιοι·:ιἱειειτι ρτοκιιιιἐ ΜΜΜ Ρετπιιαπ; πως ἀπὸ τοιιίιιιιιιτιιτ , ία!
ἱ8ιιειιι ὸἱιιεΙὶτ`: ειιισεΙ Ε 1ι€τιικτι ΙειΡιάείσετε εσερετἰτ ,· ἱτιἰειιε ρε:
ΙΙειτ Μάιιιιιιιι ω: τιιάιιιιιιι>5
ω"ωωιωΗ @ο (μι: μΙιιπιπιε Ια
ΒἰΙΤε ιτιετιιἱιιι ἰιι· Ρτειιοἱίεἰ 5τεΙΙιιτΞΙΟρυίουΙο Βοπικ Βιιρκίΐο 163;

·ναίιιιι εναι πιιιΙάμιιι ;ειιιιιο:Μπι ιΠάνιιεϊειέίμιτωοικ 60ηθιωΡΐ8·
Α .ι ι Σ,

ο

3

Πω )

@ε;δ

_

Βιπφτεπτἱο $σμίωσ η

πεπιιε , ςπομπάπ μππ·ρμο ιεπ; ιἔποιπιππςαῇα .ΏΟτΠάΡἰΞΙβΔνΦωΡΦ

τἐεπὶῇςπἱά ὶπχρςττἱεπάμπτνὶἀεϊμτ ΠΠ ηποςπὲ πρςὲπίἱοπι; πω;ππΠ6
απὶπίαἰιε ειπππιπτο ὶεπἱεπ!ο εοπτἱπ8ιτ, ςιισπιπὰιποἀππι ξοεπὶ ποπ
[π°@ε#ε·π(κ€πτἰ-εεετιιοε ω ξροπτε εκατΠΠε ποπ · ?τω άοΙιπππε άπο

'ποϊυϊπϊ1€€1ἱ8:ῖπἱ3ΦΪΓ11ΐἔΓἔἐἱΒ£Νἴᾶ0ῖθ$ ·: ; ρ

.-

η ., η

ε) Μενα: δἰοητ ἐεπί5ως:* Ρεοπερϊθ; πωτηςπιιπ απ _ εκππρξπςπ&πιπ
Μἰ·!σπι€εστϊ)πι1ἰ~€›.-~'ν-τ-πὶίἰἑΠἔ;πρΒεὶ€πεετπφπ. 'εαππε;ιπιππτ , π μι
ΜίοαπΡΡ: πωω Επέστατ 1πιπφπιπι ;.!1πιιὰ πββωἐβ,ιππἰσπε @ο
πιετετὶἐιρίἔμ,
Μ) 38Μ: πάψω _ροτείΕ,; άΙΙζ·ςςπτεε ]τ:2.;π πιπ
μπω πι ' απμπωϊ @παπι ; Ν; πέΐρι1τ:ιποΜε ε1πτιππ νζαςτερετίαπτ2
Μ -πυΘἔποΒἰ; εσππἰἔἱ; Μ :πΙἱἐ πιΜπτπτΙμΜὶἱοπεπιὸἰΙαρίἰε . 'Μο
:επι ἰ8ἰτπτ πω· 8ειτα5π , ΧΕπιποπέπε: 7ηπαπποηνάπεπηποπ ? πἀιπο=
πιω ὸὶΠἱεἱΙε·ετἰτ , ξντ ορΙπσπ,_ ΗΜ Μπα: ;τ1‹ρΙὶ£;ιτε ς_ Β Έεϊ2πππς:έι

;ἰοπἰε @ΜΜΜ πωωω.Ρπτρεωπππωπππ ἰαπιεπτεϊἰ0πἱε ›
ὶπςπἐιιπ3 Ρει·ΐεάειε , πω: @Νά ἐπὶ πωπω ·εΙὶ€:1ιἱιιε ρετξεᾶἰοπεππ
αφκ_αΜο1πτΙοππω ρτο8τεάἰτιιι· μ Με ετι:πϊπι ςιιἰὸαπι ίε:ττπεπω
τἰοπἰ πωω τποτιπόπτετεπώη πι τ:ππεπ ι:οπ·πΡτεΙ:ι : δε ·ίαπι1111
ἰρίππι ρππτΓεετεὶπἀἱπετ ίατοΕ,ειώ επατίἱοπειπ ρ:ιτα:άξτ. Απὶπιππι
πε νπηπ:ιπι ω! ίοπποπτΜππππε τετιιΕΙΗ9 ϊ

.

.. ‹

`: ;

α· ·‹πω. Μπι «πηπωπ Ιπο·ἱπ @κι 1τπ:πτοπι ξπιΡπΙἰτ , Μ: ΪΦΠΏΦΙ1>
€ατΙοπεπι: τω €1τΏεπτξ -ΡετρΕπάε:ειπ;ή πι; σπιτι :«1$επιπιππο , αστα
ιπἰπἰ ν:π:€πτἱ: πωπω πι 5 @ίπ @Με οϋΙαϊπ3 ἘπἰΙΤε,τ ,( €Ιπρ ϊει;πεπ5ντ
ΡτοΙσππο Ρ€ι°2ἔτάπτὶ ΖΕ.8γρ9:0τπ , ·‹;ο¦πἐ;ἄἱ$ιίε:ποπ°€αΙΙΕΦΙ1τἱ; Β ν:

.Οἱαπο ;είκ·1·Ι:άπ ἙπἴζυΙ..πἰἱ1ἱἰ;Νἱίππ;·είϋ “πιεππέϋππ χ-28.2είιι€ °Ι'εφ111α

Πιο Ροϋπ Ι€ιιῖπίεπ!ὲΒΒοταπή .:1Ι6ϊΙππ«πε απ; ΠΟΠ δύπέἶβΐἰ$ ΒΡΕ·
·πιππππω ; ·‹ωρὶ· Ιπ€ειιιπ ὶρἴι·3
5' @πω Μπότα [ροπε!; Βο
ωωο·εωποπω τειπτίππ ΡεωΙε ππωωωπο ; πωπω ΕπΡστεε κτίσ
τςπεπτἐωπ ΉεπΞπ6πιπΕιε ρπΠο(ορππεἰ-3ἐΜεπ1ἰπἱιαωεπ;ιπΙπ1παπα ,
ΙΡίοΙΙ:Μπι ὶΠἰιι8'εΩπΙπῖϋεξπτπϊἱ0πὶπὶπὶτὶο τ! - πο; ΡεππΙὶεῷτῇ πιπίπιαδμξτ

Ποπ ιΠ.Θπιππ νὶίιππ Ϊιιὶίῖ‹:3. ηιιοπε,· πυιπ·ἶ€ῖπ1ΜἐΙιπ$ὶίἱἱ`εππίΪπἔπΒΨ
πάεττπ (Μπα 9-8: ·€τεἱὁ2.;›, ·πς›π ίο!ιιπι·φεππρπαεπω; [προτ61π Κα·
Μπι; ©πππιιτπ 'ΡΙππὲ εοπί4:·πίπ ·(·ποπ:πἰπ1 ΙΜΟ @τ ἑίῖπ8υΙε:ἰΒιιε @ιπ
-_ωτππω 'ραΙατἱε πιπ8ὶε Μπάσα Ρετἀὶαε ριιτϊσἀἰπἱ πτοπόΙπ22) Μ3ΓϋϊΠ

·ετὶεππ:ὶὶΙιιπι; ίεΙυΒτεπι Μπείειμ: Έπτυφππ/2Ποφππ:Β0ξ ωΦδ:0
ΥεπῷΕιι:@ὶΙΒεΕΙο€π π) Πιοτιάτωίππ1=,·
,ἀϊἔΙπτὶπο[ππτ ΜΜΜ ΜΡ

ιιισππιπ 2ρωπαπω ιππποεπ:ιπι ;·επΜΙ6ϊ:Μοπ1ετΞει·ποτροπκ« πώ:
.Μάιο =1πωφ6ιππππωπαππσπσεωω ιπιππειιππ α27υπο ραπ
νείωταπ ωΦωοει- Ξν.ΙΜοΣ·πϊο ε,τ Μ";φο
γ|ζεπτετ .
ι ς Ή Η» ε

;

ο

θα·

.2ιιουι·οάιιιέππί:Δ::ΜΜπτ ._

'

2ο;»

ΑππωπιιΠιιιπ Γειιπεπτι ρεττιπετε απ. :οπειΓιαπάιιπι παίιιΓαποτειιι_
ποπ πιιιΙτιιπι πω:: :11πιειι1τατιο,παιιιΓιερε ·ειι>οε εκιΦε οσπάιιιιιιι =.
Γε:ὶ παπι Εετιπεπτι::ιιπι ::ιετεπο παιιι4Ρ:0Ρ:1ΦοϋΜ πιω @Μπαστ
πι;1πτει:επαπιιοπΓιατιπιπυρατετ: · .· ε: ι - . .· .: ψ _ _:
η. 1Μα"1ε_ Εππτιεπττιπι εισεπιππιτεοπατεπιιππιαΠπιμοιπιΒιιτιι_Γει·π

1ιεπάο ει·εΓειτ =(ΒιοαΡιιά Ροεταπι -, φαι ιτατιιι·8εΓειτ δ:_ιπβατιιι·, @Γεω

ιπεπτο εΓΓε ,αυτ ιατει·ε ὸἱεἰτιιιψαεοτειπ πεεεΓΓατιὸ. ποπ;ει:ροΓειιι,
παπι δ: οιια εοπ:ιιιαΓΓατα Η αι:Ηαπτιιι· , ραπιε_ ΓειπιεπτεΒιτ αιπρ1ιιιε ,
6.; :Ροποιπ.ιπ πιοι·επι πιαειε ει::αιιιατιιι· :_ ρτιιετειπιιαιπ_πιιρά_δ: πιο.

δι::απιεπτα ποπ Ραιιοαε, δ: ·νιιιιιιιι Γτιππατείεεπάο.άεάυςυπτυτ πι.
:Γεοιταιπ Γιι:ιτιιτπ ραττιιιπι:οιππ!εμ0Πζωιπ δξ.ωδϊβΕ!ωζΓΠ (¦ω:τξμπ
πει πωπω :παπι δε ρΙαπτιε δ: αιιιῖιιπΙιΒιιι ;έιππνι!ινώτωεο=τατισ
ει: ,σωπία Μία, πιο: πἰΜιΜπ , ό· ::·ε/εππ!, τη: Οδίθωωϊ·ΦΓεα€ΐ9;όθ

Νπτ.πππι£πεπιπι β=υι»ιπα.!οπτι δ: τα.πιειι πιιιιΙασιάιιιιι τε

'τω,

επι π: Γετπιεπτο.ππι ι:τΠιιιεπάα_Γϊτ ._ Είταιιτεπι Ρειπιεπτιιτιο ›πεπεια-.
. .
ο
·
·η
·
>
πιο ·
_
_
πω, ιπιππιπ, ιπτεπιπα_· :ρωταω εοπιπιοπο ραιτιοιιΙατιιπι;πετειο:

έεπε:ιτιιπι ,Β ει:_ιιιιί_Βιιε ςοπΙτατ εοι·πιιε Γει·πιεπτεΓ:_επε; .:ιιι:ιε

οι::

Ροπςππ_εαΒιταπτιιι ,Γε ιιι:ιΓΙἱιπ αττειιιπτ , τοπιιιπιπιιιιπτ , ΡεππιΓεεπτ,
πΡΡιπποπδιιπτ ,ατοιιειπ_νπαπι πατιιιαπι-τειππει:ιπτ ._ @ιππινει·ο απ.
πιιαπάοπιιιιιππο:Π πιοτιιε είτ ραιιΙὸ εοπειτατιοι· , δ: εοι·ριιειπ_ιποτιι_

ΡΜ ΦΦΠΡΜΡΔΓΓΪ>..`Ί δ . πι. τερΙεα.τ_ιπιιιεΓοεπε
.
,

. πωπω. Γιιππ
. .
άμα
Ραιτιο·ιιΕΕ, ηΗιεχατιιοσποτιππποιεπτιιτ , πεεεΓΓε τίτι:01°Βμε·1ΡΓιιιτι
τιιτ:<ιεΓεειε δ: ιπΠειιά , ΒιιΠαε πει:::ιτ:ιτε, ,δ: Εει·ιιετε :_ Ηχοι ιιπαπιίεβιΒ
περιεΙιεπάιι_πτιιιτ- ίπ μια; δ: νιπο τ: Ετ :μιΞὸεπι_ , :ιιιο:1_αι:!;ραπεπιΕ Γ:ο

:πιτ , ΡιῇΞ_ιπιιπι_Γε:ιπεπτιιπι :Μοτερ , , :πιω ιπτειςοπαιιι,πε ρατ:ιπτ.
Ρατιπ:ταδ ριι1τιο-πιοάμπι ΓιιΒαι'π:ι; Γ::Ιε:ιΓ ταπτιιτπιποπο αΙιοιιι α:ι>.
παπι: , -ρ1επςιιεορροιππιπιππετιαπια:ετπιπ:; πι· Ιοεο ποπ $τιπιδο,
αππππππ πι βοταε:1ΙΓ:1ποπ, ι ποΓτοιιαο_ιπποταπι α: τιιι€ι:ιαπι ριι1-.

πεπι ΠΙαπι ιπτιεπιιιπτ , ειιΙ7:ιειππεταιι_ππιπ αΙιαπι α:Ιιιι:ιιιπτ ειι_πιαπιιδι
τοπετιια, δ:ιπαΓΓα,' πε α_Γιι€ιοιτεια:πατιιι, ειιΓτο:ιττα τεπ_πιπιπ:π:
ιπεΓειτ: παπι; να:: ι-τει·ιιιιι απιια_αδιιατά διΓΓοΙιιταιπ_ειιπι ποιά, :πω
τοπιπιιΓ::επτ,δ: νΒι πιαΓΓα Για:: τι.ιιι€ί:Ια Βέτα Γι.ιει·ιτ, ι:Ιειπ_ τεττὶ_ὸ.
τερετιιπτ :_ -όειΙΜπιππΓΓαιπ ιρΓαπιπερΓιιπτ , ιπραπεε;δΓτιπιιιπτ,,δ:;

απτε:ιιιαπιόετιι_πιεΓεαπτ , ιπΓιιιπιιιπ_ο;ιΙὶἀιι_πι_ τοπ:ΙτιπτΕ; Ε:: ιπαΓΪἐἔ
π1α__Γειιπειιτα_τα δ: ιπεο6τέι ραιτειπ_ αΙιτιιιαιπ_ ΓαΙε αάδιτα ατι αεοτειπ

Επι :πι ιΙΙιιιε Γετιπεπτι

εοπΓι:Ιει·επιιιε ,πια ντιπιιε- απ.

ραιτιουΙαε Γα1ιιιαπεΓειεποπεπ, πω: :Ια-πι ππι:Ρ:_ιπιππ:;·ιπιππι
Μ

'

Ο .τι ι

τω,

Ί
2,08

. π . ΒΜΕπωΙσ .3'φύωα α

τω· , π) :εἀιπἰίἱ2 τετι·σε νἱποιιΙἰε ίδΙιιιιπτπι· , δε ἰπ τποτπιπ εοπωεπω
Ξπιρετιιπτ ΡτοΧὶπιπε Ειτἰπσε μιττιειιΙειε, αιίςιιε τα-πάιιι εκε8παπτ ,
νε :Μπι ἰπίὶεοε Εεππεε5ρἰτἰ τω , δε 5πΙρπιιτ, δε $ειΙαπ Ιιυεπτέ ποτπιπ

εοπιμιεε άειπιππ εκ·εἱτεπτ ειδ τποτιιτπ Μετα ἰρίοτπιπ ὶπἀοΙεπη ειδω
ππε ν·πΞπαΪπ τποΙοε , ειππε Εκτοτε αιεπτ:ιπτπε , πα: τ:ιτποπ ίπππΠο
εεε ειιιοΙ:πε ροΠὶιπτ ώ πισ.τοπειε 8!ιιπποίσε τοπ:ιώεπτοιπ ε ἰπτππιείεετ

ὶπτετὶεᾶἱε αιπαππΗε . Νεπιιε· ίο.Επ:ιε ρπττἱεπΙειε τειπτπτπ ἱπτεΠἰἔο ,
δια εκ ΒιιΙε·εοιππιππΙ Γορ:ιτιεπτπτ, ίεδ Μπι πω: ὶπ πεετοὶπΓιιπε :
Πεμιοτεε επίτπ πατΐοππτ , ππ:ιπδο πωπω ί:ιπποε ρεττἰεπΙ:ε επε:ιΙωΠ
Με › νίάεΠοετ ποπ Μπι Ιειπἔειιὶόἰἱπ Ππ8ιιΙωε τποπεπτπτε ππΙΡΡε φα
ποπ··2π1ρΙὶἰι8.ἴπμιτατεεὶπεετὶεΜ $ρὶτὶτἰΒιι5 , δε $ιιΙρΙιιιτε , δε πετώ ε

τω: άΗ8.ΡΗΜπ18ι1π ω: ρ:ιττε δρὶτὶτὶπιιε δε $πΙρπιπε εοΜοπετπ θ.»
παπα δε τετιιπι ροπιιπτιιτ παο Μπα άΙΓειιπεπτεε , πιπίἰ Γειά:

Βιι1δε- .

'

Παπά. `Α‹:οτεπι εκ Με ίειΙΕπατιιτπ ρατείεπΙειι·ιιτπ εοιιειιιΐπ , ππΙΙ5
αυτ: εππιιἰίΐιιτιά απ: ΒΡὶτὶτπιππ δε: διιΙρπιπ·Ιε ειδππΙΗοπε , οτἰπ Με
ΕΜΗ ρεώιιιδεΒὶε; πιιὶρρε πώ Γειτἱείεὶο νεποεπεπτἰ @Με αποτο π
τἐ πάιτππΗπατο Ιὶπιιοτεπι ά€ίΗΠ1τὶ0Πθ εΙἰεὶτπιπ ω: 5:ιΙε εοιπιπιεπἰ
νειΙδε ᾶ£ὶ£ἰΕ11Π ΗΕ· , δε (Σμιτ πιοττιπππ ὶπίἰρἰὸιιιπ , Η πετιππ Η
@Μοτο ποδετπ εεΡΗιΓο ἐπιΒιι:ιτιιι· , ποπ δεππο Γ.ιΙΓιππ : ἰπ Ηπιιστε επἰιπ
Μο Ρα-ττπ:πΙα: ίιιΕπ9ε ποπ ώθ.ιιπ8ππτπτ πωπεπε τοπέι: πι;; νετὸ
πωπω ε.επετώπεπι απππο πιοάο ὶιπρεάὶτ, επτπ ρεττπὶίὶεπτιιτ. δὶ
πιἰΙἰτετ Η 5Ρἰτἱτιὶε Με, δε νἰπἰ Ρατεεε ειεςπε.Ιοεπιίίοοεπτιιτ , δε τα
νεΙ φωτο: Ρετ Κοτοττ:επι άε!ΗΙΙεπτιπ , __νπίππτιιτ , δε ειιιοπιιπιιποπο

εἰπΙεείἐΙτ5ρὶτὶτιιε.. (Βιιρι·ορτετ ποπ μπαι! αποΙΐειπ π) εοπιιπ ίππ
τεπτὶδ , πώ ροτὶΠὶιπιππ Ντακ πωπω εΙεπιεπτσ.τεκπ ίπ :ιε:Μίε Πα
τπιιπτ ε Με πἰτπὶτιιιπ ρΙιιε·πεποπτ ἴπΙἱππτιιιπ-ρπττἰεπΙατιιπ1 εκίο!πτ:ι
ω” νξπςπΙο απο: δε διιΙρπιεπε. δω ποπ Με Με Ιοοιιε ειδ Με δί8τε
ςὶἐεπ‹1ἰ -; ρετ8οπδπιπ Ροτείιε ἰπ ίετιτιεπταεἰοπὶε.εκρὶξςατἰοπε , ντ Ρεο
ροίἱτπε φιαείὶἱωὶε εκπιππ ὶππεπἰειτππε .
Μ:ιιιτ. Ρο.πιτππιετ:ιςιιε Εετπιεπτππι ειππ Ειτἰπέὶ ἰπ πιειΠπτπ. πω·

επιπ 5 δε ἴοπἱτἰ ὶπ Βιτίπεϊ $ρἱτἐτιιε , ίὶιπιι! ειιιπ $πΙρπιιτεδε ΜΚ) απο
εὶταπτπτ ὶπ ιποεππι ὁ. εοἔπειτἱε ίετπιεπτἰ ρειτεἰειιΙἰε,_ππα οτπποεδιππ
Με ναι·πε. ίπ ρεστα π8ὶτ.ι_πτ ρω ΠΜ ὶπςεπὶτἐ ιππωεε.ιτο ,_ Μπι· π:

ειιιοπιιἐ εοπβ38·ιιπτ ;_ πιω Η: , νε επιΙΪἰοι·εε Ραττἰεππιεατεςππειιτπε ,
νὶίεἰε!.ιε δὶΙΤοΙπειπεπτ , πρετ1:ιπεπτππε πωπω 5 με: παω α8ἰε:ιπ δω?

ήπιε δε δώθε ΜοΙπτὶΙε5 κατά παπι 5ιι1ρπιεεεΠπεπετεπτε νπΕεππ€,_ :πει πε

· επι1τοϋπεε1_πε ποΜπιπ:ι·Ι. -Η.ο‹: νπ·ὸ πι παπι κι Η; ιπππιπππιπε
ξ.

· '

κ

Ωεσπτυοοΐο αυτ:: αστεπώιτιστ.
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ΡειττιεπΙειτππι εοπἔπιεπτπτἱο παμε εοπιρΙαιο 2· ` π. ίο!πτι επι-τω
Ρετπειτοτειπττε ειπτπ πω ρπορ:Πππτ , εκτιιπεπτ ιπ τπειΙΤ:ὶ εππαππΙπε;
πω τιπιδειπ πω: :ιΙιπποπτο ππποι·τε Μπιτ , τ!πιπ ιπ:ιΙΕι δορΗτπτ,
ι ταπιεπ ρπποε «παο ίπι·πο εοπότιπτπτ ππτέ , τ1πΞιτπ ίοι·πιεπτο.τίοπτ:

·εείΐ:ι.πτε ίπππά:ιπτ ρε.ττεε , πΒίπιπρτο νὶ αιΙοπε τιππιοι·ε Γπροτπποπ πω ε· πιει το.ι·είώτ ρππιππι , ε!τιππο πποΙπτ, τοΙἰπππἰτπτ ρππΞε ΓΡοπ ~
επ ίπ πιοτειπ ΡΙπι·Ξπιιε ρ:ιτεπτιοπε. τπαιτιππε επεοππο.τπε )
Ιοπιε·,

π.τοπο εδώ τπ νεπτπεπΙο εοέτπ ί:ιειΙιε , ππειππάτποεΙππι οτι:ιπι ιππ:
ιιπτ νἰπο τοπίρετίπε Μο ιπιππιτπτ . Ατ εοπττ:τ:ιπαπιτ μπι :ιιχπιο ,
ειπτ ποπ τα:: Βετπιεπτπτο , επιπε . Γππίτππτι:ι φωτια επ , . τοππιπιπ·
_έτὲ τοπίτιρ:ιτε τ ροπάστοπτ, δε άιπιειΠιπιπ επι τ:οπεοππε:τιάππι2 εΙππι
ραττιεπΙπι·πιπ :φαι τοπιτπιίτιο , ντ εοπΗεπιτπι· εΙιγΙπε ππτπτιοπι

τεοππτππε , νπιπετΕι ρεπιτιοπάει είτ αποτο νεπττιε:πΙι,τιπι πιίἱ πτωτι
ειπτ 5ρἱπτἰΒπε δε ίποίτππτἰἑὶ πΙιοπά ίετπιεπτι νἱτειτι ίπΡρΙεπτο , πο
ειπιτ Ιιπἰπίτποἀι τ:Ποππι πΧτοπ:τε; ιτε! ίειΙτιππ ειιπτπτπο τεκπροτε π»
:τεστ , ντ άσπιππι πι ίτοτπειττιο ρετπιιβιοπππι ιΙΙ:ιπι οπτιπαιπτ ρατ

τιτ:π1ω , ππειπι Ρετ τοπποπτπποπεπι Ρτιάεπι εοπία:πτς πωπω , απ
τε:τιπ:ιπι ρππιπίπιτπο τοπιτπιττετε:τπτ εοππεπάπε.Ρπιετττπιιτπιπ οποτι,
ειπππάο δτ:πτιοπε πιειππιτπτ , ε:εττππιττπτ , δε τποΙΙιτπτ οι πε , σπιτι

ΞΙΙο ροππιίοετπτ (σ.Ιιππ , ειπε; σε ΤοπίἱΠιε ΙιπἔπιιεπΠὶάεπτιΒπε Φεραί
Βι νιπι π:τπτιππι πιιΒοτίετπιεπτετιππιπ , επ επὶπι 6κετπτἰο, επι πιπ

.τετἰειιπ πρρεὸὶτπτ Ρ:ιττιπι εοδπο μπω, ειπα Ετ πι νεπτπτ:πΙο , ρευ
τιτπ τει·τί:ι, ειπε ίιτ ἰπ τοπ:·Βτο . (Σπιτι ιἐπτπι· παπι Γετπιοπτιιτο τιιτΙιίιε
οπ:Σπι ειιγπιο εοτππιπτε:ιτπτ ίαΙιππ, [απο ε.ρρπτετ ιΙΙππι μα: Ιιοε ἔπει
πω ιπ νεπτπσπΙο ίεπποπτπτι .
·
- δώ ω ἰπίτὶτπτππι ποίι:τπτπ ἱπ πω: όἱπτὶπε ίπιπιοι·πτί ποπ πι ορπε:·
τταπξεειιππε , Η ρΙο.εοτ , :κι νὶπππι , οποε! πιπίπ οπετπεξεεπτά , δε
εοπτιπεπτι οπτιπππι Γεττποπτετιοπς, π! ΡετΓπότππι πιπτπτιτειτοιπ με

·άπατπτ. Υποπιπ.τπι·ς ίπα:ππι , παποτπτπ ίοΙΙιεπΙιε ιποΙπίπιπ,πΙσππ
πω: τππι φταιω· δε 5πΙΡΙιπτε , τππι Μπι, πωπω Αππα :ειδατε
εκ νἰπο αιπότ:ι ἐι Οιγπιιοπ , δε Τιιττειτπε ειδτιςτοπε άοΙιτε·, ὶπ ππο

πιπΙτππι $π$ιε τεροτιτπτεοπιππέτππι εππι- ποπ εκιπιιέζι τεττει: @π .

Ηςε @τα οπι.ιιι:ι ιπΜπίτο τοπίπίπ ποπ ιππιεοπτ τ:ιεττ:ιποι ;ιΙιεπιπε.
1·ττπιοπτι ΙππιπΙο , ντ :ιπιτοπτπτ , τω ίροπτε ίπει οποτποίοππτ , ντ
ίπτιε οπιπιππε πιππιι"είτπιπ επ :· ιπππὸ ποπ ππππε το.πεπτιππι, πε ιπ

Ιοτο πτάοτιππε $οΙιε. ε:φοϋ.το τ:οΠοτσ.τε ναί-π εοπεὶΡἰππτ επΙοτοπι ,'
ειπο πιπίτππι ρΙπε.οεοπο ίει·παιτ , τιιι€ιιπ πε πι ιοτο πἰτπἰε Μπιτ!» τε·
ροπ:ιπτπτ , π.ποι:οιπρεπίπε ραττιττιΙπιππι ιποποπε πιπίτππι πωπω

Ριο

`

απ)
.
ΒἰβτΜΙἱο δερτϋυά.
Πο1τι1ιεατιιτι Αιιιἰειιειιιἱτιι εαπ ι·ἰτ·τιοΙ›ἱΙἰΒ2;τιιιἰ εάεὸ :τιιιΙει ροτῖω
ειράεΙεέτεβατιιτ·, ντ- τεεεωτιιιιΙτατιιτεεοτιάι ιιιΙιει·ετ ἱτι. τιοΙΙο, τιιιοὰ
Ρετρετιιὸ ειιίτοάιετιετιιτιιι ετγρτά Γετιιετιιὶὶε τιιιιΠιιιε άε!τιιιιιτά; ά

Ρ1:ιιιε-ιιιιιίτιιιιι , ετιειπινίιιιιε-ειά ίεςιιετιτἰεετιιιὶτὶτιάειιιιειιι , »τ Με
ειςΡεττιι;[ιιιιι, νιάετι:ι.τιιτ-. διι:ιτιι τ:ιιιιετι ναιεττιόίτιετιι ιτε. Ρτιιιόετιε
επιτεΒιιτ,_ντ_νικ·αΗ(Μει ιιε εο ιιΙἰιιιι:ιιιάο ειιίι:ατετ ρειιιιιίεετιε ιτι εγι
τω. ε_ιιιιι_νιτιο ό.εΕικειτο : ιτιτεΙΙιεετι:ιτ ιιιιιιίτιιτιι ιιιιιίτιιιιι τιιιιιιίιιιόάι
Ιιτιετειλἰἱιε τιειιιίτιιτιι ροΙΤε ἰτιττε νειι:ιε εττετιιείεετε , δε ρτ:ιιιἑὶ Εετιιιετι
τιιτιοιιε Ειιι€ιιιτιειιι ιιιιιεετε; ειιιειιισ.ότιιοάιιιτι Η εΙἱειιιΜ ἰίτἰιιε Μιαο

ιειε Ρετ ίιίτιιΙατιι ΓιιρετιιοάοΙιι οίειιΙο ιιιιιιιιίΤιιιτι ιιιΕιιτιάατιιτ νιιιο ιιι
ιι:ιρρετιι άεεΙιτιιιιιτιά τι1ττι Ιειιι Ει:ιειιΠ ο.8ιτ:ιτιοτιε πιτ στ-ιιιιτιιι&ειιτιιι·,

·ιιιιιίτι άειιιιο ίετιιιειιτεΙεειιτἰε εοτιιιτιοτἰοιιε :ιείτατιιτ νἱιιιιτιι , δ: ιτε
νιτεε τείιιττιετε νΜετιιτ , ντ ιιι νιττο ειιιΙΙιιτ . Οοιιττ:ὶ νει·ὸ Η ιιι Ιοεο

ιιἱιιιἰεεεΙἰὸοΔιεαἴι , ειιιτιιιε τεεειιε ειφτεΠιιτιι ει: Με τιιιιΠιιιιι τ: οπτι
ιιι_ετιιτ , εοΙΙοε:ιττ:ι_ τ`ιιετἐτιτ, τιει·ίειιΙιιιιι Ιτιιιιιιτιετ , ιιε ετΐετιιεΙεετιτὶέὶ ιιι
ιιιιέὶ ,_ σε εκτετιιι ειιΓοτιε εισ:ιάίταπιειιτυπι ., ·5ριτιτιιε ιιιο.Χιιιιέι ει: μα.

τε ειιοΙειιτ, τιε‹ιιιε τα αυτι εεΙετι ρ:ιττίιιπι οιιιιιιιιτιι εοτιιτιιοτιοιιείς
εεε_οπιιιεε Γιιιιίιά:ιιιτ , ρωτάμε ιιιιττιΙεει ίεεεττιατιτιιτ,. :ιττιιιεεἀεὸ
ιιετιιιεατιιιιιιτι Ειτιε άετΈιεεετιεπι Ιιειιτὶετιιι·, ιιεςιιεΕιτιε τω ρετιιιιι
Με ροΠιτ , ιιιιιτι ειτοΙεἴε:ιτ , τιετιιιε διετα ί2ροτε ρ:τΙ:ι.τιιιιι ιιΗἰειιιτ .
Μειτεο εΠειιιοε τιοιιι , °τιιιιΒιιε Πι :πότε ροΙἱτιιιτι ώ: Μάτι νε.Ιάθ: Ξε
ιιετο!Ηεταετεπι1τιτει·τιιτιιρε-τε , ιιιτιιιτειιιτεε πο: τι Με: τεΗτιιιι:ι.ε

.ει11τιιιοτιωιιιει·Βειιάο.:ιττιιίέ πιοιίιεε αφή; φαι τ 5_ νι: Ειειιιτ.ιε
ειιιιεάειιιι_ρετιιιιιιιειιενιιιοοοιιεἰΙιετιιτ·ιτ τιιιοτιεοετετοιιιιιι ω ιιιιιιιεττι

ειιίτετιτατειιι_νετεετεε) τοιι_ιΒιτά“_ ΓειΕεετιιιιι1τετιιιιι_δριτιτιιιιιιι εκ

·ριτιιτιοιι€,) δ; όιΙιιτο.5ε ε .ι 5ιςάετει:τωτμοτιο.ιιι $ἰιιερἰὲ_(:ιτὶιιι εε
ιιετε,_ ίετιιιιιεεΙβο2,_ ιιιιιιιι[ςιιειαετίλ ιιεε_ε;!εδι ειται.ΙΒιείειιτε χω

ρθττΝττιττιιιο11ιε ιιι1)ιοΓεριε Πεμ εαρ.ι_ς3ι Τ2ίτιωτ Με ,_ :φωτια
τεεεπτί σΜΜιβω· , ωτω άπτ- τίαΙ:Μαειφ Μαιο· ,ι πηγα· Με

ε'ι·βτει·ε ρπο&ΙΞετ·-,!_ μοτία!ια2ΙΜυκτωι·σμιωμτι_ Επαιια·φιιορτα- Η
σε· Τι·ίά%2ι·ποκει·οι έπιθττπωπίαπι ωωιωωωμτωετ,_ Βοτ-δίκ.εριτ

ερωια·ωσίίτ ἰΜΜ:υιλ .Μεεἐτπεπι_ πιιιΗ'ί σοπ/ετιιαπμ @Μπότα ΟΦΗ
ιιιιιίτιιιιιτειιιΡειιιτο,ηυοάετπ_βε ατιιιιιιιιΙΙ ίετιιοτε-ειιιι1Πτι,ιιεττιειιΙα ,
ποιτρτατετ-πτωιιπι @Με ,, τοπιιτιιιίεετιτιιτ , ίεφιε-· νιεΗΠ1τι ειρ
τειιεπάαιιτι!Ισε ε ανεπορα1εταϊτινιια-πιι ιιετιιτειτιῷτειιιρετετὶ5 ροϋ

Βιιιτ·,.. .Γεωμειωιιτειιιτοτιι_ετιιιιιεκύε.©ΧΡεκτεε.ει1Ηιι.τιιιιάοιν:τΠε ; . Β;
8ι:ειιεε.Ειιετὶιιτ·, επιιιταιειτιίτετείαΒΠάαπτ· ,τι ·ίἱ9νετὸΙειιεε:,_ιιὰ5ίυρτα
ΜΒτω[ΠΟΕι5ΡαϊΕθεϊΒΠΠΡΓ8ΜΜ:;; Ιτιτστωεάιυει Βιιιτιοτ-πι1ώπέ- τπτ_ ι .

“

'

Η σε,

@σωΙωάσ ):ςπ;.9 ασ8επώ;Μη -

Π - Έ211°

Μὁὐεεπἱπτἱτιπ^ρἔτἰιτξετὶιι°ε@ὶίἘοΜυπι
Ιο·Γυρκμ ΕυπωιΗ;κεΐωσ€6Ταυπιπρω3
‹ιὸ Β:
νέτίζε
φ@Με
άοϋβροΗωω
;οτομ(1Ιτιιμ
Νσηάιιω τ‹τωειι εεΠ*αι Ἐετω·ειπατΙσ μ απατη Ισπώ -¦‹1υὶὰ€ττι5 4€Δτω4τὲ

ΜΜΜ , εοπιπιὸϊὶσπο ειτωδιιΙΡΒιιϊς

881€ νοΙαΐτὶΗ·εΧηι;ξ(ἱτἑὺε μα..

1.]·ϊεεεΠωτεμάωωα»ωωΈ,· 5·οΞεδτϊε 2επτεΒΡ;ιττΚυΠ;, τ8ι 8:ι

ωΑΧω‹›°οω‹ιυ·ωωεωπΡῇ»εω, ω ηΓωω5 Ροι£$ωὶιω σεισάΚο
ΪΡἰΗΜἀὰΜὸ,1·οαΜΓαϊτ'ΤαΕτΜτάοἱὶῇεπᾶΙιττεω. Π; ειικαιΒιιΙ

θα @Με αΕυπώιτέ ,ι πεί85ςωΠ1%Μέπτυωρφωνἰτιιιω α! πιει
ωιέωτει·η ΓεπιΠω ρΜπάιιω = ηίιαιιώις αηυ;ΒΠΙε ντοιιπιιοτἰο
ρεττέουΙ:ιτιιω : επ Η νε·1 Αίεάτρ1$βιταΜάςο°ν:Ι @ετετττιοειιΙστο ,νά
@Πε ἱιἐἱ€ειῖἱ0ϊι€ , €ΧτἱΙΒΗΜΥΪΜεΕε , |Β€ΎιΠΌζΡθΗ11ΙΪ£€ϊ1'1ΜὶΡἱΜ ,·

ΒΘε£Ήἔι=ιιὲΪξἰΈΞἙἰ1ΙϊιΜὶΦἔἔ_νέπαϊτιςΜ25ΜΒεϊατέ δε; ιιἰΪἱ Μάκη θ
ΜΒ έ·όεϊΜϊκπέςυτ ά ἔοε0ἰΒι13 ΓεὶιιὶιΒπτυτ , νἰτιιπω ω8·εω8 ὸἰωἱς:
του5ρ1:Ξωερβυε·ωπείωω%παπω ώ ωμωω εΧει1εαςἀσιιεω,ῖἰιιὲ`

ρωε6126ΠασΜα13παπωιΐραᾶειιὶαωω·κοηεκιτίιιω .. Νεφε απ:
ἱ Μπι κήπο εοπϊἰηεἰε, ηιιοτϊ Μια, άε·ηιμιΏιιὶΠε!πιιιε ΡΜ άε Μο
ὰὶεὶπἐ|1δτ2ιΠΙ.Ιὶὺ.1‹ρα8ἰ:;· Με ΜΒΜ . ΜΙ: 2Ει|ιω2υπ ›ωιύΖωπίάπτ

ιηιια`ὅἐῖς πωσ /αὶμω συμπσώπωπ 002261»!ό:: παώ: , απιτςαπω
αἰιΙΜὑἰἰἰ:,οωπῇιισ ψου·κιφ:ίοπί: :σκάσω αρση·βεςΙ: ΐυΒβάεπι:ΗΜε
νὶὸεΗεετ ΕοεοΞΒιιε, 86Ριπά ία4%ει9υεϊ : απ: νάπιιπικοπιτρ1απι Μουτσ
ΙΒΜτια. Υ
ι
~
-- _<· ': ~ · ·'

· @ι-ειωιιῖε ειιιτοπι Ρώτα ειάΒιιε €κρἘἰεεπ‹ὶα ΓιιΡ6τεπεπτ :ιιὶ τε&εωτό
πιιτρπιικιπι νὶτιὶ Έστωτιιτ;Ποπεπι ,Ροττἰιπειττἱω, Με; τεηϊ16τι 1τοΜ;

ΕιωεΠεροΠιωτ ὶ1ἑἰξτιτέΙΙἰἔετ1ἀειπ Σίπτε!ΗΜιτι ΡιιαΕομ1ειωπι τω»
1τ10τἱ0τι£τ115 ν: εκ ώ ἰιιιιοτεΓεετ , τω·Ἐοεπιιω πιόιμίμτ].ε 4ἱαπω =°δε
εοπετιιετιιω [ροπτείιώ αεεεπόπιπ: Μ ετιἱεττεσπτἱτιἔἰε€ΧΡετιι€τΦ
«Η
ίἐἐιιαἀ:ιω
)ιιιιητιιι·-.
ίεττπεπτειάοπε,
ΔΡ€1:τι11ΜΠι2011ΙΙ1ε1ἔ›ιΙ11£ἱω1.1°€
(μια ποπτστπΜίοεπτιττΡειττἰειιΙε;,
διι!ρΕυτε φτςιμ168βάΗΒώ
ω;τπΞξ«Ώθε '0ΪἔθΠἀὶ£-ΠΟΠὶΠἱὶ12ΙΙἱ8ὡΐ`«Ξ--Ψ1θώ”θω1$Μ: 7αΒίμωΡ€6

Μαιοτε , «Ιω0Β1°ΜΜΒτιτ·-, ΒαοΔωβαέιωτ Μ ΜΒΜ °νΜπιτςσ
Με @ισ Ήἱπιὶη1πι°τεᾶΒ Μ Έοετιἱίε8ἰὸ 3: @φπα @τύπο ΜΒεΨε€ιιτε
£Χες:ι·δ0!ἱ1τπηἱίἱἶεΥαἀὶ]% ·ειιιτ15Ι6εω νειιτιιε4εαϊ8ωρηΙ1Μωοεατοι:

Ι:ΜποτειέιΜΜΜ ΞΜάθ @επ #τέτιθε μιτΗώϋε ποριιΙετϋπη Μ: Ρισ
μακα·81ιω5:ιστω
πάο1εω Με!»
4ιτε;τά:ιιε = τσπτω1ιττω
ς =ωωωε
ίιιΙρΒυτὶε παμε δΡἰτἰτιιι1Μ
αττἰειινὶσεΐαᾶαίιιιιτ
ἱπιἀἱεεπι Ρτσρὶστἔϋ
ω» οπια6αεω @σε ΜΒὶ#ἰπτἱε;#ἐΒΜ,ὰΜ Μάιοιπ

6ᾶ;5ωρεἀ1ιιιε:πω π61ιο;ϊ·ΙίςιιαΜΜι;ΜΜΜνΜΜ χασω:
ν:1σωπ,· 5 οκεϊ6οπωη ωω›:1ηω=τμω‹ωμωΒω
··: "σ ι

-9.Ι2.

_ ΒΜ·:·Μόο” δερτΙΜα, -'Ϊ'

-
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ηπσεωοπ·ιπ1αευπάοοάοτετιετεετΞτΙΙΙαπε. Αν: Π.ίοεπιιτ11 ΜΜΜ:
μι» εΧΠεε:ιτιιιπ , Γεω μπω πιειὸὶἀιιιτι , Ιοεο ιιιιΙΙἱε νεαπΞε ρετυὶο,
εοπ8ει·:ιτιιτ Μ 8ι·ωάεπι :ιεετιιυπη Ξι Βιι|ρΙππε εκ ὲ$ρἱτὶτὶΒιιε εκίο
Νώε :ιττεπιιειταε δ: ρι·ορυπικ Ιιιιπιοτ Με Γυρετιιαεωευε εκ ωεάίο

:ιεετιιο εεφιτ:ιτε ποπ Ροτείὶ (ίρΞΙΤιἰιε ιμιὶρρε άειιΓε.πτιιτ Ηαεεἰά:ιτ,

ηιιΞιππ ΜεΙ:ε ΒετΙ:ε) ΜεΞτεο ίωιειάΙτ ίιι€ετιιτυ1π εΒετϋ2 Βι19140ΜΒ, &
ίαΙἰπαε.Ρει·τὶευ!εείο!ιιἰη εἴ.. η11Ηπιε, άιιπι εΣττωεσ&ιώε Ιηιπιοτἰ
ντιὶιιιπιιτ, άἱπιὶτωυτιιι· 5ιιΙρὶιι1τ ειτςιιε $ρΜωε : Μ- νετὸ ΗΒεπιτἰ
γἰτιευΙο, ςιιοεορυ!αΒ:ιικιπειιω δπΙε,πιἰΙ1ἱΙοΒίΙ:ιτ ε, φάω τιιιιιιιΙ

ειιειιευτ,8εία&οΞωρετιι ΗιτύΙεε φτάσω”, Μτιιτἐἱ ίιιέ ΕΠ ε8ἐω
;ιοοεπι Ρεοω.ε , π! ὸείεᾶἰοοεπι ίοΙΙΙάτευτ, εεε ν:€επάομ Ροττὸ
ειιιθ:ο ΓειιίΞμι τιιωιιΙτιπιπώιω πιιαιεωρ παμε εοιιΒετἔὶ ἴεἀὶτὶοιιε,
πιαΙιιπι ίει·ρἰτ νίομιεεὸ, ντοὸοτἰε τεττὶίοεὸὶτω Βάση Γειεἰειτ Μιτε
ΙΒΜε ε1ΐετιιείεεπτΙεε, ετυιπρεπτἰΒιιε εναι $ιιΙρΙιιπε $ειΕΒιιε ; :ιτ
ςιΡε άειΈιικΡ :ι88ἱιοιτιετατῇειιίρΙιιτἰπι€ε ίΒἰτἱἔἰΒιιε νκήΠειιπι $ιι!ρ!ιιι
ι·ειε ρω·τιειι κ., νε επιεπτι εμε πατατα, επιιιιε σε π.
9
Παπά. Νου ειπε ωιιΙτοε ειιιιιοἔΗττιἱΙεω εεΙειυἱτειτειτι νειΙάε πο
αιΒι1εωιπιηθευιΟΜΜ (ΞΙίεΙρἱτω: νι·Βε εεεἱὸἐίΐε ειπειιιἰτιἰ-: (Μπι
αύτη Μ ηιιειὸτὶοεειιτα ε, δ: εο ειιτιρΙὶιιε ,· ίοειιἱ ρΙειυίἱτει εοπιΒείἱσ..
ίωσειιτ Σ? ροτΪιι ίοτιμεειώ , . ρεβ ΙιεΒάοπιο.άο.ε ιιΠειιοτ 8τειιὶε·
ςιιιά:ιεπ στ, ειπάεν1κτοΙεταΒιΙιείοετοτ εκριτσ.Β:ιτ: τειοοιιιτ:ιή

εε εκειωτιιε[υρι·εωυε ΜΜΕ ρτείεάιιε ὶιιΠἱτ ίιιτεέὶ τεπιτειτἱ αεετιιυπι,
δε £ωω πιεοιΡυ!οε Μικρα εειπη ;`ἴειἱ νἰΧ οριιε α88τεεΗτιιε @πτυ
Ιωι; ,· εμπι ιΙΙιεο ΗεωωειεΧ πιοάιεε εΧαιιι:ιτο :καιω ετιιαιριτ σκω

άαΜιωεεπάιο. Νε αστειο ρτοΧἑπιυπι αὸἰΗεΞιιιτι-Ηειτιιωο. @Με
τοττιρετετ , @Με ίπ :ιτε:ιπι εϋεειετιιτ ίαηυω , ἴετἰιιε εΙΤε ἀπε

τυπτ ειεετιιυπιιΙΙυπι που ίοἀἰεαυε , ίεά ειεεευΓιιπι ἱ8ιιεπι Γαβ ροπτἰειι
ΗΜ ρει·ιπιττετε, άοηεε ντιίυει·ίει τηειτετἰει εοιι€είΒι Παω Βαιτιπιειε
ηεΐοτΒεπε ξι ίοτιμεε τεΠ;κειε αΒ[ιιωειετιιτ : ορβοττυπο τω εοτιί.ι1ξ0,

ηοπ ακτη τειπι στο εαπ :ΐιετσ.ιιιτ, εά ποπ κι! ι ροΠ: φωτυοτάεειω
ὁὶεε ίο1ἰτεΙἰεὶὶ ίιιιπ εἱηετεε , ἱιιτει· εμιοε τερεττα- Μπιτ πκιίΜα αϋ
2ιιοτ , 9102 Με νΙττι.ιπι Πιικετο.πιτ. Νε νει·ὸ ίοτιιἱκ νἰ εειΙοτἰε νἱτΕιιω
πατα, ίιιρετιιιε ρειιιὶπιειιτιιπι ΜΒΜ εΒιιιπάε ειςιιε'ὶ α!. ευΒΜ αἰτί

τιι2-ιπειιι
πιιιμιτυπι
εΙΕ_: Μ ςιιοά_εετεεἰὸ,
8: εκ- ίεκιτετιτΙᾶ
Εκ:
εε_ιε.
Η `
ε
· γ
. ·Μ40ι·. Ια Βἱε.ἱΦ2ἐιιε, ςιιἱΒιιε εκειι·εΙείεεπώ εειιιία είίΙιε;πει· οι;
ΜΜΜ & Μυεπτίτδειε , οριιε ε!! ρΙυιΜπω 8ρωτιιιιω ·ειτ‹μιε 5ιιΙρΜ
;Φωιπδε
ε.. ω_ |

ΡπτΙευΙατιιω-_Με; φα: ςιιααώιι- ώίαετ2ε
Βιώ

@ΜΜάο (φιλε αεσωσία:ιπ .
α; 3
ἱππἱοειιι- ιπαιιεπτ ἱπτετἱεᾶιε ΓειΙΙΒπε ; ηπιππίεπιιι ρετιιιἱίιἐ ἱπιρΙιε:ιω

(πι , :ιειτ:ιτι ιιαιπεπιιτ Ρτο απ ιι:ιτπτειιι ιιιοΒΙΙιτειτε; νΙ›ἱ νετὸ ΗΜ;
Ιιπτιιοτι ίπ

ι·πειι::ιτιεο εορπΙ2.ιιτπι , ιιιικτι εοπιρειεεε Ιεικει.ι:πτ , ΠΕΒ

Ρ:ιι·τιεπΙιιε έξ;; ν:ι.Ιειιτ τετιιιετε νοΙ:ιτι!εε,ιιπιπ ίπει:ιιιπ,8ε ΡΙπτ€ε νιιπιπ

ω Ιοεπιτι εοπ8ι·επεπτιιι·, ι6ιςπετέρτα_ισε εοΙΙ:ιι:ιε νιι·ιΙ:πε πιπιτπιιι (π
ίσει·ρο.ιιτ , :ια Διι6Ρωτ . Ροττὸ ει: Με ίὶιΙὶπιιι άιία:Πιοτιε !ιπιπίτιιοώ
οοιιΠειειπιτιοιιεε οτιτι, ποπ οΜςπτπιτι :ιτ8πτιιετπ:πιιι [πρρεάιτιιιιτ ροτ
πιιίιιοιιεε ππεεό.ιιτιι εοι·ροτπιιι ειπε ρ:ιτατοε, ηπ:ιε ρΙππι:ι , ειπε ιιΡίπΓ:ι
:ηπα εικιω,τ πι!. οιαιτόοΐα:πάπιιι .. Ν:ιπι Η ΡΒ: ιιιιπ:ιΙιε , .δε (Έπεσα *

5πΙρΙιπτ, Το.ττειι·πε, Νιττπιπ , δ: ΡατοΙεπιπ παμε ροττιοιιιΒπε :Με
ίσε:ιπτπτ , Μπα: Μ. άπρΙπιιι Ροιιι!πε οιιιπιππι απ νιπει ειάάειτπι· ,

δε επιιι νιωιω. οποτππι ιιιιίεεειιτπτ , τππι πω” ειΙἱςποτ πι παπι
αιπίπο, πω: Β:ιΙτιε·ο ά18ετατιιπτ ; αιιιι τιιιίιπι:ιιιι ρΙππἰεἱ :ιι:εσιιιΙι ρε;

Ιιιικτιτ ποπ ιΒιιοιιιΙοε ΑπτΙιοτεε @πωπω ειιιιτπι:ιτιτ άε8-Ιοβιε ε!ΐοι·
ιιι;ιτιε εκ (Μπα πιώ, δπΙρΙιπτε, τιιοοΠι:ο 8πιιιιιιι Αι·:ιΒιοσ, δ: οΙεο Μ.

πι, «με :ιςπέι ιιε86:πάιιιιτπτ. Ο:ιΙΐεπάπε ρειιια:ι· ιο νιτσ. Εριεπτι πι Μο
τεοτοΙο<ἑΒ ρ:ι8.ι ιι μι.. τιοτππι οΙΓε απ, ε:: Νιττο ιπτετιιιιίι:ο 5πΙριιπι·ι,

Βίτπιιιιιιι, δε @κι Μπα: , ιιιιίιπιπε ικα ειπιιΐά:ι.ιιι , πω: :ιίρετΠοιιο
1ιπιιιιάι, νοΙ ετιειιιι ίριιτο εεεειιά:ιτιτπιτ . . (Μπι ειιιιτι ω Ιιπιπίιιιοόι
ιιιΠιπτιε , ει!ιιίιιπε ΠιιιιΙΙΒπε , αιμα ποπ :ιά!ιιιετε:ιτ πετπτὶε ριιι8πι
Βπε , οΙοοίιε , δ: τείἱιιοίἱε , Γιαπ ι:οπΗ:;ιτ ιΙΙιιτιι ροτἰΠὶπιπτιι ιιιιι:ιβε
τε 5αΙὶτιπε_ραττὶεπΙειεὶπ @Με νἰπέ , Τεττιιτο, Νιιτο,ι:Ιποτππι βρι

Ηιπε δ: $π!ρ!ιπι·εα: ρ:ιττιεπλ.ιτ ΗΒετθ: €οιιιιιι€2.τ1τ€8 ἴοΙΙἱεἱἶπτι: Μι
ςποτπιιι :ιάιιιιίιοι:ι.ιιιι εοτροτπιιι ΗπιΠεε ρ:ι.ττιεπΙ:ιε πω: νοΙ:ιτΠοε ,
ΡοίΕππαιιι άι€είιιοπε,8ε οποτπιιι νιτεΠιε ςπειίῖ ίςττιιαιτο ( δριτιτπ
σπιτι δε $ειΙε νοΙ:ιτιΠ 8.Βιιτιά:ιπι:) ιιάιεθ:Ξε Ι:ικειτ:ι ε!! εοι·πιιι επιιιρ;ι€εε.

Ηιε Μάικ, Η μπει: , (μα: :ιάτιοτιιπιτ Ισ: ΒοοΙπΙριιπε ΟΙ:=ιπιιει· Ρω
ιιοι·ιιιιι ΡΜΙοίΟΡΜ:οιππι μια. ;. ρ:ι.8. μ. νΒι Βετο ΜΒΜ: . Λαμ·

ΜΪ##Μἰ# #2ήι40:ΐ , ό· ίπιιοίκε |ίπ:εο πιικΜΜυ ιι!ί “Μωβ”- , σα”
ι·ία·ί: @Νάπα Πάω: ωΙπεω!εω ώ Μιά «ασκ πω, πρ: πάσι) αψ

-|Άδιωι, αο//ιιψ: ίσο @ως Μι ν: «Με :παπα ί!|ιυπ £επστε μοβ: : πιά

Μ,πίσω πίσω, άίι42«Μιοπ· 4ί?ίοπε σπα.: ίιβω· Μιλά: ·υία.ο-[α2ίβσ2 ,
(9 σ·σπ/ξιωπιώ· .
θαι.ά. νιιππι πιιιιί ίπρετοίῖἰ·τ Με ιτιιοτιοΒιιτιάπιτι ) Επι οι ίοειιο
Πιο, ειπα! μπώ ειιιτἐ οοιιιιιιειιιοιππι, ποπ ε·ι·προι·ιτ Ηειιτιιιιιι,ιιιΠ :πω

πιω ίοάι0:ικ ιιο1ιι8:πιιι:. Ξεά ίοττ:ιΙΤε ἱιιίὶο Ιοιιεἰοτειιι ίε:πιοιιειιι
Ρτοτιτειιισπεπιιιε ι

Ι ι Μιιπτ. ΙτειιιΙε.ιιέ: ; ΜΜΕ: πουρειπείε ναιπε εκροώεπώι-ι πιά·
·_ ¦

ω:

ιῇ 4

Βιβι·τατιο.- Οἔἶωιω .

.κι εππιπιππιτε·οροττετετ, επτει1ιππει πι Η:ιπιπιππι :ιΒεεπτ , Μπι (Με

πω πω· ειΒίπππιπτπτ, δε πιειιτπι1ιει, ειπε: οπροττπτιιπε πι [επικρ
ςεπι_ἀιΙΙ`εττπτἰοπεπι τειιειππτπτ ..

ΒΙ88ΕΒΤΑΤΙΟ ΟςΣΤΑνΑ.
Π: Δηακυκα

.Ρωπο.

Απεἰ;_ Ροιι_επΡΙιετιωτπ:Ι8πιε :ιεεεπιιοπεπι ,, πι ειπίδετιι οπο
τιπ(:`τιοπεττι ρτοιειπιε 8τ:ιάπττι ί:ιεετε εοπίεςπεπε πωπω::
ιιετιιπι τιειΡτέιιπτεττο8:ιτε ρ:ιτ:ιτπιπ :ιπιιιιιιτιπεττετε εοπτιΒιτ ει: ρο
πισω ιιεΙτεττι;ιε εοΠοειιτιοπιενετπιε, ποπ εειπειεπι οπιπιιιπε πιο

ειαιτειείεεπειι τιιτιοπετπ: απο οπιρρειτο. ιπ Β:ιτπιπειτπ ιιιιεππτ, ντ σε

ι8πε πιιιιΙ τεΙιτιπππι πετ , ντ οΙεοΓ:ι δεριπεπιει: :πιει ίοΙπππτιιτιπ ει
πετειπ , ντ Ιιεπει παμε ιιιρπΙειε ; πει ποπ :ιτάεπτ πιίι.Βειτπιπειτπ εοπει

Ριειπτ, ντ$πιπιιπτι ειπε εοπτ:ιιιειεππτ , δε νικ Ητιπιπιπιππι ειπω
Ι;ιπτπτ ;_ Η Β:ιτιι εικειτεπτπτ, ντ πωπω . @αρτοπτετ, τω νοε πω,

παμε οπο επιιιιτπο, ιπιτπιτιε, Με Επι, ειε:ιτπιπππόπ ίππτ , ν:
ροΙιεει ειιιτιπε ιπποτείεειτ , πποτποειο :ιεεεπίπειεπιε , ετιιιπιπρ:ι·
τιπΙππι ,, ππο ιιΙ:ιτπιτ , ποπ ίιτ Ρτοεπι ρο!ιτπιπ , επιπ
επειτπτ._
” Μειπτ._ Ηιε ρτοΕεότὸ ρπΙΙιππερτοπτεάιεπάπτπ , ντ εΙπεεΓεπτ νε
τιτ:ιε εοτπιπ , ειπεεέιποΒιε ιιπετεππε διιΡπτ:ιτπ. ιππτι νιιιεπιπι οπι
πιει ΗΜ εοπίεπτιτε περτειιεπειππτπτ, ππΙΙιιπι εεττιπε ειφεδττιπππιπ
τω” τεΒπε_ΡΙιγίιειε νετιτιιτιε νειιι€ιπτπ , ιπειιιιιιπε ειροπιδτιεσι επ·
8ππιεπτειτιοπεε ποπ ίπΡΡετιιπτ . Ρπιετεττιπππι πποεΙ ετπιπρεπτεπι
ει: τοπιο, πποπιπετιΙπετιιτ, Η:ιτπτπ:ιτπ πο· Ροίττετπέι ειιιΤεττιιτιοπε
επεριιεπτεττιπε, μπω (Ξπιειοπιεπε , τιιτπ οτεπιτιιτι εοπίπιτππι

νοΙεπε, τπιπειπ8πιιιιε τετπροτιε ρπτεεπε.Δ δι ττιτπεπ πι οπιπιπ,
ειπε ιπειιεπίτι_ ,_ Μτωιπ ρετοεπειετε ποΙπετιιππε ,_ πε τπιππτ:ι

πποεεππππε: Εετίετιππιππτ· , ποπ πιπιττεπάει θα ίεΙτεπι Βιιττιπι:ε

εοππειετσ.τιπ_ ,, επ τιπειίειειΙε πατα , πω ιπ εοετετιε πιει οποτ
κατ.

»

πω. @τι πττετιτιπε πειιπίιιτπτειπι·πειπεποίτπιπιάε Ι8πε τιιίριι
τετιοπεκπ ππιπιππι :ι.άπεττο ,, εὸ πιπΡΙιοτειπ ριιιΙοιοριιπππι Γιτιππιπ Μπι νιάεοτ·ιππτεπι. . Εεεε , _ ππεεειτοεεει.ίιοπε εοπΗ:ιππιπτιε ίπποι.
ιπππεπειε , Μ:ιπτοεεπε ,. δειπικτπτιε ππιππίδεπτρΙππιπ:ιεεεπΠε ,

ιππππωπι Γπίπιειοπετπ ιπιεεετππτ , , ποπ οπιπιει. Γοττο.ιιε ττιππεπάει.
πιο

Β: ΡΙαωΜα@'Γα›α0.

[ ή ?1.13

ε!ΐε Ποειιιοιιιιιιι ΡωιΒιι5, ηπα: αρκά Αιιεἰςιιἰσιεξ ίεάρτα·Ιεέϋ
ιιιιιε , Γειά ει1ιςιιατιάο ει: Νο.τιιι·αΙιε ΜαΒἱ:ιε Ρι·σιιιρτιι:ιτιο 5 :ι Βιι.ει·ιβ

1:ιιΗε ίιιΙ› τε1ι8ισιιιε νεΙε.ιιιιιιε Βια νειιάιτ:ιιιτιβιιε, άεΤιιπιι Ρωιιιπε
ιιιιροίιιιτεε ιιιιιτειάιιιιι, νι ορὶιιἰοιιερϊοάΜΗ ίιιΡει·ΙΙιτιο Ιιοιτιιιιιιιτι

ιτιειιτεε Ιιιτἰιιε οει:ιιρετετ . διε Ραιιίαιιἰο.ε ε ι·εινι(ιιε τείιετιι ριοΗτειιε,
Ε1ἱειεοτιιτιι ΗΙπο ρτΙοτε, ειά Ηιιιδααι, ιικιιιιτ , α: Βάι: , ααϊ Ρε”
[εἰ εομοααέπε ·υοεαπ2ακ 5 1α·αε3 ΉΜ·υ-Β'α]απα ,

άτωωΖω. Μ

2Μιρ!ο·απ·ία]με ΜΗ: αωβίβαιω @Με :που ακί: ; βρω· ω σἰπἰ1°
ααα ΙωιΞἑ ι·υΙσπ·α ααζέαή εἰκεαε, Με: ία(α›·σβιι· Μαρ: , Μέ, @σε
Ι12αί.σ ἰΜΡΨΐ:Ε: , »Με εαριι: αεΙαι·ιηίωρϊοταΝ·ο8ποωϋπ Βεἰ ,θα
ά σωμα ί!ίε/;: σα· Μ” Μίκα. :σπασει Φ·σεϊια2 &ατύατίσαΜ , ιιφε
ρἰαπἐ @καθ δωσί.0: ιι&έρε,·ωααί: , @ειπε/ισα ἑἰι£πἰ:, παώ 402

#:ἰπ2020 ,ριιι·έβαια εωίσα2βαπωα. @Ηπα :ιιιτειιι @Με ντετετιτιιτ,

ΙιιιιΒειιιιιε :ιριιάδαειΒοιιειτι ΙἰΙ›. 1 ;. ποπ Ιοιι€ε ιι Με . Πε Μαειε ειριιά

ΡετΓε.ε ΒιετΞΗωιιτιβιιε ἴετὶΒειιτειιι ω Μαιο _νειΒ.ι,ΌαΜίαα3βρυ· σα"
:ο Ιαπωασ ί:αρώπί.σ , σα: Μα8ἰ |αὐ£ἰἰἰὐιι: αὐεί.τ εοω!ια:·απτ .ῳω

ειιιτεπι Ρι·οΙιὶΒετ, πε εἱιιετειτι ὶΠιιιιι :ιπιδειοεε εοπιρο!ιτιιιτι εκιίΒιιιε
ιτιιιε , «με ειμαι ωιιωι :ιίρετἴιιε (αυτ ΙΞιΙιιιέι , ιιιι:ιίι Ρετ άὶΠἰιτιιι+

Βιιιτι:ιαι , ειιιτ <.έιιι:τέι @φαι ετιιοτίε οι νιάΙιτιά άεειάειιτίε) @και
εοιιειρετετ , €11ιο εοι·ι·ειπειε ΓιιΒτΠεε δε :Μάικ νιι·8οε ιιιγι·τεεε :πιτ Ι:ιιιτε:ι9
ιιιΒ:ιιιιπι:ιτειιτιιι·9 Ιάεπι £ωιε άιΧετιπι άε εο , Πασά, εοάεπι Ρει“ιιία·
πιει τείιε ω. ι. ιιι ΑττΙεἰε , £οτιτὶ8ἰτ δεΙειιι:ο , επί »Με Μάτσα χω

ιἰιΖι“α_/Ξἰἱεἰ:α:εΜ/8πιβεαταπ:. θα» Μια: σα· Μασσαοπία οπο» Δία

α·από:·ερτ#εί?α,α: ΠΙΩ Ισαίβι·ή|ΐσατεΙ , @Σπα απ: ίηιαφθα Μπα
αέ Βεί/ΐωα!απαΜ αεεήεποπ , πα!!ξ/αας|ιιαέεδΗ -ἱ8αἰὐα3 Μεσα/α
_[απ: : Ροτιιιτ ΙειΙιεετ :άι απετιταΒιιιιάο Βιιιι σ.ιιτιίΗτε ετιεο8ιτε.τι Ια
τειιε ειΙιιιιιοά ειιτιθειιιιιι,άιιο Ιιετιει ει! Επιιιιιιι:τιιιτι ειεειιττετε νὶάε>

ι·ειιτιιτ νίειιιε ει! Ιοειιιτι, νΜ Ιει.ριε είΐετ, τιιιι αι:τειιάετετιιτ Μάνο Βιμ
ωστε εοιιΙΡει·ΐιιε;
·
ι
`
Δ
' ›

Μάικ. Μειιιιιιἰ απ: :ιριιά ΟπεΙἰιιιιι, νΒι άε $εοειά άΗΓετιτ, @ο
Γε εοιιιισ.ιιτεπι @πωσ εΙΤε , Πι Αι€ειάιο. ς τεειο εΙὶ ω Μετιάιειιι
ροϋ πι) ιιο.ίει Ιειριάεπι , Ξι ειιιο , Η σ.Πάιιειιιάιιι ιεΙιιιςιι:ιτιιι· Μ: Ρα
1εΞε ειιιτ Ριιιρρἔι , ιΠεε ιιεεειιά:ιιιτιιτ: ἔοττειίΪε ῇΙιἰ8. ει: 1:ιριάε εκειιιιτ
εκριτεύωεε ίιιΙρΙιιιιπεεε παμε 1ιιΒειΙεε , φα ι·εειριιιιιτιιτ ἐι ριιΙειε ειτ
ιιιιε ἱι Βιιρρέ @με πω: Με” νεΚεε Επεσε ιιιαιΙε1ειιιπειι ΙΒιιιειιΠε,
τεπιριιε,
ιιιιοε Ρετ Μι
ΒΒ68ΡΌΙ'08έωαΪΜ·)£ιιΙριιιιιεειε .ριιιτάοιιΙσ.ε
Με νειὸ
ρά!ειιτιιιτι
·εοπιεεΙαω1ιαρμε
μια μια

ροορι:ετε;ι ειεεειιάιιιιιιιιι.
πω3ἑ Ϊ.:

-ι -. ··

·- ·-

ω _

ι

ΒΜάι

Μό
ΒΜττιιτἱο Οδταιωτ. '
7
Βιιυά. Η:1Μ Ιἰἔἑυοτυω ΓΡουττ Γυέι ὶΒυτΓετυτἱυΙυ ἰυ Με @ΜΕΘ
πω, ποι11ἱΙ1€ίἶ1Βυἱ2 αυτ ρτωΙτὶἔἱετυτυ,ἴυΓρτ6τειω :ΜΝ εέρετ ΜΠΕ
που άυΉττοτ: Νειππ 8τ Οντ:ιΙουε οτ Πήε Ο€τἰυυι $γοτειειπ. 1 7.υῇ›Μ
δίσα!σε,:υτ,έπ :Με 7ιι!ωπίσ ίια:α Πρ8ππω, έωπ/άσπυκ |ἰσι·::,8συν

ωεπτοπυπ /4%·σ: βοντα απ:: _βά _/2:οπα ἰ κα» :υπσφωδ·, ό· πιιἰἰσ
βαστα !:α!ί.ινι Ιπτσπεἰἰιιω/ειψἐ/αὐαἰαιί τω». Ποτ Ι:ικο ουοόειτο
Μοτο Πι δεΙττιτὶτιο ορρίάο Εὲυειτἱτ”ὶ( Ηοάἱο Ιυυτυυτἰυπι όίτἰ αΙἱουὶ
ρυτσ.υτ)ότουο ίαΜτ ΡΙὶτιἰυεΙἱΒ.:. εειρ.·ιο7. ἰωρώτο @στο μοτί
πα:/ία»πωυπ σαν/στο, Πε ττεἱτιἱτ Ηοτετὶυε Μ”. Γεται. ί:ιτ.5. ά:$
Μπι· Ε8πα:ίσ , θυπρϋί: ΙΜ2ί: ωνπ·ισδϊσ , έπί!! :·Μεβασ ίυσώμε ,
Βιιππ , /ἰαωωῦῇ`πἑ :Μπι Ιἰμεβσκ Ιίωπϋπ βαν , Ρον/Μόντε τυρί:

(αν. Ιὰεὶι·τοτιΙἰτ1υ;ιτιὸο‹:υτὶοίἱυε ουοΙυττε εεερἱ τοτυπι ίττἰρτει;τ1υὶ_
πιυΙτει εττΙίἰτἰοεὲ εοτυοοικ·τε τΙοττ·οτ ,Η ίοττὲ.ὶυ εϋουἰό ὶυεἰἀετττυ,

ουοόὺυὶυίπιοἀἰυαττατἰουεευ ΒιουΙειτ ΓυΓΡἰεὶοτιτ: νὶικἱἰεειτετ; απο
ευἰιτι Ατε Νοτυτ:ιτυ ἱπτἱτττυι· , Η τιυἱο ειττἰΗτἰοΓυτυ ότρττΙιτυὸἱίΐεω ,
ουοά @πει νΙττο εα:τυάττετ, ἰυτὶΙὲ ροτυΗΤε ὰ Νιιτυτέ ουἰά ίἰπιἱΙε
°εουίοτπιετὶ τουοτόττται . Εκ $τταρίουτ ὶυ Τι·.1έτ. οτ ΜῇυττεΙ.
ι:τιΡ.394. Μ:ι€υτε έτρτΙΞετυτ αυτο νὶυἐὶ Πι νειΙτ τοΙτιιςτο ὸὶΙἱἔτυτττ
σοτέ εΙτυίο, & ίπ Γοτηειτο ΗευΙοτυπι Ιοτειτο ΥτΙουτό ο:ιετττα αυτ.

μττεοέτσ. ίυττἱιιτ : Νιιιτι Με Ιερἱε τκτι·:ιέ`τυε , Γρυτο νο! :ιερά π1τιότΒι
έτυε Πειυπιυειπι τουεἱρἱτ . Αυ τυτυττυπ ΜΜΜ, ΑτεἱΡε αιΙάε νἱυα ,
δεΙυὶττὶ ρυτὶΗὶωἰ , Τυτἰεε ΑΙεΧευὸτἰυεε που Ρτ:2Ρ:ιτειτττ , (3:ιΙειιυΙτα ,
ΐωευΙο·τυπι Ρειι·τεπι νηειιυ;δυ!ρουτΙε νέυἰ , (ΣιιοΒυτεε , ΠυτςυΙοτυω

ρειτττ·ε άυειε: τοτυ8ειιπυτ 1η ρυΙυττττυ ττιιυΞΠἱπιυτυ οτυι·υει, ττὶΒτττι
τυπιυτ ;άτέτιάτ ΡυΙυἰε ὶυ Ριιυτιο Πυτο υουο ρτο!›ὲ εουίὶτἱυεπτυτ,
Μουτ ὶυ ετυεὶΒυΙο Ρου:ιτυτ ; :που Μπιτ! αυώουΙυπι ίυρττἰπιρου:ι
τω, :Μουτ Με ίττττΞε :ιο Ιυτο ίεΡἱτοτἰ:ε ορτἱπιἐ τοιπ:Ιυότιτυτ , τι:

νΠο :Μάο ττἴρἰτετε ροΠἰτ, δε τα 5οΙται Πτα·τυτ. (δωσω ίιιᾶἱε Ρο
τι:ιτιτυτ τι·υτἱουΙ:ι ἱυ ίοτοειτο Ιειτττετἰέἱ , νε·Ι ΗΒυΙΞυ:ΐ , άουττ τοτυου
τειτυτ τυεττι·ἰ:ι;τ1υὶΒυεὸτὶηἀε εΒΙυτἱε , ὶυυτιυτε πιτιτττωτι Ιειτετἱτὶο
τοΙοττ,8τ Ρετίεότατυ : ουτε τυπι ευττἑ`ι πριν , ντΙΓρυτο,υνιόττα&8.
ττὶτ,1ὶο.τἰω ετΙΙιἰΒἱτο ίυΙρΙιυτε Ηατπιτυ:ιτυ αυτ , ουκ Πειτυ υτ1τιάτ οι:

τἱτιευἰτυτ. Μρὶε, ου1 ΜΗυά ετττικΗτυι·, τιμά Ο:ιττΙουυτυ ΗΒ.ι8.
οτ: 1υτιτ11. Ρει8.7 ι 7. £οπίτευ: τ:: ΗΒτίε ττὶΒυ: τειΙοἱε νὶυιιε , ρὶτἰε Θεα
νυοϋε "τω, & Μειἔιιοτὶε ντιεἱέ`ι νων. : ττἰτα τουυυπτυι· ἰυ οΙΙε'ὶ ΒάΠί

ΙατετὶΒυε τουεΙυετὶ : τυπι Ια 'ε ΓεριεΗτυτ υπ οΙτο Ιαυτὶτιο μ:: τΗτε
ςώυάττίπωπάτ ίττιυιτυτἱυ στο: Μάτ τειτοτυ Ο:ιτώιυυε, Ηω· πά

Με @ότι·υστΙ:Μ:, 4αίσ21Μ/τΜ0° .Μπάστα . Ροιτ:ι νετὸ ιτιυΙτἱ
ΡΙιττιιι

Οι· Π2ί::ΜΜ ·@ Πωσ.
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ΡΙὶεειιι.ετ:ιὸξτ ·πιει:Ιιοάιιιιι.> -μεΠωΙΙειιι ΙειΡἰόειιι`2εφιἱτ28 . Ρτιπιὸ .
νιω ίιι!ρ!ιιιιίε·ι 8αΙιιἱεκἰνοεεεὶτεριιτ€ιιτἰ (ηιιοά .ἴεὶΙἱεετ είδ: Πτιε
μπε νοΙειιΠΞ › μιά ροτιόετε ,Οιρ!ιιιτα άυρ1ιιτιι , Νοιια (ΞεΙεἱ Με

Μπιτ , εε οιιιτιὶειιιοττετἰο εοιιτει·επιτιι: νίειιιε εάεὸ ειττετιιι:ιαι , ν:

Επι πωπω ειιοΙειτε ροίΙἱιιτ. 5ἱπιιιΙ ΙΜ&ε· ΠιιτεοΙο άεΠειιτο. εοπιιιοΙ#
ιιατιτιιι·, τεί!::ι.εεο _νειίε ε!ιιιιί:ιἴιιρετἰΠἰεε'ὶ ατ8ἰΙΙ:ι, ἰετιιετιτἱ$οἱε εε-`

Πεεετιτιπ : 'ῆειιΙοτιιιιιἰιιιροτιειιειιτ ἰοτιιαεὶ;ειιπηιιε θειιΠιιιιτιι ν:ιε
ἰιιετἰτ εκεο&ιιιιι ( ὶτι εμιο τιιιιπὶιιι:ι :ιάΜΒειιάει ε1ι όΞΗ8επιτίε ) ίπ Βι
ρω εΙιιτἱτὶειιι εοειιιιε , 8ε ι·εεΙΞΒιιιιειιτ : εκττ:ιεια «κι νίιιιιι ΜΜΜ.
τω· ` δεειιιιἀὸ. ΜεΒιιετειτιΙιιΡἱὸετιιἰτι οΙΙ:ιιιι νε! ·ειΠιιά εοιιΠιιιΠε
ν:ιεεοτιήεε νὶιιὲ`ι ειιΙεεὶιιιπιετἴιιιιι; πιεΠιιίςιιε ίιιετΞτ, Η Οο!ορ!ιο·
ιιἱππι :ιεΙιεεειιε ειπε ειιΙεε μιά. (Με νιιεε:φΙειιειάε, Η8ιι1ιιτὶετε#
τέὶ εἱτειιπιΙἰτο ίρὶπιτιιειιτο , Εοττιειεὶ ἰπιπιὶττὶτο , :ιΙτετιιιεεειάεπι ρτοε

ίεςιιεπάο, άιιιιι νε!ιεωειιτει·ιωι!Βιιετιε, & τοττείἱειτ: (ζωο οριιε
Πιετά, εςιιἑὶ νεΙἴαΙἱιιἐὶ ΓιιΡετἱιιΓιιίἔὶΠεπιιιιεπι εΙειιαΒἱτ; ιιιιειἴορἰ
τἐ`ι, ΙοεοεειΙΜοειά νίιιιτι τεεειιὸἰιο. 'Τεττἰὸ. 8ιιιιιειτιιτ Μεεπετἰε
Ιαρὶόὶε ρι·ετιι:ιτι·ιιε:ι εειΙκ, 5αΙιιὶττἱ εφε ριιτεειτἱ ειι.ιάτιιρΙιιιιι, εεειιιειΙι
ροιι;!ετε (::ιρΙιιιτε, νἰιιἱδιιΙρΙιιιτἰε Π0Πᾶιι11ιΪ8Π€Π1€ΧΡ€ττἱ, ἀΤε·
ι·εΒιιιτΜιισε ι·είϊτιαε ΟΙειιιιι , & ω; Έοεεἰε εοκιετετα , ιιιι:ιιιι Τειττετιιιιι
άιειιιιιιε. Ηιτε οπιιιἰει πιο!ΐι νε!ρἱΗ τότε. ετἱΒτειιτιιι·, ειπε ἰιιἰτεόὶα
(αυτ, άειιιιο τετειιιτιιι·, ει·ιΒτειιτιιηιιε. Ιπιίιιρετ ιιιιΙΙετἱνΙιιἱετάειι
τειιι ειμαι» ρατειτακτι ΙιειΒεω , εειιιιςιιε ἱπιίιιιιεΙω , νε ἴιιρετειιιἱπιεειτ .
Υὶττεο ναί-ε εοπιάιτο, δεορετειιΙετο , πε Ιι:ιΠι:ιιιιι ε:φϊτετ, διιιο

ίιιρροτιειτιιι· άιιοΒιιε νεΙττἰΒιιε ιιιετιΠΒιιε , ε!ειιίε νἱεἰΙῖἱιιι εΠεΙιιιε Π»
πιοιιΔιιεΙο , άοιιεε πιεΙΙὶε ἴρἱΙΤειπιειιτιιιιι ἰπιὶτετιιι· , πιει: νΠιιιτι ἀἱιιἱἰἱο

ιιἰεἰτιὸἀεὶιιιιι ρικιεΒε:ιτ: Πιιετειιτἰ Με ειιτΕιοιιε ιιιίετιιείεειι: , άιιιιι
Ιιιιπιἱὰἰτιιε οπιιιὶε ειιιο!ετ, δερειιΞτιιε ίἱεειιτειἰιι Ιερἱάεω εεε”. δἱ

Ιιοε εοΒιιοιιετἱε, νειείταιι€ε, ἀεκειιιμριιιἰτετιιιιι τετἰτο εσωρο
Ιἱτἱοτιειιι : πεινά νε! !ιιιπιοτε ειΠειιο Ιειι5τει· ἴιιρετἰιιίιιΓο, ΜΜΜετἰ·
€ΕΙι.ιϊ: ιΜιπετοιιιιιεε ρτἱιιεἱρειτι Με ΗΒινετιώεειτ1οειιαι, Η ω.
τειιτἰ Ροτειιι ετεάἰπιιιε . Απ Μία ΑιιτΙιοτυπι εο€ἱτετἱ8 ( εινα
ποπ ΜΙΒ Εεεε νετΕιιε , ειτςιιε !ε8ετιιιι , ώστε μπει: ) εκ
ρετὶιιιεπιτιιιιι ι·είροιιε!επτ , ίειτερτ_ ιιιε ἱΒιιοτατε : οΒΓετιιο απ·

ιιιειι Γεωρει· (ΣπΙεειιι νΞιιεπι ΜΜΜ ρει·πιι0ιιιτι πιισ.ιετία ειΙὶ
ειιἰ ρΙιιΒιιΞ δε ο!εοίε , νι Ιιιιαιοιε πωσ εί?ιιίο εειΙιςειιεὶεε4
πι: , ἐι ειιἱιιε ί:ιΙΙΒιιε ἱιτἰτετιιε τεἰειιΙεε Γιι!ρ!ιι.ιεεα Με:

ἱιι Ηειιιιιιιιιιιι . θεεπετι”ιιιι ίιιιρο κα. ΙερΜ Πρ; ιιιιΙΙοἰπΞτεαιειιτ
Ν;

- Ρ

Έθ

το,2Ιᾶ
ειο;:οπώ , .;ιπΩ_έιΒιιΙο._
'
. · Βωξϊτα:ἱο@ἄὶιἔσ
ΒΒ:ω απο; ἰτπρο.ίὶπέπ :·δ: ρτςΜ€ίε·.
·
. · `° ·
θι·ο.ά. ΝιιΙΙπε πωπω, _οπἱπ5πΙεπἱ:τὶτζπἑ:Ιο ρο.ττοε ΓπΙρππτεειε νε
Ιοο.πτ
εκεἱτπτε Βαιππι:ιπι.. $ἰ πμἰε, επ:ά·ρω:; $ρὶτἰτιἙε ΙΙ'ε:ι·επἱιιτ!ιὶιια:
Υεπετ.ε_ (Ιιοε_είὶ_Ι:ιςἱΒπ:ε› τεοοπερτοΙπό!:ί, πιο π·ί8πε τ;ιππ:π Με?
πππι_τεἀειιπτἰε , νπεπιε οποτποτ; ηιιἱΒιιε ὶπ πιπΡΙἰοτἰ νιιίο ..νἰττεο

Μπιπάπτ Αοπεε Ροττἰε εοπέτοίο ρατΙτοπ τεεοπτἰε δ: Γτἰ8ἰἀπ; νπεἰεε
Μ; : _ ςοειἔἰτοτ Ποιιοτεε νὶτι·ο ἰπεἰπΓοε , Μ: ρπτπιζΓεε:ιπτπι·, & πιο Μ:
ὸἰο τεΕποπειτ:_ ἰπττὲ. Μειώστε π».ππω, ορεπεπΙο τσιποτο, πο!»
ρω ;ε;εΜπςΙππω Ξτπτατικ πωπω 8πίπΙἰπἱε ρ:ιτείαιΠε Αφ; Επτά::
εἔετπείὶοτο_ἰπεἱρἱςτ , δεΕπτοι· ἐϊιπιιιπμεοπΓρὶειιπιπ Ηοιπιππωπ οπιὶπ
απ” σ.ι:οπεεκ νἰττο ει·πτπρεπε, οοπΒπΒτπΒἰτ . 5Ρἱτὶτππ1 νετὸ:Τε
φοποπω ΓπΙρππτεππι απο διοξοοίππι , ω: πο εοπίὶε.τ ,οποοΙ είπω
ε1Ξς:πιιτ,ποια ἰπππτσ.τ , δ: νἱττπτε επΙἰὰεὶρτωἀἱτιιπι ΜΒ: ἰπάἰοπτ επιε

· ιππΙτζρΙεκ-γΒιε ἰπ Νλοἀἰεἰπιπ οπεπι ποτατ ΒεΒιιἰπιιε .Τγτοεὶπ'.()πγιπ.
Επι. επρ.4π

π

_

.

Μπέζ Νοπ εΙΕ-πιιτοπι_ὸἰΙΙἱπιιιΙ:ιπάπω οποια , πατε τοπΞεπτἰ ειρ
παιτοπ; ἔτἰἔἰὰει , Η εοπ1πιΙΓεεειπτιπ , ἱπεπΙοΓεοτε ειππτΙοπ1 , Μ! ποπ

:ιςοςπςΠ ,- :Με νετὸ ετἱειιπ ειςεεπ‹1ἰ . ΟΙεππι $πΙρπιιτἱε 8ςππίπππι
£Β6τ_Κςτοτ:ειτπ[οὶΙὶεετ άοίΗΙΙ:ιτιιτπ εκ $πΙρπιιτε ττὶτο , ΓεεπΠίε αι1<
@ε γἱπιπ , : 8ε_οπο.άι·επτο $ειΙἱε Μοτοπτωίε ;_ ποπ νετὸ πω· ω.τπρ:ιπαπ1

οποορτπιπ; ¦ Με οπἰιπ ώ 5ρΞτπ:πε , ποπ_ΟΙειιγπι ) Π ποια: Γτἰἔὶἀ.τ πι

νέττεόποίο τπἰίσοπεπτ ,_ ἰτειοαΙἰεΙιιπι εΗἱοἰτιιι· , ν: πιο πωπω κά:: εσπ
«Με ροΒἰ3:; _ ιιππαππἰπμσπτπ8πΙἰπἱε ραττΙεπΙΞε ὶππ8ἰτπτ , & ριι·ι:εε
οπιπποτππιπΙτποπτπι·; Κάπεεπώ ποπ·ροΙΐιιπτ δ: εππο:ιπ: απ”
:οσε παι·τΙα:πΙο , ππειιπιιἰο ὶπεπΙοἴεππτ , παπι σ.Ιισ.τιπά π`ἰιπἰεὶ εοπἰπεπτου 5ρῦι·ἱειιε ΥἐττΙοΙἰ8ε ΟΙειιτπ νε18:ο.Ι Παω, ίἱπιἰΙΙτει· Απιι:ι
Ιΐο1:Πε «δι-·;Έπτο:ιι·πε , Η πιἰΪεεεπτπτ :ο ἱπε_σ.Ιοἴεππτ ;_ 5εΙἰιιπιππὶΡρε
ΦΜτωπατατςΜ πιοΒἰΙἐτπτε Γε :ιἔἰτππτ·,_ «ω ρτοΧὶπις ίἱππΕ , δ:
Ες:Μπ4:_εΕ›ιιΠὶεπάο 2 εάεοπιιε επΙοτἰε Γεπίιιτπ1π τσ.πποππ:α πτ:ιπιι επι
ώτοπτ: -ίεά οπἰπίἔιΙοεΙ-ππτ$~ πα: ίπΙρΙιιιτεὶε.ρπττἰειιΙἰε ειΒιιπά:ιτ Η
ππο:_ὶΙΙε-,_π1ΒὶΙεί@ οποάνεπεπ1οπτίππραπ ἰπ Ηππιπιοιπ-ει·ππι

ΡΜ . ο Ατ ίἰοΑοπο Ροι·8:1ε?,“ π! δρἰτὶτπε .νιωθω ίοοΕ›ἰ _ίει;ι·ίο.Η:ιιπάΕ
@ΙΜ ' τποτετἑππιεαΙςἑἑε ό· πππω , ' εμιίο. ίει·τιιπι ΐπΙρπωτ·ειπππω ,

πωπωπιζοσπσ;ίΡΗ ; 8πεποπεε οάοποπδσ.Πε δεδπΙρο!απτ8πεοιπππέδο
ποπιπιπο €κΡὶ$°1Εζ. δὲ Αειποε:Ροι·€ἰ ; 5 πιο (μπε ίοι·πιππ @καιω ποθ ,

@απο Τω·ται·Ξ ςποπτππιεπ επτεπεὶπι ›] 1πίππάετιιι·,= ποπ εοπΠἑτίσ

Μ, Μ! 8: 6ΙαπιιπππιπιἰΕΕιιτε ἰΙΙπιοπεἰρἰο ·:: πι πιεσε! ροπτετ:Ξ1:4:ί

ι
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Α” ΒπΕγτο Αππιποππ :πόΙο 3 ..Η εσπΓοττππ δρὶτἱτπε Νὶττἱ ἱπΓπιπἱΔ
τπτ . Οιιἰιιεοπἰὸ€τπ ποοοπξἱοπἱε-τατἱο άπά6Ροτεπάπ νιάετιι: , ηπα!
ἔἰπΐεπο Τππτ ίπ1ρππτες·ρπττἰοπΙς·ποπ'ροπος ›&ΐθττι ©0τπΡεποε φω

·ι·ἰπ1πιπ·οοπΙΙ:ιτνἰπτπΙοΒαΙἱπο: |Επ1πεπιτπυΑοπς¦Ρωπ , ιπ·φιο.
ΓοΙι1τιππ επ Έεπιππ , πΠιτπὸὶιπτ (Παπ: Έπττππὶ 5 #ΙΜΠεΐραποε δαπ

πι; όπιπ εοτπεποικπτιιτ , να: τιππ πιω ΈοπήπαΪοπΗπίπιποοτπ
'νπὶππτιπ· , π€ἰτεπτίπΙρππιτπέίεπἰ ρετοοιιΙπε ,

@πιο ί:ιΙσό1Πι1π»

·8ππτ, ουομορτετοιννῖπομΙοΤο1πτςττπιπρππ; °1π:Π2πίτπαιπ

π!

·οιιοά :ιἐοὶᾶἰτ ηιιος1ιθε ΓεοΒἰ Επτά μπω Βτο;ιπεοάοτ :ιπεποπτ βα!ρΙππ-3
τἱε οιππ $εΙπππίπ πεποποποπι .

ἱὶἰΠἱπτἰΙἱ Μτἱοπο μπιαφιππο·

άιππ πε Βιιτ]το-Ἀπτἱιποπ]| «ϊ οιιὶ εΙΗἰςποτ 8ιΙπππο[ποΞπΒατ Βιι'90·ξ

:ιόπςτοπε τοΠστοτοττο , ·άπιπτ.οπΗεΠϊπτ Μοτειππιε να; πιο :Ααοϋ

π1οπϋ νοςπτπτδοππιπινοπωτ:τοποτπω
ει·ικΙΞ ρπΙπεκδει!πρ1οΜατπώΓποπιπειτὶ;
ἱὸοἱτοοΪὶηιιοπἰΜ
·ττπιτπ
Βι·ετοοππιπ;,
ΐάΙΚπτΜοα ο
-οιππ & Απτἰιποπϋ ) τπὶιτε ραιτεε5ο£1ὶπο παπι πιοι€παθ :ἰὶῖὶιἩδρἰτὶςὐο
Νἰττϊ$π1£οπε νπΞιιπτιπ, ·οεΙ“ειππε ΓπΙρππτωπ ᾶιονετὸτσπτΕτοΞτ;ἰπ

τποεπιπ οιπὶαιπτ ἱπ Πειππιππ1π,επὶιιεπρτιι°πι€τοτἰα>εΗ _ίιιΒΙΕππτἱπ;ἱΙ1π.

ΡΞπ€ιιἱε 5πειεπ αι ΜΙ, π, οποεπεάπτοάαπ%ιαγτοπι ,πρρόΠεοϊειτπά
πονἰιιοΒππτ.
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Ότειά. Οπτπ ΒοΗτπε Νὶττἱ εοπἘοττἱπι εΒΕππάεπάπο Πε-15πητο
Ἀπτὲτποπἱῇ-, κοπο ΟΙοιππ Τειττετἰ ποπ επττατΙππ , ΙΜ ροπΙο ΕΝ:
πω ἴΞτπιπΙττεποιιπι Ετ π: Αοιιιιππ ΡοττειπίοποἔΤοΙπτο Βι·ειώο:επι π,
ιπὶπὶ νὶᾶεοτ-ἱπτόΙΙἱἔπτο Η επι, Μ: ΡΙιποε ?Μιὰ ρπττἱοως ΓπΙΡπιιτος
ο8ὶτπτὶ ν:Πεοπτ5 Βεττπιπρτ;ο ὶπΐΙπιππιπτπΒ οποβ τοιω ροπ:ίοιιΙ;ι
-τππ εοιππιοπετεπτπι· 5 °οοιιΙΙἰτἱοπεπιἱτειπτππττπσὸο οΠἱοοτεπτ . ΒΚ:
ἱπ ίο‹:ο , νοἰ επεσε τππτιιιππιοἄο πιιτ ττοεεπ5επι; @ως `τοροτἰππτιιτ ,

.Η πιιΠο Παω εποἰτεπτιιτ ;- ἰτπροίῖτππ1 οπἰάοπι Ι:Μέτοπι ΪοπΪἱππζοϊπἶ
Βιιτππτ , ίαΙ Με ποπ πιο ἰπ Ηο.ιππιεπι : οιιοά Η μπω ΓοΙΙΙε Ϊπἰτἰτιι
ΜππιιΙεπτιπ, & :ΗεπιππιιΙεπι εοποἱρἰιιπτ_, ποπ πιω τπαι·πι 'τποπιπι

ίιιππππ εκπο.Ιειτ , .Γεο-Ξπ Ε!ωπέπειπι ώΙΓο!πτεςρπττἰοιιΙο ειτττοΙΙππτντ_ :
εμπιπάοφιωοπ1.ΡΙπτοε ΪἰπιπΙ ἴιιΙΡπυτος Ροττίου[ο ςιιτπ ?ἱτπΡΏτυ βεςἱέ

Πιιπτ . · Ροτι·ὸ ὶπιοτττπτπ το]ετἱτ€τ €κἱ!ἰοπτἰιππ 'ἰεπἰἐιιΙοτιιτπ `ἱπ£ὶἱ©ὲιἱ:
ἰΡίο ΒοτπΒιιε , οιιειπέ!ο θΓοΙΠιππ παπι ΙττΕπιππιτ οπως , οικω Βτορί·
τιππ ποπ τοπικ εκτἱπθπ εο.:Βοπεε , Η 'ἱπ πο; ΉιπΕΙΞςετΙπππ1Μεπιτ
Βοτπε; :ιΞ·τοτπ ἴοῖΙἰοετ Ϊεοπτ νεΙοΧ ΗπιππιπΙ:ι;

@πω ςτἱππι_ οπίοι·

πω: εοποπεπ Ξπ πω νιιΙειιτπ,'ντ ειππ Μακ ΑτΞίΕοϊοΙοε , οιπιπάο

Μαιο πεοπίο Ιἱεπο ὶποΙιιίιιε οι·ιιπιρίτ , ·& αππωωιω ΕπειιΙπιπ ω»
Ιὶτερἰτπὶπτροὶπ
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· ϊ Μάικ. ΝΓΙιἱΙ ειιιιρΒιιε Ξι τε άΙει ριιι:ο , άιιΞιιιι ἱρΓιι νεΗτσ.τιε φάει
Γεια; -είὶ τιιτιιιι·ιιιτι Γεω:: ειτάιιε εΓΓ1°(ΣΠ2.€2 διιΙΡΒιιτίε ΓιιάοΓεε , ιίΓἱ
:Πατάω ρειτάειιΙ:ιι·ιιιιι ΡετπιἱΓὶἱοιιε ρειιιτιιε ἱιτιρΙἰεετιιιιι ὶιιίἱάεειτ ω
εοκροτε , άιιοά εοιιΙΗτιιιτι ιάεΓτεο £ωεω , Μάικ Γε Ξι τεΕάιι:ιτιππι
άι:ιτιιι·:ιτιιπι νιιιειιΙιε νεΗειιίςει· Ι:ικειτιιιιι ιιιιιειιίτ , οπιτιεπι ιιι ρω
Γε Κάτε εοιιιιτιιι· , άοιιεε εόιιιρεάΓΒιιε οιιιιιἰΒιιε εκειι!Γιε ειερεάιτιιιιι
εε οΙιιτιιπι €οεικιτει8 ραττἰειιΙαεῖιι ἱιιοτιιιτι εοιιεΙτετ εειι·ιιιιι μήτε:

γ)ιιΕιι:Γ:ι Γο!ιιεπε , άιιιτι τει·ι·ειιΔε ειτάιιε ΓεάΓιι:ιε ρ:ιττιειιΙ:ιε , άιιειίἰ πάε
Βοε:ιεπεοε ά Γιι1ρΒιιι·ειε άιΠιιιιάιε , εάεόντ εοιιΠειτά ΓεάιτΓότιε ρΙιι
εεεΕπιιι1· εοειάα: ε" πιειιιἰριιΙιιιιι , νει1ιάιοτε :ιάΙιιιε ἱπιρετιι νιιἱιιετΙὸιιι
εωροτιεεοάιρειάεπι άιΓΓοΙιιετε ιιιτειιιτιικ Γε άιιοάιιοιιετΓιιπι :48ίτειιι
τω. - ΤιιπιιιΙειιιιι ωιωωιωι 5ιι!ρΙιιιι·εειι·ιιπι μιττιειιΙο.τιιπι _, άιιειιι
Έοιιειιτ ειιι:ειΙιε.ι·εε εοριιε $ρἰιτἰειιιιιιι δε $ειΙΞιιιιι νοΓιιτι15ιιιιι,άιι Πάτα
εοιιτζιι€ετε άοεετ ιρΓε εΧρει·λειιάει : :ιΕάιιιιιιάο ειιιιιι Μετὰ ά: :με εστ
με εκειι·άεΓεετιι·ιε εει·ιιιιιιοε ειεετεετιιι· ιΙΙ:ι εοπιιιιοτἰο , άιι:ιτιάιιι
ΓιιΙΡΙιιιτειιτιιιιιΡαττἱειιΙιιτιιιιι πιιιΙτΙτιιάο εοιιετεεειτει ιιοπιάιιιτιεο. εΓι ,
είπε: νιιιι ς›Βτιιιεειτ νιιο ὶπιρετιι άὶΓειιτἱετιάὶ τερ:ιΒιιΙει οτιιτιἰ:ι , άιύΒιιε
εοεεεετιιτ Ξι _τεττειιΞε Ρ:ιπιειι!ιε ιιιιιτιοείε ,ι δε ἑι 5:ιΙΙΒιιε Με; ρι·ομε

και ειι·εει ειετἱτιιειιι Γιιρει:Ηειειτι ἰιιττιι ειιιετιιπι ε:ιιιεεΙΙοε εΧειιττιιιιι: ,
δε εοη3ιιε @ΜΜΜ :ιΒΓιιιιιιιιιτ 5 .αΙιάιιειιιάο νει·ὸ ω Με ιιιιιιιικιει·α
ι›ιιιεωιιεω -5ρωωιω , - 5ετΒιιιιι νοΙάτιΠιιιιι , πάνε 5ιι1ρειιιεεε
:και ράττιειιΙ:ετιιιιι ιιωε άΓΓειιττειιτιιιιπάειιΓο :ιΒιιιιιιε ετιιιιιριι:, τε·
μιάιι!ει εοτιιιεΠειιε Μάικ ρετΓτἱτιἔειιε, ιιεάιιε :ειδ , Γεά Γεπιρετ, αϋ
άιιιά εοτιιιτι Γεειιιιι Ρετ νιιτι αΓΡοι·τ.ιιιε , Ρετιπάε:ιε Γιιείτιιιε ιιιαιιεἱ
Ρι:ι άΓΙΓιτ1&ιε ε:ιτειιιιε τεΙιάιιΕειε . ΟταΓΙἱιιΓειιΙἰε ΠΒιιιε Η άιιὶε ε:ιτιάειιτε:
σ.Πάιιοτ εατΒοιιεε ΓιιΒιιεκιτ, μιιιιιιιιιοιιιώιιπι Γιιιιιιιιτι εσειΙιτει:οτι
Γρὶεἰτ , ΓάτιιειιΠ ειιἰιιι ει: ε:ιι·ΒοιιιΒιιε Γειιίἱτιι επεριι·ειιιτεε Γε ιο @οι
πιεατιιειιιι1ϊιιιι:ιιιε , δε Ιιιιιιιοι·ειιι εκεειιιμιτιιιιι ὶιι νο.ροι·επι ε @πιο
επτειιάιιιιτ : άεΓτιάεΙὶιάιιιιπι ΓιιΜεόΙ:ι.ε ρτιιιιιιείτιιΜ.τιιτ , δε :ιεεειιάί·
εεε) :μια ιι1ὶιε :ιτάιιε :ιΙάε $ριι·ΜΒιιε :ιο ΒιιΓρΓιιιιειερωτΓειιΙιε σε :ιτ
άετιεεεει·βοπε Γειιίἱιτι ἰπιιιιἰΙΙἱε ἱιι Η8ιτιιιι·ι , Ιιιιιιιιι εοπιράθεε άἰΓΓοΙιιἰ
άιειρΓειπεΧτΞπια Γιιρειεθειε ;Γ2.Π19Πθ ρ1ιιέεε ΓιιΙρΙιιιτειε ειι·άιιε :Μάο
ιιοΙ:ιειΓεε ρειττἱειιΙσε , απο άιι:ιε Μακ ΓιιΜεάιιε εειι·Βο , απο άιι:ε
ε:εΙἰΒιιἰ ιιιιειιτά άιιιιιΙΓυε Γεω: , εοιι€ΙοΕυ.ττε άΙΓειιι·ι·ιιιιτ ἰιιτετεεπειιειε
ροτειειιΕιε δε.ΓεωΓὶκιιιιι ειι·όιΠιε εοιπρϊειι:ιε,ατάιιε ἰιιάε Ρετ ιΡω @οι
Μεσα ·Εει·ιι:ιάεπτεεΓτετατιε εοιιειιίΠοιιιΒιιε ιιτιρετιιιιτ εοάτιειτ:ιε.ιιο.
68:25 Γιι!ριιιιτε:ιε,άιιαε. ἔι ρειώΒιιε ΜΒ Γεἱιιιιἔιιιιτ,δε εΧειτΠοειε ιστο
ιέα8:ιιιε ., Βειιιιιιτι Ειπε ει11άιιΓά ΓΡατἰ1ὶΙ1ἱεὸ ιιιιιΙεο ιιιιιιετιι ειειιιιιΒειια
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τ€ττι Βο.τιιιιιιιτιι ιιιάοττιιιεί ιιιιιιι τοτο το τειιιΡοτ8 τιιιιτι ιιι€ειιε @κι
τιιτισ5ριτιτιιιιττι, δειΙἱιιιιι νσΙ:ιτι!ιιιτιμ @οπο Ρ2ττ10τΠ βι11Ρΐ1Ντεο
τιιττι Γερο.τετα είὶ ἔι ρ:ιττιΒιιε διότι , νε ιΙΙιε Ιιοεττ:ιτεττι τ18.&ιε ιιοτι Ειπε
- Ε: Ρετ @οι τιιεατιιε άιίειιττετε,ΐεά εοτιίεττιιιι·ειτ Με ατ18ιιίΙ:ιιε τιιιιοιιἐ
εοριά ειιι1ι:ιτιτ πιά τ:ιιιιι ά:ιροτείιιιιιι .
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Φαιά. Ηο.ιιεειτισΡΙιιΙοίορτιι:ιττι εάοότι Γιιιιτ, οιιιιιοΙίοειιτιι παο

όετιτοε τοΙετατιτοτ·εκ εάϊατε: ιιτ:οιιτ:ιιτιτ' Η:ιτιιιιι.ιε ε·τιιΡτιοτιειιιΡ Ποιο
' οσοι ειι1ηια!ε ιιιιρο ιτο Γ:ιτττιειιτιε,:ιιιτο:ιτιΠο τοττεο, Με Ρτοττιιιοτ
'ποπ ίιιεειιτιιιιιτ ,ντειιιίιτιοεΙι πιστα σκοπο Βαιοιιε ιιτιεττιε @απο
Ροι·ιε, οτιιιιι τ:ιιιι&:ιτιοτιο ι·ςιτιοτέἱ, εοτιίεττιτιι ετιιττιΡ:ιιιτ ιτι Ηειιιιιιιιιττι

ιι%Ιοτιιε·τ:ιτι ιιιτιιε ιστιιοιιΙτ .

-

Παπά. ΡΙιιι·ιιτιει @τιμ ουτε ρτιττιίιτιι τ::ι.Γιιε οοτιιΙιτι ροίτιιιοτιιιττι

τ6ιιτ8.τιιτι1 εΠι πο οιιιιι οποιο ςοιιτιοΧ:ι Ποτ, Η αιε1οιιι βιοιίτιε αιτι
τιιι€.ιιιτ: άτ:τιιιιιιι τιοτειτἱο Ν:ιτιιτ.τ: 8ε:ιτιιιιιαάιιοι·Πο @μας πατα
Ιου ίσιοτιτιειττι, οιι:4. οιιἰε @οι Φώτο νίιιε τ:οοττ:τιε οΧειιιρΙο Γιιιτ,ου.οτι

ιιιιιται·ετιτιιι·οιιτιιιτιιπι!ιοετοαιιίΜΒιι.ιι·ι, ιιοε νοΙΙοιιιίΒιιιο κι μι»
Ιοΐορ!ιατιάιιτιι Γτιιάίοοοτιειτατι : ιιττεὸ :τοκοι ίτεοιιοιιε εΓτιετιιε :τα
τ:ειιάστιάϊ νίιιε , ντ ω ειιίτιιτιιιΙιιιιόειττι Η;ιτιιτιι.ιιιι Γειτιιιετιτα ε·οιιαιτο.
το ἀἱΪεετιτ νεΙριιετὶ, οιιιτιοιιι ιιιιιιοτιιττι τιιοτιιιιι οοίετιιατιτεε. Ρή

ιιι:ι ιτ:τιοιιο- ΗΜ Η:ιτιιιιιο: ετιιρτιο, τω: Ποτ: Πτεριτιι, ροίτοιι:ιιιι Θε
ίιιΒιοότιε ρτιιιιἰε Ειτιε ιιιαι!ιιςτιιιτ Ιἰ8τι-:ι , ιιιατιιίοΙϊ:ιιιτι Βιτ:ιτ ιιτιοαιιτιι
ΡτοΠΙιειιτιιιιιιι8ιιιειιΙοτιιιιι, οιιοε Μ; Γιιοίτιάε :κοπο :Πτι εστία
οιιιιιιτιιτ, οιι:ιτιάιιι αι ιιιρρετιτ εφη ι8τιιοιιΙοτιιττι 5. ριιττιειιΙιε Π
ιιιοάιΠιιιιόΙοτιιττι , ντεοιιΐει·τιτιι θΙ'ΗΠΕΡ2ΠΕ; Μέ Μεσοι ιιιιτιιιιιιιτἄ
τ:€·ΙΤετΠαττιιιια, 8ετοΙιοιιτε διιτιτρι·ιιιιτε, άιίειιττειιτιοιιε ειι·αι Γιιρετ=
δώσω ίιιιρΙιιιτειε ρτιττειἱειιΙἱε, οιιατιιτιι ιιΙιοιια·: ικα αυτι 5Ριιιιιω.ι
ει.ιιοΙοτιτ, που τ:ιττιειι τοτ Ποπ, ιιοοιιε €Ο ιττιρετιι ετιιτιιριιτιτ, νε

Η:ιιιιτιιειιιι εοιιίιΕιτιιιιτιτ. @οτι ΠετιιίΠοτιοιιε Ιοοιιιε, εκτιιιδτέὶ Βετο-ι
ιιιά,άεττειο:ιιιτιιτ ρ:ιττεε οποια , ουτε οι αιτοοτιττττι ττιιτιΠοτιιτιτ, δ:
οιι:ιττιιιιε ειστ:ετιίέτιπιρεάιιτιειιτο ετατιτ, πιο ιοτιιειιΙι Ιἰοοτὲ οοιιίεττἱιιι
σιιιιιρει·εροΠοιιτ, ετιιιτιιίἰ ιιιτιιιιιιε @οι μπα ρειιστωιιετιτιτ,ίω
·οιι€ιτειιιιιιι ειοατιάιτιιτ Ηάττ1Πιο :· Μ οιιοά ττι~ειτιἰίοίὶὲ εοιιΠ~ετ, οικια
τιο Εειτο :πιτ ΒιιοιιΙο ντιΙιοίτιωατι-τιιε Π:ιροε ειεεετιίιιειιιιιιιτιιει·ιιοιΙα
οι:ιςιιιατιιτίι:ιιιττΙΙ:ιε, &άθιιιιιπι- Ηιιιιι-ιτι1ττιειτιἰττιτ~, @Με νειΙιότι

ιΠοττιτ·ιι ροτἱε, εκ οιιίοιιε ετιιιτιριιιιτιοιιιειιιί. Ηἱτιε Η ΡΙιιτ:ι Ποτ·
μοι:ιτικιΙιοιιτι ιΒιιιττι, Π2ΠΠΠ;1.111·ΙΠωτ0 άιιιτιιιε ίοιιοτιτ·; οιιἰι οι
πιο Ιιοτιο οιιιΙιοιιτεε ὶ8τιἱειιΙι- ω ιιωτι Ιιοτιιιιιι_ιιιοιιτιιιιιτ, οιιι απο
τοοιιι ιιιαιπαεσοιτττιιτ ο οι πο» ίοΗιιιι €ατοοιιοπιέιοΓιιτιιιιιιτ, μοι»
τ
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εἰτιετεττιάεεατιιιτιτ ,τ νεταιιι ετιτατι τιΙτετιαε @τα ιστιτειιΙεριαιαιτιε
ίαοὶττιραΙΓα ,_ νε ναιτεΙταε ω! ἱιιτετἰοτεε ρ:ιττεε ρετααΞειιΜ. βε1τιώοτε

εοριέ_αιΠοΙαττε_ίαΙΕτιατεσε Εετττε_ιιΙειτντιέτειιιτι δΡ11°ιτιβαε νεΙιετ1ιετι
@τα εταιιιριιτιτα

α

τ

·

_

_

ί

Ματια Ρεττἰτιετ ετἰτιιτι-ατι ΗατιτττισεΓΕεεΞειτιεκαΙΒετιάατιτ @πιατα
εκτιειΙατιο ίαΙρτιατετε Με ρειττἰεαΗε ατααείΡΜτιβαεεοπιπαΠα; τι:ι·τιι.
ιιιαιτο ττι:αοτετιι Ητι.αιτιισ.ττι εκτιεεειιΠε1ιετιιε είεετιάετε οΜετατιττιιιε,
τια:ιιτι οι εατιάετιτι!ιαε εαττιοαιτιαε , - :Μωβ ίοΙΙιαττι τΙατιιεκεττετι
τω; ε1αΙο.νιάεΙιεετΙί8τιαιιι !ιααιοτε-:ιΒαιιά:ιτ, .ειτε εσ.τετε:ιτΒο μ ει
ετιιττιετιἰττιαττιετὶαεττἰίτἱε ,__ .αοτι ντάετιιττ8τιτε Ρετ Γε _Ιαεετε , τιιαΙττι

ε1αιρΡε εοπιβατιτ, φαι σε εε ρεττἰτιἔατ ίΙ:ιττιττια εοαΓριεαο. , των:

τ;ιιι€ατιτατ :ι εατΒοτιιΒαε :. :ια τιοτι ίεερε ετειιιε.τιτατ εο.ττιεε τα ετειττεα
Ια , :πιτ ἰτι νετα ,_ :μια ι ίαΒίεδτιε ρτατιἰε τιτάειιτττιαε τατι8:ιτιται:2 δ:

τεΒαέΞι ,ξ λεετιάεΙιεΠαττιττι:Ξ ειΓεετιόετιτετιιαααε €Ρ1έτιΙταοτ ειτε! ιματ
αμε εποε ,τι τιοτι τιειδτιειιι:εςαε εοτιειριτ, εε ι αττιττι:ετι ττιοαε
τ9τιιΠ ζε_ἰετταττι_ειτ ἰΒτιε εάαδταττι2 ροίταααττιΙαεετε άετἰιτ, :ιεΠιιιε

τ:ιττιετι ιετιιτατιι ,_ Η Ιιετιεειττι ττια.τετιαιιι το.τι8:ιτ,_ντιειαε τιτ8τα νιτιο
τιτε νείτιειο. τα εἐ ἐττιιιτἰττιἰτ ττιαΙτὸ ααα ,τιαέιττιωιτάειιε ματια. τιτί
ΙιιΒιτειίααΐετ .. Ηττιε τιιατιιίεΙταττι αι :ιάΠιιττιττι:ε τιιτιοτιεπιρεττιτιετε
ίαττιιιττι, άἰ`επἰω./ῖσω›πε@ἰτἰτἄτβτρἰ σκέτη, νε :τα ΑτιίὶοτεΙεε
Ιιτι.τ.Μετεοτ.; τατιιττι._2. εαρ.ι. 8εΜετεοτ. ΙιΒ.4..ίαιιιττι.3. αρ. :.
ΕΙαπωσ,, Φττιτατιικτήτωα:·ατάτατά: τ τω. εοτροτ:ι ττιίΙειιιιιιισ.

Βι1ιαάιειτ φωι·απατισ ποπ Μαίσία €%°]¦€2Ι!Ϊ:83_ σ.ι·βα!ώί!ίσ·βπι ,
φακίαθπα:σω Φωετικςαε /αωαωτωί:ταπ:: ίαΡετΙαε νετὸ :ακα

τετ ,. εκὐα!α:ἰο εἴ! ά Μ|ίέο @Με εΜΜιαπί: εκαετία @Η δε

ΜΜΜ. #Μαΐ ._ Ε/2 κατσει @και αιτιάται. ·ευττοτ·ίτι α!πι!ατίο
Ειιωατ.

_

α

.

τ

. Οτειά. _ Ια τεττι·τατιιετι-ρτ:ετετιτεττι ,_ νε ορΞιιοτ2 τιοτι είτ οραεΓετα
ρμΙοεε τιιιττετε τα νοε;ιΒαΙιετ › εαττι_εοὸεττι.Ατιί'τοτεΙε εΙΤετετιτε. ,
Ε12ποι·ιττττ°ί@και σ.>άπι!ωίο ,ε Ειυπα: ;. απο “Δευτ ,_ Θ· :!ιατ·ίτ ,ε εεε
ματι, θ· πιίίαω, ό· εστω:: , αιωσιτηκε.τ.ιαόω: Είσεω,_ατιτ ΜΕτι,

Ειι!ι8ο; Μα “και 5 ώ· τοπικα μακαρι· ο!ευβι Δω , ΝΜετ,ύ·
μ.εσαπααε ωίπϋπε πτέεπτβΜ , αιτία ρατισιυπ/ι·εί βαόοπτ .' δω
Εαττιινοε:ι.ΒαΙο εοαιρΙεότιροΠατιιαεεειε οιτιτιεε εΧειτατιοαεε, @μια

Βτιττιιτιεε Γρεετειιιιτιάαετε ρο!Τατιτ , εΧ ε1α:ιεατιτΙαε τ:ιτιάεττι ττιατετ1ιὶ
!ιαΙιταειΙΙε εΧρτι·ετ. Ια Παιτιο Νειαττεο τ Νιαι€ωοΠαΗοωατω
ταττι ω Ατέτοτι ντι-ειτε. ετ ειτε η. Οει:οτιττε τ 596; εια:ιτιάσ εο:ιεττ Γατα
Ιιγεττιεττι ττειτιίἱεει·ε αι Νοιιἔι€ΖεττιϋΗ Ξ _ Ιοτιε:ιττηαε τιο6τεττι ττο!ετατ

-

τεΣ

Πε. Ρ”ίαΜΜα

Ρ”ι;;»υ.

|

5.23

@έ Μεωἰκιί απ· Ιε5ἰΙΤε 1ιρρειταατω ο:ΜΒ Σιιεετικιω ,ε ηια1·ιοθυ Ιω
εεω·ρεσεΒετετ , δε ειεφπτςεπι @Πε `ν[ισε:ιτειω ν:ΙΞ Ρίοευεώεεω
Πςιιεία&:ιπι ·Ιαπιρειάι ιπφοΠτετω ; Θε Φο 1 :. `ΡεΒτιιετϋ 1 897 εΧϊντ-.

Η εαᾶαιτετε :ιρεττοΡεηε>εευταπι εΧυη8ἰοε ΙἱΒ1·:ιε εκειτι_ρτιιε ε, ηιι:.ε

εΗςιιΞπιπωεΙ Ιαεει·επεται:ιπ νΐιππ . @Πι ΒΖΒἱτΜπιεττὶΡΓυπι εε Μειώ
Βυε ικἰΙιἰΒὶτπιπω άερεΠεοάεεεεπεΒαιωτιεωσωτ Αζάτομαοδμε;άε

Μὶηετ:·ΙὶΒ;3.ε°αρϋι 2μ Ρα8.3ἶ88.3°1ι:ιττι ·:ιἙΞειιΒἱ ΞιιδειΧοπὶε Μτιππύπε :αἱ
ειιττιιεἰπιιηἔευἀοεδεοὰ>Ιυεεπι:ιτιτάι :ΜΜΜ ντυπτυ1·, Σιτε1ιιε σε
εαυΙὶΒιω ετὶὸΙ·νει·Β:ιίεἰ. Ητιπώπε ἰιτιΒιιτὶε ίειεεε τιπρτἰεΙεε είξοι·-. τιποτε ΞωπιὸὶτιΪνεΙεεΙ›Ιἐ ΒΞεαΜΠΙ:ηυετιάαπι @Μεσα τεμετΙτῖ
πείι·ι·ειτ οἀοτῇε εεεεἱ , ε›‹ εμιο οΡτἰιτιοε @Μάθε Ρτο νΓιι τε€ἱο_τ1ἱε εαπ-`
Βεἰωπτηεεδὶεεε Α:1εωτε8όεΙεο με.: η; ὶιιΧ ΡωιιΙιιεΙἔι ΟΜΙόει:1€,
Ρἰπἔυεὰοεςμςάαω εΙΙ εκ πτΒοτἰΒι:ε Παω , ε ε:: εμε , νεΙυθ εκ ίεΒο
ερεΙαις·ετειι1ε :ΗΜ Με: εειιάε!ς, ςιιεεω:ιτιυε ποΜηΗείωιτ , ετ ε
τεπεέιιιωμ Με ίσετστεπη εΧΙπει!ειι1τ, άιιπι εκτΞιι€ιιυιιτιπ. λ ΜΒ

Κ1€Ι1Υ€1τγ0€2ϊἱ ἴοΙετ. ΑτΒο1· εΠ ἶατἱεωε8τια , ργτοε τιοΠ.τατεε &
ΓοΙἱῇε δείοτιπέ πάτε; Ηοτεπι ΜΜΜ επιἰττὶτ, νε εεπιΠ : Βοι:εφ

εκείρέτ Μπα. ι·οτιπιό:ι οπιπἰηο, εεεείο ττιοΙεεεςυειἰὶε :ε ετεεὶτ-ῇεπε- ›
ίιιΒτιἱεει·, δε τειιιιἱεεοττε2, ΜΙ». ὶιιτιιε απο ω, φα ,εθιω.Βαε-ε
αι :πατατα είὶε ὰἰΓτυΡτο εοττΞεε· ιιΡΡατεε. Η” Β:ιεεειε εοΠὶ8ττητ°

πε ωμή εειΙΚΗ εκεοςιιυπτ-, αυτι ατο ΙἱεμιεΙἱτ ; .ετ ΜεΙάει Ιτετι1τμ
οπιτιἱπὸ, ντίεΒιιπι ίοΙετ,ΓΡΜπτιιτ : ΝιιεΙειιε ὸεἰ-τι τειτιωετ;Μιπε
οΙεορΙεπιιηι, νε οΙΞυειε πω, ιικιεετ:ιτιτ , & οΙευπι ποπ Μ εἰΒοε ,

ίεἀ ω14ωεωω :φταιει εΧρήτοιππ. ΗγΒετοο τεπιροτε ει:Βοτίε ίο
Πο. , ε1ιιΔΠ ειιΡτεει είΙειπ, οππιἱπο τυΒείειπιτ: άεαΜπ ίοΠει αΏό
άιιτιτ , δεε1ιιΜ ΡΙΠΒιιεεΙὶτιε ε1ιι:ιε!ειω ρτ:εόΜι ἴιιτιτ,8ι·:ιτἱΠἱωιιἶυ οιιἱε
Βιιε , σε νειεεὶε εἱΒιιπι ΡτςΠειητ ε 61; εμιοτιιω εξἱωτὶοπε @εφε ρἱιι
€υείειπιτ. ΗοεεἱΒἱ . 5ΗΒΙτιιι· ε:: Αή&οτε!ε, ΠαΜα _/αΜιι: αε

_ άσε:: «ή, ε1ιιίάηΞίιιωιιε ίῖτεΧΙιαΙιιτἰο, ἱηςικιπι τείο!υἰτω αεεετιίο.
ρἱτι8ιιεάο , αυτ: Βἰτιιωειι , άπο Βειωπιειιπ ειτιἰτειππε2 απε- ίι2:χεί
ευφοπἰ: ε::!πώπίο, Ρωπα.η Ρὶεειιπι παπι , δε ΡΞπιιιτι, ὶἱωἱΙε1ςιιε

τεύι1οί:ιε 6ιτΒοτεε 5 - ε:: ειιιίΒιιε νἰ ί811ίε εΙἰεἱ ροτείΙ ρἰκ πειιειΙΙε, @και

εΠε εοτροπι τιεπ1ο ΜΒΜ: , ἱἀεοςιιε. ἰιτεειιίει ίιιπιιιπι εΧΙιαΙεεε-: δ:
ΒετιιΙΙε :ΜΒΜ ντΞςιιε Π8πεει είΙ ; εεεεπίει ὶ8ἰτιιι· Βιπι1ιαι «ΜΜΜ ε:: `
εἰι1ε νετὸ ἀεΙΙΒτειτσΘ‹ εοιποι·το εοτείεε ,' εψιοᾶιιτιιειΙιιπιὶιια › θεα

εοιιεἰιιπιεπτ , φπα-ΜΗ: τεεΙ:ε Ηειέτειιιτ , δετείἱπιοίιιιιιςιιὶὸὸεω Μ
έτωπο ΙἱπιἱΙε ΡΜ ΓιιεΙαπω ·ἱὸεἱι·εο ε:‹ ΒετιιΠἐ Πι βσ.ΠϋεΗτιιωετι σε:
εοςιιεε:ιτικ , - ντ εΙοεεε ΡΙΞιιἱιιε Μ. 1 6. εφ.: 8. Νου Ντωεο πω»
Ρ

4

€1τύά

_ 6)·ίιλ

ο

Ο@ί·ωίίο Οδίαιιία; ί

α

_

ουίοΙ ἰπτοτΠτ πατα παιππιαπι οι: Βιουιπιπο , αυτ οΙοοΡ αυτ πω, π.

ο1υο Παπιπια:π οκ Ικέπιε Βιτυπιιποία, αυτ οΙοοία, αυτ Ριοοα.ρίπευοοί.
' πο τοόυπάαπτίουε ;ντ ΠΙοτυιπ οπίιαίατίο ΓυΙἰΒο αυτ ΝΜοτ άίοατυο;,
ποτυιπ νοτὸ Ρυιπυε .

.

_

` Παπά. -Μίττατπυε οίπποπι ‹Ιο νοοαἱ›υ1ἰε ου:οΠίοποπι . 5ου·ίωο
Τοτοοἱπτπἰπαε, ουουι·οίτο ἰποΙυΓυε, &οαΙποο ατοποίιπροΠτυο , Η
οαΙοτο ιποοίοο ντεοατυτ ,” Ιοπἱτοτ οουΙΙίτ; ίἱπ αυτοιπ οαίοτ ίπτοπάα

τπτ , Πείροι· ιπαεπο ίιπροτυ οίίο:υοίοίτ , οϊοποο ίπ Παπιιπαιπ απο;»
παο .π Ιπ πιοταΙΙίε ἱΡίΪ8 αΙιουίο οΙΐο ,: οπου ροίπτ ίπ €12.Π1τπαπ1-2ΒΒ:
οοοοΗξΙοτυπι ἴοΙυτἑο αιττιπΐα :τιοΙοο ΙΡ: ἔοἔιἄπἔἶἑἴἑτοοιππ €::[ΒΧσ

ιπιοι ι ,ι.ο21Ρ.14..ο τιοπ1ε υιπ αοαππι ι ιο υ
οποία π.
_ ίνΣορποτί ΟΙυουταοπ ΓοτίρΠο, 8ί πιεί: ιἰίιίίίππ , α:: πίσω υπποίίσ
ίπ πέρα", πσίίί·σ ρωίπί , ί: βία: σκοπο υπίαί!κι ίπ ίίουσίίίία: ουσι
ασπίσπ:ίίίω· αΙίπποεί:: |δίαΜ,ίσπάυπ ίπ ίίυποκω ·υπδί'πώίπ9/ποίθ

|ίαίπωωπ σοκοποίεπίσω , π:/δίαί , π:[πρὸ :απο όσωπο σ.αφεί·2α: [Με .
Νοππο πυίυπποάίΠατπιπ:ο , παπί ατοοπτοο ίυππ:, παρε τατποποιτ

Ηοπο2 απο Απτίτποπί] παπα ουοο!απι ` αεΙοοίπιροι·ίοοΊο πιπίπε
[υπο , δε ίοΙυτο , νι: ἰπ ιποπίὶι·υο πυουίε οΙοοίο , αυτα οοτππιυπί Ε

-::·ἱυἱο οάυοαπουτ; απο ίτα ροττίπαοίτοτ οοπεοτοπο, νο ωμά ίοττί που

ίοΙυαπουτ, ία! ίοΙέὶ αουαοο8ία, ους ίε1ίτα νίοΙοπτοτ Ρτοίὶατ , ντ
ίυπιυε ἰπάο οποίτατυο ουΒἱουΙυτπ οπίουτοτ α. Νοπἰταουο αουποάυπι

ίαΒοταπάυπι οίὶ, απ Πο Ρεοπτίο ίυιπυε, απο Γοπίυ αοοορίτ ΑτίίϊοτοΙοε
Βεποιυπι οκπαΙατἰοποτπ. , '

<

_

_=__.

·

.

- Μαυτ. Νοουο "πιο ρΙαοοτίπ Μία νοοαουΙοτυπι οποαο_πιο οο
πιίοοτοΗ ουαπουαιπίπ Ἐπο!ΐ ντροπο το επακίπιο ΕατπίΙίαπ, ίυ;πί,
οπο ιπ

ατπτπαπι αοοοπ “Ρο ιο , πατυταπι1ίοοατίαοίΙίυε οοπτοιπ

ΡΙατί; αάτποτο ΓοίΙίοοτ ἐοπο (ποίαε ποπ Πο ίτοτυπ1οίοοτφοκοπαπ

τω· ουίάοπι ίπ @απο , & ο0ιππ10υο11τυτ ραττἰουΙαε δυΙρπυτοο, ατομο
$ρίτίουε , οτυτπροπτοε νπθ. ουιπ Ραττἱουίὶε αουοίε αττοπυατίοίπ υα
ροι·οπι πιίίὶιππ οιππ ραττίου1ίε από:: , ατομο 5α1ίπίε : Μ!» ουαπάΞυ
ραυοίοτοε απορω ξυΙρίιυτο:ο ΡαττίουΙο ίοπίῖπιϊ ποο πιυΙτοίιπροιυ
ρτοι·υπψυπο ,· παΙιτυο ιΙΙο ου πισω ίυτπυε: διπ αυτοπι απουαπτο

ΡΙυτοε ΓυΙρπυπο ραττιουΙο στοα ΓυροτΠοιοπι οιίουτταπτ αειταπποε
:που παττίουΙαε, 8οοατυπι ποικυπι οϋΠοΙυοπτοε , πο ρτυπαατάοπο:
νοίοΙοιπυιπ οοπίοτείππ·αε8Ιοπιοι·ατο ρΙυτἱπιο ΓυΙρπυτίε Ραι·τίου12 ,

ςυαίἰ Μπα: τυτοἰοἰί οοποπτίε , οκίΙίυπτ ροτιπί(Ηεπίοουιπ ι·αρίοπτοε
αΙιαε Ρατοιου!αε αουοαο , τοποαο,ίαΕπαε,8ς οπουπιατίοαε ο τυπο οΠ:

89408821: πιο: απο οοΠατ , Μέ: πω. που υπο ρ1υτοε ίυΙρουι·ίο
,

›

[χω

α

Ο: Έίπωωπ @ Ρπ›πο ,

ποπ

ΡιιΜοπΙα ι:οιιΠποπτεε ποπιππόππι :ιποΙ:ιπτ επ :ια:οπΠε τίτιοπΗιιιε, β
πε φπα ποπ Γεεπιπ τειριππτ ρπττιεπΙειε ειπποειε πιιίὶπε τππι τοποιε ,

πω; Ηπιππιπτπ κάπππτ εοπίριεππιπ , ρτοπτ εοπτιππιτ , π» ΡΙιιππιπ:
π.τοοπτε·ε Ρτππο εοπεείπε ίπετἰπτ; τπ:ιπππιπ επἰπι ιεπιεπΙοτππι απ

Ρτἰοπειιι ιπιπωτ νεπετποπε επΙοτ , οικω Με εποπ:ειπτ , ἱτππιὸ 8ο
πιπΙτπιπ νειροι·ιε πττοπππτι εκ ρι·ππειτπιπ οοπεπτίε πίεοπάεπε απ:ιπι

ίεἰὶὸ Νικ "ποτε, ππέιιπ ει: $οϋε τπάϋε Ρτοπείτ ἰπ ρεπί1ποπι€πιπ;
ποπ πιτποπ Ππιππιο. νΙΙει εοπΓπτ8ιτ, πιΙἰ Εοττἐ σ.Ιιοπ:ιππο εκἰ8ππ φις

ά:ιπι 8ι·Ιιτοππι Πο.ιπιππ!π ειπειίἰ Ρει·ίριεπ:ι , τπ::.ιπιπέ Η Παω Μά

τοπτιπ· .
- '
Παπά. Ιπ ίπποι) πιω ριιττἱεπΙπε ἰποὶΤε , ποπ οι: πο ίοΙπιπ τοπ
ίὶπτ_, πποπ οεπΙοε ρππ8ἰτ δε νοΙΙιι:ειτ Ιποτίιππε πισω , νοιππι οτπιπι
οι: αιτπιοπε , πΙϋίπο ίποισάο ίππιο εκίἱεεπτἱε , πια δε πο Ιιππιοτο
πππεο , παπά Γα:ίιε πιο (Με πω , Ιιβετεπτπι· , πο ::οτι:ππιρεπτπι· ,

ίεά ντ εππτίπε Γετπεπτπτ , δε @πιατα ΓειΙίπιπ ππἰά (πριππτ . Τοι·τοπι
νοτὸ ΕπιπΙ εΙΤε ροππιίΙππι άοεοι: τἰιτπ @ποπ Γοι·πειεππι , τππι Με.
8ο αιπιἰπὶε πόπςτεπε; , & καιει” :πιτ οΙΙἰε Παπιππει:π οκεἱρἰοπτὶ
Ειπε ποπ οι: ΙἰΒπὶε πιπτπιππιοάο , ία! δ: επ οΙοο πι: Ριπεπίππε Η πο
ποπε ειιεἰπιτππι . Βεπιπιπ απ! Πεπιτπειιπ τοπιιιτἰ ππιποτειπ απο
_πειίππποπτ οἀοτἔτι πωπω ραΙΗΠι οι: Με ειι·οιππιππε ατοπι
Ροίἱτἰ, οπἰ , πιίἱ ριπεπε :ιΙἰππἱεΙ τοπτἰπεππτ , Ριππίε ἱπἰοέὶί ,
πω: ΓποΞεάπ αιπάοϋὶ πεοεπΠ ποπ :ιοεππι: ἰπ Ππιπιπππι , ται
ἱπ Έπτπιππ ίοΙπππτπι· , & Γεπίἱπι επτποείσππτ ἰπ ειπετοιπ.

θα!. ΑπποτοΙοε ριιτίπει· παπα ΡπττἰεπΙπτππι ροτπιἰίὶἰοποιπ πι
@πιο πεποπἰι: ΡτοοΙειπ. ΜΙ. ιο. οπςΙΙ.ι.ι. 4.8ιο. ππςι·επε , (Μ:
τΙιγπιπιπιπτα, ΐεπίπΠιτπε, ίπαπἰιῖιε ὁ Ιοπεἰπππο οΙε:ιπτ , ππΞιπι
ΡτοΡὲ; επιποπο πΠιτι·τ ροτἰΠἱπιπκπ αιπίππιι οπὸἀἰ8πΞε ιππτει·ισ.πι
ἰΠππι αποσπάσω οιφἰτπτο πω" σπιτι οό.οπιτίε Εισ.ΠτιΙσπε (ποπ ω
ρΙιπιι·:οε άιοει·επιπω ετπιτπ τεπεειε ρωτιεπΙπε,ππο τ:πιπ1ΙΙΙε ρεττπἱίὶς
πιπιπε επιτπιπιπ ιιπι·ιΙιπε εκοἰτππτ οάοπε ίεπίπιπ: ίπ πισω @τω
μοομάιεπτοε μ.ττιεπΙο απο; σο Γπο.πι 8τειπίπιτειπ ΐοοεπππτ πι Με

γ πιω οποτατιε, πιπ ριορτοκα πιπ8ίε Ππο·:π ίπππὶπε ΙΕτπίππι π;
τὶΠππτ.

:-

Βε.πο. Μπποπτ πιο ΑπίὶοτεΙὶ Γεπτοπτπι, οππιπ ποπ ἰπιμοΒο :
εεο ππτεπι ω Με άπρΙΙι:οιπ ποάετοιπ αιπίππι : Ρπτπ:ι πι , πια ςπἰ< .
Ιπ:πτοε ὲτΙιΥπιιπιπετο πωπω ρι·ορθ: Ξ8ποπι πο:Πιπε πω @πιο ΕΜ.
Μπι εοπιππ6π , πώ ροππιοάππι ωφΠαιπτπι·, ὰ πιπιτππππε

πιο μοιπάε ρΙππ:ε πι ίεπίππι οποτσ.τπε ιποπποπτεε “Μπι πάι€ς
' °
ιππι
ι

ι

-

ιιιετιτιιιε
·ι,·ι_6 ΜΜΜ,
-. - ή ·Ρευσἰστεε
#Βἐ#ἔι°£α£ἰο
νετὸ Ιειιιτει
ΟδΜιωι,
τιτι!Ιουιτι
Ύ
ιάεσουεΓυά;
υιυε σΙειιτ: Π: ουσουε·ρευειστεε ιΒιιιευΙι οΙ:ιιιόε ειΠιετυιιτ ΓειιΓυπτ
τιιι6τίιε,ουετιι
ρΙυτεε 1εεειιιιιτ.
ΑΙτετε εαυτο.
Ρετευάει
ιρϊσι·υτιι
ΙιεΙιτυιιιιι ·ιιιιρετυ,
ουσ ίετιυτιτίετιίίυττι
; τ:υτιι
ετιιιιιευισει:
Ρτιιιι&-ετυο·
ρτισιιε εΙυότε.ιιτεε τερτιοιιΙ:ι ο πιο άιίοειειιτεε , ν:ιΙιτΠστειιι ἱτιιΡτεΠἱΦ
τιετιιίτιειειιιτ , ΓειιΙἰττι νετὸ οι ΡτοοτΕΠυ12υΒυειάτ ι-τιιρετυε,ιιιἰτἰῖιε
εστιιττισυετιτυτ τιετυι εισρυ!ίυ-Ιειιιουιάιστιε ΜΜΜ : . δισ ετιιιτιι Ποετι

τιιιετυοιειιιειιι τυοεττιιιιΗ:ιιιτετιι ιρι·στ:υΙ ειυτΠιτιυε, ·ουϊιιιι Η ντισ
τιιυτιιιτι αυτ ιιΙτετσ ΡείΤυ ιιοεΙΐετ :. Νεουειτισάασιτουε οπο. :ια
ειάιτ τιιυΠαι, 2τουε οι ιιιεό.ιστ:τι τιιττωειε ; ιιιιρετυε Πουιάετυ
εετιε ίστιιιιιι ·υείετευτιιΜειιυιε :Γει·ιτ αυτα ο »οι ει1ιουευτυΙυυι
εΙαιιΨετιτι ϊ
τ” ι ο
·ι ι' τ' -·
Μευτ..'Οστιτειιιιιειιόει τατιιετι υσιι·είτ ὶΙΙετΡΙιἰΙσΓσΡΙιὶ ἀσᾶτἰτιε, ει:
ουσ. Ειτιε ειστε ειφΙιαιτι νΜετυτ ,- (Συτ :ιτσιιιετε ειιΙετιτἰουε τ:ιτιετιουε
!

ιιιιΡσίιτ:ι σΙε:ιτιτ ττιεἔὶε ,· ουΞιιιι ίἱ-ιτι·ρτυιι:ιε υτάειιτεε ιυοεετετιτυι· :
ιτιιτιε ετιιιιι εὶτιετυτιι τοῖσι· που στιεὸ ινεΙἱὸεὶ ειοιτατιστιε άιίΧο!υετιε
ετσιιιιιτυιτι τι:ιττιευ!εε εΠιειτ , ντ ευτιι ίυΙΡΙιυτε ε.τουε δριτιτιουε
ετυιιιρετιτιουε ντι: ειΠουιά τεττοε ειυτδ:ιΙἰε ιιιιίεεΔιτυι3, ουσεἱ Π·εοτετι.
τιειττι σοτυτιάειτ , αυτ εσττυιιιρ:ιτ ; δωσε. νετὸ Έτιιτστυπι εειτοοἔ

ιιυττι τ:ειΙστ , υτστυπτυττι ρεττὶευΙεε νεΙιετιιειιτιυε τ:στιευτιειιε , ευττι

σάστειτΕε ιωτι1·ιεω ετιιιτιι τεττε:ιε δε 5:ιΙιιισ.ερετττευ!:ιε εευτιιΡετε εο
οτε, ιττιττιὸ δε τ:υτιι Με εειτοσιιυττι Ρει:ιτετ εΧριτ2.τιστιεε εστιιιιιιΓεευ
τω, ·ουιοιιε σΒτυιπιιτυι·; .αυτ ιιιουιιιατυι·,ετοτυειτυπι στιστ. Μεσ
ετι:ιιιι ιιυιιιίτιισάι :ιτσττιιιτε. , Με Ριιιιιιι 5- ρΙετιιυευετιιυττυε ίυυιτι
Γει·υιιιιιτ σάστετιι, εἱιτιι εττιετεςεΙιτισ ίιυΕυιιτυτ, ουἱιιιἰειιτἰυε :Μυ

ιιιιιιιτυτ , ο-ουΣιιιτι Στ νιυιε εετοσιιιουε .-ι Ηὶε αυτειιι ιισοιε Με ειπαν
ι:ιιτι εσιιτειιιρΙ:ιιιτιουε ίεττιισ εΙτ τω συστε,τ ουιιιι ίυΠιτυ ρι·στΙιτ,
ιιοτιῖνετὸτὶε εσ ο; ουι ετιειιτι ΙιιιεΞειιε εττιιιιάιτιιιγ τισ ουσ νιίυε Με
άυοιτάΙΤε Αι·ιίτστεΙεειοιόειιι ουετττ.ι ο.ι;:ιιι·ιουειιιωιιισάυιιι ιιι το·

ιιιισ:Ετ Ρ:ιι·τιειι1ετυιιι άιΙΓοΙυτιο, ένα ουοουΕ ω» ρι·στι:ιεετιιτ εί
Ηυειιτιουε·εστρυΐτυΙιε; ουκ ετιιττι συστατι!Γιιιιτυίυιιτ (τα ιΠε

το

τ:ιεττι ευ ) Ποιοι ειτουε υεει·είεει·ε ιιεεετϊε·εΙΤετ τιετιι ιιιυΙτιε εστρυ ευ»
Ηε είΒυετιτιουε; νιάειτιυε·ειυτειιι ειιιιόειτι ΡΙτιιιε πιιιοτιιτυάιιιεττι Ρετ

ίευετ:ιτε . Υει:τιιιι τιιιιυίιιισάιεστρυτευ1στυωευριτατισυεε σάστετ:ιε
:ιΙιουστΙ τιισβετάεάετιιειιτυτυ εσιιΓΡιευυιτιετΠεετε ιιστιιιείτιιεεεΙΤε ;
Ναι» πιο: :ιιιιρΙΙΙΒιιιιιιιι :ιτι1εω ι·ετι1ετε νίυε:ιτυι· σιισιιι·σίειυιιιι, αυτ
ΠτιιιΗπιτιι ,τ ·ετ”θυετιιτεεΠι:ι.Πτυε ιτι ιιιιιιιιιι:ιε μιι·ειευ!εε ιτε τΙιΠ”ιρευυ:τιι,

νε μπω γίοιτεουαουε Μειωσα; ουειιιυόπισυιιιτισ.Ποιυετι
Ξ. . "

ο
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‹Ιο εοι·ριιε ἱτι ρΙιιτἰιττεπι :ιφιαπι έιτιεπει·ίιιω.νώιιετίειπι ε6Ιοτε ἱτιΐἱεἱτ,.
ε

‹Ιιιἱιιεἱι1ἴάεπι εετΡοτιε ΜφΙεεόιττμηιιτει αΒρειεεετ2 ςηετοῇιἰε.'τεἱΡΗ

Ε

ε1ἱςιιἱεΙ εκὶΙΙοιπ αε1ιιειω ξ1°:Π16ΒΓΚ·ι θεττερεφΙμ.εΧ ιμ·ο1ηειτίΒιιε,.

¦
:
;

Μο(εΙιιιε,ΑπιΙ›ειτ ,·ίἱ.άἱιι Πε σ.ρεττσ ,ως νεπτιε ΡεΜο ;; Ιοεε τηἐζ.
τιεεπτ, ρἱ€π1ι1π1·νἱΧοΙ€πτ3 ῳιὶεἰειπιεΙἘωταείΕ ν1εεεεε. 86Ψετείόάμ
Με ΗαΗτιιεοάοτατἱεκρὶτἔτιιπτ , εειτττ:ι ειιι5;τπ εεςιἀατ·,·;!ἱῇτ1ε!ειὶΪὲ

ῇ

ΡγΧἱε!ε Μπάκα :: ΜΜΜ: @Με ι1εΐεε;9.€ ΜοίεΒιπτι Ροπωεςηεεεεεω

Ε

Με ΗΜ ἰιιοάοτιιω , επ νίκ πετεε Μπιτ Ρειιιτι Μακη ΗΙε Ξάεω·εεεεη;.

δείἰιιεει·ιιε (ωἱιιΓιηοὸἰ ες! Με ποπ άεΐεπιιτ) ευη πως» ΒάΙἱττ1ε
εϊτιἰετετ:, ντ·ίξιοΒιιά;ιεω ε πιειι·Εβι1ε 'εΙἰεὶατ . Εοει:ετίιη1· σάοτι1π1 · ώ
ΜΜΜ Με νοτιεεεε€ετ , ςιτἰ'ἰἔποιεεἱε:ΜΒ οάοι·ἰΒιιε εαΡιιεΒτἐιιιε;ἰ,;ιΙϋε

εετεϋπιιέι σε! Βε1°ηιιτεκτιεπτε ὶιῖΙτατὶ ε 8.Η]ε ΙιγΩετίεειε Εσ.ίΕσπεε σε
6τ3ι·5.ε.

»

βι

ΕΚ*

'

Δ.

ε

.Ή π

.ε

" - Οτ:ιάδ $ἱ νειωτΙεπωιεε τεΐροΜετε › ροίΤεπτ , ·ιάιΙΙΙ1ιε άΠΒΪἙΪΪΪζ.
ΙΙαἰει-.ιΙΤεΦετεπτ α ίετατιι1π σοτροτἱΒιιε είΒιιΧϊΠε τοτρτιίουΙει ,. ‹1ιιοἔ·
πιω ἰιιὸὶεὶο ίετ:ιε νείὶἱἔᾶπτ ; Παω αεκ Ἐτἱ8ἱάὸειιε ΒεΙἰἀο.εοι·Ρο=
απο ιπεειτιιεεοη(Ηρωεε3 ςιιὶιιδε ἱΡΓοτιιπι $ρἱτἱτιιι1ττι.ιηοτιιιτι·. εο

Ιἱὶβεπτε , πι1:Ιτο Ρἐιιιεἰ0τεε εκρἰτειτἰοιπεε σάοτειτειε ρετεἱΡἱιιπτ,ςιιἐιπι·
εεΙΙ:ιτε. $εά-·8ε ποείρίί , Η Με εοκιτἰιι8ε.τ εέΜειττ ρτο8τεὸἱζ νἱᾶ·,
ϊ

(μια ρειυΙὸ Με τιιίὶἰεἰ Ιιἰτειιπι οΙεπιτεε ρι·πεεΙΐετϋιτ ,. ί:ιήε . ά6ε:επιιιτ, .
·σ.1ιιϊ ίἰετἱ ΡοΠὶτ, νε: απο ττιιιΙτὶΒειΙἰειιε·εΧ. εοτροτε €Χ82.1°Π7 )_ ε1ιιΙιι. 4

τοιιΓρὶεαρ άεετεπιειπο ωἰιιιιαιιτιιτ ;. ΗΜ: ιπιἰΜ-.εοηΡεετε νΜετιιτ ·,ε

πιο11·ρετρετιιο εΕΒιι3πι1 ειπιειικιτε οάοτεε ,. παμε τειιιάξὶι επιίΜξ Ξι Ρο.
$ΗΙΙΙε :Με ΜοΓεΙιο εοι·ρυΐειιΙε , φιειπά1ιι ει1σωεω ω» ΡετεἰΡἰτιιι· ,.

Βἰείἱςιιὶἀε εΠ; ειΙἰςιιΜ 2ιΙηιιεκιώιι Ρειτωετἰεπε εείέ1ιτυέιΒΓεπιτε οοτρο- εε ,_ ειιἱ οἀοτἰε ἰρίἰιιε οτἰ<ὅἰπεττι·ττὶΒιιἰπιυε ;Γ :ια ρϋσἱἐπάε·εοπτἱτιἐετε'·
!
!

¦

ε
ο

ΡοεεβίεωεΙ εττιἰίΐοε ΒειΙὶτιιε.ἀἱΙιΕἰἴιε< εοπίἱίὶετε. εἱτεε..·ἰάετιιὺ εοτρυε.
:ΔΗΜ τ1οιιο είΒιικιι , ΜΗ αυτ. εο:Ιοι·ε5 πω: ἱϊἱᾶἰοτιεζ.

Μ.

ηριιεε; εΧΡἱτατἰοτιεε: ὶὸεἱτεο οάοτετἰΠἱἰτι;ι άλι Ρει·πάει1ετε ΡοΙΤιὰιιτ,,
κἱμἰτιεοτιιπιττιοΙεε ποταΜΠτει· άεετεί:ειτ .. Ιιιὰωὸ`,; Β ` ρεενοε.Πέ:ετ,.
σ.ιιάεο ΪιιΪΡὶεετΙ εοφιιε ·Ξρίιιττι τταπεΙατυπι.Γεειιω. εεεωε εκ. ειΠο.. Πι.
τιΙὶιιτι; Ιοειιιτι π1σ.Χίωιιιπ Γιιετιιττι εΧΡΙτατΞοπιιω:ρετωπη _ ςά:ι(ϊΐιιωπ

ί

ε.τωοΐρ!ιατεπι·,_ ΡετΙ:Με ω: :παμε ωειΙοτΡετΠεο Μ: επι· (ΜοΠω ,.

Ρ

εισΙΙιατεπε. Με.. Ισ.πιι€φ ὶΙΙιι‹ϊ εοττιὶτιιτιιτ :Δ ςμαιιὰ6ςὶἰἰόἐττὶ.οάοτὶε νε

! Βεπιειπἰει. Με. Με ,. ντιάε. Ματ, ὸεΒἱΙἱτατε.. (ιεὲιεε-τεἰρεω ε
ί

εσὶοτ1ΒἱΡει·εἰΡΞτιιι· 5. ι1ιιὸ ΓεεεΙΙὶτ εοτΡιιε , . εκ ειιιο οἀὁἰιεὐἱἐἴὐὰίιἱτ .

¦ δὶ ἰεἱτιιτ.πΗςμείοΙἰιιτι·, ποιιαυτειτι: οιιπιἱα εΪΠἱιιιἰαὶὁ.ΡϊζΟϊθ`1ὲἶ0

: Βει:πηηεπτ3 παμε ε ρτσετει·άισεε τεΙἰδτει: νείΗΘε, εοεέεταεε:Φωι
›

--

-

·

· πιο»

ο
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ΒΜΕ·πατίο Οδραα .
Η
άρπα ΙΙ:Μπι οιιΜΜίίε νΙΙο ρι·οΜΜΕ σ.τ8απιεπτο Γιια!ετιιτ , οοιιίξ:ρ
“`

πρεπε ΜΕ νἰὸετιιι· ίιιΙρΙιιιτεοε ἰΙΙοε επι $ρἰτἰτἰΒιιε ερπιτπἰΙἱοε
_Ιι:;Ιὶτιιε οῷοτειτοε ( απ: απο $ειΙἰΒιιε ὶπιρΙὶεἰτοε , Η ἰωτοτειτι
κάοΙ;απτ) οα:ιιΙτο ςυοάΔω @πιώ ρἰημεἀὶπἱε παω @ως

ι:οΒ:ιέτοπτεε ¦εοτροι·ἰ , οι ε1ιιο ρτοάξετε , απο ὶΙΙσ ρειτὶτοτ τι·ειπ;
ΜΝ .
. ' ;
°
'
Βειιιά. Ηετιε __5ιιΙρβιιτεο.πι, ίεά τεπώ!Πωο.ιιιαε παω οάοι·ωπ
ηιιΒ.Π ιιτωοΓρΙιιεικιω εοτροι·ἰ εἱτειιωΓιιΓπω Παω 8τειιιατἐ: :Μτώττε.

κατ: (Μπι επἱπιΝμιρΒτΒο.ω :ιόοὸ ΒιεἰΙΜἔπε εοττἰρἰ οΒίοι·ιιεαχ. ,
ντ ποπ οριιε ίἱτὶΙΙαιτι 3Βἰ8Π€ ρτοκἰιπἐ εοπτὶτι:ςἱ , ντ 8.εεεπάο.τιιτ ,
- ίεά, ντ απο ΡΙἰτιἰοΙΙΒ.:€‹:αρ. 1ο5.Ι0€111:Ιτ , Μάι· παρκο ',·θέρωρ2°

έ πίαω, ιπιπῇΐι`ιιπηιισ ρ›··ο:ἰ›ια: ίπ «Μα ·υπάει·απφισ ·υι]δω , δ:
Π .:4. εερ.1.7. ά Ρ]:ὐαζοπ·α .4ρι·οκί: φρα!!α:ις· ΜΗ”, :Μια πι.
σἰἰ:: ἐ !υπ8ίπφιο σοπσῇυἰα£ἰεπσ.τ , ·υ£ ΝαρΙ::!πη ιο! ποπ :ΗΜ πιάσω
;οτιτΙτιεοτε εΧΙίϋπιο, τιΞίὶ ῳιὶει ρἱτιἔιιἰε ΙιιιΙἰτιιε εἰτεο..ΝαΡΙιτΙιεω
εοκιΠΒιτ, £1ι1ἱνἱ1ἱὶ8τ1€π1 εοτιτἰ8ετἰτ, ρτοτἰπιιε :ιεεεπάιωτ , ίετρἰτ.
φις ὶ8τιἰε ρα· ΙμιΙὶτιιπι ἰΙΙιιιτι γίε1ιιε ε:ὸ , ντ Μ Νειρ!ιώιιττι ὶρί:ιω ροτ

νεώο.τ, φα ὶηΗαωττιαταὶΒπεπι Μ ΐετιιμιίΠε νΜετιιτ : ςυε:ιιιο.ά
ιτιοάιιτίιΠαιπάεΙεωτεεετιτΗἱιτιὲοκτἰοότειω παμπ: Έιιπιειπεριπ Μ
‹:οΙΙοεεε ἰιιἔτα ο.Ιτετίιιε :ιεεεπιβε εσ.πάεΙατ Η:ιττιπιειπ , ντ ίπ Μπα Βατιιιε
ποτπ!απιάϊίδρατιιεΙπαιττετ, ίΙΙαίτετιιττι εεεειιἀἰτιιτ, Βαιτι.ιτιό.”εοτ

τἰρἱεπτε ίιΩΡΙιιιτε:ιε :ιἴοετιἀετπὶε ΐιιπιἰ ρεττἰειιΙειε, ό. ς_ιιἱΙ›ιιε,ρ.ιτὶτετ
ἱΜετὶοτεερειττἰειιΙ.›επιεεποΙιωτιπ, δε ἀοπιιιττιἰρίιιω ε:4.ιι;Με: @Ιγ
εΒτιἰυπμ, το.:ιτά εεΙετἰτατε , νε ὶιιἘετΙοτ αιπάοΙ:ι νίεΙσ.ιτιιτ ἰἔτι€Μ
πιά Π: τ:ιρετε. $ὶ‹: Οτειιίέφη ( Πί:ιτ τιιεωἰτιἰ) Οτεοτιτίε (ἱοτὶτπΙιἰο
τωτι Κε8ἱε ΗΙὶειπι ἱπαττιἀἰο εΧτἰτιέΙαιπι ΜΒοήειε Ρτοάιππ, απο ειά
ειπε ί:ιετ1θεειτ ατα:ιεα:ίδΠετ εοτοτκιιτιὶπ εεΡἰτε ἀ€ἴετετιε ὰ· Μαὶαὶ ίσ
ετ:τὸἱΙΙὶ;ε;πι Η:ιΡΙιτΙιέ, ειιιοά ρτορτοτεο. ΟεΙειωι Μεάαιε έ Οτ.αεείε
ὰἱ6ὶιιω νρ1ιιιιτ. Ετ ί:ιπέ νειροτοπι ΝιρϋτΙιιεἰαεὶΙΗιτιὲἰιιίὶειτιπιατἱ ,
που ΪεπιεΙεΙὶε;ιο ρετίειιΙο ὸὶἀἱεἰωιιε; αιπι σέπια Μετσώεπτεε ὶτι
Ϊ φαω, Μάο Νειρ!ιτΜ ρτοωατιατ;,ειιτἰπ ριιτευπα, οι ςιιο αιμα

έΙΩι)1ευήτιι:ΝαρΙιτΙιιερετιτιὶίὶει, άεΐοεπάεπτεε, ειΠφιίά ἰτι&:ιιι
καιω, Ιιιιπ6τι,_Ιὶεὲτὶπ Ιατοτπά ὰἱΙἱσεπτετ εΙ:ιιιίιιπτ,_ ἰιιειιΙὶΙΪειιτ.,

ἱπεςιιὸἱο ροτὶοτε ;' ν:ιροτε ΜΗεετ οείΪΙεττιτἰπιο.ε ίαΒειωτε ,με ηπα

πα:;Πξ σΡε ίιιιτιιιπι οι Ιειτετιιἐ ετυπιρετε, α: @πιω οκτἰπεπιιιτιιτ,
?μβςτεθ ἰἔοἰειιΙἰε τ.ιιιτι. ίτιπιο εΧἱΙἰεπτἰΒιιε., δ: νερού Ν.:ιριιιτΙιεΕ
;ΘιιιιτιΞΠἰε: τετιτοςιιεἰιτιρεταετιιρΞεοκριιτεο Ηε.πιιτισ. , τα Μπι
.ωςκΡ!950Ω©φ ίςε8οςειπιἰτπτετιιτδ δε ση, ςιι::ερη;οοὶττιπι.ἰ
ΨΒ?·ω π

Πο ΡΙαπικια @Πωσ .
5329
@ως ω: τοᾶἰιω ἀὶ5ῇοοτοτ. Φερι·ορτοι·
·
· ωιιτὶἱιε
- οροταπτιιι·3
.
εμέ
ῆοοοιιΙσ ρΙαπο οκοἰρἰοιιτοε $σΠε τ:ιάιιικη , ιΙΙιιπμσ :ιΙιιιά ίσοοιιΙιιπι
ἰπτσηιιοπτ, οι: ε1ιισ ὶιιριιτοιιισ τοΒοάιτστ: ΝΜιιφιο οσστι8ιτ :Πί

σιιεισάσ Με απο σΒΓοκιω·ο ασιαεφτασε. κιμπω ει!τσοιισιτσε Μο·
8ἰστ:ι, οεσοστο μι· ΕοιιοΗτοπι ίο!ιε τειάιο : Ναι Με Μακη Ριι
τοσε ,Ι οκ σιιιΒιιε ηπα Μία σωστο: :ιάωι!Έειω Ιιεισοτο ΝαρΙ;ι·τΙι;ιω,
οοκιΙὶειτ οκ Ϊ2Ιἱτ1ἱε ΓσστἱΒιιε ΗειΙΙα 5:ασιπιιτι. , νΒὶ σροτειτϋ , νε σάκο.

:Βἱεἰοπτἱιιπι ρτοἔιιπὸὶτατοω οσι:τιωστιθτοιπ: , Πι οοειὶ€π1ὶττιι11τ Με.
κιιἱιιοαε £ιοοε, Μο τ:ιττιοπ νΠσν:ιροτιιω ὶποοκιὰἱσ.
Θεσσ. Νσπ Ιοιιδο ὰ ρτοσπσϋὶτειτο ΜΜΕ ΜΐοτΞστοπι Ρυτά ραττοπι

τορΙοταπι ἰιιὶίῖο`ναρστἰΜε ΠΠε ρίπειιΠπιε , σοὶ ίιισὶτοὶ Πετσττιέἱ οικοτ
άοίοοικοε εεπτοἰπιροτιι οιαιροι·ιιιιο·._ Οωτοτὶιπιίἰ πορ!ιτσοε έιιττειε
ε!ἰσιιστ ασια Μπ.τειστοε εάωστά.οαΜοΙσ. ιιοοοιισ:ιτ, σΒίοτικιτυπι
ο!ὶ ἰΠἱιιε ιιτάστοιΜπ :ιςιιἐ ει!ὶςιι:ιιιτο ἀΞιιτἱὶιε ροτίουοτατο , σιιὲπι
]έο

Η ἰιι ίἰοοσ νειίοοειάοππ περ1ιτΙιω φ1:411όταε ἰηοοηάειτυτ· :- Μ σιισά
ΕστωΙΐο οιάσιιοπάιισι :1Ης·ιΠε μποτ πομπο οοΒἰὸοστ1 , πιο ίυ1ρΒιιτοσε
μιττΙοιιΙα τστσίωοἱιτιροτιι :ι8ὶτοιιειιι·, & παρΜΜπι οἰτἰἱιε @Με
ιι:ιστ;-- Επι Πωσ :πιεση ν:ιίο Μή! Ρι·σΜΒοτε Αε :ηιιαιιοποσπι

ρΙοοΗτιπ 8ιια::ιπιωίσπατωτίπω ιιἰίἰ τοπιιὶΙἱἱωειπι ρ:ιττ'οπι , σπα
· πκτ8ἰτιιτ ρω πιάσω 81°8ΜἱΕπτἱ8 ΓΡοοἱΗοεο . Αη ίάοὸ ὸ.ὶα σκιά,
εμε ΓιιΒἱοδτα αερα Πιο Ιᾶ·ἱ8στο Μάτσο σσι:ΗΕρειτο- ίιιΙΡΙιιιτοαε_

ρεετὶοιιΙεε πε.ΡΙιτΜε ΗΜ μ·σιάωαε , φα στοσ.το:οα Ιεισἔιιἰάἰὶιε
ειεςιτοπτυ:2

·

ο '

ο

-

-

-

Παικ!.°ΗΞε εΠιιό ειά:ιο&ο ίπ αι·τΞθοΙσΠε ῖΒιιὶΒιιε, σιιί Πι εισιιἱε
εσπΒέει·επτ, σΒΓοτιισ.τιιιτι ,ονἱἀοΙὶοοτ οσε επιρΙΙστο Ηειωτκι:'ὶ οσΙΙιμ
ατο; ρξοτιεσςμιο εικοσι οι ΝειρΙιτΙ:ει, 5ιιΙΡὶιι1το,δε£€τἔΡ:1τ8ι1τι1τ`

Νστι οο8θετησ σιι$σοπι :ιΙἱσιιἱἀ Ορτἱοἱ ΡΙ1-ωσσιτιοώ ὶπτοτεοἀοτο ; Ψήφ
οειιπποει, σιιεοΙιιοοστ, δε τισέειι πιάστε ειρρει·οητ , σώσω Ηπα-ε
«Μ», &τοπτιστε πκιιστοιπ ἱπ σοι.ιΙο ἴιιὶὶττια8ἰιιοω ὶωΡυἰιιπυπτ,ςιτ:ὶπτ

" νἰοἰσει , Ιιιιἱυἴπιο‹ϋ νοτὸ ὶ8τιὶιιπι πττἰίἰοἱοίε ίρο&ειοιιΙα Π: εν.εμιΕε οΧΙιίε
βουτια· ησάιι, δ: Ξι ΓροᾶιιτστἰΒιιε :ισίιιιπ , ὶάεἱτςο ΠΠ τηὶτιιπι Ε
επιρΙἱστ ΗσωπισνΞσοοτμ:: Ρϊᾶϊ€ϊφ12π1€1ιιοάεἀ ἴροἀατπἰΙΙΜ σαι-ο

108 που ίοΙω·ειάη άιτο6ὶι > ίοά οτἱειτο :ισ εφέ τοΗο›ϋ νοσἱμπτ , 8ο
Μα19τοπι @σε ΓροοΕοισάσ .σε11Π ι·οτΞπε'ὶ ρὶσ8ιιστ . Πο τοπικα ν·οτέ

Β:ιωισεω ιρίειπι σ.ιιδοι·ι οκιΙΗιπο, ι:ειΙστο ίοΙΙΙοοι: ιιοοοιιΠ Γυ!ρΙιιιι·Ξε
εισιι:ιετι νειρστοπι ίσΙιιτει ωἱἴοοτιιι· στΜπιροηήβω ἰΞηἱςηΗε , δε?

πΜΡΒοτΒΩΙΏωαβΪἔΒΠἱτΒϊ; 8όοσηιιο αυτ: σοφιοοιικ :στη οοΙοι·Ιτου
ειισΙετο Πο ροησιίἱ:: οκΠιοστοεΞεὅτιἰοιιΙ1 , άΠ;τίϋιε @σπιτια Μπιτ, σιιιι0

·

ίσω

Ώ.30

Όφξα·τατίο Οδΐααα.

ίοκηποω ε:: :ιερή οεεΞΡἰετιε. Βὶε πιεπιἰτιἱ ωεΙεεἰίΐε ερω'1 5,ΑφΣ
Βτοίἰιιπιἰιπ ε:ιΡ.3. ΕετΙεΙΜΗΜ ίστω.:.δαραααΜπα ·υΜεωα: Μ·
_ ἑ|ἰσι·ἰ -, ω: αααα ;#αβ βααυκαταπ Ήβία8ιιατ ίπσΜέία; βαΜ9· ἔσω:
α·ατίο ΐ,ΙΙ82έαΜ ·υΜ·παα: , ·αιω‹ἰ ΜπασΜέ πάσα 8ἰο!›ἰ αααα›·α:α
/?αυπα σσαβιωαπ2 ,°(94·υ:ἰιι2ἰ αὐ αααί: α:σφέα ά·α ·υσα:ΜΜπα: α·

ἄἰαἰαἰ: απίοΜ:α: ο·υπαα?:_βααπ , ?ίπ π:: νία:ατα:· αμα πω; εσπία.νΦ
τἰασεααἰα , με αα.η/Φ.· . @ΜΗ που ἰπιπιοὁἰεα :ηπα ίπ πιιι811υπι
@και ΜΜΜ. Βιιιτιπιεπι εκεἰτο;τ :ιτηρ!ἰστοττι , ιιοιι νἱὸετιιτ :ιβίοπι1ιτι
Μου ·εοπτΞι18·ετε , ·νΙ›ἱ εοι1Πο.ετατ Μ σ.ς1ιάε πιειτετὶε ΏΜ απιιωετιε
α -εκΡτοΧἰτιιοπ1ἰῳιἰὰ,τμιοεΠιι ·νεροι·ειπται·είεεπε :ιυ8ε:ιτ $ιιιιιιιαι_,
:ιὸοοφιε δε Π:ιπιωαπι .

Μο.ιιτ. `Νοτι·ώ :€Μιεε ἀοέἰτὶτιἔ :ιΙἱετιιιπι Κ! , ηιιοά :πε εΠςιιιιπδο
.αιτιἰειιε .πποηιάτ, ·α:ιιττι ἰιιίῖἱ1ἴεπιΙετετεεὶπ ίοιπ:ιε:ε εΧοοτΙιιἱ μα! ΜΗ:
Ιὶεἰιιπι πείσω ς1ιιοά εκεἰταηόιιω . Μοιι66:ιτ , Ξιηιι:ιω, νΒΙ Έστ
ιπικ Ήια211Πε ·νἰτἔἰε ἰη ίαίεἰσιἱΙοε·εοΙ1ὶσ:ιτἱε ἱτ:ι ρτοΙ›ὲ ὶωτι ἰικαΙιιετἱτ,
νε ρο.ιτΙο εταίῖἱοταΙἱἔπ:ι .ἱιτιιΗἰττετιὸε° ια, -ςοηΓυΜιιε :ιεεΞάετε ὶΙι:ι·‹:
Με ΜΜΜ: νε1-ωω , Με Ρετιἰτἱιε :ιήάειτΠε ,ΜΙ πκόΙο·9ιιοδπω 1110
ιὶο ίε ΙππΒετε; ε1ι1ἰ:ι νἰτἰἀὶ:ι ωι1Ιτο Ιπιιωοτε:1ύρεωεταπεο :ιΒυιιὸαιιτ,

τιιεεΗαττιττιἔω ρει·εωποπτι πι1τήιιπτ , ΙΜ ρτἱἰιε ἰπ Βιιτιιιω θεέ Παω
πιέὶ ἴσΙυιιπτυτ; ιιτΜει εἰτἰίἰἱπιέ ι1ιιΙδεω εοπ1ΒιιτιιΜιιτ, Ετό ποπ τω:

αιτιπΡΙο. Π:ιτητησ. ΐοτΡΞτ Ρετ οτιιτιἰεΙατετμτιιἰιιτετιιαΙΙα ( απο 8ε_Πὲι`πι
πιει ε:: Ρτιιικιτιιω εοη€ετὶε ειίΐυτεεω , ντ ὸἰεεΒαπιιιε , ιπὶποτ εἡ
ώ , ςιικ ο:: ίὶιτττιειιτὶε εΧεἰτειτιπ , ςιιαττιιιἱε εετὶοτἰἱτ) :ιτςιιεεε.ἐ
ΙοτὶενεΙιεπιειιτἰε. τιἱπιἰει ειΙἱοεΙετετεε ε1ικιΠ ἱι1 ττιετε.ΙΙΙταττι Μειίΐειάι
εοιιΗιιτ,·ιιΙὶοε ἱιιαςιιιιΙἰτετ @καμιά . Απ; Η πει εΧίἱεεειτει ΕΜ Ε<έπει,
ντ :ιάΙιιιε αΙηι1έάτεάιιικΙα Ιιυπιοτἰε -: Πειππωεω 3 φαω ἰτι :ιτ
άέτιτὶ ἱεπι ;Έοπιειεε ἰαεὶΙὲ·εοτιεἱρὶι1ι1τ, τιτηρΪἰίἱεατπτ ν:1ΡοτείιιΙΡΒιι
τείε ΡιιττἰεπΙἱεΡαπἱἱίὶο, ἱτει τα παρε .ταιτιμεὶτὸ ειΒίσπιειτιτυτ, :ικ

ςικτ απο· €ί·ΐοτετα Πτ.·ἰ8πἰει1Ιοτιιω νεΙιειπετιτΙ:ι Σι νεΡοτε αιι1υε·ο
@ΜΒΜ ., ·ντ_Ιειιτἱὺε εκεο6Η Ισ.τετεε Μ ωςι1εωεπι ἀιπὶτὶεω ίο- ·
Πόαπιιτ , Ηειωτικὶ ωἰτἱφτε ντιΞικτίοε Ἐοι·ιιερἰε τεεεΠιιε ρετπτεαπτο.
Ετ Βιιι€ ιτιιιΙαιίυπτ, ·ςΙιιἰΒιιε Γυειάετιιτ :ιά ΈΙ:ιτπωσ.πι οριιε εΠε Ιππ
πιοτε; ·ιιε·.ιτιΙἰΑι·ἱβοτεΙἰ ετεὸὶπιιιε ΠΒ.ό.ε ειόπύτ. Μάτ. πιστα. 34.

Πίπα Α:ἰ2απἰαα: ίαΜα ϊσοπῇαἰα αΙρο?!οπία:ί: __[ακααι @Μάσα
ίαα#δ·1αα8απαππ , σα· απο ·ααίέσω καψω @Με ποπ μπ2ρέιαι· -,

απ» ··υεϋπ)Μεσ ·£Ϊσ_/ὶ4Ρετ-7ώ7828ἰ£α% -, άα_/?αταπα2αι· . Η ε:ιτμάεΉε
ετὶτιπι 8εΙιιαττώε, σε ςιιἰΒιιε :ποπ :ιάεὸ εηστπάΙἑ, Ποια ο:: .ἱἰἔτιἰ8,

Πειωπιει ·εοιιίιιτ8ὶτ, μορε εΠγόΙιώιιωιηώσεω οΒΐοιν
› -

'·

π8.πιιιε

Βο πιω”
Γιέωσ ..
23 1·
ιιΞιτπι18 ; πια :Μαιο οΧτεπιιιιιιιτ ἰπ πριι:οιτι·,-. φιἱοΐπ οΒΙΒιπτο @το

ὸἱιιἱὸοπάο νἱπιπ ΠΜ επικών: ειι:ιοιιτιιε ἰτι οιιπο.ιιιιι.νειροι· οιιπι1επιειι
Πε οτιιπιρεπε: Η τ:ιιποπ. οκιΙΙα Ηὲιπιπιἑ`:ἱεποπι·ροτοτο·οιιἱε νοΙιιοτιτ·,

ιπιιΙτο ί:ιειΠπεδαπιποποοεπάίτατ ι::ι.πάοΙ:ι ἱπιιπἰίἴιι ἰπΒαιπτπαπι ποπ.
ρι·οοο οΙΙγεΙιπἱιιιπ ,ή ία! νειίίιο πριοεπι ,ι ιπιιποίιιρι·:ι. ιιριεοπι-ιρίιιιπ,

Η Η.ιπιπι:ι ποπ Ημιίιιιοτ ; :μια ριορἐ οΙΙγειιπιιιπι 1ιιιπιοι· τοπ·οιε Επι·

τιοιιΙιε ροτιπἱΩιιὲ ποπόιιιιι ο πι πάσο ιιτιοπιιπτιιε , Ποια ιπ ρι·οει·εΙΐιι;
οι: οοποορτσ εσ.Ιοι·ο τετιπιτεπι πιιιἰοιοπι. ίπε! απ; :ισ ρτοἰπεἱο ιπ _ σαπ-Δ
άεΙ:ιε πεοοπιιοπάειε οΙΙιςσΙιπἰιιπι ίοπἔοοἰΙἰἰιε ιπϋπιι:ιτ Πειιππιαε;ιΡεκ , νοἱ·

πιοιοτ 60: νίε ὶἔπἱειιΙοιιιτπ ; πιιἱρροοιιι ιπἰπἱιε; πο.πὰῖιιἶίὲοιπιιπιοτο
οοπἰοεπτιιτ , οιιο.πάο Με θα νιι1ό.ε :ειπε ;_ πο; ςιι:ιτιάο ποπεΙππι _ ΜΕ.
Ειπε ειττοπιι:ιτιιε . Ηἰπο ἰἔπὶε, οιιοπι Κοιιοι·οοι·ϋ ν.οοπιιι:τ, ξιωπιιιιο.

ίἱιπιιε , παπι τορετοιιίΐ:ι Η1πιπιει δ. Έιιτπἰ Έοτπια· Κα τοΠὸᾶἱτιιτ~ ,ο π·

προι: ἰρίὶιιε Πειπιτποε πω” ἰποοτριιε ἀἰίἴοΙιιοπἀιιιπ . Οπιπιπέιτιιτ·
Μ ποππε: Π:ιιπιπ:ε πρεπε , νοι ιιιιτποιο ΐ:ιιιε ιιττοπιιπτο 1εωωωπ

.πιιποἰίεπιιτιιτὶεπἰοιι ι, πιτιπιίοΗ:ιιιπ νιάετιιτ :κι Πιιτιιιπαπι.τεοιιἰι·ἱ
Ιιιιπιοτοπι νιοαΙοτιε άιΠοΙιιοιΙοιιι .. Ρι·οοτει·οο· , ' νε · απτο ·ιπο ·ε!ιοετοι
ιπειπιπι , :ιπιοΙιοτ Π:ιπιπια ει: Πἔπἰε , ε1ιιΞιπι . επιτειι·οοπιοιιε επειτα

τιιι· , ,οιιιο. ΡΙιιε Ιιιιπιοτἱε ιπ @πο ὶπείὶ ,_ οιιιὶιπ ἰπ ι:ειτοοπο κ. Ηἰε πω
ιποπ οποοπιιπι πιιρΙεκ @Με άιίπποποπάιιπι :Πι πώ. ίοἰΙἱοετ · πω;
Ρι·ππεροΠΠ:ιπιπιαπι οΧι:ιπά.ιε πι ἔσω τοΙι&Ξε , πι; νετὸ τω Ι.ϋπο-4
:μπι $τε.επιεπωιομικ οιιπιιιππιοιο ι8πο εοιποιιπ ιπειρΞεο;ιπτ,ίΐιΡει
ιιιιο6ιέπ Μαιο ρι·οπΕΒιι:π-:ίϊιπτ , πιο εοπΠ28ιαιτοπτι πάω ν: νικ - :ιπ

οιιιἀ`ρισει:οι· Ιιιιπιοιοιπ ειιιιιοιιτπ τοάιιπάαπτοπι.οκριι·αιιοππτ : Ηἰ ειι-.
τσιπ Ροίιοι·ιοτο Ιοτο τοι:επΠτιςσ.τοοπεο, Πο.οοεπΠοκτιιπιιΙοπτιιτ·
Παω, πι:ιιοι·οιπ ι·εάάιιπι:·Ππιππιπιπ·, οιιθ.πιιΠι.ρι·ιοτεεΝιιπυροπιιι
Ιοπ8Ξ: ιποιοτικορἰἐ`ίιιΙριιιιτοετιιπι :ριιττἱοιιΙειιιιπ›, Ιπιπιοπο -, _ 8: 5ο

ΙΙππι νοΙο.ι:ιΙιιιπι τείατι ίιιπτ ρτοε Με , ο παω ίιιοίἰἀοπε Π5.ιπιπσ.;τεΙι
ουκ : οι·οοιοτοει απο πω"αι-πιιω.ωπιπ·επετιπωιο οο1 ·ιεπἰειι
Ιοιιππ
ιπιιΜτιιάιποπι
νεπεπιεπτιοι·
ιπ Ιο
ω .ι:18.ιιίο
) επι-παο ποσοπτιοτ
;. ι·:& ,ιταειφίϊαπο(πιακιπι€
Α
επτά; . πωπω ἰπ Ι.Μι:ι.πτΙιι·ιιοο , ο Γει1 οιιι·Βοπο ίοΙΤι1πίπο π:1ιππο
@μετά ίιιπττΗοΠοποιηιιι πι Νοιιᾶ·ΖοιιιοΙἐ Ιιγοιιιόιιιπτ ειππο η96,
νι: ἱπιΒὶφὶοΝπιιτἰοο οπο· μια 7: Βοοειποι·ιο·.πωπτ. Υείρετι ,
ἰπςιιἰιιπτ.,, ει: ἀὶᾶἱε επιποπιοιιο·ΙιιοπΙαιωιπ ιεποπι πωπω , ειιιι

ομιάετιιιτι:ιοπιιπι πωπω ρωωιτ, _ (οι :ιο - ιπίοιτιιπἰο ποοιε ποπ
οιιιτι:οοπιιισιπαπι ι οιι:ιπάοςιι.ιάσπιιωΙοτ πα- ποπ ιτποιοο:ιι: 3

εοπωιιιπιέ· πιιοετοου.ιπαε χ' οπο ιΙΙιιιπ πιιιιτο τοπιροτο απο
ιοπιιιε

232
°·

-"-;'(.9ικεί':

°· ε ··

ῦωὶΝξτἱο Οι':?αιδα;

-

πε 3°`Ρτορ€ετώ · οοιι&ι1επιιι εε·πίπιωπε 5 ·νεοπωεο·ιπππω Με
αιωξηςιηι οΜιωει·ξωπε 2$5τειτπιιι ἰΙΙπιιι ε:ιΙοι·εω ἱιιττἔι πεόεε Με

ιιιειι&πιιι; Βε Πτιεπι|ι-εοπ

ιπιπεεπΒιτπιιι ΙιιΙει·εε ο!ι ιεεερτπιιι εε

Ιοι·ειιι.- Εεε! τειιάειιι οπωω ε!! ποϋίε ιιι:ιΒιιιι νεπί8ο, νιιι ειιιιιεπι

ιιι:ιιοτ,- ηππιιι εΙτετἰ , ειπσ.ιιι ρτἰιιιπιιι ἀεριιεΒειιόἱιιιπεὶιι ειποό:ιπι,
επι αμε ετα , ςπἱςπε ρι·ορτει·επ τιιο.8ιε οΗΐεπάεΒ:ιτπτ; παμε ετιεπι
πι ιιοΜεάφτεπειιπΙωπε ιιια·ι.έιιιιιιι ιιιικιετεεειιι οΒοτὶτἰ , Πε νε, πιά
τοϋπίποτεεετει·ιτ, ει: Με επΝΕΙιπεάεΠΠειιτεε ριιπιππι επιιιιτιππι
Μπιτ 5 ὸεἱιιἀεἱπιιπειιι; πιά νετὸἱειιπειιι πρετιεπ:ιτ , ιιιιιιιιι

άεΙιειπέο εοι·τερεπε εοιιεἱόἰε ειιτιι πιιιΒιιο ΙΙ:ερΞεπ [πρωι ιιίπειιι . Βι
ιιπιε τιΡεττἰε , οιιιιιιεε Με Μεσα ίπίπιπε τείεάιι φωςπε ιιο!ιιε επι
Με ΙιοίΒε ειπε Με: , επιιι Γ:ι.Ιιιτιε οεεε.Ποιιεπι :ιττπΙίε . διο ΠΠ .

Νειιπε πιιι·πιιι ·νΜε:ιτιιτ Ιιπἱπίπιοάι εκριπιτΙοιιεε ίπΙρΙιπτε:ιε ει: Π
τ!ισ.ιιτΒτεεε εάεὸ ΜΙΤ:: ιιοιάσ.ε; δειπιάειιι ιιιπΙτ:ι (Με , ηπα νι ἱεπἱε
ἰιι Έπτιιπιιι Μπα πω: αιοσειιτ , εΙἱοεἱππαιιτ , ρω ίιιΙρ πωπω δε δει
Επιιι ν:ιήετιιτε. Νπρεπιπιε επάιπὶ Γπεόειιτειιι, ει: τ!ιπτε δε δεο
εΙιετο Ρωωεπ ίπιτιπιιι ιιΡμιτπε ΓεΙπτετετιιΙῇε Με, επι ι·Ιιεπιπ:ιτε
!ειΒοτειιτ ; παπι πιά πι ιιίρετει.ιτι :ιττειιο.ιιι είεΠιιιιιτ ει: εειριτε Μποστ ,
ΗΙπιπε :ιά!ιατει:, ιιἰίἱπΙἱειπἰὸεπιιι Τριτίτπ, ειπεπι όπειιιιπε,Ιημτπι
τπτ, πιώ εάπειτπτωιτι ιιιπΙτιε ΕεΙε8πιειτὶε, ηπα ΜΜΜ ριιείετἱ
Μπιτ , επιιι εοτπιιι ροτἰΠὶιιι:ι ρειι·εΐιι νειιιι·ιεπΙππι ὸεΓεειιὸειτ _.- 5ὶε
δειιόιιτπεΙιε , επτΙιοτε ΒιοίεοήάεΙίΒ.5. αι . 8 ι. @βια ασκ αφ”
922 , κιιίιισ:·|ι2: ·υσ:::·εω 2ιι!ϋπ , παρω μι·

Μια Μάικ _ Ετ Βάι:

ιιιεΙε8ΗΤε 5πΙρΙιπιὶε εοιιιτιιπιιἰε ίπίδιπ Γπτὸὶτετειιιεπτετἰ , Μπετ
€ἰεοε πωπω , ΡιιτπΙγτιεοε ιππειι·ί , Ρ:ιτοιιγΓιτιο ΕΡὶΙερτἰεο άετειι
τω πωπω ίπιτιο ἴπΙρΙιπτἱε επιιι ΜΜΜ, Πγι·ειεε, δωΙΐέ «πω,

επΠοεε & ειιιιιεεερειιτε , ειπε ίπΙΡΙιπτΙ ειπάΜε τειιιτππι πιγττἰ ἔσ
Ιϋε, δι ΙπιεΙΙΙο .

-

Βιιιιά. @πι πάώεδιΒγεορΙιππιτεε $πΙρΙιπτἰε Έπιιιο ίεεἱειιι ἀε
εοΙοτειτε , παμε πόώτο ρεΙεεε εοιιιΒπίπτ Βιιιιο σε ιιι;ιειΙειιτπιτι πιει»
:ΜΒ $εά φαι ω Ε Περτἱεοε ιιττιιιετ, Ιεει (Ξει8ετειιι (νοεπιιιπε

5πεεἱιιππι ιιι€τπιπι ) πο πιάστε ΟοιιιΜεΙΙΒπε οριτπΙιιτι ; ΑρπΙεἰπε
νετὸ, πι ΑροΙο°8ὶεὶ ρτορε πιω. ,τιοτειιὶτ Ιιπἰπε ίπΠἰτιι ειφΙοι·ετοσ

ίετποε νειιιιΙεε πι ίσιο εκροϋτοεπιπω ΕρἱΙερἱἱιε ρει·οιιγίπιπιιι ἱιιεπι·.
τετειιτ , ασκ ίιπ·επ_|π.σ 6'α8α:ε: |αρί: , π:: κεριά Ρ&]/ι·ο: Ι:8ο, χω!.
αὐτὸ (9 _/«Μέ Μπι· :κούπα εΑφ!οτ:2 ; :πωσ-πάστα σώσω ίπ να·
:κι Μι): «κήπο [Μί:α:σω , απ: :κούπα ·υσκε!έπω ωφσύσπ:αυ· σ

@κι ίοττεΠε. πιοι·ΒιεοιπιτπιΠε :επί-α . ε!! τεππίε 6: νειροτοίο.
611182·
π ι
(ΙΜ
Ρ

ν;

Βε Ρπωιωα @·Γιακυ.

133»

@τα ιιιιιτειιο. ΐαΒασ ααα ε6ιειπαιιι τοταιι:ιοιιιι ιιειαοίαιιιι εαιιιι;
Ρει·ααάειιε , @οι ετια.ιιι·ρααΙο-ροΗ ιιαΙΙο ίει·ε ιεΙιὁὶο ίαινοίιιΒιο ω.
εατιται·, νι: μεσω: 8ειιιιειτο Μια. ΜειιΙιο!ιο. π.μιτ. μαι. ι. ι;;ιρ.6. ;
Μεοειαε αι ιιιοταιιι·εκείταται· :ια ε:οαι:ιιι ίαιιιο , δε ιιιιιιι: €οιιτιΡιι: εε
ι·οοι·ααι,ιιαιιωΜΠο άιίι:αιιιται·. · ο
~·
.
οιιια.- Ηοσ ει:ι:ιιιι ΙιαΙιετ ειιιίάειιι βα8;ιτα: Έαιιια8, ιααοει Κα·
Ρειιτε·ε ίιια:ιτε οοιιίεταιθ, ·οιαιιοΐοικ ίειένικα ειπα Βιται;ιιιιιι: ααα”

ιιιιιικ·ε ιι:ιοετο: Νιαιιιαετ :ιαι;ειιιιιι- ΤΙιειαειειε ω αε·αιαάα :ιιιιιιι:ι
ια νεαοα:ιτα ίαιαιτιοιιιααι ραιιαιαιτ ει: οιταιτιιιιε , αι οιιοαιοριιε
Ιειιιάσ.τ ΝιεεΙΙ:ιαι , ΒιιΙριιαι, 8εΒιι:απισιι: .παμε ειιιΑιι:ιτοΙιιιααιι

τι: ιιιιαιιιοα· ίιιαιτααιρΙαιαιιιιιπι· .να1οιιιαααΠιε ουσια πε Μαιο
παρε Με”. άερα.ΐτειιιι:ατ . 5ιιιιΙΙιτει· ΡειΠμιιιιε και το ταιιίαΐ Π» Μια
· 3ι;. πιτ σιωμιι αι.ιιιιιιέ ώ νε·τιιιιε ιιοιτειιξἱε ιιετοιε δι ατοοιιιαι αοπ
ό;ιΒιιε ιαΐείιαε) ρω» σαἰπσεκ , μι. /τώ'ίσα!ω 41% @Ω εκβά

θιι: μα· ὑσι·:ἰ οπιπ:|ρσιιίιιω συω&αταπ: Μέσκου: (οεί:·ρ!ατίαιιι.ε ω·
:ί!2;·ί2 ; & ροΙΙιμιαεει . Ναῇ·Ξ 9/:09αι9 ρ›·ούιύσατιο·-ι / :ανια ανω

,πυκνά ωιιαα παπι ) Μπακ:: οι 8αα›Ιιακ Ιαι·οκάαιι. $ινικαιι
ίαΠιια οιιιιιια Μπι: ιιιίεάει ιιιιιιιιιια:ι Ρώσο ααα Οιιιά2ι.ιιιιε Μ. 7.

ει: ν:ιι·ιετ.ι:;ιρ. 3ο. Ρειιτι:ιε ναιιΡεο, (μια: νοΙαετιει !Ητι οιιΒιι:αΙοαιε-ι
ειειιάττιε , Μ. νι ίιιιι·ιαιτι ίειιτι:ιιιτ,_Μαίο:ιε , Αιπιιι6::ιε , 5οοτριοτιεε ,

8Ιιαοαο-αιιιιιι:ιΙιο. 6.οιι:ιο ειιρεΙΙεε, νι ιιοτιιιιιτ ΑΙάιοιιαάιιεαο ιαα=εια
ἔτι ΡτοΙ68οαιοιιιε :ιό Ητιειιι ριιε. ι ο.
.·
_'
- ο
ο οΜ2ιαι·. Ε8ο οιιοοιιι: Ρεαιιαι:ατιιεοιιιΒιιΜιαπι κατι τοπιο Μαιο
ίαΞεταε :ιοικοαι τιιαιτὸ ατττιαε, ιιαὲαι Ποιιια θειαιιιαιιι ιιιιτἐ άι·
ρεατοε :ιιιαίιιιια ιΠοε ω Εα8:ιιιι ειιιι8ειτ, Ποια ραΙιεοε Μο: εκπιπ
τεε ακα, Π. Μιιο.Ιάο επ:αιιιιαε ΜετιιοτιιΒιιοοιιτ. 2-.ιιααι.9 3_ι αυτ ναο

αιτιιιιι ναααΙοε οι ριιοτιοαε ρεάι1ιαε, εατοοιιιιιαε :ιτάειιτιοιιε αποσα
τα ίαΠιτα ειιεεειιτ ιιιαιεε, πανι ιιΙιδειιι€ειιιτ,ι νι ιάειιι Μιασ.1άαε ισα
ΡΙΚ εειιτ.ι.τια.π.
ν
ο
Πειιιά; Ματσε Έιι€ατι, & Ϊτιιεεε :ιαιιειΠιε εισαάιιε ειιίΕοεατι, ιαιιιια

αιμα Ηειιιατιτιε, :ιατ Μνι:ιαιι Μια, α1ιοα:ιιιιιο ειαιάειιι αικα
αι, ίεάτιοτι ιιιαιοτειιι όια·ια;ι Ηάοαι.εάαιΒιιι , ο.αΞιιιιι (ῖειιιιιΙΙο [αιτο
ιιο.ιάο ια δρααΙο Ιειριάαιιι. ιιι).2. με. ι 3 ι. ίειιΕπ·ιιτι, ει: Μιι€ιι€το
παο, ρταιιιε :ιτάοατιοαεροτάοιαίιε ειιιΒιι!.οε ιιιιιτέι:ο ίαιιιααι εκει
και , ε1.αο ίαοαιιται·· ιιιοτειιιοἔε ια άι άοιιιο, (μια οοιιιιιε νιά6ται:
εοτιιιετο , οαοιιιτιιιοιο Ιαιιτοιισε ροίιιιισειιιαι οοιιαια·Βοιαι ιιαιριαιιτ,

άοιιιιιιιιε Γααιειιτιοαε :· Νοεοταιιι &Μιέςιιε·το) &·ίαιιβασαοαιιάα
@Μα εκανε ειιΙΙι€α Και ιιιοεαΙιοιισ.ιιιιο νίοε Ειοε Μαιο : ουσια

@_

Μακη

23%

· θι]]Σκαιε2ο Οδι'ακα'.

ΞΜπράιιωπεςιιο τίπιεο,ΙιοττΞΒΞΠα Μα πιοιιΩτει, Φ12€”ἱι1/:ΒὅἱΒΠ$

πΡΡατετε: Ρο.Βιι12.πτυτ· ειΙὶριιιϊ,_ ίἱ_‹1ιιἰε.Μ€.ἔηετἱε. ριιΙπειτώ ρτιιιιίε·
ἰτιίρςτἔμτ;_ πιοάδιαβΠπτ;Πτε οτιιιιπ ΡτωίΗΒἔυε ;_ τυπο επἰπι νετἱἱιε
Μἔτιςε_Ι.;τΙιοὸπιτιοι1 ,_ φα Μαριε. Μωαβ, νοεμι:ετιιτ·, @Μαι
Ι1ρςνρεώιιΙαάοτιππιδυεε·ίΤεπιθιι8:ιτεε , ειιιιιε ίιιίδω ασκοπα ία
ΒατἰΕοτΙιῇΒ€Ξιτ ,_ (μή ζειττςρτἰτἰω τεπιετὁ- ρςοτιιιιιεἰαιιτ: ἰειἶπιἱτιαε ,
ςμο.ε ΙιγΗςι·ιαε Ρ:σ.Πϊοπεειϊιμπάυτιμ & οι ιιιοειιΙὶ Οο.89.τιε Βιωσ

Ιριιειπιετι :ιεςίρίιωτ ._ ΡειεΙΙΙοτοε ειιιι·οε. ΡιπιεΒεο ΡΠοίο ΙἰΒ.24.‹:ο.ρ.8 ω!
δρ.αἱἱἑτει1£ίΙμτιἱρετιιιτιαεεετιΓεπι ία8:ιτε ΓετΡετι1έεε;. εεττἐ σε. Ιωά
Εοτρ ἰιιωιιπι_ιπ-ΡεΙὶε ίαΙιιται·ειτι εΙΤς οπιιιωττι ίςι;Ε· εοιιζ`επίἰοπε_ορὶ
Μπιτ 5 ςι:.επι:ιόττιοάωτι :Μπακ ρώι!επ2σω σώπα··υ!!αποκθι.σωεπ.

Μ;» :σ:::·:·ίωί οιίυαί: ρ!εωρε ( ν; Ιοςιι:ιτ ειιπι Ιιιιιάετο @με ΜΙ
2:ε.Ιάος:φτ.2.πωω.74.) αιἰιι/ωυἐί [πω θάα›·αιωι ,θα!ύαπππηδα
Χαρεπιιω ,_ δπω1με,Ωρ›·ίσπιπ , Οο,·παιιωμα/'αβ:α: , ό·ρα!ιιί: όσω
ἡω·‹ἰἰσιι.τ; επί', αει ρωβα_πιφππω κίίβ·ιι:ίαιώσ ριγΜ τσυπόψω
Βει·ίοπί6α:$ιππί.τ ακίβί&ίκω· /αἰ£ Μακάι Σεπιπίιι: ) σα: αραιά Τσά

ησςαΐι_[ξ·: 2:Πι.τ £υ:Θ_ Μέ 8η:Ρ:·σ2ια ; Νικ». Μι!κσ: ρκώκἰισι·ῇ ,
ἔκ; 1π_42ε:Φζ8%σιώμ.τ πεεόνιπ: , ι€οκηαΜ_&ε!!ισιι ρα!ια·»·σ ὐσωὐα:·.

:άσο , /δ·ά_αθ/9πε Ξ¦οὑἰ.τ, ›·φ|εω, ΜΗ οὐιι:›·::ὐαπΑ, Παμε [ώ .ω
Φ: πο:'Ιί: α·φέι/δα!πω ::4ρίΜξ ι·ι4Μ&ωπ. Ηίπ:-[αΠρπσΠ., ω· β
ἔ:ιι2ἱ3ἰ3ἰεπ3ΐ›[ιιωἰ4ιι: σκίσω· :::ετώπο ι·υπωεέιυπ αέ:·ι:_άψα2;χσφα
Χ α _ εμ· «και» .
Μαιιτ. Ηεεοοπιπὶα Η :ιττειιτὸρεφςιπἱετειιτϋ , ςιιἰ οόοτεερτορα9
ἐπὶ Ρομπ εοτριιίξυΙοτιιττι άΠιιιιἰο. , τω Ρετ $ρα:ίοε εμι:ιίά:ιω Ιω
τςητιοικιΙοε, νε νοι;ειιιτ, νἱκ,ριιτ.ο > ποικτιιΕκίεετεπι: ίε ὰἱιι π
Μ
ν0Ρώυ1έ8 βόΒα:ϋπς. ΙΡἶιττὶοιιΕτεΓιιΙΒΙιιιτςεε,_ τιτςμείειΠπες , φα:

ΩΧ_Βιιιι.ιίωοιίι οοτμοηΒιι8_ ιτιςοηΙῖἔ_ εκοιιιμωξιιπιιιω ξ π. όιώρ:ιπ

Π” ›.-ΡΝτ1531υτ :ιο νε11ιο:ιιιτ;επιπι:ιΙια , ςιιιΒιιωπίεΙΕρ. άμ:ιμιευτ, Ριο
ιράο_ι1[ει ειιιΕμείιιιπ , ' αυτ: ὶιιτςτςεΡτο 5ρἰι·Ιτιιιιιιχ επίπιαΠαω_ειο κάτα

Βιιφ _τιιοτιιροῇοιιιιτ ; πεττιδαατώεεεία$ει;|ΟΙιαΙοαη;Ιιί_:ιιι_ε Αι·ίε
Ηἰειἑεπεεωιειἀτ; ὶὰ`9ῳὰ__ντὶςμρι·ιοιι_εοιι;ἱω8ἱτ κιΠΓ ρεομτεμἱρίω
€κΒιι·σ.τΙ_οιιεε , θ ςιι:ε ;ιψοι·ιιπι πωπω,Ρετ118ά2τιτεε _ἀεΒἰτιι;ιι ρωτἰειι
©1110 .τεττιρετετὶοπεττι ροτ;ιιωμιι·ις ,ή ειιώΠετιιωμιοτυπι ;ιι:! αυτή
τιοτπ:·ττι:κεείΐατὶιιπτ 5κτιρεώυπτ· ;` εμε καιω _Μο1ιιιιπτ ,_ αμιο _ἱΠσε

εοΒιιΙ2Βεπτιιι· . ΑυτΙςιώ τά ;ιιΜοαε ρΗΜΙΠωί,01εο ,πιμὶιπξ ααα
Β24°12 ΐιω1τιο ε: Ναπ1ΕΟ0ΙΒΜ8Πε .ΗΒ..ϊ :. αφ. › ; ι. › ειἰτ, , Ναμε-- μ.
πιω, πσημα;[ι2(ζςρ.,_μακάωπξτίάαφ|επω.:76ί:α»· , ίπ κά.

κ

ΜΙΜΜη αι·ϊυι-ςεψη.ψςεξαπε »Εσω- Μπαμ: ω· ωεωε

~·

.ο

~

ω
ο·

Σ): Γίαυιωα @Γιιυφ.

_

59.35 '

θα Μία :ή ; Ρ2”ΙΜΜί4:α υἰωπῇ ω.: ρωίμωα»· ωιμπαω =ΐαι·::-.

"Μ,
πάω φα.:
°!αυ·ία
[οι
·συφί:ασπιζα
.°ι%ια!πορ:::·
ώ,·4ιιἰ
πό επη]ἰαῖμω·:·αἰἰ
ΜαϋςἰΜἔ -ἐ _/7ί8ίζί.τυ:π:?.:ΜΗ·
(9·Τυπ·αΪαι·)
_[ω ή? , #ςιιυπἰσω υιΜίπιθ ·υφυ›· ?ἀπὸ :!άζε:Μια . Να °άΠΕΠιΠΒ
Μ: Ρ:1ιωιι τω.-:ιωι Μ.: .1ι:.ιο. α: :Παω εει1:ζιοςιτειιτιε τ απ):

.4."';, ιιιςιιιτ , υιαἰοπἰ_ δίίιΣεπηλοβα:ΐσα: , _βιδξε:'ξί.: ῦἰπϊΐμζἔ Μή

πω: ΡαιιἰΜΡπΡα βι]β:Μ::Α θ· @ΙΜ ]ι:%::·ρ2 _/σ:·7:4σσ /ξι/βσπ|ἔ.
Ή:: ριάκα.: σώου: :Μ α!!αυπήκζ/απί :ή π· ῖυθιοξαὅἱ:, γι:: [η
φἔ ίτι/:Πιυπ , ισοΙοτ::·οπΜΜΡἰ:ιι›· , ζ9·]φοη·2. δ: ι8ιτιιτιισιι δισε

ω:: Ιιιταιτιοιι:ι1εε κ, τ:: ::.ιττιειιΙ:ε =ίιιΙριιιι:εσε €ιτ:1ιιςίο.Πιια: :ι:Βρτςε
ιε:ιεε:1ιιτ, :& ·οΙει·ί:ιροεεπιτνι.τΞατι;

£οΙσι·Επι) °ςιιιάιιιοαόειιιδ

:Μι Γ:::Ξ_ιιιιτ πατατα ό ει:ώτειιτ Γαιίιιιιι οάο:α:ίιε 4, ιις1·ιισι·ιιπι:ιΙ:ΠΠ28 ·
Ψ(Πιζε1Π6·(1ΐ

ι

ι

~

-

_

β μ ν.

Δ.

Ι

- Ί)::ιιό: @ιιιιιὶο ΟειΙειιιιεΙιΒ.:.τερ.4. δις Απ: εκατ. Μ (Πεντο

Ι

ιιειιι.'εὸ`τσἔΙειιὸοε τιιι:ιιοτεεί::γι:!ιοΐοε ίιιΠιτιιιτι ΕΜ:: Ρ:ορστιὶτ>
·:ιόεετ:μιο οροι·ι:ετο Ργήτειιι τ:ιιιάεΐιι&ιιιιι εια::ο ιιιίρετεετε ,·8:ρα:
τειιι :ι1ΐ6&αιτι πιο:: Βιμ: Ι:ιριάειιι ιιτιο1ιετε, `ντ;ι!› ::16ιι:ι:ο ίμιτΐι1:2ι
° νειρ·στ:: :ὶιιιιιε. τιιιιιοτ :ΗίΤο1ιιετιιτ (Ιιοεἱόοιιι ΐιιΒιιιιειι ει:τειιιυι:ιώ

ΠαπερτὶΠἰιιιιιιιιΡ:εεἀἰς€τ`Ο;τ:ὸεῖιιιε_) ?ιιοιιν:ιςιι€.άιίΠιιιΞΗ 'νειΡοι=::

:28:στι τιιιτιστειιιο.ίΒει:ι, ιι:: Μεάιειιιατεε °ει:ιίΕιωειιιιη Άτ:ιιι:: :Μάι
ίιιΙριιιιιεε: Μπι: .Ρο.ττιειιΊιε ιιιιιθαι: ἶιιΙἰιιἰε ξρϋ.ΜειιΠε :ιεετἰ -, :μωβ
@τω Ρωτιωιω ὰἱιΐοΙιιετε, τι:: ίο::ιιιιιιαΡειε °ροπιιιιτ,'νιιιι :πισω

ΙιειΒειιτ εΠἱεἱειι:1ἰ οάοι:ιτιίιε ίειιΓιιιιι . Όα:ΒοιΠς πω: , @Με μια
Ιὸ :πιώ ιιιετιιιιιιιιιιιε, :πιώ ετειιιειιι ::ι:ΙιειΙ:ιτ οάοτειιι , 'κιτ ςιιΙ :ώ

ίιιετἰ ιιοιι·ίιιιιτ, ίαιιΜιιιοε ε:ιρι:ιε·άοΙοτεε ρειάετιιτι1:: ωεραιω
Ι:ιτειιτιστιιιΙεε ·ςεριι€ιΙο.Ιει:ιιτι ::ι:εἱτ:ιιιτΡ @Μ @πιο :Η , @παω

Πιιε εταιιεοΙ6ιιτιει ριιτ8ετιιτιιιιο&ο ρ:ιιι::ιΙΙο Με '2 Ιιαβ€τιιε δε! νιτ
τιι:ειιι εσιιιΒειι:ΙΙ 5ρ::ειτειιιτειιτιοιι.ιΙοε ? δω ,ι “Η άιι:6:ιιιιιιε δ:ιΙ::ιιι

εοπιπιΞίε€:ὶ διι1ρ:ιιιπ·ιε Βάια: ΈειΙιιιιε μι:τιειιΙΞεΠτ!ι:ιιιτΙιτ:ι::Β >
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τιιιιἰαὶ ιιΙίωεπτΞείΒιιίιιπι Μό 8εἰιπεΧώ, ςικιω ρι·ορκεται Μοίε
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1εΒιοετο νειΙιτειπτ ,· ςιιἰυ. πικαπ :και Ιιιιτποτε- ΜΜΜ .ἰιιὶΙΙε,ω, μ5-.

πωπω;) Ποπ "Κατ ίὶιιΡΡω· μιτήοιιΙειε ΜϊοΙιιει:ε , ντ τιιτπιειτἱιπ
ει·ιιωμιοτ , ἰπιιιιὸ , Η ετιιπιρετσϋὸπια:εημμ· , σ. οιι·ειιικιΩωτε Θωθ;
εσω;Μπιετοπτιιτ.Οοπττε νει·ὸ ωειπιιφ τι·:ιι)εΕοτιε μη· Πο.:Ριτπμιτττ ιι (α
ρετἰοΗΒιιε ρειπὶΒιιε ειιοΙαιιτἰΒυε ΜΝ παρα ,ειΒ ιτιΪ€τιοτιΒιιε, φις

ἰτι ω:ιτιυπι Ξποιιττιιπη ἱτ1 από. Μαθε α3Κάτο.τε κά:: ΡαυΩἱἱΪἰπ108 ϊθέ

·εἰΡὶτ ἱ8ιιἰειιΙοε, ςιιὶΒιιε ἰτιτεροίοατ αιωνα πιτ Πα_ς_ύ8.Ιζ ωοτ11Ρα:
ειεΙυειαι Γει·ιιοιιτοπι άαίιισ::ιτ π18Μπι Σ· τπτυ.20$€2191°ε82(1Φω Μπα ›-.

Παπ ΡτοΡεΙΝτιτιιτ , πω. ροΙΕετιοι·ω, αφε.ΐμϋΓφαμπτήτ , τω ηη;
πιά ΜΜΜ τιιαπιιιιι εοπιρΙ:&υπτα:, ίιιοε.ιετιιομΙοε. ιιιπιιιιττιι:ιτήμω
Με ι1ετιιοτυω_ΗΒτΠΙω.ατώε νεΙΗ::ιητια, ςιιππ_ω:ΜωιΞεφε πωπω ·

πιάΜετεω σ:8.1οτε:τι Γομεατ δ: ειι€εσ.τλΠο.τπωσ αιιτφωςκ ΕεΙεἱε Ετ: γαΙΉ
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> - (5::ιά. 5ἰτιιἱΙεςιιἰά ίοι·τει!ΐο ὸἰοετιάιιττιετἰ;,Π ίἱἀοιὶταὸΒὶΒεαωυε.
απο ΑτἱΙΙοτεΙΠἱΒ;ὸο εε!τώτ. :ιιιά.πηςιι.3 ;. ίαἰΒειιτἰ , Ι:: Ρωσσια»

β· σ1°:ί6,228Μ40/<#β74180κΐωΙι αιΙΜιΜ @πω ›·σμαι”υ·έπίπαι-, ω
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που πω: αἄιιτσπ£επ “υπ ΡΙἱπἱοΙώα.εαρ.ιο6ίΙοηιιφά_ά:ἱε;ιο
ἱτι Μ€ΞαΙοΡ0Ιὶτ8τ10ϊΙ1Μ 28το ,- Ίιιοτπι Ιπεκπάιυπαοοε.6 ,_ @τα Ε:οιμ
«Και άειιίὶ ίιιρτει_ Γε πεπιοτἱε πω ειώ.ιωτ % 8ε ἰιικτει_ 8:Μιιπχίοπωω
ίεωρει::ι;ά€αέ;_δ; Γεςιιειπἰ αιρ.ιο7. Πειιτιιτιο., φα εκίιπώημασ:.

δι·σπιβικ, ἰπιω!ἰἀ8 σἄ2 οπω-·2ΜΜ:, και· Ιοπ8ἑἰπ Νά ιίω·απ.τ,ωσ
Μ·ίθ._ ΜΗ: αυτώ @η |ϋκ2εω ί εαπ: ι·οπ:α8;π.ι€ [Μ.::Ιππ.τ ._

(Σπιτι εηἰπι ίαιΧΞειιιε Π: αϋε ειι·Βοι·Ξ ιι;,ςιι:ε ΜΚ αΒιιτιάαπτ ε”
πιεὸἰοσἰ_ Γα!ρ-ΗΜΈ έ θ: οκἱειώ $ρΜ21Μπ. εοΡώ: :' ἰὰζοςιμεν. γ:
Ρ1ωἰωιιπι1οττεπιϊοε;ίιιπ 5_ δ: ίιιΒ εοττἱ‹:ς ίικ:εμπι ,ε ςιιο ιιιιττὶετι-~
;ιιι·, ε;Ξ:ιττι Βχειπιε Γε:οαυτ,; Πω; 8; ςιιοτειιε , 8ςγ[ω"$(.1Κξα

@Πέ π0ΜΈοιιώΒιιφ ΓροΠεπτιιιτ·) ΗΜ. Ροτιι2τ;,, ντ-Έτιικἱιιιιε- ΗΜ
11111118 Ματ 1ιχειηἱεἰπὶιττἰἰε ,, ηιιαπι;ΒΙαπάυεΓιιΒϊε&ϊ @πε ω*

Μ. ΐ011%8%, Με. Μϊ100. 8(Μεεεπτα: Ϊτοπά€8 ,__ :Μ ςιισ.ε . ρωοει·ο.
@οσο 2%ΒεβιΒΙατειε πω, Ρετι1€πἱ:€πτ3ςτζοτε€5 @πιώ ειιέτ- Βαα
ΜυοΦΦΡω. 941€· @π 661 σ.Ηφι:ιπάο , Μειιτοοεπε-, ρ1εαΜ4:·7·
Βρί'= πποΦεηω ιπῖετιιρτιοιι:-πίε:αΓιιω Μ; 8τ8ιιἰτατ€: ἀοοτίιιπιτω
.·υ-_ 4_.<

οι:Ιαιξεςε.εξι. ΜΜΜ. Β8.ιππιΜΙΙει ἱπιωὶὸὶυ 66%. ειιιπ ττο.πϋπ.·, ω:
ΜΒ; πι. εΙιειάυς:ιτζφατεΜ', πιαπ-ὶἙεΙΕμω ΕΙΗΙ13,π1_τςΠΗΦμε ὰ ω..

801ά15 €9ψϊ8:1εωεωίδςιιἱ;νἰΧ;αΙἱεη: ιτιειτστἰσε, @φωτο Μ·
θυ'ΣΒΒτ :. 1111€στεΡο15ητβ€ειψε ,- δΕ;ἰιΖι αιοπωτω οοποπ:ιτο , αὸοὸ
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να ιιΜφιε ·νι:Ηεωέ:ιΜ εωριἰοιιε 5ιι1ρωιτεπιιω- ρπώςιιΙαπω μι
ίιιωικιιΜ πιόπ πὶίὶ εκτἰπι:ι ίυρστΗε:ί6$άεπ21η Μουσε φοπεάρέο.τ `.

Μπι ειϋοσμιἐ :1$τωειι·εω ὰ: ΙιισιιτιοΙο ὶΙΙσ Μεβ16ροΙΞταοοφω
-Ξ8πε ὶαιοπἰὲατὸετιτε Γαβ ἀετιἰἰ τιεπιοτὶε ίτοπάς. °Νε νετὸ Ια δω

ΡὶειιτἱΠἱιτιὶίΡΙιἱΙοἴορΙιὶ ωεπτετπ πἰπιἰε ΒιεἰΙὲ ςτεἀιιΙἰ::ιτειτι ἰττερίἰί
[ο ώεεω, ειιωἰ8τιειτι.ωΙἐεΙἰίΙῖιπιιιτι,_τιεε Μαιου ειι1ιιτεπτει1ι Πι ΡΕ

;Ιιεοιιίἱε 'άἰ8πι1πιΪ επι: απίιιίτς φ.ιΞ ΠτοτΞε εοπΓιέ;παι·ετιιτ, ίοττα!Γε
θΧὶση€ ως, πεπἐωἐ ίΡἱΓὶΕἰΒ;ΡΓΟὰΗ)ΩΠΕ , ηιιί εἱτἱΠὶιιι‹ἔ :ιο νε!ιεωεκμ

τετἱῖττἱτειπ τω8ωτπιπει·ωοε ,··ειο!εοακο -ιτ10ΙΜΜπινω αιΙοπὶε Γεω
[απο εΧεἰτατωτ, ιιἰιτιὶά τ:ιαιετι ποΙοεὶτατε ρτοε:τ_ετιιοΙειτοπτ ιιωτοτἱιιιτι,

ςιι;ιωιύεο.άοοαΒα τ9.ιϊάιιπι ίεώΙεω,ΙΕάσκιφ Με ΙμιιιιΒετεπτ,ποπ ρα
ικ:τςε.τεατ,ηζιιεκπ
ττιοάτιιιτά6 ΖΕτωεάΑ..!Παωπιεἱ,
φα
ὐειτείἱἀεαι,ΡοὲὲετεεἰιιΞ@
Α
- ίεἱτ πὶιιἰΒιιε ίευ·

Ϊ ΠΜΣ Ρσἐτὶοἐ ρτοίεόὶὸ: Ποσό άε παιιἰἔ8πύἱ>ι15ὸἰεἰτιιτ,Τω:
;·:/4ικ υ›·ὐ:_|ὲιιε π·ε·Μαπ:) Μ. άε: .Ετιπαεἐ Η1τι1πιἐὶ αιτιἰτιιτ, Μπι

ζύ2 ι·οπΙίμα: ίππιά.ο:ι'α /?:ιωωσ°ρι·ι4ἰπα:;_ ἱῇενξάεΙὶεετ , ηιιί ρι·οι:ιι!

πιοαΗε νει·τἐεεω Γρεθαιω ,_ _ετιιιτιρετιε οι εμπεια, οιιίιιε :11τ1ρΠτιι
βίοοσιτιοτι νΜετιτ, Ημιιιιω:ιππ (αἱ ἰιτια8ἰι1ετιιοειιΙο ἐη1ρτίιτήτ μοιά
πμιιειὶπιει8ὶιιὶ τιὶιιὶε ,- ςυ:ιατΜι.ιε ι:τατετ1ε ωσ.τ86 εοιιικΜτιιι ; μα”
μπώ; ΜΜΜ ρτοουΙ:ιίρο&αοτΞ οειιΙο ερμιτετ ΠΜ ρτοΧὶττια: εφ
τετίιπ1 ρκὶτϊτἰπιὶε αΕτικε νΞἴεοτὶΒιιεετυωρεω Βοεπιτιιαβεβ:Π θι Μαι:

φωτο Μο:ειιο.Πσ, ςιιειιιωίοτἐ-εΙΙ οι·ο.τεήε [ςωὶτΙΞωιὰ;ος κιόεοεμιφ

@Μα
ποιίπιΕι·ου',
πςξωαΒ,
ΙϊΒ:ιω'τω.:'ι
ῇἰιιεπωἀΙιτιιερρίἰ£ειω
πὶιιε:ἀ'ἰΙμιιεσωφησεω$ημοτραΠυΒ
φτειάτα;τι ςοϋηεμ:ιτ- Έ
ςιιΒε ωΞτι1 ΜΜΜ αβίετιτεπι , απ: · ω Γε -.νεπἱεμτεω , ίεά Μέσω
πιοΞτι_ὶε1τἐι16:ὶβιιε ρι·ο8τεάΙεπτεπι ὲ€ἔρειτιἰἀΦτἱ Ε80%1°ε> ( Μαϊ #18

ώκε:έπω 'Β::ιἀοι1ὶε:)› 1100 8ά€ὸΜπϊετιιιω ὶυΜΡτ€ἐΦΜΦ©·ϋΧΙΙἰ·
666 [ΑτωοΗ 5_::εηωαύτυ ΡὶτΙια:ψ πω
ἐ.›πώΜάφοάπω
κ11$01Φ; [αἱ ἰτι·δἰριτ Ραπεο!ω$ο ,· εμιωτ1Ιοία1σ.φ ;ςΕ.Α:4.6ε.φω Ηο
8ι€το.1;μιεὶωοτΜ Βοὸἰο ΙΤεΒὶαπι., :ψ _ορρζάσ ίσρκεηἀἐεἰε ίοι·ι·ιμιώ
κξετε:ιτ6__γοεατις-, πιιΠιιτιι_ αιωπι1τατιώ ω. ΝΜέα;ό ρεοὸῷ€ῇ ν:
Μωςιω τετὶπςρεροιιὶ-πιιι5. ῳειμορτετ-ίιι[ρὶεθ£ἔἔὺῖΜςμιρ.ωφ

ὸο11‹›_..‹€ΨΦ ·Ρὶε1ιωι·ϊιωιοιπω Μεταπε-› 7- ΜΗ!! Ωααεωι-Μπε

Μοκειων1εω .=ΧΜΤε-. πεπωπ Μεσ8.=="ΜΜ Φάκωεπεϊ
&ιρά_,_ ςμῇρρπρμτἐτἐτἙῇῇΙοίορὶιιιε ορετοορκτ5ιιμαι_τοΙιι&μί._ @ιἑοἐ
ω;ιπχευεειτινς Ρἑιιτὶτπμφϋ βειιι:Ξ τεἰτὶςἰ_Β:;ιπιαΞιιωμΒΜ6Μ0. (Εξ
ρταιιβτὶ τιιιτήιηωτ3 άο8εμεταητ , _ @τα νετῇωε :ι1ἱςιι;ι εοπμηςη;Ξε ίιι:.

@φ ΕΕ9πιθ.τάαξϋζΜζιω .ἱ.ἀ9ἑςερ ΩφηπὶΒἔςιτε ροῳὶεἑαάΜΡΠ3ΠἈϋἔ<ιω
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κ μάομ
_ιμω1ο Μ·τοοήίβ ,κ [το απο νἱτποεΙοΗε ίεϊι·ο ι5662ίιέι·ομ το
Ιεττἱττιἑ πιαοιιιοτοττεικἰίΤε ; ευπημο ἐτι οειειιΙο ) ραπ: ορὶοἰοττοτο,
Μουτ» @οάο·ύ:Μοοποι οετοοι:οτ ζ εξ ιιιὶωι·ὲἐιτι· -ται·πο -ὶηεοοὸἰο

.ηοτι Πωσ» εοοβα8ΡόΙΐο ἐΊἰεουττι ,· ΒΧ ρ:ιτή;ιω τεότι:: εοοΐϊόοι128τ
'_Ρχοοι:οεἑ:ιιιἰτ)Π8έππωα:ΜΙΙεω νοΜηιοοτοτοώάεπι οαΙἰἀαιτΒ ποπ τα·
@εμ αόιι:οτιτςπη απ: Ήιο€:ατ οιιὶ$Ϊάπ1ιι1οπ1 εΧὶο8€οτ.ἱ Ηαιτιττιᾶ :ιο
αιΕιάΦΙ8·ΙΠ,
ιΜΠπε ἀιιΒἰτο
τοποσ
ί€τοτκὶο
Η ςοοςἱοτε
Ξωρε.ε ΜΜΜ
:ιο εΙοπιὶοιιτπ
κό.Ιοοε, η:ιιἱπ
@ΜέΪετιιιιε
αΙΤοίιο:ετ
Μ ὰοοΙοτἱ
Π2.ιοαύξ
_--ι7α.-η· -

·ίὶετὶο0πΡοΙΪω :
· ·- ·· ν
.
· _ - (Μιὰ. Ε8ο νετὸ ΒιιιιιιΙωτι Ιιιιἰυίἱοο‹ὶἱ που τοοειτέ;οεέειάι οττιοἱιιο;
-1ιἰπιζο νἴςἱΙὶτοττοΙοτο Ιὶοιιοίοοο3 οσα ,: :ιιιτΪεΒιὶιπ, ειΙΪΞτΙιτι-οΙΪχοΗ

οὶι.ιω οΒίὶτιιἰτ, τι€εἱ8πἱ£ι1Ιὶ5€€Ι€ττἱτ11ἔ οἔἰεοτὶέειἀἱἐιιιτὶ ρςττοἱττὶά
οιιοτηιιάιτιοάιιιπ αύτη :ια:ετιίο. αιπάοΙει.Π κ1εοτίοιτιώοΙΙοοσω- ·,- οί
Πιιοτιε ἰο εΙΙγοΕιτιἱοπι, δεοἱτοαὶΙ!ι1ὁ, ι:ετα3.5Π 11οεΠωπιπέΜΐΙ$
ίορο.τ, πο. ὶΗυἀὶιοοιιειιε8ε οοπιρΙοόὶοοε ρωΙ11ετίπε-Πεωώπω

εοτιοΙρἱετ. @οσο Η οΙΙγοΙιοἱιιω ε:ιΠάο·ώεισά ρνἱὶιε ἰιτιιτιἰττ€ιτ ',
211111 :ΗΒΗ ί12ΜΙΠο: :ιότκιομε;ιο, ΕιοὶΙἑ αεοοπὸὶωτ @πιάσω , άΙ1:1εέ

τοπίτ Π61ιιΞάοπτι €ΙΙγεΗτιἱο εΞποτεε ρετιπὶίὶὶεοτ::ε, φωτο ο - Με ει·
@ειπα _ἰἔοἐ‹;υΠ·; <Μι€οοοοιιοτ . Νεοικ οοϋιι ψ οιΙΓεπτΈτο·ρο!ΐιιω ,

Δυο ριιτειοτ-ρὶο8ιιἰε-& οΙοοίέ Μεο-·ίοοτΠω ποπ ατά:: ; οιπάο ποπ
611ἴὶ3ῇἀῇ11ἱι€οτΡοτὶὶι1οέὲ1 ικοοπάει1τοτ, δ: εστείε σ.τοϊιο Έ.υί:οτπΞΡε

.ΡΗΧ€ΪΙΠΦΘΖΞΗΪΦ› ;!ί·,8000ΠΓ0 οΙΙγοΙιιιἱο οΙοοπι ροι·ίεετ ειιε οοεξιοιβ
ΦΐδΤ:-' ο ΗΙῇ ο ί 1Π(1!Η.ΠΙ·,5 πω; οΠοιπΙο , εΙΙγε:Ιιιιίει αύτη ίεερὸ ρ:ιτ:ιοτιιτ
ή:: _ιιι;ιτεοἐ ά . ω; οοπ:ιοιιτ1.ποοικ αεεοιιεΙὶ μοτείΕ, Γεώ το.ιηεο ίιιοτ,
1!ΗΠΒΕξϊιαΕΙΙΒΜε,:οοαΜουοοτοτ,-Η:ιώπιοω έοοεἰρἰ:ιτ : Μοο
ΒΙΒΗ' Ρ!Π80Ν.·αραΜεοτιούικιιτ·ίοΠτατΞε , ουἰο οοτιιιο ρ:ιττ:ΙοιιΙ:ιε οσ

φακοίεκομειω άἰνὸἰιιι ω” ὶτιτοτὶοὁὶἱε €ΙΙγεΙιι1ἱῇραττἰοιιΙὶε , οι)
@πιο εοΤυρωοτοτ5,. που Με οι Π:ιτοιοετο 2β€ιιπτώι18 αΙὶα: Πιο

.9(ζώ!9Έ 2··ιξΙΜΠῷΪἱΙι Ηπα εΠγοΙιοἱῇ ροτάσιιΙοε.τοτπιτή·ίοειά -ν:ιΙοοτ.
_Εχοςςο;;Ρεομε οειΜφΙεΒΙΙἱὶὲ άιποαΜε ο11γι:Μο πόιο::ετεπτεεΙοοιιΡα
1Φωκπτ ι8ιυοοΙὶοΙιιοιιεω ίε ὶοἴἱοιιωτ .- - ο 1
· .ε
1·›
π. · Βθ«Βό- _ ξΑ€15ηυἱἀ€ω:, ηπα οε ?Πεποπι:ΞΜ.&επιιε άΞίριιςοιέΞωπο,

.οοο==εεεε πωφαι·.ρωπ €π;$€τἑτποοτἱε;_ εεω [Κω »ιών-ω ναίε:αΕ
_ως"Π Μο· `Ρ2ΐ1ἔ11ϊὶβϋ5τἀὶῶωυΙ2τιῷιιω ποπ οι ' νοΙιοοιωτώπι
έ)ΒΙ15.Α ΓΗ1ΡΒΜΕΩ8ΓΜΜ ›: Ξδ9.Πυπη :νοΙατἱΙὶυἰτμ οποια: · ρπουττιοτἰὲεπτάι

ΡΪὶἶ£1ἶ·-Π1ᾶΓΒΨ-ΒἘΠΡΐὶΟϊΧΗΪΙ.,;.$1ΙΚΕΠ2Π:11111ω εοτιίὶὶτυὶι:, α8τ‹`5 ω»
€ιΜΜ ω» εε1εοτειτἐΠἰΜὶ$·;ιτιτἑο.οοι·ιιωΙιιοετοἰε ρει·ΡαοΞε ; Βάρο
' €9ΠΠ ΕΟΦαπ4 ω κα!!
ρακοοιι1ατμωξερει:απο,.φω ·
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!)Μτωττώ- 0έΐαιω.
ιιτιποοπτιπτ τιτππιιτἱετιιτι αυτ τιι;ιπτίσ8.τ_ τοτριιε , φαι πιτ ίπ

Βιιιιιιιιτιιιιιι
Μπιτ. ΝοπτίτποβιερττπΙπτπ Με οΜιτιιΙτε.ε τ ττιιιτπίἱ τπἰιπ
πιτιτοτιο.πι ετττπ(ιπιτπιιτο.ττ_ιπ_ιεπτπι,ί:ιόττ'ιιΙΙέ, οικω εοπιπιιιπΞ

τ_ττ Ει;τιΡο.ττοε:ιτ 5τιιοΙεε_ ιιάΙττιιιιπτ_ 1 πωιππιιι τοπιιττΠοπο ,
τιιιιε οιιτττιτ-, πιττπο τσ.ττιεπ οιιΒιτειτ ,_ επ τα τοπίππιο.τιιτ,Π πιπτίτπ.τ:
οιιοπιοιιο_ @τπτ ρτττιετιιτιπι_ Ιιιτττπιε_ Πο.πιιτιαιπ ίιιιιπιιπιίττε.ττ πο

τετιτ2ι
` θτρ.τ!._ Ρο!ΐετατΒοπτειεπείετι·τ, ποπ τε.πιτπ τοπίιιπιἱ , :ιΙΙηιιἰ
ριιτιιπτ :_ ἱιιτιτπτ_οΙΙπιπ_ίἰότιιτπιἴετὶε νειΙὶοειπι , ντ ιεπεττι τω: ροΠιτ ,
ιπιρΙττι οιτττποπε @Μπιουτ , τιιπι ἰπιροίἱτο οικτοιιΙο τιιπειε οπ:ιπε:ε
Ιιιτο οπίττιιι :_ Ειώεεειτο Ιπτο.ιπιροπειτιιτ οΙΙε._ίοτπ;ι.οἰ , :ιτοποιεπτ

τἰτεμΙιιτι τοτε ιΒιιτΓτ::ιτ .ο ()ειτοοπτε επιπ ιιττοπίοε εοπίτιιΒιτ , Η ο!
Ιτιπι Ξιτοτπο.οτ εκττα6ταπιίτιιππω, οπιπτε τπιτπ αρΡ:ιτειιιιπτ ἰἔπιτι; οτ
ο:=.τποπτε ποπ οοπίὶιπιὶ σ.Πιτττιατιιε, π οΙΙ:ιτπ ίἰπιἱΙτπι εει.τοοτιιΒιιτ

ΡΙτπειπι δε ἰἔπὶτειπι ροτπιιττ:ιε Γροπτε Γιά ττΓτἰἔτίττττ ; νπιτπιπι
ίτιεπάειε οΠιιτ ορτιτιιΙππι οτττεικττιε , ιπττ8τοε αιτοοπτε τιτρτο
@σπάει
,
Μενα. Απ Ιἱπτ τιιτοοπτε πςττπΠ , τιιιτιπάιιι ιπττέτε δ: τΙ:ιιιία
-ιτιιιπττοΠιι-, Πάιιοιτειτο ντ:Ιιτπ ,ο πιώ: Ρτοιιιοττ9 Ναι ποιο πω.
τποε ι8πἱ_ςιιΙο; ροτοΠτε τιιττ1τι18.ιπττιιίοτ ίπ ιπΕπιιο.ίΐτ πι τ:ιτοοπιιπι
τχτιπι:ιτιι_ίιιΡττπείτπιιιτττ τιττΙιιίο, πώ ρτοΡττττο. Επ επειιίτιοτττπ

Ιοειιπι Ρετ νἰπι τοιιοτιιε ιιρτιιετ_ειϊττ-ίιιέμνιττιιτο Μιά ν” πω
εςτε,πιπ Ιοτιπ_ιτιιΙζάιιπι τΙΤετ._ ΟΜΙΙιιε τιι.πιτπ_ειπ8πίπω ιιτιιτιιτι ποπ
ποίϊιιπτ. ιτπιπιΠ”ιι8ιιιςιιΠ_ , παμπ: (ιιΙΡΙιιιττο: αιτοοπιιπι Ρο.ττιειιΙιιτ;
πιώ πιιΠ:ι_πτ, βι!ττιπ ποτο.τιιΙΙτ ,:ιτττπίιο, παμε: πειττιιιιτι παθω
πο: _οππιπιιτ Ρετ τιττπιμτετ τ: τοτπειτοοΠπ ιπταΦεποίοεπι, Ρετ φωτ
ιπεττ!Βάιιττππι:·ιπιιιτπΗ 3 ιτττιιπι πιω; Σ 8τττίτιετίετιιτο οΙΙ:ἔ. πω·

_(ιτιι_ιπτ1ιι(π;πἔτ_οιιἰ τιιττσ.τ τοππΙριι.τιιε , οιΙειτττιιτ,_πτοιιτ ρττιιιἱτ·
τα ΜΡ)ιιιττετιιπι πειττΞειιΙατιιπι :ισιτειτιοπτιπ ; Ρτοιιττττ:ι πι @τοι
φιι_πιιππιπιιπ τιιτττ_ απο ι 7, ιπτετττι τ:ιτοοπττ__τεπετιππτπτ.
ΙΜ , .ΐικιιιιττ ;ιΙιτιιιιε , πιω οΙΙι'ὶ ιεπιτέὶ τ:ο.τοοπεε__ οπιπτε _ νιάττιτιιτ
ιιιεττπίἰ; Κα. ρΙτιπδ:; πι ττιοπιτ:πτο τοτ!επι , οπο , τἔττἀἰεπτε τω,

οπτιιι_ιπιιιτιιΠε , ιπιπιιΙΤιτ; Γρμτι_πιπτ το αειτειιιοι , πειτο.πτιιτι τιποτα

.8ιι1μιιιττα αιιΕιοπιιιιι ριττἰοιιΙα , ι δεματα Μπιτ : : τιιιτιιιιάπιοάιιιιι ι
τοπιιιι ιιπιι.τ:ιτὸ τοπτιπειτ @ποπ πι 1οτεισ1ιιιιϊ<ι τοπτιιιττι 5 Μ; Βιιιιι- πιο ,· δε ντιι·τιτιπιππιτπτιιτ ιι1ιοπιε :ιρττιτιιτ, ιιιιω περιτο σπιτι
τ πιτ ι π; ποπ πω; ντι ς:ιτοοπτιπι ποπ ρισιι.ΐωτ
,. Μ. ιπιιι_ιιωι .18ΜΝ··
ΒΒΔ
σ

' Π: Γἰιιυπἐαθ% Γωπα.

_

ει,

]ἱε, πιιιΒιιτ ποπ Γιιρρττπτ [ρπτἰιιπι το-π8ιτππόι , οιιἰπ ςοπιΡιιιιιωι;

αυτ, & νοἱ ρππιιιιπ Γιι).ιΙπτπ ΕιιτιιτιΠπνιοΙππιπποτποτώο, τοπτ”ι:ε
Μπι ίεἱπ ιποτιιτπ εοπτἱττπτ , δτίιπτ πτοτπΠο ., _Φπρτοπτετ πω
πω πΙιτιιιπιπ πατπὸἰ,_·& ποπτοπἴιιπιὶ,__ζτπἰπὶ

νπΠὰἰοτἰΒιι8

πτειιπιτπτιε ρει·ΓιιπάττΞέ Νττιιιπ οπιπἰπο Ιοιιτιπΐ:ΙΤο τοπίεο Ρι·οροπ

τπἶπ οτ 1.ιιττι·πιε ρεφττιιΞε ἀἱΠἱειιξτπτ€Μ , έ] Μπι ΓπΒιιΙἰεποπ πᾶ
πιιπιτιππόπε εΠ”ετοποοιιπιπιιε . ΕιτΒοπἐἰπἰο Μι. Βτοπιι. π. πω.

Βτιπιιε, Ι.οοπτ-Ροπτιπτε π Νοτπιπππὶε τπρ`το, ΡπΙΙππτἰε τ:οτρΜ
Ιτιιροποπ: ιππ8πίτιιάιπιπ ιπιιοπτιιιπ Κοιτα; πά!ιιιτιποοπιιοτιιιπ,'οιι>

Με πιππτιπ ιιιιοιιιιἐ νιιΙπαπ ι:τιπειε ττπτ. ΠιιέττττπΙιιἐεπιπ :κι επ
Ριιτ πιάσω, πια παμπ νεπτο , παμπ @τι , πα τιιιοιιἰε πΙἱοΪ

Ποιιοτε οκτὶπἔιιἱ ροτττπτ :παιπ ΜπΈτο ίτγΙο, Ρετ Ϊοτππιςπ ἱπ
ετιιτπτε πέτο 1ιιιτιεπ τιιππιιιτ. βι @τα Ιιιπιτπ γπίΠπε!ιιίιιιπ τιπτ,
ι

παιπ ιππιιπι , ή νεπτο νπερει·Πππτο, πιιτ πειιιζι πΙἰοιιΗΞοιι6ττ'νπτ

ι

·τιιτιἰπίττἰιε ροτΙιιτπτο, ιπτιιιίπ Ηπιππιπ ποπ εκτιιι€ΐιτοπτιιτ9 ει πιι>
ττιπ Ηππιπιπιιιτττππι τοπΐριοιιπ τω; , νπἰἱε ιππτετιπιπ ΡοτΓΡἰειιπιπ
ίιιιίΓε πτατΙΤε τ!! ›: ἱ8ὶτιιι· πιιτ ει: νιτ1·ο, πιιτ ει: 1πρίτιε ίρττιιΙπτἰ ι,
πιιτ τ3ιτοτπιιιπ 1πιπι1Ιπωιπετιο, τιιΜποπεποπιιιιιπιι Ι..πτττπιπ ,

ι

ορροπιτιιι, °νπει!Ιιιτι σα. Στο παμε ιιοτιπΕπιππτττιπ,πτοιιτ ά:
ιποΙιιΠ ι€πιε ΐοπιιτο Ρτηπτιιο,τιι ππτἱτιιιοτιιιπ πιοπιιιποπτιε παιπ·
τιιιπιπ τοπίτπτ , ηπα! τιιιἱὲοιπ πρωι ρτοοπτοπ πιιτποι·τε Ιοετ-·

πιπ . @οτι Η Πππιιππ ποπ ττπτ ιπ νπίτ τοπτΙιιίπ ·,/πετιιιο Μπι ›'
:τροπο Ιτριιιι:Ιιι·ο επτιπότπ τα, ποπ ίπτὶΙὲ αττΙιτΙττιπι 'γο!ιιιίΤε Π

Βιιε Μπιτ ήτο; τπιπ ποοιΙο παιπ πιιτ Νπτιιππ Ρτοἀἱἔἱιιιπ 'τιιτἰἰι

επειτοιπιτ6τέιποιιπ, πΙΙοιιτ Ποιιοι·ο ,| ιτπ γτ τπιπιιοπ ροΙΤε τιιτὶπ8ιπ
τιφεπτοπτιιι·.
_ _ Π· - | , Η
, π _

πω. ·Ι.ιιττι·ππιἱπτιττἱπ8ιιὶΒἰ1Ιε ἱπ ίππο ντποπεΓιιοάιο, πιο:
παιιιο ντπτο , παμε· Ρ1ιιιιιπ τιιτἱπ8ιιτΒπτιιτ , ιπτπιἰπἱτ δ. Αιι€,>τιι”τ.
·°άε“(:ἱιι. Β:Μιο. πι.°ιτπρ.ΐ5. ;.ποπτππιτπ Ϊεήπῖτ Μ οοπτϊέξιίΐε_ πι

; παιπ: Γτιποείοοπτιπτοπιιτο, Μ! ιιότιιἰτ ιεπῖ 'Γιιρρτόιτπτι ποιιιιτ
Γεπιρι:τίοπιτεο1τ_Βἱτιιιπἰποἰἰ;ΒτΡἰπἑιιἱΙ›ιιε πωπω, ππιπ δ: πρωι
τ ποοποότιιτπαΪποτε πιιἱπτοτἰε ιιπι·ππτιιι· , τιιιπππτι: νοπτιιε , πει:
ρΙιιιιῖπ ΕΧτιπΒιιιιπτι ,ποπ τπτπτπ ίιιπτ ροφοτιις. Ντοιιτ πΙἰτττ ἰπ
τοΧΒ8τπάιιτιιριιτο, ηπα! $τι·ποο πι. ο., οι: τεπιρΙο Μιπετιιπτ ιπ ιμπ
όπιιι Αττιςπτ γώ: .Ιτισ,ιιιτππΐπιιι;,Δ δρα·αφς#;π ρω” 4πηποπσώπ

ΪΜἔἰΜΜ , οπο ίπ[Μιμωτώπω πάρει”. Ρο!ιπόί; :ΜΜΜ |ἱο·-,
@Η ύ! @Η ΜΒ ίπα:ίπέΐη-6ισππιι: τῇ, Φ-υἰα8ἰππω
,Ά
@θα Ιἐΐἰπιτ: σππόἰόἰη »τι Ρα!!Μίπω ά σα· ώστε μτ/εέϊ'αυι,
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ἡ

οβι.ί-ΡΙα άλα: ἱΠ6€€611ἱΩ1Ιιιεἱὲ ἰΜΧτἰι16`Μ ΕγώΙ11Β `πό1ϊ (0Ι1Ηπαϋ

άπιίειπέιε ε·ίϊ Β:ιΒιήίΤε ΙιιεειιιἰηεκτἱτιἔυῇΒὶΙςττη ίἱαιιἰόεώ ΡΙιιώιή4_
εξω Πι νΙω Νιιπποε ίἑτῇΒἰτ , ἰ8ὐ1εω ρεὰμϋιιιιπτ έ πιά!ίεα·ι'Μ πω'
27Μ0πἱο 1Β!α:ί: βπ2α:·ϊ ι·υπ[περΜ:ϊκ ΟΜάθ ,'ὲ1£Ρ)ϋῦἰζἐὶὐ·'Ϊἰ#^
8ἱψηἰ: :' αὐί/4αακάο σα·:ίπδασύσταη αν 8'&|ί:/?Μθ ρε:·ε8;·ί!
πϊυπ @πιώ σΙἰσἱ οροι·:α!υαι, Ι8τιἰε ἱ8ἱτμτ ρε;ρετιτιι'ε”πᾶἱτιοκτἰτιᾶιιἔ

@Ἐπὶ δε°ταπιειπ εκτἱιᾶᾶἰοτιἱοὸτιοκἰιιπ στα ίεἱΙἱοοτἱ@ε, 'σύ ίο
1ιΉ_ϊοττι ΪυΒπἱἰτιἱΙὶταΒ@ @ακτη π:ιτΜάεω ΡΙιιτετεἱιυεἐῖιϋι·ἱπ νεω
Παω:: τζαι ἘτοΒΙεω,ὲ2ζΡἔ ;. ττεἀἰΕ Ι. ::Ιιπυπι ἱη σ.1·ι:ε ΑτΓιοιι1ε
Μἱπ€τι1α|€οπίοοτα1ιιϊιιἶᾶἰΠξ ιΙυἰοΙεἑ; από τερΙαιιε :ιΙΕόπο·Ιω
πΠάίο.Ηιπεπτε ἴιΙίἱὶσἱοΒα; ·ο.ΕΙΞπίεςιιοΜετιωί εὶιτἰδειπ άἱεπι. $Ιε

8εύες€τειοέ, ;ί&66ϊά Μπάρ α! ωικωεω2"ω τπαπετἱἔἱ , νε!Ι;ε
ΐετιεε δεθ.ι:ιτιε ἙἱοττΙεῇἰ; δ£ ἱπ£κτἱυἔυὶΒὶΙεω Ιι1α:ι·πτιπι ἱτι καιρώ
Αιπιποτιἱ5, ειιἱε :ιὁἱ€ᾶ‹5 Μ11Ρτέ ίοπ1%ς:ιτάοΒατ $ νοεΔΒιιατ.5·,εκ
@σε ώιιε οτειὶιΉΙἰ δειοεέάοτσ€, › ντ1Τα·ϊρτιιω τεΙἰφιἰτ ΡΙιιτο.τοΒιιε Μ.
Φ άείεάιι.οταοαΙοτώο”, “ἔἐιόοτπΜἰπιεςιιΜἱτατεω Ρτ0Β111°€ νοΙ;:
Μιας, απο Μ ΠΙά ἰἔιιἰΜῖη8υΙἰε τοπίεςιιοπήΒιιε :Πω πιἱπιιε οΙεἱ `
εβΐιιιτιετετ. Η £ιιι0ά Η δι Ηεπτσιπο @Μ , ΘεΐπΒιιΙσε ίαΓΡΞεί6ωτ·

μρ:ίυεωξε:α ) ΐοπε.ΠΈποή ὶπσσπἔτιιἐ τΗΒιι:ιτώ Γοςεἱὸυε οΙεἰ Μ·
ρὶἡτἰὸπ;ο ειηηστεΒᾶῖε ; ηξιοε Ρ`ετπιἰΕΕεἑτ6Ι€σ Μπαμ Μάϊο @ω
·τόπτ 3°Μτ'Ιισς πῖἰπἱιε ίεΙι·άτει· :ιτάειττ·,· 6.άεδειπέ:|πήποτ ο!6ἱ οορἰσ.' Ϊ
&ιιτζι)ι: ό.ιιέάτβτ.; ἄ1οιι έτιτπέρετιέίΒιιέ· ὶπ Πο.ττιω:τιπ το; ΓιιΙρδιιςόε 4
ΡΖχςτἱεμΊἰ$ Ρἔτ.ίἰι18πΙυ. πιοττιωτ:ι , ηυοτ_:ι·ιιττ1Ρὸτοπτ ὲκ-οἱοοῖσὶτιῳ·
τιἱΒὸ δείε;ες:ιτο ; :5ἱο*·ιτιἱηοτ Ιἱετιοτιιττι·εορἰ:ι ίπ ΈοΕυασέ ΡΜ ΜΜΜ·

τέ.:έβίαΜ;υτ, ΠὶΠααὸΗιιεαΙιΨιἰά Ιιιιτιιοτἰε ειῳιεὶτοτἴπειημ @Μαν
ίζει:ζάαξι16τάιτ. .

η

Η

›

.

· ' _ ή* ‹ °

13ξι;τά. @Μιύ Ϊ‹1;£ΪΒΙ18-όΙ€ΪΪἀΘΜ€ο11τΪι1ἔΔτ; ςυόᾶΒιιΙἰ9 Βἰ· ει:
18;Ιε”βοπιὶτιιτπἰ εοπττΞτο,› °·πιἱΙξο οΙεσ δει: πιστα.. απ; 61 @πώ ,

πϊμΡεσ @Πα Πειέττω:ι ά1ιπιτΐο Μοἀἱεὸ·σΙέὸ,` ηι1ΞιτΜΜιι Η; Εειάε.”·
ίηα:1:[5%ε μτπήίΗδ ξ ίΟπή·21·,`«ΠΖΕΖάΙ>ΙΒΜ ίπω,ω,..»ωτω

Ηει·φδοω; ]ΐΙχέ. ?δέ Η 8αἰω ω·δώ: ΘυπιιεπεἄαΜΪπτΜ_¦ἰσπ:π7Ϊ›
πξβα]22ύ' ἄἰσ “πω/Ε &Ε“5·αΜτ »)έθιί6 _)Ψε9ιωι::: ?αι·:Μα: αεωι2:Ω
δάΜ ΜΜΜ: 5410; Ο· ΟΙσοβακα: απ» :Μο ϊ ?πιο ,' α: 2υ22 Απ?

όση::@Πέ έ :τί/Μο άοήπσπίπφυ/ΐτω ώ, .4:ι·υ#β::»·πιαπω . Ε» «
θ£ὸρἔἰο Μεΐςεω1ε-6 ΒΒ:`:-.ῖἱ·ϊὶΙ?ε. τα; ὲης:Βι·εῶἐς_ ΜΡ: π: 'ρα8.ῇ:7.

6Ι121Ωὰὶ1°0β;1'ΪΙΗᾶΠΙῖΪ] ' ᾶἀτιἐἱϊιτιρἔπἰωὰΐψε Μ;ϋιεΜΗε ;ίΜΒ10?·
ΜφεδΙσο
όξβϋςΙΕυε @ΪόεεἰρΦΓω6ιω·ι ~Ἑ›€ταΠ=6
σε ΪἱΊΒὁἶἩὸ,ιι€Ϊς£ὸἔὴ3ὲΠξζϊΙΙ:ΡἰΛἙΙυί?ιἐΊ
ΒἑᾶΙΪΙἱ€ι1ΚεψῆΙιοΒἰΒΪΒΒᾶὐἱ8· σ«ζωι· ω

.. .

;ι_

Ο Σ·

_ φ π πωπω @- πο».
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· -_ μ;

Ι:ΜΜεπιι€ποε ορειιππιπ , ε:ιι·άε επἱω εοπίιππἰειιε : ἱπ εἰοο ποπ μέ
τοϋ: νΐπερειτἱ , φπα ιιτπ:ιτπιπ είε , φ:ιεππιεΙπιοάπεπ 8: εοειιε Έιτιι6επε.

έπιασε Γ:ιροε νἰἀεειιτίὶιεἰε πωπω ποπ τποφε:ιππ 5:ιΠε εορἱεπι π !Ρππτεἱε ρπτεἱειιΙὶεἰπιρΙἰεὶεετπ , φα ΡτοΡεεεεαἰΠἰε πισ.πιππ πιπ
εἰε, πε ειππ εεΙεεἱεεεεοπιτποπεππεπε,&πποΙεπεἱπ Ηειπιιπἑ. θετ

τείεεε:ιεο Ειτρπιε επρετἱιπεπεο εοπποτοοπειιπι πι, ίεπεεεο ἰπ Ειπ
@ο ο!επιπ δε.Ιε εοιππιιιπἰ , Ηεπ1ππιπιΙοπΒὲ`ὸὶιιεπτπὶοεεπι επεό
ποπ φπα δε! Πε πεποπε ίοεπεε., Μ! φιὶει οΙεὶ ρεεεἰεπΙἱε ἰπ1ΡΙἰεἱ

·τιιε ρεοπἰΒεε, πεἱΙΙ:›ε επι εεΙετιεποειι , εε Η ΪοΙἱτ3τἱ:Ε ε[ΐεπε, ώ!

πεπειιτΕπ Η:ιτπππιτπ. Ηὶπε "πε ππΙΙυεἰπειπεπε φπάεπι πω Ρετ
ίπειάεπεεε ΟΙειιπι σε 5ειΙε εοπιτπιιπἰ εΙΞεἱειππ ΓυοιπΞπΞίεεεεε ροίΙ`ε
πππεετἱπεπΙΒιιππια Ρετρεεποποτ:ιευττε, :ιεφιε Ιιπἰπίιποεὶἱ ο!εοΠ1

Βεπόε:ιε ΜΙΐε Ιπεεεπειε ίεριιΙεπτεΙεε απεἱφιοεοιπ , φωε ἰπεκεἰπᾶειε
ρεεεππἑίΤε επιπιιπε. Νεεπ οΙειπ·π εκ Σεπ άείΗΙΙο.επεπ ποπ απ: ορ|

ροεειιπιιεπ Πειτπιπαε πιιεεππεπειππ τπεπιεείεὸ εοπίεπε: Απ νεεὸΕ
ΟΙειιππ πω: 5:ιΙΙε ειππ οΙεο οΙίιιειειιπτ ( ειπε ίἱπιἰΗ οΙεο εκ :ιιπγΘἀειΙὶε ,
εππιιε3ουε: επ ΪειπΙπΙΒιιεΙἱπΙ, νιιιιι·ιππ θα. εκρεεΙΓο) πιἰΓεεεειιι·,
εΗὶεετε φιεειε , φιετπ:ιππιοάππι δε! ἱρίε , νε οΙειππ ἱΙΙπεΙΙεπεΞὶιε

επάεπε άπιεπιε Πειπιιππιπι ειπἰεεεε, πίπίΙ παθω σ.Ιπεπιει·ε, φιἰρρε
ππΙΙο πππιε εκΡετὶπιεπεο : Ια! ρετεπποεπεσ.πι Πιιιππι:ιεπ Ρεοτείιε ποπ
ίρεται·ετπ.
ο
ο - Μουτ. @θά εεε! Ρεεεππεε π” ΐερπΙεπεαΙεεΙυεεεπεε :ιεεἱπεε, Π
ίπ είε !ϊπεεεε εΙοφπ, ποσά ίεπεἰο,ρεἰπιὶιπι ειπεερε π:ετεο , παπ
εαπ1ίὶάεπιπἀπἱΒεεε οροτεεειε πΙίεοεπε, φα ρειίΠεπ ω” επιπ
τιπ·, επεπ νἰὸειιπεπε π; εκ :ΜΒ εΧΓεεἰρΙῖίΤε,8ε ὰ φιἰΒιιἴἀππι φιειπ
άοφιε ιιΙἰφια ειόπειπειιε, φις, καποτε ππποε ρεοου.οΞΗ:ι , ίεπΒεπ

εἰιππ πάειπ εΙειιεπε; φιεεπειόπιοεΙιιπποε ΡειΙΙειπεε , ειιπιε ρειιιΙο
Με πιεπιἰπἰ , εποε φπάετπ εεεπεπκο, ΙεεΙ, ποπ ω Μια, Μπι

πεπρΙειτπ νιιΙπεπε εἱεειετἰεεπι ὶπ Ξπεοι·ευρεο ε:ιεΙ:ιιιεεε Έπἱίΐε περεεπεπ
ίιππ , πεπποε ρεε!ιππ φιαεποε & πωπω; (νε ε:: Κεειπειἰοπεπεε
ΒεγεεΙὶπεΙε ίπ Τπεο.ετ. να. Ηιππ. ν. ΟΙ8:ιε) φι:ιπώπι κά:: εεΙἰπ
φιετε ροειιὶΙΤεε νιιΙὶὸπε ἰᾶιιε οἰρεππἱ ἱπΗἰᾶυε. Βεἰπεὶε Ιιιεεεπειε
φπάεπι εειάειιεπΒιιε ειρροπἱίοπεειε ποπ ὶπίἱεἰοι·, ειππ ποπ παπα
με επιιΙεοεπεπ επππἱοιιε πειοεαπευε ΙἱᾶἱΙεε ΙίιεεεπιιΙεε ἱπ εεγρεἰε ἰπ
πεπεοε , πε ροειιἰΙΤε πιω ειπ8ιιο εΙΙγεππἱο π” ἰπίἱειπ ; νε εεπιιεπι

ΠειιππιπΙππι, φα, Ρεο ίεριιΙεππ επιρ!π:πώπε, Γιιοἱρίἱιιε Ειππο
ποπ ρεαίοεειεεεπε , εκπΕεεεεεε ιιΙὶφιειπὸἱιι άπι·ειεπεπεπ ίοιπίεε Ιεπεπιε
:.Μππιρεο . νεεπιπ'Π ΜΙΒ: ρει·ρεειω!πεαπεε αὰιπἱεεαπιπε,ο.εμιιιε
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επποπωω ορτἰιπππη τ:πάο οπἰιπ οοπΓιιιπἰτιιι· : ἱπ οἰΒο ποπ ροἔ
τοϋ ·νΐοτρειτί , φπα. :ιππιτυπι οΠ: , φειοπωάπ1οάππι δε τοπιο Έιτιιάπε.

ΡΒ181°Η5Γ8ΡΘΣνἱἀ€€ΗΓΓ8τἱ8 ἰπὸἱοοὲ·ο ποπ τποόἱοοπ1 ΒαΙἰε οορἱοπι
ιιΙρπιιτοἱε ΡαττἰοπΙὶεἱιπρΙἰοὶτειτπ , φπα: ΡτοΡτοτοοΙΙΙἱεγτπαπιππ ΜΙ
οὶτ , πο τ:ιτπ οοΙοτἰτοτ εοπιιποποοπτιιτ ,δε ειιιοΙοπτἱπ Ηοιππιπἐ . Ποτ

τοποτ:ιτο ίἔορἰὺε οπροτὶιποπτο οοιπρ^τοΒιιτππιο1ὲ, ἰπἱοᾶο ἐπ ο Ειπ
οοι·π:ο οΙοπι·π $:=.Ιο οοιπεπιιπἰ , Ηεπιππιιπ Ιοποο-οΞπτοοπίοτοιπ οπού

ποπ φπα 5ο! Πο οτὸοτἱε ίοπιοε·, [αἱ φάει οΙοἱ ρ:πτΞοιιΙίε ἱτπρΙἱοἰ
·τιιε ρτοπὶοοτ, πο ὶΠεε τειτπ οοΙοτιτποτιι, ω: Η Ϊο]ὶτ:1τἱ:2 ο[Τοπτ, ίοΙ

ιὶειπτπτὶπ Ηατπτπ:ππ. Ηἰπε "πιο ποΙΙποἰπειπτιιτ φιἰὸαππ ΠΜ ροτ
Πιιιόοπτοε θΙοιππ οκ $8.Ιο οοιπτπππί οΙὶοἱτιππ ἴιιοιπὶπἱίὶτοτο ροΙΐο
ιπειτοτἰοτπ Ποιππισε οοτοοτιιὸάιιτοτιιτσε ο :κοπο πιππίτποοί οΙοο ἱπ
Βι·πό1:ιε ίιπίΤο Ιι1α:τπειε ίοριιΙοπτειΙοε οπτἰφιοτπιπ , οπιιε ἰποκτὶπ6ὲω
ροτοππέιίΐο π·ειάιιππ Νειπι οΙοιππ α 5εἔο άοίΗΙΙ:ιτππι ποπ οπο ορ=
Ροπππιππ Ηεππιππε ππτπτποπτιιτπ ιπ:ιπιίοίΕο οοπίΙοτ: Απ νοτοίξ
ΟΙοιππ πω: 5ο.Πε ειππ οΙοο οΠιιειτιιππ (ειπε-ΕΜΠ οΙοο οι: ατπγεὰειΙὶε ,
οπἑπποἰοιιέ; οκ ΙοπιἰπἰΒπεΙἰπἱ , νιι:ιτιιτπ θα. οκρτοΙΓο) ιπΠοο:ιωτ,
οίΒοοτο φιοειτ , φιοτπωπιοάππι 52.Ι ὶρἴο , νο οΙοιππ ἱΙΙιιἀΙοπτἱὺε

επ:!οπε ὁποία Ηοπιιπειιπ οπιἰττοτ, πἰπΠ ειιιΠεπ ο.ΕΕεππιτο, φιὶροο
πυΙΙο οποιο οκροτπποπτο : ίοεΙ ροτοππο.τιιτειτπ Πειιππιππ [κοιτώ ποπ
ίΡοι·ειτοπτι.
.
1

. ο Μουτ. @φαι ω ροτοπποε πω ΐοοπ1οπωΙοεΙαοοτποε οττἰποτ, Η
Εεε οΙΙ Ιἰποοτο οΙοφιΞ , φιοά ίοπτΙο,ρππιπιπ ειποορε Μοτο , πω·
τοπ Ιἱὸοιπ·οὸπἱοοτο οροττοειτ πΜοι·πε, φα ροΙΙὶτπ απτο
π
τιιτ , οιππ νἱὸοοπτιιι· πω οκ οΙϋε οΧἴοτἰρίἱίΤο,8ε ο φιἰοιιίἀειπι φαω
άοφιο οΙὶφια ειόοοπτπτ , φις , ντΡοτὲ τπἰπὶιε ρτοοαοἰΙὶει , ίοτἱΒοπ4
ήπιο ποοιπ οΙοποπτ; φιοιππόπιοοπτπ (ο Ρ:ιΙΙειπτο , οιπιιε ρο.ιιΙο
απτο ιποππὶπἰ , »πιο φιὶάοιπ επιπεΗΧο , ΙοΒἱ , ποπ ίἰπἑ· Μο , Μπι

ιππρΙεππ νπΙποτἰε οἱοειττὶοοιπ ἰπ ἱποοττπρτο αιάιιιιοτο Ἑπἱίΐο άοοεοποπ
Μπι , ποπτρο ροάπτπ φοιτποτ δε ὸὶιπὶόῆ -(ντ οι: Κτοπτιίο-ποπειτ
ΒογοτΙὶποΙο π: ΤΙΜΜ. νἰτ. Ηιιπι. ν. ΟἱΒαε) φι:ιπτέτπ νο: τοΙἰπ
φωτο ΡοτιιἱίΪ€τ ν:ιΙΞάπε Ξάπε οἰροππἰ ίπΠΞόπιε. Βοίπάο Ιποοτπο:
φιἱἀοιπ οειάαιιοποπε ειρροπίίοΗτ:ιε ποπ Ξπίἱοἱοι·, οιιτπ ποπ μπα
με τπιιΙτοι·ιππ πιοπἱουε ΜΒοοπτιιτ ΒιέΙΠοε ΙίιοοτπιιΙσο ἰπ οτγοτὶε ἔπ
4_.-

ποπτεο , οι· ροτι1ΠΤο απο οιά8ιιο οΙΙγοππἱο Π” ΜΒΜ; νε τοπιιοεπ

$!πιππιπΙωπ, φα , Ρτο ίορπΙεπτΕ ειιπρΠτιιώπο, ίιιοἱρίἰυε ωπ10
ποπ ρωείοοοι·οτιιτ , - οιπΕττοιοτ ιιΙὶοιιειπ6ἰπ άππιτιιι·οπι Εοιππο 1οπτΙοε

:ιοίιππρτο . νωπ1·ο ΜΙΚ ροτροτιιαε 1ιιοοεπειε αὰτπἱττπιπιιε,ποππο
κ

)

πα

η_46

ΒΜ·τταάο ΟέΒιιωκ

-

ἰιι άυΜα:πτουοωή ροτε!ὶ, νττϋπι1ιιοετοιιτ ΓοΙἱιω,εο νετὸ Μαιο

:ικάετοτιτ .- δὶ εοἰω ειτίἰίΪοι1τ , νἱΧ :ιΠοςτ Πε.τππι:ιτΜΠεπι Ροτοπο2.το
ροτιιὶίἶεὶπτοΠἰεο , οιΞἱιω ίἱΗοτ€τ ςυἱὸεπτττιατετὶω Πι οτΒεω :αϋ
τω, οιιοιτκιάωοοαπι ω ναΠςΏΙιγπϋΠετυπι “ΟΞτοιιΙετσι·Ιῇε ·, τα Μι

Π:Μεικιο5 :ιΓεοηὸεοείοἰΙἰεετ ίιπωιε :ιόίιιωττιυπτναΠε 1ιοΙοεπι :ἱοἱ
Ή:οτιιτ11€ο86τ€ωτ ἰπΕἰφιοτεπι, ηύξρεττςει1τυο.νο.Πε °Βτεο!ύει άο
ίοεπεξεπε ειά Ιιπ:οτινε Γυοοιιπι, ἱίοττιιτ€ω Π:ι1τιαι2 -ἐὶεοιιοΐιιοπιἱιιὶ
Μοτο-τ. ΗἱοτεττιειτεΧετάοἴτοοτἰε ατομο ροίὶιτιοὸιιιτι οοιιοι·ρἴεοπτἰε
1τω.1:ετΞ.:ε οὶιτιάτικ ΜΒ ποπ σποτ ὸὶΠὶοιιΙτατἱΒιιε : ΡτοΡτετεο. νοτοΐι

πτιἰΙἰιιεΥΞἀετιιι· ΜΜΜ ΜΙΚ: :ιο ;τοοτε Μιιο&εω, ο τιιἱμίιτιο‹ἑΠ ὶτι (ΣΙ
ά11όέΠε , 8εοιι€τοἰ; ΙΙ8ι1ὶεζΡιιττὶὸἰεοοΒΐετιια1ιιτ, :πιο Ή: ίιια:ο οι
ΡτεΙἴο©Χ°νετπιἱοιιΙὶε , οιιοε νιΙΙ8υε ΒειΠατοε να” ν, ΞοτιειΓεεοόΜε
ΙΕικο ›ιπ:ιι·ἰπα: 2£1Η2ΪΙΠῖΙΙθΓΓΟ ἱτι ?οπο .Αποοτιίταπο ;ἔΙ1υἰιιίι1ιο& αὐτῇ
νετιοΞε ιιΙοετ:οτιτιιίοε -, ·& ὶτι νἰττειιω ρΗ:ιΙ:ιττι Ιὶιιἰοᾶοε_ τ:πι€υπι 1ο

ωἱοἰεοεπίἰίἰίΤε·, νε ἰιι οΜεικτο ‹:οετετοοιὶἱ ειιΒἰευ-Ιο ρο'τιιετὶτ1ἰτοτεε
Ιο8ετο , 1οἰΙιἰ-ἴοοόὶὲειΪἱἱττη2ιῖἰτ 11οπίεωεΙ γὶτ ίἱάο ὸὶ8ι1ἰίἱἱτπιιε . Ετ
ΡΙἱοἱυεἱἰΒ.3 7.τειρ.1 :.ἐΙε 8οοπτιίε Ιοουοπε εύτ, .ίπ Ρύ!ςεοπ:ίάσ ίπ
2α.τ Μέσα 9ιωσία:κ ·υίόε2ατ__βσωπα, φωσ πω: απ! . Ι:: Απάτη:

είσίά__βιέ%8ί!Μ όάιο·πκ αΙΙοααπέα·σίάπ2ατ . δοά κή Μ ιε8τῖτ Ρετ
ίια:ιοοο , οιιοτειπροτε ΡειΙΙ:ιε·οΧτίτι&ιιε ΗΕ , τ:ιιπειττι ΈώίΤεέο Μάο

:ιι·τὶε '(ἶΙι_γττιἰες 11οτὶτἰππι , ντ Ιἰοιιοι·ὲιτι ο:: ίαΙἰΒιιε νοΙιιΕἱΙΞΒιιε εσπ
·βεμβ1εμωΡοεο;οπτ ο 8111: πιατεύειιτι εὶΙἱ‹1ιι;ιω ΙιιοὶΒἰοιιΙεττι, εκ φαω

Ιιιιτιοπροφετιιὸεωἰεατετ. ·(Ξετωπι ςοοοικ 6ΙΙ:ιοιι Ϊιιἐίἱἔ8Ρρο£

απο ΡΙιΙεΒοπτἰὸοπι 8επτπιαι$ Ιιςο @Η ίιιο.ιτι ΠοιηπιιέΙο.πτοοπ :ιού

τΠΙΤετ,·οοςυε.ΞπίΙΙεω εᾶἰΒἱ ροτιιἰΙΤετΙὶγΙιιε, οπο ποαόϊο , δε με ΐοτει
:που Γι; βουητο ;ιέτε, Πειπωσ. ευεωείσετεε .

(Στοά. ΡτοεΙΙιιο ο!! οπιπἰΒιιε ( ποσο οοἱπι νιι]τ πείοΙι·ε ) εοτυπι ,
ους ρ:ςτοτοοιμαΜΗΜ πατατα εοπΓιιετιιάΙοεω τοπτἰπἔυπτ , ε:ιιιίπε

πωπω , Η ίοττἐ ἰοἱΙΙειεἱοοιιπειτ: ·ἱ‹ἰοὶτοο έΙὶοιιειιιᾶσωειιτεω τωμ
& @Μία Ρετρετιήε Ίιιοε:1ύε σξΙἰοιιΜ τοπιωἰτιἰΓοΞ . Νειπο.ιι:τετ πύ
Ιιά Αωίειιε Με ποίΕοτ,οι1Ξ απο πατε τιοΒἰε Τιιοὁἰἀἱε ΙΗιπι1Ιοε :ιά11:ιτιο
σ:Ιο 180€ εοπτιπιεοτατΙοποπι , · ειΙἰοαἰά , σύ ἰρἴο ἰιιτετἔιιοτειτ , ·& ρω
ρτἰῇε οοιΞΙΞε ειᾶιτιὶταΒιιπόιιε ίροδαιιιετιιτ Μουσε με: , ίσο ὶειπι°τι1ω ἱο
Η1:ϊεεωτιι15 @το ωποίυε . Οοτιίιιειτοτωιτ ὶιιῇραπἐἐ ΗΕ 21οΗΠΒ5μια

ο ρΙιιτεε μ·ο8ικά3 Μαΐ :Μ ὁεειπιΒιιΙΑιπᾶιιιτι, ΈπίΕΞι·ικο @ΜΗ πω:
οιιοαοΙο ω ἱεοΞεοἀο›ἱο:ει· !εωΙΒεε επιῖοἰτ1ς$επὐοει ;. @με ΡΜ· «Π
ίετετέἱΤΡπτὲπτιιωἱπἔἰιἰὶεοπτἰἔ_-, Μ.ε6Μοο11οιι1ω τοωροτε, ·οιι€οιο

-εΙΜοιιε :ιο Βιιώ]εΐο:Μπιπτώ ,· ΏΒροέϊεπι Π; @ως τ::

=·+

- _

άο

Μπαμ

πιιιαι·,` εοιπἱτἰΒιιε`ρςἀεεοεἰε
Πε ·ΡΜπι€ωιΖτ©
, Γε τεεὶΡὶεϋειτιτ
Ι:”Μπο . ]19ΙΗΜΈ1ΜΜοϊΠΜ·
τοττιἰΙΙἱ6πἱ; ορετωπ ἀατιιτἰ;νΓςι1ο·ιιἀζ;εττἰειπι;τιοὁὶιεἱιοτειω , ασεπ ει::

Ιἰη8μΙἰ;ςιιἰιιίὶ1ιι€ἀϋπιἱΒιιαίε1πιιιιίια ειάικαι1Γετ· @εαπ ρ:ς19ιτυτιιε;;

@πωπω_Ιι;ιΙ›ἰτἐΞι·αἔἰοτιἱεἐναΙὰι>: ΜΜΜ; &_τοπιΡοίἙσ.τιε. Ιηςσωσ.Ιρ τειτὶοη
πο, εωτι.οΙΕε οροτεεωιτ , ·:ιιἱΙιεΗ:ιπι1ΙιΩτΙ1.τΙαςμ€·νςτιτ'ιι8 ιιαμιε μ».
υἰειίειεΙΙἐΕΧΒΔἔιιετ:·ν:ιΙ6τετω (Σοπτἰ8ἱτ παταω Γεπι€1α.ίέωυΗα
νΒιιτω, επτααάιιεπἰΙῖετ ΙιετἰΙεπι ΗΠ1ιπι όοπιιισιτσάυ&ω; 5;; ·δα_:ι:Η
ΒιιεεΙἱςμειιὸὶιι ἰΙΙιιπι ρτςΙὶοΙειτἱ πεσείΐο οίΐοτ , νοΜίΐέ ίεεεπιεκτἰπ-.
ἐμέπε , ὶά€οε1ιιο·ὶΙΙειω :ιρρι·ε!Επετ επειιΙ0 ; ειιιοαι·ίαι!ετιι€ιι_ :εωω-.

@τα Ρειι·Ξετε εοαΜωεΒσ.ιιτ; οοτπΕι:4::ίεεϊ ΠιιικΒΜζ τετι·εικιτ Επαιτι ;.
& ιιε·‹1ιιὶἀ!οετοτἰαεΧΙι:ιΙὲιτετ εΠχοΙιιιιιιπιίι1πυ8επε#διαά!ιιιε παω
Γιαπ ,: ἰτετιιπι·ξ:ιεεπι ειάζ εισειιΙιπα ειιπά6τω:ιρΡΠειψ: : διοι:εε: εκάιιο-Ρ

ΡἐιιατσΒεπιιτια εωτἰΡιιἰτ ο11γεΙιώνετι; οΒΙὶιιριιὶτὶρεἱπιὺω; τιιαι1ιω
άΞΒυπάιιεΙατιιπιΕαεετΜπαπΒιιΙο εοάεππ_.8ταόιι.ιιω εκτἱιικἰτά ὶτε-Η

ταιτηιιε σ.εεετιώτ: ὶά ηιιοά ριιει·ϋπιιε ἰΙΙΔε'ἱοι·τιιὶτὸ τταιάΠεπε Με.
ίετιιιιιιΙτ, δ: ρικτοε ιιΙΞςιιοε, ἰτιτει· ειιιόε Αιτιἰειιε, Ε:: ρτοιιὶιπος

εοιιεὶειιιὶ ειιοε:ιιιίτέ,~ :ιτςικ ὶκιτει·ἐὶιετιιπτ Μάο ει!ηιιοήσε,Ιταετο. ..
Νου σ.ΙΞειι11 :εἰ Ιιιιὶ.ιιεσειιίω εΒιιο(εο ρτςτετ Μπα· , φιοἀ.ἴεὶΙἰἐα Μ
2.πειιΙο ἰΙΙο·Ιιςτ:Βετι:-ίιιΙρϋιιτος 8ε1›ἱτιιιιι1οοίς ρει·τΞεμΙς τετςΔιτςπε.

αιΙερτεε ,φις :ιεΙπιοτ:& ίασε αἀἱιιιεΔνειΙὰὲ αιΙ6:ιπο ἰεεἰΙὲ·τιοὶιο ἱιτιρετιι
ε8ῇωτἰ ἰτιςὶρἰεΒειιιτ αημς ΜΠααιωω , δ; «πωπω Ι-ιιΙΡ!ιαάεώ;ίειοκ

Ρε.κτάο_ιι!μοκώταβωτ 9 ντ οοτιΕε:τὶω ΜΗό.ττιπι:ιω αιαπρει·επτ-. 5ὶο
οΜὶμρείειιτιτ τιάώουοε ,: Πς;ιπάο .νΞὰς:ἰτιτ @πάψω ι·α:ε·ϊιε ε2τὶω

ᾶιιπι_ἰτετμιτιαεεεπὸὶλιάιτ1ο:ειωρειυϋπάιτο ω ρ:ιτΒ:τΐ,_ ὶἔηοτεπτεε
ίπὶίῖοΙατςτιτοτ ςοιήκ:Εϋω ροήτι·ξέοίιιΙρβμτε ό ςιίς5ά ἰεοἰ!ὲ;ιἀ:εειιἴι1Μ .
ς1ἀ:ὸ νιιιιιπι 8ε_νΕιιεικ ; ε!Μτιιτ , Δ παπηνα__·ντ εεειιήε_ ΟιιΚβιιε ,_ Λώ Ν·

οποιοι. Μρί!ωΛ ·υἰ:4σσἰω_[ξΙμὐ2ιειι_ /74υπωα: ετί:ιπι; εειιιάε:Ι8.πων.εεεπάἱτ. Ηιυε_ίιιίρὶειιτι £2Ρ€1°2.ΙΠ, ειιἰοετὲπιαεε€ἱα ώμο. ἰιιΠαπι
πιεβἐΙῇε Ραειιτί ΡοίΧ:τ ,_ ι1ιι:ιέ ν1ίεεὶ£1_εοτιιιπιάείἱὶἔῆειτῳ εοπεΙιιίο.: ,.8‹:

πατώ ›, Μ. .Β8ΙΒΜ_τεΙὶΦἱιΙ_ἱ:ιε ΜΙ επ8μΙωπ εοττ1Ρ€Π€τετ· ,γ ντ-Π1σ€
ἱτετιιιπι γ ὁ. _ π:Β;ιιιο; εΙ1γεωιή @Μοτο σ.εεεπάειτοτπω, δ: _ τεεἱΡτοεαπ-4
-.--__4- β-

τε τποτιι. (Ποι1Μ:ιε3 ΠΕ αοπτἰιιΒ:Βατ ) π!©Πχ€ἰ1πἱυττι κώεειιΕ : Ρεο
ρτστε04ΜειιυεΠαπτωσε:ϊοωεε .ταμιὶταετιιτ , πε τιοιτἔἱ` π1ειτ€τιὲε_ Μ»

@Μαιο πωπω _ ρτα:ίοαιτεεωτ = χιο! :ιιιτεπι Η ΕΦτεμ τιμιο1ΓείΕσω ΜΕ ;
πΒ92$ΩΝ;β€_Πεωωειω.·ΗΠεο_εκρἰῖατιιτεπι-. ΜἰΙιἰ `τειιτιεπΙπεριθ Ματι
ε!ιτι;τιρ1μω @αἱ αἱ ίιιεἰΙἐτπο_ἱηρτακἰπι;ἀεἀιι:ὶ ροίΤ€πτ·Ιαε·, φα
ἰ1€ιιἰτ επσ11€ΒΩ8ἑΩτ€Πἱ8ετιτἰᾶῖσοΜρΙαΐή ; ιιιιεειειιὶιτι ετἰτ·π1:ιτοτἱ:;. Με! .

α”Μ; 4ωι>ω!02 (Μ €σωάε π[49πε ε
Ώσ.ικΙ.

. ΒΖῇετατἰο ο8ινω α

,

···Βεπεί; φα! πε νειΓε ἰπ εοπιππ ΓπΙΙἰΡἰεεο ΜΜΜ, εοπαεπΞε απ:
εο,φιοά :ιπφιειπάο επεοἔἱεειεε ΡΙαειπε ίιιΡει· ποε εοάεπι πτ8πιπεπ
το. $ἐφπἀεεπ επἰπιΟΙειππ 5ιιΙΡπιιτὶε, νε νοεειπε , επ επ.μπΡωιέ~
νἰετεέί ΙΗΠειε,πίπο οπο. ειεεεπί.ιππ ίιιΙΡπιιτ εοπιοπεἱειιτ , πἰΙ Ρεο
Ιποει·ε νἰὸεειιε, φιἱπΡαεὶεεε, Η ΡιιίἰΠἱεπο αποίεε.επι:ιεε εΠγεΙ1
πὶπκπὶπιοπεεπτ, 78εἰπ νειίε εοπἰεο εεεεπεΙο.επε, Μ, φιοεΠπ Παω

πιεεπι ιιίεεπὰὶε παπι, Ρετ νἱει·ὶ-Ι:ιεεε:ι πείεεπάσ.ε εοπετείεεπε .ο δε
εἀἀαεπττεΙὶφιόοεποίὶαΒπιεεἰ, φαω ΜΗ επειιτποεπε ἴεπίἰπι Ρετ
εΠνεπιππωαεεεαπΞεπι·: Η νΞπεΙέεεε οι ε:ππ :ιπιΡΙιιτπ Πε ν:ιε , νε
Π:ιτπιππΙα ειοπ:Ριτείοεεεπι· , δ: εΗνεππἰιιτπ εεππε ε:: :ιτπἰεπεἰ ἰἱΙὶε ὶε:ι
επππε:ιε ΓιιΡεει ωποίεο.8πα;ιεΙε ίιιΡεεπεΞειπ , «πιω ποπ ἰπεεπεἰειε .
νεεπτπ ίιιοπετεοε, πε ποΠεΙε πιππίεεπιοεπ εο8ὶτπεἰε ορετπιπι Ιππα
πιω, εετπεπἰτπ, ΗΠειτππια ιια:οποεπάει είε, α! Ριτιικἱτπ πεείπεεπτ

ποπ Ιειιὶοιιε, νε νΜεο , Τε:ιεεε άΜιεπΙεωοπο .' Φετ.ΡεοΡεει· π:
Μπιιεοεεπἰ ἴεπεεπεἰειεπ παμε νεπὶο, πετπΡε Ιπεεπι Με πε απ·
άοτε, φιειπὲοφιἱὸειπ , νε :ιο εειΡ.6. Ιὶο.ι:.ἀε(ῖἰπ. Βεἰ Ι.πάοιπεπε
πω” ΓετἰΡΙὶε , Επιειωπ ή/εμάεοπωτ ωεωσ:·ί& μπω: , ίπ 9ιιο

ΜΜΜ» Ιαεεεπα εοπέιΜ Μέ , οι ε.σείπ[ε:·ιΡείΜε φΡατε&α: , [φπα
πω!!ώπωπ ό· επίπεεπεάαπω οικω», παμε και , ε.κ·ιεωΡΙο ια
εοππεδνπί :αρεσε :Β , Μ;" Μί2720Ι4.3 πωπω [πίσω ίπ 2επιιΜἱ

πω:: σύ!ίε Ριι!πεπω. (Μπι ετεο πιιΙΙαΙὶφιοεἱε βετ πιεπτἰο,ἱτπιπὸ
επ Ριι1ιιεεεεπ ειεπεεπ τοτε επεεεπει, @Με επειπἰοιιε Ροειπε ,Ιππωπε
εοπεεεόεετἱ , ποπ εεεπεεε ίιιἴΡὶεεπιιιε Ιυεξάιππ φιὶά ἔιιὶΙΤε ἀπὸ Πεπι

επιιιπ-, 8επιπά1επεειπ ΗφιοεἱὸεΒὶεπτπ. Αάό.ο πιεΙε8ὶἰΤείετἰΡεππι,
νεΙεπεπε ὶπ-ΒεΙΡΙιἰπεειι επποΙειοεπεὶε ίεειιΙὶ 53 ὶπ (ΣεπιΡο , νΕπ
επει€ πει ίεριιΙετοτυπι ειπεἰφιοειιτπ επ ΙειΡΙάΙοιιε δ: πιεππποτε εοπίετιι
&οτιππ εοΡὶαἱπιιεπεε ἴπὶε,τεΡεϊειιπι Ρ:ιείεεε €Ιοοιιπι νίττειιπι , πι
φιο πω; φωεάιϊ εἰεειιΙεΒιιεπτ:φι:ε επιπεπ ΗΠεο εκείπάει εί?ε,ειε ευρω

ΒΙοβο :ιόεπἰίΪιιε είε πετ. ΑιιὸὶιιΞ $ετεπΗΕκπο ΕΙεᾶοπ Βτεπὸεοπι€ἱεο
παπά ἱε:ι Ρπάετπ εκΙιἱοἱειιιπ άιιΡΠεεϊπ ΡποΓΡποευπι , ει!εεειππ φπ
ε!ειπ ἔιιπζοτεπεειπδεεοὶοτε ιιεφιε ἀπεὶτἰε ποπ πΙ:ΠππΙεκπ ἴπεεἰπο
Βειιιο , επανω νετὸ Ιὶφιἰὸιιιπ (φιετπδε Ιεπεεπ επφάιιτπ ἱπεΙὁἔἱεει
εε :ιΙίφποπο ΡΙεειιἰε) φπ , ίἰνἱεειιπι ειΡετὶεειιε,ἱπ πεπίπεπίιιπ1ι.ιπ1
2Βὶτ, Μιιπτ. ίεεε ΑΠἱιιιπ τεάοΙεπεεπι .

Οτε.ά. ΑΡιιά ΑΙάτοιιο.ιιάπιπ πε ΜὶπετεΙ.ΙὶΒ.3. £2Ρ.6.Ρ1€.34.8.08.·
πεΡειειιιεὶπΙὶοὰεΑε-επτπεπεΙε. Εὶφιοτειπ ,φιἰ Πε ίοπιεεή8πίε Ρετ
Ρεειπ ἱπ Ι.ιιεετπίε ίεΡιιΙεππιΙἰοιιε, Πε μετα. Βιιιπ3.πειιτ, Ιπφιίε,

Με Πειι1:Ι.οεπΕπιττείαΦ , ο φ1σίει: πω; Οπο.Ιεαοεπί ΒοιΡειπΡ
. :κ,;_:

η

·

(Μ

Ζ): Ρίκω»ωι @° Γπωσ .
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ίοΙιιτς ττὶὰιιο ἱτιἔιιπὰετιτιιτ: ὰεἰτιὸιἐΙγειιἰ ἰ8τιε οτ8πιπΞε νἰττεΞε άεΗΠ
Μπακ; παω ο8ταΠε:τιιτ ραπ τεπιιἱοι·, δε ΙιειΕτιιοία ΜΒΜ @ιι-της 5
:μη ι·ιιι·ίιιε ά6ΜΠατΙοοε Καὶ ἱ8τνε τε6ΗΠαιπά:ι ΜΗ ςιιἰο. τυπο εΧἐΒἰτ
$ρἰτἐτιιε Ι.οτἰῇ σιιπι 5ρἰτἰτιι νἱττἰοΙἰ ἰιιίὶω· 5ειΙἰε , (Ιω ὶ11 Ποιό. ΜΜΜ
Ιά τεροπατιιτ ΑΜΠ ίιιΜεάέ Ιὶἰρατἰε ἰιιιιᾶιιτἰε.; δε @Με :ιιι€ε:ιτιιι·- ,
:Μπα 52Π ιιίεει1ά:ιτ; ίερτἰείειιιε ΙιιιΞιιε ίαΙἐεΤιιΒΙἰτπιατἰο τερετε.τιιι·ω
Π::Πιάε Μπα. Ι1ιιίιιέΕιΠε :ιάὸετιιτ νπεϋε ττῖἱ›ιιε ΤειΙοἰ ιτιὶτιιιτἱπι πια..
ΙΜ , σπιτι ΙειρὶΙΙἱε ΗΠΜἱπἱε ὶιι Γ:α:οιιΙο. , ντ ωοτὶε ώ ; ροΙΕεο. τα· ΜΒΜ
:Αετού Ρετ Βο.Ιι1οιιω πιειτἰε, δε ἴοΙιιετιιτ·ἰτιίὶειτ οΙεὶ νΜάίε , ηιιοά ρω
μπώ :ιαΙετε ρε:ΜΒετιιι·. Απ Ιἰ‹1ιιο:ἰίὶ‹: ει: ΜΒΜ νοΙατἱΙἱΒιιε Μπαμ

ςιιΞτι τειπιετι πάσα Θ·
(Μςειιιηιις- άεπιωτι ἐῖιετἱτ ρετεππἱε ΠΙ:ι Ιωεετπετιιω· Για(Δε εμ::
οττιιπἰτιο τιοτιοοπἴεπτἰιιητ Αιιτ!ιοτεε , Ρταετεηιι:ιπι Κ» Με· , φωτ!

:ιΡετταίαΡιιΙεΙιτο ιΙΙιοὸ ειιατιιυετὶτ , ἴοττειίΪ€ φάει :ιόεὸ Ιο.πειιΜα στο: ,
ντ ειάιώΙΐΐι 5οΙειτι Ιιια·οσπιί41ο πω· :ιρριιι·στου) ντ :ιό. εε,‹1ιι::ε οοιιΙίε
ι1οίΜε ΓιιΒὶεόΒι Γιαπ , τεάεωτιιιε, ἰιιὶῇε, φα ἰηΗειπιττιειτιτιιτ , νο.

- τἱετ;ιε ςιιεεά:ιπιοΒΓοτυατιάσ. ΗΕ. Εομαπνίο-πε ·υίκιΜί:, νε ΑριιΙεῆ
ἰι1 Αρο1ο8ἰἐ`ι . νετΒἱε. πω, /Ισωωα»ι #ιΡαἰἔἔ σκοπ2αΜ,σί2πο α·φίπι , ἰακ8ο [πωπω Μο ἰπυτεωσπ:ο2 ΒΜισκίω πω:ε:·ίἄ· Ι:ιιἰ·, Μάα

σο έπι·απόίο , ›ωω ,·σΜαίρ. Ατ νετὸΠ οταΙΠιιΓει:Ι:ιμιιτι νἰτεὅειτιιια
ίιιΪεἱειιΙΙε :ιἀττιοιιαιτιιτἰΒτιἰε, Με Μαϊ ρτοπιρτἐ εκιιτἔἰτ ΜΜΜ. ,
εποε ἰιι τ:μιτ:ιιτι ειττιρΙἰτιιἀὶιιεπι εκετοΙΗτ , πεε τειιτι εεΙετἰὶπιΡετιι ει»
8ετιιτ: ω, (Μα ίοΙἱἀἰοτεπι ττιατετἰαιτι ρΙιιτἰΒιιε τεττετιὶε ραττἱειι

Πε 8:5ειΙιΒιιε δκω:οαΠωτεω εεετὲ ροτπιε:ιιπ, περι: ὸἰίΐοΙιιιιιιτ·
ἰ8τ1ἱΩιιΠ , αάεοηιιε εκΠὶεητεε ίιιΙΡΙιιιτε:ιτιιιιι ραττΞειιΙατιιπι ΜΜ
μιΠ τιιτττι:ιε ωἰτιοτεεεοτιΙὶἰτιιιιτιτ, ιπἰτιοι· ςιι-Κ!επι εκεἰτετιπ Πεπι
πιει , .ν€τἰιπι ὸἰιιτιιτπὶοτ ; δε (Ιω ποπ οττιπετε εοτιΓεττὶττι οκἱΙἰτε Ροΐ

ίιπιτ Γιι!ρΒιικεα ρ:ιτάειιΙεε ρεπἑτὶἰιε ἰππρΙἰεἰτ:ε ἴαΙὶΒι:ε ΜΒ 8ε τεττοε ,
1€ἰἱϊηνυπτιιτ ρτιιικε , φα: Ιειιτο ἰηεετιἀἰο αταΒείειωτ ἰι1 εΞσετεε ,
νἱκ εκὶἔιιἰε :ι1ἰςιιοτ ωπΒοπἰΒιιε τεϊἱόὶἰ5. Ιάεὸ οι ἰιιοετιίἰε ΜρΜΒιιε
& ετΔΠὶοτὶΒιιε Π8ι1ἰε, εμ:: τοττἐ δ: 5αΙο ειΒιιπιἀαιττ, νΒἱ Παττιπ1:1
κί6άετία τεΙἰιηιιιιτιτιιτ τἱτἰοΠτε:ι‹: Ρτατισε εταΠἱοτεε, @Με ειιοΙοιπ
τἱΒιιε ἰσηἱειιΙἱεἱεπι ὸἱίΐοΙιιτἱε εκτἰιιἔιιιιιιτιιτ , ρ1υτε1ήιιο σ:ιι:Βοι·ια:
€Χ ψ ίΐιρετίιιτ1τ :- α: ραΙεὶε νετὸ παμε Μρυ.ΙΒ, φαει Πειτπιτωι νί
ςιιεςυ:ηιιε εοπίρίτ,_ ΜΧ ίειιἰΙΙ:ι τεΙὶτηιιὶτιιτ·, άπο ε:ιι·ιιττι ίὶιΙμΙιιιι:
€Χἰ3ι1Ω Με ιποὸἰει.η ω: ατά εοτιτἰοεετιιτ . Ροττὸ οΙεοί:ι 8ερἰπ8ιιἰ2,
ΒίιιώτιτΠπκετε. , ιιιιΙΙἱε τοΙΞςιωε εκειτάοίοιιοτ, & Πεπιπι:ιπι ποπ

ηυἰάσπαπψἱαπι , ίἱειιτΙἐ5πα ειπε ίὶὶΡιιΙαε , σ.1ιιιπ,κίεά πιιιΙτὸ εΠιι
·
=
πια

ο5ο1

Πωἔι·ι:ατἰα ΟδΒιιΜ “

οι.ιι·οιο:ο:οι_ :μια οο:πιιιρο:ιιιοπΙο ,_ οι: φιἰΒιιε οοο!ιιο:ιιοο , ίπ·
ξιιο:ομο Νοοπ:ἀ οιιοποιτιπι οοοοιίοε ,_ οΧφιιβτοπο:ιοιίΕο ,ιοιιιοοπι
οοπιοΙιοοτεο,_ ο.ι:φιο-τοπιιοϊ νἰοοπΙο οοσ.8::ιοποιτο, ν: ποοποο.οο

5Ρι:ιτπεδο $πΙρΙιπ: ιιποΙιιτο,_ οπἰο_ἴοοιιοι::ιρἰιιοτ 3,, φιιοφιιοι το:
:οποι οποιο ΒιιΙιοπιο Με ιι::Ιοιίοοτπ: . · Ηιπο πωπω:: ιιο:οποιε νιοο

τιι: ιοάιοιιιίΐο ίοιοιι:ο ἰοειιί δ:: οΙοοίο , φιἰ ι:οι:πε,ριιιι.Μ.τιιτι επιο
(ποιο:οτπ: , 8ο ιτο:πιο ποιπάο οοπο:οίοο:οτ ιο_νιιίοοοο!πίοφ.Βοοπίπ

οποοιιιΠοτ άιΙΠρο.τπε οι εποε ιποοοΓπο_νειρο: , ·ιιἰΙἱ οοΙιιοί:πε Μο:
οι πιο .
`
·
. Παπά. 5οοι κοπο ιΙΙποΙ όἰΙΙἰπιπΙοι·ο ρο!ΐποι, οποο! Π:ιοιιοο πιοή
πιο νοΙοοἰΠἰτοπε οι: , δ: :οιιΙτο ιπιροτπ ρ:οροΙΙἰτ ιοοποιοοπτοοι :οι
ιιτοπο ειοΙπο:Γο.οτοοι Μέτσο ·, ν: :ο @οποίο οι:ρο:ιτπιι:, ίϊοποιοπ
Ιπ:ο ίιιο:ιτ οΙειπίπιο; :ιίοοοάοπε φιἱρρο Πιιπιτπ:ι Ρο: οιιιοίοι τποποι,
ο: Γπο οιιΙο:ο :ει:οΕιοιτ, Ιοπιο:οιτιοπο οποιο οοπιιιοι :ιο ρ:οιο:οποι
σ.ο:οιο,δο Γποι:οροτπιτει Ποιοι ρι·οοοΙΙιι:, ν: Ρο: ιοοπο 8οίοοοΒ:ο
ιτιιοιιε :ποιοι οι:το:οπιο ιιο:οπι ιιτι::ειΙιιιι:, φιιιο ιιο:ιε οιι.::ιιοο μοι::
:πι , :ιτφιο οι τποπιο ιι.ττ:ειέπ , Ιοοποι [11€€θάι1Ε; οποποοφιο ιο.ιιο:
οίὶ Π:ι:ο:ο:ι, οὸ νο.Ιιάιίιε ίῖπο :ιττ:.ιιιιτπ: , ίὶπο ἰ::ποι ο πο: Ρο: :οποιο
οΙο.:ιίΠοιο :οιι::οπ:ο, ιιοο ίἰοο Γοπίπ και ί:ιοο:ιε , ι φιἱε :κι :ιιιι:ιοι
ρ:οιοοιο :ιοοοάει.τ .
·
ι. Ο:α:ι. Ιάοοοοίοιο οποιο οΙιοπ:ιπάο οποιοι , ιοοο-πο9 πο ίσιο!
ίποοο:οποοιο ιιοιιοο οιοτοοάπιπ :οί:ιεο:οποι ιο [ποιιοο οπο νιοποι
οπτοοιιοοι οροι8οιε: ιιιοοοιιο Γοι1ιοοτ ω” οιοοοε ίοοοί::σ.:ποιόο

:οπος οοοιιιοι:ο οοΙὶ:πἰ ρ:οτο: νο:πο , επι ιο::ίι οποιοπΙπιο , απο πιο
Ιοιο , ορροιιοι·οτπ: νι::οιι [Μο νἰοορΙοοει; :πιο :οι οιἰιοἰοο :ιο
οοπάι Βιτιοοπτει , οπο:ποι Βοιωτια νοοι·ιο: οοΙο:ὶτοι· οιίοοοάοοε

@πιο Ρο: ρο.ι:οοτο:ο :ιοι:ιιο ειι::ι·ει!ιο:οι: ιοίροοιοοι νοοτἰ ν:ιΙ:Ιο οι
@οι , οπι Ρο:ιοάο ί:ιδιάποι οιιιοο:οι: νι:ιπιο νιτ:οο @ο ιο
οΙπίιιοι._

.

Παπά, ()ιιιοιτο.φιο Πο.ιοπιιι δε ρ:οιοιοιπο ειο:οιο οιιΙοίοοιοπο
::ιιτπι:ι_ίοοι:ιτ ιιιορ!ιο:ιο @ατο ιοάιοποι , 8ο Γπο οιοτιιοοπιιιιο οιο
τοιιιὶοιροΙΙ:ιτ ,_ Η ίιιο:ὶι: οι νοΓο ροοι:πε οΙειπΙο ,ο Πο:ιποπ-ροτοΙΙ,
ποιο :οΗφιπεριο:ο_οοιρ:ιιπ:ιτπ:; πιο νοι·ὸ νιίπάοΙειί:ιοέ οοοιρι·οβ
ίζοπι :οΙπδοιοε , _ οιιο:ι_πίιοποπι Ποοιι:ιο ιοιροάιοι: ι ποοοίΐοοίο;, ;ιαιπο
” :ζο:οιιιοΜ:ιοι οι:ι:ιπεπο.:. Οοπτιφο οιι:ιι σ.ΙΞφι:ιπάο, τοπιρΙποι ιο

οοποοτι , _οίιπι _ οποιοοιιπ::ι__ οίιοτ ;οικιιιποι· , 8ο _ ι·οοοπε ,ειρο:τπ:ο
_ ιΐοτ ΙοριιΙοιι:ποι ° : νιοιο:ο :οιο :οπο ρ:ο:ίπε ιοοριπ:ι.ο:ιτο ; οτοοι το

σπιτι νοΓριΙΙο οι ίοΕπΙο:ιτπ::ι πι:ο:ι:ο_ νοι.Ιοι: Βιοοιιιι 8.οι:οιι(ιιοι: , ιΙΙο ο
·. ;

_,

αποφ

ΌιιΪΪᾶυιΜ°π

πωσ -.
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«πωπω. Μα επ ιππὶο:ΙΙ›ιιε , ·& -πιπρΙαιπ Πιιιπιπ:ιπι ετπἰτςετετ , κςΗ

.πέτο ἱΙΙσΪ6ΡιιΙεΙιτπΠ ·ςιτεπιπίππό6Μτπτ, `ὶΠἰεὸ '6:ιτιπΒιιώειιιιη Η
Πω ) πιπΙτὶεπιΞτππιὶΒιιε,.·:ιΙιπιιοιιε;°ειι€πἱτ , πεπιι: ΜΗ Ροίι απ
πιιοπ τειπροτἰεΐρπτἱιιπι Μπιτ 1ΙΙππι πιέστε πεεεπίπιπ: @τι ΐΠΙΠΒ
ποπ @πω άΙ:ι.ιπιππε ιεκρ:ιπποπεπι ἰπιρτὁἰεπτι , τπΒιιτπάεπι πιω
πω εοπΐεβαπτ Ἐπεἱε τπτὶπιΐτιοπ€πι ,ηπα , σιττ€πιιιιτο ει!ιπιιππιιιΙππι
ιι€·ι·ε, πεσεπΒιιΠπωτΜπ ΓεριιΜιτιιιπ . £οπττετνεΞὸ1τι€πιἱπἱιιι€Β
!ε8ἰΙἶεὶπ¦Εκρ:τἰιπ€ιιτἰε ΡΙιγΠεο-Μεεπειπέειε Βοβ€τι1 Βοχ]ς @με

14.. πι πέι·ε εάπιοπιιιιι απο πτπρΙἱπτειπ :ιΡρ:ιτιιιίΐο Βεπιιππιπι ; :πειιπ-,
νε ιρίε @Μπιτ , $εΙσρ·εττσιπιιπι!Το @π :ιιπΡΙιππ ιΙΙιιά ιτ·ειΡίεπε

νιττειιιπ, εκτιιιο πθτεπι τ:ιίιικειπιτππτΠπ) ςιιτπ ριιΙπειε ΡΥπο ίπ
τ:πειριιΙο , ίεκπεΙίικοάπτ, νι ίοιπιιΙΙ:ιιεκ Ηπα ειιειιΙβε ·ειιιπ εοτ>
τἰρετεπτ; νιίιιεεΡι πει:επίπε ριΠιιιε 1πιπειιοκε ·πιφ:ιππι Βιιιπιπειε -,
ηιιΞιπιιπ προιπ:ο ειέιε·,δε :ποτε [άπο 4ιπίππι πωπω Βάια @τοπ

μιπείππτειτ εκππτΙ:ιτιο: ΙιςειΠα (ξιειρτοριετ -, ΠιπνιιΐεΡιοτί-πε

οετΙπἴοἩπιπιππ εοπεὶπεπτιιτ,ιιὶἱὶ νειΙπὲτ ιιιπρΙιιπι πιω ίπει·ιτ , ιιΈ·τίε
ιι:οιπιστεΙΒο ειΠπιπι τοπτιπέιτ ; Ξπ :ιἐἔτε πικαπ εοιπρτεΙΐο Βο.ιπιππε Ρα
τεππιτ:ιτσιπ :ιάί!:τπετεποπ 2.1ιάεο.

-

'

μ

· -

Μουτ. ΡΙ:ιιππι:ιε Εκτιπθ:ισπΒιιι , πε Ιοπ8ἶοτοε δπιπε, ἱπ 0.Η:ιΕπ πιο
ίεττο.τιοπειπ , Η ΡΙπι:ετ , άιίΐοιπιπιιε , 1ιτπιιερετεππιππι πιιἰιιίτποἄἱ

Ι.ιιι:ετππτιιιπ πω” μπα ΑιιτΙιοτοε ιὶἱιιιὶΕτππιιιε; Υπ:: Ε·πιτπ <πιιπ

Ρετίιπιάε:ο ΡΙπποΤορΙιοε ἱπτετίιιἱΙΐο ι, τιιπι Τομι1επιπ ππτἱπιπι ει!»
τποπτιιι·, πιιἱ οιππιπ ω !ιι€€τπ:ιε Μία ρεπτιπεπι:ι:ι πεειιτιιτἔ: οι:
ίετιπιι·επτ; ίεά οριττειιπιπ παιπ ιιάΜΒιτε πι πω ι Ιπ Βοδππο ι,
:μισά πωπω , τιιρετἰπιτπτο , ιιπιιπειπιιττποπο πιέπππι επιίΗιπο
πωπω; πιοτιιιπἱπ ἴιιρετἰοι·π εοπτεπἀεπτἱε, ετἰππιΠ τεΙἰπιι`ιιεΪπΒα
εἰρἰοπτε πιό: νπΙεΙὲ :ειπε δε! εΧΡΙἰεπτιιε Μία ; οι πιω Βιιπιππιε τει
τἱτιιε ιπιιὶοτἰπποτεἴεἰτ , παμε Ιειιιτ:ι.ε: παιπ Ηεἔ:τ ἱπ Η;ιτπιππ Ρο.:
τιειιΙοε :ιΙιπιπιε ίὶπεὶΠειτἰπι ίιιτπρτειε ίὶπτ ει€τε 8το.ιιιοπ·ε , Πει τιιπιεπ
ριιττιειι!ειι·πιπ οιπππιπι ι:οπιρ1ειπο ιποΙεπι τοπΙΙιτιιιτ ιπιπιιε ιππικ
τπε εοπτιπεπτεπι, πιιΞι.ιπ :ιξτ Ρο.πιποΙε τεΓΡοπ;!επε Β:ιιππισε. Ηιπε
πικαπ ποπ :ώ ειἔτε ςἱτειιπιΗιιο , ίεαιππίιπι ΐρεειοιπ 8τ:ιιιιστε , Μ·

ίιιιπ ατι·ικϋ «μπώ πΕτΜΕποι· ἑιίιιρετἰοτε ι:οπιρτε·Πιιε -, πιω
ίιιέὶ ππω ίπ τπρΠαιπε πιππε πΠειτο.ιιε ρτορτΙΙετει ίιιι·ίιιιπ πι”
:παπι ι·πιπίιε Βι·ιιιιεκπ , ντ ιιΕπιιι πΞὶπππτιιτ) Μ! Γροπτςΐμπ επάπε

πω: _ , & οΒίπιπτειπ ·πἔ·τ€πι ραιιιιιπρττε Μπακ πι !ιιςεπιι8 ἱρίὲι παππ- `
πα @πιει πι ι:ιιΓριπεπι πωπω ςιιιιπὸοπιιἰὸεπιιπι·τιιε Μειωσα αδ
"παιπ ίπ Ρτοάπ,. .πιώ απ:ιεϋποτριιε ἔι πάσιτπέεςππάιιπι Νειι:ιι-ε
ε

?;ι =>ι

2

πω
»

251,
ΒΜτΜ2ἱο ΟἔΪΜΜ
.
πιω
ρεττἱιιω> ρείῖτἰοηε κειτιομεειιτ,
ατς-υε·εοωρι:ἰωὶτω·;λίἱ
νει·ὸ
:Πα ἰιιειιωΒειιτε αεκ εοωΙΙΡατεευτ ω, Με ντὶςιιε, (Ιω Παη:η·ηχ

ΜΗ :Μπα , νιιΙὶἀἱἱιε εοπετετιμ'ἴεεκρ!ἱεετε, φάω εαά Β:ιωωε
πωπω εοωρΙεᾶἰτιπ , ἱΠε ςιιὶΡρεΡτσεὶιοε εοπίὶιρεωετιιτ_ωειῇε ,

·ντΡοτε Ξι Ιουειοτε αΕτἰε Ρτεωειιιἱε εγΙἰμὰτοεοωΡτείΐιιε : ωἱἱωει ἰ8ι· 4
τω· Παωωεε [Με ἔι εἰτευωΒιιο αεκ :αἱ Ι:ιτετε ντΒευεωι· ιιω8ἐε ,
φωτο ΐυρτεωιι ρω; ἱόεοςιιε που ω εοποΜεω ., ίεά ω αιω
τΙιοἱὸεω όείωετεε Β:ιωωει εοπΓιιτ8επεε:: Ιαεεωἐ, νε αΙΗιε ασε :Με

τε ωεωἰω .

.

Οπα!. Ετἰιιωίἱ νετὸω Ηαωωἔὶ ρτοάειωτε ε:: νωεο ε!!γε!1τιίο
εΙξςιιἰά εσωωἰωίεἱ Ιἰεετετ εΧττυίἱοιιἱἱΠἱ εΙἰεΙυειτετιιιε ίο.ιιεπε,εεττε
ἱπΙἰιΞοοτιιω ωεεπάΙο , νΒἰ Βειωωσ. Βιι&ιιαπείπ ρΙιιτεε :ιρίεεε ώ
ιιἰὸἰτιιτ , τιἰΙτιἰΙνἰὸεο ωαεἰε καιω οπως ιιεεοωωοάατιιω ΜΒΜ
Ροίΐε , ςυἑιω Η ώεειωυε Η:ιωωειω εκ ραττἱειιΙὶε Βετετο8επεω τοπι
Β:ιτε , .ατηιιε Με:: Ηεωε ετιιωρεπτέ οΙ:ΠΗετε ειετεω άΜάεπάιιω,
Ρτορτετεει ΓυΒτἰΙἰοτεε Μεσα” ὰ ω ωοτιιω εοπεἰτετὶοτεε ΡειττΞ

ειιΙειεμ·:ιε εοετετΞε νεΙοεἰἰιε ρπεειιττετε , :ιτεΙυε ίαεἱΙἱὶιε τεωιὶ τΞωέ
πετεω διπάετε, φαω ειΙἱοε τετάίοτεε ΓιιΒίεςιιιιητιπ, ω ειωεί ίρε

εΞεω2ετεεπ ρεπετπωτ. @Η ειιιτεω ε:: ά!ι1ετΠε Ιἱἔποτυω ρωτὶΒιιε
εΧἱΙ·ὶ·ιωτ Ι1ιιἰυίωοὸὶνεΙοεἱοιεερεττὶειιΙα, ἰὸεὸ ρΙιιτεε ευίρωεε θεω
ωτι εωὶττἱτ , επεσε ωεο τω: Η:ιωωιωιτυω νπὸεεμιιιεικ ετιιωρεπι
τἰιιω , ίεςιιε νΞεἰΙΙὶω εοΗἰὸειιτἱιιω , ατςιιε ειιω .αεκ το!!υετ:ιιι
τΞιιω , τιιωυΙτιι Βει·ἰ πεειυἰε , φάω Η:ιωω:ι ρετρετυο Μάϊο @το

τω· . @εωωωοάιιω νει·ὸ Η ΙπειιἰοτΙ ΗεωωιιΙεε-εκ Ιιιεεωε εΗγεΙι
ω) εΧἱΙΙειπΞ ωαἰοτεω εειω1εΙοε Πειωω:ιιπ Μαι εάωοιιεεε , ντ Γε
εοπτω8εωτ , ὶΙΙειω εοι·ιίεΒΙω ιιΙτἱίὶε αΙΤυι·8ετε νἰὸεωιιε , & ωαὶοτἱε

Παω-τω ειΙτἰτιιάωειη εκεευατε, ἱωωὸεκ άι:ειΒιιε νωεεω :ιωρΠο
:επι ειτεΙυ·ε :ιΙτἱοτεωε Ηειωωεω θεά, εοΙΙετἱε ΒειιιΜεω νἰτὶΒιιε :ιέ
τεω ΒιείΙΗιε ὸὶιιἱἀιωτ, @με νΙτετὶὺε μοωοιιευη ἰτα ει: ωείοι·ε

Ιἱ8τιοτιιω Με ωεεπΩὶ εωρΙἰοτεω ε:τιιτ8ετε Πο.ωωο.ιτι εκ πιω ωιιΙ
τ·ἰεεοω-Ροίἱτε.ω πεεεΙΤε είε: Νειω Παπ ωιιΙτε εοπΠιιειιτεε εφη
τερἰἀἰοτεω Πιιιιέιιω εοΜΗτιιιωτ, ΡΙιιτεε φαμε ίιιΙρΙιυτεε Επτά
ειιΙε εκ Ρ1ιιτἰΒιιε Πεωε νεό ετιιωΡεπτεε , ειτε1ιιε ω πωπω Παω
ωεω εοειωτεε εεΙετὶΒιε :ι8ἱτειιιτιιτ, :ιετεωςιιε νεν.Πάίϊιε τερεΙΙιιιιτ,
8.εΗικ!ιωτ.°
4
Β:ιικί. Ηωε ω.Πε τἱὸειπἱιι ν:ωπ :παμε @ΗΜ Ργτοωαητιιω &
()αριποωοιητιιω ὸοἔωειτει, ςυΙΠεωωεω ΙΒιιΞε , ειιιο νὶᾶἰωααΒ

Γιιωεκιάα ετρ.τ , οϋΓεταο.Βεπτ,
ἰἰειιὶω πω”
ργτο.πιΕ
7
- ηνιι:ιω
7 ' εοὶτετ ε!εω
,

_
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δαπ, ρι·οίρωιω-ώωτπωροκςπόστο άἱᾶἰταΒωιτ ςΕ .άΞιιΒασέ
ται·,Μι16τίιιφ>: ίἱωἱΕτετΞτι πα:πεά τςάέ εΧΠωι:πά Μ νοιιττωρἱ4
απο είεεπάεπτε ρέοίρετιιω ,οι άΜΕι ἰπἰεΙἰἐεω 5 ει: ·τι·ἰοι1ίρἰἀε 8Ιο=
τΞοίιιπι ειιευτιωι-οπήπαΜπωη Ιἱ-νατἰθ άὶἴρετίε,ἰη ςετο πωπω”
ὅτι Βικιο τηοι·Βιφι := δὶετερὶτειιιε, ἰτιἰοττιιπὶιιπη Π ΓιιΒὶτὸ εικτἰηᾶε5
ἔ
« .

ὲτι8επε-Ρετἱ‹:ιιΙιιιτνῷἰφεΒαπτ. δω πιὶττσκιεἰσ. ίμπτ Με εισΠεο.ιιτΙαπι
.
ίοιπιπει.
_ . . . Ν]
' Ωω!. Οοπίἰὰετεπὰἱ ροτἱἱιε νἰὸετεπτιιτ Πωιιτις εοΙοτεε , φαι
- ἱιατανατΞειτι πκιςω·ἰς :ιεεεηίςη:ιτωειωψΠ ςιιοςιιε νει:ΞΠιιπτ ; Π,
:Μπι ω:ιτετΙ; εοπ1Βιι.τ€πάς ειᾶῇςἰμτιιτ θεωρΙιοτα , Πειωττιπ εκιιι·8ἰε
ρ:ιΠΜει , Ιει&εα ; Η ιιόιΙ:ιτιιτ-ΓυΙΡΒιιι· , ςςιπΙε:ι ώ Παω ; Η Ρἰκ @ή
` σε , › Ετ τυΒεει ; Η ΡΒ: πειιιειΙὶε , :και ; :ιάόΠ:ο Ατιτἰωοπὶο ετΜόο ;,
Π:ιπιιτια ώ Βιι:α::ι , οι ΒΜε Αππτιοώπο νἰτἰἀὶε : Η. ειιιοά Βιτποιναι
εκ ΙιιιἰιιΓωο‹Ε τοΒιιε ει·ιιπιρεπτἰιιπι αἀιτιὶΙὶἱοπἰ ειιπι·Ι.ιιοοὶΒιιἱεμ»
Ρτὶἐ ειὸίετἰΒετκὶιιω οιτπκε ςιιἰἀεπι Π:ιτΙπι ἱιιτεΙΠεὶιπιιε. ; νε τἰιπι Μ;

Με ὸὶἴΡιιτειτἰοπε ιιοΒἱε αΒΜπετιάιιπι ὶιιάΞεο, πε τιὶι11ἱε οΜΦ10τ:πω ω
εἱε πετιιτειπι Ιοπεἰοπ: ἀῇΠς;τα:ἱοπε Ρετίεςιι:ιωιιτ .
.. ”:ί .

.

_
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_ ` Πι· @πιά οκ:ι`πἱἶιὶ›πι·.

-

ΑΜ. νἰΜΜ Π) Πέιπιπιέὶ , δ: ἰπ μπώ: , Ι8:ιεπι Ιιαάεπιιε
εοι1€εΜΡ!ά2οεζ ἀε-εὶιιἴὸεφ Ξτιτούτιμ, ςιιοιποάο €ΧτἰΙ1ἔΠἱ
απτά σε” ; - ·ηιι416: άεωιιπτ ἀὶίΪετετε ορροπιιπιιαι νίι!.αιιτ; Πο ειιὶπι
'θα, ντ, ηιιεπισάπιοάιιπι ίπ ὸἰΙΤεᾶὶε αιάειιιετἰΒιιε νὶιιεπτἱππι Μήπω

`Ιίωπ ΜΜΜ €ΧΡΙΟτατιτ ΜεὸΞτΙ,ἰτα ε:: ἱ8τιἰε εκτΙιι€Ηοπε άιιίάεπι εαν
Πεετατιο ΜΝ: εΙατἰὶιεἐπποεείεατ
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4$~ί.

-=‹.Ιτ

θι·ειά. Η:,ΜίυιΜ όίι·σΙσπι , νε ώ .εριιεἰ ΗιιαιτοΙππω!ίΒ. ά:
Η αρα! ΠεΙΡΙιρε , @Με απο”, αϊ›·ἰ εΠ ασια; Φ·-αΕϋί:·ωστω
σι9ιω στων.

"

4

ω·

·>'ϊ

_ ;__ς;

Μειιιτ. Αιά&οιεΙοε νετὸ, Η πταπἱπἰίἱὶε, ΒΒ.:.άο·δτω&οοπ

τωιτ.. 21.8.1τ: , ΝέΜΙ σ.η€Ισι·ίς ὅιΖπἰ£αἴ· Ξ περασα· ε”
Γεωτιεπάκιππ Με: ' οι ιεικ· τετοια οωι . ,. .ειπα οι μμε -ιιιωειει31

·ει!Ήτπιατ.

·

-·

-

ωκ:.·»· Δ · · να ,- «Μ τ

Βααλ ΡΙ;ΙΙοίοΙ€Ιιοε εοτιεὶΙἱεπἑιιω, ὶιε άΜάπιπτώστε: Ε: , έ;
απ» νττοςιιε μια ςἐ ρ!ιιΙοίορΙιεπιατξΝι1ΙΙα8ἰ8τιἱτΜ ποσα :που
η” φιοπάοι5ιπε:ιεεεωτω, ντ ὶατϊιἑοτιίὶὶτιιἱτπιιωιω μπα::
·Β 3
οτὶει

› 252,
›
ΒΜ·τΜΣτο Οδίωα .·
ττιπιριιττἱιιττι ΡὸΒτἰοτιε τειτιοιιετιιτ, ε.τειιε-εοιτιρτίιτιΜτεΠ νετὸ
:ιΒιιιοιιττιΒετιτε :ιετε εοιιΠιρετετιιττιετ, Με ντι:1ιιε, επι Η:ιιτιττιω
ΜΗ Μια:: , νειΙὶάἱἱιε εοιι:ιτετιιτίεεΧρΠεετε , τιιιέιιτι επι Η:ιιιιιπε
εριεεττι ::οττ:ΡΙεότιτιιτ , Με ειιιιΡρεΡτεε!ιοε εοτιίΒρετετιι:_πια,ςιε ,

ντΡοτε Ξι Ιοιι€ιοτε τω: Ρτετιιετιιιε ::γΙιμετο-εοιτιΡτεΠιιε: ἱιιίἱιτιειἰἔι- ή

τιιτ Η:ιπιιτιω :Με Ξι ειτειιττιΒιιο ::ετε :κι Μετα ντεετετιιτ ιιι::8Ξε ,
ςιιὲιτι τιιρτεττιιι μπε; ι::ιεο:1ιιε ποπ :τι εοιιοιάεπι , ΐε:ι ιο ::ει1ε.
ι:Ιιοι:ιεττι εΙείἱτιετετ Β:ιτιι:ιιτι εοιιίιιτἔετιεε:: Ιιιεετιιέ, ντ ειΙἱἔιε Με :Με
τε ττιετιιιιιι .

..

(Σκιά. Ετἰειιιιίἱ νετὸἱτι Ηιιιτιττιι'ὶ ρτοάειιιιτε ει: ντιἰ::ο εΙΙγεὶιτιἱο
:εφτά εοπιιιιιτιιτει Ιιεετετ εΧττιιΠοιιιιΠι ει!ιτιιιιιτετιιιε ίειιειιε,εεττε
ιιιΙι€τιοτιιττι ι:ιεετι:1ι·ο , νΒι Ηειιτιιιι:ι Ηιιότιιιιιιειιι ρΙιιτεε ειριεεε ει
ιιιεΗτιιτ , ιιιτιιΙνι:Ιεο ιιι:ιειε :ιετιιττι ιισ.τιιτε :ιο::οττιπιο:ιετιιιτι :Μετά
ΡοΠε , ειιΞιττι Η εΙιετιπιιιε Βιιττιττιιιπι ει: ρ:ιττιειιΙιε τιετετο8ετιειε εστι
ίτε.τε , ζτττειιε ιΠιει: ιιΒιιιε·ετιιιτιρετιτι οΜΠτετε ει€τετιι άιιιιάεπάιιιιι,
Ρι·ορτετε:ι ΓιιΒτιΙιοτεε α1ι:ιιιιιε; 8: τι: πιοτι.ιπι εοτιείτετιοτεε ραπτ
ειιΙτιεΡι·ιε Μαι: νειοειιιε ρτ:ιεειιττετε , :πειτε ειωιιιιτ τετιιιι πω::
8ετειτι Ητιάετε, :μια τω: τετ:Ποτεε ίιιΒίεςιιιιιιτιιτ, δ:ιτι ειιιιεἰ ἴρε

εἱεωτιετεττι Ρετιετι·σ.τιτ. @Η ειιιτεττι ει: άιι1ετίιε Ιιετιοτιιττι ρ:ιττιΒιιε
ει:ἰΙ·ἰ·ιιιιτ Ιιιιι·ιιίιιιοτΗ νεΙοειο:τερεττι::ιιΙσε, ἰάεὸ ρΙιιτεε ειιίριάεε Πεπτι
ττιτιετιιιττιτ , τιτ:ιιιει:ιεο τω: Η:ιιιιτ:ιιιι:ιτιιπι νιι:ιεςιι:ιςιιε ετιιιιιρετι

τιιιττι, (αμε Με:: εοΠιόετιτιιιπι : :ιτειιιε αυτ: τω:: εοΙΙιτει::ιτι
ω:: , τιιττιιιΙτιι θεά ιιετιιιιτ , τιιιιιι ΜΜΜ ρετρει:ιιο Πιάτα ει8ττε
τω. (Σιεττιειάττιο:ιιιιτι νετὸ Η Βτειιἰοτἱ Η:ιιιιπιιι1εε-ει:Ιιιοετ:ιε εΗγεΙι
πιο ει:ιΙιετιτι ττι:ιιοτειιι ετιιι:ιεΙ:ιε Πιιττιπιιιιιι τα: :ι:ιτιιοιιεειε , ντ Γε
εοιιτιιι€ειτιτ , ίΙΙσ.ττι εοτιτείτιττι τω:: :ιΙΤιιτΒετε ντάεττιιιε , δ: τιιιιιοτιε

Παω-τω: ει!τιτιτάιιιειτι ει:ετιιι:ιτε, ἰττιιτιὸει: :ιιιειΒιιε ντιιεειττι :ιτιιρΙιο
τετ:: :πειτε εΙτιοτει·τι Ηει.ττι:τιαπι θεά, ι:οΙΙσ.τιε Πτιιιιτιειτι νἱτἱΒιιε εε
τεττι ΒιειΙΗιε άιιιιτιιιιιτ, ίετιιιε νΙτετιίιε ρτο:τιοι:ετιτ: :τα ει: πιειἱοτε
Ιιειιοτιιιτι Με ιιι::ειιίτι ετιιρΙίοτειτι ε::ιιτεετε Ητι.ιττπιιιιιι ει: αυτι πιιιΙ
τιεεοττιΡοίιτεπι ιιεεεΠε είὶ: Νεατι Πειτε ττιιιιτε εοιιΠιιετιτεε εφε
το.ριάιοτεττι Πιιιιιιιτ:ι εοιιίτιτιιιιτιτ, ΡΙιιτεε τιιιο:ιιιε ίιιΙΡΙιιιτεε ραπτ
ειιΙε ει: ΡΙιιτἱΒιιε ΠΒιιιε ναι ετιιττιρειιτεε , ειτ:1ιιε ιιι ντιπ: Πεπι
ττι:ιτιι εοειι:ιτεε εεΙετιιιε :ιΒιτατιτιιτ, :ιετεττι:ιιιε "καιω τερεΙΙιιιιτ,
τιιεθοάιιτιε.`
.
Βειτι:ι. τω: τω τιάειι:1ειν:ιιιειει:ειιε ίιιτἱΙὶει Ργτοιτι:ιτιτιιιτι δ:
(ῖεριιοττιετιτιιιιι :Ιοετιι:ιτει, ειιιιΠεττιπιιιττι εεε:: , ειιιο νι€τιπιει ει!»

ίιιτιιειιάει ετετ , οΙ:ίετιιειΒιιιιτ,
ιΞετιιιτι τω”
:φωτά
-.
- | -'νιι:ιιτι
Α ή εοιτετ ::Ιειτι
,

_
'
@τ Παουρκωι @ Γκωσ.
.
Μ;
δεπ1, ρτοίμωπι-€πωτπωροπςπάετο ὸἱᾶἱτπΜπτ ,· δ ἀἰιιἱὸετοέ
ΐι1τμιάι16τίιιπ1-: ίἱπιἱΙἑτετ'ἱπ :ιοοεπε€`ι τςάίι ε:: Ηπιπτπἐὶπ νπιππ @Η

@το ειίεεπάεπτε ρτοίρετιιππ ,οι ὸΙιιἰΒι ἰπἰεΙἰὲεπι , ει: ττἰοπίρἱἀε 8Ιο=
ω"... ειιεπτιιπι οιπξπ:ιΜπτιιη Π νετὶΘ ά3Γροι·ία, πι ς81°0 πιοττεπι,
-"
--7ω.-'Η

πι ίο.πο πιοτΒιππ :- δὶετεΡἱτειπε ,ἰπἔοττιιπὶιιιπἱ Η ΙὶιΜτὸ επτὶπᾶη

ἔπΒοπεΡε:ΞοιιΙωιπἱ;ΙιπεΒαπτ. $εά πιἑττεπεΙα ίμπτ Ιιι;ε άε·ΠεειπτΜπ
οιππιπ .
4
.
. ζ .
(ἔσω. (Ξοπίὶἀετιιπ‹Ιἱ ροϋπε νἰάετεπτιπ· Πιιτπιπς εοΙοτεε , φιἐ
' ἰιατανειτὶαπι ιικι;ετἰς ειεεεπίὲ·πειτιιτειππἱρίἰ ειπαμε νειι·πίιιπτ ; Η
τπἱπι ιπατετίς εοπιΒιπεπάς ειόπςπτιιτ (ΣεπτΡΙιοπι , Παπιτπο.εκιιε8ἱτ
'ραΠἰὸει , Ιει&εο; ; Η εάά:ιτυπίαΙρππτ. ςςι·ιιΙε:ι οίἱ Ππιπιπτει ; Π ρὶκ θτς+
©Π__·

χ σε , ` Ετ τιπκο. ; Η Ρἱκ παπειΙἰε , πω; ειάεπτο Απτπποπίο €τωα .,

Πο.ιππιο. €ΠΞ πω.. , ω: Μάο ΑπιπιοπΞαεο νἰτἰάἰε : Η. ηπα! ίιιπιοινπι
τ:: πιπιιίπιοώ τεΒιιε ει·ιιιπρεπτὶιιπι ειάπιἰΙΙἰοπἰ ειιπι·Ι.ιιεσἰΒπἰεραπ
Ριπέὶ :ιὸίετἰΒεπἀιιπι οπιπεε πιιΜοιπ Πατἱπι ἱπτεΙΙὶἔἰιπω ; ν€τἱιτπ Μ;»

Με ςΙΞΓΡιιιειτἰοπε [ω. :ιΒίπποπάιιππ ὶπἀὶεο, πε πὶπιἰε οΜειι2απι Μ.

Μς;τιιεξοπε ροτίεςιωπιιιτ .
ηςὶε πετιιτειττι-Ιοπεἱοτε
13ΡέέεπτΑτπο
ΝοΝΑ..?. .
ο ί

.

-

-

_ π

. ' _ Πε ω.» εκπι`πἴἔιϋπσ.

Απά. νἱυιιπτ ἱπ Πὲιπππέἱ , δ: ἰπ μιιπὶε , Ιεπεκπ Ει:ιάεππε

εοπτειπΡΙατοε ξ ά6- εἱιιΓεὶετπ Ξπτει·Βτι158ε πιιοπιοάο οΧτἱπ8ι:ἰ
τοπϋ πεπτ , πως άεπιιιπι ἀὶίΤοτετἐ ορροττυππιπ πω... Πι: οπὶπι
Ήετ,-ντ, πιιοπιεσΙιποάπιπ ἰπ ὸἱΙΤοᾶἱε εαἀειιιετὶΒιιε νἱιιεπτἱιππ ειππππ
·ιω πωπω εκμΙοπιπτ ΜεόΜ,Μ ο:: ὶἔπἱε επτἰπῷὶοπε εἱιιίὸεπι Μ·
Ήπἔτειτὶοποὸἱ8ε!τιτἱὺεὶπποτ6ίεατ.
.
Ι . Η: . ...π›
Οτειά. ΗεαΜΕΩασ9όἰ‹εὁσ: , ντ πι αρα! 1)$ιιτειι·::Ιιππτ!ίΒ.. απ:
Η :ιριιά ΠεΙρποε , Ι8πίε πιο", @Η :Η στα:: ;. ΦωσΕ·7ίο Με..
69% οπισ.

-

π·

·'ϊ

Γ Δ:

Μειιτ. ΑτἰΒοτεΙεε νετὸ, Η πιειπἰΜΒὶε, ΙΕΒ.2.όεί;επέδε ΦΟΣ!.

ται. πι. π. , ΝίϋΙΙ:α·81πασει2»Ιπω , παμε ε.: ί8πηες.Υτιίκώ
ίεπτἰςπὰιιιπ2 ειπα · α. ἐ8πο πω... οτὶτὶ. ζ... πω:: επι ὶ8π€ πωω.πεπ
“ΠΗΓΠ18τ.

.

Ω

|

·

°:.°·Μ:.2·

'

· πω.

ἐω.”:

·παπι
Παπά.
νττοε1ιιε
ΡπΠοΐο
μιά ά:
πω
ρΙιἰ1οίορπεπιπι·.
εοπεὶΙἱεπιιιε, ' πιτ
Νω2%πτω
άΜάαπτύπτετ
ποια&πω»
,

πι, φιοπάοὶΒτπεα:εεπεΗτιι:, ντ ἐειππποπωτιπππωπιαβα ρώτα
'- - -

Β

;

οπο.

294

,Οωδ·Μ2ίο Μπα· Ω _-.ῖ

¦

α

_ _ωοΜι:ϊιτ:μ φ1:ιπάο Μ:: εκπἰτιιςιιἱτιικ $20ΗΠ1_Α:Μφ;εδςξεω
@φαω ραΜειώεωτάεω, εμιεεΙυεο ίιιέίιιοαυΙοεωςηςτεΒεστ, δ:

«:οΙοπέΓειΠιιπι το.6ϊΕω Γο11Μωω.ιιτ, 211οΙατιτ8ε :ια ὰἰΠἱρ:ιω ηιιΠεπι
ωιΡΙὶΕιεὶΒ ' ίρεοὶειιι Ρτείείεπειιιω ία! :ιέτί ἱιτιωἰἴς:ο.ιι;ιιη_ δι Βι
6.εΙκιβετ εταεΙἱ6ιιε , ντ :ιέι·επ:ι εκἰἔπὶε ἱιιτετἱτιι οι·ΜάΙε;ιτ , @υπ

Ριτὲἰειὐὰῖψτιἰματιιπμιὰἰοᾶἱοιιε :ιιι€εειτιιη 99επι:ιάπ1οάιιτιι δε να..
Ροτοε, ςιιι ειττειιιι:ιτι π! ειἔτοπι ίρεάαΒαρτ, ήάεπι ε:οπετείεευτε;

παμε ἀεπιἴετἰ ίεΞιιιι€ιωτιιτ ειΒ σ.€τε , δ: :ιςιι:ε ίοι·πι:ιω ὶπἀιιιμτιτ, φις

ι·ορτεται ε:: εὲτἰε πιοττε οττιμπι άιιεετε α:τιίετιπ . Μ:ιΜΙΐεπι αλ:
ἰΙεταεΙὶτο εκΡΒεετἰ,ςιιἰΒιιε ττιοἀἱε πωπαιτιιτ ΙΒιιίε :κΠι1τ€τίτητη; πο?

φα: ειιἰιτι ίατιΡοι· Βια: ρςτἱτο , ὸοίὶεὶειιτε υ.Πι1ιεητο, οοιιΩε.τ, εμπει
› ιιΞε πιιιΙτἰιιοτιιε Ετ..

:

Ύ· ·Μειιιτζ · Νου νιιιιττι εα1έω πιοττἰε 8ειιυε , Παπ: παμπ: ειιύω:ωτβ
Με , φα ΐεερἐ τ1ιιΞάεπι Γροπτε: ίιιέὶ , ποπ πιώ πωπω νί εΧττὶπιίε
έἰιεὶΙΙειώ ροτειιτιπ:. Ιάεπι ιιιιοςιιἐ ίειπὶ :ιεεὶάετε οΒίοι·ιιατριιε ; Μ·
ιιαπεὶο ειιἰπι ΡειΒιιΙο άεΗειεπτε, αυτ: νὶτΙΒιιε εΧτειιιιιιτὶε εΙσ.οΒιια
Βεπε ἰτι ειιιτ:ιε ΜΜΜ ὰἰΙεΒἰτιιτ; σ.Πςιιαπάο σ.ιιτεπι , Ποδ:1: Ραί49τοχ
€τ:ιΙΤετιιτ, ΙιοΙΗΙεπι τπιιιπιιπι ἱτιιιεπ1τ, ἐι η” εκτἱτι8ιιετιιτ. $ξι.ι
ιιἰπιπιὸ παμε @άσο ίεωροτ όεριὴεΙιςιιᾶἰτιπ Η:ιιτιπιεε , επτεμιο :ιτ
ὸ6ι1τἱΒιιε ρτιιτιίε εΧτἰπᾶὶοπἰε ::8.ιιία. Η ςιιοά ίεττιἰΙὶατἱετκΡετἰιτιεπ
το εοωρατιιπι εΠ: . .Ν:ιττι Η Μπα, Ρετ φαω νοιιτιιε ἰκι8τεάἱτιιτ,
εο.τιάεΙαττι :ιεεειιΕιτη ορροτιαε , εΧτἰπΒιιἰτιιτ ; Η ειτάειιτειπ ρτιιιπιτιι,
πεοετιώτιιτ ιιια<ἐἱε. $ἰωἰΙἰτετα ΓεΒιιεεεὶ ι:2.ιιάεΙά, ευ.Ιμε_;ιτάεπε ο!

ΙγςΙππΞιιω οριιε ε1ῖ‹:τ επιιιιιᾶοτἰο εειίὶὶ8ατε, Η Πειππωειω αίιιίΒοε,
Μα εκεἰτι8ιιἰτιιη ει:: Η νο.ΙΜΞοτε Παω ρετε.ιε εΠγεΙιιιἰιιπι_ :Μακ ω

ήιτειτο, πιο ρτοἀὶ€τιε Ητανε Ιοπ8:ιπτ τιιοΜΗ:ιω ιιο.ι·1Βιιείιιο ίοετοτε
5πίεωτ, ηιι:ιπάοςιιε ἱτετιιπι εκἰΙἰτ: Βειτπιπια, παεροΠ:Μοάιιπι ΙειιΞοι·ε
Παω ώίΠατιιτ._ ΕΙΙγςΙιιιἰιιω ΓοἰΙἐεεε ρο!Ε_άιώματαωΒεωφαω ω.
Ηυε_ :ιτάωε Ροτὶπε!ε ί: ΙκιΒα ,;ιτςιιε αιικ1επε ατά) . πιά Ηπα οπέ
ωιιΙατιιε ΒεπιώιιΙμπιεωἰττἰω
'
έ
..
_°
Βιιιιε!._ (Μη ρτἱιιιὺπιιἰιιΙιιεεπιρτοἀἰετεἰπ ειιΞοϋΠ”ιπή, ειτςιιο :Μ
02ε:ο€ϋφημρ|ειε Νο.τιιτέιιπ_ ρετΓετιιταπεΙἱ νὶαενἔοΙοττἱΠὶπιἰ δ; Χρ6ετή 7

ΒογΙΒΜΕΧρι:τΞωεπτει ΡΙιγ_Πεο-Μει:Ικιώεωο ΚΗ @Με Ε[2ίΠε:';,

ᾶἐἐἐυἴᾶθω €ίΐΒέΒΒασ, _ αΜΜιιτιθ ρει<Ιεἔἰ, ΒοάιιΙάειπι ποπ ίειιιἐ να!
8ετἱε ὶπἔειιϋ γἰττι ε.ὰπιἰτ:ι:ωἀοΙοὁὶε.Βειτ παπι ιιιιιΙτῖρΙὶοἰ_ & πωσ ε::

Ρει·ξ·ωεπ:οτιάωβοηεεε_ εοτιδτωσ.ιά Με. σ:ειάεω ΕΙιΠο(ο;έιοτιιαιΡΙ:ι
άτα, ιΒτιε_-ἱΙΙο_όιτἰτιιτ εοπικΠετε,ιιΙΒϊ 1αγροτΙιε:Π εοτιιικΜη ε1ϊε6”ταιιω

ΜΜΜ αμἰ€2τ€:ρηππ8.
·

Δι1τ€ιτ! ὶηίϋτιιτα ώ εοΞιάί[ε ώ·

ζ

φ10Ε4
Δ

Χ

Π: ,ζρά: σκ2ἱπ8ἰσπ£.

.

2.55.

φωτ επρε:”ΜΞω·ω ρτσεϊεπτεπιτεω-ποΠταωΐωωη ν6Μς
ΙΒτιΞε οκτἰυέὶἱο:ιε :Ϊ ριι:ειωιιε. ·

' ·

$ _

.

Δ

.

. (3τειά. ΟΡΡστΖτιΜωἱιι τεΒ11ε 'ΡΙιγΪἱεἰε ΡΙιιΙοΪ-ο Ιιειπάί τηετΙιω
ὸμπιἰιιἱτεττιἰΙιἱνὶὲὰιιτ, ηιιὶΐιμιἱεὰ νἰτἰε άοδΗ;, ατά Πι άίιιετίειπ11
ΤετιτετιτὶειτναΒειιπτῖΒιιε, ωφετέπποητα πιιιτι12τιιτ, ημἱΒ11$ ορἱιιἰο
:και ίυειιιι ΜΜΕ:ε ΜΜΜ; απου; ειιἰπι οττπιτἰ έϋΒΜΙα δάεώιίρΜο
τι€τ1οπω:ι νεπάΜιπε, ΓεωιΙ5ειια επροηειιε εκρε:ξωεπτα ει11μςιήιι

ΓεοΡιιπι ὸείὶἰπετυ.. ΩιμΡτοριετ Η ὸοᾶΙΙΙῖωἰὲΙΙΙιιενὶτξωιΡετὶπιεω
τα , φιςἰιιΜΒ , εοτιΓετιτἱεωΕ τω:: Με , ηπα Μ&ωνε εὶ 11οΒἱε Φί

ριιτο.τει Μπιτ, Μο.8παπι ντὶιιιιο δάση _ Ειεὶιιιπ. Νεςέιε πώ, πάσι
οΧρετΙιτιεοτει ΕΙΙ:ι Ειιετὶιιτ πΝοΒἰΙἱΠῖωο ν' Ι. ΐἰπος:ὲ ε:Χροϋτα. 5, Π;
ΜΜΜ τειιοε:ιτε ςυἱίςιιιιω ρτιιάεω ροΠΞξ( ΒιπτιὶΙἑΑτε ςιιἰρρς ε:Β:
ειΙὶςιιὶΒιι$ Ηάεπι τεπιετἐ σ.Βι·οΒιιτε εκρετἰττιετιτὶε, @να εστω .Γοη
τεκιωε που Γαιιειιτ) αυτι κιιωιτιι€8ε Με 3Ρι1ιἱ Με ρΙαειφε ὰ.ωιΞο‹Ί
(ο Νι1.ϊιι1°:Β Γαιιτ:ποτε Ε, Μ φιοἄΡ2ττἱτἱ] 8επιετΞε εΙατἰτεε,&εκἰτ:Μ
ἐιι8ειιῇ νΙ8οτ οτϊιἰωιιτ , που ρ:ιιιεοτιιω οειι!ίε Γιι€τὶτιτ α.ΜΒΜι Β Ε::

Ρτοττιεἱἔἱτιιτ , φα: ἱι1τοτιιιιοίὶτ.ιω Έ.9.εοτε- εΧἱίὶἱττ11ε , Ι).ιτιάιι!ε ,_
πω εωω @απο ωεπιοτἐεω τοΕ:1εο.Με €:οτυπ1 , τμ:: αρκά
ειιιιάσπ ΑιιτΙιοτοαι Ιεεἱ : ἔι Μαιιτοσει1ο ιιιι;;σεω , _εἱυεὶπι :ι αἱ

Με. απο ποίὶτὶ·5 ρΙ:ιο1τΙε τοιιίειπἱαιπ , Η Μ ΠΕ μαπα πω: : πω
Μ, ειιὰἱεπιιιε.

-

4

_ _

Μειω·. Μοτ€ϊ1ινοΒἱε ρω πιεἐ τοιιιιἰτατε εετοι·ε ποπ 8ι·:ιμειΒοι· :

πισω οικω που Εμετὶτ τω ἱρίειττι άεΠοΙτε: @Με ειιἰπι Ιπι!κο , Β
φωιϋ τωιιιι Ι:επτετιε Με ρτοΒο.ΗΙΦω εΙΞφω.ω εεωΓ:ιιτι ἰιιειιτωπι. Με
πιοτἰἐ :ιιιτειτι πε: εκεἰᾶατ: ΒογΙς::: ἱΙΙὶιιε-ΜαεΒἱαε Ρτιειιϊτιατἱα Ώρα

τἱιτιεοτει οππιἰει ραιάστε εκ ειἔτἱε τετἰτετειτι :ιίΤωπ€ιιτἱε Π1οϋ1 2 ωτι‹
ΡΙιιπι ΠςιιΜεπι νἱττειιτιπ Κεεἰρἰοι1ε Καὶ οέὶο8ἰτιτει η0Πτ2.6ιιω ΙὶΒτιι
:και αιμα εαΡ:Χ, εοΙΙο σ.άοεΧιξω1ι:ιΒεπεερ$Ωοωμω @Η - Μ»
τἱιιείοπιιτιεο, με: εινα!. Ξωττι1ττιιοτιιι· εα.,·ειιιςεἴιιτιτ_αἀ;ακα1τιεη

:ιάάιιοεπάο., ἰπετὶτεεειιτειεἐ οοεΙιιίωτι ή, δέειέ:;ί ἱωρετιιἰωω Με·
τἰτιιι·ο.τιτΙὶα; Ιιιιὶιιίςιιε οπτΒοΙο κάιι&ο, Βεεἰρκιιώ ειἔι· @ΡΜ
τιιτ, ντ ποπ ίοΙιιω Κεεὶρἰειιε, νετίιι11 ετὶεπι ΜοάίοΙι1111 Έ:ξΚ8.τ1 άο
ἰτιἀε: άπο νετΓατἰΠ ερὶίὶοπιὶιιπι εΙαιιάἱτιιτ. , παει 1ι&ιιε Φαι

ΒοΙιιε ειέι·οιπ ΜοώοΠ ὶιπιρεΙΙ:ιτ Πι ΚεάΕΡίουε:09- ΐαί Ρ02;.να.δειιι·κ
Ειπε ηφεΠωε : ἱτειπιτἄ.πητεω ίςρἱὺε η.ήτ:μ:ιοΜ ΕππΙίι; Υ με.Ι'θ·
α:ΙιιίοηΙιε εριίἱοιτιἱο ,μιοιιιιε δε ποιιιιε ΜΒ ε: ΜεΞρΞωτε. Μιι- ν
εἰτιιτ, :ιάοὸ ν: , ιχιιὶ τοΠεμιιιε ε!! , ίρω:Μπι Μειτι @Με πω·
& το.τιιε.
“
`
·
`
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· -ΒατττΙ; Α Ηαττττ°υα εττετάτυτττ άυτ:ατττ, τ!εςυα εκρετἱτττ. το.°5ε

Βαεεα εατιάεΙα εἰυε ττταεττἰτυὸἰττἱε , ντ εατυτυοάο ΙἱΒτατυ ντταπτ (ντι
ετατυττ·τ τ6) εοτυΗτυετευτ, τταϊυΓρεττία, ντίετττιετυ ιυεόίο Κε

εἰΡὶεἡτείΙαττττττα αττ!ετετ , ρου οΒΒ:τιι&α8 ττττταε ττεΙεττττττε αεττα.
ττ'ὶ ατττΙτα, εττττττ&α ε!! ἱτιττα ττττττυττ ντιτυα ἴετυἰίΐετυ . Εατ1ετττ
νετθ› εατιάεΙα αεεευία ττετυτυ Μ τ:οττεΕυία , Μ! εἱττα ατττΙἰε
αετταττοττευτ , Παττττυαυτ αι! αυττυοτ υτἰττυτα τεττττυΞτ, 8ττ!ετττυτυ
ετττἰττ6τα ευ .
τ'
·
(Επτά. Ηοε ροίττετττυττι ἰἀεὸ εουτἱΒἰΙΤε, υυἰα Παττττττα Ρτείοεατα
είτ, ττταυτίείτυτττ νΜετυττ παπι ευτυ εετεοΙτ Μ: , εγστιετ -εαΙαττυ
ετατΕτυτΙΞυεττι ετυυΙατιτεαβυ€υΙτ , τη ίαεεττι ντταττι ίυττΙςετττ £οτ11Ρο
·Ιῖτἰ , 8τταεεευΠ , αυτεοτυαττι Ρετυτυε τ:Ιαυότ ΒεεἰΡἱετιε ροΠετ ,
υεε εττρεθτατέι ατττΙἰατ αεἱτατἱουε, εκτἱττε`τἰ Γυτττ: νττἰετ νετὸ εε
τεοΙἰ Βαττττυα ευατιυττ ἰυττα αστε ττυυυτυυτ α. Ρώπα εττίυ
6τίοττε.
Παπά. $υἄοεατὶ.Παωτυαττι ἰτι εΙαυίο «Με ττοτττυδετοτ. νετἰιτττ,
αττἱρία Γε Βαττττττα εΧτἱυ8υἱτ? Ρυτυο ίυττοεατατυ άττ:ετττ . Ατ ἰΠο εο
άεττττ αυτ τα Βαττττττα ετυττι Η, τρίατττττυε Ηαττττυατυ εουίτττυττ :
τό φτου εκΡΙἰεατἰουε αΙἱςυαἰτττὶἰ8ετ . Ατττετττετττ Πατυτυατττ Μετα
Ιττ1τυο εοτττΡτἰυτἰ8τ εττττυευτ ίαεἱΙὶυε ἱτττεΙΙὶ8ἰτττυε ; ρτοτυΒευτυτ τιτ
τττἰτυτυ αΙ› τττευτττΒευτε Με ΓυΙΡΙτυτεαε ρατττευ1:ε, ιτε εουἰεττἰττι
ετυτττρατττετττοτροτε ἱεττἰτο Με ευυτ Ιτυιττοτε δε ίαΙΙΒυε νοΙαττΙΙ
Με; αυτι νευετττεττττετυρττοττε ἱττ1Ρεἀἰτἔι ττοττ εουΓτΙΗτ Βαττττττα .
8ττττΠττετ ατΨυία ατΐατἰττι :αμα ατεΙετττίυτττ Ιταττοτυτττ , αυτ εατΒουυττι,

τττεατυε οΒΙττυτττ & αἔἰτατοαἰἐςτιἰευΙοα Πιο εοτττΡΙε:τυ άετἰτιεττε είδ
εττ , ττε ρετ8ατττ Ιτεττυυτ ό.τΠοΙυετε ταυτο ττττΡετυ , ττυαυτυε τα! Παπι
ττιατττ τεαυττΞτυτ . Αεεεττίαε εαττάε1τε αυτ Ι.υεεττταε τεττευτυ ευευΙΙυτττ
ἱτττροττευε , Με τΙΙαε αυευίτταε εοετεετ ετττΙτετττεε !τα1ττυε , υεε Ρετ

τττττττττατείεετε ; «αυτ ττυαΙἰ τεΗε:τἰ ἱτετυτυ ευτττ ο1εο , αυτ ατα, αυτ
Κω εοτυυυίεετττυτε αττΙυε άετττυτττ εουετ·εΓευυτΕττεείεευτεε . Νε
ττυε τΙτίραττ ταττουε τ8τττευ1οτυτττ τυτττυΙευτυ τοτττρείεττ , αυτ τττΠαττι
:πατατα εΙΙγεττυἱυτττ εοτυ τὶτττἰτ ετυυτιέτοττο ἱΠοτυτυ τ:εΙετεττ1 τυο

τυπτ εοΜΒετττε . $ετὶ`
τττἐὶ εατεἱτατί ροττι'τε, φωτ τείΕἱττ8υἰ
Πατττττταυτ ς›ροττετεττ Πττυτόετττ ε:: τυοτυ τυοτυατοτττττ:ουίετιτα
ττευτυ εάτέα8τ αυτώ ρττοτε Βαττττυαετιφετεέ8υτειώ, που ντάευτυτ

εουίεευτυτοε α.Ιτοττυί Παττιτυα τετττευ!οε ττυττεάττε ροΙΐε, πε αυτι·
ταουσαυτυηυτυτΙτμυρρετυ να:εοττεΜυιττὶτιΒ

_τττε1τ, φα! Εα

· σαιτ αυσυίτταε ; υαττττευττ:υΙτ ττάεττι εκἱΙἱιυπ τα Παππά , εΙυττυ εαυ
··..:.5Π
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πο Ι:Με:ιΜπε·τ· 8ἱειιε οπεπτ ΡΥὶστἰΒιιε ιποεπεππε @Μπα αιππε!:ιέ
:πιτ εοτεο!1 εκἰΙὶτε ροειιὶε , εκμίαιπάπτττ_ίπΡετώ , ο "τα ρτοπτικω,

περοΠπιοπιιιπ ΓππἰΙἰεετ ςτπτπμιε; ·. τ;

.τ

.

Με.πτ. Εοε , οιπ ΓιτΒΙΙιιπεἰαΪοε Γοτπιτπε ΡετἱΡειεεεἰεο , οικω νοἐ

εποε , τποάο Ροτἰτε8ε8ἰ8πἰ5 ποπ ίπ εκἐιτίἰοπο ποιιπιπ πειειιτοτπ
Ηετττιόίετιιυπε, Ιὶοεπτετιιιιὸὶτετπ: Φἰἀ·επἰπι ο:: Πειπιππὶ εὲτεὶπδεσ.

1πΒεεἰρἰεπεε·τΙ:πιίο στοπ ό.ταπ·επε , πἰΙἰ εἔττπι , οι οιιΜετπ π άτ
οιιπιΠιιο πέτο εεπἱειιττιτ Νοπ νὶὸεο πικαπ , οιιὶ ποπ ροΙΠε , νε επ
εειΙε:ίαπε ρτττεττππτιιτετπἰπ νοΓε εΙ:ιιιίο αει· (οιιἰ πο" Πο.τπιπατπ- .
ποπ εκεὶπἔυὶε) πάτο ειάιιετίεεπτ ὶ8πΙ , .νε ὶΠιιτπ εοττπποη.ε , αυτι
ρτοεΙἰιιἰιιε οίΤοε :ιέτοπι ἰρίιππ πι ἱ8πετπ εοπιιετεὶ αάεΠεόεπΙοτε ἱτπ

τποάίεο ειιπι πειεπτέ :ιΞτὶε ποπ εοπἴτπεὶεπεε . Νοοἰο νετὸ εκτώσ
ποιπ ίπ ἱἔπΞειιΙοτιιπι σ.8Ιε:ιετοπο :ιο εοετττιιτιιπι ριιτττειι1:ιτιππ άἰΙΤο

Ιιιεἰοπο , τΙ:ιτπππιτπ :ιπεεπι πι νεποπτεπεὶ οοτππάεπι ετπρεἰοπε εοω
ίὶὶειιοπεἰοιιε , ὸἰΗὶεἰΙΙε εκρΙἱαιειι ποπ Με Π:ιπιιπο ἰπ απο εΙειιιίο επτ

εἰπδεὶο. Ρτὶππἰιτπ επἱτπ ποπ ποπ ροεείε εοτΡιιε τ:ιτείεεπε ω! ιιτπρΠο
τα @Με Η: εττρΙπ:σ.το , οιιἱπ ρτοκἱτπιιτπ παρω , απο Ιοειππ οτ:
επΡ:ιτε πἰεὶειιτ , ΡτορτΙΙ:ιε: πως νετὸ Η ἴρειεἰιππ πω οαιιΡ:ιπάιπτι
ποπ ίιτρρεεε.ε , πι οιιοά [ο τεοἰρἰπε , εοτπρτἰτπἱ ποοείΐο είε , δε ποπ
ετ:ιΜ μποτ πει επτειιπ , τιοεοουσνΞτευεο Γιιέὶ εΙπΙΙΙα'ὶ εοπετἰ, νε ίιιο.5
ΗΜ άΙττιεπΠοποε κρατα . (Μπι νετὸ ΡειττΙου!εε , ουκ ἰπ εετέὶ, τω, ειπε οΙεο, εκὶΒιιὶε ίραεὶῇεεοπτὶπεπτιιτ, τείοΙιιεπεἰπΠειττττππττι να!

Δε: τϋΙ:ιεεπειιτ , ὶιπτπὸ·δε ἱΡΙὶιπι ΙἱεεὶΡΙοπτὶε εἔττἱπ πιο οποτε ποπ
πἱπἱΙτπτείεεἰαπε, εοπίτοπεπε είὶπΙἰουπεεἐτὶεεοπτΙπίἱ, πππιιΓοπο
εσ.Βο1 , ροττὶειιΙειε τ:οιπρτττπτ ἐι νειΙΞὸἰοτἱΒιιε ία άΙΙτιπιπττοπε ,. σκοπο

Ξρίο.ε τπειεοτἰεε , οπο: ίοπιὶτεπι Ποιππα ρτοπίιτιἐ ΓιιοτπτπτΙετατεε,Ρειτ
ποππε εο!ποεττ ,· τις Με επρΠοεπε , ειτοιιο εκἱΙἰαπε; πιο ρτοἱπόο.

εείϊειε Π:1τπτπα; Ἐπὶ ντοεΠεεε πιιΙΙιτε ριιεετεε Μαι: , τ πἔτε πω απο·
ρτοΙΐο τεριιοπειπεε, πο Ρετ νὶτπ εοπΙΗροεπτ τππ8ἱε. Βεὶιιὸο, Π ά

τειτείτιάίοπΙε νοεαουΙο :ιοΜποτε εοπίιιΙττπε.οπΞε άιικετἰτ, [κοτοπ
ε!ειε εοπεὶπιιιιπιἰΒπἰειιΙοτιιπι οΓΗιαππ1 ἱπ Πιιτττιπέ, εοτιπποιιε νο:
ο πεπιεπεετπ τποτιππ , οπο δ: ἰρίἱ [ο ε 8: πἔτἰε Ξπ ΙὶεεἰΡΙτπεο εοπσ:ΙιιΠ

ΡπτεἱειιΙ:ιε , οπο” τω; ίιιΜπάε ποιο: σ.1Μιπιπ1ίαπτιιτ, ποιιο Μπ

Ρετ ἰτπρεεπ τπειΒίε.8τ πτπιστε οιτπ8ἱεεπε: οιπποπο οι: εΠγεππτο Μ
Επιιτοιε απο πο ·ρπτετοι:.Εε ἀἱίΪοΙπἱ δείατάετε εοπτιπεσε,. εκπίτοπετ

φωτ: , π” ι ρτοκὶιπιιπι εὶτεπιπΠιιππι πτ'έτοπι μεΙΙ:ιπε ; Μπα Πε
ε:ιπάΙιι ίοΙππιΜΜΜ ετιιοείοπετπ πατατα: Ρο ο , οιιειπἀἰιι.ἰΙ1εε νά:
@πιο εοιπτποπεπρο!Ταπε, · οοπτπ:48Ξεοεπτ ι:ξτςεμτιπαπε πα ο φα"
.,

`Ιοεο
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'= ΒιιπεΙ.# Α Βιιιππιπ ειιοτιπιιπι πωπω, πε ηπα ειφετἱιπ. το. 5ο

Βιιεε.ιειιππεΙει ειπε πιπεπιεπιππιε , ν: ειπππι σε!» Ιἱπιπιπνπιιπιζνιι
εἰπιππι Μ) εοπΡ:ιτπετεπτ, ιτιιΤιιΓΡεπί:ι, νι: ίετπιειπ “πιο Κε

εἰρἰεπεείΙιιιππιιι απαιτει: , ροίὶ οΒ&τπ&πε πωπω εε!επιιιιε πειτε
τι'ὶ ΜΜΕ, ειπιπ&ει ει! ιπει·:ι πιἱππτι νπιπε ίεπιίΠεπι . Ειιό.επι

πιο ειιπειεΙσ. ιιεεεπίπ ιτειππι Μ εοπεΕπίιι , οι εἰειὶ πιώ;
πειαιτιοπειπ , Ηεπιιπειιι ει! π1ιιιιιοι: ιιιιππτε.τετιππιτ, δεάεπιπιπ
επτιπεϊει πι.

ο·

·

πω. Ηοε ροίιι·ειπππι Μαιο εοπι:ιειΙΐε , ειπιο. πωπω ρι·είοεπεπ
πι, ιπππιίείιππι «πωπω παπι επιπ εετεοΙι Μ: , εγσπει πιω

επιπιτππιπεπι ειπππιπτεεβποιι!ι , ιπ Βιεεπι νπιιπι ίιιιίΐεπε εοπιΡο
- Πτι , 8ε ιιεεεπίὶ , ιιπτεςιιέιπι Ρεπἰτιιε εΙππ‹π Βεειριεπε ροΙΤεε ,

πεε ειφεδιπώ πιιτΙἰπε π8ιτ:ιτιοπε , ειαιπέπ Ειπε: νιιιεἱ νετὸ εε
τεοΙΙ Βιιιιιπιπ ειιιι.ππιτ: πιω. ποιο: πιιππτππι ι ιιππιει επιπ
θιοπε.
π
Παπά. 5πποειιπ.Βο.πιπιειιπ ιπεΙιιιιίο νιιΐε ποπ πιίιειοτ. πω,
ππἰρίπ. Π: ΗπιπιπιιεκτιπΒιιΜ Ρπιπο ίπποεειτο.τπ επεεπτ . ΑτἰΠο εο
ι!ειπ. ειιιι ιπ Ηεπιιπ:3. ει·ιππ π, ιρί:ιιιιοπε Η:ι.πιιππιπ εοππίτιιιτ :
ιι εποε! ειιΡΙἰεπτἰοπε ιιΙιοππιπάπιει . Αιπεπτειπ Βο.ιπιπιιιπιπιεειπ
Ιιπιιιο εοτπιιππιι & επτιππιιι ίαειΙιιιε ιπτεΙΙπππιπε ; ριοΙιιοεπτιιι· πι
πιιτπιπ πιο ιπεππιοεπτε τεττό. ΓιιΙΡΙιπι·επ ρ:ιττιεπΙ:ιε, πε εοπίεττιπι
ειππιρ:ιπτειι εοι·ποιε ἰΒπἰεο "κι επιπ Ιιιπποιε δε ίιιΙιιιιιε νοΙ:πΙΙι
πω; ειπα νεπεπιεπτι.ειπρτιοπε ιιπιιειιιτἐ ποπ εοπίὶΙὶπ έΙππιιιι:ι .
πωπω ιιΕΈπίπ. πΡΕιτιιιι ποια πτάεπτιπιπ Ιιπποι·ππι , πω; επιιιοπιιπι,
πιεειεπε οΒΠι·πιτ, δε ιι€ιτ:ιτοει€πιεπΙοε πιο εοπιρΙειιπ άεεπιεπε πι

ειτ , πε ρει·8ειπτ Ιππιπιπ εΗΠοΙπει·ε τιιιιτο ππρετιι , ειπειιιτιιε :κι Πεπι
πιιιιπ τεπιιιιιτπι· , Αεεεπίπ: ειιπεΙεΙοε ειπε Ι.ιιεεπι:ε ίεπεππι επεπΙΙππι

ιπιποπεπε , πω. ιΠιι.<ι απΒιιίΕπιε εοει·εεε ειπΙιεπτεε ιιιιΙιτπε , πεε πετ
ιπιτειει·ιιι=είεετε ; ιι1πιππώι·εΠειιιιτειιππεππιοΙεο , σ.πτ εει:'ι,ιιιιτ
Μπι εοπιπιιίεεπειιι·.. παμε άειιιιιπι εοπει·ε(εππιέπιπείεεπτεε . Νε

4ιπε άιίρ:ιτιι·ειειοπε ιεπιεπΙοι·ππι επιππιτπιιι εοπιρείειε , ειπι ιπΠιιπι
πιιιτππι εΙΙγειιπιππι εοιπ τιιπιτ ειπππεπιειο ἰΙΙοτπιπ εεΙει·επι πιο

εππι εοιιιΙιεπτε ο δει! :ιιπιπέ'ι επειτιιπ ροτἰίιε, ππιιιπ ι·επιπ8πι
Πιιιπιπ:ιιπ προτιεςει:ε ίιοπιάειιι ει: πιοτπ ιποι:ιιπιοπιιεοιιίεπειι
πειιιιι ειπε: πιω πιέστε Ηεπιιππει·πρειεπεπιεπΙι, ποπ νιάεπειιτ
εοπίεεπεπιιιε π.ιιοειπι Πιιπιπιιε ι€πιεπΙοε ιιπΡεάιι·ε μπε, πε εαπ·
πιοπε:ιιιτπιη πιω πιιιρρε ιπ να: εοπεδιιίππιιιι8ε!!πιπ πι , ειπα! Βι

επ.ε ειπσιιπιπειιιπιπιππιεπ1ιιιάειπ ειππιιιιε πι Παππά, οιιι.ιπ απι
.-
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αεκ ·Ιαϊιτ:ιΒέιιιτ·Φ Βἱειιτ ἱΒἱτιιι· ρΠοΗΒιιε ιιιέιιιιειιτιε Π:ιιιιιιιιι ι:σ.ιιιιι:Η
αυτ αποΙι ειιι1ιτεροιιιιτ , ειφΙίεειιιιιιιαιίιιρετώ , η "κι ρτοΙιἐὸεπι,_
πιιηιοΒιιιοόιιιιι ΐωιιΙιτι:ι ετιιιτιριιτι ·. κι

.

-

`

Μ:ιιιτ. Εοε , ιιιιιίιιΒΠιιιιτωοε Έοι·ιιιιιιε Ρετἱριιτετἰεο , ιτιιιειιι νο#
απο” ιιιοάο Ρςτἰτε8ε8ἰΒιιἰι παμε ιο εκἐιτίἱοιιε ιιοιι:ιιτι ιιατιιτειιιι
ΠαιιιεΙίΕι·ιιιιιιτ, ΠΕιετιτοτιιιιώι·ετιι: Φω-ωιιω α: Πιιτιιιιιἐ ωωεω

ιιι Κεεἱρἰετιτε·εΙιιιιἴο οι·ιι·ι άιαιτπιτ , ιιἰίἰ :ι€ι·ειιι , & ειιιιάεπι ὰ σιτ
ι:ιιιιιΠιιο :ιἔτε 8ιτιιιτιιιιι2 Νου νιάεο σ.ιιτετιι , ειιιὶ Ηετι ΡοΠἱτ , ντ ἐπι
ω1εΩ;ειιε ρι·ιιιτοττιο.τιιι·επιιιι νιιἴε εΙ:ιιιίο 8ἔΙ' «μι Με:: Πιιαιιιιαιιι ι
πιοιι ειιιιιι€ιιιτ) :πιώ σ.άιιοτίετιιτ @ή , ντ ιΠιιιτι εοι·ι·ιιιιιιιιμ , απο

Ρι·οι:Ιιιιιιιε εΙΤοτ·:ιέτειιι ιρίιιιιι ιιι ιετιεπι ι:οτιιιοι·τι .1όάιτσ' αιΙοτε ἰιιι
ιιιοάιοο σπιτι Μεστά :ιἔτἱε ιιοιι οοιιίειιτιοιιτε . Νοιιι; νετὸ ειιιιτΠο

ιιειιι ω ι8ιιιειιΙοτιιιιι ειέιτ:ιτιοιιε ει: εοετετατιιπι ριιττιειιΙιιτιιτιι άιίΐο
Ιιιτ.ιοιιι: , Π:ιιτιπισ.ιιι ιιιιτοπι ιη νε!ισιιειιτι οοι·ιιιιάεπι ετιιρτιοιιε «ι:οιι«

ΙὶἰτιιοιιτἰΒιιε , άιΠιειΙιε ειιρΙἰειιτιι που ετιτ Π:ιπιπις ιη νιιίε εΙο.ιιΐο ει:
τἰιιδτἱο. Ρτιιιιίιπι οιιιιιι Ηετι που ροτσΠ εοτριιε ται·όεειιε ω :ιιιιΡΙἰο+
τα ίρετι:ι Κε εκΡΙὶεαι·ε , ιιιιίιι Ρτοιιιτιιιιιιι εοτριιε , ειιιιιε Ιοειιι1ι οι:

ειιΡ:ιτε· Πισω , ρι:ορσΙΙ:ιτ: Μιά: νετὸ Η ίΡιιτιιιιτι ωεω οα:ιιιιαπε!ιιιτι
πιοιι ίιιρρετο.τ , ιτι φαι Γι: τεειριιιτ , εοιιιρήιιιιιιαείΐο είὶ , δ: εοιι
τιιιιιι μαπα Μ. ιιιτειιιι , ιιά6οςιι€νιττιιτε Γιά ε·ΙιιίΠώ εοιιιιτι, νι: ίιιιι8

ιὶΜ ώ ιιιεκιΠοτιοε τοριιι·ετ . (Μπι ν6ι·ὸ ριιι·τιειι!ιιι , :μια ιο ι:ετέι, ίεΒο,. .
:πιτ ο1εο, ειιἱΒιιΞε @ΜΒ εοιιτιιιειιτιιτ, τείοΙιιτ:ιειιι Πιιιιιιιιιιιιι νει!
ιὶἐ ιιιΙ:ιτειιτιιτ , ἱιτιιιιὸδε ἱΡίιιιιι ΚεειΡιειιτιε ιι€ιοίιι Πιο αιΙοτε που
ιιιιιιΙτιιτώιειατιτ, οοιιίεςιιειιε είι;ιΙιιιιιιιε ιιΕπιε εοιιεΙιιΙἰ, ιιιιιιιιίςω:

ι:ο.Ηάι , ρ:ιττιειιΙο.ε εοπιρτιιιιι ἐι νιιΙΙιὶὶοτἰΒιιε ία ιιιιιωωιωι, αιμα

ιΡω
ιιιειτοτἰεε
, :μια
Πιιιιιιιια
ρτοκιιιιἐ
ΓιιΒιιιιιιιΒ:ται·ετ,ριιτ
τἰειιΙειε
οοιιιική,·
ιιςίοπιιτειιι
ΗΕ ειιρ!ιατιτ
, Λαμια
ωιιω
; ει: ρι·οίιιόε. π
εεΙΐο.ι Πιιιτιιι18.; ἱιιἰνἰὰεΙἱεετ ιιιιΙΙι1ερπετειιοοιια, :ιἔτε Μπι εσω

ριι:Ιΐο ιεριιεπισ.ιιτε, πιο Ρετ νὶπι οοιιιΕιρετιιι· ιιιο.8ιε. Βειιιάε, Η δ»
τιιτεία&ιοτιιε νοι:ο.ΒιιΙο ιιΜΗιι€τι: εοιιίιιιτιιιεςιιιε ιιιικετιτ , Ρετικο

ε!ειτ οοιιτιιιιιιιιτιιΒιιιι:ιι!οτιιιιιοΠΙιιιιιιιιι ἰιι Πιιιιιιιιἑ, εοτιιιιιιιιιε να
Ιιοπιστιτειιι πιοτιιιιι , ηιιοδειρΠ [ο , 8εαθάειιι Κεειριοιιτε ι:οιια:ΙιιΠ

Ρειι·τιειιΙ:ιε , ιιιιιιιιιε πω ίιιΒιιιιιι: ιιι:ιιιιο ειΠιιιιιιτιιίοοιιτιιμ ιιοιιο Επιπ
Ρετιπιρετιι ΠΙΒΒΙ$.διΕ ιιιιισιε ςιιαΐιι:ιιιιτ: ειιιιιιιιιι: οι εΠγι:Ιιιιιο Γιέ

ΕΙιιικειτ Μια ιιε·ρ:ιιτ2ιειιΒε ΜΙΒ ιιἱ 8είαα!ειτ :οιιιιιιτσε, ωιιιικω
ειιιο:ιτιτ ,

' ιρτοκιιιιιιιιι οικιιιι:ιΠιιιιιιι :ι.€·τειιι

ρεΙΙ:ιιιτ ; Μια δι

τιιιιἀἰιι ίοΙιιιιιΠιιπιιιια ει·ιιιιτιοικιιι άιιτ.ιι·ερο ε, ιιιιιιιιάιιι Με νά,
ὸἰἱιε εοιιιιιιοιιε·ι·ιρ0Πιιιιτ, ςιιἑιπι 2είτετιιτ ι:ιτειιιιιΙΜ8 3Ηιι€ΜΜ
Μ

2$8ΒΜεττατίο 'Νο›Μ .
Ισεο εΧττιιἄετε οροι·τετε::: νΙ›ἰ νετὸ Με τα εεωεερετἰεεκ Πεωωἐ'ι
ίιιΒἰτιὸε εὶὶΙΙἰΡετὲὶΒιιΞειιΙοε Για μπε ία&οε, φιι τοΙΙ:ιτιε νιτΙΒιιε ίε

παμε εει·ειΜΡΓιιωιωμιΠιιω πἔὶεειιτεεΙετἱιΧε , ·φιξιτι τερεΠἱνο.
Ιεετιεἐιρτἰττιὸ εμπιρειιτΙΒιιε ιιεεάιιπι εκιμιιτιοεΙειω 1ιΒεττατεπι πιει

θεἱεὶειιὶειιΙἰε,αιεεείῖε εΠ,ἰιπετεΙιιίοεκιειι,τοπειτατεπι ίπ εΙΙγεΙιτιἰο
ίεάΜοηεπιεοωΡτμή,Πο.ωπιξιωφιεεείΙΈιτε.

ϊ

Πει:κΙ. "ΠΧ μασ πιο ΡοτυιΙΤε ΡτοΒαΒΠΙϋε εκρΙιεατἰ, τοπΪ€τ1τΪΙ:
τμἰ [σε ειιπι εΧΡετὶωεπιτο. Νειττι εετεομε εεεετίιξε ΙἰεεἶΡΞειιτἱ· μ.
εμ εε ε.11φι:ιιιεΙΞυ.ίωε Ιυειι1ειιτετ εΧατίἱτ , άειικΙε ιιυ:9:8. οαπιεε Γιι:ιε

άὶιτιεοἰἰοιπεε Πειαιττιει εοπττο.&ει είΕ, δε τμἱἀεττιιιά Μακη εΙΙγεΙιοἰῇ
μιττεπι , με φι:ι ἀεὶπεΙε ρειιιΧὶΙΙιιπι :ιΓεειιάἰε Ρι·ο:άπιε €ΧτΪπ8ι1επἀ1:
ίιιρετἰοτ νετὸ εΙΙγεΙιοϋ μια :ιΙὶφκιηὰἰιι ίιιρτ:Έ Πααιττι:ε ΐιιπικώεετεω
:ιρρετυὶτ Ιυεὶὸ:ι, ·& ροΠ φιὶιιφιε εἰτεἰτετ τιππιιτ:ι μπώ εϊΠιιιιμω Υ
τεθά ίιττίιιω ιιίεετιάειιε, ·εὶίιιεεεΠὶτ . (Μοό επὶττι σΒφια:ιώιι Ιπ
ειιΙεπτετ πάσα εετεοΙιιε , ττΙΒιιεπάιιτυ είὶ ΠεττιωυΙσε τετιιιἰτατὶ με
ΙὶεεἱΡἰειιτἰε :ιιπρΙἱτιιὸὶιιε5.ειι.ὶω εετ που τιὶίἰ :ιΙἰφιαιιτὸΙοτιἔἰοτε
τεπιροτὶε ίΡατἰοἰτιἀΙ8εΒατ, ντὶἔτιὶειιΙἰε τερΙετιιε , 2'Εφιεεοπιτρο

τιιε , ετιιττιΡεπτὶε Πειωττισε πιοτιιΞ τεριι€τ1:ιτετ, φα π:ι&:ι τεΕίεειμ

τΞειιιι , παμε νιιΙεω Γε ιιὸεὸ εκΡΙἰεατε , εΡρετιιὶτ·ἱτιιιτιἰιιυω , εταί
ΠοτΗμε ΡειττὶειιΙὶε ΜΜΜ τεεεάεητἱΒιιε :ὶ Ιοεο , ε:: φιο εικιαπ:ιΒεπτ,

Ξὰεοφιεἱτιἰωἔι εΙΙγεΙιπϋ μπε αρΡο.τει1τΞΒιιε: ειιπιφιε ρτἱπιὸ αεί:
Γειτετ νε1ιεπιειιεετιιρτἰο ίιιΙΡΙμτε:ιτιιπι Ρο.ττίειιΙαι·ιιπι :ιά Π:ιπιιπ:ιετι
πεεεΙΤειτὶ:ι, ἀεΕῇτὶτιὶττι:ἱ ἱΗἔἱ μπε ει1:ρατετε :μπει Παωπκι , Ϊεά ,
εμε Με ει·υρετο.τ ΗειωπιιιΙ:ι , Ρ:ιιυόΙΙιιω :ιΓεειιὰἰτ : -ἀἰιιτἱἱιε
επεσε εΙΙγεΙιιιὶῇ εεεεηίἰο ρει·πιιιιιΠε , φιἰ:ι ίειτἱε επι: ἰειπι εικά
ειι6ε 'ἐμἱειιΙΞε εΠγεΙ1ώιιπι Ρετπιεσ.τε, δ: ίεοΠ:π εΧρἰτε.τε "ή ειπα
νερσιτείιιπιἱ .
(Μιά. -Ροπὸ Κεεὶρἰειιτἰε αετου , Ιἰεὲτ ὶπαιΙιιετἱτ , ποπ ἴιιἰΙΐε
Β.&ιεπι ίεευτιάίιπι ίρεεὶεπι Ιειιέο:επά μια: ,ε εκ Ιιοετεεϊέ ίιιι·μπι
πίεεπάεπιτε ίτιπομίτ; ε νε! φάει Ι8πἰειιΙἰ εΙἰφιἱ ίοπειΠε ἔταιιῖοτεε
μπε πετ:: , . φιεπι Ρει·ιιοΠτειιιτ , δε με Βτειιἰτετετιι σ.ιικετιιτπ:, Που:

8ετεττειιὶ ριιΙιιὶἴευΠ , φιὶετμειττι εΠἱεἰιιτιτ ΙμτιιΙεπτο.πι , αυτ: ρω
ειιΙοε ΜΜΜ αιμα ὰὶΙΪοΙιιτἱ , επι εΠἰεἰαππ 8τειιιἰοτεπι: νεΙ φιὶει Η
εμε ρεπτἰειιΙεε τατεΐεεπιτεε Ει&εε Ματ Κώστα, @με νειίἱε ΙατετἰΒιιε
εοπεΙιιίω εοτπρτεΙΤει·ιιιιτ , φα Ρτερεετεει 8ταιιἱοτεε ειισ.Γει·ε , ειόεὸ

νε πιοΙεε οι ΙειιἰοτἰΒιιε 8ε φαιιὶοτἰΒιιε εοπιροΠαι σ.ά!ιιιε Γεεω:άίιω
ίρεεὶεττι ετ 8τειιάοτ ίιιπιο , ειιἱ ὶὰεἰτε:ο πάμε ίιιι·ίτιω πισω εσωκ

ιιὶτ. ΩιΔΞεφιέά Μ, φιοάΜίεΒο.εεά εει.πάεΙό. οΒίετιιαειιπι ίφι1ΐμ,
ϊ›

:
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'
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άψ

Βε ᾶπἰ: εὰτἰπἔἶἰοπε ..

2.59·

Πέ εκτΞπιθ:δ ίιι€1πιτΜπ τετιιιἱ 8ε εοιιτἱκιιιο ογΠιιώσείεετιάεπ π; ω
ίνωωιιω ρετιιετιἱίΐε ,· 8ι Με Ρετ Μετα ω! ἱηΈετἱοτεπι ν:ιΒε μικ
τεπι_Γε ΙΗτἰΠε: Ροτι1ἱὶ: ΪεἰΙἱεετ μπε !ιιιιτιΜε. Έιιιτιά ἱη καίω ει».
ετεΓεετε, νΙ›ἰ πιἱπιιε είϊ εειΙοτἱε,- δεἔτιιιιἱοτ ίἰετἰ. (Ζοετετίμπι :ιβίο

Με & ίἰωρΙἰεἰτετ τ:ιτεία&ιιω Βεεἱρἰεπτἰε :ιέτειιι .ποπ εΠεετεω ,
εχιιὶρρε (μή ειεΙΙιιιε ἱτιτεἐετ Με ἀἱπιἱπυτυε Ξπιρ1ετ ίρετἰιιω Μαη,
:μισά ειἰιτεει οεει:Ραβετ , τιεε εσ.όειπ πιετετἰει·ιτιεἱοτεε ΜΒετ Μαι»
- υ- -ε.-”,_ _

Ποηεε. (Ϊοτιττε νετὸ τεε :ιεεΜΕτ , ε1ιι:ιπάο εκετεἰτει ειιτΠει :Με
μπειτε ε Βεεἰρὶεπτε εκιι8ἰτ ω! ΞπερΙετιάιιτιι Μι πιοὸἱοΙο ἴρειτἱηπι
ΑΒ ειπΒοΙο ῖεΙἰ6ὲιιτπ;ε1ιιἰ ειιἰπι τεΙἱςιιιτε είὶ ἰιι Κεεἰρὶειιτε αει·,ειά ΠΙΜ

ἰπιρΙεοὰιιπἱ ὸὶΙο.τε.ειιι· , ειεςιιε τατεἴεἰτ , ἰάεοφιε ίεειιτιάίωι ίρεεἱεω
!ειιἰοι·είὶ: Μαιο ; ιΙιιἰΙἰε‹ἔτ ε!ηικιοάο Με ίαΒίεςιιειτιιτ εκτἰιιᾶὶο
:και Πατηπτια , ιιΙἱιμιαπιόο εε.ιτιεπ /ἱφεπἱοτί ε!ζγεὐπἔ με:: Ρο κα:
8ἰπἄπω/?σωωαω ασεπ/εἴ ρω·πιαπεπιε , :ενιαία , με σκοπἰεὐωπ.
!

Με, /κωί=Ω]ΐακία /ιυ/ἔωι @από Ιοπ8ὲ α_ή·"Μείωπ:, /ἱ·ά :ἰεἰπ ΡΜ
ίπι·σπο: α!ίςιω: νων ο·ί2:=ο€μα Μαιο· έα :φαω συπσίώπωπ . Ρώπα
νἱὰεΙἱεετ ΕΜΗ εΒΊυιΜ ρει·ειωεΙε Πειιτ1τ11:2 νείὶὶἔὶῇε ἰιιίΙΓιειιτΞε Μάτι
όεΒεπιτ, σιτςιιε [Με ντεεΒατιτιιτ Ξι εοπίεςιιεπτέΒιιε ωσεί Ραττἱειι<
Πε ὶιιΧτε. εατιάειτι -άἰτεέὶἰοιιειτι εκ εΙΙγεΙιιιἰο ετιιτπρειιτὶΒιιε : ΙεεΙ· ςιιὶα
Έιιτπιιιε ειετε εὶ:ειιπιΗιιε 8τειυὶοτ ω.: , δε ἰἔπἰειιΙἱε άεωτιιεΒεεω .,
τΙείεειιόεβατ οεευτεεηε ει!ϋε Γεω. ΡειττὶειιΙἰε. Γιιτίιιω ε›‹ἱΙἰει·ιτἰΙ›ιιε1

ὰ φιὶΒιιε τερεΠεΒει312-: ε:εε!ιιο ΞΠε: πιστευω νἰεὶΠἱτιιἀο.τεπ
Μίρα οάεΒ:ετιιςτ -`, Μπι ·'εΠΙ1ιιιἱει ειπε ε οπιπὶτιο εείΐ:ιτειπ· , ειπε:

_ ·Ιειπετύάίοι·α
ποτιίνειΙεϊεπτέ άείεεπάεπτεπε Έπιπιυπι ώ ΞεεεϊεΜεΐΙε
ειιὶοτἰβιιε ὸεᾶἰτστιιπι.τεΡεΠετε: Με επἰπιεοοεὶὸΙ: ίι;τωιιε ·,_ πρεπε
ει·ειιιιοτ·ειει·ε κειτεθόΙο ,#

Μ: - ·

ε·

ε

σ

· Ρεπέ. Ορεἰπιε Μέ; άε· εε Ιἱτειπτὶὲ`πιει°ἰτιιεεΩ ΝοΒἱΙΕΜιηιε= νά·
Πιο ιΙΙε'ὶ Μεεξιιηεὶ Ρπειιπι:ιτιεεϊ', Μίνα οΡε·ὁεΡτεΒετιὸἰτΪεΘτεπιΜι.
ΡοΙΐε εετεΗει·ξ,_ νε πω, @Με Με τιτΙ11Ξεε ΓερτΙπ8εοτΞτεχίεὸεεὶε-πι
ετεὸεειεεωἱΙΙιεε ωειἰμε Γρειτἰιιπιοεειιρετ , ςιιεπιειεΙΜοάιιω- σ:πτετ·

πι Ττειάετιι ,! επί τἰτιιζιιπι· Ϊεεἱτ· ,: Μίκα· αΞπἰ:· πίσω· ο·ί!,·έ. :Μετου» Βο·ς[ειΨίο] έστσέ?α.. (Σπιτι. τειωειι άε··-Β:ιι·εί”ειᾶὶοιιε_ εοιώ:ετε; ,,
νε!ε!ε ειπιΙειειιιιτει εεΙὶτιςιιἰτιιτ ,' :με εΙεπιιιω τετἱετιε:ΞΙΙἑι εοπείύ18ειτ:
δι ΦΠ1Μ.ά!Βτεόεεειπ άέιιει·ίει Ρ:ιττιει:ΙΙε ὶτιτετἱεᾶεεάἱεαπειιιτἱὲιετιἰἐε-

εεε ,. ειπεκιτεειριεπτενεευιιππτεε!εεΞεε πιἱΙΠεε ωειΙιιε.ΡΙειιο:: 8ἰῖ
τά.ν1$επάϋιπ ἱπαι1ε , _· εάτιοεετιιε Ρετ-επαθε ροτοε2Εώεε· , γ που: ΗΡ
εεε ε· ιτεπείΣ2τεειετε ε.τττειΜξ ᾶὶκετἰτἱ Γε Βογ1ε ε ηεειμς_· @Με Με

·8ΜΜ.ττε ω
. .κι

ειις(6επιε ΕΙεισάτ3ε εε εκπεπεε ω;; τω κιειχμε· ἱι1
“Τμ

26ο
ΒΦυ·Μάο Νοπαί
“ΜΙΒΜποιπτώ οιιτοπιο πέτο, ντ γοεαπς_τοπιρτοπο·3 Παω π.:
“Ρι·6$!ο :τιποτε εοιπρτιιπαετιιτ τπ;ιειο , δ: ιΠιιιπ ιτοι·ιιπι ιποιποπ.
'το πίοτβοτοτ ', οπιπ πι ειρεττο Βαϊιμοπτο ΜΗ άοΠποιοτ οίΐιτ-ι·πι·π5 :
$ιπ παπι , νε ΑτἱΙὶοτεΙἰτιὶΒιιἰτιπ , τςεάοειοε επιΠοΗιππ μπε πο

ω, ) @πα πιω πιω οιπ8πο Γραπο εοπτιποΙπιτυτ, ε:ιάεπι :ιάιτςπα·
ώ κορΙο:ιτ τοτιιπι Ιπαιριοπο, πω: Μια! παθω οιπποπι ε:ιρειιπι π»
?εκατο εΠοιτιιι· ; ροι·ιπάε οιιιπρο ώ, ει: Η άιικι·ιε ροΙΙιεοιπ, πιιΙΙ:ι ία&ει
πάιε&ιοπτ, επ:ιάετε ἰπ ειι!πτυπι .
Οπα!. ΕοιιΜοιπ οΒἱπειπἰτετἱΒιιε εεὶπιἰττεπὸἰε :ιΒΙιοπω : Παπ
οπιτπ ττοὸοοἰπι πιιΙΙππιε ο :ιτΙιοπιπι νὶπἰ Η ποιο εγο.τΙιιππ νπιιπ·ι
› ποππε ειάιπιίςιιοτιτ, ποπ ετιεπρτἐ ποιά ρΙοπιιιπ να πιατα , ίεά
κήπο; πει ειπαμε Π πι Κοοιριεπτο οιππο ίριιτἰιιπι έ`ιιοτπ Μαιο ,

οι νπἱαι τειπτἰιιπ μια ττεάαπ:ε πιἰΙΙοίὶτπα ιτΙιάει πωτ , πω"

τὸ νιιοπιιπι ΡτοππποπιπάππιοΙΤετ (οιπιττο Μ: Εο8ἰοιππ πιω,
Ν:8α:ἰο π! ωσἰἰ8πσκ:ἰ: πωπω, παπι οιιιι:ιιιίιππι 8ε ειππ:ιπίτιππ
πωπω αγαπαω, ιπ οπο νπ28.ιιτ ειΙτει.ι πω 811ττιιΙ:ι ΜΜΜ πι)
κοιτἐ ποπ ρΙοπυ.πι πέτο , επιπ Ξπειπιτατεε τ:ιπτο εκα·ίΐιι Γπρετεπε: ραπ
τιεπΙτιπι Μπι. Νεοιιο ιπΠιι ΕιοἱΙὲ Ρει·ίιιειοΙοο νἰπι οΙπίπε:ιπι πι..
πε , πω: ντἰοπο επ π:πιιωΙΙε νἰττιιε Γε οπρΙἰοεπ‹ϋ , 8εοιΙαπωπ

οι , οεπι οΙΤο , ντ εκἰεεπ πι ι·ο::ι πω τοΒἰοπο , Π εκιι!ειτοτι:
ναροτοε , τι·εάοειοε ιπὶΙΙἰεε ρΙπε οπο ποπ ηιιὲπι Αἐτἰε , στοπ:

Βιιπέιποάι είΐο :ιέτοιπ , πώ (απο ΑτπιοΓρπατ.ιπι ίἱιπρΙειι_ & πι
·πιο , παμπ: οοιπρτοΙΤπε, προτιμω Αάιππτε;οιπ ροτπιε νέπιπει
ιιιιιπιιππι πιω Ρεπιιιιτπ, ἰΙΙιιιτιφιΦ·εἐὸεπι π -, ειπα πι· πι..
:, ιπτιιε·ειττ Μιά, ντιπτοεπειαι:ιιτ Γοπιπέπε ρ:ιττιοιιΙιε,:ιε

οποίπετιιτπ οκρτἱπιἰ α :ιἔτο π: οοπτιπποπτο , & ω π:ι;;υ.ιειΙοε π.
πιεπϋοποειεεϊριεπτει (Βειπποιπιπι ρω «κι επιπιι ρτοροπδοπε',
.μια ἰπΥΑιιἰίὶοτοΙιεοε ποιο: , ποπ :ιάεὸ :ιιιίιιτἀὲ οοε1οςιιί πω·
πω· , πώ ιπ:ιτεκιαπι ο:ιπάετπ , Η ὸὶιιοτίἱπιο‹ὶὲ ιιΗιεἰατιιι·, ιπο‹Ιὸ

ππω,_ παώ .ιπιποπ @απο ι:ο:ιηπειτι ροΙΤο οκἱίὲἰπιεπτζ Νοεπιπι
απο ποίωιππι νιάετιιτ εστΡιιε 215παω νοΙοεἰ πιοτιι ροτέώ·οτε εαπ·
:και ραΙιτιοε , οπο τοιπΡοπ: ποπ πιΠ άε·α:ιτι τω; ραπποε$επτοιπα·
234 ΜΗΜι;επειτι :μια πἰπιιτιιπιπιιἰς @πιο :πιτ ΠΠ ίιιοερ!Ημο σο»

.ροπή ποπ οι: Μπι οοι·ροι·ιε ίππΠεπειθ.ροπάοτ ,ο Επι Ρτοπτ_π:ιο ειιι;ιΙ·
πΙοο·ιτο.το πιοιιετιιι·: παμε επιπι πάρω πι , παμπ ε·ιιξΙΕστα_-,

@ποππε ίΡΐι1πιτποποκι_ πιο απ: Μο ιιπρετιι ,_ Βιιι€οκπιπίοοπε ω
__Ρις:ίΐο , Πας ρτοπιαπ.ιπι:ο ὰ π:ιτιιπιΠ ίεοπΙτειτο· . @πει παπι:: αρτι

..-2Μ99 #ὶι Με παει [πωσ επιπιπ. ι:ΗΜιε;πι. Μ; παιδ
·

που»
|.

_

Οι· @κἰ.< εκτίπδΜπε.

-

16;

οστιἰἱίὶοτο , δ: ἱὸοἰτοὸ Ροτ τιΙἰτιιιΜ ΗΜ ιιώ:Ιιτιιττι (νὶιἰοατἰοιιοτιι
ίοΙιοΙιο νοοειιτ) ἱτι Με Ροτιίιε τιιιὲττιὶτι ει!ίο ΤΡατἱο οοτιίτιτιιί οΡοτ
τοπ, ΓοοΙιιΠε οττιιιΠιιιε οιτττιιιίοοτε ; :πιώ πιο οΙτ οτι οττιτιὶ ὶτιτοΙΙβ
Ρωτώ τοιτιοτιιττι ΡοίΤο οοτΡιιε Ροτ ΜαἰοτοτττνΡΞοειτἱοτιοιτι τη των.
ιοτο @πιο , Ροτπιιτιοτοττιιτι ττιἱτιοτο, οοτιίτιτιιι2 ομιοττιειάττιοάιιτι1
το ωστε ττιοτιι ΡΙιιε ΓΡ:ιττι οοοιιΡο.τ, ιιιιτιυειιι Μαιο . διο οοτΡιιε
οιιιτιο σ.ΓΡοέτα6ιΙο οο!οτο :Πάικο σ.$Τοότυπι οίΐο τιοοοΠο οΙτττιτ1τ:ιττιοτι
ΡτοΕιΠιοτ , τω” οιιιίάοτιι οοτΡοτιε οοΙοτ ττιοάζι ἱιιτοιιΙἰοτ Πο , ττιο‹ὶὸ
τοττιιίΠοτ, τιιιο οοτΡιιε ΠΜ! ιιιειείε αυτ Μπιτ: ιτι οοιιΙοε ἰιιοιιττετ ; Π

ττιΠί @τα τιιτίοτιο πατατα οειάοττι οοΠοοειτι Ροτοι·ίτ τι: ΓΡειττο Ροτ ΥΜ
οτιτιοτιοττι στο σ.ττιΡΙτοτοττι , Με οοτιττα&ιοτοιιι : τιιιατιιιιἱε πομπ

τὶιιιιι που Πι: οοττο.ττι :το άοθτιιτ:ιττι νΒιο:ιττοιιοττι Πιι€ιι!ίε οοτΡοτιΒιιτ
Ρτοοοτιιτιι τιατιιτἐὶ οοτιετιιοιιο . Ηιτιο οοτΡοτιιττι ιτιοτιίιιτει, νο Ρα!
ττιιιτἰο. Διο:ιτιτιιτ , Βιιο οιιΒιτειΠ:ι , τιοτι οιτἱΡΙΞι οοτιιτιι ττιτττοτἱἐὶ άοτιι

πάτο: , ίοά ΑΒ οιττοτιίἰοιιο , εμε ΓΡετιιιττι οοοιιΡοτιτ ; τιάοοτιιιο Π·
οὲτ Ατι!τοτοΙιοι ειΒιτττιειτοιιτ ΒοοΙΡὶοιιε οιότοςιιειτο ἰτιιΡΙοτἰ :Ιβ πέτο,

τιοτι τ:ιτυοτι οοτιοοάοτοτιτ ιττιΡΙοτιιιτι τιοτο τιι€εωιι , οιιττι οιοτΠΙο το
Ιἱςιιιιε τιοτι ΙιειΙιοο.τ ειττιΡΕίιε ΥΒΞο:ιτιοιιοπι , τιιισττὶ άΙ8ιτο εΡΡοΙΙα
τιοτιοττι ττιΒιιοΒιιτ , τιιιτοοιιιειττι τειτοΓοοτοτ , [οτί οκ νὶοΙοτιτέὶ Ρ:ιτήοιιΙσ.
τιιττιάιίττεάιοτιο οΙΤιιττιΡίοτιτ νΒιοειτιοτιοτιι οαΡει.οιτειτί ΙὶοοἱΡἱοιιτἱε
οοιι€τιιοτιτοιιι.

Μουτ. 5οεΡἰὐεἱιι Μτιο ΡΜΙοίτιΡδιοτιιτιι οτιιοοιτι , ἱττιΡΙοιταιτι τά
ιτιἱτιιιιι οΙο τετοίτιέΒοτιο οιιαΠιοτιοττι , οττοιιάιττιιιε: δα! τιοίττεϊ ΡΜ
το τιοτι τοίοττ , ηιιοτιιττιιιειιιι ΡΙιἰΙοΓοΡΙιοτιιττι ΡΙαοιτίε ιιι οι:ΡΙιο:ιτιά&
το.τοί:ιοΗοτιο :ι.άτιοετο:ιττιιιε: ιιιιτιοιττιςιιο τ:ιιιάοττι ττιτἰοιιο Με οοτιτιιι.
επ, τιοο ίἱτττιιιττι το τατιιττι Πο, οἀιιᾶέὶ Ροτ σ.τιτΙιεττι οοτἱε Ρειττο ,

τοΙἰςιιιιττι ἱτι ΒοοιΡιοτιτο ειοτοττι τ:ιτοίοοτο το άΙΙ:ιτε.ττ: νττίιττι ΓΡοτιτο
ίιιἑ`ι (ο οιτΡΙἰοοτ, κοπο οοττιΡτοΠἰοιιἰε ίιιειιιτι οτοιιτἰοιιε ντττιιτοττι
οΙειίτιο:ιιιι οιτοτοοειτ , οτι νοτὸ Ροτ ντττι ὸἱίὶτατιατιιτ , τιοιι οιτιτιοε οστι
ίοτιτιιιιιτ; ΜἰΙιἱΡτοίοέὶὸ νιε ειοττΠο τ:ιτοίοοτιτί ιΠειτο. νιόοτιιτ , τιοτι
ίοΙἰιττι τιιιἱο. ΡοΡτ ει8ιτειτοττι τετοιο ειτιτΠειτιι Γιιτιιττια ΡοτοἱΡὶτιιτ ὰἰΒἱ
ουΙτειε ὶιι τοάιιοοτιάο οττι!ιοΙο Μινι Ροτἰἱιε ΓεοἰΙἰὶιε ὸοΡτἰττιοτοτιιτ , Η
ττιοτιιἱ :ιοτττ Γο Γιά ίΡοτιτο οι:Ρ!ιοειιιτιε οΒίοοιιτιάατοτ, ντ ἐν. ιιοΜε
:ιΙἰἔιε οἱ: ίοτιι:ιτιιττι ττιοτιιιτιι) ὶττιττιὸΙἰὰἱιτιἰττατιιτ ιτιειιιιΒτἰιιτιι , απο

νοόὶἰε , δε ττι:ιτιιι τιιτιιΙοοτιειτιτο εΡΡτοτιοιιάιιτιιτοιιιΒοΠ Ριιτε οττττο·
πιο οκτο.τιε, τιιιΠιιε οιτττὶιιΐοοἰτιοτἰε ΡοτοτΡίτιιτ τττιΡιι!ίιιε , ία! σπιτι
Ματια ίιιτΓιιττι ττια8τιτὶ νἰ ττο.Ιιττιιτ οπιιιο!ιιε οτι τοτο παταω τωωτω

τοΓΡυ.οτιτο: νοτίιιτι οτἰειττι τιιιια,τιτΠ αοτΡτατοτ πωπω τατοίοοτοτ ,
.

τω..
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μ Βωἔπα£ἰο Μπα:

Μωβ. ει! ΙΚεο:Μεοτε-ε8.πάεΙ:ι , άσε ι1ιι;ι ηοΒἱε ΐοι·τ21% 11οπΗΕΜ
και· οκτὶιιειιετεςω . Απ εκτἰπἔὶιἰτιιι·, φπα εΕτἱε νἱε €12.Μαι6.άιι€1:
-ΓίατιιτεΧρωιΠοώ Ηαιτιωα, Παω πι.» Γε ὰΙΙετατιετοπιΡτἰσιετ , ει:

-ΜΈοεετ2 Αν: ηιιὸ Ε: ιτιεεἰ5 ὸἱΙιιτο.ι 21% , ωἱπστεπηιις Ρώμα :οπι
-- ΡτεΙΪἰοτιεπι , εζ› ΙαιιΒιιἱὸΙο; ίἱτ νἰε εΙειίὶἰ‹:α , τα οιπιπἰτΙειτει·ἱ :ιτόόϋ:;
[επιρετ·άΘτιιτ ιπἰιιἱιετοτπρτἱτ1ἱε Πειωτπαπμ 'ηοκτνϋτὸ πισ.8Β απο
=ιιυ:ιτΙ, οΡοττετετ, άπο ττιαΧιττιὲ :ιέτ, πάιι6ϊο ειτιΒφΙο , Κε ᾶἱΙα

·τειτιε Ιοοιιπι ἰκι υ.ιπΙί:ε πιοὸἰοΙο·ἰτιιιεπἰο.τ . '@ο:! Η ἱπ ιιέτε ΗΒετο , δι,

ντ ὶρἰἰ ηιιῖἀειμ`ΕΙατετἰΜ ιιιιτιιιτιωτ , νάΙ‹Ιἐ τοττιΡιτΠο Πε.αιωι
ρι·σειι:ιΙετ·, «ιεςιιο4:οιτιΡτὶωἰτιιτ, πιιιΙτο ωἰιιἰιε εσιτιρτἰτπιὶ μπώ:
Μ» αἔτε ὶΙιιτι8ιἱἰἀἱἰιε εοτιεττιτε Ώ ὸἰΙατειτς, νπροτε; πιἰτιἱιε τοωρτεΠοτ
ΜιιΙσ;ὸ παταει εἰτἱὺεἰτιΙὶεεἱΡἱεπτε εκτἱτιἔιύτια Ηειπιπιο. , Η αυτώ

·εΧΙιειπἰ:ιτ·εἐτἰεΡειι·τεω , ςιιὲπι Η ειέΠάειτι ἰπτεἔετὶιιΙἰεεἰρὶειιτε

ρει·ιω.υε:ιτ: Ναι Ξ8ἱ£υτ Παωωει εοιπρτΞιπΞτιπ ειΒ ει.€5τε ᾶ1Ιετει:ο .
@ειτε οι ΪὶίΒὶ αθήσεερωθοηε οτἰΗ εεΙετἰοτεπτΠεπιπιοε πιτειάτι1τιμ
τιεπι-νἱάεατιιτ πιειιἰἴείὶιιπι, τ:οπΓεειιιεπε τΠ:άτεωρετ νἰπι Με.

.Ιιἰ, παμπ ‹:οτιειιπετιπ Π: -ςοπττα!ιετε , εΧΓιι€ετε εΧ:ιεεωθεειπέα
Η ΡαττὶειιΙαε·νἱ °ὶἔτἀἱε ὸὶίΪοΙιιταε;

ιαο.ΒίΙτιι&π :ώ εΙΈγε!ιπΙο Με

ιιειιιιτ νΙτετἰστςιτι 'Πο.ιτιπιειε :ιεεεΜοπετη εΗἱοετο. Μέσω /Μαε)Ί
ασπκωπ ιίυπιώ ίπ Βασιπίαπήυπ:πϊβ ράμπα ΡοΐΙίππι ΜΜΕ π|Σ
|Ϊπ2π αἱ __/ιππί: _/-πί!ί·: !ίπωππ) :πιο τΪπ:ἰπ·π τπΪππΜἔ 2σιπΡσκ 3
πιω πωπω ξ·ιτρί2 ΜΜΜ , _/Ϊπ,π:ππ Ρα·&ιππαΪέ: Μέσα ά ρ·ϋππ
/πέϊθ σπβΖῖἰοπσ·υἰ|αώ #ΜππΜ βαιπιἰιὶ›π ωππε:/Ξπι: &ππεπχΐοπε:
@β ·οοπικα.πά!|Σ·. ΡΜ απο εκππ:Ιπιι' ]δ2·πιπώππ απ: 2επίππι Μα·
Βια:: _/`ἰππιπιπ σχΜνπθ ]πιππιίιπ:σ επσφπ'ἱ ) ι·πτα!σα πἄππυἄιιυπ
·σφρασ·πί8, ό· αἱ /ἔπο πιπεἱ.σ πιπ8ξ/ππε· :·σαβι, τἰοπα· παπάκι: [ισπ

ππεπ2 ·σ[9μεϋπί| υποπ:πεπρ%&τε ·υίιΜ·ϋπσ· , π·:1πίε:ίπιπ υφπ·παϊκ
Ησε1: ΈΙππσπάεππαρτΜπιθ εοοετιιιιιτττιιω ιιἐ:ὶε (ο τοπττεΒειιτἰε

©οπ:1τυ; ηιιειπ5ιιῶεἐΙΤεκόἰὰ€τιιτ νέΠαι 2ιτεία&ε, , @ο ἐτιπΞτει· ο»
ΜΜΜ ·, πιοδί6ες1ι1ε ἶΞπἩετει 3 πε ω Ιὶεέἰρἰειιπο ειρρεπίπ. ,, εχασε

ροΜ:ΧΜιιΒιιπι ππιΒΞωτοπι πάσο ιὶἰΓτιιρτε τὰ ποπ βπλ/ξί ιιυ·ἔ
ππαἰπἰἐ Μαϊο·θ, που ΜΒΜ.: οῦΙἰςπ‹% ποπ ]ἐεπ: π:/,παππππιτυπ

πσΙΖεπ£ἰιι:π··υΖ !πι·στππτσηπα ιίι]:·εφΙα πω, νέ.ΒειΒετιιι·ΕΧρετ.3.
Μουτ @τα 2Ει· ὸἱίὶπιᾶιιε , δσν€ύσεω·άτειιωΡΙοκυε , ·άιιιτι ω Το

πάω πἰτἰωτ , ἔἱΠειττπιιἀεςιιεηιις Με εττταΒὶτ,°ντ ὶοτιιιικίεετε ή»
άεατι1τ Ϊ πη:.ιε-ώΡιειιώ; ζω ρο.τΙτα· ίι1ΙΡΙευτεεεεατεπιίφιε ζΡΜ··ε

πω” Ιο.ιτιώΠοΜωεἰτι ωηὸε1ἑ 2ιτττ9.Ι:ιει·ε Μτει1ε_ρτοΜΙππ ἔμἱωἱι131 8
:με ι»ω·--Βιηρεεω πω οΒγς1ιώιι:ια Μ:: πιιοτιιε-ειδωτ ., ιτει.τιπςυ.:

Χ;

4

"

το

Β: °ζιξήί: ωε:Μϊέσω .

2,6φ

ἱ εσρἰὲετιιιτιρειι€5τεκ φισ Γὶε Σι ρτἰιιιεΐ ειιΓιι6εισιιε'Η:ιιτιιιιαιρ εΧτειιιι:ιει;
Γ φιιιι , Εεεε ισ εΠγειιιιισ σώσε ειρἰτειιτιιτ Γιι1ρΙιιιτε:εραι·τιειιΙοε,ετσιισ
211πε ὸἰΙΓσΙιιει·ε εσιιειιτιιι·,ιισιι ι:ειπιεσ :ιειεὸ ιιιιιιτ:ιε,ιιεφιεαπο νωιεε,

ι

νε ρτἰἰιε ,. ἱπιρετιιιιτ , απο Ιιιιιε ετφιε_ Ιιιιιε 8.6 ειει·ε ειιισιωτισ :ι

ι
δ

ρει·ιτιάε Με σε Εετιἱῇ ΠΙιιεΓιι·επι Βσιιεπι ω ιιιιιεεΠιιιτι άεειιι6ιιιι·ι ειιι.ι
ρΠει Ισπεσ Γιιιιε εσττιιιει εσιιτρΙεόειιιιτιιι· , σε σ.Ιτει· ·ρι·εεεεεΙιτ ,' σ.Ι«
τα Γεεμιτω· , σε ρσΠἱτ ΒεΙΙιιιι σπιτιιιισ ρισ Πριτσ εκειιτι·ετε : Με. τει
πιετι ρι·σ Με νἰτἰΒιιε :ιεΗμε σιιιιιεπι ισ ρ:ιττειιι :ιειτ:ιτιιι: , φιιιιιιιιἱε:

ι

ι
ι
ι
Γ
ἔ με
!

ὰ (σώμα ισ άιιιετΓει ττειΓιειιτὶΒιιε ΔΙἰεμειτειιιιε ιιιιρεειι:ιτιιτ. (μπι να

ι·ὸ ρειιιεἱοιεε ΓιιΒιπάε ειτφιε ρ:ιιιεισι·εε ι8ιιίειιΙι ερ :ιετε άιΓει·πόΗ ασί
.
.
ο
τειιτιιι·, ιιεεεΙΤε εΓὶ Η:ιιτιιτι:ιπι άεει·εΓεετε, ει: άεπιιιιιι ειετιιι€ιιι ,

εμιιπεΙσ Γεω ισ εΙΙνεΓιιιισ ·ειίιΓοΙιιτοτιιιτι ιετιιειιΙστιιπι ιιιιπιει·ιιε ιιάεσ
ε:ειρμιιε είε, νε που ρσΓΓιιιτ εσιιΓει·ιιιιι ιιι ΓΙειιιιιιι:ιιιι ει·ιιπιρετε,Γεώ
ει: :ρεεε Γε εοιπτειιιετιτε εμ:ιφι:ιιιετΓιιιτι ειρι·ιρι:ιιιτιιι· . Ι.ειιιΒιιιάισι·ειτι.
Μπι ι8ιιιειι!σιιιιιι :ισἰτατἰοιιειιι ἰιιὸἰεειτ Πα.πιιτισ :ιάιιισάιιιιι επτα-ι
Κα, Με νίσεΠεετ ΓΪιΙρΓιιιτεοε ρσειΠιιιιιιιτι ρ:ιι·τιειιΙσε ( Πειραιει σε
ιιεεειιΓσ ΓιιΙριιιιτε ε:ιετιιΙε:ι εΡε5 Μισο αρκει ΟΙ:ιιιάιειιιιαφ Ιεριιιιιιε,
διιΦΓ1ιασ ωπιἰεο, :Μπηκα &ί:απϋπ /ισιω2 ) εμιρρε μα: εοετ8·
τιε πιιιφε ισ πιανω ρεστα , ει·ιιιιιριιιιτ, ·ιιε Με :ιΙΙ:ιε -Γεειιιιι τει
ρμπτ , ιιἰΓἰ ριιιιειιΙ:ιε ;_ Πε εκ εοιιεεΓϊίε ρι·ιιτιιε ρσιιτε ειιιΙιει1ε Γιαφ
φωσ. εσει·ιιΙεει σΒΓετιιτιτιιι·,| εμιτι ΓυΙριιιιι·ειερεττιειιΙιε ιιιοσιαιε Γα

πιι νερο: εεΙτιιἰΓεετιιι·. @με άετιιιιιιιιιι σ.εεεειΓοεΙ1νεΙιτιίο ΗΜΈΓ.€ΙΙ.Θ
ΙιεισΠειιιπιειρΞΙεε, φιἱΒιιε 1ιισειωωιεεε ε τιιο.σιε έιΓερσ,ιειιιστεε,
δε ωιΡω εΙΙνεΙιτιίι ειριεεπιρει·εισειιεεε ,' Μ. σούπα; φΓΓσΙιιιεεϊ,-.
δε νεΙιειιιειιτἱἰιε σ.8ιτεισειιτ ι νε Ηπερι·σκιπιε επιρτιιι·α_ιι·ιΠαιιιιιιαπι,:
εμεε_νεισισθιτιειπιεΙΙνεΙιώραιτειπΕφιεειε ιιτιρΙειιτ, ιισιι_σιιισεε. ισ11ΒετωπειρΓενιηάΞεατενειΙειπ, ιιΞΓὶειεΙΙιιιε_ΓσΙΙιειιτρεπιεφε , 8ετ
:ιφτειιτιιτ,_ιάειτεσ Πεπιπιιι ιιι;ι8ξεπιιιφΓσιιε ιὶ-ΓεΒσ τεεεάετε_νἰὸετιιι·,_ .
Γιισ,ιτιοω,8ε_ατττεΙιειιτιιι
ειιιιιιιιδαι:ειΙΙ:ε ρο,ι·ειειψεπιιιιίιε
εσειειεπειτ:ιτ:ε
ρε: νιιιι απο,
φωσ
Γε:ιει
εστιιρεΓεειιτιιτ
τιετιιτειΙειιι ω

ιιιειιΓἰσιιεπι εσιιει·ιιΙιειιτε..
`
·
ν
Παπά. Ειε_Ιιἰε,φι:ε ὸεΒατιιπιἑεΓΓΧἰΓὶΓ, ρτσεΙιιιε εΓΕ`ἰιιτεΙΙἱΒετε ,.
φιιά_ ειε εειΒοπἰΒιιΞ-_:ιτἀειιτἱΒιιε_ιιιΠεειριετιεε εσιιεΙΜΪἐ. , παμε ,_
ισειιιιιιΡώ:ιει·ιε μπε; ειετιιιθειε Πε ειι&ιιέιιε .σ Πιο Γετιεσι ιιιενΗιν

ειιΞεεπι . Γριτειιιι_ ιισιι :ιάεσ ΓριΓΓε.τιι_ εσι11:σιτσ ρ:ιι·σ.τυπι εΓε εοιιι:ερτει·

_ ,-._ '

ειιΙιιαιρεπεεεεειιΓεφω ρι·ιιιι:ιι·ιιπι_εά_σιιισσιιεάιριτσιπιπι .ειΙειτιιειι- που( νειιαρεειιτεκρει·Επε ι _1. χ δε_νἱττο .τρωει ειτ1ΙΙἱτιιε· 5_ @σεσε
φόρα ιιιιιμειε ,; σρΓὶἱρεεο ,ο ειιιιτριίπιιΣιιι; ε:εειεεει εσεριε-ειιιε11ε ,
ιετιιε
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,

ἰ8τιἱεἰτι αιτΒοτιἱΒΙιε οΒίΒιιτττιω.τάετε ἀτρτεΙτοιιΓιιτ @τ , & κά:: ω
Με ττιἰτιιττἰε ρι·:2τετΙ:ιΡΠε :ιρρ:ιτετε εΕτΠ;τ. Ατ'έτ ντάεΙιτ:ετ ἱι ικιτιιτ:ιΙτ
Μαι Ρετ ντοΙεττταπι τατἱτειτςτπ άιττιοτιιε άιιπι ίε εοπττατιετο , δ: ί8τιτ
τιιιΙοδ ττ1 Ρτιω:ιτιιττι ΓιιρετΠοιο εοΙΙικεπτεε :τά Γε τ:ιρετε: πττάκιωτ, Π

ΙὶδεΙατι8ιιὶὰἰὺε ειἔἰτιιΒειτιτιιτ , δε εκ εειτΒοτιιιττι ροτΞε ετἰαιτιΞιιτἱττιἰε
Ϊ€τιίἱτττεὰιιετΒ8ι1τιιτνίςιιεεὸ, ντροίὶ ττἰο. ττιἱτιιιτ:ι Πςιιἱ Ρειιιτ:ιιΙί

ΪιιΡετΓιιετεἰΒτιἰειιΙἰ ἀὶΙΤοΙιιτἰ, :ιο το εειιιεττιυΙἱε άεΠτείεετιτεε, τω]
ΒιεττττττττάοΞ εκτταέὶἰ, _ποτι ἴειτἰε Ιισ.Βετετιτ ντττιιττι, ντ ιιΙἰειε [πτή
ειιΙεεώΙΤο1ιιστωτ, & π! ὸείεᾶἰοτιεττι [οΙΙὶ€ἱτ2τ€ι1τ.; ἰὸεοςιιεἰ<ἐτιἰε

ειρρο.τετε ὰείἰετἰτ . ΒεΙΙτιιἰΙΤε :κατω ΞἔτιἰειιΙοε :ιΙτςιιοτ άερτεΙιετι
[Μπι ώ, εὺιτιἰΙΙὶεὸεμταέὶὶὲ Βετἰρὶεοτε αιτΒοτιεε , τη :φαω ε«ἔ
π, νειτἰῇεἰτι Ιοεἰε άτπιιο εκπιτάείσετε αττκ:τιιι1η τ1ιιἱει, πέτο Μπι

που ατττει!ιετττε, ττ:Ηέτ:τείτἰΒιιἰειιΙἱε__ΙὶΒετταε ίείο:· αἔἰτειτιάἱ, τττιττιὸ
δ: εΧατίἰοτιεττι ρτοττιοιιεττάΙ; ίτεςιιετιτἱετιἱττι εοτιιττι ἱτ1 Μο τοποσ
οἱτειιττιτοτατἰοτπτ ( (μια: ὶἀεττι ρτ:είτε.τ , τ1ιιοά ξοΠἰιιττι Βιιτιιε ) ἰτετιιτττ
τοττ ίσον: ιιεεεττΠ: τη τεεἰρὶεπτε σ.ιιττ:ιτι Ιι1ττίι ε.έτοπι τιιτιιττι Ιἰεὲτ :ιἔἰ
ταττοικ ιιτπΙίτε εοπιττιουετοτυτ νειε , δ: εατΒοτιεε Γιώτα: όαμιε

απο ττττεᾶ @Μ ρεττάιιΙέ τοωτοτιτιιτ , τιἰΙ Ρτοάτ:τ:ιτ :ιά ίιιίτ:ίτε.τιάιιπι
τ8ι1επι, τμιτε νε.Ιτότοτ εαπ :ιέττε ΓΞΙΓ€ΕΙόΪἰ :ιτττ:τ.έττο αἱ εάιιεσπάοε
ὶ8τιἱειιΙοε , τ1ιΩ.ττι οιιιίάεττι :ιἔττε οι:ειιτΓιιε :τάιΠοε το Ρτιιτι:ιε κρά
Ιετιάοε. Ναι ττο<5άττιτι τ:ιττιετι τ1τοτυττι ἰΙΙιιττι οοτιττττε :ιΙίςιιτά ρο
τιιὶΙἴε:, ντ :ιΙτεμιειτιτο όίυτίίιεΙυεττωτ, ςιιἱεἰττὲἰΠαπι τοτετὶοπεττι,

:έκ τατιτιιττιιτιοἀο εκία8επτε ὶ8Πὶ€Ι1Ι08 , ίοττειίΐο ίιιἱίΪετττ άτίίτε εκ
τΞπόΗ ; παω ἰτι νιιίο ρτοτΓιιε ςιιτείε:οτιτο , Με τετε:ίο.&ο πέτε ιιΒ 1111τΗδ.
τκΒπιιτἱοπτε , Μεττι αιτβοιπ:ε :ιεεετιίἱ Ροίὶ ςιιετιιοτ ττιὶτιυτε. €Χτὶτιᾶἰ
ίιιτιτ πέτο νἰ :ΜΜΜ αιΙοτἰε Γε οΧΡτιττάεπτο,ατςιιε ὶεςτιὶειιΙοτιιωάι1 αιτ
Βοτ1τΒι1ε ττιοτιιτπ εοττιρττττιεπτε .

Μετα. ΜὶΜ :στὸ που εΠει ρτοΒ2.ΜΗοτ Βιιἰιιἴτποὁὶ €ίΐτέτιιιιω
εαι.ιίο. οτειιττίτ. Μπι αυτ: το.άοπι Έστω. ἴρὶτε.. νὶιιἱε αιτΕοπέβιιε
τηιι;ιΙττετ τερΙετ;ι ρατό.ττεττωπιοτα Ξτι εοτιεΙαιιἰ , οΒίετα:ιτιιττι είὶ
ίτιίιιττιτττττ;ιτε δ: ΙατετἱΒιιε αιτΒοττιιπι ρτἰπιὸ-ἰἔτιεττι ὸεἴεεἰΙΐο , ίππο
τὶἰιενετὸ , δε· ν€τεἰιεΙττιιιιτινΙττἐι ἴεττιἰΗοταττττερρεττιἱίΐε , τη28τιά
αιτβοττιιιτι , ρτοεεὶρυὲ ίιιτιάο ρτορἱοτιιω , Ρτιττε το. τ:τοττατι τοπ

ιιττί-εὶ ατιτοφτ;δ.πιτ8πτε εΧτἰπ8ιιοτετιιτ. Ηἱτιο ραπ: ντάττι1τ Μ. :ιἔτε
ΙΞΒετοιιηιιτΞτωποτοταταιιιε Ρτιιι1.ει$ €Χτἱι18ιιἱ., ςιιαετιιιιε ἰ8ιιὶειιΙὶ

εκρίτιιυττ Με πὶἰτιτετἱοτεε.οειτὶιοτιἰε μπα ΓετιιΠιιιιατιτ, νε εΧ;ιο
ΙΞς.ττιειτι ρτοφοιιετιτιτ-: ἰάεὸ Μ Ι:ιτοτα ,Ι δ: ἱτι ἴιιπιωἱ5αιτΒοτ1ἱΒιιε

ΕππψάτΕεειτ 58τι1ε.: επ ν€τὸὶτ1τ©1°ί0£ΜΙΙι2τ€10©ἱπητιιτπτ ρταιιατωτι
.
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ο3επιπο Ιοιι€ο άὶιιτἰὺε άιιτοτ , οιιιιι εκ πιο ρτιιπιε οιοιιτείπτοο τοπιοιιιιί
πι οπο Ρτιιππειποιιιτιιπτ , δε Βέτο οιιει!ι τ:οιππιοτοιο τοπίοιιΙοτιιιπ ιο

!

νιοιΠιω οιττιπιιιΙ:ιιιιτ ω! οΧοττΙοίοοπτιιιιπ ; :ιο ρτοιιτοτοσ. οιιιίιιιπρτο

'

Βιιτποτο ίοΙιιιτιιτ ποπ οιιιοιιοι Ιιιιιιιϋποοιιοοι·οοπιιω ροτειπ οιποτοει

:
'

οιιι όοωιιιπ οειτοοποιπ οιτοιιιπιιεΙΙιεπτοε ρτοιιιΒεπτ ιοπἰο οι·ιιτπ ..
οοωωοτοπιιπ, 8οοοπίοοιιιτιιτ οΧτιπάιο, οιιιπ:ιάιΠιιω :ιοτ υιο

¦

οιιο.ιπ ποτοΒἰΙιτετ οοπίοτειτ; πιιωΙιοοτ οιοτ εκ Ρτοιτιωο ιοπο πιω,

`

1

Ιοίοοπε τειτοδιιτ , τοιω ωιιΙτιιω απο ειτοιιωοιιοοιιο ίιιρροπτ , ω

'Ι

οιιοω οιιοΙιιιιτεε ιοπιοιιΠροττοΡιιπτ , νι πιιΙΙ:ι οοπ ' πο τοι·οί:ι

¦

οπο :πιτ εοπΙπροτιο οοπτιποοτ. Ιιι νιιίο ιειτιιτ οιιιιιίο, νιιι «απο
οιττιπΒιιιτιιτ ἱἔπιε,οιιἑιω ιτι:ιοτειιοετο , νε1οοιτειτι ιοπιοιιΕιωρε
άιιιπτιιτ ν, πο Ρειττιω οΧριτειτο ν:ιΙεοιιιτ , ριιττιω ιτιττει οοτΡοτἱε
οιοεοπἰἰ ρ:ιττιοιιΙ:ιε :ιοιτιιτι ; δ: πιω: ιιιττοοειτιοπο [Ραπ ι νει
πει Ρετ νιιπ οάιιοιιπτιιτ επ οοτροτο , νο ποοιιοιιπτ (ο ο οι8ιτοπάο
Ροι·ωοιιτε τοπιο Ρ:ιτοιοιιΙο.ε,ι :ιτοιιε οιιιιτΠοτιοω ρτοωοιιετο; νι: οιο
τ:ιτΙΙτ οιιΙι:ιιιίΙο Ρετ νιιπ ορο :ιπτΙιεε @το ίπ Μοοιιιπέι Βιοπ
ιπιιτἱοἐ. ο
.
ο
Οτ.:ιό. νιοοπτιιτ πω: Ειπε οριο οοπιιοπιεπτοτοιιε οπο.. , δ:

:
·
ι
›

ΡΙισοποπιοπιε τ:οπετιιοπτιο.; [οτι ποπ παπά, οιιοε πιο ττειιιιτ νο!ιι- ι

μια: ίπ ΡΙιιΙοΐορ!ιοπάο , Μπα οοτροτιιω οοπτιειιοτιιω πει

ᾶὶοποπι τεΐριιιιπτ , ίοΙειω ιωριιιίιοποω ειάτπιττιιιιο , ιιτοιιο :ιο
τι νιττιιτοω οιιιάεπι Γε οποιοι. , ποπ νετὸ [ο οοπττο.Ιιοπάι ,
εοποοάιιπτ.
. .
.

Μπιτ. Αιιιιοι·επε πω ντιιιιοιίιω οποιοι: , ποπ ο!! Ιιιιἱιιε Ιοοἰ ο
Ιοπεο πιωιε ρτοποποτοπιιιι· επι ιπΙΗτιιτο. Ωοοτετιιω , Η οάωιτ-τι
πιιιε ὰ ρτοετοάιοπτε οοτροι·ε ι:οτριιε ποπ ίροπι:ο τεοοόοπειωροΠι,

ουτε, οιιιπ νπιιιοι·Πτιιτιε οτάο ροΠιιιετ, πε ίο οοτροπι ιπιιιοοω
ροπεττοπτ, ετοιιοίπ νπιιωιάοωοιιοΓριιτιιιω οοπΠιιοπτ, [οτι πιο
. οιιεεοιιοΙοεο, οιιοειά ειπε Ποπ Ροτοτίτ, οιίΓροποπτιιτ, πω: οδο
ι οοτροτωπ π:ιτιιτειω , οιιι°ι οοτροτιι Γιιτιι:, & ωοΙο
οπο , νο
: ιο 1οοονιοιιδιωοιτττιιά:ιπτ, οωποε εοποοάιιιιτ; οιιατορατιτοτ οιο

.' οοτ.ι.οπτε οοτροτο ποπ ττιι!ιοτιιτ Ρτοκιωιιωοοτριιο, πο @απο πιο
; ίιιΒίοοιισ.τιιτ9 παω οιιιίτιοω νπιιιοτίιο.ιτιε εοποιππιτ:ιτιοοπιιοπιι:
τποπιοτο ιιοποιΙο ;εωοτε άιιιιιΙΓιι; τιιιιοΠοτοπτιιι· ιιιιτοω ο, Ποοτριιε

οκ πιο ιπ οΙιιιτπιοεύω πιιοτ:ιπε τοϋποιιοτεοίροτίπω πω. Ηιοο
--η(--

νετὸἰποπἱτιιε οοιιπποετο ποοιιιτοο , ιιιίἱ νοΙ·οοτριιει, · οιιοο:ιο0ιι€·ν
τπτ , πι οιιπάοω οιιω ρτοιππιο απιαστο Ιοοιιιτι ρειιεκτιιιιοτ ο π οιιοιιΙ

όωιιιιιιιι οοπίοπίιι Νανα :οποιοι νοιοΙιιιιιιω ω”. σθωΡΠ·
;

-

:ποιο
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τιιοτοιιιτ; τιἰιτιῖιι ειιτοιιι ΡΙιιτἰιιιοτιιιτι οοιΡοτιιιτι νἰοΙοιιτε εστιβωτο

Ποιοι , οιιιτι τειιι ττιιιΙτ:ι. οοτΡοτ9. ιιι οιιιιιοιιι ΡΙιιιέτιιιι ιτιοιιο:ιτιτιιτι Μ
τιμιοά 1οιιδο ιιιιιιοτοιτι ΡοτιιιτΙι:ιτιοτιοτιιιιιιιοΙιοτοτ , ·8τιτιοιιΒιιε οἱ»
(ιιιοτοτιιιιι€ιε ,ο τιιιΞιιιιΠ ττεΙιειιιιτ, :πιτ ιιιίιτεΙιιιτιιτ οοιΡιιε μοιά

ιιιιιιιι νίειιιο οὸ,ιἀιιιιι Με ίιιοοοάοτο ν:ι.Ιο:ιτ. @ιεΡτοΡτοτ ΙὶΝειτιιτε.
ἐ.οοιΡοτιιιιι Ροιιοττειτιοιιο , τιοο οίὶἑιΝὶττιἰεΡΙοιιο,εΒΙιοττοτ,ἱὸοο
οιιιο ΞιοοτΡοτοοοτΡιιεἰιιιΡοΙΙἰτιιτ, ιιοΡιτε Ϊιιοτἰτ , ηιιΜτιι δε νει
οιιιι.ιιι τοΓΡιιειτ , :παμε , Η τττάοιιι οΡιιε τιιοτἰι, οοιΡιιε ὲ οοτΡοτο
ττειιατιιτ2 Ροτιὸ :κι ί:ιτιε ίιιοτιτ οοτΡοτιιιιι ιιιιιιίἰ τιιοτιιοιτι τοτιοιιιι
τ τἱιιιτι (ῖἰτοιιιτιΡιΠΓο :κι ειιιοΙίοτιιιιιιιι ν:ιοιιιΡοτιοιιΙιιιιι, ατομο :κι
οιιοΙιιάοτιιιο.ιιι οιιιιιοττι τωιωτι αυτ οΙτίτι·:ιότιοιιιε τιοοοΠιτοτοιιι ,

ιτιοιὶὸ ιιο άΗΡιιτοττιιιε ; :ιΙΙὸ οτιιιιι ειιιοοετοττιιιτ Ροτ φωτο. ν:ι.8ειιτοε.
@Μ νοτὸ :ιοτἰ ΡοοιιΙι:ιτο Πι Ρτιοιοτ τοΙιιιιι:ι ΕΙιιίτιιιιτει, τρώω Γει
ωιωο1τ.ατω ττιιιιιοτιε νιιιι [ο τοίΗτιιοτιάι τα ιιετιιτ:ιΙοιτι Ριιττἰιιιιι
Ροίἰτἰοιιοιιι , ιιοτιίοΙίιιιιιΙΙο. οιιΡΙιο:ιτ, ίἰοοιιιΡτἰτιιειιτιιι,ῖοὸ οτἰιιιιι

οοιιττὲιΙιἰτ, Η ὸἰΙὶτιιΙιειιιτιιτ, Ιιοο ν:ιΙΜιοτιιιιιε ιιτΒιιιιιοιιτίε Ρτοιιατι
τιιιιτι ΡοιιιιεοΙΤοτ, οιιιιιιτι ΠιιιΡ1ιοιιοι εΙΤοτοιιάιιιιι . Με ίοττο Ριτ
ι:οιιτ ιιέτοιτι ιιιιΙΙο .τετιτ:ιτιε τοιιιιιτιο ιιιιιιιτ:ιΙιτοτ οοοτοοτι , τω ΡοΠο,

(ιιιιιτιὸ & Ροίτιι1:ι.το, Η ίοτιιΡοτ :ιΙὶτιιιιιιιι Ριιτἰτιιτ οοιιιΡτοΙδοτιοιιι)
ιοιτιΡοτ τιιιιΒιε δε ττιιιἔὶε τετοίοοτο . Αι: Ποιιιἰ οοετοιιε οοτΡοτὶΙιιιε
οοιιιιιτι τιιιιτειιιε έ ίοιι. οΧτοιιΠοιιιε τιιοκιιιιτι Ναι-πια οοιιίτιτιιιτ ,
2ῷ1ιιιιιοίτοείὸοιτι·Ιο€οειιἔτοιιι ΪιιΒἱτο; ει ἰ8ἰτιιτ Ρτ.ιετοτ ιι:ιτιιτ:ιιιι
αιωεωτ :τι άιΙο.ιιιτοτιιτ , τιοτιιιο ,οοίΐατιτο οιιττιιιίοαι νἱ , [ο Μ

ιιο.ιιιττι1οιιι ?παταω οοιιττ2.Βοτοττ ΩΡιιΡτοΡιοτε τιο ω Μοτο. οφε
όἰιιιιιιιτ, Πατιιατιιι.ιε ιιοτοιτιάτι ΒοοιΡιοτιτο τοΙ.ιέιιιιτι ΡοΙι οιιιιιιιιΙιετιι
ἱ1Πιιε Ρ:ιτιοιτι ίειδιιιιτι Ρτει:τοτ Νιιτιιτ:ιττι πινω ο_οιιετἱ Γο :ιΙιτιιιιιιο
ιιιιε τοΙΗτιιοτο άΙΙιτιιτιοιιάο Με. οοτΡιιΓοιιΙει. , Παρα Ρτοιιιιτιο ΜΒ::
τοιιιιτι φωτ σ.ττττιΙιτ ατομο τιποτε Ριιιιιιιιιιιτι Ρτοιιτ οι: Βιιιτιιιιτ
ΒοοετΒοιιιιιιιἰΒιιΙοιιΙἱεἀΞοοΙιαιτιιιε. ι
. : Ετ τι
.
·.
απ!. (Σο!ιοτοτιι Βετο οιιτιιΕΧΡοτιιτιοιιτιε ταδε τ;; αυτι οιιιιτι
ιιοοοιιΐιιε @Με , τιιιο ἱΒιιἰε ΒοττιΒατά:ι.τιιιτι Ϊοιιιἰτι :ιά!ιιΒοτιιτ , ιιιἰτιἰ
πιο 1ιιιιιιιιιιο όι8ττο οτιιΙΒιιιάιιιο αςιιαΙιε ιττιιιιιΙΓιιε ΕιιιΠοτιτι Και
Ρἰοιιε , ντιιιιοτΓιιιτι νιιε οοοιιΡειιιἰτ τιιιιιιιε , ιιιιι ιιεἰτιιτἰοιιο :ιιιτΙιτ

Ρ:ιιιΙο.τιιτι ίἱιιιιιΙ οιιιιι οοτο οιιιιιιιιΠιιεοίι : θα:: ΡτἱΜΜ τ%οι·στιἰ
σειρὰ ΜΜΜ τ, /τιιιἰτΡσι/σἔὶἔ 2ια·τιΜί Φἰτἰ:&πτιιτ , ρω νετὸ πιο
8ἱι Μσειΐςι4ς οὐβιιι·ἔ πω" ταρίτ, οΜυτ;|Ε α2ι·ο/απΜπε ι·ε!στί

82,· τς24°δόιβίτ να: Μπιλ: φατσα, ό· τοωρτἱωσιιτἰ πατέτίθ παιδί:

#φΜπω ι·τέόσαστατι @Με φωσ:: ε» /απο Ισπιθ- ιαιιτιἱυι :εφτια
-.ι:

·

τ,

τω.

' εο-··

'

άδ 7

ω. ν:: Αιιτεταδε εκτΜότο
Πε_[€πἰ:
άετκ:εκτἰπἄἰοπε.
εοτιίδ::ιτετ, οΒίειιτειτο οιιΒίειιΙοέ
ω: ωἱιιἱιτισ. δώδεκα ίε:ΞιιτίΙΙιιΙα :ιρμιτιιἱ1: , δε ειάΜΜτ:ι Ιιιοεπιει δε..
εμε τειιιτἱΙΙιιπι Ειιπιἰ επιειιιαιιτἱεοΙὶετιὸὶτ . . @απο Ροίἱ α8Μιται·ωιά-·

Ιιιιε ίεΧἱεε πω: ίερτἰεε ειιιτΙἰειπι,_ τειιοΙιιτᾶ εΡΙίΕοπιἱμΙειιε ο.άπιίίΐαε·
είΙ ειἔτ; δε ασε εκτὶιιᾶιιε τειιὐεἱτ ϋὅπἰ8 τιιιτι Ιιιεεΐιιέὶ , τιιτιι ίιιαιο

πιω ὲοΡὶεὶ Γε ρι·οάεπε . πω!» εεἰτειτεἱ άειιιιο ιιιιτΙἰᾶ με:: οέϊτειιιαπι
Έετὲ Ιιοι·εε ρειι·τεπη , Μ. ειιειιιιιε::ιτ· ἰ8τιἰε , νε :ιό.πήΙΓιιε ὶτετιιπυιά ιιἰ- _
Μ! Ρτοθεετετ Μαιο εκίιιίεἰτιιιιάιιιτιμ Ροττὸ ειιτΜάεπιε:ερετΙπιειμ
τω» που Μπι Ξιι ειιτιΡΙο ΠΙο ΙὶεώΡὶετιτε , ίεά ἰτι ιτιιιΙτὸ πιὶροτἰ νειία
:ποπ ηἰΠ 2.4. νπεΙο.ι·υ.πι σ.εμιεε ωμιεί , ἰτιίὶΙτιιετετιιτ , -·ήιικηιιαπι.
Ηετἰ Ροτιιἱτ , νε ρτΠιε οϋΠι·ιιετεπτιιτ ορετοιεΙΞ ι·ὶττιαε, ειιιἱιιτι ὶἔηἰε
ΡΙιιτἰττιο ίιιπιο ορρεείΐιιε οπιτιἰτιο ειρρατετε άούικτετ: ΡτοΡτετε:3. ε.
Ιἰε‹ἔτ ε:ετΙ:ιάιιε νΙάεταιιτ , άεπιιιπι' τειιτεςιιπι εδά :κι οεοΙτιία νο.
ίἐ , ίὶετἰκιη.ιιε ει€ἰτετε'ἰ Με τετιιο αιιτΙἱεὶ , παμπ τεΐετατιιι1ι ·ορΜο
πύιιτΜ.άωΗΐο ειέτε τειιἱιιὶΙΕετετ; δε ρΙιιιιὲ τειιἰεεἰτ, παιπ @τσίπο
8:12 ίι·:·ιεσπ.τ , μιά ρω· [Μακ 2Μί:Πα:,αὐιστω Μ|Μππαι έι]βεβ
[: , Ι8πεπ4ασ Ρεπἐ εσε!ίπδαπ ϊ£εἶἰπῇ€89°ῇ8ὁ£_; “με απβαύΜ :ο ,_
4ιισά/απί.τ, €14ίβίε):/αΜπϊσ δώσε”. , @πει έα πω» «Μωσ
π: . Ηιιε :πισω :ιεοεπίο ίιωε ἰιι Βεεφἰειιτεἱαω. οΙειιιίο ,_ΙΙειτὶιιι

ε8ὶτατἰ εοεΡΙτ ε.ιιτΠε;/Μο29·σ ἰΙΙἱσὁ εκβιθυ,'/κπίη"κωαπ· μ·ο:ίπει.π.·
δώ): .
ε
ε
·
θι·πεΙ. Με: νότια εκ @Με ρωταω. , καφε: νἰοΙετιωπιΙιειΒειιτ·

εΧρΠεατὶοιιεπι . Ρύσιο να ρει·υε€ειιιτε: εοπερ:ϋπιιιιιτυπ ἱεπἰειιΙὶἰτι
ειοσειιίο ίιιτιο ἀΞίΤοΙιιτἰ, πε ει8ἱτεητιιτ·,_ δε. ‹1μἰὸεω εἰ€ὶἱιε.ἰιι. @ποιά
ν:ιΓε ειιιἑιπι Πι πτεἰοτἱ , φάει πιὶτιοι· ειΕἑ:ἱε. πιειιίιιτει ιτιειεἰεεοπίἱὶρα
το: ώ εδάεπι ξειπιο;υπι ςορὶἐ: `ὶεΙεὸ-‹:Ιτἰἱιε ο.ρρατει·οδεωίεώω
Β: τινι€τιο Βεεἰρἰεπιτε ειπα ρτὶιηἰιιιι επτα:τα: ειπΙὶσ. ,: νὶόετιιιτ Πιιτία
Ρετίο61ξεεεεπώ , ςιιὶε..εκΙιαιιίώ εὲτἰε δε ίιιιτιἰ. επτα: , πιἰτιιιἱτιιι·
ΩοττιΡιεΠἱο , διαεΒοεπι ορρτΙωεΒιι_τ:ίεάΒεέπω πιο τεττὶὸ δε @ϊ
ΕΗιε εΧΜιιΠο αέτε, διά τε1ηιεπε.εάρτσετειτ ιιειτιικιππωιε ,_ ασεπ»
τω· ία εοτιτι·αΙιετο , δε ὶ8ηὶεειΙοεαττταΙιει1εεοΜαΒΞτατὶοιιεωἰιτιροώι~ , πε ΕιιτιΙε ρειετὶειιωαἀοτἰωκιιι, εκ: ροττὸ.εὶἰίῖοΙειειιπ ιἰὰεἱτω ίσιίΐ.ττι1ετ.ιτειιετἴοὶπ:` πάσι· , δεάεωυπιπιι!Η.εΜεπτε ἰ8τιΙὸιι1ο παιπ
28ἱτ2τἱ0Ωθ ,_ειεςιια αρΡε.εετ ΓοὶτιτἱΙΙα ,ι πεεμιέτ Μπηκα επερίτω: .. 5ἰ Μ·
Με εΠιι :ιἔἰτετιιι 2:11:11” ε:εΙισ.πάιιπτιιι; οι. Ειιηε:σωπεε ί8τι1ε:ειΙ1 ΙΒ

Βετἱ , :ιε;ίοΙιιτί νίικιιΙο. παιπ ι·εΙΉ::. ΡαπἱΒιιε , παμπ: ν1ίιιε Πεμ
ι·::Η , εμαωο.άτε
,_ ειταιιςε:ο
- τε:.οωαζαεττειώοπαωεωαμ
4
η
8 ω . ή ιπεί- ·
ο

· |
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_ 26ίἱἱοι1ο-,- εεἱτειι·ἱ νειΙειιτ: Απ Η ο.άωϋ:τπιιι· 2:ΐτρ:11ιΙσροαφ1Μ
Βείἱετὶτ ἑετιἰε ειρρ.ικτο , ποπ ρειιεἰ ἱἔτιἱειιὶί ΜΒΜ: Μ ἱπτ€τἱοτὶΒιιε
ίιιηἰεραττἰβιιεΙατἰτειιτεε 8εΓοΙιιτἰ, (ατά Μ.θεειιιιε νἰοΙοτιτεὶ :ι€τΞε ειτ
πσ.ωοσιε οοωροὁἰτἰ , Με εείΙζππτ€ ΙὶΒ€ι·ὲ 8.8ἱ€2.τ1τι11°, ρατώειι!2.5
ἱαεἰΙὲὸἰίΐοΜ ρ:ιτο.τειε ειόοι·Μιτιιι· , ει: ίοΙιιιιτιτ ίπ Βιπιιιπι, 38τιεπηιιε

εκἴιιίεἰταητ, ἀἰἙΗατἰε :θα είπε ὶτι8τεὸὶειιτε ει: εοπιπτοτο εἰιιετὶΒιιε;
εαμιθ αύτη ν€Ιο£ἱτ€τἱτ1ἔ1°€ἀἱτιιτ ει€έτξ Πω ΡΒ εχττἰιπΓεεο πέτο εσω
ρι·είΤο ὶιιττιιὰειτιιτ, άιιω Γε: εΙΕΙο.τειτ ιιι€ι·εάιεω κι Ιοοιιιτι , νΙ›ὶ :ιΞἔτ
ιπιἰπἰιεοοτιιρτεΙἴιιεεκὶίὶἱτ, Πω :ώ Ξπτετιιο :ιἔτε απο 8.τττ:ι!ιο.τιιτ.

(:εΙΒιτ ταπιαιἰΙΙἰοο ίωπιιε , Π Πατἰω εΧΜ.ιιά:ιτιιτ ειέι·, ςιι1:ιΡωις1
ΠΠ @πιώ εΧώτατΞ ,: ρτοτὶιιιιε Μ· άίαστίο. :ιΒτὶρὶιιιιτιιτ «Φ ειθτε απο
Β:€πτω
:· :τ
' ·
¦

γ Παπά. | Ηιιἰε σ.ΞΜε ιπιτἱω;τι·ιιέὶἰοιιε ίσ.ιιοΜτ-πε Εκρετίαιωτ πω. η;
ςιιοοΗτι ίὶι·ιε ειτιτεοεὸεητὶε @ἰΙΐεται:ὶοειἰε·:ιττιιΙἰ2 Πι Βεειρὶεκιτε ἰσ
εΙιιίιιε ώ; Βτειιἱε ίεΙοριιεἰτααρτειτιιε , κατ: ροΙΈ εΧΜ.ιιΠιιπι αέτοπι,άί

πιἰίΐο ίοι·ι·οο εΙειταε ,·.ίἱΙεκττιεΒπᾶ·νἰ, ντ ίοΙοτ, Ρετειιτετετ εΏα
ΕγΕκττι: ειπ:σμιε-τοϊ5 ασάφεια εοτιΙΡἰειωε ΓεἰιπΞΙΙ.ε εκειιίΐαε ίιπιτ , σε
ἔτι ΗΒετο ειὲτορτοἀῇίΐεπσ, .Τατιήτιώτιιε εΠ: ίοΙορὶ εΧεἰριιΙο Ργι·Ξαε

ριιΙιιἰε, νε άε @ω :ιοσεπΠοικ ἰιι νο.Γε εΙειιιΐο , ειπ:εμιε πέτο, εμο
:ι‹ὶ εὶιιεΐἱετἰ Ρ6τῖ1ὶε1 εΧΒαιιίΕο ,·:ιΙὶςιιἱὸ ι:οΜϊ::ιτετ . νε:Βιιτι ιιιιἱε.
ρτἰἱιε εκειιτἰοϋατυτ ΡΜιιὶε, ηιιάπιειιπι ίεὶτιτἱΙΙπ @ακα εοττἰρετετ,

ίεπιεΙτάιιτϋπι ε.εοοπίαε ώ: νΗϊιε οίὶε·ο.ιιτοττι ίπ Μπα: Μραπέί
]0αΜΜ.0·,· μὰπιβἱκ φαω πότε έίή:έ9/): ε#ἔ: , αξία φωτ/ὰ
Ιἰ:ο/ως|.ιιω 4/απόί2. ΒΜίπέϊθ Ιαπωθ Βα·φΙσπ: ο6/σιιι·παίυιβω
α! [απο. ?πό βια ἰἰ!ιισ ΙίΒα·θ ο Μοιισι·ο, ό· ςιιΜυπκἰαὰπε·υἱ‹ἰε

Δω” αιμα πέη: ρω· ΕρίΒΜΜίπποηψ, αΙι.νΜε πισω ιμιἱαπ
ρη“ιὶ.ε σέυ·ι·πωσεί .
· - Βάσω. Κατι ριιτο πο-ιιροτιιἰίΐο αΙὶτετ εοιπἰοεετε. 5ἰςιιἱὸετπ :ιθτ
μι· νἰπι τω ριι1κιαί ργτἰο.ίεἰπ Η:ιιππιω εκρωιὰετιτἱ ΙἰΒειιε Ιοοιιπι
εοικεΠὶτ, ίαΙιιεοοιιττει!ιατε (δ: Ι:οττειίΐε ετἰειτπ υπάεςιιαφε ειτ
τταΙιεπε Η:ιωτιιαιω @ως ε:φ:ιτιΠοτιοπι Μετα πιιιἰοτεπυ, φωτο που

ρεττιιἰΓιΙϊατ ειρεττιιεειέ·τ. Ρατιωπι :ιιιτοπι ΝίττοέιιΙΡΙιιιπωω 1$6ετί;
:παμε $όΙιιτί; ·ἱ8πὶειιΒε Γοετιιττι @Μιά οροττεβατ;-ίεά,. 8ἔτ€ πά
πιΞε ι::ιι:οίε εοιππ.1κεεώτςπτε ,· :ια Μεσα, Πιι6ϊιιατε εο8εΒατιιε
εαπεἰίρεμἀιιτπωιτιἰΙΐο ρα·ορΜοπύ·ιιαι πωσ ·:·.€τε αΙϊαι:ετ Ιιι&:ο. ;
«Μπι αέ·Η.π·.ΠπτωτιωτατεΙσπι ίεάΙέ·ίε·τε·ωειιοπε Γιι1ετο4:· Ειιπιικτιωοε
πιοτιιε αμεα τΙ.ιιΞ Ρωρτετεα, ίσιο. πιοιια1:ττα&με ,_ ΦΙ€τὶὺ.ε δ: ΜΜΜ

ε1τοιιωειε.€Βο.ωτ .

`

Φωλ

Βἐ·[ξῦιἰ: α·ειϋι
ο.
6169
-ξ:·τ ΟΜΕ. Ε:: ΗΗΕ ΒογΙαιε Ευρωειιευτυιιιου ἱιιεοιϋἑτυὲ ο.:8υυυυ$
:ψ :ιἔι·ε τ:ιι·άιι€ιο δ: ιιτται!ιευτε, αυτ εοιιίυρετο δε· οοιιιριιιιιοιειτο
Μιιι€υι«ι€ιιουι, ίἰυε ρυιτςΕπι€τ ἔτι ωτιιυιιιΒυεώυε εκ ί:ιειΒυε·υυτ
ΙΙιωιμωιυι ιΗειιιιυιυιιι›:τκιΙιεεη :ιΈι:ίωιτετ αυτι εάυστευε-ρτυπιυε

υυιζιιι Μυετέυε Παω €ιιοικ:εταιιυόαιινιω ΕΙιιΩιαιιτι αυτ ίε ουκ

ρΙιεικιάι, ως τεεωωεωω ·Λυνετ:ΜιίἰΒΒτιιιἔΕτετυτ,ιιοιιοευυὲ · ευπι Ρι·υιιιε υηα ευῖ Πειτιιτιιἐ ρυετιετ ; Μπα αιιιιι ίεερἐ αυτ»

Βυιτ, ιΙΙ:ιειι€εΙυεΙυεεπι .η

ιιυῷυντΙιειιι οΙιειιιιΒυΙειιτωνοιιτο'

:Μια εοειιιιυιΜυεει ' 'ιη οστιιυ υισ:$υίυυι 8αιετε·, ιντιΠεαΜι:ιτι
ιισάιΒιοΕπ.υιιη ιιη:τυέυ;ώπηυ:πη ·1τί Δ δυι·ι παπι · Επι · ρτυπιειι·υιιι

ε6ιιετιΕοπιιωτ νεκκυιγ-·ι6ΜΜΒ8ΜΜιεκίυΓειτπτ .· Μιιιιτιυ

ιιὲιιοιι ίε:ιιιεΙοοιιτιειτ ἐυψιιιιόευει αυάψυιοκιυιρι·ουΚά πιά ν:
Ιιειιισιιτιοι·ε ωιιιευι ,·· ευυη90τ? οΙιΓουι·α συΒιουΙ:ι ραΒαοπι, ιιτυυε
εΠγὡπιἱυιιι·:ιἀΙιυε ΜΜΜ ἱυἴυιΠειιιἀο κι:υροτειτο ειιιιιίΐιιιιι Παω
πισω . Ηοσ:ειιιε ιιιιςειιετυ:5ριιιγι·υ8, (ΙΜ ΙΕυρα:·Ιπιτ ουε ωιω ΜΒΕάειε
ιιιιυιυε ειιΙσβαί,&σίυίάυτυουεθ2τιισαΜιε-ρυἱυιευτυιιι ι·είι·ιεε:τει

τι 2 Ν:ιτιι ὰ @ΗΜ οτἱ3Πειτυ5 πιτουΓαυι-τουυεΙαιιι εκτιιι€υιωιτςυσ
εκτἰιιᾶαπιἰτετυιιι σ.αειιάέΦ. ω.. τι · :
ι.=
'Η
Μουτ. Με Με αυτι οϋυιο. δ: νυΙ8ιιιιε νιιο Πατυ υιΠιρειι:·τοι:ιοε
άεαιιιτωιπι , υυειιιι που ραυι:ἱ πιά ιιο.υ(ωπι νἴςυεἰιιευΙευυτ , @Με

πιουειυι ίοτιιιιιτυ ίυΒΠ::ιτιτυιΙειιι , υυοτίο(ευυφυ: ιιιειάιτ Μυτετἱοιιἰε
υιειιτιο. Εειάειιι ώ αιιιυεΙει ευιυ· εοάουι ιικΙαιτο ο! ν ο!ιιιιο Βέιιιιΐ.
καιω εάειιε: ιιιίυΙΠιιε, Πειιιιιιια Ραπ: Μ:ι·υπι υιΓυ π, Ηαυιιιιιι

τουιυιίειτ; οι·τύε δ: ίιυ:ετιτυε επάε:ιτιυ:Π εειυθ. -, ΪοὶΙἱσετὶἀειιι Πει
τυε, ·υ:πάειιι ὸἰίροίἰτὶοιιεε, Μου ίυΜεάυιιι ιιυοά Π:ιιιιιιι5 [Μυα
τυι·· , δε Πειιιιιιιιιιτι τεεἱρἱς. ΜετυριιγΓκιε υ;ιτυι·-υπίουιΒυε "Ισ
τειυΒιε , ευυι τα ΡΙιγΙἰεὲ «μη» , :ιττωάετιάσ. ώ Πειυιιιια πισω;

Μια επιἰιιι .ιιοτι.ε!! Πι Ρτυιιἐιειυ:ἱιι εΠγε!ιιιΙο , ία! εισαι τ!ΙγοΙιιιἰυυι
αυτ ωτΒοτιουι, οι: φαι εοιιίετάιιι ε·ι·υπιρυιιτ· υιίΤο!υτα ρυι·άουΙα,
ςυΠιυε εουίυιΜ.τ Ρἰιιἱυἱε ιιιειτει·ιιι Γοιιιἰτειιι χω ίυΒιιιιιιιΒτωιε .
@αιιόίυ ἰιιττ:ὶ εΠγε ιιἰυιιι αυτ αιτυουεπι :ι8ιτιυιτυτ ραπἰευ!Ατ ,
σ.1υ:ιιιιυιε-ώΠο!υτα,··ιιουάυιυ ευ Πιιιιιιιι:ιι ι Για! Παιιιιιιαε ιιοτἰοτιαιι

Ιυιβετ ν:ιροι·ιΙΙ: πα·ιιίυε, υυίατι:ιιιυτ: ρευιιάέτίιττὲ ιιτςυε Ωτα

ι·ει ειΠευΜ είἴ€τ ΡΙυτὶιτιο ιιυὶἀευι Μπιουτ ι·είσπει,.ίου.:ιςυπ ιιοπ.υια
υπα,·ίουε υοτι επαι;ίσιουισιιΙουυπιυ εκαυαι:ο, ιιυτ.άυ&ο

ίυΙεο, πω: Βυτυο:ο_ετεΓαυτο, Πειςυε Ηυετ, ίευι»ίοαιτίε ιιοτυΦυ

8ιτυτἐοιιειιιοΒτἰυετ. _Ηίιυ;ντΠετυ οκτώ ωτΠιιιυπια, ω”
Μυυι Με οροποτίριτιτυπιι , @Με ιιιιρυΐ:ΠΙο.
°[€οπ
1
8 ;
ναυ

17η
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'Βἰἔϋ°!άϊἱοπΝσπί

-

·ιπιιιιετίιιιιι νειροτειιι εωωωωω άΕιιεΠιιτ 2.6 ωμιωω ; Ίιά.ίιιΕ αξ
Ηε ω: Βιιιευιάιοτ ΠτΗ:ιτιιε , ιτκ:Πιι:ιτυτ ομιιάεπι Βιιιιιιιι:ι, ίεά πιότι

Μιαιω. νιάεπιιιε παπι εκ ιιιειἱοτε εΙΙγεΙιιιἰο ιιιιΒιιτο πιμτειιέ
ΞιιΒειιιιτιιὡἱΙἱ ιιιιιἰοτειιι ρι·οάιτο Πειιιιπιειιιι,τιε‹: Με ειαιιι€ιά, ιιιΠ
νπΙἰἀὶοτε πω. ιιιιριιΙΐιι; τιποτα: ειιιιιι ςιιὶίηιιεοἱὶ,ηιιἱ Βιι:ετιι οι Φαι
τιιοτ αειΙΒοήΙιιιε αιιι:Μιε οοιιΗσ.τειιιι νιιο
Μαι , Ρετιιιάεπαμπ
ατεοΙιιιιι_ειώιιευε:2 ι : ι:
Η Π: 0 Δ
ἔκ· ι· π;
, Θεά. Απ ἰἀεὸ,τιιιἱα Μπι τιιιιΙτὶΞΒιιἱςιιἙἰ,τ6ΙΙἑιτἰε νἰτἱΒιιε , :ιὁεὸ

γ_:ιΙἰὁο.ἱιιιΡετιι ετιιιιιριιιιτ,ντ Παω ξιιιιιιιΙίιιιιι εΙιιέιειιτυτ9Πε @Με
τὶιιιιΙἰ ιισειιι·ιτιιτΞειιιοτυω Βά:ΕΕ εειιιιἐ οΒἰοἐὶο εΒ8ΒτιιΙο.ΞιιΒεᾶἱιιιιιε,

αυτ ειῖωιι Γιιιιιιιιιε; ΜΜΜ

εειιειἩτωπητἰ5ὶπἴἱ8ΕΝ€ιιτἰ Μάικ

-οιιρ6ιισιιό:τΜΙ, νι: :ιΙιοι·ΐιιιιι ὰἱτὶ8ατιιι?ι τ

οιαδιοκιείειειε και»

ίαΈΙππιτιιιιιιι·, ηιιέιίΐ τοπειιτειιι ιιΙστιιιιοπιττι ιετύουΙοι·ιιιιι Κοιτα
ταρἰειι:ειιι :ιειιις:ιε , & τετι·ειι:, ιιτςιιε Γεω διά ριιττΙειι1:ιε , εστιά
Ρίο; πιτ ρτοἰιιὸονθιτιιιτιιτἱορω π:Μπιρετιι , ςιιιο εξι Ρι·ορσΠιιιυτ,
νι: ίιιι·ΐιιαι εεΙειιιἰιιιὲ :ιίτετιάσιι6σΠαπιπιοε Ξπιρετιιιιι ΜΜΜ, 8ε :Δω

ΔεΠεᾶαΕμιιιιΙτὸ ιιιιι€ιε ντε:ιιιι άιΙΙιρετ: Οι «ι ι =
:Με
Παπά. εάάειιάιιιιι
Ηοε ηιιΜεπι
νοτιιιιι:ήεΙΤε
ιιοιι Μποστ;
α!ιςιιίοι
ρτάτεται
νἰὸττιιτ
€τετιἱιτι
Πειιιιιιει, Μ!
φαΜΒΜ
τΠ_γειιιιιιιιιι
ιιιτιἱιἰι:, ΐιιΒιετιε ίοττ:ιίΤε ιιἰΙ ὶιιιιετ ·εοιιΐειιιιειιτἰε Πιιιιιιιιειε οτιιρτιοιιοιιι,

ΜΗ :Φ ΜΔ :ιΒτιιιιτεεάαει·ιιττι·ει&οε, ι:ιπιιιι ε11ωιωθ :ΠΙΓοΙυτοε,
ἑἔιιῖὲιιιΙοεόἱεάτιιιιε ;- ιιιιειιιειάιιιοόαιιι~ απ Ιοτιἔἰοτε· ΠΡ!ιοιιιεατιι:·ώ
Ιειιιοιιεἰ ειςιιισε νἰπι :ιττι·ειΙιειιάι εισιιιιιιι τα Βτειιἰοτἰ τσιπ ττιΒιιειιάιιιιι

σρω&ιτοιιιιιιιιιιίτετ. Ατύ, ειιειι·ιιιιἰιιιὰιιι τιοσειιΐο.τΠ τατιτιο1ο.,
ωὲὶτειτι πόίΠο1ιιτι ὶΒιιἱειιΙὶ ι ηιιιιι ειΒ @ο ςιιοΡϊιιιιι ·ε·άυτεππιτιιτ ,

ττιιΡετιπιτ ει: εΙΙγεΙιιιὶο ἱιι Ηειωπιιιιιι; φωτο σιωειω Πειιιιιτιο.ιιι
και τοιιΙὲςιιὶτιιτ :Μα Πειιιιιιιει ., τΧι1ίειιτίΒιιε ιΒιιιειιιΞε .Μπι ε” εΙ
ΙγσΒιιἱοτιι€ὶτπτΕὲΞ δΜφιε-εΧΙιαιιΠιιιιι Έοιι6ε ΙιΒι·ιιιιι ιιιοκ ιτε·ι·ιιιιι
:φα :ερΙετ ει: τοάε·ιτι τιιρἰτε ττιέιτιιιιιε ·: ‹ιιιἰιὶ ιιἱ τωιω Πεπι
ω.υ.εάάειτ2

'Η.

= :·

'

ΜΜειιιι·. Ναι οπιιιειιιΠαιιιτιιαιτιΪΙειω επέιιιειιι ιιιιιιιΗΕ·Πιττιι αι ,

ειιπιίεεΡὲ ι:ιεειιάίέ. ιιιιιρΙΞοτειιι ·αΙαιιτ Βικι€ειιιάεΙετιε 21Β ντ8=ειιτε
νειιτο έ]:ιιιιιιιΞε εάιισιιαιιτπιετετὶαιιιτοτῆρἱετιἀειτκι, @Με απώ
·ίαιαιεΓιω.; τα 5- ηωωιω ~ιΠ£ιιπιωαιιιωι: δεά_άε αιιι8εΙ5 ω:

Ματιά εΙΙ τιοΜείειιιια ΕξοιιΙειττινεώδιι!αΪται·ενιίυε τε,Π;ιιιἀιι
ίι1ΒΒιιιιτιιτειιιιΉειπιπιαιιι,νιιιιιιι°ι·οεοιαὐάτειιιΐαΕΠ,ςιιω !ιιοεπι:9

ΙΒΜΞϊϋϊΠ ρτ2α:άειιτιε Παπιιιια ει·ιιιιτιοΜάρωτσιιίετατ :Μ ρτοκἰιιιἐ
Ηειιιιιιια , :Μοτο :θα ,ω :ιρια·ιτι ωιεεωι ιιΐαιιάιτ 2τ .
°'?η

έ

?

` ' ›

Μικτά.

Β: |!ιἶ”ἱ.ἰι>κ2ἰπΒΪσπσ .

27;

Βειιιά. Οιιιιι ριάιπιιιιι οΙιγι:!ιπϋ ρ:ιτεεκτιειππ εοποὶρἰςἰεποιιμ
ποπ ιΠιι:ο πιιι€ιωι Π:ι.ιιιιιιπ πίεοπτιιι: , οιιεπι:ιάπιοπιιτπ , αυτι πω

ι:ΙΙγειιπιι Ιοπ8ιτιιάο_ποτποιιιε πάει: ε ιιιιιιιιὸ οΙ:ι[ει·ιι:ιιιι , Η ατακα.
Επι ραπ , πιαπιειιειιωπι πι ειιΓριπειιι άεΠιι€ι·ο Ήπιιιιιιιιπι-,- οιι:ιπε
πο Ιοπέ,>ίοι· «ΗΕ , δε σε πάστα: εΙΙγι:Ιι πι; πατε ειιι€-.ί ΕΠγειιιιιιιιιι πω.

«πι απο ιιιχριιιιτ25 «ΠΗιιΒιιο, ίιιπιπιειιιι , πεεπωωιπιπ ι' πω.
πιει ροκ ριέιοΕπεσειιάι6ιι€ , @ε ωιιιι Γει·ριιέΞ838ί5ιιιιτιιιωπιιιι=ιειιιιπ
(κι πιιωπιι=, «κι ρι·οιέιαιιϋπι'επ οΙειιιιιι, ιιιιι:|ι:5·πξβωειΕπι:Ριω

Βιιεειο , πο; νι οιΙοτιε ιΙιπιι6Γειι;φ & εΙΙικιιιιιιιιπ Μάι:ζίπεοπ
·ιιοπε πι -ξοι:ιιπι -πιιοΒιιιτιιιιπ ιιιιι·ιιιοιιΙειιιιιιι . Εκ ίιιπιιιιο€

οι

Ρεπιιιοπτι1ΜΡΘΜΐΒψΦ$ ΙοιΓιΜιιιιιῇΙὸυειιι;·> 28ι=εωςπεώιιιΔω
ιιιιίεςπίειιώπωπικπϊ _

μια: επιιιι:οι;ιι ροτιιΕιπιιιιιαΕΙιεπε :ιε

αιιίιιειαιροι·, οιιιειιιιιςΜΜαίαεπωιεςιπ ριπιιιιιοπιι;ςΠ5ιπιπιε Ρετ
ιεΙιγοιιπιιιπι Ρι:οριιΙία·ειεἱιιίἰαοΙΙγσΙιιιιῇΓιιπιιπιτπτε οιιιιιιιιι.ιιε , ίο

τιιιο Με: ιπίιπιιει.τ .ιπΙοέιιιιι ιι.€ι·ιε όιιιίίιιπι: τιοπιιιιιιιεκιιπο εΙΙγε1ι
ιιιοπά πω. ειιιΙιιιιιι: ὶἔπἰειιΙὶ; :χιπ πίεειιάεπτεεέπειιπππτ ὶιι Φωτ
αιΙοε ιιιιιεπι'ὶ νιοι·ιι:ιπρεπτοεαιποάιω ιι πιιιοιιε,-#ντροτε ω.
πιοι·ιΒιιη ΜΗπιοιιιιΙΙιπιιιυπο.ΙΤοπειιιτυΙππι,· ιειεοιππτ Ήεπιιτιπ- πω»
τ:ιτιιτ ροτιίΒιιιίιιτι :κι πιεό.ι:ιιιι ο!ΙΥι:Ιιπιι.Ραι·τειιι . βοετοτίιπι, φπα
ποπ ίοΙ:ι Ιιιεειιιιιια Ππιιιπι:ι, νοτιιιιιαΙιιι πιιιιεΙΙΒιετ :ιΙιπιιππάΜ ω
πω, ιπ:ιριεοιπά:ίιιιιτ·, ΜνπιιιετΠπι ειιεπιτόπωιιπο; πιιι:ι ποπ
οπιιιοεππω,· ὶπππ:ιεάπίοΙιιιιιιΕπι:ιτειέπιιιΗ:ιιιιπιπτει. , ποιά
πιοΜΙιέατο ιιιιιπάιτιο ίιιιιτ , · Γαι νεΙοςιοι·εε·ρπποιιττιιιιτ , δε νιιιιιι;Γιιο
Γεπιιοπτιιιπε ειρει·ιιιιιτ, οιιιρρε πια ιιαΙιι;!ιίιε.ειέτοιιι ιιιιιιάιιπτ ; ιόεὸ
απαιτει :ιίεεπεϋι:1Ηπιππισ.γπΗπιοπιππε ι '- Πε· ρι·πιππι·τοιιτι!5πε :·
πιιι πιιοπιπιιι πω; Μποστ εποπσ.Ιι πιοπιιιτ:ι εκιΙιιιιιτ·ι_ιοοιι·οοι ιιιοε!ὸ
211τΗιε :ιΙΤιιτ3ιτ Πειπιιτι:ι ,_ ιιιοἀὸ Βι·ειιιοποπε;τοπιιιιιί8 ι:οθι·οοι:ιιιι Εφ
τιιιτι πικαπ , οιιεενιιιποίετὲ ιιιιρετιι επαι·όείσιιιιτι νι: Νήσο Ριά

ιιιε, Πεπιιιιιιποπ.:ιευπιιιιατειαρμιτετ, τω εοπΒιοοπτει διο; πι
πιιι ίιιΒτιΙιΙΙἱιιιιιιιι 5ιιι:ειιιι ΡιιΙιιαειιι νετειια 1ιιιιιιιπάεπι εκίιιΒ

Παω ,. νι: ιιιέΙ:ιπιιπαπιε ιιιιι€πιιιτι εκειτοτζιετιεπι,, ΙΜ. πιει
εοιιιΒιιι·ειιτοιιι .. διπιιΙοε . ΠΑιτιιιι:ιτιιιιι€ιοΒοε. ςιιιιιΙιεερικ.Οταεπ:ιά'
ΡοΙΙΞπιε τειιιι.ιωπεπιεοπτιιτει ,_ Ιϊο.άιιειΓΕιε. ιιιάεπτιε Γεω Πιιπιπιιιιιιι
Ρτοἱιειπτιι:.ὸ---

ϊ =η'-

ι ε:

-ι
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. Μπιτ Οιιιιι·ι8πιειι!ιεκπιπωΙΙγοπιιίο» Ρι·οάοιιιιτεε5. άππι.ιιίεεπ
ό.ιιιιτ· ,, ιπτ.ιιι·ι·ιιιιτ πι. Μ;» οι πια!ιο ει:ιιπιρεπεεε, ποπ ιιαιιιἰτ ,
πυιπ:ΙιοιτιιιικιιιρτιοιιΕπιιππιππιπιι ι·ει:ατάε·τιιτ , πο: ρι·οιπάο· πιιιειε
πειι:ιιτι ιιιττ:ὶ_ ιιιίιιιιι- εΠχειιπιιιιιιι άιΠο!ιιτιοιιοπιι ρωιειιΜιιιπ Ριο
5

4.

πιο

ω”

-

Β@πω:Ξο ΉοΜ ε.

_

ιποιιοαπω πιω ριορτοιοα-ειιιιπι πι:ι8ιι εοπιιπτω ιιω- πι Ερίο
ι:Πγειιπιο ρι·ορεΕιιπτ Πσ.πιπι:ιπι οι Γιιπιππιτ:ιτε ιιιιιπειπτειπ . @πατε

Ππιππιιι Ιἰεὲτ ίιιεπεπε, διιπιαπιΜτ Μπακ εΠγάιπιιιιιι, ποππιιιιΙ
;;οπίει·το νιδοτιιι·εν.ά εοπίεςιιεπτειπ Πειπιιπειιιι 3-- ι1ιιο.τεπιιε @πιου
Ιοε ιιΙιςιιρει @Μα παπι-τω ειδιιιισιιιτιὲ εΙιχειι-πιιιιιι «Με ε' νιιι

;ιΒιιιιτι ραπεξειιιφε ι·οιηιιιιε ιπειθιε :ιττοπιιιιικΗντωπδε πωπω

ἐπμπριιπμ.ιι_Ιῇξπι;Ξ[ιιμι;_ μαπα ·νιάφωικ, (επι ξΙ:ιειι εκβιπειιιιιιιι· ω
εει:παι:ΗΜεΕιππιι3ικΙοει ιποτιι πιιιιιιιε πέτι:πι @π μιιοει·π:ιπι ιιιι
ΡεΠοπτιε:4ιά (ειΠα:τ τ;ιπτο ιπιρετιι εοπιπιοιιαιιτ )· νι ιιτιρε·Ι1;ιι

γεροιικιι ι!!ιιιικιοοεπίιιιιι ,; δε _ ειδε1Ιγειιιιιο πιοιίιιε ιιΜιτιάιιω ει!
δρα ε ι πτηιιιιιεπει φταιω: ©ΧΒ11ΥιΣΗΜΟ|Μ·.6Κεφφ"ΒιιίΟΙιεΕ0ιω

πιπιειιΙοτπιπ ρω·επι : ςιιιδιισ›ιιϋί<ιιιηιΜιιυο11φιπ 5πιι15ιωπιιισμο
Μπιτ ΓιιΙΡΜΗΜεπ09ιι€υπο :εἰ νεποπιππειδ κοπέσττιωαιιπέρσω ι

:μια ειδ ι:οιύϋτιι€πόΔιπ ΠιιιιιιπειπιπαΪιι-ιιιι;ιιι·; Μαιο: ·ειιιτειιι ω
νι οιιτιπειι:ιτιιτ , ποπ ιιιιιε ΜΕ :πιτ οιιε Ηπα , .πια ρ:Πιπι2 €2
.ρΙιειιτα πιστη ,, ειδιοιτι ἰπιρεΙΙειι·ε , ίεεἀοριιε_ώ νεπτο., ηιιιιπιι1

τιιιιι ιι6:επιχνιιιιιι€ Ντ€επε [κακη ι:ιριαπειιιιι Βιιπιιπέ δε ι8πιι:ιι1ω ,
.πυιποιιααι Πααιιιιαιιι σκοιιιιτο ροιΙειιτ πωσ: .Μπακ ιΜΜΜ»
(ΗΒΗ,

]ι.·;·_ν- # _ τη ·

_ πω.

·-ι "Γ

ι =·:·: ]·ν;ι !`·:ΙΝιΩΙ;:Ϊωτιτ:π·Ξμ·

ι8εωι ω” νέπτο διετιπειιι ποπ ροτει·ιιπτ , ηπα ει:

πιστεύει €οιτ.ίι:επι: εδώ ΓιιΙριιιιιειε ραττιοιιΙιεειΒιιπάειπτιεντ, τιιισ.ιιι

ιπε οιιιιιιικ νιεπτιιιπρετιιε :ι.Βιιι·ιιιιατ ,. τω: τιιιπππ :ιάπιιειιπ ίειειε .ει
Ιγειιιιιο (ιιμειΓιος_αφατειδεώΠοΙπω,· δια ιιοιιαιιΜιιΜπάσ Πεπι
πιιιιπ τιι€ιιιιιικ ικιΙοαπτ .. ωηπω ίοεπιειιιό.ιιείαοοε νειιιιώπειιιιιπ
ΒιιιιιιΙεε, κ:Ιιμε:λιπια ρειιππιπδΜπώττειδε αιμα ίιπποδοτι,άοιΜέω
1ϊεωτειΓιιιρπιιιοδε-:ηιιό ιιι·άεπτειπΒει ρπέι:ειΒιιπτι θειιιδοπτιιιε

-Μ8ι0Ι8· Μαι- ιι€:Μιπει. οιεριιιιΙϋπιι ΓιιΙρΙιιιιιεριιιιιοι·ο , δε απερα
π ροπδειο εσπά;Ι:ιέπι εοπιροπι ροΙΕε ωειι, ςιιιιιιπειι:εεπίπω πωσ

ο.ιιιιιειειώ πεπειιιοπτιιΙ5ιπει επίπειιετ-; @ω ΠιιιιΔιι.ιιιι τ:ιπτυπ
όση Οιιπιρποπιιω έιιΕεεπετ αισι- .ιι1επτεαιπιπ ειδοπειΒιιειππωιδιιε.
' Νοέ.ιιιιπειε Ε1ώωφι€2, νεπτοιπειίΐιππ νι·Βεπι;ε·,_ Ιιιπαιπτ , τσιπ-

ιππιπτει·ιρωπει ειιιι:Ηιιι ει: Ριε.ισ Οπα· ρατι:ιΒιικ: 6.ε·οοιπ , ΒιιτΓιιια
:οι Ριου ραπ:ιδιιεςιιιπηπε , @τα ραι:τιΒιιε.ο6ιο ε ιΈοιοδιπιπιπα
Σ:ττιπιιε τι·ιΒιιε . ΒΧ ειιιιΒιιε ερει·τθ εοπίι:ιτ ιειιιωι πι;πετι_ειιιι

. ιΙριιυεωριτειο.ιιΗε :ιωπάεπτειιι, ειιιιιιιιιοΔΠιιιιι·πιιιιπππιπ τ€
“ΓΗΐ%ωΙΡΒΠϊ

;

-' μ" › _'

:

#· Ξιι:;·ι°ι..ω:ιι

›

Βιιπι1. ν; ειεπιπ8ιιιιπτιιιτ:ιεεοπίΘεωεπτ-Ειιω , ρει·ιπδιτ

Με δικα( επιιιιποτε.ι11πιΓιι€Βιιω·πηιιι·ιδ ιιιι€ιιηιιιείεωιειψ
κι ι

π
δ

2.

ΐ.ἔ

Πε Ϊ πἐτ·ἐἑτἱυἄἱσσιεχ

2,73

εεΙετἰτει· αεἰτεπτιιτ: 'Μαι ιπἰΙἱἱΙεεἰΒπεε πε €Χτἱτ18Ν2Ωτ111° ἱκι αποτο, ἰἱἐ
-πιἰΙἱτοτ ει: πιειτετἱἐ`ι ίιιΙρΒιιτώ αυτ ϋἰτιιιπιἰποβὶ εοπ1ροπή οροτο6:ά: .
Η3ΗἱΙι8 νοΡἰ·ἴειι.ε ἱπ ΜΔ ΑιιτεΙἱατιἱ τοεοπΐα ορἰίὶοΙ:ιω :ψ εοάειπ :τά
_Μιιεειροτετπ @Παω , Μή Ηπα εα:τετοε εοπ:ιτυε πωπω. Ρ:ιΙωγταπι
ντΒεττι., απ: αέιιω, ὶιηιιἰτ , ισΜιεπώ: ἰΪι:ἰιιπ:ιι›· . Βε ἰΒιιἱΒιιε

ρ:μ·ίτα ἰιι· ΒοίΒΙεε ικιιιοε ἐππτιἰίΐιε ωεωιπιπιε @και ΙεεἰΙΤε :ιριιὰ
Ιο:ιιπ:εςα $ώέίθ:τιικτι εὶε ΜἰΙἐτἰ:›. ΝαιιαΙἰ ΗΒ.2. εαρ.7. Ηοε νει·ὸ ἱ8ιποο
:ιεεειιίοε ΕιιἱίΪε· ω: ττιειτετἰἐ. Μωπιέποίό , 2.1°Βιιπ16τ1το είΙ,ςιιοά αρα!

Πάω , ντ ὲιιιτΙιοτείὶ Αιιπτιὶαιιω ΜατεεΙΙἰπιιε , ΒΙτιικτύπε Με: ιππι

ΡΙιΒιέ1πιιπεεΒαπτιιτ τε!ε., @ια Μ ΜΜΜ τεό`τε εἰειοιμΙατιτεε @τσιπ
51ιος·ειώιιω ίιιίεἰταΒαιιτ: δ: ειριιἀ Ζεωτιιο.ε Ιτιάίειε ροριιΙοε,›π ίοτἰρίἱτ
άοΜείπά·:τ. ΙὶΒ;·3;ωρ. η. με. μα. τερει·ΜιτΒΙταπιεπ Η·
ςιιίόιιπι·, «Σω τεΙοι·οπι ωίρίΔεε ο; ατιισώπε-ρεωτοτυω 1Μιιω;,8ο
.εια:::ειιΙΜπ Ποθεεεβ10ιιΜπαιτ, Ετ:ι1:$$τατ ἐὶαίιτιοὰἰ·Ηειω'πιο.·, Μ
ω: :ιἔτὶε οεειιτΓιι, Ιἰεὲτ-τεττοτἴιιτο Πε&ι>τετιιτ ,_°·ιὶ0ιιτεπι€ι1ἔοτππἰε<

πιο ὶπιρε‹ΙΜ ροτοτ.ιτ ,· ,ω τ1οιι:ι ΓυΜπάε εΧιιτέετει: , οΒ-τινιιΙ-3
.ὲὶτιιάἰκιεω ίτι!ρ!ιικ·ε:.ιτυπι ραΜειψιτιιιτι ἰωπΙὸὶιιτατιιππ,, ςμα€Χἰἱἰτ©

Ροτετ21πτ τιιιιΙτᾶ·νἱ ,ττεηιι-ὶοιμιεω τεραΒιι.ιπτε @Τα

- - "

ω Μ;1ι1τ. Η1ικ νΞάεΕΞε,:ήιιειτε Π:ιτιιε οι· ριπή, Ζακ σε· :ιτά:πτο

Ιοπἔὶοτε εΙΙγεΒιιΞο (ὶιπἰτατιιι· εηὶω ρτυπωτη οκεἰτετ Πξιππωωτη
ηιιέο. ίεἰΙὶ‹:α εωτπροιιτεεΙιιπἔιιὶὸὶἰιε ίιιΙρΙιιιτε:ιε ρ:.·ι·τίαιιΙ:ιε , :Μα
ίεωπι ειΠαε π:ιρετεπτ:, Βιιτιιε ἰηἔετἰτ Μ ο:ιτΒοηεπι-:ιεσεπΠιιτι @Πο
. νἰἀειτιιιε ε:: εοοεπίέ εατΒοτιἰε ριιττἰειιΙέἴἰἔπἴειιΙοε ΐετριττ€·ΡΡ0ΡΝπω
Ξι Παω Ξιτι τεΙἑιμιειεραττἱοιιΙαε, αόεὸ νι: τοτι.ιε αιτιοοΙπεοπώτα·)ψ

:1ιτηιιε εωτετἱε ὶιιτπἱπτυε ωπιιιΙτιιειπτἱΒιιε εὸὁὶτεε· α8Η:ιιτιτιιτ· @Μ
-ωερήϋε,·:ιτημε εοπίει:τΞω-επαωρυπτ, δε φιἰὰεπι @Με Μερἱ£ιι,

$Μηιιτιατιἰτιπἰτιιιπ & Γροιπε διά εοπτιτιοτ:ι ,δε ὰ Πεειιϊωραπείαιω
μετα: .ντΙοεἐὺε, α£2ἐ1°ΒΜΐἱτ1ἀεΩεΪΟΜΙΜ Παω ΐειι ΗΜΒ.ιω οόέι:- ,
ηιιεωοΉπιὶιιἰαὸτοιπιπι νίὶτὶπὶε οΒίέτικωυα, ὶππιιὸ-8εἱΙ1 εαιτὁεΙἄ.

,Ροίὶεκιἰτιᾶειπτ Π:ιωπιιιω 4,· Η φύε οΗγαΙππΞιιω φὶτἱἰιε εα1ιΦωετφ
-νοΙικι·Ιτ Παω €Χτι1ι°Βπυτ€ἰ8τ1ἱ£ιϊΙ°ο6·, πιο ἀὶιιεἰ-Ειε ρε:Γειιε1·επεσκετΠ6.
-Ειιπιἰίοεεοτεω οι:ώτετ πιο!εωο1τττ1; ιιειιτι·ο›‹ι·υι·Ε›:ιτΒἰ8τιἱ€ιιΙΕ ,Βάτ
~

Βατιιωειω που σ.Βοοπτ, νεΙοο:ΜτΞ ωπιετιωοωειέτεω

-51:9τρίτωπ.εοΙιιιπ :ιΙἱηιιατιτο πιαίοτειπ σο, ηιιαμ Πω:ιιείμα
.£1ἀ€Ε18ἱΩ£οτΡΗ$Ϊ0Ιἱἀ1ΜτΩ,-ὲῇΜΟἀἱΗὶἀΪ€ΜΡ. Η - Η

'

= 4

Π!_ .Γ σ

ΜΜΕ ΒΜ.ω, οὺπνὶπ 21£ι11ἔ εκτἰτιἔυὶτιιτ·αεεεπἴιιε_εὶτἰῳαιιτ-ξ€ι·ε.
80% ἰεπἱτιιω , εκαιοι:ΗτουΒΜτιιε ΙΒΜτιιΙοτυπι, :ΙΜ ρετ·εςιιειιι·ςἰι·ὶ
Μ100τω08. , .&εκ-ιοάΒωΙαπεεε ,| Ε-ΙΒιιε α)ἰω Ρπ6ἐαψε·ιι!ἰηϋω€
°ω Πέ
ι

27·4

ΜπΕπωιω Νοπα . '

ζπ Επτπιτπι ώΙΐσΙπππτ,ΓεοππηποταΡίαπτ ειΓεοπάεπτοε : Μ οποσ! Ει
σιΣ ἰΙΙΞ`ιιεπιαπἰΓοΙΙπε, 8ιο.Ιηιπιπάο οι:Ιο.ιπ ίατἱε πο: ,~οιΙοι· απώτ

πι:ιτ . (ξιδειπιοιπιπι ποπ οιπποε ει·πωριιπτ ὶπ ίιιτπο , Ιω 2ΠΕΙιιοε το
πιο.ποι·ο περα: εοπιππίὶοε Ιπιπαιτ :ηπα Εοττιιτἰει Βιοτοταπι,οπ:ι ποπ
ἰπιπΙΙἰτοι· πι ιποτοἱε. πωπω ειιτΞπι :1ίΪἱεὶ€11τὶἱ›Ι1ε ντΙροΙΤιιιππε ;

8.Ποε οοπιπτἰιπἰτὶρἴε. προ. εκτὶπιοε οειτποπἱε ροτοείιιπἰοπε , οοίςπο
οοέτοεπε1 πο ειῖπρΙὶἰιε :ιπποπτπη :ιάοοοιιο εείΐο.τ οποτΠο,& Ξ8π55 ω;;
;ιπ8ιιιτπτ.

`

-: .

Οτ:ιά. νίάετιιτ πιο: ο1ΐεεοιπιπιιπἱε :απο οπτἱπἔιιοπεὶἰ ἱἔπεππ”; Η

ομΙεΙ οΒΒ:1°ι1:1τ ροτοε εοι·ροπε εκειτόοίοοπτίε . Βατι:ποΙοπικιιοΑπ8Η
ςίι8€Ι€1°€1°ΗϊΠΡ1°0Ρτἱ€€£ιτΒπ81ἱΒ.Ιό, αρ. 1ο4,. πειτε ίοι·έΒΕτ; Ζἰπεπἰ+
;:::ε!φί.σ #ί ·υΙσπί ι·οΖωί:, φαί δώσω: π' :Μο ·υα!α· πω” σε]
έΐα!φπω, ώ· |απέαίππω /ἰτἱπεἰ£ , ό· παπά: α!πεππάσκεαπμ!.
Φο ἔ9°›# :Μαιο αἱ @παπι ασεπ/πω ,_εκιἰπ8ιιἰ:ιι›· βασικα πω,
Ψ£<ἰἰ:ἰ: Βώ/δυα·ίπί:: . ιιιείἰιιὶ ποπ ίσκιο! , νττἱιτπ οι: ΠοΗ:οτΜε οΙὶ
εποε! άορτοποπάοπορο επι , οπο πιο ἰπποτοίςοτετ ι·:ιτΙο @απο

!

@καπ Η:ςπιτπαπι ΙὶΒπἰ ιιοεοπίἱ, αάπιοτο πιιὶιιἴτποάί Ιειρὶάο ;··ίεά κ;

πὶπἰΙἰπιιοπἰ: οιι;ιρτορτοτ, πο οοπτἱπιιὸ πια:: ΒιοπΙ.ιε πο:: τοποεκαι, ΠΙικΙ νπππιροτιιἰ Γιιἴρἰοατὶ, οιιάΙνί οαΙοτὶε εκ .:ιεοεπίο π
8πο_ ρτοάειιπτἰε, σε πω: ΙειρΜο ετιιπιροι·οπτ ΜΙίτιιε ετ:ιίΠοτοε δ:
(ἰγρτὶεἰ, οιιὶΒιιεΙἰἔπὶτποατιιε οΒΠ:ι·υοτεπτπτ, έΜ8πίειιΙΞεοπΙΗρα
απτο” :κοπο Μάτσο Παπιιπιι εοΙΤατοπ:: Νιιιπ Η ΒΙεοὶοπ: @πιο έπ
ΒαΜΜπποποποτπ; πωπω άιιΒὶτιιτ, οιιἰπ ίοΙιιτα 8Ιαοίοέ ρεπ

τ1ριιΙοε_1ἰΒ;π ροτοε Γιιοίτοπτ:, δ; Πο.πιπι:ιπι €Χτίπειι€τ©πτ: @ποιά
@τα ςπΙειρἰἀοὶΙΙο πια πιιπιοι· αΙηιιίεεπίπάοτ , σ.ιιτοποποτ ΜΜΜ
5επ1οπΙοε οΧΙΙΙτο εοπεπτοε εοπιμοΓεοπω 5ὶε_πιἱπΞ_νἐὸοΒατ :ιπποει
τςπμε_ίειιὶώεετα $α1 νΕπ τοπτοιιί οκρΙἱοπκο,' πιά ίὶοτὶ,ροΙΙ`ετ, νε
:μπι ποτζτ:ιτο οοπω::οκοπ: , ειπα δ.Απειιίἰ._Ιἱο. 2 ι. ἀοθὶωῦεὶαρ. ;.
:οξεττ_ἀοίοπ;οἰπ_Ερἰτο ω:: οπο, ΜΗ ιπἐ ίε111τ- ιπεπιο:ὶο·5ίεπρΙῖτ
ΜΦΙαΙἰΒ.2,). Μ: οπο)/ασ::·,_ Μ ο οαΜ·ί:- ,π αν·πίπ3αππΘεω αι·απ[Α ,
[Μ 3. -ποπ,·υπ οι ρα:σι·ί.ω αα·επέκπ2ακ εκπίπ2'ϊ.2 , _ πιὶΜ , Ειπα, πο

κοο;ι:_ προ. :_ 5ἰ οπἰπι_ίοπεπὶΠο_τοτ- Γεο.τοπ:ιτ ΕἔπὶειιΙΙε ,_ πώ εΙΙγοπ
πΞιιτπ Ρεπετι€απ;οε,νπΙο;οπρεπτΞπωτπ: Έ:ιοετπ. :ιοα·πάετο- ,_ ποππο
ἱῇἀετπ,οΡοτοτ;ιπτ :ιος_επβε ;ιτάοτε;π_ρτοπιοιιεκ 2 - $πΒὶ|τ::ιπὶο1ιιιπ :ιπ
ομ:ιπάο (πΓράεω λ επ ίοι·το- ειὸοὸ ΈεπςΕάιιε οΙΤοτ·ΓοπεΗΙο -, : νε πι . Βια

€ώπωτοαΜ Ρτορτοτ απεὶΡοτἰίϊειἰἰτπ πι νπιππ 28πΙσπΗ.ίωίείο- νο
_ Π901€0€απ8ζτοπτπτ-, γι: ἀοπιππι_ὶπἀἰαπιπ18π1ι€τιιιπροτοπτ:;. οπο
απἱοιπ Μ8οι·ο
ὶεπὶειιπ
ὶειπι πιω Πεπ
δε αἰ
' θ εοπττατΙοεεεοπίε_ἰαεὶε
ρ
.

4

Ι): .ζ!πή.9 εαεἱὐἔΐἰυπἐζ
Μπα Κ:: τοιιίὶτῖπε€ὶτυτιττε, ν: Βιιττιτυα 111οτιιε «πω. ΗειΒιιὶἰἔ

Μ

Μπι ίοττεΙΐο ειόΙΙΙριι1ετοτεπι Ρ1Μυπι , ηιιο ειιιτΙιοτε ΜΒ. :. αρ. ι η..
ίπ Μέσων Μό: ]οευ: πιω/ι 8ε!ϊέιι: , Θ· ἰωσπε·›·_βι: |επτ.κ -σκ:ἱπ
8","3 |6 αρ::ί::δρ σώωμαραμ:πη ,;ωπεριέέ:·. νωιω3 ηιι2ϊτΙυἱ5 Π;

βο;ΜΒ ηηωςςοφυ!δπη ηιιἰ γώ τιοαν:η άρί-1ι1τι ΑητΙΡετΙΜ5 Μου
ω” ωΙΜΜΜςη.ΑπῖὶρσετὶψτίἰμὶΒιτετε ιτιῇΙιὶνἰὸεΒειι· 3 τιεςιιτ

ωΕΜ!ρωίιιοψΒερι
Βιετερ ΞΙἙἱὺεΪΜΜΕτἔΒΩἀ8.ε @Με 3 Μ
φω ἀῇμ;ἰἱ;ε :Ιετὶπεοεἰαε , κ;;ς1εττι_υ-μιὶϋς:ιΙε(εεπτοε πεεηόετςΜιιι·5

ΕΜΜΜΜεἰ1;ιιτροτιιιίΐε Έα·ς::δίξειτΕφ):ιΒ εατἰπᾶἰο11ο αἀιιιοικτἱ ῖσμέὶ,

Μηιι€Μ1·υπ13€ΦΠόΜ -ΕΜΜιιϊππηναΐυΡΈΓΩαΜΜ) ΨΗΠ Ψ
Συιιχ-,,_ ῷεπμὶἐ β€ιιιστωε ξειώΙὲ ῇάμπμπιαΒὶΙΞε , τω. :ιάΙι:επ·Μ
εξ17ςῇηὶο ιιά!ιμε νηΙςΙὲ-εαΙςηςῷὶη
@τω ιΙυεπιεὰπιο- _
ν;!ι1πι ν; @αφ οκή;1&ειω απ; εωθα1ιτΙιτιπ :ιἀπιἰὲετἱοιπ: @απο 86

·π:εηςὶαε°ἱιιΒ€Μ ιιΙΞςυὶ ΡειΗετεπι επτε·σςόεπτετ ρτειιΙτἔ: ΠΜ ίυΙΡΙιιιτε,
πω εποεΜαιπ Ηπα εΧτἱτιὸὶ‹ιω εάιησιιετἱ Ρειεὶετἱ ) ντ :ια6ήάο.τιιτ Έ

@Μι νετὸ εκεεπίο. (πι: πΙτΙὺεἐπιτιισε€Ιη:ιτοτ ΐοιχτΞ ειἀοὸ°νὲ ἰιιΈτει με»

Βαση ΠΙιιπι ὶὶ‹ιιιοτεπι άφωτετυττΙΙγεΙιυὶιιΞιΒντἱς1ιΕ σ.Β:πιώ τε
εέπειιΙσροπψατ.

Έ-

!

ν

Δ

·

Μ· Νου σπιτιου Μακη ἱετιιτω ωμά τκτἰπΒιιὶ τοπιρ©τϋ:ιι111
ΦΠ . ΩτσΠει; ΟιιΙάΙιιε ΠΒ. Ιπώσοτιππ. ?ωμά ΡΒοτἱιιπι Πι ΒΞΒΕοτΙ:εφ
(ΣοάΒ 7: . Ιπιβετ , ?έπινε εβ ίπ Ι.)φἰἔ ) πω: ?ποσά Ρ!πτ_β2ίάσ , Ριν·
Ρ::ιιιυπ πυθα: σηασ κά: βπω ίπ:α·ωφοπε συ·έσπ:εω 5 ό· πω:
αριθ που: εΜἰπ8ιιΙ3 _βά πωι8ί: αι·απόΙ ;@ο ΜΜΜ Νίκα τΜἰπΖιιἰ.
Ατ ΡΠιιὶιιε!ὶΒ.π.τ:ιρ,αο6.Ιιιμητ ειιπβεω.έ8τιεπι πώ, πω: Μαιο,
ἰ
ἱ

!

(ίοττωΓοΗωο) ττ8.ιΠτ €Χτἱι18υἱ , ΒΧ τοό€ωετςΠ8. ()1ΞξΠο, των
εμε άοεα ετιιιπροτε εκ :ποππε ()Μπιπεεκδ.. Ιωάτιέπτα ἱρίο ΡΗπίο
ἰτ€κτιΙἰΒ.:.εερ.ιο4.. _ίπ Ώσωωπεεπ:: ;υ›·ἔ›σ 8αποβά Βαφιά;; Η?
υικέ::επ:ΐίΜΜΒ

Μαἰ:&α›πΞυυ:απ:_) [κι πιπΖωι; πω: 4ωωωτ».

` έ: [ο!ίάί, κάβα:: ; ρω2συ·εω2σθια σςπάιικ]αεί:2:::.> δίι· άσ

/επέθυ·ε υπηι;ωρρμαασπισ Ζηςιι||α, βαει·αόπωπσωε?εσ αὐω2ψω
!
δ

.49:ιἰ.σ ;:ία:π κα·ι·απόί2ισ ; 2συνθ4_σαπ:Μ σῇἴἰπΖΜ άπασα: εηετἰι

!
.

68 ,Νώε άιι:1Βιιι; $μΙΡΙ1ι;ήε :ιργτΞ ( 1ιοι: εἰὶτιοτιἀιιτιι ἱΒιιεπι €ΧΡ€ττἰ)
@Με ΥΜΕ , τεϊι€Ββμ;Μπα δ? δ: Μ ΑωπιοΜεά ›- νπεὶἐ πειρΙιτΙ::2,

β

ίοσωπεάθειωρ1ιρα- ,ίε1ψκὶ ατε . @και πω, :πω εΠαωωω

δ
ι

ί
Ι

:καιω . _.8Ξε τεπὁεΙαπιὶη πιώ :ικάεπτεπι ειΠειυ1 ἀοεεκιτ Ρατε.οόειω

1101128912 νἰολοητμεετἰιιειιφτ, Μή ριπ:ιοτ ριιιετἰΡοῖῖε Με δω
ρΙιιιτε, ΡἱαπειιιεΙὶ, Τεττ2.εο, δ:ιτεοεοΠιι, Η2.ΙΜττο, δ; ΝεφΙυ
τΙιε'ὶ , εάεϋτο εειΙσὶε νία άιιρΙο, ε:: εμιΕΒιιε απ» νἱτεΠΞ8 οι::;1Ενω

. ν·
&

ϊ

ι

κι ει

ο

Ποιο-η - ο· ΒΜϊ·ι·Μτίο

_

-

.

πιαΠα εοιπΡοπατιιτ, ιιαπιιπ ιιιιτιο τοιιιπο Γιιρειἱαπτι Πιο αυτώ
πατε ατοιιι: αΙια Ιιιιἰιι πιοτιι ατττπΐα ιιοπ·τΧτιπΒιιιιιιτιιτ αι: απο
Με, οιιἰα πιπσιιιιπαταιοε αοιια ποπ :Μπιτς :κοπο είπε ροι·οε
ιιιιρΙετε ροτείτ ,'ξττΙ ροτιιιε απ ιοπιε νιοΙεπτια τιιιΐοιπίτιιι·ιιιναροτοπι,
Ζοιιὶ°νἱἀετιιτΞΒιιτιιι @Βετο δ: Η:ιιπιπατπ.) εμ οτιαιιι' ται·οο Μια
αεετιιίιια ποπ εκτιποιιιτιιτ αοιια , Μι οιτοι Με τ·πιιιι αι!πει·επαρο

τοι οΜΙτιπτ , οιιοε αοιια ποπ ροτειτ . (Σοετι·ι·πιπ και αιοοιιιΙα έοποπι
αιιτ Μοπτἱε (Πιιιιιοετοε, αυτ 5αιποίατοπι Ιιπιἰ ορρι·ιτιιιτ, ατοιιε το

Ιτιποιιιτι ιιπροοιτ ίοιΗτττ ιΒιιισιιΙστιππ οτιιρτιοπειπ Ξπ Παπιιιιατπ ,
ατοιιτ ιεστιιπι αειτατιοπετιιιιι αττ:τιιΒ ωτωα , ιΜιιω πα Μάτι

τοιπΡΙτέτατιιι , ντ οιππειιι Βετο σιτιιιτατιοτιπιπ ιιιιρετιιατ .°ι(ζιιοάι Η
ατιττπίῖ @πει εατοοιιεε τιπ6ιιΒιια οΒι·ιιαπτιιτ,· Μάτ Παιιιιιια τοπι

πείεατιιτ, ειται·Ποταιπτιι ποπ ρτοΙιέπετιιι· ,·ίαΙπιιι!το οποια άτι
τατ, τοπια ιοπιτιιΙοτιιιιι αειτατιο, @Μπιουτ αΙιοιια ε:οιιτατιορι·ο
?τα ι·αι·ϊτατειπτιπ6πππ ποπιπιρα·Ιιτιιι· , Μ! ποοιιοταπι Ρτοιπιστὲ

ιΙΙἱ τιιιΙιτε ιιοΠιπιτ ατ·ιιι αρτττο άτα; οι: οπο Ετ , ντ πιτιιιιαα αποσ
Με ραι·ται ΡοτιιατΙαπτ , ιιιαειίοιιτ αεττ·πτ!αιιτ , ·αι:οιιο τιιιι ·ιω ιπια-·
ιιοαπτ . .Απ αιιτειιι νει·ιιιπ ίιτ τιπτιιΒιιε ιιιιιιροι·ι :ιο-Κιτ πιοπίεε Πιρ

Ροϋτιιιπιοποιπ ίοιιτιιι , ποπ αιιΙἰπι αΒιι·πια-τρέ οιιαπιιιιε ποπ αριιτι
νπιιιπ Αιιτ!ιοττπι Ιοοετιπι. Ναι οι ταιπτπ ταοΙαπ 'τΙαιιιτ·ι·ιοιιε;
ατοιιτ τισ α88είτα ττττὲ` τατιο: να α!ιοιιτιπ ιιιιτο ι·τρειιιτι ροΙΤτ
ιοπεπι ι οιιτ:πι τεττα·ποοιιοατίιιιΐοτ:ατο ; οιιια @Μι οΙτ Μια ; δ:
ιιιιιποιειιι αιιοιιι·ιπ τοιιτιπετ , Ποια 8επιπιιε; ατοιπτι·τα οιιια “Με
ίιιπτι ποπ εοιι:τττπτ, ιάτοοιιειοποιποπιιιιπο ορρτιιιιατ πι τατ
ΒοπΞΒιιε ποοιιτιιιιτ. Ι.τ·ει οιιιτιοιιι ἱπ ΑτΙαπτο Βιιιισο παο. 6ι. ιπ
Ρι·οιι.ν Ηοπαιπ ατι "Μπι (Πιαποτε :·Ρξ%·Ι.ι ώ, οπο» Μ Ηαἰιὶί

ρώτα: ·υοι·απ2, Με· ή ρώ·έ: ραει·α!π.τ, παπι ,φαω :φωτα , ντι
απι οαΜίπο Ιπισπσἰἰ Ιωπϋπιτυπί: τωίπί2 . Ρί8ιιιιδα Μία: [σέ Ουτο
απἰἱἰιωπ ι·ς/οι·2, :σκάσω πωσ σα» , ·μα:ποτ4πώαδν: ρεάωωΖω

αάφ.τ _βωτί απατη/ιι: :ΜΙΒ ποια: νάστα συφ!ω.τ `ιτα·αίσιοπί μωτ._
.νττιὶιπι, Ιὶτιἔτ αοιιαε νιιιι ιοπιειΠε οΙιιιιατ , ποπ νιτιοο οιιι ω Ροβ
Ετ , ντ Ηαιτιπια οι: αιιιρε ὶπεεπΓο πωπω (παμε σπιτι αι·άττ ωστε,
πιο ντ οΙειιιπ, ίειιιιιιι, δε Βιιιί!ια, οιιαε ιπΠαπιιιιαπτιιι· ) ροτίτιιττττ , - Η

αι!ερε Με ττττα οοτιιατιιικεΙΤαπτο αιιτειιι Παππά εκτιποιιιτιιι· , οιιια
ποπ τσιπαιιττ οι ατΙοιε @πιο ·ἱοιιἰτιιε= , Πτιιτ·τιτ Η8ιι0 «Μπου
Ιτο . (ιιιαρι·ορττι, ιιιοπ αοιια αΙιοιιτ· Ποιιοι·ε, πεοιιοΠατιι αυτ
νοτιτο , · α1ιοιια ταιιιτιι απο τιιτιιιοιιι ροτειτ , -οΙιτιιτιιε- πωπ
ι·ιιιιιτει·ή_
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Μαιιι·.

Η @Με εκ:ἱπἄἰυπεω.

2.77

ιΜαιιι·. Ειιαπιίἰ ρΙπια πω; πω: πιοππτπτ ποπ Ροδο αιμα πικάπ:
επι, ιπιπτοΙΙι€επάππι Επιτο , ππαιεππε αππα ποπ ροτείΕ ιιποπι
ι:οι·ρπε αεεεπίπιπ, διιΠιι:οπιπιιίι:οτι: εαοπε τααιοπο οοιιιιπππιι:οι·

πιοιτπτ αιμα ιπατιπαιπορτα :κι εκτιπ8πεποππι ιεπεπι : Ιιιπο ·Μδ··
αοπιπε Μη. 5ατπτπαΙ. Ε/Ι. Θ· όσα, ιπππιι: ,ίπ:ϋσίιυπ ρἰπ8πἰ: @απο
πωπω, φαιά πω: ίιώασηοί2αι· /!πωωιε , πω: Μπι επιι-πὅιιι: ,
μάπα μάπα· πα·επόί:ια, @απο ρίπμσέίπε ΜΜιοπωω πριν βιό

Μίπ]ΙΜπϋπ . ()οετοιππι Η ιπαΒπα αιμα νιε νπο ιτπραπ πιιιαααεπ

ιπ ιεπεπι ιππΙτὸ ιπιποι·οιπ αιμα , ποπ ίαεἰΙἔ: ιπιπι ροι·ίπαποο παπι
ιπαπι ποπ εκτιπ8πι: πω οπιάεπι Ρωπ- ίπποι· , ν·τ οιΙαοοπτε Πα
τιπι αιμα ιτοτπιπ Ηαπιπια σώσετε ωεω. τοΙιοπιιε, ιποοοποιεπιε
ιιιι:ατπι ποπ οπτιπ&πα : Η ι:απιεπ ιπεϊτοτ αΙΐππάετα:πι αοπα , πω:
ι8πιε Με ίπιίΓετιπ ναίο , οποά απ'πία :ηπα ιιπρΙετετιιι· , Ηποπτει· νι
πετεπι, νττππι-Π.ιπιτπα ι·επιπιίξοιττ: ππαιππιε επιπι :ηπα ρτορι:οι·
αιάοπτιε οοτροτια.ριπ8ποάιπεπι ΠΠ ποπ αό!ιαει·ε·τα, Παιπτπαιπ τα
ιποπ ατπποὶἔπὶοπΙοε ορρτιπιστοι: , οππιπαάπιοάπιπ ιΙΙοα ορρι·ιιπιτ:
α8ποΙϊα τοττα.. (Σοττ€· οΙσπιπ , οπο Ιποετιπιτππι Παπιιπατ αΙππτιιι·, Π.
οοριοεὲ απππάατπτ , οΧτιπ8πιτ Παιπιπαιπ: ὰ πατι·απτειπ απάιπι
:ιΙιοπαπάο ἱπ ποιππε ειιιπω.αιπ ιπα:πό.ιο σ::Ιΐπί·ππι ει: ίπροι·ιοτο Ισα:
ιπ8επι:απ οΙειοαππιπ 8ταΙΤαπτοε Παιππιαε απεὸ εοπιρείεπιίΐο , πι:
Γρατιπιπ άπτετπι· :Με ρι~.ιεΠάπε απποτΓπε ιεποπι αάπίπεπάια : ορρι·είΐα
οπὶρρο επ απιπ8επτιοΙει ωμά Παπιπια ετπιπροιιο , απ, Η ειπα
ΙππτιίιειπΠ:ΗΙαι:ππι ΈιιἰίΪει:, ποπ τποάιο.ι ιπειττποπτα (παω . Απ

ποπ που. π.οποπίι πωπω; Π.ιπιιπαιπ ππι:τιτΜαπι ταιπεπ €ΧαΠ8πιτ,
Η εετοὶοταΠἱτπάἰπἱ ποπ ι·είροποεατ ε1ΙγεΙιπιπιπ . ΟπτπΙιτ αίσιο
οπιιι απο απο απο: οπαι:ποι· επιασε ογΙιπάτοο, οποτπιπ πιαπιστει·

απο εταπίποτίοε ειι€ιι:οε ενεοπαπατ, ατΙτιτπάο ραπΙο ιπαἰοιχ αι: πιω
πιπιπ, οπαΙε οΙΤε: ιππι- εειτοΙΞε νικ εαΙαπιο Π:πρτοτιο :ποπαΙι·οπο :
ταπτὶΠο απι:οιπ οΙΙγεΙιπἰο σπιτι νιάετα:πι· εὶτειππίἱαπε επτα ροίΤε: ιπ

τε8ι·απι ποδτοπι ΓπΒἰοει·ε αΙιπιεπτππι Παπιπισε, ΗΜ ρετίπαἀεπατ ,
8εαπιιοο, ορροττπποε παΙάθ: Γπτιιτοειτα παπεπτι-, νι: εοι:α πο&ο

Ιπιποπ ιπ ποίριτιο πωπω πω. οιππο μ:ι·ισπΙππι ιποεπάιι.Βοπ4·
. 1ιπάιππι αεοοπΪπιπιπ ιατειιτιοεποιοπ1ιρππιπιεπτοπατπετα. Καπ

νοΣιιιτ·απποπε εΧΡωπ. ΐαι..ροΗ ποιπε Μουσε: εκτιπ&πιπ ΦΠ Σπ
ιπεπ; ποπ οπιάεπιιά τοπταπιτίοιπεΙ, ίαΙιτοτπιπ, ασ πατώ, ραπ

ίοιπροι εποπτπ: φπα νιάεΙιεει:ΗαιππιπΙα ιΙΙα ποπ !ροτει·ατ αι·αιπ
νίι.ιπε :κι πωπω πιτπιε εταΠἱ εκττεπιππι

Ιιοπείασετε ; απ

Ι.ποιππο Μ. 8.πιππιοοπτπι ποια , πι: ιπω.Ρω; 1Μ1°θΙΙ"©ΧΟ8Πωε τω·
`· _ "μ

.
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εΥΙἰπεΙταε ; επιππαε ΜΜΜ Μετα απιππεπτ Επιτππιακπ , ατπαε7πεεε
πιο ε:ιΙοτε πἰπεδιπἱπε μια ααα ααα , παὲτπ ροΙΤα εκἱΙε ε!

|γεππἱαιπ ίοΙααε πα Παπιτπαπι,. επίἱπι Ιἰπαατα απο εκετείεεπε
ἱπ ίο;ιρπιο ., τπσ.κιτπαπι εΙΙγαιπή παταω εΙεταετίαιπ ειτοατππαπ
παε οΙ:Ποεπειτ , ατπαε ιιππαεπ:ιτ ίαο παιποτε, πα ετα ιπωεαΙιε

ίειειιΙτα: Γε οπἰταπεΙΞ δ Ρτομαα. Παπιππ. Μ. πιἰπαεπατατ, νε οεπιαεπ

ατα . νπο ναπο, παοτἰεεἱππἰεαΙοταπι
μ
Ρ€Ι)απεΙ.
α8ἱτατἰο ἰπιρεἀἰτατ ,
ἱ8πἰε εκτἰππαὶτιιτ : αι παοά ποπ ίοπιπετ πω τ:τα›αεπό πω, παπα
αιε πω: νιπι2Βαοεπτ πππίπιππεποιάΜιε τπΒΡατπΙπἑπΡεὸἔποι : πο·

απο. ποπ επτιοτ ααι:ιπο αρα παο ιαππ ι . 7. παπα ιο
εαπι άἰεεπτἱ, @Μ απο _β·ίείόία:, παο:ίσαψαπω Μαιο» α!! 8ο
|ιοπ Μίκι Μ: απ: ΜΜΜ:: Ιππωσι·ί6α: αε|εσπ:εω /!σωπιπω απ*

Μπα· ε.8:ίππαί: , πω: χω· /κἰ8π: [παω α·α!ω·εω «πω» α!εωεπ:ί.·
Αεαο ΠπαΙοεπι Πα.πιπι:ιτπ εκτἰππαἰ ναΙὶὸἰὺε, παἑιπι αφή , απ
πιατα, δε :ιο νίαπι εοτπρτἰπιεπα ἰπεεπεὶπ ίααειταπι πιο ΑπτΕπαίο
παταω , ππππἱίεΙὶατπ επ α: Ηἱ πε ρεπα απατα. Ι. πια ρεπαπι.νΜ να
Ρὶαπαε σα, Ρεπο›·ἰ ιπ·αιοπ πωπω· ουσία: κοπο ιίπόί:α:, ,ια-εκπίπ

8ιιεπ:ἰἰ ίεπί: σαιιβ/πσπἰ2ρππα:ιιω: :απο Μίκι ς/ἱιἰ,ρυπαἰπαε ποπ_|`πἰ0.
`Νοπ τ:απεπ εοπτἰπαὸ ἔτἱἔἰἀαςπ εΠε παταω Ραπαττο . δαο ΡΙατί
πια ε:: νἰπο 5ρἰτἱταε εαππαὶΠε σπιτι αι:είεετα: , ποπ ταπιεπ απαι
Βαε ρατἱεαΙὶε ἰπΗαπιπιαΒΠὶΒαε παταω επτα , εαπι ε:: εο εΠα ρα·

Π9: Ππαοι· εεπαε Ηει€ταπε ατπαε δρἱτἰταε νἱπἱ ; θ. νὶἀεΙἰεετ ε:: μαπα.
πο ἱπ εοΙεεπι εκεοθ:ο εκτταπειτατ δει! ορε :καὶ ἀεἰΗΠειτἰ : παπι επἰιπ
ραττίεαΙσε ΜΜΕ πατα νπἰαπτατ πα ἰρίἱαε μαπα , ΒΡΙι·Ξταε καπο
Β π διιΙἰατπ εειρτἱαἰτπτε Ιἰπεταπτατ; Μεοπαε Π εκττ:ιααε ρΙαπιπἰ δα!
ἱπ Καοττ:ἰ ντπατατ ίεπε, 5ρίπταε νἰποίαε ρτορεΙΙἱται· ἰπ Καἱρἱεπε,
πια οοπΗα8τππἰτ , Πεατἱ δρὶτὶτα; ε νὶπο εάα&αε . @πατε εκ ὶΡίἰαε
:καὶ πατατα , ποπ α; απο Ετἱἔἰἀέ παπΙἰτατε ρετεπάει επ Με εοιπρε-`
ίεεπάὶ Παπ1τπειπι ; παπι νΜεΠεετ ααοΙαπτἱπαε εκ νἰπο 5Ρἰτἰτἰοα8
απαε 5αΙππατείε ρατἰεαΙἱε ποπ εαπ , ρ:ιπαεαΙαε 5αΙἰπε ρπεαπΙεπ

τα εοπΠακει·απτ , δ: εκαΙταπιε απτ ἰπ παο :`Χ πω: πικαπ εοτροι·ἰ
@ατο απαΪαπι , ὶπ παο ίαΙρπατεεε Ρ:α·τίεαΙκ ειπίτππτατ , εατεπαε
Π:1πιτπαιπ εοιπρππατ , παατεπαε καὶ ίαΙὶπαε ραττἰεαΙ:ε ίαΙρπατεὶε
ατὸεπτἰε ρ:ατα:αΙίε εοπιπιἰΓεεπται·, δ: νπἰαπται· , εαταπιπαε πιο·
παω τετατάαπτεε απείαπτ , πε εοπίεταπι εταπιπαππεια.εοπαε απαι

πατα:Βιιπππιο. . ΕποεπιΡΙαπε επ:τειτἰο,εατ παταω ίἱαε ἰπταε ίαΓεε-ε
ΙΒΜα_δαε απίπίεε_αε αὸπἰΒἰτααι τεΕ:Ξεεταεαεπτια,εοπιπείεεππο .
ο

πιο

Βε @Με εόο2ίοίίίσοσ.
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@απο ΓιιΙριιπι·οοικπιπ οπττιεπΙο.ιπιπ πι Γ.ιποπιιιε . ππῖἱπΗιιιιιιιιιιιπε
ἀἱ:ιτπι·.
_.
.
Μουτ. @οι :ιάΒιιιιιιιιπιπ :ιττἰποτ , & Μπι! οΒίοιποποπιιι Μ;
ππώ·;ιΙίπποποο εοπτιππιτνο!ιοπιοπτι Πο.ιππιπε οπιιιοποτΠποοιέπειιιι,
- οιιιιιοπε ιιαοποι ,. ίαι , οππι τεττοπἱτπτ,ι ειιτἰπἔπἰ ; ιιιοτπε @πιο
ποαπέιν:ιροιιε εοποιται;ιΙΠιππει!Ιππιποιπ ιπ Ιποει·πιιε Ηοιπιιιἔι απ·
ποιο ομει:ιτπι, φαι ε.οι·ιρΓε Β:ιτιι επιτ:ιτπεοΠοετοτ-, οιΙΙιρ:ιππο
τοππιοι·οιπιιΙειπι Πο.ιιιιτιπΙε.ιιι. Ηπα ίοπτειΠε τοποο.ιιιοι·ιτ :ι.Ιιοπιε ω,
ποπ ποπ πιο , πατιιιπώιτοτ νίπτο;ιτιιτ , επιπ ίπ αππιπο ιιοι:επί:ι
ΡπΙιπο ιπεεπώππι ιπιπιτ:ιτπτ ;θΧΡΙΟΓΟ επιπι Ρο τ αιιιιιπι τιιιιππι Τάο
Ρο εκτιιιεπιτπι ίπ1ι8ιπιε Πιιπιπιει , :μια οποιο-ι :ι νοποιποιιτι πιοτπ

ωραιο ιιιτι·ο ΓπΙριιπι·οι οι: Μπι] ρπΙπεπε :ιεεεπΠοπο . @πιο ιπ
ίιι·πιπ επ ΠιιιιΙιτπάο , ιιπ:ι-Ρο!28ιπε ντεο:ιτπτ :κι ειτοποποππι· δ. Απ

ΒιιΙΙιππιπ, ηπιποι:ποι·:ιτ, οιΙιοπειππο Βειιιπ ροι·ιπιττοτο ετεπιιιπε
ρεοε:ιτιε ροΠπι Γπροτοοε:πι εοιππι ΐπροτοιειιτι τοτππάεππειιιι δε Ει
πιιπάειιπι @ο οωΡίίο.ί οί:οιο , :ιιοΒ:ιτ ΡεΙειδιιπε, »Μ οοίο :πιο
μπώ , οποσ! προ.: ί8οίοο: 6%2ίσ18οοπ2οη # ι·»·οοίρο:οί, ποοείρου·
φοίίι· μποίο ι·οι·επίοι·ι ()πι τοΙροποοι: δ. Ποθεοτ πι.. ο Νοτιιτα

δ: διπτι:ι οπο. 18. 2οοο7/ ί8·πε.ι εκ:ίο8οσπ· οιιώμοιο πω: ΙΜώ
ίεοίοο: , οι :οποία Ροβιοί , π:: οέιι·οί , ουίσκι απού ουίοι·ίύο.9,

ρο/ἴοπ: σ2ίοπι , / οοοι·οί ό· σίψο2 , ποινικοί: ·υεοσκο ίίσμί!ί ;
Νου: , / ό· οιίοι·ηί: οίίοοοποο σοίοι·ι·.ι [εύι·ίο:ο οί&ο[ίοπο Μίσ
σ·ίοο.ι ΜΜίοίοο!ίθο: _/›·οο8ί , Μου: πειτε.: ι2οίθο: οποΜἔ· σωστά!

0%!ίο8%ίι .ο
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οπο. Νοπ μπαι ειΠοπιιπάο ρι·ατοι ορἰπὶοποιπ :ιτοποιά,οποπ ·
τοπιιπππιτοι· δε ντ ΡΙπτιπιπιτι ειιοπιτ, εοπτιπΒιιπτ: Βο.ιιιπιο.ιιι ο
Πειιιιιπέι οιιτιπ5πι Ριιτπάοιιππι νιάετπι·, πιίἰ ιρΓ:ι Ποιππιειε πο.τπτει.
:ιτιοτιοε.τπτ , πποειπ ν:ιροπε εισοεπίἱ πισω οοπίιίιιτ;ιά νοιὸ, ειπα!

ιτιιπϊιε εοΙοτιτοι ιποποτπι·, ἔι πιιιιοπ δ: Ιοπεἐ εοπειι::ιτιοτι πιω , τιτ
πιιο ειοΒιοιΙιι,οπιά πιο-ι Ροι·τοπτί2 πιώ ί!ειιππι:ιπι πο Ιιιοοιπτε ο!

ΙγοΙιπἰο ιιοιπο.Ιιι ο πιιιίοι·ο δε ι:οποιτει:ιοι·ο Πειπιπιἐ οι: :ιαεπΠε πιο
πιοπτιε ριοάοιιπτο, ποπ οι ιππ:ιπάπιιι .

.

Βαπο. 5οιπροι· οπιάεπι ἱρίει :σπιτι π:ιτποι ιιττοπτὲ ροηιοπάεπάο
οι , ία! πιπΙτὸ απο ιιαπιπτιπε , νοιπο @πιο ειέπτπι; ποοπε επιιπ ,
φπα ρειπιοπΙοτπιπ οπίοΙπτιοιιο οπππτιιτ εΙΐοέ:ϊιιε , ήτο οιιρ1ιοειτι

ροΙΤιιπτ, πιο πεταει, οποιπΉΕπιππι οοπιρΙειιιοπο εοπϋποοπτ,
ιπίριοιιιτπι. Ηιπ‹: οπο. 81ί8.ΗΠΑΡιάίε, ιιιοιππι τοιιτπι·αιΠοτι ο ο

πιο , ν: ποσοι:Ιειοιε1ιιτππιιποίιερειτοπΗε ιιιιιιιιτπε , πεπεοαΜπ
. παπι:

λ

93ο

Βἄ/ξ>ττωτἰο Νοτια.

@τα ατ.τ:Βο; Μ! Μπιτ 11128τε πωπω τοΙ1τιιιτι Πειτιιἐ . ἐΠιιττι α:
€'Β-“ΐ-3
Η

ττττΒιισ.τ; φάει ΓετΙτα:τ Πο.τιιε κι τατο ωτΒοτιτ ΡτοΡεΠἱτ ἱ8τιὶοιιΙοε α;

τττοςιτἰ ετι1Ρτιττοε ,Ντ ίυβτΡιτιταΙιφ:ιτπυτ ει!ιοτ τ::ιτΡοτιτε Ροτοε ; 2.0:
Μ ίΡὶΙΤὲ Ι:ιΡτάβε τεκ-τιιτἐ , ιετιιτυΙτ κι ΙιιΡετττετε :ι€τττιττ ιιτςιιτιιτιτ
ὰ Παω ἰτιἱπτὲτἰοτεε Ρο.τττε ὶτττΡτΙΙι, ΙΜ Ροτιἱιε εκ1ιτττΊ:ιτιτιιτ . .Ως

αρτιο! ΑτἰίὶοτεΙεπι ΗΡ. άτ τιάιτιττ. Μάτ. πω.: 1ο. Ιε8ιττιιιε . .Έφτα
σ·ιω: Μεάστιιωμε τοΖίο Μ, Τὐτατἰα ΜΜΜ: , φαω _βιαιία.τ, αντί
Ρυτά ποΜΜεΙαταΜ εκπιτ , Μακάυ: Ρτοάίττο· , ίπ απο |τιΡΙτίστ ατα

έτει:: ές/τταπ:ατ .· παώ» ΙΞεκεί.τ τστόοπιδα.τ :οαττατίκω ςβ:·ι'Σ'α»ι
τοπ_βςπισττάτ ; ετονιι“ω ο!!ί&ιι: σκσίτα:ἰ Ριτσα σἰτφωθ τα·τιττ8παπ

τω· , .Μάι “τσιπ το Ρε:%,·σ/Μεεπτ , Ρα!σβυ·τ”οτηατ/!πωωθβα.
8τακτ. Οα·τσττ)ιπ στο:: σουύαηιππιτ ,]ΐαδίΙΙψΜεταπσΜ4πτ υἰσπτἰαω

ὐἰτιιωἰπἰρτοκἰωσω @Μπακ .· μι: έ: τα τ·φτί!ία :θ ίπ τεείσπσ Μ· τον
άσκ2ίύπ: τἰε8σττ πτ9αταπτ .

ΒΙδΣΕΒΤΑΤΙΟ ΒΕ(ΗΜΑ.
Ιλ· δτπττίω.ττ τ τ

@τω Μι τττττωτω τιττετττ. ......τ... .τττ..............
ΟττττἱΒιιε άΗΡιιτετιόιιττι νΞάττττιιτ, ηε.ιτι οι ΑττΠοττΙο ΗΡ. 4.

Μεττοτ.ίιιτπω. 3.ττιΡ. στ. (.'οπωβί&ίΙία.νίόσεωηβο , ςιωοπηαστου·-.
μποτ: ίπ ι·ΐπευ·τω άώ'ο!ταππιτ.
' τ
- Η . - π '.=·! ε
ΒιιικΙ. Ιω Μιὰ τα! που νττ:ΙΙΒιπ ςιιςτιιτηυτ τοωΒιιττιτττμτ, ἰτι
εἱτιτττε ττὸἰ8ιττιτυτ; ντττιιτ αιἰττιὶτι τ”οττιειτο Η8υΙτττέτ Με ὶτκΙυΓιιττι
!

(ῖοττιιι (Μπιτ νίιτιιτ :τά :ιΙΒτὸἱητω , που ττιττιττπ οίηεία&ιιιτι , δεσει

Ιετιε ειά1τιτοττι τοπιιτπτε·οτε Ιὶςιιοτε εκτττ18ιιττιιτ, τα: Ρώτα τττἱτιιτ.
Ιπτ:ττττττιτι ειιιττττι τϋίΐο1ιιίτιπ Μ, Πασά τοττιΒιιτττιιτ, τ1ιιτιπάο οπι
ιιἱε Βιιτττοτ , (τυο Ρειτττε τοΙυεττΒατιτ , τεστ τιΜιιττιττιιη Πιιἐ Μ
εοτ1τΞττεο.τ, (Με. ιτε τ1υά:ι @ή οΒἰΙοἰτιιτ , & ςυἱεςιτΞά τίτ νοΙτιτΠε ,

@εστω εΙαΒὶτιιτ·, Ιἰιιὲ ςιιἱαττιατττὶαἱπ νιιίτ τΙσ.ιιίο ὶ8τιείεττιε τοπι
Βυτὶτιιτ, δ: τιι:ετάειττι νοΙιιτἱΙτε ΡιιττἱτιιΙατ απο ίἱκἱε τττίττττιτιιτ, δε

θΒιιτιτιιτ. Φειττιυἰε νετὸ Ο:ιΙεττιτιττο Ξι (Ζώα άεΗτιΞειτιιτ τετ Ρετ
ἰειτοττι ΡωιιτττΓε.τΞο Ρετ Ρτἱιιιιτὶοπεττι Ιιιτττιἰάἱτειτἱε Ρειτττε τοπίω
·εττιττε. νἰἀττιιτ τ:ιττιεττ (ΜΙΧ Στ (Παπ τ!ίίτττιΒιιτιιάει ; φωτ τητττι
Ρετ το ττοτι ετάττιτ, δα!υτ.ίοττττι ΜΜΜ τοττιΡειεειτι Ι.ειΡΙότατ άτι
τί-τττἰ ΠττιίΙτω , τατέιι(πιοότ ίιιτιτ τρίτο οιιοτιτω , 8ττοττετιγΕοτττίτι,

9982ΗΜ ΒΡὶάσεὶη ΜΜΜ ικά, τιιται!1ει, 8τττιωττο.Ιτα; Με
ΙΜ?

.° '' 1)ε ο;,",εω(·;

281

Μ· (ΜΜΜ εεὰἰἔμιιτιιι· ώ ἱ8τιε, ρΙαιιτοε νετὸ δ: αιιὶπιεΙὶε.
ιιι'‹:ὶποτεε . Ρτοετει·ςιιειπι 21ιιοά :ΜΜΜ :ιΙἰςιι:ι ω ακου ι·ς:ψιά_:ι

Ειυβέιε1·ιππίαειφ ἰιὰἘοΜ.τεἀιιειιητιιτ , Μ ςιιοά εἰιιετἰΒιιε πω
πάά“'

τ 7

Μ». .·;ἰ;..ι.-~

Η·

-

·

'

. Γ)

Η θέα!. (Σπιτι Β2‹: εαάεφ Μπι ΜΕ ρετρεπάεπω ωοίοἰο νττἰιττ›
Μροττιιπὲ, αποΡροκάπξ) ¦ ἱηοἰἀῇ:ὶπ $οΙἰπιἰ σ.ιριιτ 35. αεί Ποσα;

Μή άσ ςΜΒιιίάσ.τπ @τ Βτἰτεἶτιτιὶ:ϊ ΐοπήΒιιε4οςιιΕπε Μ: ,7 ©ίύα:/οπ

Ήισρ·σβΙ ψΜΕπσ·ιω ππωω; ίπ οικία: “Θ ρπρεπιί -ίεπε: πισι
φωπ ι·σπά·ιιπ: ίπ /Διιί!!α:: ]«ἔά ·υύί ι·ίπί: ι·ωπαθαί: ,. υπό!" ί::

8Ιοάσ:_/Μω:.° ΗσεΠ ειΠςιι:ιπάΞιι @εφε , απ Γεώ· $οΙἰιιἰ ωοπτεττι
αΙΐεςυστετ; ΒιιιΙΙΙει επἱιτι Ρι·‹5 τἰὲ είΕίεἱτιτἱΠει ἱἔτ1ε ἀείὶὶτιιτα,ειιἱιιβ

ΜοόϊΠειέιωΜπιρετιι ε8ει·ἰ ΙζΙετ , & νΜετιιτ είΕ: ρο.τήεωΙ:ι-ΙΕ8ώ
ΊἰπιιτΙ απο Παιτιπή ετιιττιΡαίε οττιπἰπο αεεεπίει, εΙυπάΠαΒετΜΜε
Ρωεωιω ίιιΙΡΙιιιτεΞε :καμια ρπειιττιιιτὶεἰεἱΙΙὶεὸ εκτὶπἔιιὶτιιτ, δε :τα
Μιτιετ €ἱπ€ϊ€ιιε ρυΙιιΞίωΙιιε ; εμιετικιάιποόμω πω”, ηπατιάο ίΗρε8
Βέιήτιιε Έσω αυτ Η8τιο τετὶτιιτ, επιἰε..1ῖττρΙιιτἰιτω: ἴεἱτιτἰΙΙιιΙκ,φιω
ειιπιΙιικ & αιΙοι· ίὲατὶπτ ειιαπεΙὲἰτ , :ια1ικ ὸοιτιιιπι ίαΒΠάνω: Μ·
ίοοικΙαπεε Πι ειἔτοεαιιἀἑὸἰ ριιΙιιἱΙὲιιΙἱ . Πε ΙιἰεΓευἰΙΙἰε Ιο€ιιειιπι μι
το.Β:ιπι $οΙἰιιιιπι , ποπ :ιιιτοπι ἰτιτεΙΙεκὶίἶε νηἰικτίὶτιι εἰτιεπτε ετἱειπι ,

ηιιἰ ει: εατΒοπιιιτι ὸὶίΐοΙιιτἱοπε τεΙἰιμιἰ θιιιπ , απ» δ: εἰπετἱε ωστε
Β6ἴοεπτἰε , ε1τισ;Π εἰιιἱά ίἱτ 5. ΒιυἱΠἐὶ άΙΜπάιιιτι , πτετιτΞοπεπι Μάτ 1
νστίπτι ΜΗ ὶἔτιἱΒιι€ Με ἰταΡεευΙἱετεπι ίοπιἱτοτυ ττὶΒιιεωυε, ντ ειιττι
τω; Πωυπή τιι:Πατ οΜ681·επτ ἴεὶπτὶΙΙἐε , κά:: ετα!ΜΙε είὶ ἰτι πιιΙΙε.ε
πϋδῇίΐο ΒιιιἰΙΙαε: ὲοΙιιὶἱιὶΪττιοὸΞ ν€τὸ ρεειι1ὶαι·ὶ ἱεπἰιιπι ω:ιτςτΜΈ κά·
ΜΙ1:οπίΐ:ειτ ε 'Ροτι·ὸ ιὰἰΒΞἙεΜιὶο Βοεστιάπω ΜΒΜ @ύ ἱΠἱ ., ‹Ιο ομιο
ωεςιιἰώτ7Ογιιι1άπιεΩαωΒκηΙἰε ἱΩΗἔΒετπἱ2 Τορο8τειρΙιὶᾶ ( κα ώ

Φ.ρι1άΉαγπωάΠω Μ1%τωςυ€ Πι οΗΜειιτ ΤὶωΗ ίΡοοἰειΙἑτετ σα·
ΜἰεἱἱςιιΜὶίεπέὶιτωΡπ αωε:ρικι&ο6.) κιαπ8.πέίςω:ιτί ἰτι Ρετ-

¦ ἴδΪ1€ΑόΠ©ἱΗὶὐ9'1Ι1£ΠΏΪ8ΐ1θΙΒ'Ρ©1Ρἔ©ΒὐΙΙΙ, φιοπι νοαιτκ $.Βτ©όπη
ἰιΜιοπἱαΙὶὸπε τ:ιεπέ ΓοΙΜτιιώπωτπω ξ, :ντ€ Μωρά· :ιάΠε Μια
εΙΝς1ιονπ:η «μια εκαιΒα; δεὶεπἰΐοιτρπάοΙἰἔαι ίιιθκἱειτ . (Σαν
τΙιιἀὶτιιτ<ἱΒτ1ἰε ϋἰι·8©ο' ίεΡεσ οτΜειιΙατἰ· , ὶτιττΞς Παω πιιΠιιε :Με ἐπι
-τ;ΜΜ καὶ. 4Ηυἑο-ἰἔἰται°ῖἔιτιί;χέΐιτη,τοτ ΓεεεαΙ$ωςωοπέι 5.ΒΗΒΕ
«Η α! › ειικΒτωΙΒΜετεω @τι ά6·έσωπη απ: ω-ιιΙτἑρΙε›τ Β8τιο
4·ι1ΜΜ6$Πωιάιποτα , δτἰπ σο. εοπίιττπρτα , ππωφωνισ πωσ: σἐ-`

τι.: ιαν·,·υ#ίϋ. @σε $οΙὲτιἰτειειἰτὶπιε8ἰε εοπίοσυππ. @ή , ΒνετΙιο
πιω νἱττιἰπτετρτετιιυετ, ἡυωίἱπιιτηιι;ιττιεὶτιὶεἱτ.ι €Χεοεμ1σ€τατ,ντ _
ψῷΜωΜἴΩσιε-Μαἱ8ἴΡ€8ἱσιπτετἑιιεσεῳ -ίωροφετω ἐεἱιὶε νες-Δ

π.: -

-

τ

ω:

οδο

. Πιῇἑτωτἱσ Βαἰωπ .

Ιοτο οοαΙοίοοτοτ ιπ ιπα.ίΐπΙαε Ιαριτιοαο τιπι·ιτιοι ποπ πωπω πω” Π::
οπιπι , ' νι: πι. πατταίΙο πιο πιοιπιπι , ιπ άιπτπτπο α: Ιοπτο Ι··οοπι π»

οοποιο , ποπ πιίι ποπ οπατποτποοιτπ εποε τιοιιοιοπτο παιοτιαωπα.
8ο , ιπποπτα=: ιππτ οιποτιοπε ιπιιπιιιαο ιπαιιπΙαο οπαίι νιττο.ιε , (πω.

Ροτιτπο απτιίοιτ τπιιιι παπι ίοΙιοιτοτ Ηπα οι ταποπαιτι Επαιπιιο-. Η
φαι απο οοπταποίοοπτι οοππι·ποτο νιτιοτπτ .; οπαιι οοιιιοπο5πρ
θ:ο : = παιπ οτιαπι $αι ταοοίοοτο άιοιτπτ α. ()ατοπο 6ο το τπιιιοαι,οπτπ ιο

ιιππιοτοτπ
αιωωιπιι. - Ροιι:τοπια.
α.πτοπι
οαιοτιε οροτατιο τ:οπίοιπιι·
νιττιιιοατιο .. ·. · ι
.
ο
Μαπτ. δοπτοπτια: δ: οριπιοπιε τπαο ρα.ττιοορε οΠο ποπ τοπιιο, ω.
ιπιττοπε ροτπιιΤο α.ιιοπατοππο οιποτοε ιΙΙοε ιπ νιττπιπ ΙαριτιοΓοοτο;

παιππιε απτο ιπιιιι Ροτίπατιο.:.πι οιποτοε ΡΙαπο οπιποε ατα ιΠιιιε αιιιιί
Ε: ιπ νιττοατπ πατπτατπ . νοτιιπι ιπ ι”οοιε ποίιτατιοπε ιπτοτ Ρι·ππ8.8

ποπ τατὸ οΒιοτπαιιτιπε τπαίιπΙαε οπαϊτιαπι , οπο ρταετοτ ιιτιπππω
ι8πιοπΙοε πιπτπατέι οι: ΡτοΧιττιιο πω” Ι.ποο πιτοπτοε αοοοπίππι

Ξ. ΉΠΉο=ηΗ-σ

€ατοοποτπ τποπτιππτπτ , Γοιππόπο νοτὸ , Π:ατιτπ οπαποίοοπτιιιιιε Ιπ
«εαπ ι€πιοπιιε,· ρειΠοπτοε οκαΙοοίοιιπτ, ατοπο,ίτιαΒιιοε επιπ πω,

άορτοποπτιππτπτ πιι οΙΤο μποτ οιποτοε ιιιιτποτο αΙιοπο οι: Πεπιε,
σ.ιπτπ οοπιιιπτππτπτ , οι:Γπτιαπτο οοα8ιποπτατοε . ποτε ι8ιτπτ ροτιιιι:,
. πιτ οιπίτποιι.ι Ιιεποτπτπ εοποτο @πιο πιο ΡοτΡοτππε α.Ιοτοτπτ , οι; οπι
οπο ιπ ίποιοόιοε οιποτοε ιποοπε οπιιιαιπ ιπαπατοτ, οπι ι11οείιι& το

ππιτατο ροτπαειοπε , Γοοπτποποποιοτοπε ΓπΙριιπτοαε αΙιοπα.ε οπτι
απο, ιτα οοτπριοάοτοτπτ .. δτοοππιπτιπατοτ ,ντ,οποτπαάπιοάπιπ
ο

ιπ τ”οτπαοο Ιατοτοε δ: παιπ ναΓα. , οιτοοδτι όπτοίοοτοπτ ιπ Ιαριτιοαπι

πατπτατπ . διπιιΙο οπι‹ι τ”οτταΙΙο πιο ροΙΤοτ πο οιποτιππε , οιιοε νοο

τπε α8ιτατο ποτιποατ : .Ι.ιπιπε ίιοπιτιοπι Βοοαιι.3.1ιο.4. ποπ ρτιποιο.
πο τοτπρΙοΙπποπιε Ι.αοιπι:οΙοοποπε απ, Ιδανικο ο!! που: σ[|Ε· π:
·οοΠιθαίο πτυιρ!ί , σπίτι: σπασω: “Μ” ·υποπαω υποασα: απατα.
πια1ιπιππιο.ι.ωΡ.ω7. Μ ΜθἰΠἰά Ιισιοπίτ "κι με, πια οι π.

Μιτου: ΜυποθίΙσπι πιο , μς/?απ:ιύπ.τ ·υπάίππο μ·ω·ο!|ί.τ: ια οποά
ιτιτοι· Νατιιι·2 τπιται:πΙα τοοοπίοτναΙοτ. Μακ.Ιιο. τ καρ.8.πππι. τ 8. ιπ

οιττοτπια, τιιοοπε, @καρ·φαιν (ΜΜΜ ίπ παιπ/Ισ ΜΜΜ: Μοιππο
στα, ατίοωαιοτ παιπ:: ιππποιί!ι πω”. σἰυπσιιοαἰι ρωιβαιωυι_· ,.
Νοφιο οπιπι αιιτποάπττι ιπετοτιιοιΙο νιτιοτπτ ροτπιιΤο οκοοΙαοιτιο
8ταπι οοπίιτπι, πώ, πι οαιοτιε , τοπποτπΜαροτοπι. οιιιι€ιι8τοτ ,.

ιιππο ΒιοπΙοε όποια ιπιπποπε ιταάοιπππι οοιπριοάοτοτυπ ντιππαιι
πιοΙοε νπα οοπιιιιοτοτ ;_ οποπιαάιποάπιπτ ξατιπαο- οοπτιπΒοτοτ,

φαω πι ναίο οιτοοίἱταπι_ πω.. τοι ,; απο ΜΜΜ. ποοπε
`

. `

[ο

μ
-:πια
·ιπ ε'Η

Β: δ”ίτιαΜια .

τι

παιιιιιια Υ δικ: απτειιιαιιοε 'νιιιτοτει ριιΙαπ ποπ

γεια , παεπιπιπ·παξ πατΡει:ιατιι πωπω εΧεἱτατε πεπιιιτ πιω
τοτειπιοπτπιπ.

··

·

·· ν 8 -

Μπα. 8ετιρι:οτιιιιιε πιω τειιιετε αΒιοπαι·ειπιπαπιπ αι ινιιΙοε
ι:απιεπορετοίπιπ , _ΉπιππΙαε εοπιιπ παπιτιοπετ παπι ΡΙιιΙοΙορΙιἰοι

μια πιω Με εοπειιιαε, νι: επτα ΠιιιιΙἱτιιοιπε νεπεοπΓεπτπιπτ . ·
διιιιεοε ιΠοε πιοΒοε οι εοπταπεϊι:επτε ειπαε 8επιτοτ Η παιε ίαΒ αί
ρε6τιιπι ποίτιαπιίαΒϋεει·ετ , ιιΙιπαιαπε πε ν-ιττο , απεοετιε ΠαΙΙιι·ιιιι
εοππ:ιτπιτι, παπα τιιιποιεειτε ροΠεπιπε: παπι: ναὸ ιιιιΠε'ὶ τοπιο

ᾶπτἔτ τα παπα ροτειτ, πα πι ιπειιιο τεΙιπππεποπ . Εξειπιπιιαιπ
ποπ παπι , ππι ο!Ι:ιιι·πιππέτιΙιπιπ ιιτπιιε !ατεπιιπ εοδτιοπειπ νεα
πι:ατισιιιαπιπειπ ειι_ἔττἰιιιεπτ , αοεοπαε τα ρετιππεΙεπιιΒεα.Ι)ιι
Βιτιιααιτ ίσιτειίΤε πιιιίριιιτιι ;ποΙττοιιιπι -ΙιγπΙπτ8οταπι·ίοτπειεεε ατα

νιιΙιοοιππε τετιππάιιπτεετοπτεπιπιπταετ απ ίοΙοιππε , πια ιπαιίὶ
παπα· (ντἰπιιεποπαᾶεὸ νεπειτιεπτεττι πια ετεοιοιΙε επ ) ρο
ταει·ιτιπαιτετιπ ειπετιιπι ΗπειεΕπνιτταιπιπαταταπ . δα! Π ΡΙιπιο
Ιιπ.36.εειρ.26.νιτι1οι·ιπιπεπι ἀείειιιιεπτἰίὶὸειιι παιιιιιειιιπε , ποπ
οριιεεϊτνεπεπιεπτιιΕπιστοπιπειε καποτε; Επιιιάεπι /'ιιέιιιι ι/!, ει!»

Ιπιί[θ παπι τα! σΡταιΒαπ·ιτπιε ΒεΠ πιατα. ΡτοΙεπι:ιιοεπι (ΣοΙοτιπιπι ίπ
πατε ΡετΒιιεπτἱε ) · ·»ιαι·στοι·ιιιιι πω; σπιτι βαν/μι· Βια.: παπα:
ιιιιι·ω·επι , πιο· 72 τπιιἰιιἰι σιιο!|ειιέί.ι· ἰφἰἐιιπι ποιών, ΖΙώσι
,Με θ ιιιιιιε]ἱώ ιάΜ·: .παπι ασεπ/ί: Ρωαπε κατά Ιίτσι·ίι ,
"'ό,Ιιί|Ι%'θΐΙ“Ι ιιοὐἰἰἰ.σ πριν” _|ΐιαφ απο: , ο· Μπι· χαφ αιτία·
Μινι ·υιιιίο π: Γι. πι:

α

.

.

ιΐΜπατ. Μπιοι·ειπι Πιιε ιιιἱποτεπιἰππὶεινὶιπ τεπιιἱτι ο :κι εοπτιππ
παπι νιτι·ιιπι , ματια απο, παω παει α: :παπι , παιππε Μπα επα
Ιτα ι Μια αυτ ·αιπειιιια ε:ιΙοι·ε ίοΙιιππτιιτ , α: 1ιππεΓεαπτι

παρε οειππιπ τιιιπιιπ:ιε 8ειΙιε δε τει·τιιι μιττιεαΙιε εοπιπιιίεεαπ
τα . ιΡιπτιπιιιτπ· 2.ατειιι ω αεπ:είοΙιιτιοπεπι ι:οπίατ Ρτιετει·

' επι ιΡΓειΕ πια ππ.τπτει.-,· ·παι·ίιιο πιστα ρειι·τιοαΙιιε παπα [θα
παρα

› απ! :ι

ζ

·

··

ι

.

·

ι
."-”_ρ

-· πω. Ε:: εοἀέιπ-ΡΙἱπἰονἱ8 πα δ:ιΙιε εαπ ιται· , παπι Βειπα
πιω Ιἰπιπ/ἱιι', παπα ρι·πίπυιάει, ιιυιι'πιπΐ τα ιι/ἔιιιιιτί :καιω [4
2284” Μιύπιιυιέπι ωΙπωπι πιιώ·ιιιιι, ·ι!εωιϊι βι·ιΙΙΙιπι . Νισιτ

Ο «Β Μίκα "Μια, κάτι»! ιιιοπ/η:Μπ απ): «Μάι . @επιδεκ

ιιιιιιιιι ει! ρπρωι σιωιιιπρϋπ.ι ,ιιισιιέιβειίπωήάππε·»παταω
ΜΜΜ· Ασπα Ζιμπειιωιτ αεπιιινιιιεωι ίει1ιοειι πωπω

ΠιιιοιΕπιιι·ιιαε ειάτιαειιιειαιτάωε παπα ιισΙπωω ο
?

`

“

Τ

ι

παπι

Πι[ἔ7τατἰσ Βεσἱυὶδ
:απο ρώιεαιοττοΗΜτ αάπιοάιιπι νι:Ξ1ε·ε . Απ κά; ιχιιο4σμιεςω_ΜΞ >

:Με

Με Έξω @ΗΒΗ @τ > ω: νἰ‹:πΙοτἰε ἀεπιιιω_ἔἱιιειτ ιι1 ν;τηιπι ωάΜε

ίεΙἰΒιιε , Μπι 60 ποΒἱε ὸἱίρμτατιὁιιω: αμε ποπ οκιμπε ΐειΧοιιιιπ α..
Με εοπτυπὸἱτιιτ 285 εττἰίὶεἰΒυε , δ: ὶιι.ιτιιιιιιτιιαι βιΒιι!ιιω ςοπωι-ἰ

αυτ, ντ ωϋτσ ο!τεο, αυτ: Με ίοΙΙβι, :Μα ΜΩΠΠΦΜΗτεΞιιοκὶΒιιε

ΜΑΜ ΑπτἰιγΙΠὁἱε £οτπἱ311ίἱ8 , ε1τετιιιίυε ΜτΒσε Μία ', ω: :πω
αἱ:ιπιά:ισε απ εοπιΒιιΙὶὶεΘΣΒοτἰΒΡ% €0ΠΒεϊντ_3άφω; φαμε επἰω
'άεε σωπεε πρὸ @ή ίιιιιτ, νε 1ηικίε:ιιιτ, ατφιε κι πιιωτιι:ιε ρετρ
τἱοιιΙαε ώΙΙΒΜιιιτιιτ .-

_

.

Φαιά. Αυἀὶιιἱ άιιΜωπτεε , κατω» ὡεειιἀυπι Π: εεω1ΞιΙοε, πρώτ:
:ιτοικιιτι Πςιιείεετε , :κι πώ ίοΙεμε που” , ‹1ιιαι:υπι Γοιιιτ]οηεω ω,
ικπτειὸωἱω Μα, :ιη άεπιιιιιι τ:ιπτιιω109άο Μα ἰΡΙἱ ΙΙεΙυεθειιιτ,

ἰῇίςιιε- Ρετ -τκιἰτιὶιτιο. εοτρπήίεεωφε ρεττμ:ιιΙα ί:ικοτυπι ε:οαπτιίπιι
“παπι , ειπα Η εειιιάιάει ίιι€τιππ ,ω10:ςιιε α! ρετΓρἰειιἰτετεπι
πεεάο.πιτ ς ντ πιὶετοΓεορἰρ ὁ€ρτ€ϋεπὸυπωϊ_) νἱττιιω το6ε!ιιητ

οΙεΒειιτἰιιε , «Μ α:ΜΧετωτ Μα , δε εοαΙοίεειιτεε` οΜω·ης.
πω.
.
. Φ· ~ Μαυτ.. Μιρἱᾶεε, ειτςιιε ω” , επι ει: τετι=ἐ ροτἰΙίἰτοιιτη & Με
εοπί!ειιτ ;= που νὶὸετιιτ Ροίΐο Πι ιΜώπω τουοπειτὶ μετά επἰπι θ.ΒΙΙΠ.·χ
άιιτεΙτο. πιεειἰἔεᾶιιω εθ: , ν: Η ςυἰε τει·ι·ειπι Ωικἰε έτιδώ:ιιιέ , τετι·ο.πι

:ψ οιπώεοτροτε Μτστάε.8ετ, ιιεεείΐ:δη δεΙεπι ειιιτε;ιπΞτι Γειά;
ί:ιοΠε, ίετἰεὶιιάἰεειτ (ΜΧ , ὶιι φαω ©Χεοςιιιιητιιτ; Ροτι·ὸ ποια)

Με πάκ:οαΗ:ωάιιω νἰτωι:ι :ιάΜΒοπςιιΕ, που Γιιιπ ΡειττἰειιΙ:ε Μιά;
Μ ρτοτίυεΙΞικεεωϊΒαΒεπΕ τι:ιτιιι·πω , εοιτιιΜΒιιπι απο τατἐ·ίο.Ιοππ
εοτιτὶτιετπεε: Ρτορτειτα,είϊο, ω·εω ρτεσὶεἐίἰ Γρε6ϊεε,. ίπαΙἰ
@πάω πεεμιεειπ,·&Βιιει·ε , τετἱοπιε απατα ΜΜΜ ί:ιΠε Με Π

ι1ικΓεεκ ΡοίΪ€τ1τ, ιιἰΙἰ·-ί:ιΙἰε εορἱεπι τσιπ ίιιρει·αιττ; Μώ πι: ιπἰ-°
ττυπι , εαπ :ιΠιιά ΜΒ 8ειιιιε σ.άώται· , ν: ττιιιΙτο Με νί ΞΒτιἰε ΜΑΜ..
:Με αεξωτο ειτα·ιπυεητιιτ τετι·οι:ε ΡαττἱειιΙεε ΜπατΗδωσε , .:ιτςιιε απ:
Με ὶρίο εοιππττιΞίεεωτιιι: , ει: (ΜΜΜ ίτὶ8είοετιτε ωατωι ί;.Ιοε·α:οιχ4
ετετἰ ταταιε ραττἰειιΙαε 11€Χιι :που εωρΙὶἰιε ἀὶΙΤοΙιιΒἰΙΞ εοπιιτύΒ88
:οητίπε:ιιιτ . ΤτὶΒιιειιὰαπι νει·ὸὶΡίἱε $ειΗΒιι8 Β.ε:ιιΜιεεω εοπετεΐεω

ώ; πιειτιἰἴ€ίὶιιω Βιο1το. Μ ίΞΙιγπιὶΩεείζΙπηΜΗὶΓιττἰο . @αρτοκ

με: 8αιτειια , δεδο.Ιεε ο1ιιιιιιτιιι·>` ειικιιι€ εοπίἰιιιιιιτὶπ νἰτηιω·.Ατ:
ΜΜΜ νΒίει δ: Ματσε άιι·ίοπια:ε οΒόυτεΐουπτ, ποπ -ἰὁοἰκα «Με.
απο , ςιι1ε νΞαιΙοτΞε ίι1μτιωσιιιιε Ιτι1φοπ :ιΒάτ Πι Βιι€ωτιι ,€ίεά φα
πιο ΗΜ :τοτε ἰιιΒαιΜ ὸ ."επτ ΜΜΜ
φαω ετΒἰΙΙ:'ὶ Μ·

πι1ίαπιτυτ, φωσ φάτε: ὶἱειιο.εοωϋιιᾶο-οτιιιιὶριιιιτ, ία @κατά

»

χω

βτάαιΙΒ
ή
επςιιἱΒτὲ οοτιπτιΕίΗ
Βε ωπεύθα:.
νπἰυιιτιιι· , νο; Με ετ&Ηιε :ιρρτεΙιωἑ
285
εΙ;;ιντ : δὶπ @του ιιἰπιἱε νεΙπειτνετιε Ϊιι6τἱτ ωΙοτ , ΡταΓοττῖεπ οι Ιἰσιτἱέ

ςιιετιπἰε, που πιώ , οἱ) ηΞωΙ:ιττι τω” εοΡἰαιτι , εοστἱιιεὶτάΐ '

Με οΙΙ:ιε δ: Ι:ιτει·εεευπάετε Πι ίοι·π:ιεο ΠεκἱΙεε ειιιαΠ νἰττιιιπ , Ξπιπιὸ
δτε1ηιιατιάο :ῖι ίοτιιιᾶ , φωτο ΗευΙιιε άε·άετειτ , ὸεΗεὶαιτω .ία
πωίΐειιτ1 εοπΒιιετο : Ρ|ιπἰτιιιιπι επἰπι ίαΙΜει @πιο εμιετιιο εκΜετα
ἱΔὸἱαιτ τιιπι άσε Ρουάιιε σωρο ἀυτἱτἰεε, παω :ιεΞάιιε Γρὶτἱτιιε, ειιίί σ::
Μο Πι ἴεοΒεω εοπιπιἰτιιιτο εὰιιεἰτιιτ .
`
.
Παπά. (ῖοττἐ πωπω Ιιπο €τειυὶοτειπ απο, ηεπιἱιιἰ άι1Μιιω ώ ;

:και νΒἰ ρτὶπιἰιπι ταΡἱὸιιε τοττετιτἰε, αυτ: Ηιιυῇ, παπά δ: Πωσ έτι
αιιιἰιιατι , ιτιοτιιεΕι εοΙετἱτατο Πι ω.τάΞτ:ιεεω ε!είαιιαίτ, :ιτεπωπ
πιω ὸἰτιιἱιτἰτ; άεἰιιὸε ἰπιττιἱιιι1ώ ειά1ιικ: νεΙοεὶωτο , Ιὶωιππ ἱιι
ίιιΒἰεᾶο εΙωεο ροιτἰτ . Ιπιπιὸ ει: ΒΜιιΞε Ιἱτετἱε 8τ:ιιιίτ:ιε ςιιεεάειω
Ρτἀσἱριια τ:ΗΜειιτ ποια: δία 5:ι!οττιοη Ρτοιι.27. 3.ειἰτ, Ου·αιισ θ?
ι|θα·πω; έα·οπη·ς[α ατακα: _βά ἰυ·α#π!:ἰ υπομα8:·αιιίου· . Π: ξἰτ:ι

εΨΙΡε ΕεεΙοΠαΠιοι ::ω17. 4701481, Φ·δσωπ,Φωαβω [στη/α.
αΙιι):ς/ἰ /ἱ·›·›·ε , μέωΙΦο»ππσω ωφπιάσππω, ό· _/π2παπηύ·ίω·
ρίιιω. ΙοΙ› νετὸ εεΙεωἱτειςἰε, ε1ικιιτι ΡατἰεΒειτυτ,8ταιιἰτατεω «καε

8ει·8.πε, ποπ απο πετώ αιιο.ειιιηιιο, ία! ευπι :ιτειιε'ὶ ωειτἰε ΜΑΜ
εοπιρατιιιιἰτ, ντροτε έτειυιοτε; απο/παπα ωστἰ:,ἱτηιιὶτ εσ.Ρ.6.3.
Ιωσ·8,·σαίο,· αρρυπτο:; ττιατἱπιτιε ειιιὶρρε ΜΜΜ 8τειιΞτε.τεω αιι
εετ ΠΠ ειάΒσετειιε: φωσ ΜΒ α(ΙΜΠοι1επι ν!ττο Βιτοπτιιτ ι:εεωειι
τιιτϋ αιωτισ.ιτι ει:επεικτι τεὶῇεἱεπτεε ἰιι αὸἱιιπι Πτιιάιιτά ντ πιἱτιὶιε

πρτ:ιω,φιο: απο εειΙα: εοιπιπιὶἴεεετιιι· , ιιἰΙἰ ιιοοεΠΜ.ε ίιιο.άαιτ ΠΠ

νταιάιιω, ροϋφιειπι :ιερά άιιΜ, Η Με ίιιρρεωτ, Έιιετἱτ ἀἰΙἰ
8επτετ :ιΜιιτ:ι: ΙΜ ςιιἱρρε Με ω: Μπιίάο εἔιἱ:=νο.ροτο ΒκἱΙὲ Εφια
Ιἑἰτ , δι ρατἰετἱε τεᾶοτὶιιω ΙωιπιοτεἱΙύἱεἱτ. Πωσ ναωωω Μι ε.
_ι:αΡ.4.. ‹1ο ;ιτετιἑ σ:: ετιἔιτὶπο Μοτο ε1είμωρώ Ιοφιςπε Με, ει: Ικβπι

Μαι: Μ: Ικώσι «Μια , μισά ιἰΜὶαιΙΜ· βα·ώ·ιη παμε, ·υ&ί/8 .
σκεπή _/ἐ σο:πίπσπΜ· μή:: μγίΜϋ· , π” ίππστκα#οΜΜ.Μ

Ψάψ4! , "με σσΩΙΜΜσΜΙἰΜ£Δ ,ωρα . Μιπίπα αι4:Μι Μ· που·
Νέα” «Μέ Μακ μυ·ία::, αυτ: ἰπ Η: 2εδίο:·ία /αθ'α [ψύκτρα
ω2:ιωεω /αζία8ἰπωι , £ι8 άψΙιαιπ:. Ηπα παπι τιιεὶοτ€ω με
ίἱπιρΙὶι:ἰ τει·τό. ατακα ετο.ιιΜιτειτι, Η ίιισ.ε Με Ια ρ:ιττοε ττὶΒιιατιιι· , , π.

@ε ίοΙιιειέιιτ, ίειΙἰ πάΙρτΙΜπάαι1ι€εο ρειι·ίτοτ εκίίΗπιο; ειτςιιε ειόεὸ, Η
νίτι·ιιπι :και Β6ΗΠ ιιιιοσιικηιιε οοωρατετατ, επιιίιιε οίΤε Γαυιιὰἱιω
Γρεείεω·οο.τειιυε ώσαεω1 , ςιιειτοπιιε ρω πιώ ροτάοικρ1ιιετει·ο:σε
ἱΜίΕζπἔἱᾶἱΙἰ/,μιιειἴαΠεἱπ νίττο«Ξ.~ ζ.
Σ.
.
.
Τ

;

Μπακ.

"Σ86
ΒιΜτωττἱσ Ζ)αΪΜα .
Ή
κ
. Μειιιι·. Η. εοτρσταὸιιιε,ειιἰιιΠιιοὸιΠαικ-ιιιετ:ιΙΙ:ι, ειπε νἰταὶξιἔ
Πε εοΠἰηιιεἔὶιιτιτ , 8ώτετιιτιι ίτιἑείεειιτἰει εοτιετοίςιιιιτ,. :ιτειιιο ίοΙί
ὰιιιτιιτ , :ψ ἱιε τοιέρο:Πιιιε ριιτιτοτ όιπιε, τιιἰιιΪιιιοεὶἰ ίιιιιτ βια”
η” ίοΙιιιιιιτιιτ τιιιἰὸειπιε.Β ε”, δε έτι ε:8.Ιοεττι ε:α:οςιιιιιιτιιτ 3 ίεά
ιιοι·ι1ηιιείειιιιτ , σ.ιιτιιιοΗιτιιάιιιοιιι ιιεεὶρἱιιιιτ,ιιεςιιε ἱτετιιτιι εστι

αείειιιιτ, Με άιΒο.τε νιάε·ιιιιιτ (ςιιιιιιτιιιι:ι ω ιςιιι ρτοείειιτειιι. [κα
τιιιετέρ.τΒιττοτ) ειιιοὸἰΙΙα, ΪεἰΙἱαπ ιιιετειΙΙα, τιιιιΙτιιιιι ΙιειΒειιτ·Ει
· Πε απο τεττἐ`ι δεδιιΙρΙιιικ , αφή , παρε δρἰτἰτιἱιιιερτοϋξ ίμβ:ιέϊ:ι ;
Διι_ιιηιιε;ιιιοταΠιιιιι ω ιιιἰιιιιτὶΠὶιιιαε _ρειιτιοιιΙειε , ηιιαίἰ :ιάα&ιε ειιιιειε

άοιειιε ίοΙιιἰωτ, ιτιιι.ιιετειιιιιιοπι :ιά!ιιιε ειιιιιιιΕτ:ι Με -ρτἰιιεἱρἱο·
:πιο οοιιιροιιειιτίιιπι Ρετιιιι!Ηο , Γεώ ὶτιτρττιιπειιτἰὸιιε ιΒιιίειιΙιε :Έι
ωωτι1ω άιιιιιισοτιιιιιουειιτιιω ατηιιι:_ν;ιΙΞάο_,- ηιιιιιιιιιιεΙαιτο, ἐπι
Ρετιι οιτιιιἰει-εοιιιιτιιἴεειιτοει· ιτιεειξημε , ιιιιομς1 ω” θεά ραΠιι: ·, ετ
τετιιιιιιιτοε ,· :ιτᾶἱἰιε·τεΙἱ€ιιι:ι ρτιι:ιειρία;εοαιρ1ε&ατιτυω ;ιιιι;βιιιάιιαι,
8.υι:·ωΙται ττιοΠ6·ικιεραΠιιττι είΒςιιιητ, Βάεὸ`ικτ_Ρ:ιττἰειΔΙ.εῖιτιιτιἰιε Βε

ςιιιίὶιιθ τοιιιρεθειεξ ιο· ἴ:οι·ἰ:ίπι, ριιιτήαοιιιακα £ωιε Γορ;ι.τειιιιΙΞ;ι
_ ειιιειιιιτ .(ντοΕιίεΒιιαι·οείΕ Πι αιεεωω ·ίετά·, £μι:11ιόο ιΠιιά :ιεΠιιι‹:
·ἰΒιιἑτιιιιι δε πιοΙΙε ίαΒτοτιιιιι·ιιιιιι.ΙΙειε Πιρετ ιΠωι ειιιιώτιιι) τεεεάειι
2Πιιιε νετὸ ΓειιΠιιιι.ι8ιιΞειιΠε ιιινΙΙι·ιιιά οοιιεερτἱε8 άοιιιιιιιισεΙΤ.ιτ €Χ
πωΙατιι ιιιιριεΙϊα :ι8ιωτιο , ιιιφιε 86 ιιετιιιειιιι= άιιι·ιτιεπι ιεςΙιε πιο

ταεΙΙιιι1ι εοιιιΡαέὲὶοιιεΡ2ιτἰιιιιι3 @Μπι Ε1Ιοε ροωΠιιιιιιιι ι:οΙιει·εϊειιιιτ
@τα Γι: , δε πωΜι0έ2ΡΡ1°ά18ΩάθΠΕ88£011τἱ1111ατιΕι11° . Ατ ιιοιι Μετα

:ίαΧΙεεοιιιιιιιιιιΞωπιαιόιτ, ἰιιηιιιΒιιε`τετιε ίυρετ8.τ, ιιαιιιε τεττι :ιι·4
δτἰε νιιιοιι1ίε έξι.Ιέέι·ειιιιιι εοετοιιηιτιιιιάρ.ψ εοΠιΒιιι·ιτιιτ : Ρι·ςιΡτοτα1
άιιπι @Με ιιι Μαι Γ:ιειιιτ,ρεττεε ιΙΙοτιιιιι_όιίΤο!ιιιτ Ρετιιιάε ἔετὲ, ;ιτ9ιιε
ι:ιιιμ1ιΒιιυιιι εοιιιΒιιτιι:ιω, `ἐιἑίὶηιιοὸ€κ Πιι:ιε ΟειΙΧ εκ @Με βίιιίε

υ:Πιιςιιέτιιη ιι€Πίό36ιιίΤο(Μάεπι ,:-ίιιιιοτιιιιι ειιιετοιιι Ιω κωφ
ώσετερωι:ειάτ·, παπι &.ιΒιιοπιειιι€ιτ νάκτιιιοπιτἰοι·οιτι,‹ιιιὰιιι
ινιἐἰιιίΞιιιαοιιι ειΒεκιιιτ1Ι8ιια,ηιιφτω τεχτιιτειὶιιἰἱτιειιἰοτ ΜΕ, ειιι:ιτιι

·ίπιιοτιιπιΝΑΠειιιο.ϊάπιετι [ειπα Ητιιιει·ε Ροίξιιιιτι Ιιψα_βι': κακα Ζισ
·ραΣ:Ρ,υ·ΐωπϋα: , π:: ΠΙἰΖε2, Φ·βιαι: . ω ΑΞΜοπεΙοεΙΒι. 4. Μπεστ.
Γιιιι€ιιιι.:. αφ. 3. αιμι νιιΙάὲ ιιΒιιιιε.είΕ ίσ.ιιιε,ηιιιΒιιε· νὶττοτιιιιι ορίθεεε
ντιιιιτιιιτ, ιτΙΙ-ειιιιιι εΙΒιισ&ΙιιοΜιιε.

' ω.

. .

· ι

. 7θι·:ιό. Π.ειιΙτατεπι·ιΙΙειιιι Ηειιι€ίσειιόι., :ιτςιιε ἰτοτιιιιι οοιιοτεί-α·τι

ώ Φ σε ίειΕΒιι: οι·ιτιάοι:ετψίει νἱττἱιιιιτιιτει , ειιιιιτιάο Μ Ρετ Π: εί

^ιιοι·εε Μποστ ἰιι νιΞετιιιιι μ αδ επτει:ι Επι1ιίο, ςιι6·ιιιιι€ιείαΙε@Βικι
τΙ::ιιτ; :ιΡτἱίΙὶιιιιιιιι οιιιπιτΙΐε ειιια·εττι $οάιιη ι· ειιι6ιτι νοεατιτ Αι·ειΒεε

' ΚΜ , οι εοιτιΒιιίιζὶ ΙιειΒὲ (ΜΗ , φαω ν21:ιιτιιιιΚ€€ιιι·οτα>ωει·Β

·· κ

4 . -!

ήπιε.

-=ι·ΠΑ-Ὰ

`
`

ήπιε ιιια8πέ εοΡἱ:ι ΡτοΐεττΒε
,ο οιιοπώιιπο.
Οίάιεύδιο: .ειιρετιεπιιιι
τείι::ιειιτ πιο»
Ιππεοπιπ·ι: εκ οπο εἰπειε Η πιώ ΜεπιεάιικετΙτ :ιΒτιιίιι αφή ιτι:ιεε-,

πω, :πιτ ἰπ Ιππιιιιιιπ εΧεοέὶο, (μισά ιεΙιειιιιιπι ίιιοΠάιτ,ιτιιερειιπι ώ..
φειπειιπι ειιτειπ Μιε πι παπά Με ( ντιίιιιιιιιι ΑπεΙινΙΙιάει πωοιπ
(Πε τείετεπό:ι Πε, ποπ εΙιίριιτο) άειιτεΙιεπάιιτιιτ:, 2.τειιιπεπτο είι,ειιιοά
Ρο.ίιοτεε ὶπορἱἐὶ Μἱε ΜΒοπιπτεε αυτι 5ωι εκροίιεεπι επΠεε:ιπτ , ειτ-`

πω: ὶπ ΡιιΙιιετειιι εοπττἰτεπι Μιε Ιοεο :ιεΗιΠιειιτ .
Β:ιπά. `Ιπ ειπετιοιιε Μεπι ἰπεΙΤε νε1ιρίι Β:ιτοειτι τποπτιιιπι ἱπεοΙοε
:φαει διπειε πὸτιιπτ , εΙε πωπω :ιο Αιιτ!ιοτε ειπα) δετἰρτιιιπ τείεττ
ΑτΙειε διπιειιε ρ:ι8. ι ; ιι πι ΧΙν·Ρεοιιίπειό. απειεΙιειι ,Απο παΜεω
&σ2°ὐα%ί,]ἔιἰ#ΜΡ|ἰσ8:,4σ Π6/Ε6°θ εαπ:: ; βι|ε ο·ω·επ2, ω” Ια·ο βθΙ'θιθ

Κίνα· ΜΜΜ Μπεν:: πινω» . Απ ·σ.ιιτεπι ειπειεε εάιιΙπε εοπιπιιΓεεειπτ , επ νετὸ ΗΙοε επεοειιι:ιπτ , νε Μία Με εφε. :ιό ρει·ειπάοε
απο , ιπεεττιιπι ώ; θεά επιπι Ροτείὶ , νε εἰπετεε ΠΠ ιπίπε.ιιεε ποπ

Πτι: , παμε είΙιοπιτπ ίιιιιοτειτι εοτι·ιιτπΡ:ιππ εμπά 2 Η ειπετειπ εςὶεπι
ποπ ι·είριιιιπτ τειπειιιιιπι τπεόιαιιπειιτιιπι9 ειιπι δε ειπτιιιιιιε Βοιω
πιε ειπετεπι ἱπ Ροτιι :ιΙΤιιιπετε , νιί:ι ίιιεπε τεε πιίπιτπε ε.Βΐιιτά:ι , τε-·
Πε ΡΕπιο 11ο. 36. ε:ιρ. η. , νΒἰε!ε Ι8πιε πιεὁὶεἰιιἰε Ιοεμιεπε :πιτ ,. .
Απ' σοπιιιιζ/ἔι °υά6°7:2 , πωωπ:ψ , ει: Μ. ?απο σιππου· οἱ? , @ή:·

απο ποτά: ΗΜ πω· , Π:: είπί:ο/!, ίηπί:,/οι·ι”: ἰπιἰε Μίκι επω
Ιπ.σωπί: Μπι: σπάει”, α; ἰίσσ: ιιΜει·ε, 8Μάα2υπε: , :να άε!π_β·
"ω, Με ΜΜΜ ροποπε. Μ.επιιπι ετιειιπ ιὶΜἱιαΙ‹Ιο εεπτιιτ. ι.πιι.
π. ττειάιιιιττι, ν:1εε8Ν.1Πι νπειιΙ:ιε ει: ρτὶοτἱΒιιε ρεάιοιιε ιιοίιτειά:ιε ο

ετειπετε.ε, δειιιίιιΒτιΙιίΠπιιιπι ριιΙιιει·επι τεάε.επιε, Με πιιττἰεἰΒιιἐ.

:ιιιιεςει·ε, παιπ εΧΙιὶΒεεπτιιτὶπιιιίειιΙο, νιπο,νεΙΙίςποτειιΙι0 ὶἀ0·
πω .. Εκ οιιιοπε1ιοπετιτειιπ:ιΕπιιιΒιιε πωπω επιπίΠατπ εΙΤε.ι;ει·ε
πω) ν: :ιοίηιιε 1πεοιππιοπο πιω ΡοΠῖπτ εππιειΒο,ειιι: Ροι:ιι:ε!ιοι

πι; ειπει·εε Ππτ ἱπεΡτἱ ..
1
πω. Νοπ οτιιπιιιπιιντἰςιιε ειιιετιιπι ε:ιάεπι είΕτε.τιο ; ρω Νατα
πὶ Ιὶοιιὶἀεπι εοτροπε , οιιοὰεοτποιιίὶιιτπἰπεἱπετεε Με, εΙιειεΡε:
πε, ειτειιιε απο. νιε_εΠ·ὶειεπάι , ειιιπ ποπεἱιιἴἀεπι. εεπεπε.Ππε ΐ:ιΙε5,_

ει: εμποιιε άιιιει·ίεε πατατα εοιπροπιιπτιιτ: ιπιππετΙΒιιε ειιιτειπροτιβ
Ηιπε. εΒϊεε.ειτ:ιε ΜιττΠιιιεπόει νΜετιιπ οιι:ιπάοοιιιάειτι εοπίὶετ απ»

8ο ει: εὶπετἰΕιιιε Με τεΠάιιεπι Ηεπτετιν.πι , νε ΡΙπτιπιιιιπ,ιππιπιιιιιι,.
›
δε ρ:ιπιπι ντἰΙειπ ι οιιιιτποιιειπιποπ ΐεπιρει· οπιπεε οπιπιπο ρειττἰειι

Με Μιπ:ειτα_εΧει·επεπτιιτ , νε τεπι:ιπεειτ τεττε ρτοι·Γιιε . Ηπεει·σ.. , δε
οιππιε εκιιετε;5εΠε. @ειτε ειπετεε :ψαρι μια ΙιειΒεπι: τεττοεειάιππ
@οι , οιΙπιπιπιιε, εμε ιετιιπάιτιιτ Μιε νιεοι, οιι:ιππιιιΕΠιοει·ιιπ.
-
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Βἰ]ευ·τα2ἰο Βαϋπα

ίεεταη αιεαΞΜαοα Μπάκα ρεαἰταε νἰ Ξεταε ααα-ααα Μία ραπ·

άβ2,3 (1α967ό:Ραε πιἱίὶατα εοαίαταοΒο.ατ. φαω εαιε·τεε :Φαιά
Βια Με” ειάεὸ , ντ ρειττοε ίαΙραατοοε Μέ οπιαεε εΒὶετὶατ, παμε

'

ων!Γο ποια Μα τεΙἰηαἰ ἰααἔααται· ειπα τεττἔὶ, εαἰ εοταττιἱΓεεα
μα, ία!:ιΒ αἱ ΕιεἰΙὲ ίοραταΒἰΙεε ίῖατ, εκ ΙιἱεΒεἰΙἱαε Ιἱκἰαὶααι εσπ

Βείτατ ιιΠαΒ παώ, ααεβιΙεἰταΒαἰτατ, ετΞεαιΙὶΈτὶΒἰἀα Πααιαιια·
ιαε αιαΙτο ρΙαε εαττειαατωἰε, δίσ.··ταεαε ίαι·:ι·Ιτ, πατα @παώ ααα:
αααε'ἱ ΡεαετταατὶΒαε εἰαοτοοε ραΙαιΠ:αΙοε παπα: ραττἱεαΙε (ΜΒΜ
ναἰααται·, δε ία:αταταΡἰαατραττἰεαΙαεἴαΙἰααε , αμεα ίτἰ8ἰάεαοα
Ροταἰίἴετἰαἀε ααεΙΙε:ιτ, ίαΙτεια παπι Βιταὶ τοπαροτε . ΗΙα‹: ρΙιιτἱ
ππααιἰατοτείὶ ω Έσω ώαει·εε ὸὶα ταειαΠΠο, ααο ακ·Παε αοαὶ ἰ8αἱε
αιΙο;·ε εκοοεια:ιατατ, 8είειΙεε αΕοταια ρτἰαεἰρἰοϊαπι εοαίοττὶο ρή
αεαϊατ , ν: ίαάΙΙαε :ιέΐιιίεε :αμα ἱααἔαιπατ; ειΙἰοααἰα οικα·ατΞΒαε
_τἱαο;ἰΒαε (καθ ίοττἐ εκὶαεεατἐ :ιΙΞηαοἰΒαε εειΙαιαειταατ Ιατετο.ιακ
ίοταειο:α τεΠααΞ Η:ιατ ) ρ:ιτίαα εΒῖεω: ΙὶΧἱαἱιιτα ρειι·ατατ, ειπα
©ΧΞεαιε τπατατα ΜΒ ραττἰεαΙιτ ίο!αεατατ : εοαττ:ι νετὸ εκ εἰ
αΦιδε ρτοΒἑ εκεο&ο ΡΙατἰπιαα1 Μα Ιοα8έ παιιεετατἱοαο :ιατ
0ΒαΙΙΜοαε εάαεἱτα: , Μαοςαε ναΙ‹ὶὲ 2£τ€ΙὶΧὶαὶα1α ρατατατ.·
Μ:ιαα·. ΗαπιοτεαςαεοίαΙοιαίοΧαΞ αοτὶΙΙἰπιιαα ώ, Ι1ααεααεΐο
Ιαταπι α!αά εΧεἰτιετἰΒα3 . Η (μπω νΙία$ Μ: οβίοταεΐίΐο οΙΙαι.Ααγ
Πε εοεεαε Κα Ξ8γΡτἱ8Ρ11ὸΗ€1°0ὁοταϊτΠὶΒ.:.,φ1ἱ , δε.Ιαιοο ειπα
:ΜΒΜ ΖΕτΜωραια :Μπα αοατιτατε αι Ξ.8γρταιτι , .ίαεε'ὶ Π: απ
ΡιιΙαΙἱτὶα ρτοι·Εραα , & ααἰπηαα8ἰατα :ιααοε ) ααιιαάΙα 5:ιΒιιοαε·

ΖΕεγρτααι οΙπἰααἰτ ) ΙιαΒἰτααὶτ ΙαίαΙ:ιτα είπατε αμε· Ιπωπωα8
£ώ‹Ί . Να» π: μή” ιΈ8χρ:ίο,·πω ίαβι:αΐΙασίόσφυπαπ:/πι
σκοπ2Δικι , ά υποκάαθα: , α: σ!ωπ :ΈκΜορε Μ/ἐ κάνω :Μια σέπια

πανι _|οι·πε: : εαὶ ΙαίαΙα: :πατησα εΠ;ΕΙΒο , άεεετα οαιαἰαο ίὶαἀὶο

παπι >αια8αἰταὸἰαἰε. νοΙαἱτ ΓεἱΙὶεετ ραΙαίὶτἱε ίοΙἰ νἱτἰαι:α ρατ8:1τε,
:καιω ταΠατεαι ίταζςὶἰετειαι τεάάι:τε; ςαοτα:ιάαιοαιιτα απατα ίαΙτατ
Παω, :ιατ Ρἰίεἰβαε αΐρετίαε Ιιαταοτἰ ίαραΠαο ειὸὶαττετ , Ματα
φ1ε αττεαιαιαε ἰα ν:ιροι·οια ΓεαΠαι αΒαο £οΒἱτ: , σ.ιααε τ:ιαοαο '

επιασε :ιατ Ρἰίο€ε εκἰἰ€εειτοε ὰ ραττεεΠαε ἱιτατιιια€ε τεά·όϊτ·; Μ.
ρατὶτοι· εἰαειαπι ω νΙἱΒὶαοΠ ααα ίαρετααεααεαιτι Ι1αι11οτεπ1
θαίοΙαοΒ:ιτ , αττμιο :ιάςΙΙτα Ποσα εαιετατα «πια ὶιτὡαεΒατιιπ -

Πααιοτα.

· Ωω. ΟβωίαεαιιαΕ·:τω, ααεεαιειΒαα οι Ρο.ττε ΙὶετὶΙεε ί-αατ5 π10-.
6ς:οπο ΜΒ νία ἰατοαἀἰιικατὶε ίωοααάαε εααίἰίΐο αοα·-ίοαιεΙ :ιαάμ

Βαδε-οκ Ι,α2αίαο Ι.εαααο ίετΞΕΙἱ: ΜὶΖΗΦΙ5`ΪΥἰ€α1οταΒ.εΘΜ.:.ααώ6α
@ετα ·

.θε'δὶπεεἰὑο.τ.
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ΩετἱΪεε ε8τοε, δη0Ιιιε :κενο ρ:ιΙιιΚι·εε εε νΙἱεἱτιοίοε ΜΒ εοιιίρει·
. 1Μετο.εεε ἰεᾶοείιιἰ1ΐε, ία1ε_νωεΠεεε Ιιιιιτιοι·εω πιἰπιἱιιπι ίἰιιε ὶιι

:ιετΞ.ε, Με ἰιι εοεροεΕΒιι.ε,εΒίνωεπεε.

' _

`

Παω. 8εεΙ ηυωεο Με οριιε ΕιιἰΙΤεε , νε ορίωιιπι εοεροεἰε ΜΗ.,
ειπε Μ 8τειεὶΙὶεειεεπι :ιεΙάιιεεεεε άιιοτιιτΜΙΙοτιιω , εποε εκ ΝἰεοΙ:ισ

Νεειιιάτο ὸεΓετἰΒΙε Ιω ΒἰοΙεπιιε Π!. ΕυεΙιΜά. Ατιο.εοττι. ΗΜ. εειρ.4..
Με Βοηθά. ΜεεΠε. ΜΜΜ ΕΙΜχρτ ,1ιηιιἰε ,Φ· ΒαΜί ξ[ωαεΙ Ικόνιο
›·απ: ανευ:: πω: 8,·ωδ: , κα, απ» βα,·επτ επέΐί εσωαηή: [πω

› Με, ό·ιιεκπίύα: εοπείεπί: , :Με πω!Μί Με:: ροπιεπίπε Με" :σε

η·σΜϊ·ε :ασκοπα 00π2Μ8επώ: εεε Ρτειτιεἱίεὶ ἰΙΙἰιιε ΕτΙιεεεἰἰ ,ειιἰιιε

ε;κΙο.ιιεε οι ΕρὶεαρΙιἰο ( ειιιο‹ὶ ΒιιεΙειεί ἱτιιιετιἰεἱ εείεειειιε (Στιιίϊιω Μ,
Ατιπ:ιΙ. δικα. Ρετ. 3. 1ει›.Π. εειρ.ι 1.) εοτιίὶειε 2εμι:ΐΙΤε ροπάι1ε
Κ:: εειιεειιετἰοτυττι , Με είε νιιεὶατιιπι 96οο, Πιιε ΙἱΒεατιιπι

Ιωπκωεεεω οᾶὶτιἔειιεειειιπι , ετΠιιιε1ε ὶπ ΠειδιιΙ:ιε ΙὶΒτ:ιε ντι
Εϋ8 Μ..
θειά. 8ιιἱ, Πε ριιττείεεεεε, ιιτιἰ·ιιιιιιιπἰρ$ῖιω ρεο-Γ:ιΙειειταπι εΙΐε

· εἰἱεεΒειε (ΣΗεγΠρριιε αρκά Πεεεοπεπι ε!ε Ν:ιε. Ιι1Με, εποε εσω
π1εωοτέίΙΙ, ποπ ειΠεπι ίεΙἰε επετε,Ι:ιω, ειιιὲιει πε ριιετείεεεεπε,
εΧΙιἱΒιιὶΙΙε νἰὰετιιτ επὶττκι. (Σοεεετίιιπ :αἱ ίεπεειιπά!εαεεκτι ω ρΙιιτί
:παπι ν:ιΙεε. $εἱο εςιιἰἀεπι , Τνταποοτιιω εεἀὶΒιω Μο εεςιιαεἰε ,

:ιτειιω »πωπω νεεετἰΒιιε Με εοπίρετί:ιω , δε εΙείει·ιι6ε:ιπι εε ΑΜ

πιεΙεεΙι ντΒεω $ὶεΙιἰωοτιι1τιΙιιὸὶε.9.4;. Με α:β! έκ εΞ άψω·8ει·ε:,
εἀεΧεἰιιιὅιιεπἀεω εοι·ιιπι ιιιεπιοεἰαπη ςιιειίἱ ίει1ἰε πιιτηιιατιι πειτε.
(εειιεἱε ίὶεεἱΙΙεειεεω ὶῇεἱπιρτεεεεεπειιε. παταω. Κα ειἐπιἰει ΜΙΒ εο

ρἰε. εεἰιιτἱε εεεπύπ:ι , νε εειιιιετι Η ἰΙΙε @Με εοπετιι:'ε ωμά. άΠιιειιε ,
:που πιοὰὸ Ηετ!Ιεεεεεπ1_ποΜΜετ:ιε, Μ! ίοεειιοεΕεο.εεω πιεΧὶτι1ε

εοκιεἱΙἰεε. 5ἱε ει Ρε.!τωϊ ίειΙΓιικιπ ΓαΙιιεπ ὸἱΙἱεἰΙ-ετἰρίἱεΡΙἰιεἰω ΕΒ. ι ε,
ε:ιρ. 4. :Λώ νε, ?θέ παπά ΜΙε, [Μακ α_/Ρ:›·έσπΩ , ,Με πάείύω,
_β·ά μπώ Ιοπ8ἰΒ.σ; εειιεεπεεε ιιὶπιὶειιπι, πε ιιὰτεεἰἱεεε νεπὶειε ΓεΙ,ιιἰίἱ
φαση Μαιο: εΙείει·εε. @τα ρ:ιεξτετ ίειΙίο ίοΙο 8ειυόεπεεε, Η ρία
ιιὶείειιεειε , νΒεεἰοεεω ρτοι.ιετιενιιτι ίει·ιωε, ὶπιιτιὸ εχυἰΒιιίἀεττιίε:

@Πειτε εΠε ειιιάΜ οΙἰιιεεἰ Γοεεατιώεειεεπι εκεὶπιιιΙετε εάὸὶεοίἱει

ΒιιΠε ΡΙετιεἰε ετἰειιεε ιιιοἀἰοΗ ΓεΙἰε , @εμε ει!ΈυΙ-5 αφή ΐειΙΙΒ,ειιω
εετο @Πἰἔειπεκ εκατο , δε ρΙιιιιἰἐὶ εφέ ΜεπεΜεπι ἰειΓΡεεΓο .
Νοε @τα τιιλταπάιππ ω: εὶτιετἱΒιιε ΡἰτιἔιιεΓεετε· ει8ι·οε , με,
, Με εικιεειεπι ίεΙεπι ΓοΙιιετιεὶβιιε , ;τηιιε Με εΙεε:ιε ΠτιΒιιετ1
τ1Ι›ιιε.

Μεινε Μπεν.: νἱἀεΙ1εεε ΜΕ: εεΙοεδε :εστω-εε εκφι1Μϋ5 Με
ΕΒΕ

296,
Βω?τΜ2ίσ Όεσΐπισ
Φ
,
@ΙΕ εεΙειε,_ νπἰεπὁαἴςιιε αυτι Βιιιποτεεοετει·ειε ρατεϊευΙ:ιε; ςιιἱβιιε
ρ[επτει :ιΙεκιά:ι Μ; ειπε ΡτοΡτετε:1. πιεΙἰετε ίιιεεε. €Βμηάεω ε!»
&μπι ρεσεΒετ νΒετἰοτεττι: εΙυεπι:ιάτηοάιιτςι δε:ιπιπ1:ψειεν 66ο ἐπι
ΙειιάειὸἰΙεω εΙινΙιιαι ΓιιΒε.6ϊο ία8ἰιιειτιειιτ κ ΙΤΙεευε :ιΙὶιιτιόε οτἱτί μι;

το , ε1ιι6ά ἔοΙΪἱοπἰΒιιε Πε τεττει Ε:εειμπάιοτ, τιιίἰφιἱε ίειΙεεεΧτὶιπι:ιε θε
εἱεἰ γεὸϋεετετιτεει Πι ε:ιεοπαετΠοτιε ταὸἱεἰΒιιε Ρ1εωωωω· ΡτοΡΙιΞε
ε.άιτιοιιειπιιτ; ντ νεό. ειπε Πατηστε τεΙἰςιι:ιτ Ρ:ιτείειιΙα εΧτἰιτιιιΙατ:ιε

ίεεἰΙἱἱιε ἴεταὸἱεωτι ττιεατἰΒιιε ἱτιίἱτιιιει1τ . Πο; νετὸ ΡοτἱΙΙἰττιἱιπι με
Π:ιτιτ Ρ111ιιΠ2 άΙΙιιετιτεε εοι1ΓΡετΪιιττι εἰιιετειπ , ειιὶιιε Μαη ίεειιπι ἀε
ηεΙιειπεε τεττέιω ρεπετι·ωπ. ΝὶΗἱΙάεετειΙιο πιετἱτσε Ιει1ὁἰε-νἰτεὶΙἱο

ειιτιετιτἱ Μ; ι. θεο1°8. διερε ετἰεπι ΙΙετἱΙεε ἰιιεειιάετε ρτοίιι1τ ει8τοε ,,
Ατςιιε Ιειιειτι ίὶὶΡυΙαττι ετεΡἰτατιτἱΒιιε ντετε Ηειτιιτιιἱε; '
Βἱιιεἰτιάε οεειιΙτε.ε νὶτεε δε ρ:ιΒιιΙα τεττ:ε
Ρἱιιἔιιἱε. εοιιεἱρὶιιιιτ; Πιιε ΠΠε οιτπιε Ρετ @και

Εκεοςυἰτιιι·νἰτὶιιω , παμε εΧίιιάειτ ἱιιιιτἰΗε Ι1ιπποτ :
δεσ ΡΙιπεε εε.Ιοτ ἰΠε νἰιιε , δ: εοεε:ι τεΙ:ικετ
δρἰτιιωετιτ:ι, ασοεε νετιΞ:ιτ ςιιῖιΓιιεειιεὶτι ΙιετΒ:ιε;

5ει:.άιιω.τ ιτιιιἔἰε, ὰ νειι:ιε ειΙττΞτιΒΙτ Μιιητεε,
Νε τετιιιεε ρΙιιιιὶ:ε, τειρἱάἱ-ιιε ροτειιτὶει δοΙἱε
Αετἰοτ,ειιτ Βοτεεε ρετιετταΒἰΙε Γτἰ8ιιε ειάιιι·ετ .
Ριιεεἰριιετη τσιπ1ετι ἴεεειιτιάἰτετἰε εειιίο.πι εἱιιετἰΒιιε εκ εοπ1Βιιίὶἑ ΠΙ
ΕιιΙ:3. τεΙἰἀἱε εἀἴετἱΒεπἀαττι εΠεετεπη ειιιἱεφιἱά ετ1ἰπι ΜΒ ἰιι ίἰἰρυΙἐ
εάιιέϊτιπι εΠ: ε:: 28το , ἰτι εΙυίεΙεπι Πουπι τεεἰἀἱτ , ΡΙιιιιἰἐ ἱΙΙιιπι εκ

εἰτιετὶΒυε_ἰτει·ιιπι εΧτταΙιεητε _ Ετ Ειπε Μα εοτιθτωετο. νΜεπτιιτ ε::
ῆε, φα ΙιειΒετ ΟΜΙάτεν ὶιι ΗΠΙοι·. Νεκ. ΑτιἔΙἰ:ε με. 185νΜ ‹Ιε
Ρτοιιἱτιεἱ:ι ΟοτιιννεΙΙὶ;ε ἱοφιἰτιιτ; ο.Ιτ ειιὶπι 1 Μειιίε Μαἰο ειἔτἱεοΙειε

ό.ετηετωπ οπιι1εε Ι1ετε:ιε ὶι1 ει€τίε τιειτο.ε , ἱπ εΙιιἰΒιιε ίεπιετι τετι1 Βιοε
τε εοΒἱτειτιτ: ἀὶΓΡοτιυιιτ άεπιείΒιε Πι ὲτιοιπὶειιΙοε , νε εἰεὸ ὲι νειπἰε &
δοΙε Πεεειπιιτ Ξ. Πεεω::ιε ἰτι εὶπετεε τεεϋ8ιιτιτ , δε απο ίεΒιιΙο πιει

;ὶιιο ( Ρει8.37. τιοτειτἱπεο!ειε οΒίετιώΠε ΐειΒιιΙιιω ιτιετἰτιιιτιι πιιιΙτο
πηειεἱε εοπάιιεετε ε.ε1ίοεεμπάεπάιιω εει·ιπη ρτοΡτετ ειὸἱιιρἔΙειττι ία!
ίεάιοεπι 1 ςιιιὶπι ίειΒιιΙαπι εκ·τεττἔιε δε ίεττὶΙἰιιε ειά!ιικ· ίαΒιιΙιιιτι ,

εμιοάποτιεἰται Πτοτε. πιω” ἴεά οι ρτοίωιάΜτε ἱρίῖιιε εκει·ειΜ
μα) ωἰίεετιτ:- Μἰκτιι;ειπι Μ.τιε Ρεωὸ ποτε €τειιιοτυπι ἰτιἰεέὶὶοπετιι
εεςτἱε ίτιίρετ8υτιτ . Μ1τειΒἰΙὶτετ Με εειΙεέ';ιεετε @Με το.άίεεε Μπακι
τε ,Δ νε εοριοΙἰἱιε ρτοάιιεατμη Ιπετιε_νετὸ ειτ1ετιιιπ & ΓιιΒιιΙΙ ωσ.τιιιι

φἱΧτιιτειττι_:ιἀεὸ ίοεειωάειτε τεττεπι , ντ Η Ισ πἱπιἱεϊ εοΡἱέὶ` :ιΓΡετἔ:ι- ν

ω: ε νιπέειιιπ_ Βιιπιεπτο ὶιιετεὰἱΒἱΙΞε ΙιετΒεπιιω ιιιιτπετιι$__ΠπιιιΙ ει;
:1ετα

_

τι». θτπε7τττα.τ ,

>-

. ν

τ
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@ο ειι:ιτεετιιη Με ε:ιιιιετι οτιίετιιειτι , νΒι ἱιι τ:ι·Ιττετ ὸἰΪροἴἰτο εδώ
«άτιΡΙεΧ Βιετο. Μπιτ: ττιεΙΙιε, καιει ειιιιττειιι Γτιιιιτειιτι,- εΙτετε Μετά,
θεια Ρετ ίεΕιτεττι :πιεσε ιι€τιιττι τίτιιττι.1ιιαιΙτιτττι τεΙιτιςιτι -. Ητεε Με .
δώ 8ε·°νἰτιΒιιε ιιτιοςιιε τωτττω ετιιετε εοΙιτἰΙὶατιιτ ; Η °ετιιιτι

ίετττΙεε·ιιοιιΤιιετττιι: , εατυπι τειάισιΒιιε ειιιετεττι εεττ ιιεετο[ιιβε
ετιιττι πρρσιιετιόιιιτι,
δε ·οΒΙτιι:ιιιτιιτ,
τὶοεετἙΙὶιιἱιπ
Πω
.τα .ν1ϊτ. - ¦ ' 9ιτού8επΈΗ1°)
_
- ΒΞτιὸ.Εῷἰτιει·ιιιτι ιτἱιιι αἱ Γοεειιτιόατιάιτττι ΜΜΜ ττιεικτττιε τοπι
ιιιετιάετ ΙτιίιιΙ:ι Μιιτετἰεὶτι ΑτΙ:ιτιττεο Όεεειτιο :ιτιτε Ροττιι1·ιετεε Πω,

προ: ττιτετιτιιίβ ιιεαιεεετειιε ετ τι Ι:11·ιιιι: ) δ; Γιιρεττοττε· Βεει:Ιτ ἀεεἰιιιἰ
ίεκττ8.ιιτιο νἰεείἱττιο τερεττα ἰπἐεησωεπ επεφτε, ΦΜΑ, ,ευΜπι :Με
@Με σει·πρινεπ:, πτσΙεπἱἔὶ αὐτιπέαύα2 . ΙΙαμειΖπε/ἱιὐτἰἰΙοβρσΜ
ωσεί.: τεπωφ ίπα·υπίΙιωτ ]ευ·ι«Μ › τητα· ἀαΙἰοπε τιιἰτατισ 'τω,

τη: Με [ΜΜΕ ΖηαΪό :Μπάστα ε.κεφιψ _β22ϋΜ ι ·υε πω?
ῖἱςιῆἰτἰπεἐψτ επί: τα _/ε.καες/ΐωτΜι .;/›·π8ε:22 =9ῇτ1ιἰ:ιἈἰἰε42Δ” παζ
ΐϋά,,.ϊκ. .

.

η

-

Σ

.η

α.: ϊ

-

_

-

'

Μ:τιιιτ. $οιΙΠιιτε, & Νιττο ρτεεειριιε, ἔοεειιτιὸὶεειτἱε ρτετοεατιιιε
εοτιιιετιιτι ὶάεοςιιεΝὶΙιιέαωιτἰτ _/τιτ2αει· Σι ΡΙὶιιὶο ΙιΒ.14..τερ. ω.
ετατωτιτ, τιιιΜεΞμε πειτε. Νιττιιττιεοτιττιιεετ, επειτα: σε Με

εισαι Ξ,τιγρτι:ιε ιιτιιι1ιετεε εὰεὸ Έοεειιτιάιε Πειτε ,- πΓερεειιοε μπω
ιντιΞεο νεετ68ετετε άίεειτιτιιτ.: Ρι·ορεετε:31 τ ΡεοΙετιι:ειιε εο8τιοτιιετιτο
ΡΙιτΙ:ιάεΙΡΙιτιι9ΓεειιιιεΙιιε 2Ε.8γρτι Κατ απο, τείὶεΡοΙγΒἰο 3 Πίεση
Βετετιἱεεττι ΑιιεΙοετιο.5γττε Βε8ινιτοτειιτι ι1ετϋΠετ·, ΜΗ φωτο ,

ιιιι:ι.τιιίοΙειιτι Βττιετετ, εὶττιιίἰτ. Νεειιιε «Με [ιιΒείΤε ετιιιίτιττι Ριτ
ιτατιάι1ττιτεΠ ,ι ειιτΝἱΙιιε σπιτι ΖΕ8γρτιιττι σε1ξεεε οΙιτιιτεττι ορΡΙετεπι‹
ειπε τετιιιετττ,,τ ιτιοΠιτοε δε οτιιτ τιτιο.τοε 418108 τω ίετετιιιιιιτι τεΙιτηιιετιε
τεΙετιεττττιιιτε ἰεττὶΙιεετὶείρειιιἑἰεεὶατ: Με 8ε-ἰ ΙἰεΪετιιἰιιΞΒμε_ ττειλε
Με τιιττιιττι εετιίετιιτ, τιοιιίοΙτιττι ντΙε8τιττιὶτι:1ἔιειιἐ:‹:ο‹1ιιτιτιτιιτ5 Η
ετιτε Γατιοτιειιι ιιἰττιιιτι ειιτιιΙσετειιτιιτιε πατε εοιτιττιττΙ:ειειιτ , τ νετἰιττι
ετιειττι τα! ντιετἰοτετιι ι:ιτοιιειιτιιιιτι , Η ι1ἱττοἴειτιἱτιάἱτιιΒυ2ι1τπϊ;£ιιΜ

ίετιρίετιτ νιτ8ιΠιιεΙιτι.:τ. θεοτ8. δευτἰπα ·υϊάί εςτιίέεω ππι!:στ Με
·άίωσ·ε βι·επτέε,ιΕ: Μπιαβειίτι.τ ,· ότι πιέτ2μ·π/απάει·ε σωπιτεἔἔ ε'

ΝεοειιρεττειιτΜΜττε&ςηοΙΗΜ πιιιττοΙΙεδτετιι εε πτωτικ
ιιιοάεΒιιετιτετιΜτιπετιι ιιτττοιτιιίτιιιετιιιιι:> παμε· @το εστεοθ:τιττι-ι
άοτιεε @Με ἑΡατε έτι νεροτειιι.εΒιβετε Τροτιτε ίιιέὶ Έτίδείεετε ρετιιιέ>
ιίει·ιιτιτ ι πατώ τεΗιφόεφιέτωπεπεεεε τιι·ίάποί·Ξιτιτιε.εεττοε εοιτι+
-ττιιίετιιιιε ε τείτειιιι;ιι ετιὶιτι 1ιοτηιιέιειττιτειιτιοΜσεΜωοε ίτιιάιιτι εοΙιεεε

τω. ετπωωτιω; Αιιτιεέτηιιιι!επίειι;ειιττά; σ.ά$οετ:ιτιιΔατιάοε
' ί' " σ Ι

28Ι°0β

29,·

Βιβι·Μτίο Βεεὶιιὶα

ι εε:οε εεττἰἰιε ε:ΗιΠιει·ί ιιοΠιιπτ , ποπ ίοΙππι, ειπε

εΙἰςιιἰ εκει

Νίκο Ιιοιποεεπειιπι εοπτιπεπτ(πε.:π :πτετ.Νιτ:ι εττὶίἱεἱοίὶ ῆιεεἰειτ
επιιπιετετιι:,οιιοπει: εοπιβιιΡ:εςιιε:ειι ειπε :οποτε ρε:επι:) τω :ιιιἱε.
Μ Με ει: :εΙἰειιιἰῇε ρΙεπτετιιπι νεεετε:ιιΙιε εΒ,εάεο:ιιιε ίεειΠε,ντπε

τιιι·ε:π ε1τειιιιε :ι1επτεε εοπίπειιε:,ντιιο:ε ποπ :ιετίιπι εΒἱείἶε εε:πιπιέ
οιιε, :μια ι:ει·:ε ρ:οίεττε εο:ιίιιειιιτ .

7

θι·ε:ι. Μπι Β:είἰΙἰεπίἱἱιιιε ιιοτε,:ιιιἰ,:είἱε (Ξεο:8ίο Μετεε:ειιίο

ΜΗ. πετ. ΒτεΗΙ.Β:ι.ε. εε:ι.ι6 ,επιπ:Ηπεε εοπτιιΓεε , ει: :ιιιιιιιιε ει:
Ρτείΐιιε ει): εό. εοπίἱεἱεπὸιιπιΐεεεὶιετιιπι ω” πι ειιπιιιΙοε ω::
.χει
Ή

8τε8επτ ; εεεεπΓιε, ετοιιειεπεεοπΓιι:πρτιε εππιιιΙιε,εεΙι:1ιιο εἰπετε
ε:1πει·εοπιπάοεεε:οε ντιιπτιι:. @ε ἱπ τε εοπίεπτιιιπτ νετε:ώιιε
ιΤ:επΓ εάεπιε , οιιι:ιιιε ειπεπε νίιιε επεὸ ΡΙεεεΙιετ , ν: επτεροπε
ι·επε πιο ιπιπεπεοτιιπι , ειιιε:πεάιπο:ιιιιπ ΙιεΙιεπιιιε ει: ΡΙΕπιο Π»

ι 7. απο. ΑΜΚ ειιτειιι Μετεε:ειιιιιε , Με: απο::ἰἰπσΜ έεβι·ιώ ἰ,Ϊ0

ε·απόίιω ; ρωεὶραε εεωρει·ε ε#Ιπυ , πω· Μίκι: σε' πεζά:: ει] κε
ε-ωιῇωιἰε: μια! :σωσει σε: μια: άαΜιππικ ι·άεπίι·ί , χΐρίπείε πρ
αιἰε: χω? 00Μύπ.πίΜ8Μ: ειπε νι:ιεΙιεετ ΡΙιιιιἱε ει: εἱπεπΒιιε Γει
Ιετπ «Με , ε:: τεΙΙιιι·ἰ ἰπίὶπιιετ , ιί:1ιιε ιπ::ι:ιεπε ἰπ εοπειρίεπε
και ,ε εοπιρ:εΙιεπάεπιεπιοπε πει:ιι:ειπ , :1ιιεΠνιτπ Γειπἰπὶε οπτι
πετ εὸ πωπω ι·εόίεεε 8ιεπεπειεε, ειιιιρ:ιε ςιιἰ πι: νπἰε,‹ιιιεε ιιτοι:ιπιε

·ιπιιεπι: εοεπεεεε ρε:τιειιΙεε , τιιιΠιιιε Ρε:πιὶίὶἱε εοπΒετι:: κά::
ετιιπὸιπἱε.

Ηιπε. νἰιπ πω:: νπἰεπώ ΗΜ εο<έπετεε ρε::ἱειιΙ:ιε , Μι ειπει·ιιπι
τ:Πιιιεπ:Ιεπι ειςιιε εοπεεάο : Νεπι ει: ΟοΙιι:πεΠε πω. ι ε. απ. ει.
δέ φαιά απίυπε! ίπ ΜΜΜ άεείέει·ίε , ό· ἰιι:συ·ἰσι·ἰ£ ,ι υ:ἰ_|ἔφεπ:,
ει:: πω: , _|ει·υσ-αε , οι: 27Ι£|ἰ Μει·ί: υἰπαιπ/αεἰα: , ἰΜ., ν: ΡΟΡΗ'ΗΙΙΙΙ
σοφια ,Φαίη ίιίιΖπεσέπιπετ , είπα πε :ία:ίπ ω.: , πι) :ίσείόσ
σε: , /ι·ίείέει: ίιι/απάε2αι· μπηκε πω: Με ίιΖυπε ρευ·υιάεαπει·: ει:

σε: ω» ι·σευκάίο . @ιι επιπι θεά Μ ροίΤετ , πιίἱ Μ εἰπετιιπι Μή ὶτε
τιιπι νπἰτεε εΙἰεμιεε εεάειιε:ιε ΠΠιιε ρειτ:::ιιΙεε , :μια νιπιιπι νιτίει·ε
Ρ0ι:ΗΜθΠΕ ιΜ2Φ11Μ::Σ?

:με .:

·

π.,

ι Μειιι·. (ζιιε:ιεκπ εΠἱπἰεετἰεεοιιἰωιθἡοπε :ιειιιπεπ·ι

'

_

:ἰειιΙειε εΙἰ

ειπε εοτιιο:ιιπι ειιπι εει·τἱε ΜΠιιιε , .ἱεε·ρει·ί:ιὶειιιιπι Ιιξτιεπὶε , Με

,νἱἀεπιιιε, νι: οπιιιίπο πεΞει·ὶ παιιιεετ. €ιιιιεςιιί:1 Π: ,4 είνα! πι.
Με οιππι:ιιιε πε ει: επιππεΙιιιτπ , - Με ει: ρΙεπτει·ιιιπ οικω εἀιιὰἰε ,
δ: εεὶ ροπ:ι.ιιεάι·εεΙιπιετπιπωεωεππιίε:ΜΤε εΙΤιι:πρτιε, ρειει.τι

ι

ριιι8ειι:1ι ίεειτ1τετειπιπιεΙΐε εοπιαιιι!ε:ιε παπι, οιπιΕ·ΠπιέΠτε: ει:

Ωιπιιι1επείεειι1τεεεπιεπριι1επεειπε ΜερΙιεεπιεεει1ε:ιΞεπειε. Οοο
<0Ή;::

τε:ίιπι

[δε θἱπετἱἐιω· :ί
293
το·Μπ ὰἱἄετιιπτ ἱρΠ ΐιιΙοέ ι:οτροποπε ὶπἔεπΜ . (ἶιιέπ ειπιπποπ οπ:ιἰ
πἰοιιε οἰπετἱοπε ρτοτπἱίειιεδε ἰπἀἰΓετἱιπἰππτὶπ1 ντί Ιἱεεειτ πό οιιο|Σ
ωποπο επεάπε , ποπ επιπόε:ιπ είΐο ΓειΠιιιπ οτππἱιιτπ πειτιπ·:ιιπ πω!
ΈεΙΙιππ οίΕ , ί:ιΠ ουἰΡρε νπὶιιετία εΕΒεἰοπ‹Ιἱ ΕιουΙτειε ἰπ οἱποτἰΒιιε ο!»
[οτπειτα·τήοποπάει ε:ίΕ;.· παμπ επἱπι πὸτπἱΒσε ΜΜΕ τοτε ειάΙΖι·Ξοί
ΡτοΒΔΒἰΙἱτετ Ροτοίὶ . @οι απ ηπα! ρι1ι·ριιτ:ιωπι εἰπΕε ς ντ οι: Βίο
ΓεοτὶὸεΗΒ.ω επρ.4;) ν!εει·μερπτετι€5 όσα! εἱεαττἱεετπ ειάόιιάτ 5
_ἶοποσὶποτιιιπ :πικαπ οἰπὶε ιπεποτε νἱ ντεπάο οΧιιΙα·ι=ατ2 δ! μι: οπο;

μπι·1οιιε ω εί'Ποειεπι. (ῖὶπετε:ε εεττἐἱπτὲτἴοὸὶἔετυπτ , παμπ πἰἰἱ
ειπε τ:ιτΞοπο ΜΒ, αυτ τεττοε , ε:: ηιιὶΒιιε εοπΡεοπη εοπίιιΙτἱιιε ἱ8ἰ

ω: νἱάετιιτάὶἔοτεπτἰαπι· ίεΠ :ιὰἴετὶΒοτο φ.ιέιιτι τεττ:ιε. Υτἰοπο .·, Η
νέτμτπ οίϊ- τοπικα απΙου·έ:Μυπ , ί9·9Βσέπί:πίυα: έφα]ζ·επι ,π,Μπ
ΡτυἐΦὶιπωαπἰ.ὐτα:ὐἰ¦', να! :ίΙσιζο , ο: σουι&ιώιοπ , _/`πέϊ'ο ριάκα:
σ:: :ο , παπά α!!ια:πίπ2α.πωαΜϊ, Φ°ΙΜ#°#Ϊ #Ϊ#Β·# #ΨΡώω › νε α(
θεΕκτ άα:ιπτ ΜΕι:ιΙάιιε τπαποτπο.οεπτ. ι.πιππ. ι ι .,Ωιτὶε εοπίΕ:ιτ: ποπ
εεεΙαπ ίρετειι·ὶ ροΙΤο ειάΙιΜτίε οιιὶιιίειιποιιο Θοποτἰε εἰπετὶουε; οιιἰει,

τοίΙο ΟειΙεποΙΙΒ.8.άο 5ὶπ1ΡΙ. πιεὸΙε.ΡειουΙτπτἱΒιιε ν. ΤορΜει. και
υιππί: :ἰπἰ: εθάεωαφσκα:παθ ρηοἐἰπα: σ” , βεί ΡΜ συυπϋιπλο :Με

παπι άιωή:ακ ·υσυ·ίωκι·: Μά1τοιιεεκ ειοοτΒὶε @Με (α:ιιοπετ
ειιε,ἱΙοκ , ειτοιιτιιε , ίει8ιιε, ΙεπτἰΪευε , Ιπάετ:ι, δώσε 8οπιιε πω ) Η.ε

@οι οὶπετεπι νὶιπ Μωβ ποπ τποὸἰεειιπ ειάίΜπεεπώ , ίεςικ Με
οικιπάο, ασκ αΙἰιαἰ απϋπαππω που: εβ2ωσέίσπασπ_, μι· !παι·βω
8ισἰπἱ: |αρ·σάβεταβίοπσω . ?σκάκι πισινα: οποια”, Μ ΜΙ: "ή

πω”, ακιΖω:;/μίόσω Μ· σι·υ·ύποπίσ ΜΜΜ: αΐΜΜ2ήπε /α·
ι·ιιΙ:σ:ἰ: ο!πίπε:.

-

·_

Α,

.

·· · Παπά. ΝιιΙΙιιεόιιΒἱτο, οπἱπΒειιΙππιιεοἰπἰε ππιι!ειιιπ ΜΒΜ: αι
Ιοτἱε ; Π8πιππ οπἱιπέἱειιε, ντ ποτ:ιιπτ ΡΙιιτατοπιιε πο. π. 5γπιροβ
ουσεΒ.9. ειτπατἰίἱἱτπἱ Γεροτὶεεἰ! , & ρΙοπιιπιίοεώ· Ε εοωΒιιτατιιτ,

Βιιπιππ αϋτ εοατὶιπιιιπ :· πω: ΓοπτποππιιΙΠ , οιιἱ ἰπ παώ πάρετε
Ι`ο εΞποτε ΠειιΙπεο ετιιαιε ρε1·ίοοιιιιπτιιτ·: ἱἀειποιιο εἰπἰε ορροΕΜ

οἰπατεε ταὸἱεἱΒιιε πωπω ΜΙΒ εκατ ; ι·σ.ώεεε Ιἰοιιἰἀοπι οἰππτσε π πιο,
πω” Γιιπππέ αροτππτπι·, οιιειι·ιιπι νοΙπρτετε ίεωεΙ:ιΙΙεάωιωσ.
τἰτπ νά θ Ιοπεἰποιιο εια:ιιττιιπτ ·, νε πιοπιιἰτ νο.ττο θτεεεπε πι ΚΚΕ·

ᾶἰε Α8:Εοι1Ιτυπο ρτιτεερτἰοπἱΒιιε ;, οιιἰ Μάι: επ:Βο.πι ΜιιΙτο.πτοπ1
ἰΙΙοτππι πά:πι·, μπε ΜἀἰοἰΒιιεποοποΙιιτὲ , ακοή; πιά Βοταν
Ι'Ε ΕΜΗ» ο. ;ἱῖ

Μιε;-··: “ο :απο Μ: >·›ϋπ·

.

( σ· Μυ-

ε κ.:

.Οτ:ιά. @απο 1πιιι°€8 Αποιίοπτιιτάπει·απ δενω τειὸἰεἰΒικ Με

ειρροϋταπι ,› εποποπ ΜΒ τω ίπεοππο ·ρτοΒτεοη ποπεπἱπι οπος
Ϊ.

›

ΠΜ

269,4.
›
ΏιΜα2ἱοἈΒεὲἱἔυα
›
υυε που οιιοεοε εἱΜτυε τειώεεε εἔπετἱοιιε οουεΙΒΜοτου8ει·ε, εμέ:
τε:1υε 'οε εὶοετε ία1ΡΙετάώυευάυΜάϊ ; φάει Η ρτ:ιεΙαιτει «μπω
ιιΙἱυε εἰοἰε , Με ορυε εΠετ ΗευΙοεοε πωπω εοτυουτετε, Μ: ΜΜ

ευτ εΞυὶε: Πο σ.υτεττι, φάει πετ ἰΙΙε εὶοΞε ευτἰπι νε1Πεειτ, ευ: Ή
1υοτὰεεἰρτυήτυωεπἰεατ; οοτι Μ.. ρυεεἰρυε ΒευΙοεο εοουεου ,
ουἰο ετἰειττι :ιΙϋε εἰυετἰουε νἰε εειάεω ετὶουὶ ΡοίΪἱτ: Νειπι, τε!ϊε Ρα!
!ειεΠοΗΒ;1.τέτ.3;.Μυ·ε.κτιβίι·ο.σ , χ? εΙυεΜεσ των: αα'Πιι: εστω

12::αυ·ε:, α2Μ2'ϊ'α _β·εοπεππέβαοίε:οσοφαδίΒ σεΡεαΪυπε2: ςυο εσ
εΙεπο ΑυτΙιοτε ,Γου·υπία·α.καοιΖε:, ι·οε!νΜπα:π «παταω σήα: 'β ·υ!επί: ,

ώ· ευ είπα·'ς/οι·σωεπ ἰπειιΙσε: ο
ο
Μουτ. «Αυ εἰυἱε ίἰευΙτιευε τετι·εοο Βυ1τιοι·ε ἱωουτυε πιυτεε άερεΙ
Ιοεοὸοτὶε (ΠΠε ουὶὸετυ=ἱοτοΙεταοὶΙἱ) ἰωὰἰτοτε2 που ευἰιο οιτιοΙ:ι.
οιτυιἰουε ουἱτυειυτἰουε :αμε Με ο τιυτ πι:ιΙεοΙεοΕ . ΡΙυτἰουε :ατε
ίεΙἰυτυοὸοτ_8τειυἱε που ευ ; ο εε οου που τουτΙουε ,·ουὶ 21°τοὸετε οοο
ειυάεευ: Γεπιἰο:ι Ρτἰἱιε τείρετίει εἱοετε πιυΠεΙ:ε , αυτ ΜΒ , άΗυτο , Η
ΡΒμἱοειεἀἰπιυεΙἱΒ.18.εαρ.17Μ!ιυε:οάἰτ5αὐ:;ςαπ2ιιυ· είσαστε πω·
_βεβε-, νεἰ/εἰἰ: , άίΙισ2ο; ΦβΜἰπεὐπτβ, νεἰιἰεεοἔΐατπω ποιά:
βεί :·Μο!ε: ευίτα.τοπίωσίίπω εοπ:ιππε£ἰσΜἰπΡ8πε . Οάο1:·ἱ8ὶτυτ ία
εΙοετἱουε :ιΙὶουἰο ἰοείΕ. (1υΜετεο, ΠΗτυΙυευεεὶιιἰε υιυτὶουε ο»

!ε:οτεάοΙεεη_ ουτ-τουΠεΣουι, απο ςυὶουε που εουυεοἱυοτ 2 Ε::
ΜἱιοΙόο ιἰε ίεετετἰε !ιοττο1·υτο . Μιιἰ:ἰῖπῇ`ευΙπεο ἰἰ2ἰιιἰοραοῇεἰεπ
άκι_|ϋ,πϋπο μωπαεπιπ:. ντουκ: ευτικεΙάτο , οπου Γοεευιιώτο

Ἐεπμἱυεδστυπι.°Ἀυάἰυἰ οευτειυτετο ίε·Ιεωε ἑιθοϊτιεΙἱο Α8τίρρο
ίεήΡτυτυ ο δἱ εει·εοτυοπ πιυίεεΙυέ 6028υΙο ~οὰὸυτυτ,ἔι υιυήοιυευου
2τϊἱο8ὶευἴε05 , παμε εοττυτυΡἱ νεου&ειτε: Μ ουοά ε' υἰἰἰ Ξοτει·
ἔοτυὶὶἀοἰἰο'ΑυτΙιοτἰ ΠΠ εουυυευτα τεἱῇεὶειτιιε, ττἰΒυεικΙυπι νἰάετυ1°
ἱπΪείἱὶ οΜυ1:ιΠε Μου , ουσια ίεττε που ροίΪυυτ: Μεοςυε Έοττειίΐε
ΠοπἱΙὶτειτ ευ Ηευ1οεοΗΙο εὶοετε τεττἔὶ οΒτυτοΡοϊόευ12 οιΙΙουεε Ει
Βυσε 1:ιυτοοτε ε!ΗίοΙυτοε ΙιοΙἱτυπι επιὶττυπτ ω :τουι·Ξουε Εοετοτὶε

οεεπΞιοΙ,|.Ιἰυε.ο_υὶ ευτυ ΓρΜευ οταει&υε οι Ρυ!πιουεε , οποσ:
ἀἱο-νεπε1:. .- ω;

ο

ι·.

ο

.

:,

Η.

_ Όπου. Βιι]ετο , ουεπι εἰοετεε εοοτἱοεοτ , ίἱοΒ οάιοἰίὶἐ ῖθΠἐΙἱο
Βετετιπ, Εοίίε ίυΙρουτε:ιε ροττἰευΙοε ουτ $ρἱτἰτυε , ΡτοΧἱυιοτυτο

εοφοτυποιο :πωπω αποτο) ·8οΓιοϋπι3τε, εικουε·οοεο Με ετο

τιυτι , : Ειτε @ειναι ωσπου 8ὶ8οετε, πιἰοἱίοοἰΙὲἐρετῖιιοὸεοε . Νικο
ει: Τετεουοο , Νιιεεε ὶυΒΙουὰεε :ιά εἰοετευι εκυΠεε , δε αυτι πιάσετε

Μα ,' τ.τςυοευιο μπε ρυτο :ιερά πυειώείο.ι':Ιου υιιίεοςυε το.

Ράυο, ἰυιοοΙϊο.ε εουάπ ,ορροαυυ:ε Ποπ :ιο Τογυυοεεερἰευὰο: :
Τ'

ουοε

τ
φωτ

.
.
τ - 'ΣΗ θἱφφεκἰὐιρ:;

.
2.99

εΙΙὶεἰττοἀοτ, δ: ίπ τετΞε Μειιεἰτ; εἰττετε; ειιτετττ ίιι€Ιεπε

@τω πάμε εΠειιύά. ίεεζιετττ εάττιώοτεττ;εδε εείεἰ σάοτεττι τετττρεε

χω; ττττ1ιτειτοττετά_τεττοπε
ΠΠ οσε.'
ν . _-,
τ [Με τ, @Με
ω· τεὶπετεε
-τ_ω.τ

. Πειτε. Ιτι εἰτιετε-ΡεττἰετιΙεε ίεΠττεε , τω: εκατ τεττε- ρετπτἰΩεεε
ρ1ιιτττττιιτε τετττεττ_Μεττεττε τιεέὶεε,ίετἰε άεεΙετειιτ Ι.τκΜε, το πιτ
βιτε Με ιτε: ίεεΠε Μι ἰτιιτ, δε τεττε ίιιΒΠάττ; ἱὸεὶτεοετἰετττ ι ὰ

τεττεττοττ εἰιιττεετττιττ ίε εεε ρο1ϊιιιιτ τεττιεττ νἱιτι ίιιετττ εττετετε,εΙτεί
ειτε ΠΜ νττττε ρεττΙου.!εε , ςιιεεντἰειιε ερρτεΙιεττάετε ποτε νε!εΒεπτ,
«1ιτερτΙο σιτε εοετεττε Ρτἰττεὶρὶῇε·εοὶΙἰΒετἰ εοττίὶἰτιιεΒετττ εοτριιε , ετι

τεο:1ιτετττ εοπτειιτετετιιτ . Ηιττιιε τετ ΙιτειιΙετττωτι εΧρετίττ1επτιιττι Μ»
Ρετ1ττετε ττοΒὶε ροτετττΠεΙκ. κάνε εοττττττιιτττε , φωτ είτ νε!ιιτΙ εἰιτἱε

τεΙἰτμιιιεε›τ ίεκο εοτττΒιιίτο. (ΞεΙεὶενΞιι:ε εοττττττιιττἰε εοτττιτίά , δ:
εττετετεε ίείειιιτετε εοττιτττἱίτε είτ Ρετὶ ροττάετί ἴιιΙρΙτιττἰε·εοττττττιιττὶ:
εοτττιιίὶ Ρετἰτετδε ετὶτΒτετὶ: τη νείε ΗόΗΠ Ιετὶ ίιιττ‹:Η ττιτίτιιτε Ικα: εετ
Ροίἰτε είΕ @ή , πιο ίεττεο ΒεεΠΙο ἰιι8ἱτετ εεττετε νίττιτε εὸεὸ, νε οπτ

11ίτιο εΒἴιιττιετετιιτἴιιΙρττιιτ: εμε εεΙεἰττετἰοτιε ρετεδτε , απο ἰτετιιπτ
εκρεττάετετιιτ τ:εΙ:τ , τττιιετττε εΙὶ [πιο ροττάετἰ εὸὰἱὰὶΙΪε ίετιιριιΙε ἀε
εεττι απο ὸἰττιἱὸἰο : ἰττΙΙΞτιιτέὶ ευ.τεττι άεττιτο εεΙετττετίοττετ απο εστε

τττὶίὶε ίυΗΤετ :ιΙἰε Γυ!ρΙτιιτίε ΐείουττετε , άεπιιιτττ εΒίιιττ1ρτο ΓιιΙρτττττε
τιἰΙτἰΙἰττετεττιεττά τη Ροτιόετε εεεερτΙΤε εε1εετττ ὅερτεΙτεττίιιτττ εί!, ίεά__

τεττοιιΙτίετυρωε Με τζε-Ξ , εποε ρτττττίττττ εεειιἱίἰετετ:. Ηἱττε ντάε
τετ εοΙΙἰξεΞ ΡοίΤε , όιιτττ νὶ τΒιιτε άΞΠοΙιιετεπτυτ ίιιΙρτιιιτἰε ρετττειιΙε ,
εΙττμιεε ίιιτ1Τε ὲιεεΙεἱε ίεΙΙΒιιε ερρτετιεττίεε, ειπε ειιοιττεττι μια.
ίιιερτε ττετιιτε ετετττ , εεΙετ8Ροττάιιε ειικετιιτττ: @τε νετὸ τα Πιε

τετιτἰτι ρτττττε.εεΙετττετίοττε ερρτεττετιίτε , ειιοττεάτιεττρατετευτ ε
ίεΒΒιιε , ·ἰὰεὸ τη Γεσιιττάε οτττττεε_ΜΡ!τιιττε ρεττἰειιΙε; εΒἰτε Ρεττώίεεε

Βια, ττεε·ίε&ιιττι ε!! αιΙετ νΠιιπτ8τεώτετε.εάώεεωεπτυω . Ροτ
τὸ εάάττεε ίιιΞίΤε τ ίεΠΒιιε. Γιτ!ρΙτιττεεε. ρειτττειιΙεε ε δ: εὶι· τε ἀε
τετττεε, , τττεττσζίεΙτιιτττ ίιτττ ,γ ειιιττ ετίιιΓε εφε εοττιττιιιπἰε ,_ δε:

εΙτειιεττεε ετ;ίτετε , ΡΜ! άτα. ειιτττάεεττττ Γιτ1ρΒιιτειιτττ Γοετοτετα
Βε!εϋετ ;,_ νετ [ετΠεετ ίοΙτιττ τω: τα εφε.. ΦωιΙΐετττ; ΓυΙΕΙιπτεεε.
ΡετττετΙΙεε..

-

Ο

Μ

''

.

Μετα.. @ιοτ1ρτεείϊεπτ· εεΙετε. ντιιεε·Γε.Ιεε,_ ετττετιτττι. ίεΙιτειιε. πω.
νἱὰετιιτ-ᾶεττε8ετιἀιιτττ ;_ τιιιετε 8ιττοτυτττ ίεΙετεΠΜ ΜεΙτιιτεεετρετττ=
ειιΙεενττττε νεΙεττη ιτοπ.ττώάειττοτυπεε. ,.· ίεάηιιεε ΡεειιΗεττ ΜΒΜ

“τα εάετττεάεεττοείεΙεε :- νε εττττττίεεΡτϋε άτετττττιιε ε·ττεφιεοιπ
εκείΑ εε,_ :εσεις ετττττἰε ίιι!Ε1ττττε. εετΙεπτΓΡεεΞε εστττωεπτιιτ εΐ:8ε«
.

εΒ

-
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'

·ο

'

> Β[Ματίο Βεσί2Μ _

_ _

Μ, :ι·ι1τδιιΙΡΙιαι·ζε, Ιἱὸἐτ εἰιιίᾶειᾶτ 8αιετΞε ε9πιφιιηώπείαπ85λπωή

κ! ςιιοά €οτιιιτι ὰὶἔΐετειιτἰα ςεξεττὶ ροτείἱ_; _·$ἐεὸ ω.. Μα πιώ, (ΠΕ.
ΡΒιιτει ειρρτεΜπάιππ , εια:οαιρΙεάτιιητιιτ .: Ηιιιε ο·πιφΙο/πω 62·Ριεΐ
των ι·υωΜ&υπω ΣτίπσΜίπωπ,

πἰιἰί επωωέσω, ςβσας·ίΜφ·όι

@β 8ξ|δ·πάσ,Μι σαπσπίόπ:8αι::αι·ί:, Φ·ι·ιιΜπά.ο απ8ίπ.ο=, ν: ΓττἰΒΞτ
ΜὶιαΙὸιιεσειιτ.;. ι1ιιω.ι9. 5ιι1ρ!ιιιι·εεε ωἰπι ρ9ττἰοιι!:1ε ειιττιπΙε·

Παπιπιετἰοτιτω εἱἱἱεἰειιτεε εἱικτιτπι ΐειΠΒιιε νωιιιπιιτ ,? δ: ' €τε$.ιιΠ:ετ
Μίεάιππι κιπ:ωΒτιιω τώσηιιεκπεεΙσωπιεπτο ἀοΙοτἰε Ματ. Εκ ςιιο
Μωω.., ςΒὶΕΒρἑεαΙὶάατπωἰςειτιετιτε (οιιἰιιἴττιοιὶἰοίἱεἱπἰε5
εὸΙιἰΒοιἐ:ηοπἀπιἱτἱΙὶτετ πιοτώε 6ΧαιΙοτε ρτοιιοιιὶοπεὶϋιιε νΜεω:; Η
ειπίπωπι ειάιι6:ταπεΞιωεώεεω6η6 Μάο 5ιιΙρ!ιιιτε εισἰτ.ω :ιτςιιε
ι!31ΤοΜωο:ΒοΕεεπιετωοεραι·τΞευ!εε 0ιΙ56ειε :ιτςιιο ίιιΙρἰακοιιε, φω
πιπι :ιΙὶειε ὰορεΙΙιιιιτ, ω... ΠΜ νιιἰιιιιτ , ειεςιιε ε:: μακ σ.Η:εάέ «τάπ

άπιτεε ἱΠΒεωιτιειτὶοτιεω ίεάσ.ιιτ .

ι

ω.. Η:ιικΙ :ιΒίἰωἰΙἑτετἱοιιε, φάει 8.ιΙ Μωυσή «ρω ΕΜΗ
ἑιιει€ἰτιιτ , ώεεπιιιε Βιιττιοτεττι @ΜΜΜ ὰ Με εἰιιετιιττι ειρΡΙὶεατοτιιπι:
Ρι·ορτ:€τεο. Μβ·ί: Μπιουτ εκαπἰωα:ἰ:, / είπα: ο·οπέαπ:ισ , πειἰἰ:·

οίκο , κα: ΙοςιιΙτι1τ ΡΙΜΒιιε Πα. 1 :. σειρ. 3 6. δία εὶιιἰε ί-ροπἔἱετιιιτι Κω.

πιοθε τιιαἰετὶάἱεὶτιιε; ςιι:ιτηιι8.πι αΙΞοεοίοοτεε , νἰἀεΙἰοετΤιιΙροε ,
Ειτειιτὶ·ΒιιείαορΒιιΒεεοπιιεη$το, :ιΙἰοε οκιιΙεετειτἱε, τιὶπιἰτιιπι δε

Β.ττ1:ιπάτα , σ.ΙΚιιιι ὰοεαιτιτ . δοκεῖ α; ΜἰιαΙὸο ΜαποτειΒ.
απ. :. πιω. Μ.. @ΜΜΜ 8·επσηιω ·υ!ατίθιι: σιικίίέα:πσ· Με·
2ύίάβωοπ σουι&ιάκω ; πανι Πάι- Μαρκ , απανω εφΙσΙ , α·
ο!ί στ.

Β:ιικΙ. 8ὶυεἱ8ἰ;ιιι·ε:Χ Βιιιποτε, Πιιε σε:: ΙϊιΙΡΒιιτε ( (Ιπαπάοςιψ
«Και νττὶῳι€5ειϊντιὶτιιτ) σάπια ἀετιτἰιιτ11 άο!οι·, ντι Ροτει·ο ώιπ:~
@Με , ηιιοερτσροώτΟατόπωιώπι Οριιί-οιιΙὶε Μα!Με $επἰΙὶΒικ ΗΒ.

π..ρ:ιτ.3. ωΡ.6.ίεέὶ.:-.αρω ςυεω%5ετεωε Μπάνι: νπειιΙατιι. ροτ
σ.:ΜιμεΞπαοιπ τεάει&ωπ Μ άαΙοτεπι ἀειιτὶιτιο ΐεάαιιιΙιππ ; ψ
ί€ νεεὸ νετπιὶιιιτι. πεπειιοτυπι εἰτιατεε @πώ -ἰπιροπεκ , Μ...
κα): Π. Μάικ ω.. άρσοτ. Υετίιιτι, ντ ί-επὶρίἰτ βΒοασΠΒ. ι.ἀ€ Νε.
τι1τ. Ββκ!φία:.ρέωιω αΕυαΙ.ι: επιι.!βοπεω Ιπωπϊ2 :μ Η άεωιιπτ

κειτπ:Φοείϊ.

.

..η ·1

.ιωθικιά. Ατ Μωεω» £82,Μοπ4Μ οίκον”, πατ/ίέτσο:·ϋ απόΜ·,
Φ0!ι·υπάκί κίε·πιίω,_ σἰεπιἰιιωωοεβπω σαιω·πί: ἰΜΜΜΙΙΙοΜὐῇὶκ
[απο ,. Φ·υκώέπιά: εταάίαισπ· , τΘίΒτ· εοάσπι , φ16έπ ΕπιΠ0.
4:1το!εμιάαιή, ΜΙιο.Βο απ. :. ιιιιπι..63α._
- ._

Παπά. Απνεαδε:Μπιε1ωάο1οππω
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θεα!. Ηοε :Μαι ε1ιιἱἀεω ιιιιΙΙοεΧρετἰπιεοτο εοπίΐειε;ΓαειΙ τ:ιπιειι
ὶειεαπι Γειιεειιτἰειω νεπἰο, νεΞε1 :Μή ρει·Γιιο.άεαιτι ; Η ιιἰπιὶτιιπι ΙιιιἰιιΓ
πι6ὸἰεἰηετιιω 5ΔΙεε ΓαΙὶιιεε Βιιωοτε άἰΓΓοΙιιτἰ ρεπεττειπ :Μ άεκιόε

εκείῖ ταάὶεεπι , εΓιιΓξηιιε εκττειιιι.ιπι Πεκ και :ιεὶεὸ τετιετωτι αε πιοΙΙερι
εΗἰεἱιιοτ , νε Ιειιἰ ηεεοτὶο Γεὶιιτι8ἱ ροΠὶτ Ξι ττιαηεὶἰΒιιΙἔι . Ν;ιπι δε ευτ
ιιιιειΙοπἔέὶεοᾶὶοπε πιοΙΙεΓειωτ Για εφέ :ιεΙεΗτο πιοεϋεο εἱιιετε ; δε

ΡαΙΙιιεΙὶιιε ε!ε τε τυίὶἰε.ι. Μια. τἰτ. : 6. άε ΝιιεεΙιιΒΙειΠεὶε ττατιεΓετετι‹Γἑ
ΙοεΙυετιε ΑΚ , Παω ΒιιΒιιΙο Με ΡΙ:ιπτε τἰτι€ειιό:ι είε , _/εώπε!ί&: ό·
ή: ιψε,·8περ›· ίπ βυ·υ&ΙΜ:, πε ε:ιΙοτε Γὶετεοτἱε :ιάιιτ:ιτιπ, παπι ο·ιΆ

Μ: :πάπια να! εα›·2ίεί: ισπεπ`πιιιἰἰπινπ !»·οι·ιευ·ω·ε , νε! Γτιι&ιιιιτπ
ε!επΠτειτεπι αΓΓεπε . 5:ιΙ ςιιἱρρε εφε ν11Γτιιε , ειιιπ Γη εοτροτἰε εεε-ι

τετοεμύ εΙιιι·ἰ ροι·οε Γε ΓηΠπιι:ιτ , ἱΠἱιιεΓὶΒταἐ ΗεΧὶΙεε εΒὶεἰτ, κακάο
οτἱτιιτπιοΙΙἰτιιεἱο|οειιφ ό:ιτιε εοπιρτἱττιεπτἱ , Με ετἰειι·ιι :ιΙΞεχικιπάο

εεἀεπιεεΙΙΓΕτεΙιεπεἱ .ι Ηει·Βει ετεΓεἱτ Πι Νοτιιεἔἰἐ ρτορΗ:ε :ιεεεάεπε·ειά
ὶωιεἰ Γοεπι:ιω , ΟώΓτ:ι€εω νοε:ιτιτ , φα Π11€1.ιΓ21°€Π1 ΜΒΜ: νἱπ1
εττιοΙΙἱετι‹Η Με ἰιιπιεπτοτιιπι ,- φα ὶΠἐ νεΓειππιπ, δ: »Για :ιάεὸ Βο
ιιεε εε! ατιιΒιιΙωάιιιπ Παω ἱπερτί , ν: εΙιιωΒεε νὶάεεπτιπ , ιιεε νεω

Βἰιιττι Γειεετε νειΓε:ιιπ: 5ιιΓρἰεἰο εΙΗΜ ὸεΙὶεεΓεετε πιἰιιεταιτι ΡΙωτιΜ
πια Μετειιτἱῇ . ΙΠιιὸ :ιιιτεπι πιὶτιιιπ , «μισά ιτιοΠἱο. Ιωτιεπτοτιιπι ΜΗ.
Ητω:ιοτιιι·, Η αΙτετἰιιε Γιιττιετιτἰ, ειιοά ρετἰει·ὶτ, Πε ειτιοΙΠτει οΓΓε εοπιε
εΙετΙι1τμ1ιισ.Π τα! Γε τ:ιρΓο.ιιτ οΙΤει πιστευει εοιτιιιιὶπιιτα ΡαττἰειιΙαε ΜΒ

Γτο.8:ιε, ειπε ετ:ιοΙΙἱεΒ:ιτ σπα νὶιιετιτἰει .
Μειιιτ. Μειεπο. Γειπε ἱτιτει· Βιιτοοτεπι :ιε1ιιευιπ ειτεΙυε·δεΓειτι Ματ»
-εεὸἰτ εοἔπετὶο , ειεἱεὸ νε & Ιιιιιποτἰπ εοιιετετἰ ΓιιΙ3ε. ΡειττἰειτιΙειε , δε

Η! ἰπ :φωτο Γε ΙιιΠηι1ετ , Ξι εμε ε!εΓετειιτ , κ1ιισεάτηι1ε Με. Ηιιὶταιιε
ρεπετι·σ.τ , -τιἱΙὶ @σπιτι Γεριιτετιιτ . $ἱε ΙιιιτιιἰάὰτεπιρεΓΕατε $ει1τ:ι!.›ε
-Γεἰτ , 8ι Πε έω.υ5ω, αεΙεϋτο Πω ν:ιΡοτε ,› δει! νετὸ Μ:ιεμ1:ιτπ Μο
Με εἱἰίΓοΙυὶτιιτ , & ὶτ:ι :αμε ραττΓειιΠε ὶττιπιὶΓεετιιτ , νε ΡεΙΙιιεὶεὶὶοτ›
απ: Γτκιεἰε ρετΓρὶειω Πε αε1ικιΓ:ιΙΓα, ε1ικΜτι άι11εΒ., Η εεεεετ:ι Γπιτ Ρα
τἰει , ιπεε1ιιε εκατ Με Γοτάεε ἰτιἰῇεὶιιτιτιιτ. @παιπ εΗεμιἱειιττι ΑΗ

ΠοτεΙε Ρτο!οΙ. Γε6ὶ. 2 ;. ηικεΙΙ.8. νπάε εοτιτὶπἔτιτ ι·έπετί:ώπηιω πω.
ΜπαΪεω/Μα! ω:: Με” :φοτο 11πψ , ραπτικη Ρίω·ίπιαπ κακία/Ϊ
με _/λυβω ίπ]Γιά εκφία:: Ετ απ” εοεὶεπτ ΡΜΙοΓοΡΓιο τεΓροτιό.επτ .
(.'ίω·ι·ί: εκἰω ευωρἰιιτα α:παζσ·ίπετιία :β ·υΙ‹ἰεπ:ισ·, θαίθω α”

ΓΓ· ὶΜπιιαι·, ω: με κπμίοι·βε: ό· εοψΓψα2 νετὸ , [ρψαμε αι·
δ'ΜΜΜ , εποπίπω ραπίειώαίω ε·ωώιμτύο @Μα ; είσπβΜπατ

Μέσα , ρωεΐαπΜηασ ου2πίσι ρ!επίι): , :Με ραιι!σ:ίω εοΜί
μπω· , μάπα: απ:: ·υπἰιιει·_/.σ : «καί απ:: Μι έα: , είπί: ευ!
.- 1

ν

Μεί
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ΜΒΜ» , α· [ιιΜκἰε£: ,. #ιππΐ4%ϋΜΜιιιι

'

.
β · αν ΜΜΜυπ

@οικω ορροι·ιακι'ιαπω- ωωιιω @Με ά/Ηιιιά:ι άει·οιι·ι,ειιιοά
ως ειπα; εάιιεἰιιιιτ δε! , Με ιιιιταιι με: ιιιτειιιιιιΠιιι ΡαττΞειιΙιι°τιιιιι

ιιιαιιιε ρειιετταιιε- Με ΠΠ ιιαιιιιίι:ετιιι·, ντ α. και ιιιάίΒε:ιτ ειιτιρΙιοτο
ίΕο.τιο ;_ οι εἰτιιετε ναὸ εάιιαιιε 53.1 ιε1ἰιι ιιιτ ιιιτα Ρ:ιι·τιειιΙειε τατε:ι.ε
Ιοειιιτι·:ιτιιιιιη ει: ρι·οριετε.ι απο. Μια :Με Ρατιι:ιιΙΞε ιιιιΒιιτει, ©Χ·

ε:Ιιιίο παο , Πι -ίιιικΙο νιιιίιείιιΒΠάιτ . Οιιιτι αιιι;ς:ιιι :ηπα τα στά
Πα· ίιιρτ:ι·ναΠε Μπα πι:ι€ιε ιιιτιιπιείεει·ο , δε ιιίΤιιι€ει·ε ροΠἰι: ,
ι1ιιἱιιτι Επιασε αιμα άιιΙειε , απο αι , @καὶ νειε απτο ρΙειιιιιιι εά

ιτιιττιιτ τε.ιιτιιιιι αιμα, ιιιιιιιιτιιιτι ίιιιΕι:αοι: αἱ οει:ιιΡαιάιιιιι νειΙῖε
ιιι:ιιιιτο.τειπ .
.
(ΗΜ. Ηιιει: αιμα δε αιιαιιιτι οοιιιιιιίΩίοιιι πιειιτειιι ιιιἱΙιἴτειιο

απ; ΡτιιΧιιτι 8.Ιιηιιοτιιιιι ,ειιιι , Κιτ Ποι·ιιιτι ΜΜΜ. τατιιε "Με :αιτι
ιΞειι1:ίιιεΙε8:ι.ιιτιοτιιιιιΗοιιιιιι ίρειιι, ριιιιάιιιιι εκρεάαιιτ , απο Ι..ιι

ιιο.,| Ιιιίιι·σ.το Πιο ι:ιιι·Γιι, δοΙατι ι:οιιίέςιιιτιιτ. Ηοι: ναὸ ποια Ι.ιι
εσε ιιιοτιιαπιιιτι που ε:: Μειτιιαιι:ιτιεοτιιιιι ΕΡΙιεπισι:ιάιΒιιε ρετιιιιι: ,

τω· ΡΙιιο.Ι:ιιιι οΒίετιιιιιιτ, ιη απ ειιι6τιΒιιε αιμα. ΓιιΡαοιτιιιιετ: να
ι;ιιιιιι οι ίιιιιάο αιιαιιιιι Ρ8.1°ι1ι18ΒΗΠ11$2ά αιμα ίιιρετίἰεἰειιι επια
Βας: νἰἀαἱιιτ , Ι..ιιτιιιιτι ιιι εοάι:·πι Ζωιω @πιο απο δοΙι: εοιιιιιιιἔἱ

ιιιτεΙΙιειιιιτ,_ εαμιετοιτιροτιε ριιιιι€ιο, @σε απου οοιιιιιιειιι: ίσια
η” ιιιΡο.ταιιατιτετι·αιιιααιττιιιιτ. διιιιι: τιιιι Μπα ιιι και εκ νι
τἰιιτιι·ίεκιτιειιτὶεεἰιιειεα ριιιαιτ ; Γικι ειΠι σΒιιϋε ηιιιΒιιΓιιιιε ειπα'

Βιιερκ_ίοεοπιιιιιιιιιη &:ιρίεεΙσΒιιιιτιΠϊαοε Ποια άιιρΙΙα.τιε ίοΠιε

Επειτα αοει:::ιτοε να ΕοττεΙΤε ιιιιιιιΠι:ιιι; οίΙτα. δε ι:οι·ιοΙιγ1ια.
οιιιιιιιι_ειιιιιιΙ.ιιικϊ αεΚιιιιτ % ετιιιιτι Γαιιἰιιο. νΒαιΒιε Εοικιιιιιιιιιιι
ἔιιιιιιοιειιιι. ι:οιιιΒιβιιιιι5 . Ναι ο!! τιιιτιειι όΜιτιιιΙαιάιιιιι Μ ,

ηιιοάι επι Ποι·ιιιτι ειι1τοτεε. ίῖιιεαὲ 2.ίΐετιιιιιι , :ιΙιιιιιιιιιιι.ο ίτιιΙΙιει

ι::έρεέ22ΐΝοιια_ @πιο ριιιι&ιιιιι , πια. οι ειιιαιΒιιε ιιιιΙΙα: σπιτι
1ιιιτ Επι σε.
Ε Πιι.ιια (Σίτιςι·ι·ειΠοε ιδ.Ειιιι:Έτοιιειται, νιάετιιι· ιτιιιιιιίεΒιιπι ;ίεά
@μια εκρι:6Βιτιοιιοιιι ΜΜΜ ροΙΤιιιιι··,Β να ηιιι:ι Μπι Ποτ Μι;
¦ σ, δε.ι:αι:ειιι€ίειΙιΒιιαιιιιἰζὲῶιιιιᾶ`οκειτιιτι ,ίιιαιιιοιιια8ιταιιτεε πιει

ι:ετιιιιιιιβιι:ιιιτιιιιΒιιΙΙ:ιει_έκαιτεκΙιτιιεειιΠαιο.ε μικτιι:ιιΙ.ιια_ να φάει
$ιι:.ιτιιιιιιε:εκι:ο&Γ, ςμἔιιιιιοιῇοιτεο.ς βάιτοι:1ιιο ιιεςμοαιτ ε! ΙιιιιαιΒιιε.

@μια ΓειΙιιιιιια ΒιιπιειιΙειιιεοιτιπιοιισα,νφοτε;ιάιιιιι:ι:οΙΠΒιιτικ απο.
8ϋι;.Βιιι€τιειιΙιε ..

°

.

Μπι.- Αιιεκ.Νσωιιιιε'Ηι:ιΠωειιιμεἰιιετειτιιάΘΓἐειιἀἰΙΤἐιΡιιτατΙε

ιιιιιιΓ:ιΠιιιιερατιτα16ιε-οκάπιιιΙαειιτιππιοιιιιιι2
-

.

ό· Μπι

1)ουά: @Πάιυ ΡυτευιυεΡ
Μ· αυττ?ξα:
ΑΕυυἐὶ, ειτουε
ῷ
ΪγὰετἱΒυ8
μ
__ ετπετεύε;
299
ΜΜΜ τουυευτ δε Βυυυτ Ρτο τυὶυΐουε ΘὰετὶεΝειτυ:ἐ ,ηυἱουε βιο
2υτεΙυ
'υἱὁειτει τεΠυε
ει: εεΙΙυτε
ιοἰτοτυτετυτο
πιο 1υυΚεεεΧΒ:112τίουεε
νοτὶετοτεπι ΡατΞε,!υτΓυτο
& Ευου.Ιτ
ειΓεεοοιυπ,
ευ Με 8:
ΡΙοοε ὶΒοοτοτουε :ιᾶ·ουευτευι;υτὶτυὸἰυετυ ΥςΒεετ:εΧΡτὶυιἐ ετερυἰ
ουΙοτυπι Ι.υεεεουευιυτ ἰουείὶἱ8ειτε Ατιυοίρὶιαιαετορἰιευὸἱυευι,
ουκ ίοττοΙΤε ΓοΙΞυτι ν;ιροτεε κ:ουιο;ευευάΙτ, πιο μου :επι ΙιεΕτυε

πιυΙτο ιεουἰοτεε). ιτιυἰτ1 :ιοίουυιο Ιοουεευτ, ουι ιίΕυετιε ε:: μπώ
ρ:ιτυετ εκρἰτειτἱουεε εΠΙυετε Σ; δοΙε εκεὶτετειε , ηυ:ε :Η πεταει νίουε
Ρεττἱοἔοοτ , εοίουε ρ:υυιιπ εΠε&υε, ουοεἐι Ι.υυἔὶ οι·ευτυτΙυεετε
οτουεε εουεεουιπ 2 Νεςυε τυπεοάυ1υ , πε υεπιυπι εΗ`‹:ε°εο Με Ευ»
πο, Με ὶπιπιἰυυοτυι·; ουειοαόωοάυυπ τε1Ιυερετρεευοε επ Γε ία»

υευε Μ.Πτυευου ἀεετεἴεἱτ: Νοευτιι ουὶΡΡε› ·<;υετε1ὶυτὶευοΙεοτεε
ρυττἱευΙειετεΙΗτυὶτ , @ω ουοὸειιυτὶταυετἱουε, έε:ιάειιι 1.υΜ πιτ

ουείγάετ5ου;ΡΙυΗωοε, οικω οΙἱυιὶο .τευπιυιεΙΜΙετυπ1: , εκρἰτε·- .
τΙουεε , ω» Με» ΞοΐεΗοτΦυεεοτροτὶουεΐιιετἰτιτ :€οίο]υτεε πεεΙυε-3·
τε ροτείΙ , νε ίυεε-οτἱ8ἰοἰ ἰτετυ1τι νυὶυυτυτ-.-, νε! Παπ μυώ
ίουΙί έτι τεττ:ιυι τεεἰἀυυτ δ νε! πιοΕυ ΡΙυυϋε υτουε ΥευΙ:υε

:ιο:ιΙοεο.

·

_

·

.°

Μουτ. ΦευὸοουἱἀευιἙΒἱτυ1€Ρε: Με Ιἱεετ :ιουυττετε, τα»
:εεε εΧρἰτετὶοοεε ε Μικτά άεΙυρΤ:ιε τυιετΕουε ὶιτιυιἱΓεευ ) εσ.ίεΙυε ειΒἰ
του ειάεὸ , νε ρω· οςυειτο εευτυρ:ιοτ ω1ωρτο Νουα:Ι.1ιυσετυοτυευ=
υ

ω, ουκ ρτοΜοετ ορἱιυιτἰ , @Με 1υετἰυοε οττυ ω οΒἱτυ Ι.υιω
εουυυοτοε που υΠιπυΙΙεουίοε ττΞουετυ!οε2 ΡΙετὶ ίεΠΞεετ μπώ έα
ιοοτὶε Έυπάο εΙεΗτεΐοετε τυοεετἰοτυ , ουσε εουεερτο Έυοοτἱ ΙυιΠτυ«

ίετυιευτείε:ιτ, παμε υιτυπιείεευε , υυευκυ!ιοοάυιτι [Με ΐειτὶυε
ευιυ ίετυιευτο ΓυΒ:ιάει, ὶυευωοεοτευι..εουειω υττ0Π8Ι: , «με ρι·ο+--·
ρτετεο. ευ Ι.υυε Ματ, 8ευετυπι τεΠυειτ ,Μέ άετυιυείεευτε 5 Ξυ Ιο·

ευτο ὸεΡτεΙΪἰοτευι . ΗΙοε ίοεἱΙἐ (υὶίἱ :ΜΗ υἱπιὶε οΪουὰἰοτΠοΙυε
ι·ευευτοουμυεε εΙυεΜουεε, ςυεόε ΜΑΜ εΒ:υ ευευειοευτ, ηυἱυ:
ορυε εΙΤετ αυτ τεΙΙυτἰεοοπυευι εουυε:Πουεπι υ1 ΟτΒε Ιυυ.8τ10, ειπαμε
ευυτοαπι εἰτεει .ΐυυυι που, ἑι ΡΜΙουιο 1υυτυ;υ·ἰ, ουτ Ι..υπευι ἱἱυ8ετε
πεΙυυτυτυΠτἰεπτευυςυε5 ΓυτΓυτυ οττυιΜτ, Με Με ει.ουετΓειιυ, ου” . 1'

εΙΙευε ω· ήπια,αυτ τεπευυυι Ιοουυι Με ' τἱεἐ 1υυ Β.ευΙτευ
Συ νυὶυετἔἱ εαυτο :ίοΗτουετεε ε 5 '

μ

9

· (Στου. Αοεο ἐρο:ΡΙευει κ:: ευ είΕυε υυιτἱυυε ,νε ΗΜ όο&υε νΜεεΞ
ροΙΙῖτ , ουἱ , νΙ›ὶ άεεο :ι€ειευηεΠο8ιτΞε :που ιουυεειτ . ΑεΙυε ιυειτὶοε,
που σο υΠρίυπι οιυο.ειςυα ευ, Με ουυι Μία , ευυπι εοοευιεειε ,
-
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:
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!
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ηΟ - ?
Βάι· απο Πακετα Ν
εεττιπτι νὶάετπτ, διππ πεφε πω, πεφε ίοπτεε,ετἱεἰπΠ ίεΙΠ @το
ίἱτπἰΙεπτ ἱπ ταρω τεεἰρτοεεπ‹ὶο εοπίτεπτΙειπ ίετιιεπτ ; δε Η φἱ μετά
εΙἱεπΜ δερτεπεπάιιπτιιτειππωεπίπτπτπείεετε, εε άετιιτπείεετε,
εεπἴεπτυτ εοπεεὲτπετἰΡετειιπὶεπΙοε εεεἰρετε , Με Γε ἱπ νπεττι
ίιιρε τΗετετπ Ιτοτίεοπτἰ ρετ·εΙΙεΙετπ ΗΒτεπτε . Ι.ι1πε επτετπ ποπ εδώ
ὶπεφεΙὶτετ Πτοτιππ , εε τττετἰε, ττειίτιιε νετἰοε τεἴρὶεὶτ, ντ είπε
τεπτε εείτπιπτι ἱπεεφεΙὶτεε, φεπτε οοίετιιετιιτ , οτἰτΕπιιεετ. Ιπ
ΡεΙυε!ε Μαοτἰάε, Ροπτο Ειιττἱπο,Ρτοροπτὶτἱε, .6Ξ.8ετο ,θεἴρἰο, δ:

ΒεΙτΙτὶεο , ντπίε ΠΠ ὶπτετ Νοτιιεετεπιδε Βεπἱετπ Οεεεππε τπίππ
εε , πιιΠιιε ρετεἰρὶτιιτ ποτεοΠτε επεσε . Ιπ Ιὶτοτε Ατττεεε ε Βετο (Ξε
άίτεπο :τά Ττορἰειιτπ Ωεπεττ , το Ιὶτοτε Μεττίεεπο, Παοκ , δε ντετπε

τιππ ΙπΓιτΙετπιπ , τείτιιε·εΙτεκτεπιιε . Μεάττεττεπειππ τπετεΞπΕἰ8ιι
Ιτίεο Ι..ττοτε εΙἰεποἰνἰτε ίεπΠΜΠτεττπτωπεωτ, εΙἰοὶ νετὸ , νε πι

ροττιτ ΜείΙἱΙἰεπίἱ, νεΙδε ρετιιττι τείτεπτε 5εεΠεετο. ΜεεΗοετίε είε
τπ Ατ)Ιεπττεο εττεε Τετεετε.ε , δε ἱπ Μεάττεττεπεο :ιό οτετπ ΗἰΓΡᾶΠἰ·τ
εετπχ $εά "Με ποτεΒὶΙἰεὶττΝοτιιεφὶ, Πεπίδ,ΗοΠεπάτε , Πεπ

τω, ΑπεΠε , ἰπΙἰτοτε Βτἱτεππἰεο,Αοιιἰτεπἰεο, θεπτεοτίεο,Ι.ιι
Εξειτο,τπ!ίτοτε Αϊττες Οεετάπο ε. Βυπτο Νέμο :ιό ρτοτποπτοτἱιιτπ
Βοπεε ίρεἰ, εε! Ιπίπ1ειπ δ. Τποπτε: Πιο 2Ε.οπετοτε , ίπ Βετο Με.
εεΠεπΞεο, ὶπ Οεεεπο ΡεεἰΗεοεεἰΡεπετπετπ, ἰπ ΜεεΗτεττεπεο ετ!

ΜτιιεΑττϊεεε , ἱπ Έκτο $τειιΙο Γειτ Μπιπετττττἰ . Ιπ ΖΕεσεο Επτἰρπε Μ·
. · τετ ΑιιΕοετπ δε Εποετεετπ.Ιπίτι!επτ (φτ ποπ Γερττεε ΠπεπΙτε άτεοπε
ττεἱρτοεετιττ , ντ ΗΒ.8. Βεεετϋε ε. πεοετ.Ι.επτπε, τω φετετ εεττ
τεεπιΠπεττΙΞε άτεοπετττπτετπτ, τ1πρΗεί πἰτπἰτιιπτ τω”, δεὸιιρΙἰεὶ
τεΒιιτειι , νττεΙτετπτ Ρεττιιε ΟνΙΙτιτε ε:: εοτιππ τεΙετἱοπε,= φἰ ἰΙ›ὶ
τποΙεε Ιτεοεπτ) νεΙάε ἰπτιιτπεΙ-εἰτ; δε ὶπ ποίττο πω: δἱπιι Αὸτἰετἰεο

τεπτπε Με εεΙἑπε;= ντ άτεετιιτ ε.ΙΚΙιιεπόο εφε ίὶιτττρίἱίΐε ἱπετειπεπ
τιπτι άπετιιτττ Οτενετιιπτ , Με είε Ρεάιιτττ άτιοάεεΞτττ . Ατ ΩεΙεττ ,
δε Ρετ νπἰιιετίετττ εκἰπάε ΡΙεπἀτἱεπτ , ΖεΙεπάΞετττ, ΗοΠεπάτειπ , επει
τε οάοετεεττπ Με Ρεάεε εττοΙΙΙτιπ , ίτππιὸ , νΒΠττοτε επ Γε ἰππἱεετττ

εεεεφτττ , δετἱπ νείτιιτπ εΙἰφετπ Επιιτπ ετερεπώτπτ , Ιοπ8ε εΙτἰἱτε
εΠιιτ,επτ : φἰπ δε εΙΙειιΒἰ τποε!ιππ οτπτεετττ εττεεεΙετε νΜετιιτ, νε Βττε
· Ποτιτεε επ θστπι1ΒΞε , νἰετ ετ! ίετεεφττε , δε ΜεεΙοπτετ ἱπ ΟεΙΙο-Βτίη
τεππἰε'ὶ, δε5.ΜὶεΙτεε,Ιἱεἰπ Νοτττιεππτε , νοὶ ετ! ποπεώπτεΒοπτε

. πω ρετΙεε εΓεεπάττ , ντ ερικὶ Οπτεετετώπιιτπ τττεΙεεΠΐε τπετττἱπτ πι.
ΒείετὶΡτὶοπε θεπετεΙὶ ΒεΙεἱῇ , νοτ δε Οεεεποεττετττ ;. Ιπ Με νετὸ

ΜΜΜ· νεττετετε τπἰΙτἰ ποπ ντάεοτ ίετἰείεεετε., Η ετ! εςιτεοε τποπτεετ

εΙ..ιιπε εμ1τπΞπεπτε πετ Μεὲτιετἰίπτιιττι ετττεάτσεεοττἰυεἰειπ ; ε!› πο

-π

εποε

'

πιω
Δ επιιπ,
· ειπα ροίπειπο Ιοεο
Βεεοιπιπετποτειιι,
σῖπετἱἔιο: . . Ιιτοπιιπ
' _
νει·τιεε
301πιει
ρω ιΒίιειτ Επι! (μπω ει: εοπιπι νεττἱεε, οιιἰΒιιε ππποι· :ιοιι:ιτιιπι επ

τπ:ιι ο εοπππειτ .

.

ι - Μπιτ. Ρτοριετε:ι ρετΓιιαίἰΒῖπιιιπι πιππ Γεπιρετ Γιιἰτ , ο. Μιά πιπ
πει;» ρεπάετε πωπω επιιιπ , πει τιιιπεπ , νε ετἰαπι π) ΙρΓο ιπειτἰ ρι·ο

Γα:οπιπι νιιτιετ:ιτε ρετεπειε Πι €3.ιιΓ2. , ειπε ποπ νοιειιιε εειάεπι Πε .
(πιω νετὸ ποπ Ειπε ρτοοειρἱΙὶτετ π! ειοιιιιτιιπι νατἰετατετπ τείει·επάει
νἱὸειιτιιτ , ειιιιρρε ειπα :ιΠὶόιιο τποτιι Με ιΠιιε Γεπιππιτ , πεεεΓΓιιτιο
ἰπ πωπω Γυ.πεΙο ίι:ιτιιεπε!ει πι εὶἰιιετίὶτιιε, ειιιπ αιωιπ δε Γιππει ρειππσ.
πεειτ εε.ιιΓο. πιεἱοτω :είπω Με ροτἰιω ειιι:ι.τπ πιω . Ροτι·ὸ ποπ νΙποιιε,

ε, νρι είπω ρετεἰρἰτιιτ , είε οποσ ΓρΠιω επιι:ιτππι ιπτιππεΓεεππω , ία!
πΙιοιιππάο ρτοειιΙ ρώτα επ Με. ιπατετἰε , ειπα ἰπ πωπω ΓιιπεΙο Γα

ιπεπτεΓεεπε ιπιροΓἰτιω ει.ειιιειε :ιτεοΙΙΙτ , Με νετὸ Βιιιιπτ :ιεΗίτοτε , ίπ
ειιιιΒιω οείὶπε ρετεἱρὶτιιι·; $ὶε δε :ι.Βοπιοιιε Βιιππε εοιπιπιιπίε8.ι:ιιτ είπω

ειτπ:ιπ ; βπιιιιιε επίτπ Μειτο.οποπ , Γειι Αιπιιιοπιιπι ἰπ Αιπετιεθ. :ιὸεὸ
ιπτιιιπεΓειτ πι :πω ΟεεεπΓ , ειιιι πορω Οεε5εΙεπταΗε είε , Με εεπ

τιιιπ Γειιιεεω ΠιτΓι.ππ τεΗεέι::ιτιιτ : ὶπ ιπαπ Ατ:ιοιεο τοπιιιε επ είπω, νε
Ιπειιω Πιιιιπω ριιορε (ῖιιπιΒπἰπιπ ΓιιΒ Ττοριεο ()ειπετί πιά ετἰ8πιτ:ι Ιω

επει·εττοιι8:ιτπτ : διτπι!ιτει·-Το.8ιιε

:πιει Βιιπππ:ι ὶπ ΓιιΓἱταπἰἐ , Βετ

τω ιπ Γ·ΙιΓρ:ιππι , θ:ιπιιππα ιπ Απιιιτειππι , Τειτπείἱε ιπ-Απ8Ιιο. ? ειναι
ω οιιιππιισ.8ιπτο ιπι1Γι:ιτιπ ιερεΙΙιτιιι· , δε:ιΙειιε ιπ ΒεΙ8ιο , ΑΠιω πο;
Ηειπιοπτειιπι νΓοιιε τπ:ιτω είπω όεΓεττ , δ: πι; Βιιιιιι πιω , ` ποπ

ειππ ιπ:ιππο είὶιι νετΓῖω πιω Γοπτεε ι·εττοεεόιιπτ τ:ιπτο απο π:ιπεΙο
ππρετιι , νι: Γεειιιπ οπετ:ιτΓεω π:ιιιεε εὸ τεπεΙιιιπτ , νπάε ὸἰΓεεΙΓεπιπτ
ιπειιιιτι & ΓοιππἰειιΙοπ πιπιτε. 5Ξειιτ @πιτ ρει· Βππιππιπι ει!πεοε
πωπω ιιοικι ιπΒιιιτ·, :ιτειιιε τεΗιιἱτ , οιιἱπἰΜ πι: είπω οτὶΒο ; Μ:
ρεπιτετ ιπ :ποπ ο.οιιει Βιιετε ροτείὶ ω Μοτο , ειιιπ ειΙὶοιιιιπάο- "πε

ρτοειιΙ ειρΠι: ρπιπ:ι ιιειιιιιτιιπι ιπτιιπιεΓεεππα . ΗΓπε ρο.τετε νιοετιιι··
ε:ιιιΓιι , ειιτποπ ιπ οπιπἰΒιιε Ιἱτοτὶριιε , επιειτπιπε Γπρ εοάειπ· Μετὶ
ειιιιπο εοπίπτιιτω , επάεπι ποιά εοπτιπειιτ είπω , νε ποτειτ Ροιιτπιε:·
Προ Ηγόιτοπτειρπ: φπα νΓεΙεΙΓεετ ε.οιιε ρι·οειιΙ νεπΓεπτεε μπω ω

·νις1Μ) (ΜΗ π!! τεπιοτιοτιιΉτοι·ει ρετιιεππιπε. @πι νερο εοππποε
τε μετά! , νε ιπειτιιτε :πως :ιοΙοεππι αΙιειιιεπι άεπεπιειπτ, οπο εσπ
ροτε ιε.ιπ άετιππ τε ιπεςρπ ιπειτετια Με. , πω; Ηπιππ ειοπιιιπιπι

ειιιιΓο.πι άεειιι: , Ιππε επ ροτείὶ τεπιροι·ει πωπω παμε τεΗπιει'ιε ποπ
εΓΓειπτετ Γε εειιι:4.Π:ι : Γἱε πατα Ηιιιπιππ Νἰἔπιιπι ἱπ Οιιἱπεέ`ι ΑΓτΓεε
Οεεειππεπιιιιτιιοτ παω ε.Πιιιιτ , οι οεϊοποτωεΒιπε ε εοπττἔι πικαπ

Βιιιειιιππει, πάω δειιΕ8ειο ειιεκειτ. ; 2. Οεει.πρ Αοιι1πιπιεο Γεριεπι
·

.
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3
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ΒΜτΜ2ύ Βεείπια
›
Ετοττε_ϊτττυιπά:ίτ·, 8εφιίυφτε·Ι1οώ.ἀετυττιείεἰτ.. νω Πυτευε Βτε+
"τα τά τεΒιιτευ ,' ἱττἀἰειιτ ΡτοτυΙ νετιἰτιιτετυυφισ.υιΜφισάττωΡο ε·

Με ΓρατἰυπτῖηΓυττιττε ειτττεφιειττι ρττυοττἱειτ·,_ δε άττυττιτίαττιτο πτει-·
τἐτἰἔ Α” τίτυτττ εΠΐεττ·,`ίτειτίτττττΠυττε : Ατ νΒἰ Πυκυε τεΗ.υ:ευ.Ιοτι

φα· σ.ρρετττ·, ἱὰειεεἰἀετε ΡοττΠ: εκ το , φιοά σε ττυιτει·Ξς τ”ει·πι·ετιτε

Εεωττε 1τττυπιτίεττιτἱἐῖ εφη ἰτι ορροΕτ:τε ρΙ:ι€ειε. άτευττυτιτ· ,. τυιτι
Μέ υττωτιτίττττττ , αυτη ειι1υς ἰτι άφτεΙΠοτττιτ· Ιοουτπ ττΒυτ:ττ: ἑπτὰ
Ρἰιιτττ , ΗΜ σε ειάυττίο οτευτττηττε:ιττοΙΙυτττυτ , απ: ςυο Π: ἰτιυἰεετττ
τεΗτότυτττ, εάτοτφυτ ἰτετυττι Ηυυτιτ :τά Ιἰτυε , τ:: φτο τοΗυετε ἰτιτςΡτ
@του (Έαι1φιαττι που τττ8τιυττἰιτι πιιιτετἰεττι ὶΙΙειττι ίττττττηττττττττττυ,
υυειτττ υπ τττειττε τυιτάο ίτυτυίττιυε , Μ. υτυετίαττι τΠτ Ροίΐε,ντ των. φά
άττττΓετυοτετττ ΕΜΗ: εοττεἱρἰεττε ρειυεἰοτἱΒιτε ΙιοτΞε ττιτυ:τιτίε:ιτ , δε
Ιττττἱἰιε άττυτυοΐαιτ , :ιΙΙ:τ. νετὸ ρο.υΙο ἀἰυτἰἰιε τη ίττττιετιτο Ετ , δε ία.
ττΙτίιε ΓυΒΠάειτ . (ῖοιτιτττυτιἰττι· Μαιου Πυτευυττι ατομο ττ:Πυτευυττ1
ττττιΡοτει νἰἀττττυτ τπτ ςφωὶει ; Πυκ υιιττι αυτη ἰττὶτἰει Γυτττ Ευπό. αυτ
Ηιπε. Ηοτἰιουττττι Οττἰυυιτι ιιίτοικ!επτο , αυτ ττπίτει Οττἱάυυτυ [ο

οττυΙτειτιτο ; ττΗυΧυε :τ.υτοττι υιό!!!υτιτ Ευτιεὶ ΟτττυΤυττι ΜετΙάττιπυτττ
υττἱττἔετιττ : τμ:: Ρωτάει ἰτιἰτἰοτυττι άτουιττυτ Ρυττότει άοΜΠε Πυ:εύε,
:πιτ τεθυ:είτε; φ1ἱυτοΒυίτἱοτ δε ὶττεὶτεττοτ εείΈυε ,› το φτοττοτε.ΒτΠ
τετ αμα ττεία:υτιτ , αυτ άτοττΐουπτ , τυπο τουτττ18ττ , τφυειττάο

Ευττο. ὁἰτττἱἀἰυττι τυτΓυττι ρεττεττ αυτ :Πο ΗοτΞεοτιτε :τά Μεττάτειιιυττι ,
αυτ ΞιΜττἰἀἰατιο ευ Ηοττεουτττυ 3 εμε: τΙἰτυτιτυτ ρυττότει ίοτττα ΒυΧίὶε
αυτ ττ:Ηυ:τύε .
'
(Μετά. Νί!νίΙ ώ :πω τ”πσ›·σιἰἰὐἰἰε, ριάκα είίσωείσ [επ ρτοὐαὐἰἰε ,

'τττόττἔ :4.ττ:Β.ιτ :ιΙΞεφυσ.ττάο @απο . Ηεετ τφυτάττττ ίι νετἰ ΙὶττιἰΙἱτυὸἱτιτ που
ντάτ:τττυτ ειΒτΠἑ :ίου ειτΠτυε τ:κρΙΙο:ιτιάυττι ΓυρετοΙΙττ,ςυσ.ι·ο Βυ:ευε τυ
στΡτατιτ Ευττεΐ Ηοτἰεουττττι αττίτιετττττ , τεΗυ:ευε αυτττττ, φτ8.ττάο :τά
ε_τττ:υΙυτυ Μττἰὸἰεττυιτι νετιετττ ; φωτ ίοτττοττε Ποτ ὶτι ΝουἱΙυττἱ Ο
«ο ΡΙττυΓυπτο, υυΞιτυ τη Φιιὁτειτυτἰε . »
Μαυτ.. Νου Με ρ1τ:τιαττι άτ Μετἱε ΜΗ άἰἴρυτειτἰοτιτω ἱτιίἱἱτιιἱ
πιω τ, Γατ Βτευὶ άτοΙΙτιεττοτττ εἰ ρτοροίἰτο , τ:: οτατ.Πουτ· τὶυττυττι τπτ

· ΕΙιταΗ:ιφις μετά τοττιτυοτοτυπι τα ἰρἴο ΝουὶΙυιΜ ρυτιέϊτο μΚΗ6Χτ
·τττυεαιτίεταιευταττοτττω , φιτ-ίἰττἰ Ροτείτ ίπ ττι:1.τίε ίυττάο, νΒἰ @τα
°Βιετττ τττετττὶυ. 1 φα ττετρτττιε ΕυτηοΧΡἰτειτἰουτε ειεττε.ττ ἱτιτὶρὶειτ ,
τα ἰτττυττιτίεει·τ τ 5ἰευτ αυτου εΙἰφιο. τοτροτει ΒιοΠτυε :τάιυτττυυτ
1ΈΥΙϊευ!Ρτάττιπ ,. ΙὶοΒΙὶυυἑ ίττἰειτιτυτ , υυιὶττι Εεε! Ρ6τωτυΙυτυ»
ίτα ίσττατΤ:·Ι.υπατα ΙταΙἰτυε·.οΒΙἱφιὲ τιιττάτητεε τη υφ12ττ1 τ, φτεττάο ›

Με ευ !ιοι·τιοττττ ΡτοΧττττυαυτ είτεττάουε αυτ: άτίττπάτττε,

[ο
ω

-

.
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ΐτιΠιιυτιπτ , & νίτ111€ ω :Μάτ Ειωτ1ιιω ρωεττεστεεΓε ίΜτ11Πεεπτ τω»

τττἰετ , φις ἰιπτῇρἰτ Έτι·τιιττιττΓετττ :ιάτο ,τ Δντ ροίτ Μ: 1ιοτ:τε :ιΒἴοΙυτἔ.
' ϊττττιετιτετἱοτιοἰτιτὶΡὶατ Γιιἐ Γροιιτε ΓυΜΗεττ : ἰἰτ ττκιίΐτι Γο.τττιμιιτιι
$τι·πιτητοτ ΐτιΒ:1έτς €6ττ:Π1τ-Ίιαβ€τ τοπιροτΙτ ωτι:Τιιττω , η πο Ήττα
πιοἴτἱτ, πΜτιάτ ίροπτε Γιι:'ὶ ίιιβΠάίτ. ίξιοτιί:τιτι ντ·ι·ὸ βυτιο.τεετΧΡί
ΥατὶοΠ€5 €οττ1ΡΕττ°1ιπ1 ·τΙτ ττΒὶεετἰϊιε πιιιιιςτε; ττἱειπτ ἱιι - τεττειττι τ,

ηιιτιικ1ο Ι.ιιικι 60 δοΗ ορροθττι , αυτ τοπτιιητ`τε , πι! τιιττιττιι , Ή
ττΙτιπι πιω εοτιτἰτιἔο.τ τοστ: τιιαἰοτε ιτίττι-:ιΒιτατι .. 5αὶ :ιό τιιιττοε , Η
μποτ , τειιτττεπιιιτ , Η τιιιἰ‹ὶ :ιά!ιιιστιοίττά εοτιίὶἀττεττἰοητ ὸὶ8πιιττι
ίιιΡττΠτ .
Υ
_
_
γ
_
'
Πετιπά. δετἰε πιιτΙτει ότ τῖιἱττὶΒιιε ᾶἱΙΤττιιἱκτιιιε ςντιιιπτ οττιτττἱτ :ιώ
πιο , φωτ! Ροιιι·τιττὶιιε ΗχότοΒ. ΙίΒ.;. τ:ερ.6. νΙττΙΙΙΤε Π: πιετιιοτεττ ἔτι
ἙΙαιπὶτὶεὶ Ιι:ιιιτΙρτοειΠ Τοττκιτο , ςυίό:1πι νὶὸτΙἱττ:τ τὶιιὶε αὐτὶε τα
Μ:11°ίτι01°Ε , φωτο ρτοείταιιτΙΙΒτηυπι ΡτςάΙτατ τά φαει οττιπὶε , φωτ

ἰιι ειτιιιΞε ςἀἱΗοειτπτιιι·; ίιιΒἰττετὶε ετιὶτιι ὶτι8τιιτὶΒι1ε άειρϊάτϋιιε Μειἔπἔ.
τοΡἰὅ. Αυτοίπιοάτ εὶιιεττε ἰττιροτιτΒαπτΗτ εςτητιιτἱ Ιοεσ; πρι» νετὸ
ίτ: ὶητετ 1ειρὶὸτεὶιπΙἱπιιατιετΞττετἰΒιιεἰπιτπἱίτ;ι άτα ΗΜ» ίσ.Χτε.ττι ·ωτω
τωτιάπάιιττΒιιτ, ντΒττυἰττκιτπιοτεεω ἀιιτὶτἰτιτι στπιιιΙ:ιττ:τιτιιτ . τω

!ιοτιιπι τἱτιττιιπι νοεσ.ΒαΙο Μ! σ.Πικ! ὶτιτεΙΙἱΒο , ηιιδιιτι ΗΠΒιιιτυπι Ή
·Ιιιττι ΡιιΙικττπι , ηιιἰ άτττειότίε οι ίοι·τι:ιετ ταΙείε ἔΙτΒἰεττΙἱςιιιιε ΕΚ ;

ΞΡΙτ νετὸ Ξι αιΙτε ιιἰΙιἰΙ ἀΙΙτ:ιτ , ΜΗ ίοι·ταΙΤο τιιιὶσ. σττιπτε @ΗΕ11τιπισι·,
τ1ιιο ΡιιΙυἱί-ειιΙἰ ὶπιιἱεετιι τοιτιρὶτιἔειπτυτ: τἰτιἱε ΡυἰρΡε τ:: δ. Ιθάοτο
ΙὶΒ.ι6.Ότἰ8ἰτι.τειρ.ι.τ·Ω ΡιιΙιιἱε α: Ξπετιιάίο τό ιόιιιιε , ἱτι ηιιεττι τα:
«άτα ττάΈέπιτ; τ δ: πτετΙτὸ τ:ειΙι:εω ΕΠΕ τιικιπτίωι εἰτιττἱε Ϊρεεἰεπι Επά
°ΙΙἰιτιεπ1ιιε, ςιωτττωϊε ΡΙιιε ΜΒοτιτ ίετιιὶτὶς τΠἱτετἱτειτἐε, φαω τὶιτἱε τΧ
·Π8τιτε αυτ ΙὶἱριιΙἰε τοπιβιιίΠε; ΡΙιιε τ:τύπι ωἱετοωτπιιπἱτττ ΠΜ! τα Η·
Με, ςιιἑιπι ἱι1 ΡΙατιτὶε. τ

η

.

Οτο.ά. Ο:ιΙοεπι ὁ. εὶιιετε νιιΙΒετἰτττ Γ681°θ82ΜΕι8 νοοειΒιιΙἱε, ντ εἰ»
πτωση ἀἱτεπιιιεἰά , τ1ιτοά τα εοττιΒιιΙἰἰοπεττΙὶτ1ιιιτπι, ΡιιΙιιετὶε Γρε
τἰεττι ὶπτΙσἰτ, Η τμιἰὰτω ὶτιεττίπωοοτριιεπά τοι·ιιττι €τοι1εφτττίτιτειτ,
φωτ ΙΗτΡἱιιιτι νὶτεπι τνἱιιιιτιω ττΙέφω. "τὸ, ντ ΩιΧ2., Μ:ιτπιοτα,
τπττ:ιΙΙο.,·ΓοίΗΠει ΠτοττιΒιιτο.ιιτιιτ-, το αιΙοεπι ττὸὶ8ἰ τϋτιπιτιιτ . Ηἰιπ:

@μια ΡΙεαπ:ι ΙεΡὶᾶεΪεετ (απο ντ :ιριιό Οιιἰὸὶιιπι :ιΕφτειιιεϊο Ιε8ἱ ,

Ρἰιωιετι ΜΜΜ σωστο:, @καὶ ροταπ_[ατα υ·σ‹ἴιἰἰΙ 7εχΕτω, @ατά
τω27Ιτ Μετά, π14ΜαοΜ πωσ) τη Μαι» ροι:3ϋε ςμὲΙτι ἱτι ττικτοπι
τείοΜ νἰ ἱ8τ1ἱ8·ἀἱάἱππτ85 ›όσπιτι1ιιωπε τοπιβ08Ι -τοτττΙῇ αριιΜξ::

τεΙετ:πι ειρρτΠ:ιτετμιδιω ότιει·τω τ, τ1ιιἱο. εκ αςιτἐ'ὶ ετ=1ιτάωτι ΙερΜε
ἀιιτΞτἰεω :ιτςιιΞτὶτά τμαιωυτεΞτιττθ. 4ηιιαπι έτιιτ5οϋπιοτε αείτετ :
Πι ι!Ϊ

4

4

>

.ο 204

ΠἄΜατἰο ?πάοσίωα

ππἰπιοΙὶπιπ
ίπποεπι πειτππιπι
σ.πτοπποοπποτΓ:ι
οπο. οοιπΒιιίὶο.
; ρι·ορτοτοο.
οἰποτοτπ
οτπιτπίϊ
τοοΙεΙππτ
απέωα!ίιωι
, πἰΠ ΐποππο
ωι!αικεί

οοπώπ/δ _βυπωθ ρο!ίαυπ αόεια·[π: συ!ίου: οπισἰαπι: , νο πωπω Κα.,
Πε πΡπό ΜἱιειΙὸπιπ οοπτ. π. ππιπ. 5ο. , ποπ παπι οἱπίὸοπι νὶττποἱο
οοπίοπ ποοοπτ , Π ίοτιο ἰπ Ιερἱὸοοτπ πο.οππιτπ ττοπἰἰοτἰπτ ; ποπ

ίοἰΙὶοοε ίειΙοε , πώ ΙειρΞάοειτπ ππποίοπι οὸἀὶἀοτππτ , ποπ οἔὶὰοπι Ρος
ὸἰτὶ ίππτ ίο.οπΙτειτο . Πα:τοτππι ποπ οιοπιοπππι!ποοτειπάππι οΠ: πο

νοοοοπΙὶε , νττπιπ οἰπἱε , απ ω( νοο8.πάπε ίἱτ ρπΙπἱε ςπἰΓΡὶοτπ οκ
ἱποοπὰἰο απορω. Ἀ

ο1εεεπ.ΤΑ~τιο νΝοεοιΜΑ,
`

θε πω: Ξοπἰὑπ: ο >

ΜΑπι·. (Σπιτι Εἱκἰπὶἐὶ , ποπέι νπ!οΠοοτ , ὶπ οπο όοοοάπε οίἘοἰ·

:πε , ποπ ιποἀὶοπτπ πΠὶπἰτοτοτπ Ιπιποτο νὶὰοπτπτ Απποε,πποε
Ροττοε , απο Αοτοε ίου. Αοπτιιε , απο οποπι $τγΒΙοε νοο:ιπτ , φωτι

ιπε Ι1ΜΙ!έά τππΙτο νοΙἰὸΙοτοε Ιἱπτ . Πάκο πο πε πάρει ἀἱἴρπτπτο ποπ:
οὶποτοε , ποπ οπο ἱποοπ8τππππ ; Η νοΜε ρΙειοποπτ Ι1οο , νι: πο. (π
«πιω , Ιἰππὶόί ὶ8πἰε , ίοπ Ξ8ποιο περα , 8οππε ρππΙἰίροι· οοπτοπιΡΙο.·
π ; ποοπο οπίτπ ι·οεοΗ ρΙππο ἱππτὶΙὶε . ο Οιππιππε ΟρπΓο.Μοὸἰο.5οπἰΙ.
π). π. πο ΒοπτΠοπε οπρ;ἐ.ρπε.πιὶπἱ η. νΒὶ πο οπτειτὶοπο ὸοποὶπιπ ,
απο . Ατ ροοοἰρπει ίππο , δε Ιἰπο ιπειΗτἰἐὶ , Απ πο δορειτιιτὶοπἰε , οπο
νππ ἰ8πἰε πωπω , 5π1ἱε πἰτπ , :ιτοπο :ιΙππιππε , οποτππι αποτο
- ι:ειΙοΕπο1τ, :ιΙτοτο ο.άΠτΞπ8ίτ . ΝπΠπε Ρτἰιππιπ οίϊ ε!οΙοτ, ίοπ ωρα·
8ἰπἔἰποιπ , Γοποοπτοιπ Ροπ:ιτπτ, οποποποτπίπροτ 8ἰπ8ἱποιπ ρο
Πτει Ιὶειτὶπι ἱΙΙοτπάοωΙοοτ , 8είππιπτπ, νοΙπτὶΒπὶεντοπε,οΒῖοὶοτ.

Φὶπἱιτππο άπο παπα ΡτοοἰΡπει , ρτππππι, ηπα! οοι·τπρτππι ίι πωσ
ίοροιπιτ, πτοποοοττπρτππιοΧταιΜτ, Γειπαππρο.ττοτπ οοπθττποτώ
μπι: ἱπ ποπτο ιποο ειπτοποτο άο:ατο :κοπο ίπροτἰοτο , οπιπ πιοποτο
τπτ, πο‹: άπτππι οπἰοππππι ρτοτποτο ροίΤοτ, ίοπειιπιπο.τπ οάπ:πτ
οποιος ροπή ποππε ίοππο οοοππο.Ιοεπ :ιο ίτπο νίο1πο πι πιάΙοοεπ ,
τοΙκΙππτπ Ητππιπίτ, δείειππιπ τοάἀἰὸΙτ. δοοππάπιπ; ειπα! άοποοε,

ειπὶ πο· ἰ1Ιεππ οκοὶάππτ, οποώ:ππ,οποάίοππεποπ, πο οέὶ ποπνΞ

τπιτπτ , ποτπιπ :οποππτ , πο τοποίοππτπι· , ιποάὸ το.πΜε ροτ
21ο./

9:1οπι11εμπι Ετ ἰποοππρτο. ; ο:ιοππτι ποτιπο.11 π 1ποτοιποπτππι :ιο
οἰριοπε , Βοοπιππο ἐι ρπττοία&ά ρο.πο ; άπιπ ὶπ ἀἰοε :ιππο
τπτ , ποπτοτπ ρτοπποπ , ίοά ποπ οππποπτοτπ ο εὶπεἰπέ , νο
Ϊπο)».'Ϊ

ο
'ι

ΦΠ!

~ »ο Αφοί: Γοττἰὑιπτ

Α

3ό5

ΐπιειΠ ειΜτιιτΗπε τοοεττιπεΙτιπ Μ.. Ηττα Π:π·τ!επττε.

.

πω. Νοπ τα Ξι ποίττοἰπίτἰτιιτο :ιΠεπεσ.5 πα: ιπἰιισιιπἄει πώίε

παΜετ πατε ὸἰίρπττιτἰο; πιιιΙτἱε ἴτἰΙἰτετ τιἀπιἰπιτἰοπἰείτ ιπετειΠει π:
το.Ιοεπι ἴοΙιιὶπυἰιιἴτποὸὶ πτμιἰε ίετιι!τε.ττπι ετοὸτπτὶὶ παπεπτΠοπε τ.
πιατα ρτορτττετι 5τγ8ἱο.ε ὸὶεἱ ριιτο , πιιώ,ππετπ:ιάπιοπιιτζ 5τγείε
Βιιιιϋ ἀπὸ Τπε!ίτιΙΙε:ι ΤετπΡτ: πιω. παμπ: Ιπ πτ8επττο είε άἱιι _
τοπτὶπετὶΡοτεΙὶ, παμιεἰπετπεο, παμιετπ Έστω, ία! Μ νἰ ω

τ:οποπεπε άεππιτπ πιω (ίοΙἐὶ πτυ!εε νπΒιιΙ:ὶ εοπτὶπττἱ ίτ:ττιπτΜτα
πιιὶυΓπιο‹Η Α τα Ροτττε πιστ:ιΙΙ:ι ασπαιτε: , & ἰπ τεπτιΞΠἱτπιιε

ρτιττἰετιΙειε ώ οΙιπιπτ , πατε άεἱπάε Μ ναΠε ΐτιπάαπι ρτατἰρἰ
το.τ:ετ ΓσΡατειπτιιτ απ επτά , δ: πιτταΙΙτιτπ πι αιΙτειπ ειπα τπ

τττιιτ. τ

_

`]):ιπ‹ὶ. (πι-φτιιπτ εοτροτπιπ -τπειτοτἰε. ἀιιτἰοτ νεΙΙά:ἱ ραττἰιιιπ τοπι
Ρττειτἰοπε τοπτρπέτει πωπω, αιτπ ειΠτ1πειπάο ὶπ τεΙα:πι ταΗεεπ
παπι, νττΜππο ΓοΙιιειτιιττοπιπιοτὶὶΕιε , αυτ τιιτπ ΜΙΒ ππίταιτιιτ,

Ατε σ.ίοτιπτ ; ίε.τίΠίιε @παρε πιἰπιιτἱίῖἱτπ:ιε ραττἰοιιΙ:ιε σποτ ρετιιειἀἱτ ,
8::ι€ίτατ, πιιΞιτπ εταΠἰιιίτιιΙτιε, παμε άττπιππ τοτπροΠτατ πατατα
τοαΒτπεπτπτἱοπεπι ὸἰΙΤοΙιιὶτ , :πιτ ΒιΙτεπι ίΙΙειτπ τιιτπ :Με πατιιτὶε εκ
τιιιΠϊτίπε τοτππιἱίτετ. Μ. νὶάεΗτετ, πια τα τοπΗττπτιπάτιπι , ίοιι
το!Ητιιτπάτιτπ ντιΙετιιτϋπεπι εἀπἰβεπτἱε ίιιπτ , πε πωττωτ τοπ

Β:ιπτ πατπτἱε , ντ ποπ οτππεε εεπτιὲ ντίΙσε :ιττὶάετε ροΙΐιπτ : [πορτο
τεει αιτιιιπ ποππε ίοΙιιοπάιιε τα, ντ, πω; ίαΙπτειτοε ίιιπτ , ὰ τοϋ

πιιπτιιτπὶτπΡτἀΞτὶοπτ Μετς είπτετ:Ιίτε ει8τττ: νε.Ιτειπτ , δ: πιτς ππ
Με ορροττπποε, ειιτὶπεοπιπιοτὶς εΙΤεπτ, ὶρίὲὶἔπὶτὶοπο δε (ΜτΙ
πετἰοπο άὶΠἰρεπτιιτ. 8ἰτπὶΙτ: παώ τϋτεπάιιιπ τιτ- τοετετἰε , τι; τα!
τ:οτροπε νεΙοτιιώπεκπ ποπ ρεττὶποπτ , ίετΙ ετΙτιππ ἰπ τ:ορτιτπ
τὶἰτὶ8ιιπτιιι· .

Μπιτ. Ηὶπτ πι, τιποά εΙὶπιιοπιπι απ( πιἰτἰοτ Ετ ἰρἰῖε τοτροἐ
πΒιιε τοπιπι.ιΜε , ο.Ποπιτπ νετὸ παπα· , τοπ8τιπε πιὶτἰειιτἰοπἰπιιε
εΙὶπιιππἀοΙεπἰεπτἱο.: - τιιιοτιιτπ τπππ :ιττπποπὶεἔι Με νοΙετὶΙἱ ροπ
τϊετ , τω ττπιπ Γιιπίταπτὶέὶ ττΠάττ, ντὶ ιτε τοτπΒιιίΒοπε τπἰτείειιπτ;

πποππιπι νἰ ἰεπἰε όὶίἱεᾶετ τοπιιτε πιιἰ εποτΠ παπα; :ιττΞοττε,τιποά
Ιεπε επ, τεΙἰπτΙιιιιπτ= τοπττει νετὸτ πιτς ρΙτιε Μπαντ ίἱκἱε νο.Ιεπτ,'
ίεάτοτιιτπ νππ πιιπιοτ:ιτ1τιτιιε εκτεππειτ, δ: πω, Με. ίπ αι!
τοιπ, Ιπιπιοτε ειΒίιιτπ το, εκτ:οόπι σ.οποτα ειιτιτΙππτ, τττἱπ Τακτι

το παμπ: νὶττἱοΙο οπ ετιιαιπιιε, πιιοπιτπ νὶε ετοὰτπἀΙΟεΙτἱπατἰο
πτικιιίτιιμ νττίππ, παπι ραττἰτιιΙς τ:οτροτιιτπ άΗΙΞτπϋΞπιιε νὶπτιι

Πττοππτ6Μπτυτ , αιτίοΙικπτΕ πώ; Δ1ίμ.τ πω πετάτε τα: τω
τ ·Ί .. ζ

'

.

-

'

-
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_ ετεπιπι Με νιτιτιιιε ιεπιερει· Γε~εκεοειιιιιπτιιειπ ειιιεεπι πι:ιΙ'ο :κι

οπο, οποόεοπιπι Γοιιιτιοπειπιιιιιετ, ειιιεινετὸ :ιΙιοιιι‹ι πω :Μάι
ροΓιιιιιιπτ -, οπετπο.ειπιοιιυπι ιπ ιπετειιΙοπιτπ (:ειπεπταειοπε , τρωω

·νοεαπτ ., ειππ ΓειΙιεετ πιετ:ιΙΙιιιπ ιπ Ι:ιπιειι:ω εικτεπιι:ιτιιιπιτει ιπ επι.
τιπο ειιΓροπιτιιι·, ντιπτετιΠεε ριιιιιιε Γειειιιτ:ιτεετοειεποιρτρειιειω

ιπτειιιει:ιτιιι, πιω Πεειω, ιιιιειππαι· ριιΙι:ιειιιε 2οετο, :πιτ ντιπε ,
_ ω: ΑειιιςΡοττιεοιπιπιιιιιε, επινεπεπιεπτιεπΙοιειιιειτατιιειπ Με
ειιιιιροτοε Γε ιπιιπιι:ιπε ειιιΓειειπ ραττιειιιιιε νοΙιττιΙεε·εοπειιέιτ,8ε πι:
βρει, Μαριε ΓιιοΒιιεει”εόιε ι:ιιπιπε ροΓΓιιπτ ιπ ριιΙπετεπι εσπιτπιπιτι .

Νεε πιω ειιεεπειιιπι δε ιειριάιιιιιε ιιιιτιοπριω, οιιι,Γιιιρπιιτε «πιο ,
ιπ ιε;πε ντιιπτιιτ.

'

·

·

. ο ι

.

Βεπ‹ι. Ωπεειιποιιε τειτπεπΔ ιεπιεπτειοτε εοτπΒιιτιιιιτιπ, επ. @Για
πιω ,Γ οιεο, Με νοΙ:ιτιιι Γροιι;ιπτιιτ ; Γεει πι; ε:ιειεπι τετιπεπτ , ο

πρεπε :ιεριειεειΙοτεε.ΒΓπιππιιτ τεπτιιπιιπο‹ιο ιεπτιιε οιιιιιιιπι π»
Ίποι· ποπιιιππ ειιπι ·εοει:ετιε ρ:ιττ-ιειιιιε εκοιιιιιτε ρεττπιιιιω -, οπο
ειειπρτο τε1ιοιιοιπιιτει·ια Γπαιιιιιε οι 3 πω Γο.ιιιιιπ ίπ ειιιεεπι επεσ
όι:ιιτπ επ ειπα! ιπ Όοτπιι ()επιι οοΓετιι:ιιι ροτείι -, Γι επιτπ πι.
πιω νιιιοπε ιπ :ιΙετποιεο ρετ ν:ιροτειπ :ιΓεεπειεπτειπ ρτεριιτετιιι·- ,

ιτε. νε :ιιισεΓεειτ , δε Γτειεςιιε ειι:ιειατ , Γριτιπιπι δε οιειιπι Γεπιπτ 3
νι: ει: οποτε ρειειριπιε> Η ετειεπτιοιιε ειιτροπιιιιιε ιπιιεισ.τιιι·, 8:

εκ ιρΓό;έιείιιιΙειι:ιοπε ρει· Κεεοπεππ πιειπιίειιιιιπ ειι:ιειιτι πω: :ιιιτεπι
ποπ εοπτιπέιτ ,Ή ιΠιιει ι8ιιεο:ιΓΗ:ιτιι εοιπΒιιιατιιι
ο '
' ΟΗΕ. ΓΡτορι:ετε;ι εΧεοειτει::ιΓιιπε Μι€επεπε , ηπα νοε:ιπτ , νι:
. έειΙεε ι·οιππ'Ιεε ειππ Ειπε πιω ιτετιιτπ-*ιιπιππειιη νπιτοπππ επιπι πια

ιοι· ειιεΗιε:ιειτ:ιε. Ε:: Το.ι·τειτο εοιπιιιιίιο,ιιτείιιε ιπ εο.ιεεπι ρτοιιθ:ει:
ωειο, πινει ιιοιιιι`5ιιιεπι επει·επιτ, επι :ιροπιπι ωπιιιιοπε ριιι·ειι
πω εοα<έμι:ιειιτ ; Γεει Με 5:ιΙ Γι:πω επι πιω ιΙΙι επιιπειιτιιτδριτιι:πε π
πι , ιιιπιιιιιι€ετιιπτιιις πειπδεειείιιιιιιπτω : Η εποε! τοειεειερει:ιππ·

επιιΓοιεεωιπδριιιτιινιπι,-ειοπεεβιιΙ τωεπεοπωωιε οι°ππεπι Γα
ιεπι νοΙε.τιιειπνιπι, ιιιιι-ιπ εριπ·ω ιπεεεε ι πιππωεπιπ Δεπιππι
ριι1εοπιιιτε π:ιρετιιτ8πΙ νιπι πιππιπιε εοιππιεπειιιτιιειτΟπιππιειε. Ιπ

πι νιειειιεετ 8:ιΙωΤιιι·επι επεσε 5ριιιιιιε υπιππ·ωι όιεεΙιιοπειΓειι
εοπεοειιοπε , ·ειιππιππιεεπι ρετιπιΓεεπειιι· ,Γε νιειιιιιπ Βιιιεε ερρι·ε
ιιεπειιιπε, ε: ιι·ΓοΙἑιιπ-·=εκπιιιιιπμ ·ειιπι πειιιΠιιπτιιτ, επι πάπια: Το·
πιει ιιπποπιιι=·8ρεπεπ·νεπωπι1ε
ποια εοπτιπ8ετε νιάετιιτ μι
ν, οιιέπειο «πωπω νε νιιπλο.άιιπΉεεπτειπ,·ειει·ευεεπεειπ,·ιι.τοπε
. ριπ82ιπτειπ ει,εεερειι1σωπιρπρωιινωερι-ω οιιιιπτιππτ3 που»

να : :παπιΜπι -οΒιιιινιιιι-ριιιπά; »τι ·ιέπειπαιιιιιιιιτ -, νιιιο Με·
ο#

·

η

'

απο
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παο εΧεἰπζςιιἱειιι·; ἰεετιιπιἱἔπείεὶε”, ιιεῳιεἱεετιιππ ίἱιπἰΙἰνἰπο ε».
εΞπΒιιἰειιτ: νβε εεεεἰοἰπεεπἀιιετΙε ,Γροπεε ΙΜ τεΒΞ8είσετε ρεεππεί
εὶειιι·> δεἰπνἴιιπι ΐεπιπειιι·. Παω επἱπι Ξπ νὶπο εΧεὶπ8ιιἰειιτ απ..
δεπεριιεπεκ, νἱπιιπι εοπιΒἰΒἰε , :ιεςιιε ειιτπ νἰρεεεΐεπεἰε ·εει1ς::ὶε,

ειππ ρτιιπὶε άεπιιο οΒτιιευε ειειιιε:ιτπ νἱπἰ μπειτε εκπεΙο.ε ,· ίο.Ιειπ
εεεἰπεπε.

¦

Μαιιε. Μπ8ἰΙὶεεἱῇ νοτ:2.Βιι[ο δοπειπειιι· εοιππιππἱεετ Μίδεια ;

εεἱππιίἰ ί:ιΙεε νοΙαεἰΙεε ποπίπειππεΞιΗ:είε ΓεΡατεεἰ, πεπιιε ειππ Π
Ιἱε άεπιιο νπὶαπεπε, ειιἰπίεποὸὶ Με8ἰίὶετἱ:ι Μετἔπεἱεετιιπι, Ωστε.

Ιἰοτιιτπ , ειΙὶοειιιπεμιε Ιιυἰιιίπποεἰί ,πια ποπ εοπιβιαιιπεπτ, τω
ειεἰεΙο Μπακ) Ιἰπιιοτε ίοΙιιιιπειιτ Ρτἱιπἰιτπ , ὰεἰπάε εκ ΙΞειιιοτε ΠΙο δε!
:ιΒΡετειπἱειιτ, ειπΜ8.8Μετή πρρεΠπεἰοπεεπ ει·1Βιιιιπε. 5ίε εοπππιι
Ωἱτ€1°Μι11°ἔ21°ἱ€888ἱΪ11Ϊ02€0τΟ άείὶἰΙΙπεοἰπ νἱετο εΙ:4.ιιίο Βιμ:: ειτε
πιιτπ Με εἰπετεε εει.Πάοε αΙἰπιιαπάἰιι ώεεειιπε νΓεμιε εὸ, διιτπ τπετἰ
επετεο.τΞε:ιτωπι εοτεἰεεεὶππεεεπε; πεεεπιπ επἰτπεαΙοτε ὶΠο , Ιἱεὲε
ΒΙ:ιπδο5 εΧεἰεαειιτππ8ἰεαεπτ, ίπὶ1ὶ1ιιεὶ8πἱεπΙἰε ἰιπρεεἰε πιπτἔετὶ
τω, ειιιιιτυπι εοπιρενέεπι ίοΙιιὶε, δε ΒΜεατιιτπ ρει·εἱειιΙο.ε εεἰεειεο.ε
νπἰε , ρτσεεεε .εοτεἱεεε: επτπ Βπεεπεἰιπ ἰπίπίο ΟΙεοΤετεω Ρετ
άεΙ1πιπιιτπ ριιτειεο, ειδ ίιιπάιιτπ νο.Πε ρι·οεεἰρἰεειειιτ δε! Μετεω
ε:ιτιιτπ, πω, εΙΐιιίο παο, :ιΙἰπιιοεἱεεπεμιὲ :ιΒΙιιὶειιτ , νεοπ1πεπι °

εκπο,ε ειετπποπίππι , φαω :Πα ειεεεἰ 5πΙὶΒιιε δε ειδ ΟΙεο Το.τεο.ι·ε
εεπιιιίἰυιε.
Θεά. ΗειικΙ :Μέ εαεἱοπε › νε επϋπ πιιΙδειπ νἰόεειιτ, ;ιάπιΜίετα
τπτ οριιε ΟπΙεΞπειτἱοπὶε Ρετ Ι8πειπ , νε νοεαπε,_ ΡοεεπεἰαΙεπι,νἱ-

όεΠεεε Ρετ Ατμιεε Ι:οτεεε , ίοΙυεπάο. εοι·ροτει πιιεεά:ιπι άιιτἰο
τα, εοτυπιενειε ρετεἰειιΙειε Με πιω εοπ1τπίπιεεειε _,. νε. πι Εδω
τεκπ :ιΒϋΙΤε νΙεΙεππεπε , Γερειτο.πάο- εἰ τπεπίετιιο· ίοΙπεπεε· , ειτ

πιιε ειδ ίιιπάιιπι νιιίἰε Ρτεεεἰρἰεεπάο- ΓΡεεἰεππ ριιΙιιεεἰε. Ρῖἄτθίβω.
τεπεεε..
Μειιιτ. ΕΠ, θεαὸοπἱεε,ἱεει, νε ἀἰεἱε;. δε· Μἐι8ἱίὶετἰιεπιιἰιιΓπιο

άΙεπτπ
ἰΙΙέὶῇΟαΙεἰπεεἰοπε
ειδπποεΠιιπ εοπιιεππιπε , εδώ νε ΡειτΙιεε δ
Με. εΧρΙἰεεεὶ;
νο.Ιεο.ε.. ΙΙΙιιάπιιτετπείδπιἰεαΒὶΙἰεειεε·ποπ.ναεεε4,?ιιφά
ειΠπιιο.πάσΡει··ΑπμαπΡοτεεε εΒἱεπεἰἰιεπεμιἑπι. Ρετ ἰ8πειπ. ἱρ ιιπι ,

σύ _ώιτοΒΙιι6Μεεπειιτ · ,. ὰιιτὶΠἰπ1π εοτροτ:ι ίοΙεπιπειιτ ,, δε ἰπαιΙεετπ
εεώεειπειιτ ; εοπει·σ.. νετὸ· ,,€1ιιοτιιπ1= εοεροτιιπι.Μπἔἰίὶετὶε.,Ιιοε

είε 8ειΙεε , εΙἰεἱιπιιε , @σε Ηιπε· ,_ πω· πἰπιἰε αδ Ι8πε αεί”
επεεεπειιε , ειιὶπΓιποεΙἰἔ ίιιπε· Μπεεωεεε· . νεείππ νε Απππεππι

Ροπὶιππ εΒἱεαεἱεαεΞἱ επρΠεο.πάα· «παιπ Ωεεπεπιειε , απ @απ Ιπ
ιι, ·

κ
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·

υψεω20 ?πείεεύκα ›

!'ιιία , 8ε Βεεο6Ι:ι :ι1ηιι:ιιιάο εοτιθάετάίΗε 9
' ·
Ι)ατιά. Τειιιπ ετεΒι·ὸ νοεαΒιι!ε Με ὶπειιΙεειπεε ΜεάΞεοε αιιώ
ιΜε , ντ Με ἰἔτιοτειτε , σα: οΒΙΙιιὶΓεΙ , ηωί9α:ιπι ν:ι!εε.τ . Ιπιπιο αυτι `
ειἘἰςυω‹ὶο αρκά Με ίειωιιΙιιιτι ΙιειΒετεττι ω ρΙ1εμ·πι:ιεορο!ίο επεσε
@εχασε νετίετιιω, δε ρτο ηιιοά:ιπτ ε:: άοττιε!Ηειε, εκ ΜεὸἰεΞ Ρτεε

ίετἰρεο, μιτειιπάιυπ εΠετ Μεώεειωειπαπι Ρατεειιιε, οΒΪετμ2Ι1ἱἱΠ11Ι11

ῶΙἰει $επαπϊ ΠῖτρἰΒιιε , ΡιιΙιιει·ίΒιιε, δ: ίοαΗΒιιε οττιτιἰΒιιε ικ:ειιτατε
τιππι1άεπτεΜ ,” ειτςιιε ἱτεττι ρπίΐιιΙε.ε ιιιἰτιοτεε, ε1ιι:ιε & Ιειιιὶτ: απο ίο
Βοτιιτέι δωσε ντιεϋε άιι:ιΒιιε ( ωι:Ιτο ΙὶΒετεΙἰὺε φαω Ρτο ρτεείεπτἱ

ηεεεΠϊτειν:ε) άιιρΙιιπι ΡείϊιιΙ:ιτιιω ροτιάιιε ειὰὸἰόὶτ, οιππἰεςιιε ίἰπιιιΙ
ἱπΙαρἰἀεο πιοι·τειάο εοητιιἀὶτ, ντ ΗετετιπιιΠ;ι; ειιἱ (ιιἀάὶτἰε εἰιπησ.

:ποσά ΒταεΙιτπἱε ττἰΙσιω Η: ΒόΒΙξ ναἴε Με ρατιιΙὶ ίετι1επτΜιτικ εφε

ςιιῖοτιιρΙιιπι, ΓεἱΙἱεετ νιιεἰεε ττΞ8ἰιπει , εἔιιάὶτ', Πετἰττιςιιε οΜΠίπιε
Ρετωἰίειιξτ , & αΒίςι›.ε ιήοτεϊ αρροίῖτο εοπ8τι1επτε ορετειιΙο εΙαι:.Πε:
Ε&Πε , φαω: Πι1τεΞε ἰιιιιφ1ιιἱτ:. Ιἶοίὶ Μακ ία, @ο ρΙιιτεε , Περο
ιεπι ρετΙἱπτειιττι ίροτιτε [Μ βὶΠειτιιτι είΒιιετε ΡεττηιΠτ , πιιΙΙέὶ νἰ εΧ
Ρτἱιηετιω ἰτιτεετιιιτι :ιεΠιιιε εΠεπ1 εΧρεά:ιιιιτ , π, Η αμα: εΠειπ ίεειι

Ια , ίυΒΠάετεητ ; εΙΐιιΓιιτ1ηιιε ΙΚΙυοτετη εΙ8.ιωπ ίεροἴιιἱτ ίπ νἴυπι .
Αάεὸ @αστειο Ι1ιιικ Μεάίειιε εοττιπιεπάειΒατ , νε ἱιπΒιιιτἰΒιιε ἰΡΙῖ:

ροικὶετε Ι)τεε!ιωεταπτ ε1ιιετιιοτ τιιτὸ εΧΙιἱΒετἱ ροΠε ειίΐετετετ ; ριιετἱε
νετο ἑι Πι·ειεΙ1Με οθεο Μ άιιοὸεεἐιτι; εἀιιΙτὶε όεπιιιπι :ώ νηεἱῇε ττἰΒιιε

απ! :1ιήτν:1ιιε, ρω νὶτἱιιττι τετἱοι1ε .
°θι·ει.ό. 8εά φιατεΙ1οτετιιιη ἴεκ ιτιοάιιττι :ιἀΒἱΒυἱτ , ηιιεττι κάτω
μοετεεΗ ποπ οροττετετ ὶτι Μέ ίεπτπεητ:ιτΞοπε 9
·
› Ι);ιτιά; ΜὶΙιὶρετὶτει· Βοεὶάεπι ἱτιτεπο8απτὶίεεἰτἱΠε ἴετἱε,τείροπ
εΙετιε εευεπ , πε πέιηΙε ὶπίιιειιἱ ίαροτεΗςιιοι· ΜΗεετετιπ . ΙπτεΙΙΞ8ε
Μπι-ἴεἱΙὶεε-τ εοεπιιΐει ό: ε·οπιπιἰτιιιτε δεκα ίοΠα , ρεΠυΙατιιω ριιΙρ:ε
εοπια:Μο.- ΓειεΙΙἱὸε βειτετε , @Μπι ὶητε8τει , ἱπιιρτἱοπὶ ἱεπἱειιΙοτιιιπ ,

ε1ι1ΙΒιιε ίαιτετ ίετιιειιτὶΠἱττω αιμα : ιτε νει·ὸ εειΙοτ εὶτὸ ε.ιιοΙΞιτετ, ρω
μετε:ι ὶΠἰα5 οεεΙυίΕπάι οΡετευ!ο ΗέὶὶΙε , ω: Ιἱητεὶε ίηυο!ιιϋπτι , ντ
`εοι1εΙιιΪοπιττιὶ8τιἱειιΙοτιιωὶτιεπτΠοπε·τεηιιὶοτεε ρεττἱειιΙεε·( νἑἀεΙἱεετ
δρἰτὶτιιεά 8:ι!εε νοΙετἰΙεε ) ρυΙίατσε δε ε8ἰτειτα εάιιεετεΠτω·· ,ε περι:
σοπιωἰΓεετεπτιιτ~εΜοΠε1ιιοτὶ . @Η νετὸ-ποποπιπεεριέττιο Ιἔειτἰπι
$πιρεω ειιοε:ιτΞ ροτει·:Με , ἱἀεἱτεοΙοιιΒὶοτε τεπιροτἱε Γρατίο-ορικ
' εκει , ειιπι τω.ΧΙιτιε ίεηίἰπι άείει·υείεευτε :ιτάοι·ε-Ι:ιτι€ιιἱἀὶἰιε ὶ€ηὶειι!ἰ
ἰωρετετειιτ ΜΜΜ πιαΙΕερειττἰειιΙειε. Ήοά Ιἰ= :Μακ νΙττα-ίε:ςΒο
πω. ρε:τε›ιἑίΓεπεὶ8τιἐευΙὶ ω ατε1ιιε·ειΙΙ·ειε ειπε 8: ΡείΜεταπι ρεπό

οιΙαε `άίΠο1ιιετε) παμε εά»ιεετε· ,_ὶαιιμ ζ; 5α1ἱε_Ηκὶ. δε. ίιιΙρΙιυτὶε

ε

·

Βπτ

@Μάτι πΙἱοππιιι Ηοποπ
Πε Ζοτώ
ιπιπιιίοπΞΠοπτ,
1%πτω.οποιο
' πίτπιο ιπιποπτιπ:ι
309 ίπΞ
ροκ ιποΙοίτιππι οπίιπι οιτΙιιιιοτοπτ , ππτ οτιπτιι ι:οττπιπιοιιείπτοΙππι
νοιτπτοτιι:_
`
'
(ΣτποΙ. νοιίοτποπτιιππππ ποππ πιίππάίτπι·, Ιπίπίππι ι Βοοοάο
νικ Φωτο νιάοοπτ : ιιππι &Ιπότποπε,8τιιιτπππ“πο ποοτπτιπ , πτ

οπο πίρπτποοε , οιΙιεοπτιοτοε πιιοιΙιπΙπο νο οοοπιιπτ , ποπο ίοτ
ποπτι πο ιοπο τοιιιοτιιο ιιτιιιιιτι:ππτ , οι νίοπο οὸ ι άπιπ Ηποοοίοοπτ,

άιπιιττππτ.

·

-

.

ι

Μπιιτ. νοοποπιιε, νο ίπεριπειποπίοππιιππε,Ητοπι ποπ πωπω
ιππο , το ίοΙππι ποτοποοπτοει οποιι ίπ τοπι ποίττπιπ·ίποιτ: πιο

οιιιττι ίποοοπίἱε ιοπιτιπε Ιιοποτ ιποπΙοίοοπε ιπιοέτπ ίοτπιππ ,· πω: που
οπο , ππτΙιεππ,ππτ πτοιππιπ οοποοοππτ> Ιῖπο πιποτο ιοτιο ποππ
ποΠιπο ίοτποπε , ππτ ἰπτιι τοριοπι ππτ οτιπιπ ππΙΙππι ιεποπι οιτροττπ
( τιιο‹ιὸ οιτοπτπίΙππε ποτ πιοτιιοο τοροτο οιι!οπτ) οπάοπι πιποοτοι: , Ρο

τιπάοιιοοιε πι: ιοπιοπΙιε οπιρρο ίιποΙιοποτι ΠΠ ιποοπιτιο , ίιπο πιο
ι8τιο ίποιοθεο πω: πιο ποτοιτοριάο ἱιιιπιἰΠἰε , ττιτιποπάπιπ οίΕ , οποο!
ιτιιοδιοτππι οοτΡοτππι ΡπττιοπΙιο ίορπτοιιτπτ , πτοπο Ιιοποτι Μπιτ
ίοοππτπτ, οποιίι τοπποε ίποτιιιτ, δε ποιο :ι τοΙιοππτπτπ ίοοιοι:πτο

ίοποοπτι ΡοίΙὶπτ , ίπποι οι , Η ιπ οοιιοτπππι Ποποτοπι ιπίπποπτιτπτ ,
ιιιιοπο πω , πιο: Βτοπι οοπιροτο , ιιικοπ ρτοροποπιιι ίὶποττι , ττιποο~
τοπτπτ: 5ιπ ππτοτπ οτιποοιιάιο ΡπττιοπΙοε ίιτιιιιοτο ποιτπ οορπΙοπτπτ ,
Ρτοοιιπτ ιΙΙπ οοτροτπ οοοποτο ι Ρτἰπε τπτποπ οοποιίπ ῇ πονο ρΙπτοε πω
πτιτοε ιοπιοπΙι π.οιιιπι πτοπο ποιοι οπποππι: οιιπείιτπε ρπττἱοπ
Με . Νοιι ποοπτιιιι οπιιιοπ πΙιοππ οίίο οοτροτπ τππι ΜΜΜπε πτοπο
νοΙπτιποπε ρπττιοπΙιε , . ντ νο! πι ίτιειάπ ιΠπε ποροποπτ ; πιοποπ οι:
Μοτο πτοπο ίπροτο άιοτιοίοιτπτ: ποπ οπιπι Ροτοίἰ , νο τιππιοτ (νικ

πΙιοιιιε οκοο8ιτπτι ποτά! οιτιτιιε ιιΙππο ίπΙΙε αποτο, οπο πωπω ίπ
Ιοε νοΙπτιΙοε τιπιπίπιοπι οοτροτππι , οποτππι τπτπ οΠ: τοιιτπτπ, παππ

τιοπε.οοε πω νπιπτι ἰΠιοπο ι τοΙιοπιε ρπττιοπΙιε πωπι άπιπ ίο ίροιι
το απ πειτππτ , πΙἰοο ρπτιτοτ ίπΙοε νοΙπτἱΙοε επι άοίοάιοιιοπι ίοΗιοί.ι
τοπτ, οπιιι οπιοπε δε πΙιοπι $ριτιτπε δε δπΙΡΙιπτοπο ρπττἱοπΙο ποιτππ
τπτ , πάοὸ νο άοπιππι οοτρπε ειπα ρπττοίοπτ .: ππιε ππτοπι οπίοιπ

πωπω Ιιοτικιε δε ποτοε, π πω πι προ. ποτιποπιιτπτ, ρπιτοίοοτο,πο
οπο ρπτιίοοτο .
_
ο ο .
ζ ._ι
Οτπ‹ι. ει ποιο· ποπιιε Πιιιριιοι οοπτιποιο , νο Ιιοιοπτππι , δ: πο
τπτιι , ὶιπιιιὸδε Ιιεποτπιιι τοπιροτπτιοποπι οοττπιπρπο Με πιίιιίπ , Ε
τιιοπο πΙιοιιππ οοτπιιι οπτειοπΙπε ιιιιιτιιίοοπτ , πι! ιτιιτιιιιι , Η ποτίοτοο
Ποποτοε, ππτνπροτοε, νπΙοπιιτ ποιιιοποιπ ιπποποιοποπι
;
ο , .

τ

31ο

Ζ)ἰ πΜύο βιάετΜιάι -

τι οιιιάττπ ἱπ Με, ἱΙΙἰ πιο ιιιιΠιε τοτροτιΒιιε, ιιτοιιτ ΠπΒιιιοτιιιιι το::

Ροτιιπι Ροι·οε ίιιΙπτοιιοΙΤιιπτ . (Μπι επιπι πιο δεπιιιΙτιΡΙεκ ΠτΙι
τιιιστίΒιιτρ:ιττιειιΙ:ιιιιπιπΒιιτει, δ: ιποΙτε , πετ ποιιε, :πιτ @ωω.
το, π, τοτροτἰΒιιε οιππιΒιιε ρεττ::ιπτ ιιιαιτιιε έ, πι ιιιιοε πω μα

τιτ:πτ , 1ιιπτ Ρτοοιι1 οποιο οπτιιτ ιιιπιτ ιΙΙο. ίο.ι:11ιτ:ι.ε π: ιιιί`=
πιι:ιπτιι. ·
·
_ _
· Μπιτ. Αάθε ειττιοτεειΙΙοεΙιοποιεε, ιιιιτ ντιροτεε (παπι οιιτιιιπ

Γιιπιο πω» ιιιιΒιιτιιιιι πάει ιπ ττπιιἰΠἰιπιιιπ ριιΙιιετεπι κά) πι
Με :ιΒιιππατε, πιο ιιΙΠΒιιιιΙι ειιιτειπ ιρΓοιιιιπ ίαΙιιιπι παπι:: εοι·τιπι

τιιιοτιιιἐ πιοτιιε εοπτιτιιτιοτεε εΙΤε ιιιιτ τοπιιώοτεε,ιιπρττΙΕοπτιπ ΜΙΒ
τιιοτειπ :πιτ Έτιπειιιτιιοτοπιι -τιιιικιιιτ ίἱπ8ιιΙοτιιιπ ι:οτροτιιτιιτο28

ιπε:πτειτιο ποπ πι: ιιττιιι?: όι(Το!ιιΒιιιε, Μουτ οιι:ι1ιπτι οιιοτιιιιιτιιποιιέ
ί:ιΙιιιιπ ιτπριιΙΠοπε 1:ιΙιεΕιά:ιτιιτ . Ππε πι; Βεροια επτα πιτ τοπιο

ι·ιΒιιεὁὶίΪοΙιιτπὸἰε πωπω πιτ .
Βιιπά. .Ι.ιτιιιοτιιπι πετιιιιοπιιιτπτΧ :ιό.πιιίτιε Ϊιι!ἱΒιιε οττιιιπ τιιιτιετε,
:πιώ ιπο.πιττΙτιιιιι νιοετιιτ,ντ άε ιιοι:Διππι€ινικ ροΙΙιτ. Μπιτ Εστ
ιιιιαιε «τοπικ ιιιιἰιιιἰε ειιιΙιΒιιε.ιτιιτ) τιιιοτιιιιπ τοπιιιίΠιιιο ιιιιιιιοτε,

ΐτάοΒι·τΒιέ τιιοττιιιτι, δε ιιτιιΙε:ιτο, τιιτοπι εεε ιπιτιιιιτιε μετώπ
-τΙιιπτ,

ιιιιιπΙΙΙτ ρεπττπιπε ;ιετοιπ αιΙοτιε ποππε ίεπἴιιιπ τικιτιιτ :

ω νετὸ οι ττιπιιτπάιιιιι πιτ πειποπτ8πιιοτίτ, ιιιιιποιιετιτ οι ίοτιπι
τιεριιιιιτιδαΙτιπ νοΙιιτἰΙτιπ 62ύπομιιιπο.Χιιπ:'ι ρεπετιο.ποιίτιτιιΙτιιτε
ρταόιτιιπι, :ώ οικω :ιΠ:τ6το τ:τττπτοίττειιά:ιππΡι·:ιεΙτιπτιιΕπιιιιπ ,
πιά κατ! Μο ώστε , μττιιιιππετιιοπιππιι άοΙοτι:ε,-δτ τι·ιιτἰιιτιιτ Ειπ

·οιπτιπτι:ε:ισιιτ. (1ιππιπιιπο ποπἰ ·οοπτιιιπειεται παπι; δ: Ρτόιετι:ιτ:ι
@Επι τιττπιιιπ τιιικαιω·ιωπς οιιοτιτΠιιπο Β:ιΙπτο τι: Μωαβ , δ:
=εει.τιιιιι ιπγτιπετιο , σπιτι ποιό ίοπτιιπἔὶ τιετ:ούτι8, πάτο ντ :ι.ιΐτέτιε

ραττιΒιιε Βιιιιιιιπ , ·τοπίτιιπίπιιο τοπικ τοι:Ηοτιτ . ΡΙιιπιιιιιε :ιιιττ·ιπ
ίοπιιιαιε ·αιριιιοΠε πιιιε πείτπιτ, Πιπτιιε -οΙΙ:ιιι:ι ιπτΙΙοΙειιἰΙΙῖιπἑ ΙΙ

ιιιιιτ2 νἰπιιιπιιττΐσττοειιδαππιιε Πιιοτοπι πάερτιε, πω τιιιοπιιο,Β
Μάτ πιτιπιπιι, :ιΙιοιιτιπόο ΜπιιΠιιιιιε ι .ιιιω ·ίιιιιδι :ιι:48το ντιπιιιι·,·
να ιιιτρεπετιιιπόι οιιετἰτιιτ . Όοι:εΒ:ιτ πιο πως: ποπ Ιιτει·:ιε πω
πιω οιιιιπίττιπετε, Ρτείι:πΒεπ:ιτπιιε ΑΙιιιιιοπ τιιιπ :ια:το πωπω
Ιἰπιἑ τετεπάιιιι·ι, πω: ιιπιιτιιι·π ίτι·ιποπτιιιιιι Μπιτ” ἱπ Ριιτειπιιπτ

απ, φωτ! ·τει.ΙιτιοΒοΗ ειφοπειιιιτ, ντ πατατα: τιιιιι ἱπ :ι.τ:ττπιπο
ποτοττιάιιιιιιιιιιιτ πιιαττἰἀιιιιιιιτεΙιποιιετιιι·, 8: ιτει·ιιπι ειιΠι:τατΞ
ρειιιιιττατιιτι ιΟιιιιπιοπιπι Π·τοπιιιιτιιι·ιτο , κιτ οπτιιιτείαιι , 8τ μ».

Με ΐροΙιετιιτ,ιπίσπιτιιε ιι.ΙΒιιιιιιπι πιο::πΡμτοπιιιιτ. Οιιοπω
Μπιποταιι1ιτιιιααταιιιε ειρροπιιτιυ·, παιδιι:οετεπειπ@ποπ ευ.
ιζ

_
`
ο

› '

·

πάτα

ι

Οι: ἐπὶ: 2%τ:26ω.
ο
3.ΙΙ .
τοποσ τοροίἱτἰε ποπ ττοττΓιτιἰΙῖἰο Ματιτύπαιιτ , Γοοτοτί. πωπω τω»
ποτε· @σοὶ ροτοτττ, ντ›ἱ ί τἰτ οποότυπτ.. ο .
·
απ. Τοττι οα:ιι1το οάΒοτοίιο1ορϊάο· οοοιιἱοιοε , ΜΗ οοττιωμο
τιἱῖιττι οΙι:ιι·πτοτιιτο Ιοοο ντ:ιοιιιττιστά, οποιο Μοτο ομττιπιἱοο. τω»

υοπὶττίοΠο ΓοἰΗοοτ ΙτἰτὸἰἴοτἱΒοο‹ὶο α! Πι Ιαρἱτὶο ποτε ,. τΙοἱποο @ο
ρΞε ποτο ὶπιττιοτ8οοάυε: :Ιοττιιιιτι οιτττετ ἰτιιτ Ιειριε ἰοίἱεπιτοε τιτοτιε
οπού ἱοίουΙρτἰε: ποτιιιτι νἱἀοἱἱοα νικ απο ίοΠο ιΠο !;ιοτάιε μια
τἱοιιΙ:ιε οι·οοΠτ . Ιππτιο Γιαπ οιιἰ Γροι·ιόοειοτ Ιιτοτειε, αυτ τιοτειεοΙἱοε, ίτι

` ΙἰΙἰοο οι: Ρτὶπιἰ Ρ οΠο ίοΙο παο > .Η τιἰιτιἰτοπτ Παπ οοτάοοΠοποτ >
τἱοὶοτΙο ττγΙο πιστα Κα. οκειτοτιτοτ,ντ ἱοἰ οιιο!ιιε Ποτ :ιρροτοπ : Ποτύπι
ίορτοπι που ὶο ποτο ποττΕπιο άοπιοτἴυε άοτιοοπιιτ @στο οΧττει!ια
τω· ἰτιίοτἱρτιιε ποτἱε : 5ΞπιἱΗ ίοτο τοτιοπο π το Ιαιτιιο:'ἱ οιιρταϊ που, εο
|ο, ΓοάΓιιροτίοίο Ιιιιπιοτο·, ίου Αομε1=οτο, οιιαιτι.νοοοπτ) άπο-τ ·

οιιοτιιτ Παοκ αυτ Πειιτειο .. 'ΟΒᾶιιοἰτιιτ τιἰπιἰτιιπτ Ιο.τοΐοει απο, νοττιὶοο·
οοπιττιυπἰοιιπι ττιοάἱεέἰ οττἱοτιο·‹:οτεοΙὶοτιοΕτέ`τει τιιωἔωΡΒἱο @ο

Γοι·Ποιιτιτατ Μπα, αυτ· @τα :; οτο&α:111τοπ1 οΙται Ιαιτιωεοοτοπιπο
ΒοτιιΙοοκ εοτέἱ, οτΐτιτιτἱἰτιιτΙἱοιιοτ οοτιίτατιε ο:οΓιιοεο Ιἱττιοπιιιττ, αυτ:
ποττὶπιο παο , ἱτι οπο τοπιοιιτο ὶο Με Ματ νττι·ο οΒάΙιᾶἑ`. ρου

ΙΙΓρα οΒιιΠἰοτἱοτ ντιοἱιι νὶττἰοΙἱ, ποπ 5ιιΒΙἰοιειτιιτιν, ΑΙιιιτιοτι
τυροιιτο, ΖΕ.τιιοο,ίοιι, ντ νιιΙουεΙοουττιιτ, νἰτὶᾶοεετὶε,οιἀ.ἰὶἱιειω
Πε ίοπιιιοοτει, ΡτΗιε τοπια οοτιττὶτ:ι , δε ὶτιριιΙιιοτοπτιεοπιττιἱπιιτξι,

οιι5.πι απο ίιια:ο Ιἰττιοπιιτπ ,_ αυτ παο ,_ οοπιτιπἱἴοοτοοτιιτ. Μονο:
@τπτ ἰΠο οοπτὶπ8οτιε.ΓιιΒἱο6°το Ι1ιττιὶοο τιοιιτιἰίἱ`Ραττοε οτειοΙπο· που
άοΠ8πατπ ,ο & οΒάιι6τά' οοτέὶ οιιοποιε ,, ίτ:ι τω Γοι1Ππι. :ΜΜΜ δε

οπίτ Ιτιπύπειτοοποποπε, ντ ἱτιττΞι ΐιοίοτιἰ!ιοτειττι.οἱ1:οἰτοτοτομτιίἱζοτ›οτἐ`ιΔ
οεοΙατοτἱε ἰτιΓοιιΙΡτ:ε ειρροι·οοιοτ ΙΙτιο:ο, πιτ Ποιιτοο~. Εξι-Β :τιποτα ἀιιΒἰ
παμπ Ποπ: ΞΙΙο·πὶἀιι: ἱπιουτιιείαΙἱΒιιεοοοιιΙΙὶτὶοτιο.οἀτιέἰἱὲ απ. Ρο!

ιιοτἰοιιο , οιιΞ· Ετιοτειτιο ἰοἰοέτϊ ο ειοετοάΕετιιτο οποιο τιττἱοοὶτ ',
Ιειτκιἰποπ1 , ποπ· ίο.Ιίοτο: ροττὶοιιΙ5ε· Πιο Μοτο Βτιροτοτιτοε. ρω
ποιο:ιε ουρά οπττοιιΙπ ,_ Μοτο. σ.Βίττει!ι:ιτττ· ὰ. ι·οΠοτιί8,_ά.Ιτιπύτιατα
€86:ετιιοτ1τ.9

.

Ματ. Ατ νἰοἰΠὶιτι ΗτοτωοκοΒΔττἐ-:ὸοΙοτΞ Ροίΐο·,. Ματ: ομἰέ ίΡο
τοοτ·, Πο:: 8ειΙο οοκοπιιιοϊ,. 5:ιΙο· πατατα ,_ ἀΑ1ιιιτιὶτιοτιιροο ,. ο::
ΠοομΙΒ νοοΞπτΙιιπ , & οι: δεΙο·Αττιττιοτιὶεοοτνποἱειε; ομο,τμοτ1Μοτο
Αττ1ε Ρτς0ορτ:τ άοΙΗΠοτιτ , 8τοέ':). ποτά Ιἱτοτυε.· πιτιάοδτιτιτ·, νο· απ»
οοίοτιοτ·.. Μί2οΙάιικτι. νοτὸ απο :. τοοπιοι·οοτ.οιιτητ 8 ο Η ε.ιιά1:ιωιιε ,
ι:ειτοοπτΙοοοττοειωϋταΒΜυε, τόπου ἰο.ριιΙ1ιοτοιπ:νἱιιω οειΙοὶ πή

ίοοΝοτιιετ Ιππ·οοπίοοτοοπτιιτειιιτ·Ξ1ΠοοπτιιτΠτοπο,
δ: Ξπ&:ι ττΜιιιιιτι
ο '
τιιιΙ- ` _

3 να.
Β|#ε7ί:4ϊΪ0 κ2άει.°εΜά
εωίί11επ αρρατεΒίε ί11απππ «Μείνετε, οιιαίὶ σε Ιεροεε ί”πααίπ αι·ι·ίρε
το: είίεΠεεείπε . @σε οιιιάεπι,ίίνετα ίἱπε , ίαΙιιιτπ αετιιποππ; νε! ίπ

:κρατεί εαείΙίαεοτυπι , νεί ε›ε Ιεροτίπε εατπίε ίἱεεαεε ρατείειιίία τάπ
έεοιπιπποαίείαορε εείοπεπείαίιιπε.

. τι

. . ί

ο

ο

Βαπεί. (ξιαιπ)ἱ πο: αει·ίίαΙε ρΙεπιια είε ίιπ:ευ.α, οικεία εοπείπετ
Μάτια Απαπαα2 επιιο διιίΠείπιπα Ρίίο είε Μεείίείπα ΒταίῖΙἰεπίἰ
ίίΒ.4. εαρ.46. ρα8.88. Πεμ: παω . Ι%·αθα:Ακ.αιω: πάν) Μποείσπ

|ί /αειιΙΜ:: Μία: , ο: ποπ βίι)υ: ἰἰπ8ααπι ό· Ραία2αΜ _βιασίε: ,
_β·ά Φ· Μ :είπε , απο |εσαινο· ,|ιω Μ0ΝίσσίΜ2ί1 ·υε/ί12ίπ ,·ε!ίπαπ44°,

Ματσε ίππ·Μα: , βπαπ ρ›·οΗ 2124814724: ·/αε»·ίε . Ηετ ειππ ίε8ίίίεπ1 ,
Ρεοείίπίπε πείσει αδίπουί Κί:επει·ο ίπ Ατεε Μαεπεειεα απ. 3 8 ::εείίε.
3. παι·ταπτί , Η ίειιόειιί Απαπαε ιπίΐ8ατιιτ Γεττευε είαιωε , ποέὶε νεό

τοεπιπ επαίνοεπι εοπίιππί , πεί ίπ ίτιι6`επ εεαπείἱκο όεΠεείεεΒαε .
Ηίπε: Εεεε ἰπίεετε ίιίτευπι ίΠίιια ίτυὁὶίιε ·αίσιιπείατε ίαΙε απαίοεο Βα
)ίΒιιε νίετίοίί ,αί› Με παιποιιε εοττοείί ίεττυπι πιαπίίείίυπι είε: δε ἰρίε
. οπἰείεπι εκρετίτπεπεο είίείίεί νεί ποίεπα , αυτι νεεεει· ίίνΙο ία
τεο αεί αείταπδιππ 8οίίνρΡἰυιπ αετα:πεπεο ίαίρεοτίο ίπιουευεπ,
που:: εαπ1επ ίενΙιιιπ είετετ8ετεπι:·ροίί: αίξομοεί επίπτ εεπιΡιια,
νίΧ επεδίΙσίίε είε , φαω εΧεία αρρατιιεκίε @Με Βία ίεεεί , επί

αεταεπεπτυπι αείί1αίεταε: πιιαπειιία νετὸ είίε Ροειιίτίπ ίΠο αετο.ιπεπ
το νίεείοίί ρατείειιίαΞ

·

·

·

Μαιιτ. Ρίαπε ιππΙείρίεκδε νατία είε $αίίιππ πατατα , εοεπίπουε
κάτω αΒοπατεπιιε εοπαπιπτ εαερίίεατεαεί ίίπιίΙίειιάίπεπι εοι·ιππ, οπί

ποοία, νεροτε νιιΙΒαεεε , ιπαείείπποεπετε: εοετετίιτπ ποπίπ οπι
πίΒιιε ΡεορείεεαείΒιιε εοπιιεπίτε εεπίεπείἰίππε: πίσω ίαΙειπ ίπεεο
(ι·π&ύε Απαπαείπίιτετεπεεπι, δαίἰνὶετἰοίί εαπειππιποείο απαίοειιπε

ίαρΞεπεετ Ρτοπιιπείέίεί, απ επίτπ οτππίιποεία ίππίίίεπείίπε οοπίεπ
εὶαπε , δε αεί εαπείετπ ίρεείειπ ρεεείπεαπε , ίπε:ει·επιτι είε . Ηίπε ειπα
αΙίοιιαπείο Ιεεετεπι αριιδ Ιοίερί1ιιτπ Ι.απΒίιιτπίπ ΕΙετπετιείε θεα

· εμε. ί1ίείε εαρ. 18. παπι. Ια ίπ 6'οπωιειε Μσπ:#ἰὅἰσΩ 4αεπέσυπ
β! απ: ίσείωτ Με , ίπ 9αεπταε:ίορά·σ:ου·αΜά2ίά: ἰωωεκ/ει μα»
β:: αείαι·ισκω· ρα·ίπείε , σε ή που:: :.Μ12/ΠΜΒ,. Μπίποίεαοααπ ,
νετἱιτπ ίαΠείΙίίυα απο: είίεε πατατα, οπατπ.ποίΙεαεΒ.ίαΙία, απο
εοεπίπία αοιιαίτπο.ιιίτιιε ;_ απ νετὸἰίίατεείιιτειεαευίΗο·.οι·ίπεεπε, φπα

Ετατατίοπε αερα κπαίοε είίεε εορία Μία επίπίιε.άίίπεί :: Μ; πιο!
Μάι€αειιτο νίείε-ειιε ειε εο, οιιοα εκαείἱο εοπείππαε , Π. εεεία Εεεε-ε
είπε αΙείίιείπιτπετία, οιιαίϊ €ταιιίοτ ίειδεα Πε αερα ίειπαο. ρεοιείειαπ

ΦΗΜί0ϊε: ωἰε εορία: απ άεπιιιιπ , απορεί εοιπεαεπεΙα πω. Ρε
8εατο

Ζ)ε πω! το"εωπ

.

3η

ίε:ιτοτεε ΠΠ ΜππείεΠεΕ ωιππωπ π1ιππ , ηπα! ειοπαπι ΓπΙίειιπεποπ
Ματ ; ποπιδιποίτι·ἱ ρἱίεατοτεε ποπ ε:: ηποΙἰοετ ΗΙο ὶπὸἱίοτἰπιἰπεμ
πω ω οοπτειπιπτ τετπι, οπὶοπεἰπ πιπ:Εντοποπτε Μοτο δε οπεἰΙ

Ματ ρτο Ιἱπτεοπππ νιιτἱετειτε ιιετίοι·εκπ :τπτ τπἱτἰοτετπ ΙΜππιπι ραπ
τοποππι πὁτππτ, πε πἱιπἰα ίο.Ιίε ροττΙο επ πωπω Μπότα τεππἰω
το Ιἰπτειι :ιάπτατ; Μ οποο ροτὶΠὶτππτπ επεπἰτ , Ποποιπάο , αεί τπιιἰο
τεπι οειπάοτετπ Ιἱπτεὶε οοπεἰΙἰιιπὰπτπ, ωΙοετπ εἱπετἑπιιε ο.τω.ιπο .

γτ πιω Με οίοιππ πε ρτετὶ0Ϊἐ ΗΜ Ιππιιτὶοπε πά;ιπισ.πτίο , οπίπε π;»
πινωε::
π1:1οπ1ιιε
πε πποεε,, δ:
δεορο
οοΙοτεε
τοεοδοπτεε
, σ. “_ Μεταπτ
παΗ
5τΙΜο ,ωπιιω
Ιοπ1εΠΙιππ
απίεττἰ
άοεετ Απε:Π1::ιπε
ποπ
πωειΜ. πε Βεπιππε σειρ.π. 5π: επίπι πάσ.πιοπτεπι :ιοεὸ πίτίάππιδε
ρπτπτπ τεἀ‹!ἰ οπτππι:ιτ, ντ νιιΙοτε ρπι·πτπ π:ιτπτπ Ιοιιεε [πρεπε . Ηε‹:
Εοιιὶάειπ (το.ποιιπιπ νετἰτπτἱ εοπίεπτΙεπτπι πιόππττειπτπτ Σ. ΜΒΜ
:ηπα Μετεπτἰεπε τεππἰΠἱπιὶε ίε ἰπ :ιὸπιποπ·τἱε ροτοο ορε ἱ8πἱε.ὡἰΙοτα
τω ὶπίὶππειπτὶοιιε πὸΓετἰΒεπάει νἰὰεπτπτ , νἱ οποτπιπ ποίτετ8πτυ
τπτ , δε εάπε:ιπεπτ Γοτάεε Με αποτπ:ιπτΕε ρπΙεπτποΗπεεπ νττπιπ-- '

π τω. δεό ποπ :το οιππἰοοπέ ππἰοπεΙὶοετ $ειΙὶΒπεὶπιοπτέὶ ΓρετπτἰΜ
ροτείτ.

,

Παπά. ΦειπάοςπΞάειπ άετεοπε ΒτπΙΠἱεπΠΒιιε ο.Ηοπϊά :ιττπΓἰ· ,
πρωτ εππάεπι ΡΞΓοπεπι πω .εειρ.ι π. Ιεἔἰ πε ίπεοο οποάτιπι ιποτάιι

οἰΠἱιπο, οπεπι ο!εΙ ποτπὶπεὶπὰὶἔἰτπτ, επ :ιτροτε Αε:π·π: Γιο απ·
τετπ παπα. Β:ΜΜίιυπ , πιο: Ι.ΜΜπί σε ΒΜή-!ίσπβ: ρπεταισεπτ
απ ΜΙ: ·υσΜπίσπ!ί: , πιεί ρεέπω ε.%:›·εωἰ: έα8ίτά.τ ίππα/εππ8ιο· , Μ'

αυτώτο·Μωπα Μισό Μακ: 8Ιππάίπω , με ροωΞ.τ αι·ποττυπ Δανία
αέπα_/ειωτισ : ευ μια" ίπιτπ8απτ Νικαια.: άν· ιἰιἔἰτο.σ ρεάοπ .

@σέ πιιΜεω άστα» επιπιβίτιο· ω: ίπτωσ:ιο·ί.σ Θ· απο 8Ισπυίί
ότι: : που: / ωστπταετ·ίπ2 , φωίΙΜτε ·υ.τ?ίιά απ" ,_ ό· μπορω

π» ιίείίσία.τ, φάω Μία ς#σέϊ'αί πωσιδεια·, μπώστ. Βόε8.όεπι
:ιπτεπι ατοοτε Αε:ππ ὶτετπτπ Ιοοπεπε ΙἰΒ.4.ι:πρ.6. τα , Οίκω Όσσα».

ὐτεωροωἀΜ πρι: "ω, ίσπ·πΜ έσβοι·άει·ε, πΜππωωάσε ΡΜ
|ἔυἰἰ |στωδ·, στο είπε,·ί2ί|σο!ου·ί:, ἐ _βιαΜίτστε ρω μ·Μπε·ί;, πίεό
απΐε8 Μο.Μαι·ί , ό· :σιοΐίου , Μ!" οπο: :σπάει , ω εοπτ,·ρΩωΙΔ

·υσ!ιίθ πωτἰιωι Μπεστ” ; 4ιιαΜούΜΜ πω: ›ιι/ Ιππν· 670<ΐεσπίσ πιο.
Μτ4πο· , πο· η” “πιο” ›: Θ· ›υποπέκπ «πωπω ·ωεπ/2 τω" π
ύωαπ1ιθα: αἰὐιὐπισ· . Μοτιο·ώεπτε σπιτι:: ι·»;/!ασισθ , ίρ/ὐ πω;

Μαι επτα: ι·οπτεπτο |δΜπα αίτώίτ , στ· νέα [μπω ,πατώ α!.
ροή: κίεροπίτ , παπά Ρτίπεπ>ίο παΜ6Μ απ/ίσττωτ (9 πσίέω;> έα"...

Μπι α· ΙΜΙστο ίπετατπνι ό· ποπτΙπω , ηπα· ὰ Με εκσοδαπ·,_ζω
Χ

Μ

3Μ_ _. · ·
υφ2πωσ ῇπἶσσἱὑΜ
: - Ι .›
Μπ`πω Μπε- Μηςξάπω-λποίέαι”:~Εκτυέωίπ 8ηὶ:ῇἴωπικ ,ά ίπ πῶ
,#
|υ-$σ

ππ·π-18Ζω π· ~ . _

·

π

- π

~

ὶ ` μπω.: 81οπε :ιΙἰςπμΓππτΙἰηιιοτεεμΙιιἰὶ νετιιΙΈ:ιτε εοπείΕπιπ απο·
Βμ;εππωππωπι€εκ ραττο$μ:ϊτέΙσπε , πεο-ρειιιεὶεΓΜρπιιτεἰε Επιτά

6,11Π5. ,Η Μαΐ Ν:όΜΟΙνεέϊσ.οπιρ:ιδείαΙεε.Μπεπτεε. ἀοπιἱπεπτιιτ ,
&; :ετμωΡρ;ἰ3.π£ι11°;_ ἰτειςμππάἰιιἰπιπιατπτἰ ίιιππίτπ&πε ,π παπα:
Μ ίμπ1:· @ἐπί χ ποτπιππιιο Πιοεπε ποίάιιε , πιιαπαώποάμπι οπι
Βαοἰιππ 5_ ππἐπίπΙἰπωρπτἰοπΙαπΙἱοὲτ Ιπιτποτε ἰτπΒιιππτπιπποπὰπω
ἔῇΙἱππεππτπέ_-ἱπ:ετἱΕᾶἰε ἴΡἰτἰτἰΒ.πε,_ ειτςιιε ίπΙρΙιιιτεἰε πο.Με:ιιΜ ,
Έιψπεζμπμνώππαιτ, :ιτπποεανίιιοπΙο ι:οέτοε:ιπτιιτ , ποτειπιπετὶ
πρι: παμε τιιτππιτιπι Ιἱπἔιιαπι πο ΡειΙΔ.τιιπι ππω . Αεεεάεπτε πώ.
δοΙζες:ιΙο1°€ , πώ ρει·τἱειιΙ:ιτπτπ π8ἱεπτἰοπεπιειτε1πεεοτππιἰίὶἰοπεπι

πςἱἰιιμετ., εκ ἴππτπἰπἰίἱτατἰε :ῖι τεὸἱ‹:ο ρυ.πΙ:ιτΞπι ίρἑτἰτἱΒιιε σ.Ιπίπιιε·
ίπ1ΡππςςἰεὶΡεττὶειιΙἱε, πει ει1πε ΜΙΒ σ.πωπα:πτιιτ, 8; εορπΙειπτι1τ. ,π
κα: οπιπεε._τετπ`ρπτ1τἰοπετπ :ιαιπἱτειπτ, δείιιΙἰππι ΨΪ8ΪΠΪΓ2Μτ€
(ρα, ) πτςιιπαεἰεὸ, ίτπάπε :Μ πιπτιιτἰτπτεπι πάάιι&ιιε ἴαΡοτἰε ίιιιιιιί

πω: επί0.τπιπ Μππ‹Ιὲ εοιππιοιιεειτ. Ηἰπε ἴιιτἰε εοπΗ:ιτε νΜετιιι· ,

επι· οΙειιτπ ΠΙπάεΧ ὶπιτπειτιπ·ἔἰ 8]ειπάε , ἴεπ εειίὶεπεέ`ι @πατώ - ροππε
ΑεπὶπποίππιΡτπιπνΙπιωιιίΕἰοατπ οπτὶπεειτ , ετ ποπ απο , ΙὶὶΙΙο.
ιππτιιτπεπτ;_ εαὰ:ιπεπἰπιέΙὶ&:πιιιτατἰΓπροτἰε, δε ἰτππιἰπιττεε ία

- ππΙωτΞε εο.πίΒαεεπιία :.Μἰτὶ8πτπτΓξἱΙἰε.ετ ΜΒ πετάω ίο.6Ιο πω
πππ-πεετἐεπὶπκιιπι πά&το.πιεπτο; ‹1ι12.ι°ιᾶο€1ι1ἱἀ€π1ἰπ Ροτοε ΕπεἱΙΞὶιε
πεπεέτ2.€1ΒΜΒΙεκίαΒ- ςιπὶπιίἰ επτα Μπα ΡαττἰειιΙἱε νπἰειτιιι·; ανεπι
πάπιοάπω.κτεπ8πΗπτπίοτωποπ πωπω Γε ἰπίἱππ:ιτ Ι:ιτι·ππαιΙιιε
πωπω, ππἔιπι_πιιιΙτἐῇνοίΕε_ὶπεἰιι€πε .

-

_ -

·

·

ΒΣΝΙἀΪ. ΑΠΠ003Μ1ΜΜ00ὸΪ€τυᾶίἱἰε_2ίἱ3τοὰιιΙεἰε νἱπα ποσά:
Ϊ€€Ε©Π1ωϊ€1 ΐ3άΗΐ15 π! ςιιΞιτπ ·αι1ίΒ3τσ. 99 πώα;ΜΙϊπετ παθετε ρ!ιιε Ιππ

ΜΙ©`νὶ€ὶ€τΙΕΗεΪΘΙἰ8 ΗΜ ; :_ ὁιιΙεἱιι πώ, ' ὑεροτἐίπβρἰπεπἰπ , ρΙιιε Μ
ΡΪΙΒΓἰ5=: 03ω&άωεώπε, (έςπἰ:1·_ίὶιξ τι1τπ; ΐιιΙΡππτέ·;:?ι: αιΙοτε »παπί
Έϊ80€[3Μ @ΜΒ ΜΜΒζϋΠ©ωρατάπτ ) : ΒἱΙεπιπιΈετὶΏοτπωππἱε οΕπξ
Μ) ἐπὶ: ; _ ΗΨπάθΠΙ β010Β : ;ὶ7 ἴπππὶεετο: άπεφπεπιπτ ΣΗ; πἰππε εο
ππ91ΜΜ ; δΔειιπ:ιτει παπα; (ΞππιΞἰΞἰτπταίἰὶππε ςπΙοπρειετἰεπΙαε νἱ

31ίΥ3Βώϋ5 28ξτ(7%., ΒέάΠΐ15 Γιι1ρππτέαε €ἰυε. ΡειττἱςπΙ:1ε παμε ΒΡὶτἱ
315 9ΧέΝ©3(Μ09ΙΜ6ΐΕπτ·, ._ δα(:ιΕπεε; Ραι2τίεμΙ:π_εοπθ.πεπάε . εκαΙ- π

πεπτυπ.. ΙΜεπιεπτεππ~ΓυΙρππτωιΒυπάετε 5 ιι661_ίεΙΜπέΙαπω, εκ
ἶὶΦΦΙΕθ-ί2©ἰ$0Βπἰ_ο εοπΙΙειτ : ; Ν2.πι πιά μι; (Ή1Ι8.τπ οτἰ~2άπ10€8Φ τ
Μιά ;ίπι1Μπ :ΧεξΡίππτ 5 _ Η λητείοΙππι ; ρταἔπίὶᾶὲἰπε 5 , ποπ -› Άπω

ΜΜπιπι ίαΡοτ€τΙ1 άίπωε_Υὶττὶο.ἱὶῖ·ρ:ιιττἰσιι1ὶε Ππ8ιισε δε παΙ:Μ:ώιπ

ΜΡ

· Πε έςιά: Ρω»ε£ωι.

_

«3ξ3 _

ιάιεεφεήυητιιι·, Μ! ΡΙωπἑ ᾶυἙ66ίς°ςιιτεπι:ιε 1·σ€Πωπη ὲ ι “4
Μετα ἱιιΤεΒεεΕ ε:‹ειτίἱοτι€“ἴεΡετο.τιτιιτἶ5Ρἰτἰ:υε , ›δε°ρ2ιῖτζςυἙῳ¦[μΙῇ 'ει

πω, ·ςιιιτ.ειιϊ:ιΪι1τπιοἙιι·Ξοε;ττταᾶα :, ·βεῖ(εἡὶτΙἱεΦ2ι·τὶΦιΙΙΞε·ὰῷΔἱτωεἙ
-έὶώιιπ4:; Να ὶειτπιισιι πάτο:: ἰετἰει1ιτ €αιΒ:ιεύε 0ι22πτιπτ Ώ "ΙὲὰΙαυἰ εἶ

&ῖ5&αΞ1Ιν‹1τῖτἰΠειι:, πιτ νόΙυ]ότεϊΜΞ[επωΤ11 τωττιπε Ήωε·ωω

έππτιετίτὸ πιεΙΗ 8ι·ΤεεεΙιτιτοπιτι1τ:ιω 'Μρ!τιικώία]ίο:ρω ωΙΜΜιι5 ,
·ωπι Με ποιίίοΙϋπι @Με δεν: , . Ταϊ &1τιτίΙτύω3:ειΙστζαοπήπεαπτ ,
τα ε:: 'ΪἰὐἔτὶΙὸτὶιπττείοΙιιτἱοιιε€:σπΜ8ζΡοϊξΠ':

Μύπωω ·, ΜΒ:

.ΙξιοεΙιστιεπ ·,~ αΙεπτΒὶτο·εοὶκι1ΥιΪτῇςΜιΕεΜΡτἱτιϊὲΜ Μιά; ῖὶπ5ω6τεἱϋ
=ειιεΕιιἰε- · :ιδΙιωτεΗτεε ΎΜΗ;ιΒι1πτ ῖτι μΙιφϊς'πτι 'ἱ·ιιΐῖῇὶᾶιιπη°ντρστε
ΡΙιΙεἔπι5ι ;- τΙεἰπςἰεἀειῖὶὶτἰειε τοειέΗ ίρἰιπτμε 8εΙΝςΠτ,·φ1ϊνεί!άθ: @Με

·8ε εαιιίΕἰσἰ άερτώεώόπτιπτ : άφωτιτατεΠωσ. ἘΙι2δπθΔΡἱτ€`Επ0ϊτι1ϋ
ΡΜ: ὸείΕἰΗατἰοιιεπι τεττπίπΠρωει'νπα·ειιωξα!ς @φ τειιίΠεο ΕΣ:
ηπα εττἰοιιΙιιτιιπι ἀἰἰἶοΙυτὶοπ€ @ΡΜ ειιΜ$ρΜτιΒυ8 :ιττοΙΙἱ , πιο.
3άτιιαίαΙτε·πμ εκ μπε ,· μικάτιιΙ:ιε·ίι1°ΙΡΒΗπαΜ 9 @Με
ΝΜζιάί οδ
τΞπαιτ, ἐἰῇΓφιιεῖϋἴεΙε Γερειι·ειΠε Ρειἰτε άιι1εαΜεπκ
νεώ:Ρω
τει·3τιιΙτοτυιτι σβειίοιπεκτι 2ιετΚΉτ ) ημιοε! ίιι€:ειιε , ςιιΞ σε ατιιι·ιεϋπί

Βυεἰκι ίτιιίΙει εοιιὸἱίἶεττεΡ€τοτΧΡήτἀὐτιιτ πό τοιιἔἱεἱ€ιάἀιιω ίειοαΜ
:και , ακί νωπά μαπα, Ι1υπη.ιίκωΙσ.κα2 Ζω:: ,Μο3:4π8-Μεβί2,

(Μιά ι·υπ-βείσπάκω /αι·σ&ω·απ ρ·στ_/ι):]ΐ: ΜΜυκισ , Μ: ΠοςιιΠ:ιιτ
ΟιιἰΙἰε1πι.Ρὶίοτὶε Μοὸἰο. ΒταίἱΙ.ΙὶΒ.4..τερ. ι.·Ρ2ι8. °; π;; ΓΕ: Όφτε.

Μο.ι·οέτειιι. ἶΙἱΒ. :. τ:ιρ.ΐ5. άτα, @Ια ]αιίϋαπιι: Με ·υπαϋπ @αΞέσπ
ιίίση εΐιιυ·απ· _2νο2άί , ·ςιιϊκ 2σα;Μι2: ΐάα& Φοπ2Μεά υρσ›·‹'ἔ ύ·ϋφτ$ο,
&· ι·οέϊ'ίο νίιι;τ_/ϋ , τω:: ε:: ιπ·ίέσ /ἱιαυ πιιί!ιαπβα·ίπυκω ]ϊΜρφ::
ό· / &ίάκαω]έΙ:εωβου·πε:ατ ,ίπ παπα» σσ”ΗΜ14Μ'ά8επσΜ2 »

δι1εειιτπ ἰΠιιιπ'εκρι·ε ιιτηάιι!εεπι επι: πιΑπΞίεΒιιπι €ίϊ ειιἰςωηυ%

:μή επιιπόΙ:Μη Θ:: δὶάΙἱεὶ ειΙὶςιιαιπἀο α! Με άεΙάτέιτιιπι5 °όΘττειδτο
εοττἰεε, ωεάιιΠο1τι κ1επςΙΒιιηοτεττπιτ: τ:υω·νωε› Μπι ΕιάΙ€ ω»
Γεω: , Η νά ντιεπιθΜτι ῖοεειιἰεπ°τιιερττωεἡκεἐτ° » -τιεςυοττά!Ποτοε
ειιιεεάεπι ραπε·ε εο66οπε ΐεΡετεπ'τι€τωίιιίρἰοοτ ΡΘειττωιτειπι φυτι

άπό Εαπιεπτειόοηεω θεά, νἰ ειιΕμε·ίαΙΡΜτεεε μπἰειιΙοε, 2ιτςιιο
Γρἱτἰωε Μ ειιιτειε ειΒεειιιτ -, δι ίο.1Με ρ€ιτήι:ιιΠε βοιτι1ωτιιω αϋπ
ςιιειιπ. (Σοςυήιιι· @απο Ρτἰπιἱιπι ίιιεευεὶἱΠεἱπἱιιἔωϊἱϋυε @Με γ
ἰ<ὅτιε νάιετικιπι , ·8.Ε9Π€ΜΩ `ῖσιττἰΗΧὶι1ἱοἴῷᾶΙα€ι'τι.ιτ 2:τιιίΠοτεε Π·
Εν: & ΜΜΜ ρεια·εε 5 ποπ εΒΠωΙΜπΕσπε Σ, Μ: @τη Ϊετυ€πτὶ ΗΔΗ

:ῖιΗιιιιὸἱτυτ ίοτιιιτιπὶὸιιτυ ,1 Βετά6ΐωμττοεΓοἰτι1Ι8Ιιιιτιι1· ὰ ίσο: 88.·
ΙεεΐεἱΙἱεετ αΙΕισ.Π άρδιιεΙΜιιϋ αΡΡκΒΘπάι1Μ ΪμιἱρἰιωεεεἰΙΙεμε Ιπτά
0ιιΙ;ιε αΒιιιιάαπτοε , φαει: Ἑσωαιτετὶοιιεπι Μ:ΜΒο.ιιτ,
Χ 2 Α δ: ΞιίαεΙΒΜ
"Ντ

" 3 16
ΒΦ,'ίΉύθ ”ιάετΜΜ
τοριιιοπιιι· ίτιαιτε, :Μπι οιιιε ρ:τιτιοττΙο νττΙοε οοοτιοιτο τετοια
νιιιιιιττιιτ·: οιιτ οοιιιάοιιτ ιιιιιιοιτοττε οιτοττοιε άοιιιιιιιι ροτἰἰοιτιιι, 8ο,
ντ Ιι:τοοτ τετοιο Ρίο , οὐ @και Μπιτ @πιστα , ·υούσωεπτισώ σάιτ!
ίίτίωτί.ι Ζιά.ιοπέα οι? “το : /Ισπισί με ττωμττωτ ο!σί ΟΙέτωπυκ

υποτἰἰοιιὶπ ,οιιττατἰω 0%ί!Ιστια, :το @που υτύουτεπάθ ΜΜΜ. αϋ
οτιἰά τίσττίωσε:ί οποιοι: οΙοο οιιιτιι οοιιιττοιιττττ· ντιΙοε ίιιΙριττιι·οο

Ρ:ιττοε, πιο οιτττΙΙιτιοιτο 8.ιτοΙοιττ. 0Μτ·τωτιι άρια”, τιτΜιτιοι,
φοτο' Ματια , |ΐ υποίστί!πι: ίπάσπ·ται· αὐοπἰ:, ἰπ πω” !ίοιωι· μι.

,πτωτ- , [ιστότοπο τοπ-β.·ίοπέο Μαιο/οκ: έπεφτα.: ;. ο1οιιιιι οττιΡΡο
ιιοιτιοριτι·ποτ τοοοε, Παπ οτι Ιιιιιιττι . Με υι/ υιέποτ·τύω τω

ιιίιωτ ΙΙΙιιτί _/υπο, οιωά ωάου·ϋπ.τ α#ιω Μο· οι! ο.ηιιι)ϊτί&.ι β.
οοτ·ποπεία.ι ίτπωαπέί:ίο.τ , έτι/Μάτια” . τοοιιἑἰωρψὐἰἰοβοοὐαπτια
τοπ]ΐτ·ου·ο, ιτειιιι 8.Μττοττοιοττττ· άιιτριττττ, ΙττΙο απο τοιιιὶ ιοΙτότο , &

άττΙοοάο Ροτιτα. 8Ι ιἰοπἰοιιο υιτυπωττωτ @το Πωοπῇ , α! Μ
Με ἰυιῇοἰαττιπ,·_βτοὺιτἰ τ·οπβϊεπτίτυπ καποιου» σοοπίτοΕ , _|ἐ‹ὶ
ίπ :οποια ροτ·:Ιίω , οττισ. ντάοΙιτ:οτ πιτιο ίοροισ.ιοιιτιττωι τα Ηττα

ἰΙΙὶιτε ραιτιουΙα ο. τωΡιττωτ. @οι νοιὸ @ατα :το ροίττοιιιοιιι
5οοοιι:τιτρυτο6.ττοιτοιιι, οπο ετΙΒοτοιτιιιτροϋτοΒιιιο οινδοο, οιιοιτι
@απο νοο:ι.ιιτ, :ιοιιἔὶ ειι8ττιττ ιιιτιοΙοίτιοτο αιτία. πω; ττοτιτττττττ
Πειτε. Χιττιοιτοι :τρττοΙουάο.τυπτΜειοειιιιιιτιιιιΠοτ. εεττ. η. πεο

Ρτοττιι·οίοττ 8:ιΠιιτιε , οτιοοροάιοιιε ΙιττττΙοιιτιο το ἴποιιειιτιιτ ιιιίιΙιοιι
τοειΠοτιουιοοιιιιιιτοοοιυιττ, νοιτττττ ουτε Ρο.ιτοε Μαιο τιιοπιιιτ ,
άοιιιιιτιι ιιιτροι·ιιοτιιιιτ τιοτειοιΙτ ατιιτΙοιο τιποτε οοιιίριοιιω επι Ριπ
ίοιττοιιτ οτΓριττπιοιτοιιι ιτοιι ετττιιιοτ; οτιοτιι:τοιιιοάιιιιτ ιιοοιτο τιιι
ω” τιτοτ:τ «Μο οι: 8:τοοιιιτιο ετΙοο το ριτΙττοιοιιτ οοιιττττο, όποιο

τιοτιέτ ντα ιοάιτιοττώ το οιιτοι·ιΒιιε οτι1τάιε ιτιποιειτο , ατο οπο. Βο
Βιτιιιιτε Τνιοοιιιικ)!ινιτιιοιΙιο.:.τ:ιτρ.ιο. Ηοι: νιτιιτιι ίοΠιοοτ νοτιο
Β:ιτιι , οπο! Μετιιιοοοιιιτε ιιιττιο:τοεττ , άιι!οοάιιιοιιτ Γιιοοοιιιιιι οι:
οοιιοιιιέὶ διτΙιε8τδιιΙριτιιιιε νιιιτοτιιιιτ οοιιιιιιιίτιοτιο οιιιι , δε άσωτ
ιΐετιιτιιιιτε ΓτιΙἰΒτιε ιιοιτοιοε ριτίιε άιτΙοοε ιἱοι·ι πιάοε .
Φωτ!. Βιτρ1ιοοιιι ίιτοοιττιιπτοιιιιι οι: νττο Ιιτιοοιιιιτε,ΟιιιτΡΙιπιιττιι
νιτιοΙτοοτ οτι νιτιειιιιιιι:ττττττε, δεποτιιιιτοκ νιιτο οοιτίοιιοίοοιιτο ,

τω οιιιιιιιπιιτιιτ ιτοιτ απο πιο οίτ π ποτιτιιι, ιΠοοιιο με πι: Εο
Ρε το οι Ποοτιτττιε ντιιιιτιτι το οοιιάιοττάτε οιΒιετρτ:οτοι·οιισ.ιιι οιιοά
ιιοιι οο πιο νΓιτεκιτΙΐοιοτιτι ιιοοτιο οιιιιιι ΒοτιιΒιιτά:ιτιιιιι ιτιο.ιοι·τιτιτ
ιτιοο!οι·ποτοε οιιτριτειοιο ντοτ·ττιιι· το ιοΒιοοιιιιτάιτιιτ, ντ νοοοιιτ ,

νοιιιιε οτιιοι·τιιτ π! οοτοι·οοιτάιιιιι, ιιιοτττΠιτιιι,ττοοιιο τω ίοΙιιοιτάειε
ιιιαιΞε.ιιτποιοιιο νοΙοιοτοιτιριιπιιιιιτ άοίΗΠιιτιιιιτ , τττοιτο παιτιττ
·· ·Λ

'

-ο

Ρε

Β: άφά.τ Γοτ2ἱὑω:;
Ρω;ει· άεΜ1Ισ.τιιω.

.

317 Φ

Με πἰπἱἱτιιττι @το π! επετε;ιεο.τε1τι εὁἄιισε

:ιανιιιι_, εΙἰῇ Μεινε ει1ϋ ει1εε Γιι6τωπιίωιτιτατε τπΦ0€, 91108 ΠΟΠ·

ἀπὸ ἴιιρρεὸὶτιιυἰτ, ηιιωιάοΞΙΙο. ΜΒΜ: ειεεψει ώ; ρι·σΡτει·εει οφ
@Μαιο πιἰτἔιιε είὶ ειεειΡ,ιιεςιιε εε3ιι:επι 911€ ΡᾶΡΡΪΟΤ€8. ›άνέζ(ΒΨ
εεἰειττι η`υἰο. ΜΜΜ πατε :ιΙεε _εσπιΡ εάπιιτ.

οπο μεσω έ Ι :ΙΤ

παπι Πεετ ιϊι:4.8ιε ρειίεττετ, είΕ πωπω πωπω πω, φπα δο.Ι ίἱΧιιε ειεεεξ

πω ειΓεειιόιι: , ίεά κι ε:ιριτε πιοι·τιιο τεπιεεπει::

·,

·

` Μαιιτ. ΠὶΓΡο.τ πιειάοτιπτι ίειειιΙω.ε άιίϋπιιΙετε @Μπι ηιιτπιτπω

ίοΒεπάΞτ ε Μ φα! πιιιΙτὸ πιεεἱε ἰη εοετετιε εις:ιεΙιε σ.Πιτεκιιειι$ιπι έξ?
ἰκιτει· (μια τιιιΠει νίάετιι:Ξπτετεεάετε εο8π:ιτιο , φιετ1η Ν, ΙΕ μπι πμ

πι· οπ1ΡΒΜιιωδώιεεευπ1. ΗΜ: ΓοΙετε φιιιὶειπι Μεάκ:ι;ε ε) Νοέ·
ίετιωτετ
, φάω
νετὶε Βι1εε = ίειιι8ιιἱιιεπι
ιπιαιιιτ:πειπ:
, °ει: Γεώ;η
- “Ύ
;
.
.
·
°
(:8.ιμε :ιττεειἐ εταοτεπι ΡΙΕιτιΒιιε ναίειιΙιεεκεεΡιτ .ε

ρ';ιτηο 9ιμε

@επι ΜΜΜ ειοετιιιτι άεΗιΙΙατιιπι, Μαη $ριτιτιιιτι. .νεπεΞ ατα;

0Ϊειιπ1 δαΠε Τατ;:ιτΪ ,φωτο 5ΡΜτιιτπ 5:ιΠε Απιπιοπιαςμιιιιιιτο ία?
Ιιιτἱοτιειπ ΑΙιιπιἰιιἱε.

-

'

ζ

~

κ”

. (3τειά. ΜεάΞεοινω ποπἰμοΒἱΙΙιω Γειιτειπίε είἱ ΓάηΒιιίπεω ΑΒ
Με ΒιικιΙεπι δε τειιιιεπι εεἰὸἱε πο! άεΜταιτι αυ.Πω εμξάιιε1> & πιε
άΞεε εο8ί , ίεάδερ:ιτΠετ ειεἰἀἰε τείοΙιιί ίειιΒιιἱιιεπι _ααΠζ1_πι 2.τε1ιιε
εοπετετυπι , ειιιιιερειττεε οωπεε εο!ιεετεπτ, δ: ἱι1 8ιμπποε
εοεΓεἔ
σ
(ειπα . δὶς δ: @μιά νὶτΒἱΙἱιιω Ιἱὸ. ι. Οεστε._ Ιαρίαϋά2ϋίέιρ

:ἰεπ_|ἔι2, ανω ειδε πω: »πώ , ώ· με άσπ];στ `άε!άαζΙ .-ΐοΕκεμ
ςιιΙά νετὸ Ετ άε εμΙὶἀἱε8ε Ιιιιττιἱὸἰε Ιπο.ΗτΞΒιιε

εμ1ιΒιιε φπ

Βα0: , δεεμιοε Γεε;ιπι άείετι:, ε” εοτρο:ε_ςς12ὶ;ἱετ[ιΙΒἐιιπ;εε ία:
ακοή νὶπι , & νἰεειε __Ι›τἰιιεπε; ἰτι :ιεΞάΞε ω 111εωεωω1 Γ:ςπειιί
:και ίαΙίΒιιε ττἱΒιΙετιὸ'π`ἱηὶεζεΙ;Ιιτ; ειιιεωεάωοάιιιπ-ειψάπ Π Ρειτιζε τά
τυεΙἱι: ἱιιτἱ :ιμΠτετ εοπιπ1Μικ, εε ςιιοά αάΒιιε Βτειιεύιζε:ιΒ ω·

Ιοι·επι
άιιπι ΓΡἱίΐατιιι°
Ραίΐυε εΠ,
, εμε;
@τιΜΜΜ
ιιἰΙῖΙοτιὲςἰοτε
ὶἔιιἱειιΙἴ
εφᾶἱοπε
ραηΞεμιττΙειιΙπιπιιΙω
άειπι1η1ΡιιΙτίε Πιπτώμ

τΗιε εοηεἱάιιιιτ. , ἱΙΙπΓηιΒε άἰιμὲϊτε αείτε.έειε εκςιιΜτίίιε 1ιπἰ ρεπώξ
Γεειιτ ; πο. ριιι·ιτει· ρε.ττιειιΙ:ε Γιιη8ιιἰιιειτι εο;ιΩΗ:ι;ει1τεε Π' ΙΒιιιοπ
;κ1ιιεο που Έιιετἰπιτ, ή ρω άεβΙώ[επειιωε εεωρετε:ίοπε;ωΡΠαιτε·
δ; ΡετωίΠεε, ςιιἰε ετεΠἰιιίεμΙ=ε[ιἰηε3 ;ε.Β;ιεεεόετι:ξΒιιείιιΙἰΒιιε, από
ἰτι εοτιετιι6 αεΒε ίτιίι1ιίτ . εὸτἱιπιὶτιὶιπιιεμξ)ὶἡεἔἱ;, δε εΠι1Μιι τιωτ Μι,
ν: ε:ιΙοτίε νἱτΠἰἔδςἱβἱἱμαΜ
ΜΈΒαεσε οιη:ιεε βιρι·οΒειτι;κιι
(ωι8ιιἰηεπι;εὶξψετειιτιι: _ι:ὶιὶμεἶεἱἱἱεετ › σειιιεώοοεω τετιιιἱτατἱε
ω

ο

διετε!ϊϊτιει ΜΒιτι1ω·οΒτιπεαπε·. 'Ηίιις.(εςΕιΓτερε:ιάεπι-Μέσω ,_ @πι

σ.ι2ο11ετωεωωεπτματα61εεείαεεεεεεοΠαεξαετεΠδωω8
·°
Ι
Η ·:
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.
Ειιιιεευάεὸ ,' νι: ει· νειι:ιτυπι:ιειιυε ειι·τετιιιι·υιιι άυέιυι Πιιειε πιο

ιιιιιιιιιι·ε ειυε8.ιιει ιιο νιυεΙιεετ ιιιοτυ ΪειΙεε.νοΙ:ιτιΙεε ιιιευτιυιιτιιι :οι
ΙΗρ:ιτιιε αυτ εοιιΙείεειιεεε Ρειι·ειευ1ιιε,ε:ιίιιυε εοιιιιιιιιιυτ:ιε ίι εοετετιε
ίειυιι€ειιάο , Βιιιευιιιειιι ιιιτευυιιιιτ .
Δ
Δ
Δ
Ι)αιι:Ι. Ριορι:ετεειιιιθυιάυιειισ.ίΐε&ιοιιιΒυε, φα ει; ίιιιι€υιιιιε
εο;ι€υΙ:ιτιοιιε οιιυιιτυι (ΠειιιιιιΙιιιυοτε :ιΙιιιυο , αυτ ι:ειροτε , Γειιι4

%ιέειιοι;.Β1Ιιεεεευ2εΐ5:ειιιιι ετιιιιιυ:τι >ΓΕιροι!ιγΐιιιε βιάΐγιιεοΡεε
ε ειι,,_·-ευπι :ιεοι ε ι ευτιιιειιυε:ι , ιιι ιιυιειιι ευιιιε επι αυτ ,
ΡειΙριτ:ιειριιευιδε τιειιιοι·επι ιιιΓετε , ιτιιτ:ιτο εοτάε :κι ρει·ευι·Βιιτυιίι
πιοτυιτι, νει!Ιυιιι ειιρεΙΙε.τ)

ιο[υιιι: (ΜΜΜ, ΟευΙιΠειυει·οι·υ_ιιιι

Μ;ιτ8:ι.τιτ:ιε ,,Ι.ΡΡιε Βειοειτ, υι:ευε ι:ιττι -, ςυοιυπι ΓυΙεε νοΙο.ι3εε
ιπιρεάιυιιτ, ιιε ειι€υιε ι:οιιετείεειε . (1ιιιιιιιιιιιιο δε τιεειιιιιι ειιτιι ε«
ι

-

Δ

-

ο

ο

,

.

ειιειΙΙιτυιιι νειΙάε ιιιυσιτ ω: ιιυιυΓιιιοάισε8ιιτυάιιιιΒυ; Ιιιιιοτιιιιει (εί
Ιεε ειιἰιιι εεετι νοΙειτιΙεε πι νειιαε ρειιεειιιιιτ , παμε ιι:ιειυέ αειΙίτιιτε

Βιιιευιιιειιι ρετιιιεειιιεεε ειιιιυε ιιιειτ:ιιιτεε , ἑι ιιυο άεΓετυιιτυι ει! εοι· ,
ειιΠοΙιιυιιτ 8τιιιιιοε . Αεεευιιι αυτου επί πατα ιιιιιιιοειιιιι .εειτειιυε Πι
ΙιροτΙιγιιιιιε ιοάείΓε ειιιίΗπιο , υυιιτειιυε εἰυε Γ:1ΙεενοΙατι!εε:ιά

εετεϋτυπι ' εευάειιτεε Γυδιευτιιιυε ίριιιτιιιυε πιιιιιυιιι ίιιιιειυιιτ ,
εοίιιυε ιιυοόειτιιιιιοεΙο @Με ; Γριτἱτυε νειὸ ωιωωιωι ίει.Ιιβυε
ιιετιιιιβι , :ιτ19υε μ: ιιει·υοε ει! εοτ ιιεΙυτι ιιττειιυειυευτιιυε εσω

ιιιιιιυιιιιι: αει ει”
ιοιεε μιττιειιΙειε
ΡεάιεΙιειιι,
Ύ (. ε , ε· εΙυεεΙεειιιιιιυιιι εοιιιιε ιιιοτυιιιιπι;

(Σκιά. 1δ1ιιιιιιι€ιΐιιιιε Ϊυιιε ἔιοΒυΒΙΙιτει· ειιρΙιεο.ιιτυι· , εΧ ιιυοιιι
υιιτυιι: [:ιιι€υιτιιε ιιιοτυε κι Οι επι ι·ειιίειιε εκ ι:οι·άε Ρετ ε.ι·τειιο.ε , ει:
Ιιιε Εεε νεου? ιτει·υιιι ιιι εοι άεΙ:ιτυει Ιιἰιιε Πε ,, νε ω: ειΠιειιι.τυι·
:ψ Με) υπ ειιιΒιιιιιι ρετιιιιΓεειιτυη ιιιεοιιυε ιιεετι:ι αυτ: 8.Ιτειίυε

@μακ Με; γοΕιτΠεε Γε ρειευτιιτι ιιιιιιτει·ιειε αυτ: ιιι νεται ἰιιίἱ·
ιιυ_σ.ιιιεε_ίειιι8υιιιι ρει·ιιιίΓεειιιυι·, εοι!επιιιυειπιρετυ ,ή ιιυο ίειιιευἱε.

κι ιιεκττυφ.00τάιε νειιτιιι:υΙυιιι ρτοιιεΠιτυι· , ἱρίἰ ιὶυιιιιυἑεὸ ιὶεξε-ε
αυτ”. διι:_ίυίΡιεοι· που υπο εοιιιιιι€ει·ε , ΡΙευτιτιάε-Ι:ιιιοιιιιιτεε
ιςιειιι;ο εκτυιευι, ιιυἱ:ι ιιιΠυπιιιιυτιοιιιε πιειιιΒιιιιιιιε εοίι:ιε ίυει:ιιι-.
εειιιιε ιιιιιτειι;ι ιιει_νειιο.ιιι Αιγ8οιι ιιι βιιυιιιιι , & ρει· Ιιιιιιι:_ ιιι άειιΜΜεοτάιενευτιι€υ!υιιιόεΙειτα αυτ ιιἰιιιἰἐἱ εοριέι απ· ιιρρειιιιιτ ,;

ευεάε18τειιδϊην8Ματε_-δριιιέυ; Ει·οΒιε:ιιιιιο_ ἰΙΙοε

ειιιιιι€υειιε ,_

Βιιἐ -8Βιεεπε ,ι ειιιίιιευι;σοτόΜυυιυ.ιυ ιιιιρειιιτ : ιιυρόιἰ Με. ΚιιίΞιιιι

ιιι_τειιυ_ει :ιιιιυε_ Γει·οΓεε,ρειι·τιουΙ:ιε τείοΙυειυι, άειιιυιιιι μι: ΕιιιυΙ- . .κι , , 8ο και επετιιιιυι.ιΠιιιιιιιεπιιιιιτειι:ιΒιιιυ1ειιιιι ε: , νιιι

ιι άειιτιο Μαι νευττιουΙο .ίπ ρυ1ιτιοιιεε .ειιιιι·εΠ`ά ίιέειιτι μυ Με ρε
.

'ω

'

]

“

`

`
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Πρετιιέπ ιιττετι:ιπι Γετεετιι θϋι:ιτι11° . Νεπιιτ: επἱττι,. ΜΕ πεπτξε · ;πιππ
νιιΙπο οριπιιπ ΡοίΪιιτπ Γοιπροτ απ(εοΙΓιιττι ·πιίτιιιπρι , παμπ ιιιιτεΐΙζο
ΡιιΙπιοπεε, πιπιίι ΐροππιειττι, ιτπιιιιι; πιιιρρο ιπ ωπαιπππ

Ρπτειππιπτιε Ρειττιττπ ΡιιτιιΙοπιιιε1ιπιιοττΙι:Ηιι€τετ, παμπ: μπα»
πω· ΙιιΒιτε ποΙΤοτι πιιππιιιιππποπιοτειιι:ιτπ ΡιιΙτποποε τἱπἔοπτειτι
ροτἱε ιπιιϊτἱε ἱπἴιἔτιὶτ:ιπι πάτπιττπιππε ειππ Ηειτιισιο πι: (Σεππτειτ.
Απιπιπ!. ασεπ. π. Ραπ. μ. δἰ ὶ8ἰτιιτ Ρττ.νεπειιπ ιιιγποπ πιο

ππιτπ ειδ τεπεε ιπειτοττει Με. «τι ιιρΡοίἰτὶ `ιτιοεπεειττιππι;ι:ιττειιιιιι
τιιδείετι:πτ Σ, πιιιάπἱ ιπάεττι, Η Ριιτιι1επτει Έιιετπ: -, ΙΜ. ι:οππςιιέ
τ:ιτοπιιειπι
δ: π Ώειιιιιπι _πι! ΡιιΙπποποε
ποο
ίεττιΡοΗτΞ, Ρετ
ο πιιπάοιπ
. π. - ιιιγποπ
' ο
η,
Μιιιπ·. Νε ίππ8ιιἰπἰε ι:ιτειιΙ:ιτιο ποε Ξι Ρτοποίἰτο :πιππαιτ , αν

ιιοπάιιπι πι. Ηοι: νπιπτι αδειο , πιιιιπόοππιδοιπ οι: αἱ ἰπειάἰτ ιπεπ=
πο: ΙΙΙ:ιπι πιιιάεπι Ρτἱιπἰιπι ἱππστιιἱίΐο _ΡτοΒπΒἱΙε· τα οι πωπω
νειΙιιιιΙιε , πιιατ :ιΒ επιτειπιετο:ροπερ8.ττιΒιιε ,

εκ ιπιππΐειι!ιε «το

πιειπ πιιιισιτε νεπἰεπτἰίπππιιὶπι Ρπιεπτ5 πι πσπιτειπ ιοάιιιιπιρπτ
ιπὶτιιιπι; Μάι οτὶιιτπ τοπι1στοΙΒι νἱπειιΙο νεπει τιιτπείοιτιπ ἱπίπτἱο
το μπε , ποπ νετὸ πιιιι μια:: Γρεάπτ Ρτεέεοτάπι. νετιιπιδειπ Όι
ιιιπτεΗτοπε νείπειιιπι πΙτπιιοπ ὶιιιὶιιίτποώ εἰτειιὶτιὶε τ!ε·ρττΙιτπάιτπ1·
πρωι ΕεεΙ:Πο.ίτειι απ. ι πω» ΐοπεδα ιπι:οιππιοάξε ἴγτπΒοΙἰεὲ ει:
νεΙιιτ οεπιπιπ:ι.ττοι: ειιρΙὶειιτὶε, πιοττπιπ ιρί:ιτπ (κατεβει: ποπ οι:ιιξ
Ιοι·ιιιπ ΙιοΒοτιιόίπειπέ,. ιιιιτιιιτπ ίιιτάιτ2.τειπ , πεππιππ επ ριιιιτ:οε το
ιιιιέιοτιιπτ ·οτιιιπι , ιιππιτ _#οτ·εἔἰ£ 002]8:ΐα!α: , ιστορια αιπιτιετπ
αι.ριττε ; ῖωρἰπςππὐἰωτ· ἰυτιι/ἰι, 1ιοσείι, πατα τπ:ιΙάειιςειιπ απο

ίἱτὶοπετπ, ιπΗ:ιΒιιπτιιτ αυτα, παπι ἱπ Ιοτιιίτιε ἴιτἔ`ι £πιιτι1ιππιππι
ιππιιἱιπἑ εοπίριι:ιπι τ τά€βΡπῦἰ:π›· τςψρατ·ίτ , πιιἰ:ι ἱπ 1οππότιιι:ε ΙιοιτΙο

επτὶπζπιιἱτιιττ απΣεπτΜΜ τ·ιιπφστατ/ππίτπ!πτ πτ·8επτσαι·, ΪρἰτἰτὶΒιιε
:ιπἱππιΙὶΒιιε Ρετ πετιιοπ, πιπ· ειΠιἰ πω: δε τετετεε, τιποτε άοΠποπ

πω , απ· τ·ι·σωπιτ ·υ11Μιιιστω τοπττειπ6πτο Γε διΒ:ιας:Γεοπτε εεε
ποπ τπετπβτππἐ , πιο: , Ρτορτοτ τπιι1τὶρΙῖεοε νεπειτιιιπ ειπα: :πιο
τι:ιτιιτπ ΡΙειιιιε , π.ιιται διοιτιιτ ( παπι δαπάο.8ιπιπ ιίυδρότ μ'ρου'7τις

ιίςιιφΣτ σὲ Κρατίου , ΡΜ /ἐπἰτ «Μια ·υπαραρ στ·απίιυπ ι πάτποπετ
ιπιιειΕπιιτπ οίΤοδε Βαεειάιιπι ίεπτΙο εοτριιε εκπαιιίιο ίιιαο) Φ· ι·οπ- _
Μ·ατιιτ· &]άτία_βφω _/στπτω , νπίε· Γειππιιιποο, πω: εΙινοπιι Οπ
ιιιι , ίειππιιιπεπιππιοποτοππιιιιίζει; ίοπτο 3 ποπ ιιτπΡΙιιιε ΜΜ
τὶεπτε, Φ· τοπ/κιϋπστπς· τσιπ/αμα τ·βετππω, πΒτιιριδ ίππειιἱπἰε

ειτοιιΙειτιοπε ιπι:οτάε ,. πιιοι! ΜΜΜ τΠείτιιτ , παπι :Ποια Μπα ἱπ εἰ

Ιιττπ:ιπι ιι1πιπιιε πωπω, διἰπ επι Ριι1°ειιιιιτλ πι Βιπ8πιπειπ που.
π. _

ϊ€£ἱ· ~

τ 3Ι8 .
Βωδι·τατίο ”Μετί,2Μ
ε .
.
Επτὲετιἀτὁ ,' ντίροι νἑιιΪτιιιτιαττιιιΤ ΐι·τειι:ιτυιιι τιιιότιιε· @τη ειτε
τρωει; ιιτ:ιιιττ ιιον ο ιεττ πιστα τι εενο ατι τε ιιιςιιτι·ιιιιτιιι τω:
ίτιΡ8.τ::ιε ?πιτ το:ιΙ:Γεειιτεε ριιι·τιειιΙ:ιε,τ:ιίτιιιτ.· τοιιιιιιιιιιιτειε ΕιτοετοτΞε
[ειιιιιετιιάο ,ἴειιιἔιιἰιιειιι ;ιττττιιιαιιτ.
τ
"
° _ 7
Μ Βιιιιά.. Ρι·ορτει·ταιιι Οιτάί:ιειε ε.τιτάιοιιιΒαε, φωτ Με ΒιιιΒιιίτιιε
€ο;18ιι1ε.τιοιιτ οτιιιιιτιιι· (Η ττιιιιιι Ιιτιιιοτε αΙιτιιιο , αυτ: πρωτ , Επι

Βιιζε ιιοτώ1Ιιτει· τοιιετεΓαιτ ιιι επιπιιιιιι , Ι..ιροτΙιγιιιἰεε δε Γγιιτ:οΡεε
ςξἱὶςἱτ,χειιιιι ῖιεοττὶο άιίειιτἰ @φωτ , Πτι ειιιτειιιΙουιιιεάειιΓετιιτ ,
ιιαΙΡιτ:ιτιριιτιιι δ: ττειιιοιεπι ἱιιίειτ , ιττιτ:ιτο τοπιο ω ρει·τιιτΒιιτιιιιι
ιιιοτιιιτι , ντἱΙΙιιιιι εκροΙΙτιτ)

ιοίιιιιτ (ῖοι·αΙἰο. , ΟειιΙἰ ()ο.ιιτι·οτιιιιιτ

ΜετΒειτΪτω,εἰ.8.ΡἱεΒεΖοιιτ, καιω εἰτι·ῖ , ιιιιοτιιιιι ίο.Ιτε νοΙατἰΙ€ε

ΐιιιρεάίιιιιτ, πιο Βιιι8ιιίε τ:οιισκίεειτ . Φιιιιιιιτιιο δε :καιω εκτιιιιίεέ
ςἱιεἰΠἱτιιτιι νειΙᾶὸἱιιιιετ το: ιιιιίιιιιιιοάιετ8τιτιιάιιιιΒιιε Μιοτ:ιιιε; Βί
Ιεε ειιἱτίι και νοΙειτίΙτε ἱιι ντιιιιε ρειιτττ:ιιιτ , :ιττιιιτ: ειτε με ειΒἱΙἱτετἐ:

ίειιιειιἱιιειιι Ρετιιισειιιττε ειττιιιε ὶιιεἱττιιιτεε , Ξι τιιιο άτίετίιτιτιιι· ειά ως,
τιιΠοΙιιιιιιτ 8ι·ιιιιιοε . Αττετιιιιι ιιιιτειιι τά πατα ειόιιιοτιιιιι @Ματ Πι

1ιροτιιγιιιιιε τοάείΤο εΧιίΒιιιο , σιιιιιτειιιιε ειπε Μα ιτοβιτι!εε ειςΙ
ςττεΙιτιιιιι τ:τιιάτιιτοε Γιι8ὶειιτἱΜιε ίρι.τιτίΒιιε ιιι:ιιιιιιιι ἱιιἱῇεἰιιιιτ ,
φάμε τιιιοάτιπιπιοεΙο ΗΒιιιιτ; Γριιιτιιε νετὸ Μιιιιίιι:ιοτιι ίο.ΙιΜιε

ΕττπιιΜ 1 :ιτ πιει· ιιτιιιοε :κι το:: «Με ιιττειιιιατιτ :ι.τςιιτ τοπι
ιιιιιιιιιιιιτ :τι ιτιιτε ΡειττιςμΙειε τ ςιιετΙε8ιτΙαιιιιιι οοτάιε πιοτιιιιιιιιι
Ρτὰἱτβφιἰτζ” ω! Μ

"'

γ

γ.

:

Φαιά. :ΒΙιιτἰιιι;ι)Ιἔιτι4ὲ Γπτἰε ριοΒεΒἱΙὶτετειφΙιτ:σ.ιιτιιι· , τ:: φώκι
ιιοτιιιτ ΒιιιΒιιιιιιε ιιιοτιιε ιιι Οιβτπι τετιίτιιε ει: ι:οιάε Ρετ ειι·τει·ἱειε , εκ

Με μι· ντ:ιι:ιε @ειναι ιιι το: άεΙετιιε; Μπι: ίἱτ , κιτ τοι: :ιΠιτιο.τιιτ

:ψ Με,

ιιετίειιι€ιιιτύ ροτιιιἱΓεειιτιιη ιάοοιιιιο ειεετἱ`, αυτ ειΙτειἰιιε

Μιιιοι·ιε ;ιΙτε γοΙιιτιΙτε Γεροι·τι1τιπι ιιιιιττετιιιε αυτ: ιιι νειιειε Ιού
011.3τιττ8,ΐειιιέςιιΜ ρει·ιιιιίεειιτιιι, εοάεπιςιιειιιιρετιι λ ςιιαΐειιι8ιιιε.
ιιι_άφεττιιιιι_τ:0τάιε ντιιττἱειιΙιιιιι ρτορτΙΙιτιιτ , ἱρίἱ τιιιοτιιιὲτὸ άοίτ:-

τιιιιτιιιτ._ δὶε`ίὶ1ἴρἱεοτιιοιι πιώ εοιιτιιιεττε , ΡΙειιτιτιάτ-Μιοτατιττε
Μτιιτρ εκτϋιΒιιί,· ςιιι:ι ιιιΠο.ιιιιιιτιτιοιιιε πιτιιιΒι·σ.ιισε τοΙταε Γιιτ:τιιι-..

Βτιιτἱε :πεταξε ιιτι_ντιιιιιιι Αιγ8οιι Μ (;ειιιιιιιι , 8ε Ρετ Μιιιι:_ ιιιάειτ-.
ϊΙΒΜ(ΖΟΝΜέΨ€ΩτϊἱϋΒΙΗτ11ότΙετα ειιιτ ιιἰιιιἰἑι οοριά τοι· φρρτιπιίτ ,

έιιιτάιτ!ττττβΐζηΠ3Ετατε_5Ριτιτιιε'_ ΡτοΜ5:ιιιτΙο ἰΙΙοείΞιιξ ειιτιιιΒιιειιε ,_
ΙΜ: εΒιετιιε ω, τΜά6πι ;οοτάϊε,.πι6τιιιιι 1τιιρτάιτ : Μια! Η Με. @ούτω
ιιιττιιιιτε σημα ΓετοΓεε,.ρ_ειττισμ1εει τιτίοΙιιιιτιιι, άειιιιιιιιι ροη ΕπιιιΙ- .

@Μαι ι, δε. ιτιιτε εκτετιιιτυτ.:-ΗΜιιιττπιπιττττιτι,Βιιτώεπτε Π: ε νΜ
τι ὰειιτιο_
ριιΙιιιοιιτε.ταφττΠϊ
ΕιΞετιτ·ι με“Ρο
Με τι:
ν . τοιάιε
ε. ναιττιτιι1ο.ιιι
·
·
ε ·
ε
'?

~ [θα Ζἔςισἱ.σΪυ›·£ἰἔα:-.
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ἐιΪρετ:Μ
εττετἰ:ιω
Γαεο.τιι
εΞῇ‹:ἰτω.
Ναιιιε
επἰπι,- >ΜΗ
εεΒ;Ἐ -ιιτεΐΙζο
,(τμω
νυΙΒο ορὶτιειτἰ
Ροίΐιαπι
(επ1Ρετ
:ιβίιςείΐιμχι
τωτιιιτιρδ
:ιττ11ις

ΡυΙπτιοηεε, ειιιείἱ ΓΡοη8ἱεπι, ιτπιβι.ιι; @υιρρε κι κ!ερτε απ; ζω
ΡΙιτεΞιτιετἱε ρο.ττειπ _ΡυτωΙεπτυε_1ιφιστ 6οΒιιεκτ, 1·ιεςιιε Ρωτώ
Με ΙιιΒἱτε Ροίΐετ; €11ι:1τ111Πε ττιειτ1Βταιπο.πι ΡιιΙπιοπεε τὶηἔεητετῇι
ροτἰε του1τΙε ΞτιίἰΒπιἰταπι εἀωὶττειιπιιε εοφ ΗειτιιοΙο τΙε: Όει·ι€τεϊ.
ΑιιἰπιεΙ. εκετώτ. 3. [ΜΒ. 43. δὶ ἰ8ἱτιι1· Ρετ νςτιειπι :ιιγ8οπ άς

111υπι π! τεπεε ιπιιτει·Ιειν Με. νἰ ειρΡοἰἱτὶ 'ιτι€ὸἰατπι€ιΜ :κωπη
το.τΙείεττιπ ) ςιιἰἀπἰ ἰτὶάοιτι, Η μιτιι1επτει ΒιετΙΙ: ·, Τεά εσπ8ςιιθ
τ:Χτετιιιειτα , Ρετ €ειτιάεπι :ιιγΒοτι δε Ώειιαϊτι :ιά ΡιιΙωοτιεε άς=
ίεττἱΡοΙΙὶτΞ - _. - . ~
~
_
,
:

Μπιτ Νο ίιιιὶΒιιὶιιἰε εὶτειιΙειτΙο Με ἔι ρτοροΠτο @Ματ , τω
ιι€πάιιπι ώ. Ηοε ντιιιπι Μάο , ηιι:ιπάοςιιΜ:ττι ὰ: εἐ ἱτπἰόὶτ πιο!»
τω: ΙΙΙο.πι ςιιὶόεπι ΡΗπιίιπι ἰτιιιοτυὶἰΐο ΡτοΒ2ΒἱΙε 6ίξ6Χ νε11:1τιιπι
νεΙιιυΙἰε , «μια ιιΒ εΧττεττιἱετοτΡοτὶε_ρ2ιττὶΒιι5 > δ; ο: °πιΜι;ΤσιιΙΙε Υό
1ιΞε ἱτι ηιεὶοιτε νειιὶεητἰ ίσ.ιι€υΞιιΞ ρ:ιτετιέ5 :π ΜΜτε1τι ϊεὸἱτιτττι Ρ€τ
ττιὶττιιϊιτ: ὶὸεὸ ετὶειπι τοπ1ΡτεΙΤει νΞιιειιΙο νοκ τιπἔείεἰτἰιτ ἰιπίεἰτἰο
τε μια , ποπ νετὸ φαι μπω ΓΡε&:ιτ Ρτεεεοτὸἱ;ι. νετίιπιδε ἱιι Π
ιιὶπἱε Ιἱτετὶε νείἱὶ8ἱιιττι :ιΙὶςιιοτΙ Ιιυἱιιίπτιο‹ϋ εΞτειιἱτιὶε τὶερτεΙιτητΙὶττιΙ·
@μιά Εσ.:ε1ρΠει&επ ω;» τι :ΠΜ Τεπεάσε ὶπεοππτιοἀξε ῖγτπΒοΙἰ‹:ἑ «ο
νεΙυτ εεηἰ8ωετἰ‹:ὲ εΧρΙὶεατἰε, τηοττεττιίρί:ιω ὸεΓετἰΒἰτ: °ροϊΕ σου
Ιοτιιιτι ΙιεΒετιιὸὶτιεπι, ειιτὶητπι ίιιτἀὶτατειτι, ὸεπτἰιιττι εάρ2ιιεοετε
ὸαόὶοτιιιπ οτἱιιπι , ειάάΙτ _|ΐω·εΙ:Ι: απ)8άσία: , ΡϊοΡτθ1°£8πὶτἱ€ΠΊ
ι:ειρΜε ΜΜρἰπριαὐἰΔιιπ @Με , 1ιοσεΙτ , Παω τΙωΙἀιιὶαιω προ
ίἱτΙοτιεπι, ὶτιΗαΒιιητιπ αντε., φα ἰιι ΙοτιιίΗε Γιτἔὶ ίιιΒΗΙίταϊ:ε ΜΠΕ
πιειΧἰττιἑ εοτιἴρἰειι8.; όφμύί2ιο· τησραή.τ , ςιιἱ:ι ὶτι!ὲιι€ᾶιιΙ:ε ΒΜάο
€κτὶη8ιιἰτιιτ: Μπηκα:: Μακαρι” /14πίσπ!α.τ σ,·8επ:εα:, ΪΡἱτὶτἰΒιιε
:πιἰπιεΙἱΒιιε με: παπα», ειιιἰ ΜΗ ίιυπ δε τετετεε, Βιιετε ςΙεδιπ:η

τἰΒιιε , Φ· πα·ιιυνα2 ·υίι:σσα:·επ τοπτταΙιεπτε Γε δ: ΒαεεςΓσειιτε αρ
κΙπΙ πιιεττιΒτετιἑ, αμεα , Ρτορτοτ ττιιι1τἰρΙἰεεε νεπειτιιττι ειτειιιε απο
ι·ἰατιιττι ΡΙε:ειιε , αυτου. ὸιειτιιτ (οειπ1δεο.άεειωπι ἐυδρ8; μ"ρου7ης

ιίςαφά 749 ΚρααΪου , ΡΜ _|δπί.σ «Μια υπερπρ ι·Μπίπω › ειότηοτιετ
Μιιο.Πάιιω εΙΤε & Ηαεεἰὁυπη ίειιὶΙε εοτριιε ε:ΧΙι:ιιιΠο ίικεο) Φ· ω» _

:ατακα Ισιύ·ία_βφει· /οπ::ικ , νειίε· ίαπ8ιιἰτιεο> Με εΠνειιο. (Σει
ιιει , .ίαπειιπιεπι€:ιὶοοοτεὁΉςΙιιεΙἰει; ίοπτε , που πτιτρΙἱἱιε Βρα

τὶεπτε , ό· ι·ου/κίπ(επιφ· ι·οΜ__|ιφο· ι·β:ΜΜ, _:ιΒτμΡτἐ_[ειτι€β;πἱἰε
εἱτειιΙειτἱοτιε Μεστά ,. (μισά εὶίΜπι τἱὶ‹:ὶτιπ , (Μα δευτ 29% Π! ό·

ΜΜΜ ειΠιιπάε ὰετἰιιειευτ, 8ιἰιι άι Ρ11τεειτι1τι Μι Βιο8ώπωι Φω
4

καὶ·

Βφε0°Μύο κιε|εσίαιο ,
τεειριι: ει: νειιΞὶ θααι'ὶ, δε Ραοοιειο ειιρτ1ιοιτ Ρετ ιοοΒοιιοι-αι·τε?
Ποιο; ό· ›·σασι·ΜΙαι· @διὰ ίπιινωω[Μα; ει: αἱΒαε ροίὶτεαιἱε
"Με ίεττοοιιειο εΙΤε δε πιοιτε Ρειιροειίἰ απο δε ετὶρτἐ , οιο.οιίε
Παω εΙΙ. 5εάι:ιιο πιο ρτορούτατο εὶ ααο ειΠαααοταΙαοι άεεΙΕιιατε
νἰίἰ ίαιοαε, τεαεττειιοατ. ΙΠαά εετ ε , (μισά οτεαί Μαι: άεεΠοε.

Ποιο ὰ ρι·οροατο εσ.αίειοι άεάιτ , νιιιεΠεετ ΓειΙἰαιο ιι!ιοαοταιο νοΙσ.
τἰΙἰαιο ( εἰιτο οσο οιοοεε ιοάιίετιοιιοατιτο ντΠεε είΤε εεοΓεειοτικ ) ει”

Ηαιειταε ἰο ω.ιωεο ειιΐε&ιοοιοαε ίαο8αιιιειο εοοετείεεοτεπι το
ίοΙαεοάο, ία:ιιοετ οοο εααάεοι είΐε οαιοαίεαοααε ίαΙιοαε οειτατιιιιι ,

ντΓωριαε ἰιιεαΙεεαὶ : Η εεειιιιο ίρεειε οοο άιδεττεοτ ίαΙεε άιαειΓοι·αιο
εοτροι·αιο , ααειοε.άιοοάαιο :Πάρι ειατατο:ιοτ τιτοεοτεε , οε οιιοίε
φωτο ρτἰοεἰρἰο. ΙΙ:ιταειοτ, πιο ιιαεττεοδαιο. Ιι:ιοε ρτιοεΙΡιοιαοι , ὰ
οα:ι ειΒιιοιι·εοι; ιοαΙτἱταὸἱοειο , ετιιιιο Ιριιιταε οιοοεε νοιαι ίρεειεε

εοιορ1ε&ετεται·. (ιαοάίϊδριτιταε εΠ: ιιοειο ειδ ΡΙαοεε οιΙΐετεοτιαε
ρεττιοεοε ( οὶίἱ δΡἱτἰταε ναι! , οἰττι, δε.!ιε εοιοπιαοιε,νιττἱοΙἰ, δε

ΠιοιΙιαιο , εια(ό.ειο ΡΙσ.οε ίρεεἰει εικιίΒιοειοαε) οι! νεται: 5αΙειο
Παταειε εεοαε , φαιά ΡΙατεε μπω ίαΒἰεἀιιε Ιιειοεειτ . Δε, ιοοαίαιιτ,
νἱοαιο , Με , ιοαΙίαιο, οετοσ.τατο Πιεει ,ρώτα , ιιΙιιοαε Ποαοιεε ,

εαιο νεται ίειροτε , ειαιιοδια μιι·τιεαΙα: οτε εοοιρειάιε οι;ιιιεοτ , €α
Ριαιοιτιοαεειοτ, εοι·αιο ίαΙεε ίαὶἱατἰε θεοι, δ: (αρκει αΙιαε ματι
εαΙαεεοαιροοεοε εεαεΙιαοτατ, ίριτιτιοαε δ: ίαΙΡ!ιατειε ρειττιεαΙιε

Παε άεριεΠιέ,Βαε _ΧΞιοι'ὶ εΧ μια ειοεαοϋΒαε ( νεΙααιο. δια Γει
αειοται· ,' νεΙ οαιει εοο τιαοται· , νεΙ φαι ιτοιοοεΠεο :ιἔτἱε ίεταοι·ε
ει8ιτειοται) οιοοιαιο βιο :οι αεοτειο νεττιται: ἰιοτοὸ δε οικω”

εοτροι·:ι, οασε Με ειοαοάατιτ, εαΞαίπιοδιίαοτΙιεοα ροοάετοία,δε

ΡΙει·ειειαε ίοΙΕΙΞο. , Η Γατα νιιιιειο ιετιε ντεεειοεια, ΙΙ:ιειοει ιιειιιαιο
εΧτι!Ιαοτ: ι:οιοοιαοΜΒιτατ είὶ ΓειΙιοαε οοιοιοαε ιοάοΙεε ,, οαιρρε
αι Πειτιοι οι: ίαα ροτείὲατὶε Παοτ , ο;ιτιαατο :ιεοτειο εκεταοτ . νε
οπο Εεεε οιοοι'οαε :α:οτ εοοαεοιπτ, οεσιιτι ι:ει·τε οοο ροτείὶ (απ,
ιοἰΙειο εΙΤε ε1εοτειο , οαειο νιοαιο ιιεεΐεεοε εοοτιο.Ιιιτ , Μι πο·
τε Ιο.6Ηε: Ριεετεταιιιιιοααοδ , ετισ.ιοΠ οι αεἱἀο Γ:ιοοιε εοτιαεοἰ

τεοτ , Με εΙΤετ :κι οιιταταιο αιαετΓ:ιοι :ιΠει·εοαιιιο , Η οι @ο ιστο
Ρι·ιες;ιτι'οαε οσο εοοίεοταιοττ θε εκατο οεοαε·οοιοισ. @Με :κι επο
άεπιΤρεειειο τεϊεταοεατ.
ε

Βιιιιό. Ααδιαιδε εΒο ιιΙἰααοεεοοτεοτιοεεΡτορα8αποτεε νοιειαιι.;
ε[ΐε Βα!ιαιοοιιτατει τ: ία! , ίετεοτ,οοο ροτει·ιιιο ιΙΙιεειεςαιείεετε;
οιμα εοὶιο$εΙεεεεΙἰῇ Μ, τιαιοοο οιίἱ αεΙιειοεοτιιΕιοο ε:ιΙους]π
1ιοαοιεαι αστειο Μα οται, ιι1ϋνσΙειταεε; ααοεαιεεΕοαιε φωτ ,ι
*'
δ' :οτ

ὲ

' Πε ε!ειάτ Γοτώεε.

3"

ει:οτιιιιι·ε Γερετεε2 Αυ , οιιΞε ευοΙετιεεε 5ριιιευε οσε Γεευιιι τερΓυτιε !
Ατ οι εοάετιι εοτιιοτε ιιιΠεο εειεττι ΠΠε ΓεΠουε εοΙιεετεοετιε ΓριτΞευε ,ε
ιΠοε εετιιετι Γεευτιι ευΓεττε ιιεουἱυετιιιιε . ΑΜ ί8ιευτ ρτεε εΙΠε Βιετ
Πιιε ιιιουετι Γυερεε τιεευτε ιιοΙΓυιιε . ει νετἰεε εοτνίεεΙΙοτιιιτι Π8ιιι·;ιε,
ιτι ιιυεε ΓοΙυεἰΓεΙεε εοιιΓοττιιετιευτ , οοἰῇεἱεε, ἰΙΠεο ορρουυτιε Με

οτιιτιιτιο Πιιιρ!ιι:ίε εΙειιιετιεε είΓε, τιειιυε ΓεΙα ουὶυΓιιιοιΠ ΡτοτΓυε
εε!Γε ειεΙΠευεοεΓριτΞειουε , ειυιουε ετιουι ροΓΠε ρτο νετιο εοτυττι ει:
ευτΓυ νετιε Ε0ΠΓ01°Ι118.ΈΓ0; Μεο ΓεΙ ττιετἰτιυε, τιιΠ ειιυε ἰτι ιιιυΙευιιι
νεροτεττι τεΓοΙυεευτ , ποτε ω ευοοε εΠοτιιιεευτ , ευττι νικ ετω

ευυιτι ε!ιουιιι Ιιεοετε νΜεεευτι εΙυιτιετι νετὸ Γο!υευπι ΡευΙο ρΙυ
τεε Γριττειιε εοειειτιειιε εοιιετεΓειε οι εοτνΠεΙΙοε οόεοεάτεε _; ΓεεΙ Γε! τυ

ετιεοιιιιάειιε Γριτιειουε ΓεΓεἰιι εντυττι εοτιεοτιιυειιειουε εΓΓυτειε οι
εΙιτνΠεΠοε εοτιιεεε. νετιιτιι, που νοι:εεο ἱτι εοιιετουετΠεττι Για:
·δρἰτἱευυιιι τιιοτυ , νοιιιειτι εΙεττιιιιιι ΠττιΡΠεεε ΓεΙεε εο οιιιιιιουε Γρἱ
τἰειουε & ΓυΙρουτε ΓεἱυτιᾶοεΞτιυετιἰετιιυε, νε οτιιιιιιιο ΠτιιΠεττι εο
τυιιιιτιυιεετιι εοττιρετεεοτυπι ιιεευ_τειτι Ρτοτιυτιειειιιυε9 διιιυι ΓεΙα
ΓυΙΡουτε εεειυε Γριτιειουε εετεειιε ', _ι:εεεε Γυτιε ΓεΙα τω, Γευ ΑΙΙιε4
Π , οι Ιιετοετυιιι εουιουΠει·υτιι ειιιετιουε Ρετεεἰ ; Με νετὸ ιιυΞιττι
ιΠΓ ει· είε εεειιεΠ ειΠεεειεεε,ειυεε τιειιυε Γριτίειουε, ιιειιυε ΓυΙρουτι
ειιΓετιοεευτ2ΓΒιιιε Πειυιάειιι εάυτειιειε νεοεττιειιειε , νικ Γυ ετείε οι
ειιιειιουε ΠΠε ει: Ιιετοετιιιτι εοιτιουΠετυπι εειιυἰ ΓυοΓεετιει τεΠ6ειε
εΠειυοιΙΙευε ΓυΙροιιτιε εειιυε διιιτιευυττι νεΓΠΒἰυτιι , ουἰουε ρι·οοε-_

οιΠεετ ιτιουι ροΙΠε εετιεε ιτιεεετιάο ιΠΒιττιι1ιευιιο.

'

»4

Μειιτ. Η νετο ροεΠΠτιιυττι ευιιιεετε ντεΙειιευτ ΑεΙυεε Ρ'οτεεε, υιο
Κε :μια που εει!εττι εοττοιιετιιΠ δε εΠΓΓοΙυευεΠ ΓεευΙεεεε ρτει!ιεεε υιιεέ
ει·υττι ευεειιι εΓΠεεειεεεεττι ε. ΓεΠουε οτιτι τιειτιο ιιεεεε:εουε ΓειΠεεε
Γερετεεἱοιιἱε , εμε ετεετιευττι ΓοΙυιευτ ιιιεεάο ιιιετιετιτε ευτο , ειυοιΓ

Με ιυιι€ιευτ , ιιειιυιε ευτυτιιιρΓυιτι ΓοΙυετε ; ειυοιι ρτορεετεε εκτ

τ είε ΑεΙυειτιΚεειειιι, νενοι:ετιε, εμε ΓοΙυεο ευτοιτιεεόευιιιτεΠτι
ιιυιε ετεειιευτιι.
·
υ
· _
_ ¦
Οτειι. Νου εεεΙετιι είε οιιιιτιιουε ετεΠιειουε οιιιυΓιιιοιΠ εφε Γοτ
εἰε ετεειιευττι ΓοΙυειιεἱε εοιτιροΠειο . _ ΑΠειυι ιυοετιε νιωοιτ Βοτα
ιιι Ποτειτι νιιεττι , δεΙἰε Αιιιιιιοτιιεει Ποια ηυ;ιΒιιε , δεΙιε Νιετι νυ
εἰεε ειυεευοτ , (Πιιτιεοετιε νιιεἰεε ετα εεττ ,

” εετι ,. 8ε ΓεευτιιΠιιιι

Ατεετιι ιΙεΙΠΙΙετι . ΑΠιε ειιυά ΑΙάτουετιάυτιι ιἰε τιιιυετεΠοιιε Πο. μ
εεε. ι ε. Γεειε εΙΤε νιάεευτ, Π Ποτε Αετειιιετιεὶ 5υεοτΠ , Ποτε $εΠε ει!

ε!εευτ ευτιι ετιουε εφε ο Γοιιεειιεερετείουει ευε Π-Ποτει ειυεευοε
Δετετιιευει $υεοτΠ ι 8ευυεΗεΙιιιιετι Ποτε: , ευιιι @τοτε Μαιο
ΠΓΣ»

'

32).

Β:[2>:Μύο καάεώκα ]

°::ἱε,8ε πρ; ίο:1τα::αε ΪείηιιἱΙὶΒι·ἐ :τιἱίεεαιπιι:.ΡαΙΙορὶιιε ΒαΙἱε :κατα

·ν:ιεὶα; οᾶο,νἰτ:ἰοΙὶ ντκἱαε ειιιατιιο: , $ιιΙρ::Μ; νι:ε:α::: και:: :ώς
ατακα εΙείΗΠατ, & :::αρα::τε::ι αςιια::: α:: νΐιι::: Μπα: , :η :μια Με
:Μπι α:8επτι:::: αυτο :ΜΜΜ πωπω:: :η ατιιια::: ίι:ΒΠάε:::ε πω,
' καὶ ·άςΞ::οΙε ίαΡα:α:υ: αΒ αιμα α:8ε:ιτο Β:αι:ὶάέὶ. ()α:όαηιιε με.
ε:ἰΒΙ: αεεἱρἰεπἀαπι Ηα!::ι:τ:Ι ρα::ει:: πω:: ΠεμιΜ: ΑΙιτωὶπἰεΗυοὰ
ΒοοΙ:::νφεα::τ , Ρα:τεα::εε , α:ο:::: :::εά:α:::: Με:: Πεεα:α άΙΙ:8::ι
απ, 8:Ριι:Βατα, :€τιΙ:ΜΗΙΙαπάα εοωωἰτταητιι:ἱ:ινἰ::εἱε `ναιΠε α
(ἱοΠἰἔεηἀαττίϊ , αμα ρ:ἰἰιε είΒιι:τ αμεα , τἰι::ι όετι1ιι::: ε:οεοα νὶἀε
ω:: τω:: αιιᾶὶεὶ8πὶΒιιε αΙἱα Γι:ταπΙΙ:, ηιια:ΡΙε:α:ιφ:ε 'Ρ:ἰο:ε στο
εἰρἱτιι:'.` Αφαια εκτ:αο”:ινε ρα::Επι πιο:Ήτα::: ααἱρε, σύ α:8επτἱ ρα
:ἱΠἱωἱ οΒοΙυτ:ι , Μα: :Η 8:α:ια·όιιοόεαΜ Ξ::ιω::τηαηυε ναίειι!ιι::1

εαΙἱάΞε ε:::ε::Βιια::::ροΠτα::ι νίςιπτ ἐΗ::ύττε , :Μπι ώίϊοΙιιτιι::: Πι::
:::α:86:::'τι:::ι . Ϊ:: ἱι::ο ναΐ::ιιΙο ἰπίὶα: τετιιιἱε εαΜε ίυΒξάο::: ἴςειιΙω,

ςιιΞΒμεΥΓιιβΙα:ἰ;, :εΙἰςιιαριιτὶο: αςιιααιΒιιιόατιι: το:: ααα:: , ει:
ςιιαΜοόὶεα Η ο μι:: όα::α&α :”ιι€:α:, απο: ίἰωἱΙοε τοπικα $ςει:Ιαε
ἰ:1 Ή::1ό.υπι :ναἔε αΒὶΙεὶε:: ιΙιιἰΒι1ε μήτε: ίὶιΒΙατἱε , ριι:ὶΠἱ::ια:::
αςιιαΔωβαΒεΒἰε αά α:8επτι:::: , αε οοετε:αιπεταΠα , Ρ:ιετε: αυ:ιι::ι,
άΜοΙιτεράα οΠἱεαεεω . Βε8ιιἱιπιε Ι:Β.:.. οαΡ.3. Τγ:οε.():ιγ::ι. (Ξωτι
· :ακουω ΑΦΜ:: Ηττα:: :Ιὶεἱεπἀαπι άσσο: τ:: ν:::ίσΗ εΧΠαα:Ι Ιἰἐ

Β:ζε άιιαβ:ιε > δ: ΒαΙἱε μπα: ::Ριι:Βατ:ΒΒ:α ν:ια: Παω! τρ:α:πιπ,&
Μαα::Βιι: , α:ςι:ε Η: Βετο:τα 0ΡτώιοΙιιτο π1ιιτιἰτα ,' :ἐκ Ε:: ετα

κ1ιιε αβωζπἱζβα:ρ,° ·έΚ·ΙΉΙΙ::ιτυ:, α ροδώ:α:::ρΙο Β€€ὶρἰειιτα .) Π:
·ςι:ο ϋΒί !5β::τύέ ίι1Βϊ8ε ηεΒιιΙοΠ-άιΦραπτυ::ΒΜα Μό: ,. Τιμ:: ΐει:
ω: :εί::8είτε::Ρε::::::τα:ιι:; 8: α‹! ρ:1:Βα:::Ιαπι αφια::: ε:: Κα:
ΡΗ::::ετ::επ: απ:: , ααἐεἰξσἰατιι:εἱιιε φωτα Ραπ, νεΙίαΙ::::ι.ν:ιεὶα
νηα αφ:: α τα:: , τι:ί :πἰ]εἱατι1: Ρυ:ἱ α:8ε:ι:ἰ ό:αο11::ια νικ: ι 89
ί11Ρε:1::ι:::Ξε::ι ·ειιαι:ΒΜ αΙτἐ`ι ίοΙιιατι::; ίοΙιι:ὶο;:εΙὶ‹1ηὶε _τ:ὶΒ ε:μ:

'ΕἱΒιιε αΙΐιι::άατυ:, δ: ΜΗ:: Ιαᾶἱε τοτααςιια αΙΒε:ζα:Η α ατά: :είε αἱ: ,:
σμιο::ρη:ιι::ι εΙΙ, ἱΠνἱττοΡ1°0Βἔω11πἱτοΪ€Μ€ϊ1Ι:.

“Μαι::. Ο::::ιεε τα:::ε·η, ηπα ιτει:::ΐιιϊΙΗ, Ρ:αε:ς: '

› Ύ

ᾶαυι:::: 5

ν:τ:ἱσΙιι::: αά1::Βε:ι:,:αἱ νΜι:τι:: :::Εάε:ο Με φαεεΙα::ι ρ:οιής:ΡυατΙΙΒ
ίαΙιτεπώ ; ι:ἱυὲ ςι::ρρε αι_αα:πωε αά!ια::σ:τ, :::εταΙΙΙε, :Πο:ιι::: ο
ίαΙεραΡΙ::εαΞ:ιας::ετΙι:Μ ·α8:τα:1:11: , οοωΡαἔεχηαὶξίῖοζιιἱ: ;. ΜΕ ο:

αέι*:

εΧεἰΡἱα8;;· 8Μ:α82::Ι::: :Με ,ς:: :1μβι:;ν:τ:αφ]ι1α:, Με

α::
απατα::ιο::ετί: , - Μιά:ίαΙιιιιιπ:, _Εια:ιοςικ :α _ίο:‹ἱἰδιιὲ Γε
Ρ2ϊέΜβ :::έταϊθέΝι::::Βα:ερσφιμ:::: ω:: Με: ΞΠας;; ;:ο:ιο:«·:Ώ:€ατΞε

αε:ἱ:::9:ι1α::ο::·εο::οᾶἐ: ΡΙ:ιπ:Βεα::: ::ιατε:Ιαπι @ο ἱπ·νε:ὶ:ΠἰΙΒ
`

Με

`

Πε .490ίε Ηιπἰἐω .

3'Σξδ

:Με Ιιιιιιιε νειιετσε: ντΜε !ιιιιά2ιιιιειιτἰε, ςιιο:11ΦΦΙεωωΦωΘ·

τα τεττεινε νιτΒεε ρΙιιιιιΙ›σ ίεττιιιτιἰιιετοε εοιιιιεει:εΒε.ιιτ, άειιτειιετιζεῇ
τιιτρΙιιιιιΒάπι1οιιεοε.ιιιιοιππιΤΡωο ιιιειεει:ετιιπι ν,ι πι:ιτιιιι @Η

Ματ ιιι ΑτΒειιτιιπινιιιιιιιι :· ειιιεπι:ιάιιιοάιιπι 8τ ΡαιΙσριιιε.ειξ Βιτά
ιιἱε ρΙιιιιιΒειε Μεεοιιιιιιιιιιἰ ιιιτετιεότο ιτι ν:ιΓε νίτι·εο ΓιιΒ ' τεπέι εφτι
Με , ΡΜ ιιοιιειιι ώεε ετ8ειιτιιιιι νιιιιιιιι ωιιι€ι ροΙΤε εΠιτπιπέ:Τ
τε ΑΜτοικιτιάιιε Μ»3.. εΞιιρ. · ε. τεΒιιτιιι Γε Με εεεειιιίΐεαιεΙστ πιω Ηιιιι€ειτιειιιιι, _ αυτώ εφέ άϋΐο1ιιτοΗ ιιιΕιρετετιιι; ίετιιιιιι,ξεκι: ,
Επι :ιβιωτιιι ι·ιιτιι€ιιιεπι , ' ει: τιιιτιάειιιε!ε ευρωπη εΠειετιετιιε . (Στο

τιιε Μεττιε εΒι·ιιό.ιτιιι· ει: ίιιρει·Ηειε ἐπὶ , ροίτειιι:ιιτιο.Βιετιτ ἱτι.,νειιοε
·τειιι Αειιι:ι. Ρόττἰε ὰεἱιἰὶὶειτεῷεκ νωιοιι εσ.Ιεε, δε :Μικτά διιΙε φαι..

τιιιιιιιἱ ,. απο τι·ιΒιιε :ιι€ΠΙ:ιτ Ρ.:ιττίΒιιε . Ετ :ώ ίοΙιιειιάιιιιι Έεττιιιιι,_ στ;

κιιι:ιάι·ει·ιτε νιτι·ιοΙι :ιΙΜ , ίερτι.ιιιεε νιττιοΙι Ηιιιιεατἱεἰ, τιιειιτε ίειΙιε,
8ιΓειτιιιιιειά ΑΙιιιι·ιιιιιει»ιι·ετιιτ ε. ιι:ι_ίοι·τἱε .ι @Με ΒιειΙε νετὸ Οια!
τςατιτΜ ειιτ-ΑΙιιιιιἰιιἰε μιττιειιΙ:ε Ιἰιι.ιε αἀ-Ιιεετεειιιτείετιοα Μιιε;ιΡρε.
«τετ ,, φα!. Γεπιιιιι αμε (Ξει:ιΙαιιιτ!ιο :πιτ ·ΑΙιιτιιἰιιε_ -ἰιιιΒιιτἰε ἐπι

·πιετίιιιτι @εε εοΙοι·ετιι ιτιάιιιτ : "ιιιιιιιὸ ει: ΑτΙ:ιιιτε διιιιεο Ρεξ, ι ι χ, ιιι
ΧΙ Ριτοιιιιιειδ Ρο!ειειι ιιι ιιιοιιτε ΚΜ ,_ Ιιοε_είἰ: ;ιιιι·εο , τω. ὶΜ_ Μπιτ

·:ιιιιιΕοώιιετ, Ι:·ίαΡαταπ[Μέ/,#ρα., επέ614:ήει·Μκυι_βι·αεωΣφημ
2ιιυ·,ωαπαιιικ . τι τ·αρι·ιωι :. ἱἀεἱτεο ΡεσεΠιιε είε οριτιετι; ιτα8ιιιι Με
εΒιιιιά2173Μ8τω1οειιυε11οτ:_[ΜΒΜ358 τεττε Εετετ_, _ δε αςΠεβίίΐοξ
τω, Με ει: τει·ι·ει Με ρι·οΒιιειιεΜιωοτ ιιι ὶρίἰε πιοιιτίε, νιίεει1Μιε.

ιγὶττὶοιἱεοε τΡιιιωε & ΓειΙεε ε.ίΐιιιτιρίετίτ σ. ' ι
_
,
Με!. Φοιιἱειιι ε_ιιριιδε·ΑτΙάτιτίεΒιιιιειπιειιτιο ἰιιειςἰἰτ·, ιιοιι νι
άετιιι· Με Πωσ! τιιιΕπιιι1ειιάιιιιι, ςιιοὰτιιὶΜ ιι1ειτιοτιτι ίιι88ετιτ Βε
τιιιειιτιεΧΡει·ιμιειιτοΑιιτΙιοτιε εοιιιρι·οΒετιιιιι% εεε Σιιιρφω;ΙΡυ.

τ:ιτιοιιε:ι15ειιιιιιι; _ Ιιι Χ Ρτοιιὶτιεἱε. ΟΙιε!ιίειι8 ρε8. ι ι 3._ 1ιμ[ω"
μ» Με” |.1απειεςΜοπσπι (·ΚιαΜτιε )· ι1ηΐαετωπιέύπτ σςιιία_β€πέΐω
_/ίδα:·θ τοΙπππίπε, Ρε.εἰ δίπωνυασπ:·,_·αψω ωα8ρί2ιιέσ 6°ώ2πεσπ.
προ» ΜΜΜπί8Μ_ Μετά: :_ ρεΙΙἰ.τ_|Ξιὐ£ΙἰΜἱωσιρΙιΖἰἰ ωΙου·ίι: τω.

εΙειιω.·υσίδι, αιία:ίπ:ισ σαπιἰἰἐι|ἱπιαεαποώΆιἰεμι/ὶισσἰτ , επιτί

εικ βρείτε άαίοκ άμβα.ρωσπσω. υκξμι·Ιπω, σε ρω·παρει·
«Μιὰ . .θέ/Μιά αυιΜοε /›·αιϋ'αι:εκρεατκ-ωεπσωπ ου·ίοή ίυιΜά·
ω, άεπείύωαθάτωβείΙΙ:κτη ε” ή?πίΐεω·,-4 ·:0Μϋ;Μ;ϋ τ Με

2#|2### τουιΜϊΙΜι. ›τε:έίεση ΜΜΈΝΜτω,ωε, πυιΜφιε αΙΙρωΜι

-εαιιεπἰωεπτεῷρἔσοῳῇἀπτθε διια1ιιε, ἱειτιιι€· ὶΠε ίιιΒεειάιιε ιιι.ειιιιτι
Ροιτοείε ιιιίἰτιιιειιεειιιε,ἀιιι·ιτἰεπι ετιιοΙΙιτ,, ντ·άειιτώιιεπιεπάι , 8:
€8τειιιιετι·ροϋτι· _ιάςμεεΕ·γαΙάτΕ @εεττ ΜΜΕοΜΗΜεΙο μι·
.ε κι: .·

Απιιτιω

| “Α
Βωῖυ·ιατἰο ”Μπίπω
ο 324· ο
, ο
ο
Αοιωπι ίοττεπι άιΠοΙιιςιιω οορι·ιιπι ο.Ει:Ποτιο ηπα

.

. ο ο .
@τη ΡΜ

;ὶςωἔ[€1°Ι°ἰν€Ιᾶ1°8€Ι1τἱΡϊεΒ€ΙΡ1Ἑ8ἘΠΓ πο! Ειιικ!ιπο ναβεί; :φοΙ4ιτιιοο

£φωςπι , ω: τοπει·Μιε·έ ειΠοιμαιω ΓΔΙοοπτρ:ιτραπω οιΠατιθειοπεοι
ΜΜΜ,
τὰ
νἱὰοτιιτ
οποτοτιτἰπιεοτε
δτ, ντεοφιιειρίπωίειοιΕοΒοάι
, οικιικΙο ειι·τιθετε, ·ντ·ωϋ:τ:ιΙΙα
οιιοπωιεςιιε
:ιο αποψε
Βετο Μάιιοατιτ ," ἱπἴΡετἔιιτ1τ ετ8επτιιω ίιιοΙιωπιιω. Ε, Βοι·ειεεω,
ε;; ΕηΡΪ10τΒἱΙ1ΠΤἱτ1 ·ριιΙιιοτοπι οοιιττἰτιιπι 3ο Με: επιπι Πιο πιά
«απο Ρουεττειπτ με ρ:ιι·τοε οΒοιισ.εΜιιο8ιιοτ ;.οιι:ιωεω ποπ

οπιικ:ε μ.ι·τίοιιΙαο ^ωἱιιιιτὲ- χ:ομα:Μο.πτ , οιιεττιαοπιοάιιιπ ·Ασμω
Ρο1.τί8ξ

:!ωξ.4 ο

·;

; ( μ; ο

ο

.

Μ. ··

'

. _

,

Μ1ιιτ.”ΙοἘἰἱίΐο!ιιτὶοτιο το$11επτ,· οιιιεθτ ΑΒ Αςιιζ ίσου , πει κύ
ὲΙειιτιιτ`ὶτιἰεᾶἱ ωεωιιε ρα;τἱςιιΙεε ΜΕ ὶηιιἱ£€τ11 Γειιιο8ι, ν:: ὶοίἰω
ποιις›·Ρ£ιι·τἰοιιΙΙε :Μαρξ ά·οτΞοπο νιιἰιιιιτιιττ ος.ετοσ.οφοοσω επιπο,
_νΜ ΜΒ εοπιπιτιοὶενοοἱα-, Μ :αμα ι:οιππιιιωε νοει;εΐτοοοε· & οι·
ΜεΙΙό., Γάατα ἔιιοτἰτ-; ΒΡΙτιείαΠε ὶτι αιτιάεπι οοιιοπι ισηειατύι· ,

που ίοΙιιἰτιιι· , · Μ! Βιοάιιεχι ρετἱι : ἰτα-Ροτἰωτ Η κι νωοε?ιοςιιρε Έοι·τἰε
ΜΜΕ όῖΠοΙιιοτιιι·ϊτιοὶο Μεπιιτἱχειιιὶεοιιἰά ρτοετοτεο. εἀάιάοτὶε Μετ

ι:ιπϋ, ηοπίοΜειι:: Μ οιιοά €ά:ιττ1 εοοτοτἰε πιοτει.ΙΙό.ο εοιιτἰτι8Ιτ ι
τμιοπάοφ1Ξάεω ποπ Μ ί: Ματ , ν: προ. τωι›ω δι.Ιιπιο ἰιιομιὶιιο»
ω, :οἱ έιΠοε ετ ι1οαΠοο τοπετιἰ οιιΙιιοτἰε ριι8ἱΙΙοεεἀῆεετο μα. δ:
ἰπιτΜἱίοοεο-, οιισεΈ οιιὶείειιη άαπωπι οεροϋτο Επιο Γροιπο ίυέὶ Ρετ
Τρἰωει οιι:ιώτ, «ΙΜ-ει πρεπε Ρειττἰοπἱα τοπεποεριι1υάα1οε,ίεΙτοω
οταΙΐιοτοε, πιο:ιαρρτοΙιειιουπη οΡεοἱΙΙὶε Μάρω; ποπ οοοΓΡἰειιιιω
ο.άΜείοΜ Νασο-ποπ ιιἰίἰ ὰἰιιτιιτπιὶτπτε τ

.ο ΐιιοΠάοο.τ , οίκο Π

Ιιι Πε άείςαιτίοι· . Λε ίειΙοε, ιιἰΒιιε τείεται οὐ αμα ίοττὶε , ΗΜ
ντύωπ Γ:Ποε ετιετα!ΙίΜοόϋ· , ο οιιατιάο οιτΜοιτι· Ντα , να: εοττιιωΡ:ιπτ
ωοτο.ΙΙΗΠένιε τοωΡε·1εττίοηεω `ιιΕοιιιιτιάο νοτὸ πκιτιεπτο Ξ-ρί5 πιο
ταΠἑιιοτυώ€- ΜωίςρίΠε Ϊοἔτ ητιιττιιααιΙΙα, νομιτΜατιιω·& 12.1'

€επειιπι-5 έτ·Πο8ιιΙο [εοτίἱ Η Βαιοτιιη Ιω.Βοοτιιωιυτοω,οιιωπάο
Ρτοεεἰρὶεαπτιιιςἄοοο-ιιουᾶίο -ἱίορεταιιτιιτ,ροτἱἰίἱιιιΜὶπὶεέὶο εννι
εετἱω ΟΙ€ο Τειπειι·1 Ροι··άοΕοιιψω ρ:ιτ:αο : μπετου, Ιοουατιι, παω

ἱἴπἰτπἰεἀἱϋετεἑἱτοτ·ἰηἄἱιηἀετιιτ, τσ.οτρ.οκείτοτυπι Με 6οαΠοτΙο, να
ναΠ·ε·Ιαοτειοκοοάοπε ε1ΐιιπόατιιτ·πιφιο5 δ: ρε·κοο.τ οΙιιτοτοἶτιἱΜ πιο
εο.Βιιω5 «ΒιοτΙοίΐετ ΡουρτωοἰρὶςαοἱοπεωοώΙἱεοιπὸπωιω1π ?ο π
-θταό.: @οποτε νετὸ ΒειιΙαιοοΜρτσεΜο @απο ;Τωται·ὶ·2· Με
ιιἰΗἱΦοΙΕεΙἐιιὸ', οιιΞιπι 8οΙΤ4ιιπ=οεὶ>ἰιιΙοεο. ΈτἰἔΙἀο δκΙιιιω!άο άπο
Μακ ὶπ1ἱςυοτοπτ.Ϊ Αι1$ᾶΙ-ἰίἰοΙὶςσὶἀιιε› ὶπίιιίιιε :ία ωραια ίοετοΐτι 1

ω3:·τα11οι€ρωΤ -.:-

Σ:

ΡΜ' :νι111:ο Ιιοοε.εω.8
πωπω..

βε @πιώ Γου·τίθα:.
` με
π.πεπ6 ἔτἔπἰοτεε Β1&πε πείεεπάσ.πβ Απ νετὸ 5πΙ·Τ:πτπτἰ πε πρ
ρι·επεπεπε ΞειΙεε, ππἱοιιε Αππει Έστω εοπΙΙειε , νε ω 6ιπιππιπε πω
τ:ιΙΗ ρπι·τἰεπΙ:ιε, ηπα Γυἐ·8τπιιιεπτε ίππάιιιπ ρεπιπτ 2

Μιιιπ. $ειΙεε ίε νἰεΗΙἱπι ερρτεπεπάετε , δ: ΡοπΙΕπιππι πιεσε νο!»
τἰΙἰΒιιε ἰππΒἰ , εοπππιιπἰε Επι: οριπιο . @ιοάεπποπε εεΜπιπ Η επιπ

5;ιΙε Τειττετἰ πε!ΗΙΙετπτ Ρειο:ιΙπεπιπ Μέιππ, πια προ: Ρετ :ιΙεπιΒἰ
ειππ πωπω, ρΙππεἱπἰἱρἰἀιιε, δεοιππι ἴπροτε ρτὶππτω άεπτεπεπ

πω" : δε! νετὸ Τειττειπ Η άεπιιὸ απ Ποπιππ εκετπἰπετπι· , ροπάετε ειπ
ᾶιιεἰππεπὶτιιη ποπ πἱίἱ παπι, εΧΡΞι·ο.πτε πιπποτε ειειιιεο , τεΠεμιά

ίιΙεε νοΙπτὶΙεε, οιποιιε :ιεἰάπε Ιἰπιιοι· ειπππά:ιοπε, Ιππόπ Γιιπείει!ί
πιω Με Τιππιτί . ΒΧ παο παιπ Επι· τιππΓεππο.πι Ρτσετετευπτεε ω
6Ι:ππ εοπίἱττπποἰπιιιε π! , οποά ΔΗΜ άίεεοσ.ιππε , ί:ιΙεε πὶπιὶπιπι

νοΙπτἰΙεε ἀἰι:ἱ , ποπ πιππΙεπεε ΠΜ, τω φπα νΙππ ε:ποπε ποπ Γε
τπιπτ , 8είπεἰΙε Γεμιτεπτιπ: ὶἀεὶτεο εμπιπάο $ει!εε επ νεπεπιεπτί
αιΙοτε :ιΒεππτἱπΙἰςιιοτειπ πει·επι, όπ:ιιπτπι· ειεςιπτετε νοΙειτἱΠτει
εαπ : Γεά 5πΙΤεττ:πϊ-ρετ ὰεΙἰππὶιιπι Ποπείεεπε πω επ ποπιεπ

ι·εππεε. Ρτεετει·εει8πετα ΟΙεὶ Τειι·πιτΙίπ Αππειιπ Ροι·τεπι ὶπΙΗΠειταε
τιππιιΙτιππ εἰεπε, 8εεΒπΙΙἰτἰοπεπι ; πω. τεΙΐεπτε, ποιπιε ίποίπάε

ε1ΜπιτιιττπιππΙτιιε, ΙἰειΙὶα8πττεὶπίὶἱΠεπτπτ: δεάεκππτπ πω». ίπ:
εΒιιΠΜο, ετἰετπΙἰ ΟΙειιπι Τπττπτὶὶπἰιιπἀειτιιτ. Ηἱπε Εεεε ετεπετε,

άἰιιετίοε ίειΙεε, επιπ ρτοκἰπιἰίἰιιπτ, ο @πω το.πάίιι, παιπ πωπω
εειπ εοπαι·εειπτ ; νοὶ νετὸ εοο.Ιιιεππτ οπιπεεἰπτετ Γε, εκ ποπο ίπ.

ΒεαόάΜιπεπτο πιιΙΙσ.ε τιιτοειε εκεἰτατἱ , εἰιτπ ποπ ἰπιιεπὶειτ Ρπττἱ

ειιΙει.ε ΓεΙἰππε, πιιἰΒιιίειιπι νπὶτἰνειΙεπτ. Με πιιπεπ σ.εΙάε Ασιιισ.ιπ
ίοι·τεπι εοπιπιιιπειπ , νΕπ ΓεπιεΙ ἀὶίΪοὶπετἰτὶπἱεὁὶιιπ1 ιπει:ειΙΙπιπ, Γει
&ππιίιιΜε εποεξειπι , πεπιιε νειΙετε άεπιιο πιεν:ει!Ιππι Γο!πετε, πἰίἱ

ε.πιιίο. τεεεπτὶτπειτετἰεε, ποιπ'ὶ ἀείπΙΙατἱοπε , Ιτει·πιπΙπιοιπιτπι· Μί

Βιι.ε. πω: Απποε ίοεπε Μα, πιά πιετειΙ11ρπεἰειιΙειεπρΡτεΙιεπὰε
Μπιτ, Εεεε ειππ Τπττπτὶ$πΙὶοιιε νππιπτιιτ, ποπ άἰιπἰττιιπτ πισω

Ιππι; ιιΙἱοπιιἰπ ππιπετετ σπαει. Με ὶιπΒιιτ:ι Γο.ΙΞΒιιε . @ΗΜ πικαπ πτ
τἰΙἱεεε τοτἰεε πιεπι1ΙΞ επΙεεπι ΙἰτπρΙἱ‹:ἰ από πΜιιιιπτ, πώ νε πεπ
ιποπἰπιπ π :ιάΞεέπε ίο.ΙΙΒιιε ἱπἀἱτππι άεροπ:π:2 Νεφιε ά1κε:ίτοιιΞβ
ρἱπιπ, Μεπεο τειπτὶππ σ.πιιο.ιπ ποπ ιπετε.ΙΙΙ οπτεεΞρίωτΙοπεπι ποπ
νειΙετε π:επιπι ΓοΙπετε πιετσ.Πιιπι,

πώ είπε δει!εε πωπω πω

εοώππ6ππεςπεειπτ σ.ρρτεπεπάετε ιιΙἱπο.ε ιπεπιΙΗ ρπττὶοιι!πε , ποπ
σ.ιιτεπι φπα Με εκπο.πίπε επιε νἰτεε. Ηεεεετεπἰιπ Η νεα είἴεπτ ,

πω 5ο.Ιεε Τ:ππιπ ποπ ἰππ8ει·επππ ρειτπειιΠε πιετπΙΙΙ: πι νετὸ
εκ Οεπιιπο-Ωπι·γίο, ίειι Αυτο πι1επίπεπτε, επαπ!ίεΙΕσε πισω
κα

3·ιβ

Βιπεετιιτἱο 7πάετΐπω

ι·ειΙετευι νἰιὶεευτ . Γεω ιιοίΠε Αφετιι Κεειετιι, Γευ ΡοἱΙοΓοιιοἱοεετιζ
ευτι τυεεεΠοτυπι τεεἱεΓο!ι1ειυειτι , εάτιιιεεεεε δεΓειτι Αιτιττιοιιτεευιιι,

;Πυε ειι ιτιετιεε:Ηετεττιετιιιἰ ιο ιιοτιε εε οτοΓΠ.υτιι με. ε 7. ιιυεευοτ
ντιεΠεευτυ ΟΙιε1εειιεοι , :αυτι Νιετι , ευτιι Α1υττιιτιιε ειιιιεευτ νιιεΞε
νιιεδεΙἱε Ἀττιττιοιιἰει:ῖ , ·& οιιιτιίεεοιιιτιιιΠε εεε ΑΙεττιοιεο Ρετ ετε

Με άεΙειΙΙετιευτ; Με ιυιιτε ρτεεεερευττι Βει;υ·ιοι Πο.:.τερ. ; .κουα

Ιεε ρετεεε Νιετιι·ερυτ8εει , οι δεΠε Αιιιιιιουτεει , νετἱυΓιιυε ΚιΠεεε
νιιειεε φα, ΡετττιΠεεεε , εεφε εκ ειιιεττουεοετ ετι·ιο!ειτι τε οτ
εειιτι ιιεΓΠΙΙεε ιιιιτιεετιυιυνεε Κεειριειιε . Ητει: εφε εκ ΓοΓΙυτο ευτο

·ΗευεΓειτ, ειυΓουεντιειενιιε ΠτεεΙιττιεττιντιεπι Με _ρυτιίΠττιι ιΠΓ
ΓοΙυἰε. νεΓοΙυευτιι ευι·υττι Ρτεεειριεεευτ ,ο :ΡοΡεφεττι Ρετ τιοδεειιι Πι
Με Με ίυετιε ιΠΒείειο -, ιτιετιε ιιιΕυιιάΙευτ _8υεεεεὶυι ΟΙευιτι

Τετεετι ρετ ιιεΠφιυτυ ΓοΙυεί , νεΙ ΓεΙεειιι Τετεει·ι $εΙ Πι εφεεοιιυ
ιιιυτυ ΓοΙυευε: Νεφε ευι·υτιι εαυτο εοΙετει€ευττι ·εε,εΙυειιετυ εφε
εοΙοτ Ηειτειιιττεττι ε1ιφεττιτεειτιεεε Γευ εοευιτι ΈυΠΓει·ερετευΓΤυτυ ιτι
ιΠεεε εφε ·εοΙοτ εΙουε . Ηεεε ειιτἰεεΙιι εευτε ειιΠεεεεε εΡεΑυτυιτι
ΓυΙττιιιιετιε. νετιιιτι Π ΡεττειιετΞειιιΓυυάειιέΙο ΟΙευτιι Τεττετιι ροΠε
ειυειιι εΙοε και Γυιε εφε , ειιεὸ νε Με εετειιιετιει τιιετεΓεεε τ,

εετευε ιιυιάετιι ετίε ντιιυετΓυπι ευτυττι άεΓεετιάιΙΐε, Γευ Γυουὶτιπτιε

εΠ Ροεείεεεε ΓροΠεοιευτ. ντιιυτιευτιειευτ ΤετεετἰΓεΙεε·ευιιι)ΡΓο ευ
ι·ο ., ·ευι ειΠιιιυιιε 'Ευ1ττιιττεετιι Τεειι1εεεειτι . ΔΦερι·οιιεετ ΡετρειιΠε
οιιιιιιουε ι·ειειουιιιτιιιιοτιιετιειε3 ίΠΙυει ιιιιοι Πεευετιι!υιιι νιε!ιεευτ ,

φοι1Γε1εε φιι!ειτι ΈεεΙΙε Γε νιεΠΠιιι ευρτεοετιιιειιε, ·εστιιρ1ιεεειε
ιτιυιεεττι εοτυττι °ΡετεΞευΠε; Γεό. ιιοτι εοιιειτιυο εειεττι ὶΠυιὶ -ι:ουΓε
@ρεεε ει, ιιυοιΙ Γε εοτυοΙεε"ιετιεεε ·ιΠιτιτεεετιε 7ττιεεε1Π ΡετεὶευΙεε,
ειυεε ερρτεοειιιϊετειιε ; ιιιΠ ατε (εΙυειιιευιιιουυτιιεουειιι€ιατιιτυ
ΟΙευτιι Τεεεεειιιοιι -ΓειιΠιιι, Γει!·ε:ου'ΓετεΓττι εΓΓυιιόιευτ) Γυοετοιιε

·6ει τειιηιιιφτωε_Ρεωεευαπό νι εΠεε ·εκεετεετιε, νε ε τιιεεεΠο
εοίετεοετιε, ·ευεεΠτυΓε ΠιιιρΙειε εφε:ιεεΠοινιιιεε 'Γε1ιυεερετεζιειι
Ιεε τιιετιιετυι ΓοΙυετιειε, νε ιιιεεε1Πε:εε Ρετειι:ιιΙ:ιε ιΠιιιιεεειιευτ. Με·

εΙυευιιοι νετο ΠτυιΠιπιυοινιάεευτ , .Μαιο ΟΙεο >Τετεει·ιρετ εὶεΠ
ομοια Ρετεεο , ουιυε ΓεΙεείἱιιοε ντιίτι ΓεΠουε ἈεΙυε Βεἔἄ , δε ιρΠ
ευτο : ει: φιουε εοτυυτιδειε Πε ιυοΙεεττιεΒιε εουιιιε&ειιιΓρεειεειε

υιοτ ιΡει ειιυεΙιεΒιε,ϊ εε ιιτοιτιάε οι νεΠεΓιιτιουιιι?άεΓεευώεερτουε
ευεεεειπιτιιιΠιΠεευευ·ΟΙευτιιΤετεετι εΡρτεοετιεΙιε ·ευτι Ρει·υευ1εε ι

Π ευτο *οι εφε ΒεΘἰεΓοΙυεο ευτιιιΓεεεεικΓυεευεΙιιιιουιΜε
ειιεεφειιι ιιτεεειριεεευτ , ειιεΠυΠοιιεΟΙει Τεττει:ι που οοιυεεευτι
ρεαΞειι1ε _ριεεειριεετιευτ, ιίευνε1ιςυεευυιέΓοΙυειιεευιευειτε ', εμε:

ο

αιτι

Όι· Χοπ: Ρσττἰὅκ: .

@θα Δ

:ο::ιτιο:·ιε άτοι::ίιι αΙιοιιιιτίι: ν::ιότε ΙαΡἱΙΙοε νἱτήοΙο Π::::Ι1::ι:ο5 .το
Ρ:::8αιιτοε τιιιοί::ιε Ιιι:::ιοττε. ::οιιιοε :Μ οτια:::Π οιτἰειια τι:ια::τιταττ:

οι:Ι::Ι:οα::ττι:. Ε:: οπο :::ϊτττ::άι:::ινιάετι:: ΟΙοιιι:ι. Τα:τα:ἰ πο:: τοι::
Ιτά: ρα:τις::Ιαα αυτι, .οι::Βιια1ιιιιο::ιι:::ί::ττιια το::ί::::τ?τι:ε τα,
ιότοτιιι€ ιΙΙαζΙ::ο::.(τέ-τΞΐ:άσε, ντΡοτο5αΙε ΈαΡ:Ρ πο:: ρ:αεἔ:αιἔατἔιε.
Ποετοτ τι: πιο
τω, ρ:ςτιΡιτατιο::ο ο ι::: αότ5; , Ετ τ αε

οι:: :κι:ια ΕαΙιτΗ οΙ:ιατ:ι: ,_ 8: οιτίἱτοετιι: ,αι::ϊ τΙ:ΠοΙ:ιτιρο:ιάι:ε ετα:::τατο Γ::ρο:ατ ; ιάςιιοά δε:: :του οστά:: Πιο ίαΙιε 8:α:ιιταε Μπιτ τω:
απ:: . @ια:ιτιονε:ο ο:ιρ:ι.::::::ιας:ια το:·τι.ίοΙ:ιτ:ι:ι: ραᾶρἰζτατιιτ.αβ

ιοί:: :ηπα @Μα ,. Ι:αεαίαΙεταιιμετ ίο:τιε :τα αιωι:-,_ ντΙιφιοτιε το
:Με :::οΙοε ίιιιοίτο::::όΜ ΓΡοτιο:::μ_::οταο:Πτοτ· :::ιι::'Β. ει·αιιιε ,
φαι:: Ρα:τιτ::Ιο οι:ρ:ΠαΠοι:ει::::άς ; τιιιορ:οΕτο:οαάοίας::άιιΜ,
δ: :αποτο ίο::ο αυτ α:8ς::το ατΙΙ:::ε:ετ τ:αΙιτ οπο:: , οι: αΒ:::ιταττ:::,

τιιι;::: τ:::::::ιτι: Μαζι:: ειι:::τιιιοΙ:ιιιε :Με :::εταΙΙιε2:::το:τιιιατ τιιιοόα:::
π: ο:::ετιιιι::: το τ:::ροττΠμ . . . .
ο
”
_
τω:: 5εάά!ιοτξ ίο:ταί:τατιτΙι ροΙΐοι·,- πω! :::Μ::·:οε τΙ:ίΤο!ι:τι

::ιοταΙΙιΡα:τιο::Ια: οι:: ατιιιαπ:ίο:το:::άιίΡε: ο:: Γ::α::: οιτ:Ιιτατει:ι
πο:: ναΙοα::τ ατιιια:::ιρία::ιοι::ιαο:οτ να άτ:ΙΣ::τια:::3 [α12:τι::: Μια

το ιιιιΡοτιι , τϋ::: ιει:ίο::Ιο:ιιι:ι:ίοιι;ίαΙ::::::.ι:::ρ::Ιίιι, αειτατα: ται»
τικ:: ιι: αἱ ναμ::τι::;; τιιιτ:::ατι:::οά:ι::: ρ::ΙιιιίτιιΙοετε:·τοοε ι:: :Με

το1:ται:ττε ατο:ιε α8ιτατοε ::ιτΙ:τατ $οΙ:ε :ατΙ::ιε οι:: :::::α::: :::8:τότειιτι
ι:: οοίοι::::::ι οο::τΙαι:ο ι :::ίτ:Πατιιιι: αι:το:::Ταττα:: ΟΙε::::: ::Ι:::τε
1:::ι:ιί:::οάι::::::::::αε :ια:τιοι:Ιαε αρΡ:τΙ:τ:ιά:::ε τοαει::ε::τοταάτο , :κτ
:::οΙτε τιι:ατια:::- ι::αιο: το:::ρο::ατιι: ,ο τμ; ω· 8:α::ιτατο·οι::ιτ1ο::;,

ατιιια:ιι να1οατίιιιιτἑιιιἔι Ροέτ·:ε,; Πτι::ΡΙ:::εΐ1ρ:ιΙ:ιι(τ_::ΙΙ:::ν:ι::::: απ.
::::::: εοα8:ι:ε::τατι ο το:: ::::τ ι:: αο:ο·. Ετ :το Μαι::

:: πιο.

::ιεταιΙ: ταΙιτ Ρ:2οιρ:τατιι: ; παπι ίΐτΙΗΜ:ιτο :::εταΒοορτ:.· αΐοι;:1:&:ι:::: `

ΐ(102°ΐν2Ρωεϊΐήατι ντ ίεερΐΗΒ:ιι:ΙΙαιτίτά:Πιοι:Ιταφ τι:: ::':οταΙΐ.
ω:: α :::ι:::τατα τι:: ροτιοι::να ι: Μ:: :ιΒίἰἀατἀἱΐοοὸτιαττἱ:::ναλ
Ρο;Βιιι ιζτ:Έ:ε,42οιτΙ:&ιεξα1:Ι:ι:ειιιοταΠο ατι1:αεττ::τιΒιια..

Γ

›

α:: .. η:: ι::ίιε ω:: το , φαι:: :τα :ια::: ίοιττο::::,_ τ: α:α:ἰΞ
α::::::ι:Ραο α:ετιιτο.αΠιιμιρι:τα:ιτ οιιε ϊξάιριιἔ:ιε τ; ::α:::.ιιταΒ.ταξ::ατία

ναΙἱε αι:::::::άοτ:αΙ:α::τ, το::::::ι::::τιιιιιί:ιΙΡΙ::ι:_ιιαι:ιίρτ:ει:::τ ,: ατ
Μ' πς€ΜΜΒ άτιιιτιο Μπα τ:ατ:::::::: :::ατα:ια::ι_άτο:ιτιι:::τη τω::

::Ιο:::::οτι:ι::ι. αι:::::::τ:ατιιτ · ,. τιμοτι ζάει:ιτιορ:::::::: :ιαβεω:·- @Μιμη
::τοι Γ:ιΙΡΙ:ιι:ο._ ΑΙ:: 5::!ρΙιιιιιτΙ:1ρΙ:::::$αΠα Α::::ι:ο::ιαοι αόάιι::τ,
τι::οτι:::::::::::ιτιβ::ιιιιι:Ρ::Ι:ιο:οπ:1::ίοτ:ει:::τ ναί:: μια: α:ιται:αετοΙττδ

@στα δτ. ιταε:8::ι·τιτρο::::::τ· ,, α; :μια οιιτ::::ο τα1οίαο`το α:::::::ι
ο

άτ
ι

328· '
0ῇΣ·πα:ἰο ?πεἰσσἰπω
«ΙααιΜιέ. Υετἰιαι ω πω Γατα :ιαἱτααάαε:τει·ααι: ; αα:ια

ααα;

Βεἔἰιεεορἰα ρατο.ια!ει εΠέτ, ντἰΠὶἰαἔεαε Με αατεταια Μια Βετε

τωαόάΉοΙαεαάακα πατατα; ω ἴεἰΙἰεετ ααΠοίαιαρταααι εοαιρεα
ᾶὶο Βετε:τ, διί-ειτἰαεώ αΙἰςαἰἀ Με Με τιιτἰοαε ίοττο.ΠΕ όερετ‹ὶἰ ,
ηαΞατιταατατα καίω αερα Ιὶεἔἰεε μπακ. ()α:τετατα, ααΞο. :ιαταπι
α!τε:Ξκαετο.ΙΙο οΒάα&απι ΕΜ: ορο Μετι:ατή, ρτοΒαΒἱΙο :ΙΕ ίαΙρΙια

Π59.€060Π νἱττατε (νἰὸοΙἱεετεὶαε ΓιιΙἰὸαε, ειτααε ΓρΕτἰτἱΒαε , ναίἱε

ίαρε:ΗεΞετα ρεαεττειατἰΒαε) Μετοατα ραττἱεαΙαε :απατα εακα ίαΒΞε.
δω Μετ:ιΙΙο εοααεάεατεε άΠεατΙ, ὰεκρἱτατε, :ιόεοααιτ παταω,
ΪοΙατο αεκα, άεοατΙ ροΠέ . Ια ίαΙραατε αατεια εσταταααὶ «Με ΜΙΞ
αεε ραττὶεαΙαε ()ΙιαΙεαιπ!ιο ίἱπιἱΙεε δε :ιααΙο82ε , οίὶεαὰὶτ 5αΙραατίε
ΟΙεατα ρε: εαταρειαατα εοΙΙεάϊαπι , εαἰ :περα δραίτια νὶττὶοΙἱ ρΙα
αὲΙἱπιὶΙΙε πω· εΠε άερκαεαάΞτατ . Ροττὸ ααειιααΒ ω Γορειιααάαια
παταω , εχασα ατρεατΙ ίαραἰἰεἱεπι ΡΜ: , Γα!ρ!ιατ :ιεοεαΓαπα_νει-.
Σεπ,
τααιοαντΙΙο
στα, ω:ιαατααιἴαετἰτ
εταιἱαπ
ἰὶαπιδεαοαοεααθ:
τοαιρεταταια,
ρτοεΪεττἰια
εοπααατα νία::ιτσεατο
οΝαιτι ζώ
αιεταΙΙἰε νετίααται·,ααοαιοάο ίαΙραατε ντἱροΙΐιατ ω ίερειαιαάαπι
Μ: ατεεατο αατατα , αὁτατιτ σε Με , ααα Μαιο. ‹ὶε τα ιαοτεΠὶώ ατα

Ντ (Ξεοτ8ἱαε ΑετἱεοΙε. (Σοαττα νετὸ πρωτο άαιΙΒ:ιτα: σπιρτα ία
ρετΗεἰεε, Η ειτεοατἱ ροττἱο ἀὶίΤοΙααται· αςαἐὶ ίοτι:ὶ , ταια αι Απα
ιαοαΙ:ιεαε ώ εορὶἔι ο.άεΙατα: , νε ΓρὶΙΠο:ἰε ραΙτὶε αι αιοτετα οι·ο.ίΤοίαιτ,
ααειίἱ πι:ιίΤει , εμ; ὶα ττοαΜίεοε ώαίάατατ, δε εκίΞεαιτε Κωστα: ::

ΝειιαΠ νεΙτεααἱτετ ΓειΙὶαἐ Ιιαπιείεειτ , & «ταρω-αυτι ει1ΐι·ίεεε, Με
κατείεεε εαἑααο ααοάατα ι::ιαάοτε , ίεά ααἰ αρ ααἰΒαε ίαεσἰε ω?
αεαᾶατα . ΡαττὶεαΙεε ΓεἰΙἰεετ ετ από εαπ: ίειΠραε ἰΠἱε αερα; Ξοττὶε,
πατα Αταταοαἱειεο ὶααὁὶ:υε , νΙ›ἰ Μακ αακαοα: Γερωιικατ ἑιτοΙὶααἰε,
αό!ιςτοατ· τ.αρτο, εοταπιάεπι ΓειΙἱατα ορο: Μ :ιατρικα α ίασεο :κα

ασ ἰττἰτειά αΒΙὶταααα€ατἑι ίαρετίἱεὶε~ εαρτἰ , 8ιίαα:ο ΠΠ 6οταπα
ίεεαταε , αάτ:οξΠαε Γεεατα ειατἱρἱαατ @από ραττα:α!ειε ,_ κια; @Μα

και ευρω ττὶ Ματ .
.Μαατ. 5αΠααε ἰαεεαἑταιπι ε:Πε: ίαοαΙτατεπι-ίείε α8ἐτατιὸῇίαεἱε-ρετι

ίρα:αατα ίαεετε νΜαακΗΙα πρι; ίοττΙεεΒαΠΜο , είπα ΟΙεακα.Ται·ε
κατά ἰπαΙεὶταη @Μάσκα ι1οτα1ὶίὶ ΓειΠΒαε ττἰΒαἰ·ροτ€Εὶ·ν€Ι1€τα€α8 Με.
Μειωσα αριτο.τιο , @ας εοαῷὶεα:ι «κι , νΐααεαιαπ εοταρΙἰεααἰ Μα
ααα::ώ εαιαάετα Γετἐ , ααειτοααε ίααίαε ρετεὶρετε νο.Ιεε,τεπιρρι·:ιεἐω

ι4€€118€αΝΜατ: ίζεδι ιααίὶιατι ίειεαοικ: αοτειΒΞΙΙ· εκἱΙἑε, ρΔττἱΒαε;
·ρεταναεικαια Γραα:ια τεταρετατἱε. νΙαα·ια ααὶείεἰτ, Ιὶεὲκ οοεαΙτί;.

ΗΟΜΜ.00ΕιάεΠααιίεται:ατείσας $παΠααε πιάσω ΓιιΙαι πιο:
Πω

Βο κτιμί.τ Ροττίδα.τ.
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υοτἱ ἰτι Ιἰοιιοτο αοτἱ , οτἰατη οτττα οΒιιΠἱτἱοποττ1 ,άἱοοιιἀιιιπ οΙΙ; ορο
τττοτιιἰτιὶοδτἰ τττοταΙΙΙ ΡατττωΙαο ίοπίἱω αΒΠταΒοτοροΠιιητ , ΙἱΒὶηι1ο
ντύτο. 5τΜοι·οιιττυπιττιαουατ ίοττἱε·ρατὶΡοττὰοτοἀἱίἴοΙιιοτὶε , τυπο
αμεα ΓιτροτΠοΕοπι οοτιττοεατ ρατττοιιΙα αφτι αυτ αιιτἰ, ἰττιΒιιἰτιιτ ὶΠα ,
οιιατιταουτηιτο οΙὶ, Μοτοιιτὶο: Μαυτοττι ττοιι Παζ ία.ΙτΙ›ιιε Μοτοιι
τ·το εταιιτάτε αιιτιιττι αυτουΡτιιιτι ροττορτατπιΒιιε ττιΒιιτροτοΙΙ , αΙΙῇ
οτ1τττιαΙίο8οοαΪοουι1τιτατροτττοτυΜωο£2ΠοτυπΙ ροτοε , δι ίοοιιττι

ατ:Ιιιοτι απο Μοτοιιτἱῇ ραττἱοιιΙαε .
Οταά. Αιιτιιτττ οοαΜΒΜοΜοττιιτϋραττἱοιιΙαε, ἰρία ΜΜΜ αυτο

τττοιι&α αΙΒοὁοἰττὸἰοατ: ία! ουίάπιίωΡοτίιιαάοαττι άο1τίε , αρτιο
ίοτἰρἴοτο απο ΡΙἰτιἱιιε5 οι1ττ1 ΜἱιαΙὰιιε άο απτο ἰρἴο , (μισό οοπιΒἰΒα

τω, ΡΙατιὲἱἔποτο. ΙΠοΙτο.:9.οαΡ.4.αττ, Νοκ ρωτοττύο Νατασα:

απίτπα!ωπ. 8ί απτο !ἰ αά·επτί 8α!!ίπαταπ αναπαύεται απέ|ξναπ:α:·,
ευκβωταπτ Μία/ο. Μ: οσωποπαω αιο·ίώ.Ητο αιιτοττι Μοττιοταο.
£οτ1τιιτ.:. τιιιπι.αο.ίοτἱΒὶτ: δί ίπ παπά ωα›·ιζτ/Μ·οου·ο, νοτοο Π:

νοττἰα, ]δ·ρε!ίτιιτ απο: , ωωωωττω·, ·υτ/ίστί /ϋίο: :των ρ!ιυπθο .
Μουτ/α· οοπτόπ.Πτωα# ίπ ρα!ιατυπ οσπαου·ΜΙατ , Φ·_#οτσοτἰὐα:οσ
τί ούτιωτιο· , ίπ ρτώπωω/Ιαπω κά: , αι·ρ›·υρ·ίαω πατατα:ποαυτ
:Μοτο α8πώἰτ. Εκ ΡΜεωοπΜπο. δισπηιιἱσοωὐΞὸἰρυ:ὶὲ: , μότο
σοπ_/ὶι»ιἰ σΐίαΜ2. ΗΜ: ΜίιαΙάσε,άο οιιοτιιττι νοτττατο, ντ οοιιτάοττι

Ριιτο , ΙΞΒοτιιπτ οίτ αττ1Βτεοτο; οιιατηιιαττι ττοττ .ττοοατίτττ νοτα οίΐο
ΡοίΪο: Ποια οιττττι αιιτιιωττιτοτάιιιτι οάοτορΙιιττιΒΞΙτα Η οΓοΙτ , νο
ωαΙΙοο άτ1αταττττοουοατ , δεορυε Πο Μιά τ1οτιιιο ΙΙοιιο οτἰ, ατομο
α μαπα ρΙιτπιΜ οιια!.ίτατο ρυτἔατἰ , αόάττο ττιοάὶοο ντττο, νο! ΓιιΒΙί
τυπο: Ιτα ρατἱτοτ αΠοιιαοίΐο ροΠιιτιο, φταιω ίαΙὶτιαο δ: ΓιιΙρτιο
τος Ραττ:τουΙαο Ροτιιαἀατιτ αιιτυπι , αι: ΗΙαΒἱΙο τοάάατιτ, τιιιιτατο οτἱατιι

οοΙοτο ; €1110ά ἀοἰτιἀοΙὶἰτι τητττιιταε ρατττοιιΙαε οοτιτοτατιιτ , 8ο αΙΙο
οοτροτο οΙ:τιιτιιιτι ΙΙΒοτοτιιτ αΙ› αΙΤιιπτρτο ΒαΙο ασ 5ιιΙρτιιιτο , ΠΜ
ἰΡίιιττι τοάάατιιτ, ἀἰπ ατττἰοιιυιτι Ωατωτι ατομο οοΙοτοττι τοίτττιτα
τω. 5ίπτΕΙΞτοτ ΗοτἰΡοίΪο ντάοτιιτ, νο αιιτιιττι ΙΙοιιοίοοττε ττιτοτοιιτ
ι·οτιτἰΒιια Ε8τιἰοιιΙἱεἱτι ττιἰττΞττιαε ραττὶουΙαε τοίοΙιιτιιπτ άτίροτοατιιτ ἰττ
τα τοτοτττάαε ΒαΙΙΙ:ιαο οατττοε, οποτε ὶιτιττιὶίοοτιτιτι·, αάοὸ νο αυτιιιτι
:τοπ αρρατοπε οοτιίυττιρτυπι νἰὸοατιιτ: οιιοττιαάωοοιιτττ Η ΒἰΒιιΙιιτπ
αΙὶοιιοά οοτραεοκναίοιιΙο οττιτιοττι αοιιαττι οαιΙααιιτἰατ. Η νοτὸ α
ΒαΙΙττταο ροττίιε , φταιω αΙἰοτιιττι ατύωαΙίιιττι Μοτο ρταοΙὶατἱ , οστι
τΞτιεοτο ροΙΤοτ οκ ροοιιΙἰατἰ οαττιὶε Μπα ίαοιιΙτατο Με ίαΙιΒιιο

νοΙατἰΙὶΒιιε ποσο ίιιΙρΙτυτἱΒιιε ὸἱΠἱραοτο αυτί ραττἱοιιΙαε ἱαπτ
νὶττιιτο ί8τττε ὸἱΙΐοΙιιοαε , αὰοὸ νο αιιτιτττι οιιατιιιἱΙῖο Εσείιιιτι
Υ

ο.
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Βἱ|]ἔ#τατἰο ΡΜεσίυπό

Έπεπτ πε , ειπἱοπε ποπ ρπππππ ἰπποτπιτ_.
'
· ,
ππω. ΡΙπΙοίορπππτἰ ποπ παοκ πε οπιπ1οπε, οποεεππππε Κ;
ειπε , εΧΡετὶιπεπτιιιπ ίπιπετε, τα ὸιἴρἱεὶπτ,ειπ εππ“ι νετ1τειτε εοπ=

ἰπτἰαπτ: πω, επ, ΠΜ ὸἰεεπππε, ·πποπ ποίποε πω, ΙποΜΒΈ

ΙΜ;τεΡετεπίπε: ΡτοΜΜΙεππτεπι, απ: (ῖἱεετο έϊεΙππεπτ. Μ· ἰ‹ἱ ,
140ἄυε%ἔ @Μ @!ε:, απ! παπά ε» -υρίπίσπε ,υπέιαπιπ9, απ: @από
Ζώα πώ, κάβα πιιαπὅαω/ωξἰἰ2ιιἄἰπεω·-, πω:

εΪἰ >> #14)

··υεκιω . @με πὶΠ Ρπἔπαπτἰ:ι , πε ιπὶπὶτπε ἰπεετ .Γε τοΙπετεππο
Ιοππ:ιπτπ:Απεποτεε, πια εοετετοοπὶ π.ττερππ ρπἱΙοίοΡπππἀἱ Με
τποεΙο ποπ οπὶεἰππτ, επι· τεπεἰα1ππΩ -Ηπίπΐεπώϊίππποπ:επ.ά:π

ΜΗ, θπιὁοπἰεε, δε επππωίππι ιποτπ, πε οποποοπ ετιιτίε3έπιο,
εοππτπππτ: .Είὶο, π, ΓοΙο ποπ ΜΒ Ητιποπιεετεπππε Επποεπ π πω.,
Ηπἰε°τππτπτππισεἱο>εΧΡετἰτπεπτἰε πἰιετεπτπι·ειὸτποὸπτπ1·π , οπῖΡ.
Ρε τ1πεε ίὶπε ίιπΡεπππ [δε 7ὶπ£Ιπτ:ε ΡεπεπΙο ποπ ἱπίἰὶτπππτιιτ τ
ία! Π ποπ: επιπ ΡΙπποπε :ιΙπε ποπ :κοπο τΙποπε εοππεπἰαπτ
5πεο , @ποπ πποπππι·,_ οορἰπἱοπετπ, επε.ιπ ίοττειίΐε π:ιτπτέ εποπ
απ, ίπΙεἰππε.

Η

-

_

υ _

Μπα. 'Φοπ νετὸ οπου, ΓοΙπτἰε π :πωπω ρατόειππππι πεππ
νἰττπτεπι ίεΓε π8ἰτπιιε!ἰ ττ1οππτππε, ππο πισω ὶιπρετει·ε νιιΙεο.πτ

Ρτοιππιπτπ πω εοτρπε , εἰπίοπε ρ:πτίεπΙ:ιε πΙΚΙπππάο π)πππω,
παμε σΙΠΤο!πετε , ποπ ·ἰ‹ὶεὸ πεΒιιπιπε εοπιτπ τποεπτπ επτετπο ίιπρπΙ,

ίπἰπππἰροΙΐε, νε "πάω π%τεοΙΙππεπτ ·ο.Ιἱεπ:ιερεετἰεπ°Ι:π ,. 6Ξε
·επτπ-ἱππς1πἐὶἰο1·εἱὸἰ8ετἰτπἐεΙἰππιιπὰὶπεκ ετεπΐιΣπιετπΙΙπτπ -, ίπεϊ4
πωπω ποἰ8πἱεπΙἰε ί;ι1εε -, οπἰ επίππεάΙΙο ϊ:εροτε τεππΙΙῖπε ιποπε
1·επτπι·, ειδεοοπε επαπιτπ:πίπε τπετάΙΙππι ίοΙπετεπε. ΣΒ· Η)·όϋπσυ·
,· πικάπ ο;ηππε!ί2ε _|ὶ·ἰἰἰἰ£ἰω ἄἰππ£ἰ:π2ιωι, ομίωθ ίπείπε:·π:ιστ,ωτ
ΗπεΙάπε εεπτ.2.πππη·,. αὐτὰ απο Ισιωπ Ριιή|ϊο·ΜΜ , βετ· /ι·

αἱ Μιά” Με ε#ἐ· πακἰἰπι›· : Νοπ ΙοΙππι επππ πἔὶταεἰοπε ὶΠὲτοπ
ίππὸππεπι=_ρει·πεε·τππι οπγπιε11εΞε, επιπΜεπ:ιππ , 5ντ$1ι:ΗΜεπ
πω; ·ΙπεπτΠοπά παω: Μεπ:πππε -, ππει=π εοπιιπῖππτππι τάφο
@παμε επιππ οπ)ππεΙπ νει·ππι·εεὶε,πι-ΓπεετἰρΙἰτπππππεΠἱε , τπιπ

πεεεί, τππι-ἴεἱΙΙε (επἱ πιπἔππτπιπἱτπ ΐπεΜεπώ 'ττἰοπἰτ (ΞπΙεππεῖΙἰο
8.ΉτπΡΙ.τπεάέε.πεπτετποΐπιρετπ εοπεΠἰτπ`τἱ,ο;τππε επππΙΠ , Μπέκ
Μεπ:πππιπ άππειέΙππ$:, ίδο ίοΙπππεὶπ εἰπετεππ απο όεΙππεελπάτπε

πεις;κπεΙΕεϊπΙρππτεα,ππα σ.ςΙππ6πτ. ' ο
ε” Φ_
π) 4. -·
;
”.Ώειπο.' 'ἶ5πΙεε4ἰρΓοο·Τπερτε :από εποπεπ, ππε·π› πΙΞιπ·ππι παιπ
·επ1ει·πιπ,_·& πσεΜπιππτεπε-, ·πεκπτοει·επιπτπτ -, ππΗπ μπω

πωπω π1πππιππ εσεπστπκπ @Μεπε Γε πἔἰεππτἐππι πωπω! εεε,
'~

-

το

Βε έ Με 1':'ετείετει·,
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ωρετΓυτιάετιευτι νετεεει .εΟευΠε εειιετοτυττι, Γ..εριάιΑίετοιει Π,

υε Τιοεοἰει ΠεΠυΠε Γευ τοΠε ττιΠειιιεο, εεφε ττιετττιοτιουε ειυἰουΓ
ιὶειτι νετΠε: $εεΙΙεε ΠειυιιιετιιΙεριάιει1Πυε δεεΙΙετΠ Γυτιε ειιτευ:ε ους·

ιιεττιτιττι:ε, νεΜἰετοΓεορἰιιιιιἰτιιΠεεε, 8ε νετἰυττι ττιετττιοτειι εΠΙΠ

ττιιΠουε ρετειουε εοτιιρεέευττι οεοεε ιτιεετυετιίε: εεεείι8ιευτ ΓεΙα
νοΙεεἰΙεερετ τιιτιυΙ.εειΠεε τετιιΠιιυετιεεε εΞετειΓιυιιευτ Ιεριιιιε Γευ
ττιετττιοτιε ΓεΙεε, εέιφειιιΙυεϊε εειεεευτ Ιεριε ,_ Γευ ιυεττιιοτ :. Μ..
φοά εετειιι οευΠε εετιετοτυττι εοτιτἰιι8ἱε. Νεουε; ετιίττι ΠΠε είΓετι-.
Ποτ , φι ουιυΓττιοιΠ ι:οτροτε ιάεοιτιεεεεοοιουετι ρυεετιε , Ηττα
εεεευττι Ρειιεττετιε Πι εοτυιτι ·νειιεειυάξεετεττι ειιετυιΓεε, ουιζιτι θΧΙ#·
ευιτιευττετιεττι ει:εευιτι , ττιοευττι ιΙΙυτιι εΓΠι:ιεε :· ΠτιιιΠΓετε τεεἰοτιε

ει: τιντοοοΠ εεεειιΠ Ηειιιττιετιι ειεειιΙευτα κι ορροΠεεττι ΡΙεεειιι.
ρτοιιιουετιευτ , εο φὸά Πειτιττιε ειιΡετιΓε εέτεττιπιυΠε νιιιιιρεΠετιε
ουτιε ιιιυειιιε τερυετιετιεετιι ι , ιι!εοφετιι ειΓυετΓειτι ρΙεεεττι τερεΙΙιε
ρντοοοΙυττι . Ηιεε,ιτιουεττι, που ΓεειΙε ειίτιιιεεο, ρΙυτιττιε_ ειιιιιι

Γυτιε εοτιιοτε , φα ροτιε εεφε τιιτυε εφε άτίτιιιευυτιευτ, & εειιυε

Ρεεετιε εεεει ρετειευΠε , φ; εετεττι ττιεΙυΓυτιι ειιεΙυεΓετιε , τιεφε
εετιιετι Με ΠττιιΠεετ ττιουειιευτ ἰτιεεεεο :_ εΙιφιο @τα ρεευΠετε το
Με , φοε τιιουειιευτ, ρτσείεεε εεεευττι ,_ ευι_ Γεειε τιοτι_είεεεἐτεττι ιτι

άεειιευτοετε, φεττιει1τιιοιιυττι ὶτι_εοεεετἰε,_ φα εεεευτιι φιιιετιι.
εἀττιἰεευιιε , ΓειΓ φἰεΓευιιε. Ή(ιετε νετὸ ιιιεεεεο ττιοευεΙΠε νεου

ειτιειε , ιιοτιευεεττι ω· νιτιο 2- οι τ φὶε ἰτινὶτιοΓεΙα τιοτιΓυυεΓοΙυτἰ
8ε ειιεΙεεει , Πευτ ιιιεεεεο ,_ Γριττευε ετιιττι, φἱουε νιιιυττιεουιιιιετ,_
Πεἐε Γε1τουε τειιυἱοτεείἰιιε , δε τιιεκιιτιετιιοοιΙεετετιΓεετιει1Ε ε_εειιιιε
ΓοτεεΓΓε εΠφετετιυε ιτιιτιιττιετΠεοτυοτιε ττιεεευε Γε ὶτιΓἱιιυειιε,_εετιεα

εΓΠεει:ιεεειετιοτι Γυτιε-, νε· νεΙεετιε εάοτιτι·ΡετειευΓεε1εριεΠε,ιΠυττι-.
εφε εειεετε .. νἰεΓεἱΙἰεεε οειιεετετιιΠτιοτι οι ΓοΙερετειευΓεευυι.ειιο

Πεεεε ἀΓυοεἱΙἱεεεε ρειιτΓεε-,_ ΓειΓεετειτι οι ἰρΓε τιιοοιΠεεεε._ Ηἰτιι:
εεεευτιι_άεΠιΠεευττι-ΓεειΙιυε ρετιεττετ,_ φἱε ειυε, ΓεΙεε, νοΙεεΠεε, οι
'υεΓὶΓΙΙεεἰοιιεΓε_ἰυιιεΠ_ε ίεΠουεΒιιτε, φι οι εεριεε ττιοιτευο ταπε
τιετιε, Ιὶοετἰυε_νεΙετιεΓεΓε,_ ρτο.Γυἐ`_τιεευτέ`ι,, ευξτετε.. Αυ τιοτι_Γῖιε:›

ευε ειι_Εο1ΠεΔὶυτιἱρετἰαΡτείΓυε_ττιιτιυεεττι ευττΓεοοεττι ετιιιιιο οι εο.

ιτιεεεεεεεττιΓοΙυἱεἰιιίεετ· εφε: ,_ εμε εεϊευτεεεΠεετεε ,ι ευεΓιευτεε
ἀεΠιιεετιτὶεενει ροΓΓυτιιυε 9· ιΜτε_τιιυεω ,| ειυοειευτευιτι ρυΙοΠευ
Που νεΙεεε εεουετυου1ιυε εοτυπιιιιυετε ,, Που νιόεο ρτεεεετ- Ευα. ε
ειυοε ΓυεευειΠε ιιοτιεττιεε :- ιιιευτεττι. ΠτιεΓειΠυττυτυοευεΙΉε_ι ιιεφἰο

ΝεειμετειιυετιεοιεΑτΠεοεεΙα, ιιιιι.ΡτοοΙεττι.Γεδε. ηιουεείτ. ε_ε..φτε
Κα, θα|εὶεἰἰφστΙ:εφ):.·εεισε_βα)ΐ·,
«τετοιου.ε'άπΠἰ--ε2ψ£
#· κ·
Γε
Πιστι
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Βἐῇἐττπτἰο Ρΐπίεσέ:ππ

ίροπάετ ε!ίπιππ·ί ποπ Μιά π! πῇ“ α!» Ιτιπποι·ε , απο” απ· /πϋπιπ:ε

ο·:_/δΙπί , έα· έί,·ϋπίίιπ, ·υι ἰἰππἰσἰπω/:. Ετροπ μπω., ω( Με:
επππππ:, πππ/πσἰΙἑ Ιπππ[›πεππ: ; εσππ·π σε!ε›·›·ἰππὲ έί:·ίπιππτ, πιω
που· Μωβ· ἰπ2ππἐππ:. Α2παί ω ππω ηπα πωπω· , ἰωβώ απ!
πω· ώ; απο .πιστα [ά πεππίπιτσ/ασίίθ με·πεπ·ππ: Μ:: Ιἰππσ/πσἰ:,

ππει·π]πόί: ππίσίειπ , /επιπϊππ:, ρπσρ2επ/ἱιπππωπππἰπω πππ8πί
$πόίπιππ.· ἰΜππε· :ο πι· , ύψτοίπιίε έίπίππνε σ:ΙσπἰΙἔ: μπα/ί . απ.
επτεπι νΙττιιτε, πἱ ιἴπΙἰε, νειΙετ εππει Μία ἴεΞπττππετε2ππΒετἰἔΙ
το: ΓαΙνΞιπ , ηπα (εἰπττπεὶειτ. Εκ Με εειάεπι ΡΙιὶΙοίορΙπ άο&ππό.

πρρπτετ , επι· ΟοΙιππεΙΙιι πε τε τπίπεά ΙΙΒ. ι π. απ» 52. ρτπεερετὶτ,

δέ /›·ι2οπίόπ: οἰσπππ :πω πυπππαΐ σοπεσἰπὐἰπι›· , ρἰπ/ἔπἰο ω :πάω
σάπια υ£επάπ›π επί: ; επ π: ›·ς/Μιί: ο!εισπ , Θ· [φπππ; απ οπιπἰ
·υί2ίο. Ν: πο· ·υστεπππιπ απ! , πσ·/πΜππ πω ,παπι παππιιππ:ππςπε
πάία·επί.ν ππ , πι·ἰ1ἰἰο›πἰπιι:/'πποπε›π ποπ πεσπ9ί: ΜΜΜ. δο!ο·: ισπ

::ππ π: π· ππἰἐε›π πιω, αυτι :πωπω /›·ιευκπ ίπι·ε]έπίππ; πα
πω· πίπιππ τοπ·ε:πη (9·σσπιτύπω ίπ/πει·δίΙππ , ό· ωπυπά·ε:ιπ· ;
επ π: εΙἰπιππ πωπω:: . 5:ιΙἰεΡ:ιι·τἰεπΙειε ποπ εοπιρΙεέπ ο!ειιπν,

Ιππε πιππΙΈείὶπιπ πι, παω Με ε:: ΠΠε ἴειροτεπι ποπ τεεἱρἱτ ; :π ΜΒ
Με· πιοπετεπτπτ, εοπἔὶπεἱπταιπ πιπιπ·ειιπι ποπ άΙΠοΙπετεπτ : Μ νε
τὸ, αμα! πι εὸτπτπιιπὶε ρπιείΒ.ι·ε πεππἰτ ίπ ιπεἱοτὶΒιιε ἙτἰΒοτἱΒπε ,
Ρι·:εθεττπττππι, επὶνὶειππὶοτ ίεΓε :ιΒἰταπὸἰ. 5ἱε εκ :ιτὶάἰε νετ8ε πι
ΒὶΙὶΒιιε ντ οΙεππι εκτἰΒετπτ 2 πιοπετ Ισ: Ποάπ1ρπιιε (Ηιιιιβετ Παπο

τιππ ΡὶιἰΙοίορπἰεοτπτπ Ρετ. π ραπ. π. επ μπω πιιιεεπιπά:ι απ ἰπ εφέ:
ΜΗ , ντροτε Με Με επιοΙΙΙε, δεπρετἱτ , παο ίειεἰΙἰἱιε (πω. (πα
εΙπτεὶτἑροίἶπιτ. Νενετὸ ςπἰεππιιεεΡοτἰίιεππὲπι Γεώ ττἰΒιι;ιτ πο.πε
νὶτπιιρετὶεπἀὶ, ὶἀειπ Απτποτραπ.1.ρ:ι8.2;.άοεετ, ποπ ίπ ·υάσπ
`ροπεπιἰπ :β π:·ίπ'π Μα ποπ :ππ8ππ ππππ ππππΔίΜ2ι.· , με μπώ ίπ
ι·πσπαπίπθι παπι δρίαέπι ω! , πιά ρυ·φ:α:·επ ού [παω παίπεοπίπππ

:πσίπ): ρε·πεωι:, ό· πτε!ίπ.υ/ποί:υ2υπ σα·:ί!!πω. ΑεΙίππειτπιιοπιι€:
ὸεΙΗΙΙειτὶοποπι οΙεἰ Τ:ιττ:ιτιιε δε ΑΙππιεπ , Π πάππίεε:ιτπε,& Με πά

:τπππποτπι· . Εκ ππἰΒιιε (Με εοπΙΕπτε νἰὸετιιτ ἰπἔεπὶτππι Με ίαΒΒιιε
Ετ τποπεπεπ ίπειιΙτατεπι.
' Μπιπ·. Κα· πωπω ἱΡίἐ-ίαειιπετεπιπππε ποπ σκακι: , ΜΒ παππ
σΙο, νεἰτππἱεειιτι, ρυοάεππάιιπι ό! ἐπεεὶειπ; ίἰεπππ :ιἀΈΡεεὶεπι
εππάεκπ πετά-Μπα $ειΙοε , ππΠπιπ-Ιιιιἰπίιποὸἰ πποεπε δε :ιΘἰτατἰοπΙε
ὶ11ἀὶεὶπΜΜΒετππε ,ε νι:Π(Ηεπτπ-Τετταπ ο!εο Τεττιιτὶειἀἀιιε: πε Π.
ΗΙπάΞπ δρὶπτππτνἰττὶε›!ὶ πιίππά:ιε·, εοτπιποτὶο τιιπἀἰπ :ιρρειππ =._

ΜΜΜ ΜΜΜ ,; «με.π μὶεὶΠππ.εραεἰτππτεε.ὰ€_ιππω εοιπΡΙεδΗΠ1τ= Δ.
'

-

Φιλ

Πε Αι|ισΖ.σ Ροττἱὐκ: ,

333

χω, (πάμε ρατόι:ιι!ω ειρ-τ:ξ εοπετιιεπτει·ςιιε εΗίροπιιιπ .1Ναι;ι

φ1εω:ιάωοάι1πι α: , φις ίιπίυπι :τικ άεοτίμω[ροπτς(ιιέ.ίετιιικμτ,
ημΠαω ;ιέΐς&:ιητ πποτιιω,ηΠΐ ςοΠοαιτει ίι1ετιικ κι πιεάιο ίεειιτιςΜπι
8ταιιἱτατὶε ίρεεΞεπι ἀἰΙΙἱπιἰΙΙ ; Μι μιτἰτςτ σοτροτιιω ρτὶτιεὶρἰε., ειιω
ἱπίἱὶτιιταίἱτ11: ω! ηιἱΧ:οτυπι τ€ττιρ€τατιοπεττι €οκιωτι1€πά8.πιβεατ65
ιιιιε·ο›ιεἱτιιπτιι:εΔ ωραιω, φωεωιε ά8ΙΒΜΜακιευτεε ρωπιιΙΞ$

οαιω·ιω. δἱσ ΑΦΜ $ερατωοπέο- ΙΞωΞΙϋ κα» πωωι = :εκει ω».
ρΙἰαε €ίδείτ , ηιιάτ:;ι_.6ο; εοάσεω:ΙοϋαΣη ΓιιΒΙεᾶιιω·νο.ε-νὶιιτιπι νὶπ1ο
εΠ:ιισά6τ;:8 ; οίὶο :ηπα ἱρίει ίοι·τΙε-Ρ!ιιςεε ΜΜΜ ἴροεἱεε Ξπιιίεεω,άιιπι
ΗωιιΙοκτἰΙΙατ€ιπτιιμ Εοαιραειωε εοπτξηε:ιτ , Με @Με 8ειΙοε ΝὶττΞ ,

αεωρΗ ετσ.6ε'μ ΒιιΕΒιιε νὶττἰοβ Ιιπιεττοτω· 5 Βιιε ςιιἰει νιιἰιιε @τα

68, ί2Ιἐη;,ρ:ι:εἰεΙ;Ιατ ειὶτοτὶμε- ἔεπιετἱε ρειττὶειιΙειιὴιιω ἰιιτετιιαΠει ίιιΜετο,
ςιιὶτι ὶιπετ Γε ιπέὶω;ιιτ . $ἰ ρΙω·ι:ε άίιιε;ίΩτωπ ίαΙἐιιιτι ρπήςιι!εποπι-.
ροπιιιιτιιι· , 8: νκιαπι Η: Γρεεἰεπα τεττιρετεπειιη·ττιοΙἱε-οοηι-ροίἰτ.ε.
εοπἔοτπιειτἰο & @Με ντἱφιε :Νέα εΠ , ΊιιὲωκΙιιΜῖΠΒιιΙἱε εοειιιοιιίτ 5_

τα: Ρτοἰιιάε Η Μαιιτίιιιτι ἰιτιιτιΙΠὶ :Μωβ ροτοτιιωοειρειεἰωτἰ ρτοτΓιιε
εοη8τιι:ιτ:, εειπηιιοἰπιρΙοατ·ὶΠα εοτιἰιιτιᾶοτιιπι·ἴ2Ιἰιιω-ίὶ8ιιπα % Με
νεΙ1ιτὶτιτεταιιΒιιίὶὶαεἀεΡτοΙιειιίἱε ΙὶΒετιιπι· ποπ ε!! ἴρατἱιιπι, ὶει ςμια
ία α8ίτει14:, ὶόεοεμιε :ιἔἔτεάἰ τιεςιιευητ , διεοπιιοΙΙει·ο πιετεΠἰ μια
τὶ£ιιΙ:ιε :5ἰπ :ιιιτεπι ίαΙἰιις ρειττἰοιιΙ:€ ποπ Ποτ τιπετειΙΗ ροτὶε εοπΒι·ιιοιμ
τα, (ιιι:ΗΙΙιιά ρτοκἰπιἐ :ιττἱτι8ιιπτ, ὶηεὶτατιτιιτ ΠΠεο ίπ πιοτιιπι ;
ι1ιιο Ητ , ντ , άνω ίσίε :ι8ἰτατιτ , νἱεἰιιειίςιιε εὶιιἴὁεπιΙὶειιιοτἰε ίειΙΙΒιιε
ΞπιΒιιτὶ ραττὶειιΙο.ε εοπιπιοικιπ , Με; ετη σε :Με ΓιιΜπάε Ξιπευττειιιι:
ἱιι πιοτειΠιιιτι , :1το1ικ όστιιιιτι Ιιικ:ιτειε @πώ πι€Εσ.Πί ρειττὶ€ω88

αιΒίΙτο.Ιιατιτ, εοππωίπιιτο.Γφιε ΙζΜ εοπώει8;ιητ ; Μέ ίοτώτο.ττι πιω
εἰ νἰτιειιΙοἰΙΙσε εοριιΙωτιιτ, ντ νἰττιὶπειιττετιτἰιιω ΙἰιΙἰιιιτι εΙιιάωτ 5

ὶά (μισό αυτο εεεΚϋτ; είπε αύτη ρεττἱειιΙειε ίοΙιιστε ποπ νο.Ιετ εφη
Ϊοττἰ5 εοττιιτιιιτιἰε, ειιὶ ρτορτοτεἔι. αὸὸειιὰιιε.εΙΕΒειΙ ΑπιπποηΒιειιε ;

ΙΞφιΜέττι εοώιιτ1&οτυπ1 ίαΙὶιιπι πωοπο&·νκ, ηιι€ιπτ ΜειιΙοευω.
Απ Η ὶπ Αιιιιἐὶ Ροττὶ ραιτιΜοε ημΜεπι πι: ΓιπιἰΙἰ τεπιρετατἱοιιε- Ωσηε
Ειιίοε.ί:ιΙοε ςιιὶε ἀὶΧετὶτ·, πιιΙΙου.ττιεπ εισαι ΠΜ ἰτιιιἰεεω εοΙιεετεπτ
τα, ειἀεὸντΠπξςιι11ΓυοπιοτιιοΞεεπτα:; ὶιιιεςιμιΙἰὶ115 8ι ὰὶΙΙὶωἰΙἰ

ἰιπρτεΙΙὶοτιεἑι5αΙὶΒιιεΛνατἰὲ εοπίοτω:ιώ.9 ροτειιίΐσε πτετ·:ι1Ι1ρπΕΒΜ·
ὸἱιιοΠυπτιιτ; ρετἱπὁε ίευθ:· ατφ16: άπο ιποπὸειεἰε Ειπα τειιιιΜΜΒ.

άεπτώιιεεΙααΙγΒε τειάτιιτ ,η ὰ ηιιο.ιιΙΜΙ 2Β(Η21Ι1€τετ ΙαπιεΙΙιι τιΕΒὶΙ
Ιιεψεπε αίρετἰτατὶε. Με εΙΙ , ·Γειτεοι· , ΜΜα οπωεω οοιιΙοι·ι11ττ
εισαι ίιιεἱειιε , οΙ› ίιιπ1ω;ιω ρ:ιπΕειιΙ:ιι·ωπι ειιυΙίετιιω εκάΙΙτατεπ1 .,,

ωτειπροτἰε ἀαιμΙὶι θε τιοτεϋὶ1ὶε δ; εοπΓΡ1οιιιι ωεω115 ατΐιιατἰο,
' >

Υ

3

πω;
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βτυἔττατἱσεῇιἄεσἐ-Μα

-

@απ στ- ειδιιετίο ὸἱυτττα· :ττΒοτἱ`ε οτειιΙτα:ειιοιοτείσετττΞείπστωεττω

Ξατ€τ1τ5ί€ὰ'ὰεττπιιττι_ττι:ττιἰἴείτὸ άερτετιεπάιιτττω· .

τω

ε; · ·

τ

Οτωζ Μπάτη ἱ8ττϋτ 5αΙεε, τιιιΙΒιιε οοτιίτ:ιτ :αμε ἔοττἰε,τττεταΠιτττ1·
· _
ίοΙιιετεἰττώΡὶυιττ 2
Μιιυττ- Ιτιατρϊιττττ ρτοϊσ6το τ:τ88τεάΞιιτιτιιτ νἰάεΙἰεοτ Ρτοττἰιτιειε πιο
ταΙΙΙ ρἔτττἰειτΙειετἐτειτὶπτ : τιςτΙΙετε εττἱτι8τττττ. να αιΙετττεττι τικιτιπιτπτ

@911ἐ_€ἙΪ8ΪὸἔΡΘΙἶΒΔΠὁὶΪΪΐΗ8 , ε·οδτττ ΗΙο.τττίιτ ΙιιιΙἰτιιιττιὶ αιΙοτείοΙυτατιι·
_ ίιιτττιιτΜττιἱτετἰἴνἱὸεττιιιε. ντΧ·2τιΙΜΙτυε ττγεττιε σ: οτε: αυτ τηττωε
θττττττΡτε, κΐιτπτττναΡοτετττ τ:08ιτιιτ . @Μπι ρ:ττττετ περα ἶσττἰε Ωω
Ιεεἰτιιιιιἀειτιτ ωστο.Πι.ιττι-,ςυοά ΡτοΧττττάιττϊττειωτ2 Ηπα! εςυἰὸεττι

ςΙὶΧετἰττι τϊττιέ (ΜΜΜ ἰττςιιτίἱοτκ: εΒτἰρἰοΧ ττιετ:ιΙΙο ρειττἰειτΙειτττ Μτ
τιιιτιττη ει!τετττ τ:οττειιτττιιττττετετΙίςιιο·τωρυΙΠΒυεάεττιιττττ επιπτ
τιιτ. -5ἰοΤοτττ1ἱεσε ειιτττ€ε·τετΙευτιτείφιε τοτἰεε ειιτττάεττι ττειττιἱτεπι
ωωτε λ · ν: άτ:ττωτιιτοτ νεΗτε.>)Ξτε στοκ ειρΡειτοειω που ςιιὸ‹1 ρτΕπισ.
ίοτττιἰεει ,_ άπο ρτἰπιἰιτττ ττο.τιίϋτό εΙἰ ιιοπι τττἰτιἱτττιιττι ραΜίουΙιιτττ

ε:: ΓιιΒἰ:6ὶο Ιτιρἰ‹ὶε εττ‹:ιιΙἱἰΠ`εριιτειττἀα τε , παμε ετττττι τατιτι1τττ νε.
Ιετ τετιτιἱΙῖὶττισΓιιοἰπτ ΜΒΜ ίεά παμπ ττΠττ1ρτοτίτιε ίαΗΤο άτεστιάε
είἱ, :1Ιἱοςιιἱτιττεε1Μ τεειιττά:=., παμπ: τετττε,ττηιιεΞττττυπιεττικοτι

ίεςικ·τιτεερτιτΞΒιιε νττΞΒττεΡτικάΕτσε ττιιἱεςιιτιτττ τιιττι ἱτ1 τω, τἰτττιὶτι
μ·εάττιι είδατε: ροτιιἰΙΐετιτ : τΙττετιιΙα @τπτ ίοτττιίο:τ: Πιο ἰττιριιΙΓιι τω

ιτΙΓειιΙΙ παταω. Μι ίει1Πττι Ι:Φεί:ιετιιπτ , ντ ,, ττιεἔἰε :τε ττισ.ετε ετείεεττ
τε !αΒε, ᾶ€ττ11ιττιττιἱτιἰττιοτὶπιριτΙΙὶτ εκςιιττειτιιτ. $ίττιτΙτ ίοτἐ τεττοπε
ω: νατἰο ίαὶἰιιττιἰττειιτία τοτἰφε ττιετ::Πτ ρσ.ττΞειιΙτιπι ὶτι Μα δε το τ!
!;ιπτ ρωταω ττττρεΙΙΙ , σ.ττ1ιτε εοικιπτ εΧΙΜπιο , ντ ΙΙΙει αιτι

ἀἑττι ειιιεΙΙειτιττ :? τάφο άε: Πτι€ιιβε ά1εεττάι1τη ΡειττἰειιΙὶε , άο
τκε ττιεττιΙΙ.ιιττι τοτυπι τα ειςιιό; ίοτττ Γο!υτιιτ11 ὁ εοτιίροάιι ία
αυίετ:ιτ·.
- .
(Μιὰ Ιτι ΟοΙιοΒατώτιο, φωτο νφατιτ·ΑττΠϊεεε ,› ττικιττάοεκ

τΠΙατιιεΙὶΊιιοτ_αΙἙιτττὸὶτιιτΔΟαΒὶτἰ Μοττιιο, : ντ· ροί`τ εοπιτοπτετττεττι
ὸἰΒείτἰοτιεττιὶτετιιττια:ἰΠειτιιε ντι!τάτοτ ρτοιι:τ1ὶ:ιτ,ίἰτττἰΙοςμἱὸ, φωτ!
Αηιιἱε Εοτττω155 εοτιτἰττ8ἱτ 3 ' εἰττἐι τ:ιττιετι ἰΡίἰ€ιε (Χιρτττ$ Μοττιιτ αβ

ίοΙιιτειπιτὸὶίΤοΙιιτἰσττετττ :· Οιιτττετιτττι Ιτι Οαρἱτε Μοττιιο ττοΙτ Βτἰιττειπ
ιΜΗΙΙαττοττοτπ σ.άττιιο_τοΙτεΙυσετίἰτιτμιττἱ€ιιΙιεΙὶςιιιετἱτιτεετεε,_. ἐι ετιιτ- Με τιοτιάυττι:εάυάτ ·ίιττττ: 5ΡΞτττιιε δ; δώσε τνοΙ:ιττΙοε ,τ ιιΕΡαΕ.Ιηττοττε τ
εκτΞΙΙ:ιτΞ _ίΡἰτἰτιιε δε Με; 1τΒεττατετττττειάτ ?, _ Με σ.8ττατιτοε Ρεττττεατιτ

€αμιτ-τττοττπιιω Ή 1ττω8τατωφττεραττεε1τιιιαάτιατ; ερτκτιττατιτ , .
όΙΜατιιιτττ ,._ παιπε.Ι11ίσεττιεΙτατατττρειατουΙατιιωμεοωραείΒιιε@Με .
σ.τομο5ρττ1τιιετοΒΒετταατττι·αίΤετιιτιτξ· , _ σ.ε!αϋ απ: .εοπίεςιιεττε εκττμ
·
·
- Μάο
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.Μάο απόΒ. ποιιἱε .δΡἰτἱτΙΒπε ·8εδπ1ἱΒπε°νοΙετἰΙὶΒπε Ιίςιι6Εεπι >ίεεει74:
ΎπΙἰὸἰστεπιε

-·

'

ν

_

_ _

μ ›

-,])ειπό. .ἈτεροΠτ τεεςοτπτποὸἱὺεεΧρξἱεειτἱ ἰ8ποτο : ΜἱΜπεττἔ:
επειτα τη επιπεπτοτυπϋοεπιππιπτππίτπΠο τιππ ερπππω παμπ η
ΐπΙειιπππιστιι'ταππιιπτπῖπίὶἔπὶτει-ποεπ νπτΞτε-τΞεειρρπτ64: ; πο: `ιπϋπ
Μπι
πω ετπἘἰἔεπεὶἱ
Ιοεπε, αππιππίτποεϋ ἱ8πἰεπ,
Πε , `νἱᾶ6τι1τεεΪἰᾶπε
°ςιιο$ΙδπΙἱιιιπ-, ΈιΠΡΗπτΒ
, '5ρἱι·ἰευππινοἀιΒπΙὶεπσπιἱπ2τπιιε

τρπιμτππΊπππω Βιετιι1τ:ειε ίείε ειΒἰτππόἰ . ΗΜ: ( πε δι ρἶπρόίἰτο όσ

Πεέπίτπ ) ΜΜΜ είϊιπἰπἱ πΙὶππεπὸο`ίιιίρἰεἰο ενττππ1°πιπτειΠε ὶπ :επίθ
Με ίοΙικί `ΡταεἰρὶιετὶσΡ6Β ὶπὶεᾶιιπι $ει16ιπ Παππά ρτἱετι1π σεπο)
παώ ἱπ ἰΠέὶ :Ιπὸ`ώ ·8ε·ε·Ε›υΠΞτὶσπε_ρστἱ!ἱἰπιἰ δειΙεεππ Με Ἐστεἰεηπὶω
πυΙΙειτοπἰυ πάει τΙΈπ16τει!Ιεπειτπ:π!;. ·, ππο!επτ Με ἱπ τοΠάπο Ιἱςπο
τερπΙ68τπατΞεο-, °ὶπ<ἐεπὶτἐ·ίπεὶ Βτπιιἰτπτε πεοτίιππ Γεπιπεπτ πιαπΙΗ
ΡειττΙεπ1ς1ίιιΙίΒπε ἱππᾶ2,ῖπππ`Ιἱ=Επᾶπε·ίἱτ Ήπποτ Τα:ππάίιπι ΤΡα1ευπ
τππιίιε Βταπὶε,πΒεππτἱΒυε ί:ιΠΒιιπ. · ·
η . ζ
- ' Μπιιτ. Με Ιοπ8ὲ εΒετπ:ειΒ πΪἰπιπἱ ρτο!πιΜΗΜτε ; ει·πόίΒΠεεπάεπ
τα πι ειςιιἱε ῖοττὶΒπετπαπ-ίεΙἰΒιιε ττἱιττπτοωπιἱίὶσεείΐε;$ρἰτἱτπε ΜΒ
πιεσε ε παμε ίπ1ρππτεπε °ρειετΞε:π.!ειε -, τρώωἰπεΒπΙΠτὶΦπεἘΧεὶ=
τειπε Ιὶπετὶοτ μα: πιτ εκἰτπε , ὶ::ι νε :ιποΙειπΝτεε `ίεεπιπταπΜπτ ΜΜΜ
νοΙατὶΙΞππι ποπ ,ρατιπιπι επειπιππ. ω άεΜε, "νε μασ, ·ί2τὶε5Ϊπ

ΡαΦκ·_

.-

'

Η

~

.

.

πω. Υπιππ ( πἱίἱ8ταπε @Με ΦΠεεωεΞοπετπ- πω: μπιππωι
ρτοπεπετε) πππϊ Ιὶιρετείΐετ πιπετεπάιππ , πυοάε:πτπ~Με, πωπω
έλεπιιε ἀὶἴρυτπτα Πωσ: , τοππιβωπικ, `νὶὸ€Ιὶεέτ-, `νπεἰε @το Ήπει
το , δε Ρτεεεὶρὶτπτο με: οΙεπιπ ΤειττπτΞ πωπω νἰεὶΙΙε. 'τπἰταΒὶΙἱε 'το
πειπό.ὶ δε Έπ1ιπΙπππάί: νὶεϋ επὶπιἱρΓε ππἰιιίπισὸὶππτἱ· ει·2πιεπι ποπ
επιππε Ιεπτἱε ετπποὶιπροἰἰτππι εὁεΙίΙεπτἱ τ:επποπείΙσο <; ΧώΠιιΒία
Μ επιπάεΙοε ΗεππτπἑὶπεπΙππ: :ιπτἰ αιΙ:ε ,ωπτο ίι::1Βοτε μεἴσππἰτ τω
Βὶ£πΙιππ , σιτηιι€Π :τύπω ίεΙορπεἰπὶίΐετ εΧΡΙοίπε -, δε ΙειΙπὶπει ει;»
ρπε·ιπτ Ρετϊστατει, απτο εΙείεςπάεπτο, ππεπιπάεποπιιπι επειιίΐο. ιἔ
πιιπἰὸνε·ἰπ]τπὶπ2ὶπ απο; άεΙππππτιιι·. .
›ν
Όει'ππ, ἔΡ1ετἰίςιιε πὸεὸ_Ρει·ἴπαίιιπι Με πππω ΙιπἱιιΠποὸἰ ΟΙε·0
Τεττειτὶ ρτεπεὶρἰτπτ πω Ιπιπ!ΕκποταΙστε ίοΠὶεἰτπτἑ απ ίιππτΞπειπάιιτπ)
νι: Με: ίετιιριιΙο ποπ ειιιπαεπτ ΐει·τεο Ι3:γΙο ἱΙΙικ! ἱπΦπτἰπέ €:εροΠτπιπ
ει81:ειτε·, δε εοππει·τετε, πεπεπτε·ε3 πο ίοττἐ ὶπεεΙεΓεεπτε Γοποία
Μαΐ εεεαιίἱοπο εοπΕρετεπιπ ; πεοπτετεει ποπ ΜΗ ΙΞ8πεά ι·ιιώτιιΒ
ντεπάιιιπ ρτεεπἰρἱιιπτ. 5ετάαιιι6οποεπ παπά τἰιπἰῶτπτεπι ρΙιιπεἔ

πξι11ὶειεπ είίε: Ρεοπτεπτπτ ε πιιὶεπππιιο ίεπ·ο ππὶπίεποεὶὶ απειιπι πι·
,.

|

-

Υ

4

ποιει%

36
η
Η
ΠΜέΜόσ ”τοΐεάπια
·
·
;"ΟΧμε, 82 οιιἱάειπ ποπ οπο , τι:ι6ι:ΐζι·ιιπε: πεοιιε επιπι πιω ε5ει3
ἰπεπΙεΓεἰτ Έεπιιιπ ΙειιΠΙππο ιΙΙο τω. @ιιπετιεπι επιπω ποτά,
τω, νΙ›ὶ τππίιπι εειΙοι·επι ντειιποιιε ΓεπξεκιτειιιτιεειΙκ , ΗΙΙεοίιιΙ
τπιπετ; οιιιάεπι εεττιιιπ είΕροίι ειόιποτειιτι εοιπάεπιιπ :ιΙιοπππω
Ιππι- τεεπΡοτιο εκρεάιιπάιιιπ·ε!Τε, ειπτεοιιιιιπ ι:οπει: ; κΙεοοιιε ιπ

εεπιππ πι, νττΞιπι Η ρπιπιε ίεπιειιΙιε ττιΒιιοτιόιππ Πε, :πι ροτιιιε εεε
τα εστιιτπτοριο.τεοπιτπτιιτ: ιόουοο πιιιάτο ΡιοΒ:ψιΠιιοεπιωιπο .
νετιιιπ ‹Ιε Με «πω. πΙιοιπά Ιιε.ειιι Εοττειίΐε ροτετιτ , ν!» ιπποτιιεπτ
τ:ιιιΐο. ίιι!ιπιπε:ε πιω ίσ.ειι!τ:ιτίε .

' . Μπα. δι τα Πτ·εκπάεώίειιάεπά:ι, ποπ ιτε ρειυεἱεεκρεάἰπ Ρο

εαπ , 8ε ΡταΪεπεοιΙΤετε:ιτιο ἰπ ποέιειπ νίοιιε ρτο8τεὸὶετιιτ :Οποτε
τετετ
τοπ·ΙΙ:1τ
επιπι
, ιρίιιιποιιε
ππτἱπετιιτειιπ)
Τπτι:ειτιπιειιΜιπεείαΙιιιπι
ίειΙειπεΧρεπάττειπ, νε
οιιιοιιεειοιιει
πεεπιτιπ ρτοο:ιΒιέ
Κε8ἰο `

11 αΙἱοιιέὶ εοπἰεᾶιιτά :ιίΤεοπετειπιιτ ·εσ.ιιΒιιπ 4, και τποιιεπάιιε πι: επε
&ιιε :ιοεὸ ιππαΜΙΙε . δεο Η νοοὶείπτἱε Μπιτοιιεείὶἱοπετπ Ιι:ιπε Ιειιἰ
ιπαπιι επωπι Ραι1ειεεκισοπαιπ , πια πιιΙπ Ρι·οΒιιοΗπι νἱάεπτιιτ .
(ιιιοππιπι διι1επιΑπιιποπιπετιπι ι·εειιιιπτ Αοιι:ι Κεεπα-:ιιιι·ιιιπ πιο»
ιιεπε , οιιἱ ία! π: ποιά Ἑοττὶεοτππιιιπἰ ποπ πρώτα , ποιο ίειΙΙ νἱπι
τοπ:ιπεΠ δ: ίιιΙιπιπαπάι ττιοιιεπά:ιπι τεπίεπτ ποπ ρειιεἰ . νει·ιιππ ποπ

ικά ταπτιιιπ ποιο ρισεειριτειτο , τω ετιιιπάεπο ἰπ εειΙεειπ ορε ΜΙΒ
Τειττιιτἰ τεάει&ο νἰε ειιάεπι τοπ:ιπεΙι εοπιιεπἰτ 9 πεε τ:ππεπ επι Απ»
εποπιιιεο; @πιά :ιοιπιπι @παπι ίετι·ιιππ ίοΙιιεπιΕεπι ποπ ὶιιΒπεἀὶτιιτ ,
πιτωπ Ροτείιι · Ιοεοίιιπτ , οιιἱορἱπεπτιιτ πι _ειιιιΕι εΙΤε Ιιι!ρπιπ ,

οπο ίει·τιιιπ ειοιιπιπιτε πεπιο πεεειτ , δε ιπ :απο Ρει:ιτει·- ριιιιΙππιιιπι
ιωΡιπ ιιοποίειιπτ , παρε Μ. εκ οποτε Γιι!ρπιιτεο, · πιά ἱπ Ιιοτιιπι
επετο.11οι·πιπ τοπιττιι ρετείριτιπ , εοπίἰτιπιιτιππ νοΙιιπτ. δα! 8: Με
πεοιπείεει·ε ποπ ροΠιιπι, ποιο 1ιαπωπ πεπ:ιιπι τιππ πουεΠοτιπτιιπι

επΙοτε άιΠοΙιι:ιτιιτ : ειιιίοπε ίιι!ρπιιτ ειει:επάι μπε εοπεεάειτιιτ-, :πιά
τειτπεπ πωπω , _ οιι:ιππιιιε ἱπ ε:ιΙεεπι τεάει&ι , ποπ ὁἱΙΐοΙιιιτιιτ, πεοπε
νἰτεἰμε ποια Ρ ε8ιω; παπι ειιιι·ιιιπ ρπεειριι:ιτιιπι όειπιππ Ριιτεο.ιιιτ
_Ξι[εἰΪιΒῖιε , & ίιι:ιπι ίοτιπ:ιιπ ι·εειριτ; πειιιιε νὶ ειιΙοτἱε , παω Με
εέιβΙοΠοπε εε! ρο.ττεε ιπίετἱοτεε , ροίΙοιπιπι άετοπιιίτ , 'ἱπ ίιιΒιεόΙο
«Με , πιο! επάεπτεε ρ:ιττιειιΙ:ιε τεεὶρἰτ , διιΙεε εἱπετειιε εοΙοτ ιπ

ειπα , αυτι ρειι·τιειιΙο.ε ριιι·ριιι·ειιε ριιΙιιιίειιΙιιε , πιά διεοΙΙΙΒι Ρωεπ .
@σε πο Τειπαπ ίειΙεπι εοπίιι€ιεπάιιιπ «παω , Ποιιίε!εκπ ε1ιπ·ιππ
πι ποιά Βεεἰἐ. ϊοΙ·ιπιιιπ Π Μετειιτἱο , αυτ: ειΠειτατιοπεριπειρΙτετιιτ ,
ρτετειοπιιπι Ρετ ΟΙειππ Το.ττειπ,εο.τετ ίαειιΙτετε έιιΙπιππεέ:πεε πικαπ

οιι;ιιπιιιε ἔι Τειτι:ειτο εοεπιπιιπιοΜ:ει ΠΠ ειἀὶιπἱτιιτιίἱ εΡεπω ΜΙΒ αίρει
ε-

8ο.

.

›Βε πω! ΓοπτέΓπω, ' |

.
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έ:επε;οπε επἰππ ειππ Το.τωτο εοπ1πύΓϊει επιιΙΙπιπι·,&ενώ εσ

' .

ο; #

Γειιπτ,ειππ εοόειπ εοπίππεὶ ειρρετιιπτ; ιάεὸ 5ρπιτπε @Πέ $α!επ1 Με
πιά εο:ιε1τ.απο ἰΠιππ :ιο απο ουοά:ιπιπποεΓο εΒΩτεπιτ ,εΠἰεὶτεμιε,πε
ειππ εο Μεο τεπεε1τεεπε&πτυι·,πε ρι·οιπάε πε ΓιιΙπιΕπεπΡοττὸ έτει ε:

5σ.Ιε Παπά :εε Με Ρεποετ 5 νε Ματια τεΙὶοιιἱ Γει!εε ποια Βεεἱ:ε επιπ
πωσ εοππε›π ο εΠοιιΜ ρπείὶεπτ . $ὶ επἱιπ 2ιοΓοιιε αυτο τετπΡεκιτἰ

οοτεΓτ πιἱκτιιτ:ι , ειπε ΠτπἱΙἰτετ τοπετ , ποπ-1πίτιππ , Η ετΓΣΙΠ1 αιι
τιππ ΠιπἰΙΓΒυε ΓπΙἱοιιε εοπἱιιπόὶιιιτι ΓιιΙιπἰπετ. ΜΙΑ· Ταπα›·ἰ μπακ:
·υπιυπ , Μονά (ΞΙειιιοετ Ριππ. ΡπὶὶοΓρεττ.›.Ρει8. 5 6. ,δαω:αΜρατ
κι» «πισω :Με «πω» , Νἰ:›·ἰραπεσ π:: Μάη Θ· πω" ο Πιο

πΜ·2αΜ ἰπ/2Μ "Η 2οπίπασπ2π:/αίωίπατ. Ηοε πικαπ Ι1:ιοετ πω
ιπο‹ϋ ιπίκτυπι , νε ποπ Ωπτὶιπ π οποτε πεεεπόπτιπ , ςπειπιιὶε πε
ἰπεὶε νιιΙἱεΙΣοτε ΠτεΡἱω ώΙΒΜπ Ετ πωεω .8ιιω1αο·ί.σραπεω υπἐ›π,
ίσωπίσαιΜέ μπε.: @σε , Νί2τί μπι:: μπεστ οσων" , ώ· είε

/Π!Ια ΡὐΙΙοῇΡΒἰεἑ , Θ· ερεέίσπο· 8Ι:Μ:α: ωίο·πόΙ!ό:ρπάσπιίβωπ.π
Νσωἰπἰ 21π!Γ107/αε2ίΜ ΜἰΙἰανε Μπαρ" Πειυπανκ , ςιιἰα-ἱΙΙα Με
απο πό ίπ/Μ σαίουςσε?α ίφΐση9:4Μετί.τ :οι·Μεππυ# 20:14! Σ, ό· μα.
παώ , _[αραπέ ·υευ·ὸεα:π σούπα· οίκο ασσεπ/ἱι και /Μπαι > #6'
εεΙσυ·υ·ίωθ :οπ_βιΜτω· , ίπβ·πόσπ.τ ωε2αἰἰἰσ/ιιοιαἰεπσἰἰσ ό· πκἰαεεπάἰ: .

5ἰτπἰΙε οιπά παπα Ρ8.ΙΒ4.. Ρ:ι8.π6. (Μπι ἰταςιιε ΤεττειτΓ πατατα Π::
οποά:ιιππιοάο Ιειρὶάεπ , εἰιιε δει! νὶιπ Ιιειοετε νὶάετιι: κεΕπιιοε Γ:ιΙεε,
οιιἱοιιΓειιτπ ἰιιπεὶτιιι· , π&ε εοιπρ1εέὶεπώ : ε:: οπο Γἱτ , ντ€επτε αν `
Ιοτε , ΠΙοτιππ πτ€ωπ εοτπΡ:ιεειπ ὸὶΙΓοΙιιἰ ποπ ΡοίΓε , πἱίἰ τπιιΙτά νἰ
πωπω ο ; ω: Ρτοὶτκἱε επιιΙτο ππρετιι άΙ!Τώεπτεε , δε εεΙεττὶπιε εε
:επι Επόεπτεε , Γοπιππ εάιιπτ νο.ΙίάΜπιιππ; Παπ 86 αΙἱοιιειπάο νἰ
ται , Γἰετεοιιετὶπτ . ΡειεπΙτειτεκπ πικαπ :ιό πτπΡΕΠϊππι Γρετἰπ Γε εκ
ΡΙἰεππεὶὶ , νΜ Γειτὶε ἰπεπΙιιετἱτ , Ροτἱίἱἱιπἱιπι εοπιιεπἰτε πὶττο , :ποιή

ΓεΙὶιππ πι οτππΞΒιιε , οιιΙ ποπιπτ ρπΙιιετἰε ργτἰῇ άΙΙΓετεπεπιε ρετἰ επε
:Με επ ΒετἰοπἰΒιιε ΝΙτι·ἰ α! διιΙρΙιιιι· δε θετοοπετπ , πυ.οι·ιιπι Γεω
ρετ ιπεπΓιιτε. μια ώ: ετπΠἰοτἰεπἰωκριιΙπετἰ ρω τπεὶοτἱοιω τοεκπεπ
τἰε :πιιτπΙἰΒιιε ττὶΒιιυπτ Νἰττἱ Βε!Γεεπ, τεΙὶοιιιιε ει·Ιεπε πο. ΑΓΓειπ εε
σ.ϋτ $ιιΙΡΙι υπ δε (Σειτοοπὶ ό ΡετΓεεϊΜπιπε ριιΙιιΞε ( πιά & ειιιιτεαόΜ
Βεπάιιε , πε , Η παθει· ιποε!ιππ ἰπ8ετειτιιτ , ΗΓΙιιΙεε εΙΞΠἱΙὶαπτ ) άο-·
επ:ιπτειπ πιιΒετ ΝΙει·ἰ , εμπιάτεπτεπι 5ιιΙρΙιιιτἰε δ: Οοτοοπἰε : δ: πω;

° άίο Ιοεο Γε πω; ειιιιεεΓεριειπύραπΓουε οιιίπουε @ετ Νἰττἱ,
πω» $ιιΙρπιικἰε ,. οι τεΙΞεμπιππ (ΣπτΒοπἱε . @με τυἰρΙε;τ εοπΓΗτιιί
τω· ΒετἰοΝεά εκ! πιω πωπω Γρεεἰεε τπιποιιπιπ α! νπιππ (ῖοπΓε
πιιεπτειπ Ιὶπτἰοπὶε ΜΜΜ , ρπιππ εΙτ άιιρΙο. , Γεεπιππι άπρΙπΓεί
ι.
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Ώιπἐττατἰο Ϊὅπἄεεῖυια
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Ήυἰᾶ1τει·α,;ςττἰ:ι ττἱρΙεκ: ηιιὸ ειιιτςπι Μει;ρτ ώ Βιιχτἱο,εὸ,νεΙἰὸὶοτ έ!!
ΡυΙιιετὶε ὶιηρετιιε , Η εοετοτει ίιιετπιτ ;ριιτιο. . Ροττο,ντ ιτιυΙηρΙιεἰ π.

(με τιοτὶΙΙἱπισεΧρεἐἰωεπτο-όἱᾶἱεΞῖτιιιε ,°τη:ιἔιὶἰ ιτίεττ Μ. :0τω8 νε
ωεωεπτΞεπι, · @οι νεὶΙἱὸὲἰπιΡεᾶἰετιιτ ετοεκιξομἐΙῳςκἰωῇςμ$ΗΧΟ.. .

:Ρτε;εο.·`ίεττ€ειέ ' έωΙσ.8 , ςιιὶΙἶιιεγὶιὶιςυέίεἔἰ:11φῳεηΜ@τ;ετὶό!ἰε5Ρω.

·μιετεΡγιἱο8ταἑ1ἰὲὶειε-ντ”©Χ9ΠΙΠω!8ζθΒΜΗΜϊ ειὲ_ἔέιὶιιτσδ Βοω1)οε,11

›: επ63ΗΠ1 ςγΗπάτυπιτιιώτερετ πάω εἑἰὶΒιι_τιτ ,·δε1ση8ε; πι;ιξοτε ΤΙΜΜ::
::ιςσετιίιιε._ριιΜ5°τουετ,:ιΙτωίςι1ε εκεμὶτεγΠτιῷμιωΑιιἀπιΏῇἰε 54

ίὶΠΜ°οΪΩυΙόὶτ1ἔ€ίἱυεΐι1ἰίΪετΙ€ιΙἱ'τι1ατ1Ιι-. .

·

. .Ηἰε, νε πμὶΙιὶ·ςι1ἰἀεπι·-ΒΙαοάἱοι; -5 (ΜΒ μ6ΜΜΜετ-€6βωτιιέΜ

οΒίετιιο ἱτι :ιευέέι Βεἔἱἔὶ ροτίΙΕι11:ιωμιττςπι Μία Νὶτεἰ-δε

πιοιιὶειεἱ_, `ευιμτια8τι:ιοΒ ·ευωζ-Νἰττο°ἔσ;ίἱἱῷταε›;ῇὶεὶεὸ

Ἀω- 7

:πω :ιιιι·ο

ἱιιτιόὶἰε εοιωετιζε νὶε_ίε :αἱ ;ιατρΙιοικτ ίρ:κια σκΡζις;ιπάι ;, Η τ:ειΙστο

·νη;ειιιιφυκ
: Μ νετὸ τιοιι.ειὸαὸ`ρεοπφεὲ
διΕἶβΧμΒὁ1τἔ
ροτΠεστεροΠηιπ
ΙάΙοείΗΠ, ·εϊιπιτμιιιΔΠ-οοφΡ€ωέΞ
έ!στίπεεπι·ιΙτ
ἐ._ 51ιΉΒιιε
Ταϊτειτἰ ·;_
ὶᾶοἱτεσποπ ΜιἶἱπιδιΡεττἰσιὲΙετἱωζετιιωμπα , [ατά αιι6ὶο εάΙο2τ οπι
1188 ίὶ1ιιιιΙ τι11·ιτιο;άπττω8ποίωρετιι·;εκὶΙὶι1ιπτ , · δε άπεςητεωΕΕ:%οξ
τα» :Χώι:επτ , Ρεήοάεςιιο.Π , α: νιττεἱ8ΙοΒιιΙἰ Ρτιιπὶεἰτιἱεέή › άἱΠῖ;

Βωξ 3 3ἔ'τ€ ίππ:Ιιιίο το.τςΓσεπτε. _Ο`ι!ἔ›τορτετ νἰπι ςιιὶἀειηψεΙἰἀοἀπυ

Ρετιιτ·ΜΗαΜ ττΙΒιιωά;πτι εε:ιίΓεσ ἐ'ττοἰἰε Ι`οιΙἰΙ›μιεινοΙε;τἰ1ἰΙαιιε3 Ευ
·ΩΗ]Ι::1τ€ΙΙ1Ύθ1°ὸ€05-£ᾶπτΪί·Ρ€τ ε6ὲτεεοάἱ , όιιικιαάώεΙε ΪἔΠἰειιΙἱ5 νἰ _:ὶιιπιΊπς;επτοι€τειΙιι1ιπεπτ, $2ΙὶΒιιε ίὶκὶαΤαττατὶ · ω:ΙΙΜΒο . (Σια ετιἰπϊ

κατα:: .]α!ωἰπσπ: ρ·κα)νίΜ!πω $ρέπίτιι νύκτα , (νετ (Ματ (Πεπι

ζκτ -είτ.μ1τ, ;. Μ. ·1 μ. /οκ:ἰιἱ: /πίπίπα2, ψάρι Ρωῶ7ἱ8στιιΜ
πω: Μια Τοπική 2 ΜΗ φαι ΡΙιπὶωιιω πὶττὶ ·ντίτι:ι ‹εοπτὶο€τ 3 Μ:
οιτιπὶΒυειιστυπι «Μ, εάεοςιιε ηἱττο!ῖε Ας1ιιο:ΚεεΞιε ΪεΙἱΒι13 :ἑΙῇρεν
Με:: ιάὶττοίἰ :ιὸἀὶτϊνὶπτε η8επτ , 5ρὶτἰτιιεειιιτεπι Με Μπι Τ:1ττ:ιτεοε

ίαΙ€ει:οπψΙεθίτιιτ, ν; οταἐἱυόὶιι; ως 'ντἱτιἔὶ Ιιοπιἰτιἰε ω. ·κήιιυτιι
Βὶὸετιτὶε γ, 7αςΡτοὶπἀεΞ :ιοιιΙτεςτεω-οΒτέτιετ_ραεψίαπάΕ :ιμ1·ιπτι :ία
ΜΒΜ -, ·δείειΙοε ειιπι.ίΙΙο τσι1Ξυπ&οε2:οπωμειπάί . ()οιιτέ1τνττδΦΧ
:ιδιιίζομε ΟΙεὶ ῖΕαττπτἱκοιιτἰπξςσε ρσιεΙὶ ,°ντ αιιτυιπ τοωωω φωτι

υὶεΡτειεεἰρἰτετιπτ ,ωτ τιοινεεφιἰτατ νΗτνίμ1Μη:ιπώ, αυτ: ἱΙΙπιτι:2ιΙτιΙτ.

τω. Νο11 αεςαἰτὶτνἰπι ΓιὶΙτιιὶτιετιἀὶ , 11ΗζΕ0Π€τ'εκίει1εω96ΐδ1€ΜΜ
Τπετώ οοιιΕεττἰω ·& ρταεἰρὶτςικιτε: πιειεπιθ. εορΞέ Παω! :ι1Ηπιά:ιτιιτ :
τοιπτ νΕΒ€ι1ι€ι18_ί€ἰ1ἱ©θτ σπίτια ε·ΒιιΙΙΜο , παρε ΐείΙξιττΙιΖΟιίΗὶόὶιι8 , Μ:
ειΙ› πιω _ρειωειιΙΜιΒΙΒΜιαπτυτ ίειΙ:: πὶασίἰ, ·8ι ώ “!ιιιιἀιιπι άεά

·άειπτ,:ιΕφι:;ε αυτί _°ρ2ι°τἰειι!2ε €ρ1ιΙιι€τὶε ιρμτριιικ:Ι 1ίροάσω ΜΒεπτσε ,
:μια ΔΗΜ , Φωτ ρατμπιἶΝἰ;τὶ α: ΜΙΒ
ι

'

ΦοτώεπΕεε μπω
`

2ά..

`

»

Γ

·“_-”

·

ηη.:

ιιώτιαΙυιπ.
ν
5ιΙιτιΜοσωίΐορωίασε.-,
› .Πε ζάφά.< Ϊυττἱ&ισΗ
ωσεί Η ίβΙΙ:ι;ϊάι
› - ΞπίιιπάειωώΞ
Μ
(Παω Ἑαττατὶ, ιηοόετιιτει θτ=εδετιιείαιιώ. , τἑιτιτιιπημε-εΒ€ίἰ; 5έ
κατ' Μ: :απο ί:ιΙεε ειΒΠ:τ:ιΙιατ , Η ροτίίιε ἰιιτετ ρτοεεὶΡἰτειιιἀιικτι οσε ΣΒ;
6ΒίιεεοΙΙΈετ ,Ζ ειάσοςιιε νἰε ίιι1ιΜηαιιώ εοττιρΙεο.τιιτ.. Ατ:νετὸῆίἰ
Ριϋὲοἱρἰτατο αιιτο.ειά!ιμε ρετ8:ιεΟΙειιω Τειττμτἰἔἰοίιιμὰετε! ;ιαιιπιε..

ιμΐε εοΙοτει:ι.αφισ.·εωεψατ , κάν ίιιΙιπἰπεε.ε0ϊτΜὰἰὶ11ὶτιιτ;ςυἰεμ
5:ι!σε Τεττειι·ἰ Ρτοροπὶοιιε :ιάεὸ ε:Χ::έάιιπτ Νἰττἱ.`ρ:ιαἰεωαεο.ιιτο γειάΙιατεπτοε , ντ Με Ιἰεὲτ ειΒ ὶετιἱειιΙίε εκεὶτειτς ποανσ.Ιε:8.ιιτ: Μ:: ·ἱπῖρεΑ
τι; εΙιιέϊετὶ,δετοιιατε.
τ·
' θα!. 5ετἰε ρτοΒο.6ΞΗτετεκροΠω πιἰΙιὶ_γἱάέτιιτ'νἱε τοπακιάΜ::=
Νἰττοῦε 5ειΙἰΒιιε 581ΒΤε1Π:21°Ι εοἐιτἰτἰε , & ειιισ.Π ἱιι ετειουΙακ:οπ-__

8ΙοΒειτὶε , Ντα ντ .ἰΙΙὶηετςιιεαπτ Ιὶετὶω εκ ρτἱωο αιΙοτε ίεπιθππίε εχ

ἴαἱἱϊε:ὶ νἱπευΙἱε , τω τετατἀπιτἰ, Ροίἱ εάπιἰίἴεπ1 φΙἰςιιαπιΞἱἔτιἱοιμ
αυτο εορἰιιττι παώ νἱτἱΒιιε, οπιπεε ἰἰτιιιιΙἴετυωΡατιτἔ·, δ: εκσυ

τἱειιπ ιιεκιιε , ηυἰΒιιε τεοεΒο.πτικ ρεττιπἱίΗ δε. :οτιπεΧὶειιὲτι ρεατΞοιυ
Πε ειιτὶ. 5ἰεΪἰτι ργτοΒοΙὶε ργτἱιιε ριιΜε εοιπτὶτιιε ραττὶὲιιΙατἱω :ιω
εετιὸΙτιιτ,_ δε Ηοὲτ ΓεἱπτἰΙΙειτιιπιεοπ8ετἱεε νεΙιεττιεπτει·βΒΙΙστ, άμιιη·"

ε:: ΗΠιιΙἔ ετιιπιρἰτ, τιιτιε ίοΗιττι @καυτα τοιπιτ·, γΒὶ ἰπ εκττεπή

μπε ΒΙὶυΙε εοικΙιιίε ἱιιτεΒτ:ι ριιΙικ:ήε @ειπα Ρτοἴ€φ€πε @Μ
εοττἱριιειἱτ. νετὺω,Ιἰπἱττὶ ντιοἰιτιρετιι;τετείεοπτἰε οποια ίΡε&ε-τω, φιοςιιουσίιιε ίε_σκρΙίε:ιτοάεβετετ , πα1ιιείοΙίιπι άείεεπάετε ,2__

δε ἴιὡἰεόὶαἰπ Ιαιτιὶιπιω.Ρετίοάετε ·. Υ
Μπα.. ΟτειιιΜωο δ: ἔἰτωὶίΙἱττιο.· :ιτἔιιπιειιτο νιιΙ8ἰ όρἱτιἰοπειτι.
εΙἱάἱε , ειιὶ ίετἱε ΗΜ :ιάπιὶτατἱ ζτοπ1ττιιυπι δ: ρει·ίοι·σ.τω ίιιΒἰ6θ‹ω Ια
πάτα Ι:ιΒεπι , ντ Γοἱιιπι.ωοτιιω άεοτίιιω αἰῶνα . ' (:0ετετϋπι , δὲ
€1Βιί5 τἰΒἱτείτιι8ετιιη πιειτιἰἔείἱο εκροι·ίωεπτο εοπιιἱπε€ε , Πκάτωπι
:πιτ ειΙτετιιιπ ΙιιιὶιιΓιτιοὸΞ ειιιτἰίιιΙιτιἰτιιιιιτΙε ει·ειιιιιττι οοεΙιΙεειι·ὶ ἱἰΠΡοίῖ- .
τω” ατεοπτεο ὸι1£2τ011οίὶϊι1τ€ οΒτε8:ιε , κΜοάο εατιεΙεΙς Βο.πιπιεικτι.
ίιιΒἰῇεὶεε ; νἰάεΒἰτ οι1ξιπ ό( φάω αΙτὲ άιιωτιιτι1 νἱε τιἱττὶ. εκτικΒα ..
Ναι ἱ8ἰτιιτ εξεοτίιιπι . ταπτυππωοάο , ν: τοὰἐ ειι·ΒιιοΒαε , . ίεά ;:;·ά;μω :

ςιιοςιιο νετίιιε εοπ:ιτιιτ :· ΙῖεπἱπιίιιΒἱοᾶεΙαπιὶτιαΙΜ.ο:ΜΕτία8ι
ίσΙἰάἰτετε_ ειΙἑςμΜτιιπι.οΒίἱίὶ:ἰτ ), θεά ο€ττὲ1ιοπἔροτεΠ ζ ,- ε1έιώτωε

ταιιτἰεΓε_·Νἰττ1ὶττιροτιιεαΙὶιιεςἑιοφιὲ· ὶπ Ρ:1ττ€8 , νΙ·›ὶ 1τιΞεπιε. τείἱ
ΙὶεπτὶΜπιιεπἰη ὸἰτἱἔωιτ;.. Μια! ςιιἰὰοπι· ίἱιιΒιιΙαι·ε Με: εεοἱάὶτ: ε.

ςμοά ὶπιριιΙίἱὸιτἰ: άεοτίιιττι εοιιαιπἱε ν:ίἰἰ8ὶιιπι :εεἰΡὶτ/·Ι:ιπιἰιπ5 αιίτι

Ρει·ίοταιιι· 5; σ.ατίαΙταπρτάα-έκσααετατάπ'ίοιιε:ιω ; Ιισ.ιιά·Γεσιιε :κ
ίεττουεὰοτἰοει :ιΒ εΧΕΙοίο8ξοΜ.ποπ ι:τεϋεΙαπτυι· , _ ίεά το.ιιτιάιιτ ασπι
ΡϊἱΜΜτυτι;οπιρεςατκιὰ1:κεἰΡἰ€ιιά0εΙτιποπάθίοΙοροταπι ·οςἱπω 1108·
.

ιοτιιαι

34ο·
ΒωΞ·πατίο Βασέι·σίπω
$οιιιω-Μιιω Νερα ε9ἰιτι ό ντ ςιιιάσ.ιμ πιἐἔιιΜεἐ ιέ&ειπτ , 'Ειπε =
Μμιἰιιετω νιπι , Ι:ιιιιιιιαπι σ.1ιιαπτιιωΙιΒοτειπίΓεω εκε8ιια'ειιιυΙ ς;ς]χ.

κ Ραίοεϋτ, εμπιπι-ιιίέ αιιτὶ8ε5ειΙἰε Τειττατἰ 8ι·ο.ιιίτο.ε , εοιιιιοΧί Νἰτι·Ξ

Μρετιιαι άξει·Ξ8:4.τ ι!εω·ίυπη ω? Ιειπιἱιτο. τετιιιἰε Πε , δια ακα!
Μποιωάωσόπω τειιετο&Βεπι1ι, ρετΓοαιωτ , άιιαι $εΙ€ε8ε·;τιἰιιἰ=

Μ2ωε ραττἰειιΙσείεὶιιΙἰαιιεω ρε: πιο:ιτιιε- εοΓἀεπι,~ Ρετ ςιι6ε ἱ8τιἰ?·
ς_μ1Ιρεασιώτυπη·αρςαε ντεοΜο> &αΒίΕπιΜοάο, ·ει6:·άίΙΠρ:ιπάο
Ρω-τωωπ
,·ἱ€ι ηιιιι€.50ευττιιοτ,ίοτπωση ΡεΙίτιεΒιιμιτ. φα!
Η ρ:ιαΙοεταΠϊο:Βιετιτ Ιαπωιιι, εμιῖιττι ρω Κιιτιο:ιε νιτιιιπι @Με
@τα εειΙεἰε , ωΙιιε ἱτῖιρετιιε Μ τ€επιίἱτιι ρτοκὶπιετιιαι ραΜιιπι Θεια

σιιείτατ:, τιοπρετΓοωι:ΙαπύΜω·, ΓοὸΡτεΙΪιι`τει$τὶΕπι Γιά νείἔἱ8ἰιιιτι ·
ΐπιρτἰωὶ0:5 φ18:τ13άπιοάιιιτι εοιπίπι€Ιτ, @ποπ οΜΙΒτιιάΙπε τείΠ&:ιτ·

Ιππιἰπο. , ίεά ροτ:Ηιε ἔαοΞΙἱ ΒεΧὶΒὶΙἱ;2τ6, ..δευτ δε εκρΙοίἰ ὁ 6οιπΙκιω
& 8!οΙΜωραιιπι τετιιιιὸἱι: οΒἱςδ£α Μπα Παω ΙικΙιιί:ι , άιιπι εαἰἰε
Ρετειιτὶεπτὶ .· Απ νετὸἱἀεὸ απο ἙαεἱΙὲ.ιτιεταΙΗεειωΙ:ιπιἱιιαω ρει·ίο
εϋειτ @τα ωΙΧ-ειοεαηΓ:ι , εμἱο. ιιὶττιιιτι αιΙοτεἱΒτιεο ίοΠΙεΙτατιιπι Γε
ίπ @παπι ἰπἔετιἰτά -ίεις_ιιΙτατε εοκιτοκςιιετ, Με αυτοπι εοιήιιοδή
81'2ωΕ38ΠΙΠά άεοτίαι1τ νκΒετ , εκ ρι·οΣπάε ςι.ιειίϊ πάρα τ:ετώπε οποτ- ·
ι:οειτ,ποΙο ὸὶἴριιτειτ6,·ειιω ΜΙΒ! οστά ΜιΒαιπι , εμ.ιοό ρτοίειτ:ιπι· ; δε

πωσ Ρτοθτετὶ πιο ηείεἱτο,‹1ιιὲιτι εΙΜιισ.τε. νοτΕιω, Η ρΙο.α:τ , τισ Ρω
κιι (Ἀπὸ.
Μ ΜπεΡ13.€θΕ
Γεπτετιωιω
Γαι1ὲ :Δ. ία!1 Ε8ποίω , Η πιοΙείἰιιεἰιιἱ , δ: ίοι·;:ιΠέ :ή -.
Με ωτἱοίιιε : €1πο.πηιιαπωντ :ιΙέςιιειπάο ἀἰεεΜτ Ωκετο,ΟυτΙοίυπι
ΜΕΘ. ίςὶι·ε νε!1ε , ηπα :ιό πω ποπ ρεττἰιιετιτ: :' ειά πω ε.ιιτειτι οττ1

Ρέ00
Ρ;Μ0% Ν8τατα: οΡ€τσ.
Μπισάςσ.τε
, ο.αμιε νοΒ1εὸιιεἰΒιιε·
ΓΠτθ-Π 0 .
|
Δ

Α ~ρι5~εΒΒ;ΤΑτ~ιο 15γουεο1ΜΑ..
ν·ιτ·μ·.ωμ.. '·

τ8_ω)τ15]·:ιε.:

κ. μ @ο Ζ,"α (ζωϊκ

#·

· γ

.

. . .

·:: .Η ·

›

ΜΑΜζῳΩΜΒΠΞε ο:ιΙοι·επτι ροτὶίἱῖτπἱιω Γρεάο.Μ:·, Ιιπέϊ:ετιιια
.ε κ "ΦοΩβάει·πυ.ίπιπω Νιιτιο π! αΙτοαιω18τιίε ρτορτὶετ€ιτ€ττἱωα
$ὶπιὲΩ0πίΙιὶευ8τι1,.Δεωρέ:αάΙωεοπω, ΡτοἔτοὸιΕιιἀιιπωυἐἀετιιηΙἱ_ ·
Η
Η:€κιι€114.€αμ9.
φιἱάετὶα νοβἱε-:ιπἰἀεατ.£ι£υἰοπωπω
(πιίιά»ιΜέ ς/¦μυσσιοαΜ παποσκο,πυ#ΜΜςπωλ,
ΥΔΙοιμιἰτιι:#$.Αι°τιΒυοΕΙὶὸ.κυα
ι
ίπμφω, ευ: α!Μ,, [Μ ρωπί: σίωίπ α_|23εωεΜ2ίσ β: . Μ: Μακ ν::τὰ

ΜΩτὶ.Β.ΒΦἐ€-ΜΗ£Ἑ‹::ο 86οϋτα;Μαπ10Ι©ΚΗφίΟΚτω9ιτοΠ.ᾶ©©ἱἀἔ_τ.-.
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34.1 ι

' Παπά. Μιπι εεττε ρετρτατα, ρετπιιε ιιιειιπτια ετιτ πειτε τιιΓριιτατιια,
εκ εμε. τιιιειιτιεπτιαε α πιει: τπεπτε τεπεπταε ιρετο : εμὸ επιτπ ρτοπι
ρτιΕιε ιπ εοτροτιε οειιΙοε ιπειιττιτ Με, εὸ εεΙετιιιε Στ τπεπτιε αειε Γε
τπωπεπιπω πατατα: Ι..ιιεεττιπιιιρρε οπιπεε ιπτιιεττιιιτ ; με αιι
τειπ ίιτ πι:: ,Βτειιιδε ειτειιτπίετιρτ& τμτιπαττι εΧρΙιεατιοπε άετιπιτε,
αάεὸ ορετοιιιτπείτ , ντ πετπιπεττι , τμι ως πιιιιι ίαειατ, αάΙιιιε ιπ

ιιεπετιτπ .
πω. Ντα τα ρτο τιιτ'ι ιποτιείτιέὶ τιικετιε , ΠαπτιιιΙε , ρατεε εειμε
ιπτετ ποε Γιιπτιτε . Απ ε<5ο παπι: νιιιαπι , απ ίαΧ αεεεπία Ιιιεεατ, παι
Ιιτε τιιιΒιτο: [επ π εμιε ει: τπε τμ:ετατ , εμιτι τιετπιιτπ ίιτ νιιιετε ,

«μια Ιιιεετε , τεπι πειτε ιπιιοΙιιτατπ αρτιε νοειΒιιε ειιοΙιιετε πιε ροίΐε
πω) , ιτα ντ παμε αρίιτ πιιιτ:τ1πατπ > παμε τετιιιπτιετ. Απ τμια.
έ:: Μα· νέα: Μπα «κάτω , ντ νετΒιε ντατ ι.ατ?ταπτιι Ριττπ. Πρ. :.
Βιιιιπ.Ιπίτιτ.εαρ. τ ο. , ιπειιτο νττιιτππιιε εΧρΙιεατε αμε ειιιιιετιε είτΞ
Ιτιεπι νετὸ πω. οαρ.9.ι/τ πω· , ιπτμιτ , @παώ τρικ· πω: μια! ,βεν

·υἰταβττὲ Ικα. (πω: τριων ε!σωεττ:τωτ τνΗτωτ, πι· υιω·. Ρτορ.τετεα
ίιιίριεαΒαταΙιππαππο ' ιπτετ Ιιιεειπ , δε νιταππ , απαΙοριαε νεΙτιριιιπι
περτεπεπτιι ροΠ”ε , ει: τμο αΙτετιιττιιιε ιιατιιτατπ νεπειτειππτ, αειεὸ νι:
οι ιπαπιτείτο. αΙιτμἐὶ Ι.ιιειε ΒιειιΙτατε νιτιε ποτιο ιπποτείεετετ, αττμε
πωπω εΧ 2.ιιφα νιταε ρτορτιετατε Με πατιιταιπ απεπιιετετπιιτ .
Ορεπτατιιποάιιτπ επιιπ νιε τρπ νιτιεπτιι , αυτ αιιτιιεπτιι , νιταΙιε πιπ
εὶεπι πι, & ντ δειιοΙαε Ιοεμιιπτιιτ , πι νιτα ιπ Αετιι Ρτιτττο , δε ιτι

ποιπιπε ρετίειιετατ , ετιαττι Η απιπιιιε επτα ειττετπέι νιίιοπε τ :πιτ αιι
τιιτιοπε ριιΙΓετιιτ , πω: ιιιπτ ναι ι-π Αθττι 5εειιπάο: ιτει ρατιτετ νιε
τρία Ιιιεεπτιι ιπρεπττα είτε παμε ιπίὶτα ιεπιειιΙιε , ποπ ίεταπιεπ ρτο-·
πιτ , πια εοτροτιε εοτπραδεε αεεεπίιοπε τιιίιοΙιιιιτιιτ . @θα απιπια
Πει , δ: μαπα ( Με νιτα εοτπτπππιτετ ττιΒιιιτιι.ι: ) νιταιετπ ίαειιΙτα

τειπεΧετεεπτιο επ εοπιραταπτ , τα ιΙΙιε ιπιρίο νιιιεπάι εκοτόιο Να»
επτα ποπ περιιιτ·, πεπιιε επιτπ ίτιτριΒιιτ,ειιιπ ρτιπιιιπι πετττιιπαπτ ,ι
ε!εΒιτα εΡτ από τι·ιιπει αΙτιτιιιτιο, :με τατποτιιτπ εκριιεατισ, αυτ πιτ

&πιιπιίτιετ:ιίπάιταε, πεεμε·αιιιτπα1ι , παπι αό.ιιιιε ιππιατετπο ντετ0
εοπεΙππιτιιι· , άεπιτε ίππτ ποτιτια=: , @μια ροττπτοπιιιπ ρετ ίεπίιι.ε πο
πιιιτιτ. επ πποεμε τ8πεεωι ,π αιιτ ιπ ίιΙιειενεπιε Ιατιταπτεε , :πιτ
εκ ττιιίι:ιε τ:οτροι·ιριιε , ίιιι› $ριτιτιιιι-τπίειι ειετιιιπα.Ιιτιιιοτιιπι ιρεειε ,
επιιέτι·πιιΠατπ ντιπ ρατι εεπίεπτιι ίιιπτ , ετιαπιίι πιιτιιτπε Ιιιεεατιτ :·

μια επιττι τα ποτροτιιττι εοαεπιεπτατιοπειτιρτιπιὸ. άρει· τε Επετιπτ α
Νατιιτέὶ ιπίτιτιιτι , ποπ-επ ιιε περιτιιε ίιιιδοτ, εμεπι[οιπ.ιτιορτιπεπτ.,
ειιτπεκειιτιπιιτιιτ ε 511ιεε , αυταΜετε ,_ αυτ; αυτι ειταταείειτ του

ριιε ,'

.3%Σ_. ., > - > -

ΒΜ):ατίω ΡαοαΜίρια·

'

ΡΒ, ρωιωωιίςεπτυιπ_ Εοι:τ:ιΙΤε; €τω.πι;Ιακ1ΡΓ:ι (εγιΒτατ , εΒιεττκιά..
Φοάμω Μπακ ἱΡ(ιιτ:ι_Γε φοιι;τ._ νετϋιτι ειπε1οειεειίΙιε ρ:ιτιιπι πιἰΙιΞ

@Μέ Ριά”ετιιη:,χε τἔῇὲι1ΙιιεΞ;_ἱΡΠι1ε ΜΜΜ :Μ'ίωεεειτ ,ρ1ιιαπι Βτ€ιιὶτετδ
ά :Πα Οιιιτἔ, εμε' € 1πἱτἱοτι€ εΧΡ:ἰιἙιιιω ._
'
Μαιιτ._ Η εειιΜεττι, νο οιιηι_Οιε:τοπε 1οφωτ,. Μ Ρ7ἱπσΪρΪ0/Ϊ2
ή Μ υπιπί&ι;.η :ίώπω:ιοπιύωτ φυτ2επ σκάι: , οι , 4αξκίβ2 Μιά) έα

¦μοκίώα2ε2ω· , εκρἰαπε:α›· , πσ·υα8α,·ί ό· "Μπε- ς·ο8α:ιικ 0:·α:ιΪο 3.

;_ ἡ", φαί ἰπ:ε_,· β2ίφπ_[επίπ:, πω: Μινι: :β ί!!ιωζ έα 4ιιαα!;μπλ
ι)::ε(!ίδευρ:_ ιιοι1 τειττιειι εεειιτατἑὶ ΗΜ άεθκιΜοικτ οριιε εΠ, ειιια:Βελ
πας άαΙ;ιτειτιιτ λ δε ΡτοΡτἰ`ετετε ε1ιιειά:ιτιι ,_ αυτ Μακη εοττιπιιιιιἰιιπι

ξτεεΙυεητΚΐ, εκ ςιιἰΒιιε, ρτοΡτὶιιπι ςυὶά Μ, 61ικε:ιτ: Μ ΓεὶΠεετ

@ἰἴΡιιτει;ἰοποἱΡίἔ ΓεεΡὲ ἰτιςιιΜτιιη ίτιιίὶτει @απο ὸἱἴμιτετἰο ΜΠΕ
τμεχετιιτ ό: εΞιιε πώ καυτά , ευἰιιε ρκορτἰιι νἰε δ: ροτείΙ::ιε Μπα
@τη ὸἱΙικΞὶὸἔ Ρτοροἰἰω , ε1τςιι€ ὸ€Ητ1ἰτἱ_οΠ€:- εκΡΙἰεατ:ι . 5:ιτΞε @τα
ἱιιετἰ; ,_ θ`,9ι1ςωπι ν€τΒο ίιιΒἱεᾶ:ι ίἱτ ποτἰο , άπο: ὸἰἴΡιιτεπτεε σοπ

ηειιἰ:ιτ :_ ΝοΒἰε νοτὸ πε Με @Μοτο τιεο6ίΪατἰιιττι εΙΕ;_ ειιιώτο. ειιἰιιι
Ιμε_ἰε νοεειΒιιΙο , ἱἀαποττιπεε Π:ιτΙαι ὶιιτεΙΙὶἔἰιτιυε;_ ίεό. Π:1ιήε να·
βιιτη Εως :4.Ιϋε νοεἱΒυεἱιιταΡεεωτἰνοΙικτἰτ , :κι :πάση Ποτἱο-ἱπ

ΕπειιΙοι:υπι :ιειἰωὶε £οι1Πεοπτ1ά:1 Μ, ἴυΒἀιιΒἰτο. (δι.:ιΡτορτετ ίο
Ιξεἱ;οε Με ΜΚ ποπ φωτα, παμε ειοεί , φώτο εΧςιιἱίὶτ& άεδ

πιἱτἰοπε ιιιιἱἀ_ Π: Με , ὶιι Ιιυἰιιε ώΙΐατατίοτύε ρτἰικἱρἰο οΧΡ:Ξ-.
π1:1π1ιιε. `

Βατιά. Μισό άυΒψω, @ΜΜΜ ρι·.εΠαπτΜτω. :εε Πτ, :ιὸεὸ·ντ·
:1ΕΜΙοηεΙζΒ. όσωιιπάο ._ 5αΡὶ€τιτεε ιἰὶᾶιιπι α·πιίαιτιιτ, έ» ή “Ω
ματι._·το` ›ΐμμουιΚό·τα·τον δ'4.ις ές» , έ» δ? κτ; Φαϊ” »Ϊ ·τοδ φωπο`ς φύσήις. _

@ι :επρεπε Μ 5 9αυἐΗῖἰοπΧἔ° οωπίπωρίπαρ.% _ @ϊ σ/Χ::δα: , ίπ οπί
πιο·β @περι Μάι πα2ιαα_: Να1ιιο :Μπα ἰπ_ςοὲροίςετιιΗ ΙιιοΞε πει
τιιώ ίμαιωεε8: ἀεΙεὁΙατὶο αηἐφιιττιΔεΙὶπἰτ ,_ τιυἰιω_ίἰτ_ἰι1 ἱΠἐὶ ειἴρἰ·
εὶ€Ωἀἐ `οεμ1φτμπ1_ν.ο!ι.ιρτεε :Ϊ ἰάεὸ , _ ειιιἰά Με Πε ,__ ειιτἰοεἐ Με] Μή

πω ,. Ατἱίὶοτ€Ιεε τατα<:·ώρία ν!>Ιόσν1άσπ61 £ωιΙαιτο Δ11ΐωε, Πω _
νβάε;μωτηηΙΒιιε .Β›Ιερὲ`ΓατἱεΥἴ€ε,ἰΙΪε_ @εαπ ρὶείἰτιἰςπε τείρῇεἰεπεἱο εστ
Εοβδ )_;ϊ1μεε ΡθΕΓΡἰ£!ω ὸἰ€μΠῖ!ΙΙ ;_,Φδς δέ ἰς4π ί πού . του έ'υε'ρμ-ια σοῦ

δωιφφοδέμ Ε <δηιφβισε'; Ά εΙτ ΗΒ. 2 ,_άο_ειμίωα_ςςκε6%Ι)Ι:ιρΒευιιπι νετὸ

ὲἰκεωὶ1ΙιιεΜ,ςιιοὸἴιιΒαΓρεΜπι·ηυἰὸειπ.εαῶτ~ ,, πο1Μ:Μι€τκ ω·
ιιιπάυπι Γο; Ϊ€ᾶ[ρτοΒτ€τ·:ιΙἱεηιιττι·_ ε6Ιοτςπι ,_ δ; είλλέάριοιι χώμα :_
ϊβί11€ίεέο , _ φι:Μή ε.ρτΗμτετρτεεεε ηοπουΙΙΙ ΙιυπωιΖίΜΜεοΜεα›υ
ΜτεΠἱ8ἱ_ν_οΙυε:ιιπτ-ἱΡἴιιω 1ιιπιέιι·, γ εμπι :αποφ Μ Α`τὶίὶοτοΙεε οοΙο-.

Μη ὁ.. Ιππυζικι· άΗΕ:18ματ :- Εετἰπά€:_ ςηἰπι Μα δ κ Η _ ΡΙιὶΙἔἔΙιιιε,

·Α

'›

Ετ ιω- &τιί:·ξ |

__

ἔ4ς ·

Θ1ΜΙΓετ , Π:ιΡΗατευξη Με ω ,_ φτω τα εΓΡε&άΒΠε'ΡΙσρτ6ϊ Πισω;
]ιτττιττι νετὸ , ηιτοβτἱτίἰιιἰτ
ἱζἰΦΜἰ , @κά ©2φύπειωη]) δ
τίΐτἰεΙ, τρττηυοά ΒΞ;τρΜπιτιτι-τσηΠττψτατΌιερβ:$πιτπι:-, =Ιιστέίττ

αιΓΡε&ειΒψ]ΡτοΡτετ 1ιιιηττι. (Βατὶεἱἱτμοτιᾶἰ-τεϊτἰοἀσΠεἔ ε1›6ΙτΞι'Ρ11τ.
ΔΙ‹›[0Ι:Ιπἱ βιιρἱττιτἱἐ . δω Ιπτετρττττε ΜιίΤοε ΈατΞτιπιιιεί ?& Μια: ντι·
Ι›ο ,' @κι Ρτώπαεσπ €ΠεΞπιιιε , .Μπεζ ίι1Μεττ.·ι ίἰττιοτιο , φωτ? τω

μή: 2Ιψ;Ε ψτΈΙπω π” ἰωμἰ£:, 2·ϊψηϋπτειψατ?Φ· Μάο; “ϋι=
4°στάσίαϊπη πεεμιτ ττιἰττη.Μ γντάττικτ €Ιΐς ΠιερΙιετιτ Μαιοξ (μιὰ Βἱ:ι=
ΡΙι:.ικιωτι ώ ; απο νἰάτητὶὶ ηι1ιρρτ ΐ:ι2:ιι!τάτει:οπττττιιτ ω 3 ςιιοδ
:ιΡρ:ιτετ , δ: :ιίΡἱοἰτι11·; Μτ:Μο ττετοΓρτιτττιε δε ΡτϊἴρκιιιιῶἱΙΙιιἄ τίΠ τ,
τι·ειτιε φ1οά, 8τρετ τιμοτ1ν16ετ1 πωπω ρ.οττιτ. @τα ειιιττω Ρετ

-:ιττεττυνο!ειιιττε ειι1ιέι1Ι:1ε , τω· :τηιι:ιττι Μτ:ττιττε Ματ , με: ττττωτ.τ τ
πιο νἰττει -, ηιιἰά Ω: Ιιστιιὶιιἰὸυεὶπ ρτοΧἰπιἑ Ρωτττ ει€ο.τιιτ , °ρτοΐρἱ=
τω: ν:4.Ιταιτιιιε ; τοτιττενετὸΜοε Ι8.τεαπτδε Ποσα) “τ1υ:ίδρεύο Μ»

'ττιπϋτμιι· , δείιιΒ ττεπἰΒἱῇ ἰοτἰε τοΠοοιιτεετηττετε, δ: τη$τΙιά Πι τοϋ
ταἶὶ πώ τΙιείειιιή , ντιο ντττ›ο , απτο Ματ ςιΜτω εστρστο. ΡττΓΡΒ
τω. Ποτ , Με @τεστ ορ:ιτ:ει-, που ἴατὶετΧΡΙἱεατἱ Ροίἱτ τ3ΜΗΜο, οἰΪἰ

·ττ1:τω,ςιω τετὶοτι€Ιι1Χ ρτομ8ετατ1τιτιστείτετ. ΙΙΙ1ιάτατιιιτι ετ ω.

Μιττ2ι'Πτ, 1ιιτΞετατὶο1ιτπι, ςιι£ιπιιιἱε Ρετ ίτ: εΓρτ6τεΒΜΕτ -, Ραΐο
ττιωττι δ: Ρτοκίπιἐ αδ νἱὸτιιἄἰ ίε.2:υΙτάτται ποπ °ιτίτττί δ ρε1·ΓΡΞειιιιττι

νει·ο , τιιιε'ὶ Ρτίρἰοιιιιτα είδ, ὲιίΡ€δτιιἰ-ττ[ροτιἀετε : Ματ Φ: ίοΙιτε Αμπ
πιο ΟΙειιιτΙτατιιιε εττὶιιἰτ
.

Ότιίίιιε ηἱιΒείιιἔ, 'τεἔτιιφιτῖπιπἱἰτἰε, δτΙταιιΐτω,
_

_

-$τά γίττώε Μοτο Ιιιτἰτὶιιε κάμω νειάἱε.

' , °ΟοΜιι1ιι€τΝατιωι 1161, Εκ ωττω;ττττττ,

-ΑᾶττιἰΙῖττΙατ στ:ιτΙοε τ ηιιὸ "νττ:ιτ ίτε τειΙο1· .
Μιιιιτ. Ἀπττοττιώο. ἶτατιιτι·τ ορσττττ, νττιιω [ια Νειτιιτει @ποτέ
ι!υ.ιπ Ιἱτ , :κι νετὸ ἰῇε -, :μια παταω: @σύ ;ιτττὶ!›υυιιτιιτ , & Μι Βάιο

Ιἰε ΑεεΙἀειιτὶιι μιΠίπι «Βοιωτια τ σ.ιπιιιπιττειικΙα Μ.. Ετ ςιιἱ‹;Ι‹τω
Ριάτικιπι ὶΙΙιιιπ Ιιιτ:επι( δΙτ ςιι:Ποεμιττιε 5.ΒειίἰΙἰυε Ηοιτι.:..Μ·Ηεκ:ιΈ·ιτι.
ω ΡτἰΜα @ή πω: ΜτΙ: παΜΜΜ παω, ρειιεἱίςιιοξἱτιττιὶεᾶἰε
πάτΠτ , .άϋπαπ28η1 οπικέ τα· μπα ἰΖΖω/ἔτώα:φ· ; ῖωω) τωΜασα

ίππίααιω/ϋί μι· σωπἰσ-Μτω Ιπιθεύα: )κοι·Ριιε ςιιοόά:τω ἴιιὶίΐο,
τιιιοά δε πατατα ΗΜ , 8ε αΕτ1τοπιιτΜεττετιιτ τ £ρΙτιπάοττω κώμα:

τμιεις κ: τπιἱτττη; , ρ1ιιτὶττιἰ 5αττοτιιιτι ΗΒτω·ιππ Φωτοτρττττε ορἰιιαπ
τιιι·,τι τητα: Με ΒΜοΞ ἰωΡττἱ;ίοπτια, Ρία: Με , @τα :ιρετττ:ίιπάί

απ; και;; , »τα τάοατ-$. ΜΜΙοςυίτιιτ ,ἐωρταἰωΙεωρμτιΜια
σΜΙ;
.ο
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-

εκατ; ,κοκ ιιαίαι α." πα2ια·α , ααα Με αίαί!ραβιαιααααα ,ααα
σίαατίο εοπααιἰπί εἰ, ό· εαεο8ἰ:αι·ε, μοβ οα(εέϊε:_/αααία: . Ρώτ
ου:ιιιι νετὸ Βέτο. Με τειιετοτειε , εμε ωρα ί:ιτ:ιειιι @τι εισ.ιιτ , τυο

ουΙΙιτ , δε ὲι Πιυιιιο οριΗετ ΙειυτΙ:ιτ:ι τά , ουοτι εΙΤετοοιιυ, ειιυιίτι τ&
ε τειιοΒτιε, Μ. ντ ΙυΧ ουτε ειρροΙΙειτοτυτ,τοιιευτα Νοκ, δε σε νττιΪ

ουε Βια νιιυε οοιιιΡοιιττετυτ, [τα στα Ζακ/ααα _ῇ›Ιεπιἰοι·εω τα
]90“Ω"#θ , /ταιαι·αι·/αυπ ε·οατι·αατατε ,ιααατρ·σ ωεπ_/αι·θ Βι.·οιίε.
απ», ιυιετει ειυίδειτι 5.Ποδτοτιεττ·ιιτοιιτιωτι, δυο συ κι τιιοΙτιιι

νιιιιιτι οοιιιρει6τέι , ουκ ττττυουεἰ 8Ιοοι ρειττετιι :ιΙττ:τειιιι ιΠυίττειτοτ ,
υΙτει·ειτιι τοιιτοτίε οΜυέτειιιι τοΙιτιουοτε:τ , δεοεττέι Ιε8ε ιιι @αυτο Με
ιιτιιιιοιΙΙο τιιάυο , ποτὲ Έοτιιιειτυιτι 5οΙοιιι,ττὸ ττάιττιε , νιιτΙο υιο

τυιιι ιιιο!ιοειυετο.τ, διοιιιιετιίυτ:ιιιι οοιιίτιτυοιετ. Οξυ ρτοίτότὸ πιο

τω, ίἰυε εἰτευἰτυε τυοτιτ, ίἱυο !υειε Ροι·ττέτιο δε ίυΒιιιτιο σουπε
δτιο , πιυΙτο ΡτοοειοἱΙἱυε ττιΒυιτυτ οοτροτι Ρετ ειδιουι εαυτο, ουιὶιιι

9 υειΙιτιιτι
Όπου. . Πε ρτιιιιεειΙΙιυε Ιυειε ιισ.τυι·τΈ εοτροιτ:'ὶ ΡΙυτιιτιοι·υιιι τ·
οριιιιο οοιιἴειιτἰειιε , ουιουε πιο Ειττ:οτ ιιάτιαιτ:ττ : ουιιι τοπιο που
πιο ιιιοοιιΓυΙτέι τοπιοι·ιτ:ιτο ειυότυιιι ρυτ:ιτειτι , Η Ιυετιιι ΗΙειιι Ιειιειτι

$υιιτε ιιιΕτιτιεικιιιτουυιιδοουιάεπι ιιωεω άι υτειότειιουε ΑΙερΙι,ντιυ,
Βείε,νιιιυε ρυτιότι ιιιαιιιιε Μετα ντιυ ειρροίἰτι αυτ ἰυιροίἱτι διίετιιυι
τιτ·,οΧΡτίτιιιτυτ ντ,ΓειΠτετ Ιειιιε,δε θέ Μετα Ιυιτ,ντ σ:1υιδειειι Ηο
Βτυιτεε Ιιιισυ:ε Ρτ·τιτι ιιοτἐὶτυιιτ; εδώ ίοττ:ιίΤε νττυπιουττ Ι)ιυιιιυε
5αιρτοτ ΙΐΒιιιίιεειυιτ. ίζειτθειάίτιρυΙ:ιτοι ειτ:τ:τάοιετ 5.ρ:τίαιιυε δ.

(ΣτεεέοιιιΝει:Ξειιιτιιι ίπποι , ουι διεΙοεο τ. Πο ιιιτεττοεο.ιιτειιι ει»
τιυειτ, 6'ιφιαια.τ ε:: π· τω" αι· σπα Ιεπί: : Να] παπι αυτ» ία
&"Ρ2ιαθ !εςἰαια:,αιωεἰ αιί.»:ετία Πεα:,Ρία: ἰ8αἰ::δε ττέιοιιδοτι0αιαία
αααα·ίαιθ ςβεαστ ειδ πατατα ιΖαί.τ,αιαεπα πο· ευΜ/!ετε,ό· ία:ίται·ε Μ
α·εα:ίοαε εει·ι|·α . @απα2αΡ7εω Ρει·απότί:,εα· το ευαει;ρίΙαα· :Ρόι ;

ό· ειναι "Με ε ακί Ωστε τί Μα. τα (9·ίί αίτου!!ί1.τεααιωί|ίπα
εοπίοίσίται· ,τα ίσωαε.τ ακί: ία αυτα τα· έκ αι·θ/υπευ·ί απατα:

μα· αέωί.ΒαΜι2πτΜ. Ντακ ία πατατα, β ό· :αουτ / απατα
α8ατι2ια· ίαααετ , αρχισα ίεαί.τ ταϊ!ίσαετ αεἰ απατα” /:αί!ίταα'ί- -

:και & πααίωα εο||ικοπε.τ παπά: ίαιραώτατα ςβσετε]α!8αι·α ευα

|αεααπαι: . Οωπία "τα @τα »ααα [εαπ , τ:: ααα» Ηπα: Π
Ι: ε·Ιααε.τ "Με σαἰοπυα 8άαα.τ . Ετ Ροίτ ριιυτ:σ.ίτε:ι·υπιιιιτοτιο
;.μιιιτι, ?δίκαιοι αυτα» Βεατ. , Για: ἰ8αἰ.τ,ττ:ἴροιιὸττ , Μο|ε:
Μαι» , ό· τω» Βετο ῆ Πα: Μ:: , δι· _/αδιι'α ώ @αν ;

αιαε!έσε: Ι8αί.τ πατατα . Ναι: :ααα _|α!απασασαο έ: @Με ά ,
απ:

(

ΑΜ· @αν @πάτα

το 34,5

; Ή ή, πιά @Μ πω, Μ! ό· [πρωτο Με ροτάστοτ ω;;; πρ
βΜοπιιιτ , :πρωτο εἰ , με αρκά πο: ώ . Ε:: ηιιιΒιιευιάοοπτ νο

]τα ςΙπΡΙο:ι Ιεπιπ-.εοπιιε ειοποίοοτο,πΙτοτπιπ τοτττο, π1τοτιιπι @πατ
_πποοο8πειτιιτπ.τ
- Φωτ!. Ρ:ιιιοπτ: Μο ἱῇε,_- ;«μια
τ
άοτ: Ιοπιε
. Ιοοο οΙιΓΡιιτειπποε
.
άίκἰπτπε;
ο
-ΞΒπἱΓο-τοπἰπι απο: οοεπ:τ.το Βταιιτττιτοπι ττψποΒεπιπε,ςτιπτ νττετιιο δτιτ
Μπιε ατομο $πΙρππτιππε οοπποπιτ ; δριτιττΒιιε , . Παω Γιιπτ οο8πο.τι

τ5κ1οτ,ΞΒιιε, Μπακ οοποοὸὶροτοτιτ; φιππάοςιιιάοπτ ποπ ποτὲ ριτ

άπτοΓΤο1·οπτοτπ ΡΙιιτἰπιπεὶΙΙΓιιε ρτἰιπαΙιιοὶε ραττΓοι.ιΙειε @Με πατα: ,
:πιτ οτἱπτττ :ηπα , ἰτππιἰΓὶ:ιε . Νοπιιο οπιπἑπο ρτσετοττπτὶπποτττ ηιιἱε

ὸἰποτἰτ, πποπτο.ότποάπιπ τοΙΙΙιε ειΒγΓΓο τιςποττ.ιτπ μπω οιτοιτττιΓιπΞι
τοπ οΙοί-πόο -αρροιτιπο :Μπα οοπτ;τοοπτιε τηιιιε-τπ τπατὶπ, ντ το.πτοπ

ΡΙιιτἰτπιιιπ αιμα Γο Ιπ απο νιΓοοττι ιπΠπποποτ·ιτ , ο5αΓττιιο ρε.τττοιιΙπε
οοριιΙειιιοτΙτ, φωτο διδ.Ροττοφ1Π.2.€πρ.3.ιπ ;: οΗοττιιτ των ό:

η“2 , ώ· μι· σπασω ωτώβσπ.τ πατώ ΙΜ; διττιτἰὶέοτ πιιππιπο ίπ.

ιξτιιιπ , ντ παταω οπο ροτἱΠἱτππ ςυτότοπι Μ:: οοποπτοπτ:$τιι Γιιοτὶτ ἱπ
5οΙοτπ δ: ἰπ οοετοτ:ι Γγάοτο,ππιο Ιιιτπἱπο ποπ ππιτπυ.οο ΕπΙοοπτ, (μοβ
ΓΡΙοπο!Μα πιιοάτιπι οοοΙοτυπι τπ:4ττ:ι , ΡΙιιτἰπια πιατα: τοΙἱπιυο Επο
τἰπτΙιιοἱερπττἰοπΙπ: ροτ νπτιιοτΓιιπτ Μπιτ: ἰπΓἱτπιιτπ οτΒοττι ὸἐΓροττἱ

οπο. ΝὶΜΙ νοτὸ ΓοΙΜί ντοΙοο, παω πΓΓοττί ΡοΠὶτ :ή πο!ίττιιοπά:ιτπ
Ιιτοοεπ ὶΙ?πιπ ρτἰτπεευππι ρτοτΓιτε ποτποεοποπιπ , πάοὸ νο πιο:: εομιειτπ
.ρτοκἱπτὲΙαττιΒοΒειτ ο οτιιΓάοτπ [Με παταω: οίΓοτ οιιτπ ώ , :μια Οο
Ιο Γἱπἰτὶτπο. τπ:ικΕπτο άΓΓΙ:αΒατ έκ τοττε'ὶ . @Μ οπππ-ἱποι·οὸἰΒἰΙο απο αϋ

:ίιιτττπτπ , Η Γαβ οοττοτπ ἐοποτορΙ·ιιτοε1ποτεΓροοἰοεοοτπΡτοποπἀππ>
πατώ ρτττπέ τοτιιτπ ιποΙΜοπο εποε. νπἱιιοτύ οοπττιιτπ ρτσ Μετά ου.
τιππ τυπικά οοΠοοπτσε , σ.τπποάΙΡττπ&ο & οτσΗπειτο οϋΓροΠτοε 2 ἱπ
Μτποπ ΓοἰΙΞοοτ ΓιιοοπτΙιικ , νε ρπττἱπτ εοπΒΙοϋατοοπτ ἰπ τω πέτα ντ
ττΒιιε. δ: ρτορτΓεωττϋπε ὸὶποτΓο. , θα· πω Ππτοοττὶε ἱπ·ίἱπ:ιΙοσἰε, θ

.πο ποπ το , Ιος! νροπΒιιΙο οττ:ιπττο , τω· τοπτροτει·πάοιε ω ἐπίἱπτο πω:
ω!πο-οοτυπι, @με οττππτιιτ 8ώπιοτοιιπτ, νεοεπωτττπω-· ; ρ:τττττπ
να πΓροόὶπΒἰΙἰΒιιεοοτροτὶΒιιε ὶτπππΓοοτοπτπτ, Πιιο πο! 'τοροτοιιτἰοπτ
ποοοκτττπΓοοπεττπιπτίΓοε 11Π©1123111€Γ5 τπώοε, Γἱπο το τρΓοτιιτπ εαπ
Ρ0τιιτπ εοποἰππὶτατοιπ δ: άοοιιε : '8.άο0φ1810€Γ5·άτθπττ1ά ΜΗ! οθ
βάτ τπιιΙττρΙοτι πειτιιτε άτϊΕτπΠΙε τ. τω . Η άΓΓΐοϊιιτέ - οοτρττωΜ πω
ςιιοτ11ΜεοΜΡ:18€, ὶπίἰτο Νώε ρπττἑοπΙπτὶπ ΙΓΒοτ·:ειτοτπ νΜοατ:ιε
οιιτο!οπε ,,ποπ οοπτὶτιπὸ οπτΜπιππόπτπο& ο” Νερο :τά Γγάοτοεπι

.τοοιοποπτοοπτοπΔοτο , Γο‹ὶ ντιπςιιεςπο Ξι τοΙΙπτο αυτο-θώκο άο
.πω ἰπτοτιιειΗο (πωπω ΓιιΜὶΙὶοτ , Μ απο το αΓεοττΓιι τοΡοΠα
·υτ

Ζ

ω:

946?

0ώΞνωτ2νι ωοάι·σιικα·

τωι;ειιτ:τιιπεο ἱιπριιΙΓιι , ιιιιτοιιιιιι ιιαΙιτιιε εαρτιιιαιτι: πετιιιεαπε·, Μ;

πιιε_ιιιτι<ὅαπτ·ι
·
'
.
Με:
ρ ;
Βιιτιε!; εοεειιπι ρΙαπεεΠε; οροττεπε, εμι Βιιεετπ·αΙιτιιιιιιπ πιεσ
οι: ιιοΓριτ:ιτι ρετπε8αιιετΙε . (ζιαπιιιιοεπιιιι·Ατιιτοτειεε Πρ. ι·.‹ιε Απι
ιπα·εεκ.7ι.οιπετιε, Νυπ-σωπώ.·αππω ιιιπΐύιΙίο· οι· Ιωπικε- [Με ,.

_[εά[ιΙ:Μπιιτιἰπβιιἰπ/ῇααρτορκι`τιετυποι· : τωτἰα»ι πω». οι @αίτια
μα”, κοπιιιίωικε·,_Μ τεπώπί: πισω κάτω: /ειι_[τι»ι· , τι: μια
@μια πιέΜΙαπ Φ·ε!παπιία Ιππτυπιππω σταση· _/ιω:· Με· απο; και
Μία) πωπω” σπιτικο ιιφιισ.-ρά·ίπω , Φ&ιωυπω.σ ,,(9··οι·τι|ί Ή

ΐά_ιιτώίπε Μενου. αἰἰε:ιιτι~ρ·ορπιῖ‹: ω” ο πω. εαττιετι ποιτροτείτ
ιιεετιι εΙιεεατιι ,_-εμαειιιτεπεΒτιε, Με επ, ιπ Ιοεο πιιΙΙέι.” αΙιἔ Ιιι-.

εε-ρεεξιιίο ,_ νιτιετιιι·,, ειτο, ΙιιιιιΙΙατεεπιιια Πε δε. ιιιιΒετ:ιΙΙ:ι ; Με

τιιιιιε_π_ειτ7,ἱ ιμαι.ιιι οειιιοειπειιτι·ιταΙιειιέἰττιιιιοι·ε μα· ποπ ιιιιιιιιεοε ; .
ειιιαπειιιιιιιι:ατι` νιτιεπόιιιτι ρτορτιιιιτι νιιιιιίειιιιιίεμε εοΙοτειιιοριια

ο Ετ ειτττιΜαΐΙιιεε ιιιιιιιιιτιοπιεοτροιτιιπι ίιιρετιιαιεπι αιιὶειετιτε; _ νε
εοπτιπειειιΒιιιεειπετιιιε ριιττιάιε , πιιοτιιιιιεοίοτεττι ποιίτιι ιπ απο
Βτιε ποτι-νιάεπιιιε·, @πιω ιιιοειτι-, εοπττανετίι πιτ άιιιτιιέζιιιεε:

ιιοτιιιιι εοΙοτειιι νιτιετιιιιε, ποιταιιτετιιιιιεετιι .ι ει πιιιε ιιιιεειιιιι ·εταβ
ιιιιίειιΙο πιο εοπτειιτιιττι· ( ίεά·Γριιΐο ιιιιιιιιτιε) ιιάίοειιιτι ειιριιεαιιε-,
πιτ* τιιτιι νειι ειιιεπειίιε εαΙείαότιιττι:ιιτέτε εοιπρΙιεαιιετιτ , _ετιατιι ροίτ 1

νιιαιιι αιιετιιτεταττι ποτατιι ιπ οιιίειιτο. εοπεΙαιιιιιιΙΙιιτι ειιρΙιεετ, αιιετ

0Ωπιιιεεε·,.. ίειιιτιΠατιιπιεοριοιιιιιι ιτιιιΙτιειιειιπειτι ετιιιειιτε νιειειιιτ ·. .
@ιο ιιοιιιιιιιιιο ειιρετιιιιειιτο εκειτοειι.ε ιρίε αΙιπιιτιπάτι οιιΒιτιιιιι ιειι:
τιι5 4,: ματ-πωπω εατιιτίεΙαπι τιετι·αετο τιιοτειοε, ίιατιιιιίιιιιιιειιιαι .·
πιαπιεπανειιεττιεπειιιε πιαπιιρετιι·ιειιι,& ττιο‹ιὸ εμιτιεττι πιιΠιε , πιο- -

ιιὸ ριιιιειιΙιε ιπο‹ιὸ ριιιτιιιιιι_ίειπτι11ιιιιαπιιεαπτεε νιάι.5ι νετὸ 5ετιιιιιε ,
ΤιιΠιιπαάιιιιε,ρπετ. ( νε.τετιι:Ηιίτοτι οτιιτπει:Ιερεττιιτιοτιιιπ ίετιρτιε .

ΦείΒιταπενειΒιε ΒιοπγπϋΗαιιεαιιια ειιιο.α,Απειπ.Βοπι.εκροπαπι)
πω:αΙιΉεπέα,αιτειιωστιάι2ω:ἰπυ·ε£ισ :ΙιΜΜπωηΉιβει, Μπισ- πρσ:·ψιτορρυ·φατ-, _/ΜΜα._ θ εσρι:ετ)/ιά.τ:εωίσαι: :_ π:: [Με το

Μπισίω ετ02τ42]24Μ2 εοΙΙτα·ευ·ε·. πιά/τ, φάω &πιπτυ·σ αυτοπεπ

28.· Μο·ιΉπι·επιτ: φαι χω» ,_βπωωσ·άωα! πω: [ινππιιἐῇηβ επα
υιισι`πιτΕτ; ιιειι€ωτο.ιιιι .Οιιττπειιτιιπι·. Οι:πιπιε , τι: οπο @ΜΜΜ πι). .

8:τιςμτει·ιιιιι _Υατιετ. εειρ.Β. Κύριε , _ ρεταπποετιεπεειτπρεερετποε .
ΦΜΒΒ ο ιεπιπετατιπιπιιωτι ( αιιι·ΙεπεποπιιιριιεαπτΩαριπππιι ·

ιιιιοπετριιτ: τεειικετετ· , . τσουπ _ ι€πιπε εειριιιια ετιιπιρετειιτ :. Ετ:
πιτωιπιειιιιιιιΡω 5ετιιιρετιιπτειιετε. τ 74,τιΡιιιι. , 4, Μπι :πω π..

Μειτεπειιτιερεέτετεειιτ , , ι@επινοπιετε··νΜεοατιιτ : Εε ριιει1:Ειιιβ
Χ

.α

Β: [ικά ?ΜΒ .
ι
- 347
ἰιιἴἀεἑϊι
·ε!6Βπιπ ἔ; οερἰτὲἰιιτετ
ἱ@·ςυοὸ δεΏΙιτἰβὶεπο
ΡεᾶεπὸατηἰἔΠἰεΪοἰηῖἰΙΙυΙ;
ν Παιιί:ε ΡτΞπάρξἱιιΒτηΙΗτει··κά;
”81·ς;11η
όίΠέ ειιιέϋιιί. Ἀπ·πσκι'ΙυκτἱΙΙπ·ετατΣ·ςιιςιιποΙμειπτώττά ;Ετάστε1ιι-,;3τικ
τσητσΗε1ήΠΙ ΐίδωε1π-, ματ 41ο1:ἐ··ο.ἱἐ€ι1ἱιιεεσ8ΡστὶεΡτρτττ2ιἐἱσ
Λεω 17Ι.;1τεΒιιτ ἱ8ἱττετ Με ·εὲιὸεπτιυΙια:ι°νίε1ιιετὸ ,·ι:ΙπιποκειέΓ:ι%ταΜ.

Ρετα. ·(ξ1ἰό αιιτ€π1ὶΙ1μἰιιίωοὸἰ Μπα ττκ]Βατκιαπο::2ριτε εκιζὶει1ε δὶ

1ϊετ πΒ·όεϊ Ίικε -, @Με Ξτι ΡἱΓτἰμπι·€ἔϊρἰ-ειΒιιε, -›ειιτὸΐς1ιἰι@ωἱε, ω(
7τε'°Ηἱπιἱ8
Μ515ςιιστιιιτι
“εκἱἔιιὸ
ἈΩἱωειἘὶιιτιι
δε ¦:ε›ἑἰΙἰτει·5:ιά·£€ιξπιὶζοε
·σει1Ιἰε<οσιιίρκ·ιτ:ιτΩ,
τςιισςἐὶίΤε°ποτινιβεο
ἘνοτειΒΠΙ:ιἡ.. @Με

'τικ ΑέΜΜέο!ε8 -, φα κο:ροωφωσαα ·Ισεεηιωπι· ( ντ:”@ἀειτι

ωερω Μτη5τεωιππω ) ΛϊΡ1εωστεπι€=, -Ιιτττιὶτπἱε «ΜΜΜ Μα·
·ιδειέϊτ-.

Ξ· ν ·

°

ῆ

:

- .
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› Ότω.° `Η:1Β€πίΡΗΠοΐ0ΡΉαε ;ίΠςΜά επτιιΪατ]οπξε, ΒΕ1:2π0Ί10ΐ1
ΗΕω η1ϋόσω ἰϋπιΙὶἱτιοΡἱιτίἔς-έίεἀκ1ιιφΤεΙτεπιΡΕσωτιρ6ΙΒΜεριιι1κ
τ:άΜιπέωτ
Ι.ιιτιιἱτπἰε κωεΤΙω;
, ,ηιια"Ρ°τετς;
ππωωε1αο1σπο
Το -;ι]ἱα:ςΙιφςιτὲ
· όσωιωδω.
τοτρωέ.Έ2οϋ;
δό!ίι11Πύ2:απ2:ϋτίίΡΕ·
τω: Πι τεπεΒτἱε :ν€τὸἔε›:ἱ81ι:ι-ἰΙΙ:τ ;!παϊήκ @ία ΪἴοΎεσιιίρἱσἱέιιἀΔΜ
τΧΜΒετ .

-ΜΕΕ1ιτ. Μἱτεπι, παμε ΡΜΙοϊορΒο Βει1ευόΙππι·Έπτετρτέτω τε
μ·.τέΒεω; Όἑειιΐοιιἰεε ;7 πώ ίεττιρετ ίοΙεε ;ϊκςιι€ Μετ:τ% ; νίαε επὶι1ῖι
νἰἀθτυἔἶΡΒἶἱϋΪίῇΡΒιῇ$Ι0ϊ22ὶ0Ω8 πιά νιιΙ8πτοἱΙιἴΡοῇιϋετ€ῖ1πςιι£ Τετζίιιτ2τ
:ιοὲοιιιωψᾶ2ιϊἔςψΜ άε νοοειΒαΙο εεοΒο2τιπ -κ
Ίἰςὸὲνιιἱειά
ρὶἴεὶειιΙιιε €ΧἱεΙεἔ Έκ:εύΜπε ό ΡΙιιτοετειαιειι Η ἰιι 'ντιιιιτι-ί:όέΈαπτέία
τἰέ 1ι6τά-ΒἰΙἱ-τοϋίιί!ἔεπτ. '_Ἡἑ1€ΕΕ°8`ἱΜἱ0ἐ€8 ,. κ111οε το11ιτηιιώτει· Ήτα

τἰπἔ2εςΙὶἐἶπι1ϊ8ῷ°τμΗΜτάππΊπ€τξὶιιτιτ Μπι τΙοκιϊό @Με ,ἰ τα ίαυξ
ρἰίεατοτἰΒΝ1ϋἰᾶῦτταὸετιᾶῖεέεςῖϋυεὅ» @πώ ἱΠαεἴἐἰπἀαἑιτιω,

μ.

τσιπ ἙειέεΙΒΙιτζΙτἐεἐστὶῇ Ψεεήτιἱὲιανετὸ ίμία'τειιξιωτιμΣα
-, ντὲ ω.
2τ16ο'ς!ε€εβιϊ2ιτέ#ᾶιισἔὲἐἱςτι; τω” ΔϊΜΙἱω. χ ΦιὰΜἀτΔοἀΜἱι·

1ἑτἱιωοῖω€ωωΜεάτιεπηαπωώΙαα€ρο
ετὶΒἐἐ·Ε61:ιττάε?ΉΒ..€2Η7&δ8ϋ.ΜΜο.) 1ο ` πω
ι1ττ1ϊιο&μιζιΡΡατοτ
μπω”
;
ἰπιπΙὸ & ἐρίιιπι ποάιιττιαιΜέτεω Ίού6 ῖΙΙὶἱπτπὐιιετιτ€ωΤΡΙετιάείοσ
τε Ξβ8ετΞνῇτσ£ΗΙΡσΙἱΦὶἐ νὶάετἰ:ΐιιΙἔοτειιμ Μ:: Ράιιεἰ 'τεΠέιπυτ ΡΒ
ΪςσΞΪτι 5:=ω«10ωθοει Βιπέ6τπά >ἱἔιἀἱτιιτπιΪὲίὲ ,· τοιπτέταποτάτϊ ΡΙἱπἰιιε
ΙιΒ!;;όμ29€?ε @οἱ 2ύιμέι“ $8πε2φι·π·υ:· Βαςπθ ΜιηιιἰΙΙΙ: ΜΒΜ::
›·ε1ιωταπ8>- 41195' 5εννπαπϋεωοπαωτ ς πιο” ωεώστι·5τει Μα
τωταθύές 0:14ιέ 65$Β28ΜΜΙ:Μσωπ Μξέκώτιπίπω ,' 'ἰρίε.ωἰιτι ›

Μιωει€ν$τεωιιω αέιιωεωωΚω ΜΜΒαηάυε Και· ωιωεω , ω»
<ΜηοΙο τωιτακιι ο1ϊεκιώ ΝἐτεὰιιΙαπιω ν6ΙαιιιΜπ τοΡἱ8π1,ντ Με Ρετ
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Βἐπετωτἱο Βιωάε:ίυΜ,

--

ἱπτττππΙΙο. πιἱτππτϋπιιε, νΙππι,οιια τοπικ, οπο νοΙιοΒπι·,8τωΜΜ3
τιιι·,οιππιπο νἰὸοτειπ.

,ο

·; απ. Ρτοίτᾶὸ, ντ πἰε , ΡοριιΙπτἰτοτ Ιοι:ιιτιιιι€ίτ ΑτιίτοτοΙτε ,δ
τιιιπιππι νιιΙΒιιεΙιιι:τιπ ποίοΙιιτο νοαιτ @οι , φαι οοπιιπιιπιτα.τοΕ
οπο ὸἰειιπτιιτ απο ποπ ἱπ τεπτΙπἱε, ἴωἱπΙιιπιιπο, τισ Ποπ οπιιιἰ
Με οοπίρἰοιιο. . ·ΟπιπἱΒιιε , ιποιώπι , υπ ποπ ροτιιιτ π;ποτειτο
ΡΙιιΙοϊορπιιε ίτΠιιπι οοιιΙοεἱτο. Ιιιι:ιτΙοεο ο, ντ ποπ ΓοΙἱιιπἰρἱἱ αοπ

ίρὶτιιι Η:ιπτ , νετίιπι οτι:ιπι ποπ π.οπιοάιιιτι τοιποτίε τοι·ροτιοιιε Ιπ
τοπι : π!ἰιιιι:ιιπ ιπΓροτεο.πτ , πια απτο Ετ , οιιιιπτά οριιε
Ιιποοπτ Μα , ντ νι:Ι ιπττιπρτΙΗ πο6ὶε ροτίεςιιι νεΙοειπτ ΕιιΒιοπτειπ
πωπω , αυτ Ιἱοἰίιιττἰιιοε οἰοοε οιι:ιει·ετε: ΠΙΑ τ:ιπιοπΙικιιΙει τ πο;
Μπιτ ἴπτἰε τα, ντιπ ἰΠπίὶτειτει ειρριιτοππτ ι:οτροτ:ι , ποπ οπιπἰΒιιε_

πισω ωιιπ εειάοιπ νιτιοπάε: Κ! οιιοπ το ·ιπιιι·ἰοιιε, τοττττιίοιιτ
ποδτιιιπ8ιε π.πιιπ:ιπτιοιιε ώεεπάιιτπ πι; πετ :Μπι πιο! ιποιιιττπάοε
αυτ» ίοττπ.Ιΐε ίοΙο οι!οι·σ.τιιιιιιτι ροΙππτ ,· οιιοιπαππιοπιιιπ δ: οιι.ιιοπ
ν:πσ.τἱοἰ ρετιιοίΗΒιιπτ Γττπιπ , πωπω ποπάιιιπ οι:ιιΠε ρττΓροποιειιπτ >-_

ἱπ ίιιοθ. ττιπιτπ :ιο ποίὶο ροι·ίτοιιτπτο , ·πἰίῖ νἰἀττεπτ , οποίε_πειρο.
ττπτ , ποπ [Με εοτιιπι ιποοΙιιππτειτι Ντιτιιτ:ι τοπίιιΙιιιίΐττ. (Μπι νο- _

το πι πιοάπε ίτΙἱιιπι οτιιΙΞε ΙιιοτπτἱΒιιε πι€πι πιαι:ιιΙε. οΜετιιετιιτ,ο.τ8ιι
ιπτπτιιπι τα αουτ πωπω , . ποπ τι: ·ιπτοποτζομε ε!!:ιιΙι ρ;ιττιοιια

ποπνιιοει.ιπ τιιπΞι:ο.ιπ Ροίἱτἰε ετιιτπΡοτο πικαπ ; πΙιοςιιιτι Μετ; πιο"
ιΒο οι:ιιΙο μ:: ρπρΠΙπιπ , που: τα , Ρετ πανε τιιπἱατ Εοτπιποπ , ειπΕ-__
τα ; ἱὸτὸ1ιικ ιοί-τι τιιπἰοετ πιεσε τι·ἱΒιιοπὁ:ι ότιΝ9Μ Μ1ιιτποπ αποτο,
:πιτ ι:οτπεσε τιιπἱτεε Ιιιιπὶπἱε οτἰΒο ειάίοι·Πιοτττιπ , ποπ3οίΤετ , απ· πἰ

8το. πιπτιιΙπ ἰπ ιπτώιῖ Ικα: πρρο.ι·ετττ , απο !ιιιπιοι· Μπακ 8τ (Ξοτπτει
ι:τι:ιπι Ριιρι1Ιπε οοτεπώιτιιτ . Η ο ιιιιτειι1: ,κι ρετίἱτἰοπὰππι νὶΙῖοπεπι
ιπειιιιιπέ πτποΠΞιτἰιιιπ ω; τιιιὸ σπιτι ιπιοτοιΠιοτο Ιιιιπιπρ οι·Ειιπ

ὰἱτιιτεὁτριιε, φαι πΓΡΙεὶεπάιιπι ώ ,το·επειείε οΒ[επτεπιτ τοροι·-,
τττ=ροπτειπειιπ.οτιιΕ ρειτττιπ , τω” _Μτιπιιιπ , ντ πι; πιοιππειι·

' τοιιροτἱεἱπιπἔο ροτοιρἰπτιιτ, οιιεεπιιΙΙιιιιιοΗἰτετοτ ίτιιέἱιιπι,ίἰ ιιιιιιο
πι τιιιτπεςιιειΙΙ Ιιιι:τ πΠ·ιτετττιπ· Βοτἱπιι : σ.Πιτοτττιιτ πικαπ , Η ποπ
νιιτπτπ·τιιπἱτππιΙιιιιὶΠπ ττΠάετττ. Ντερ: απτο· ΡΙιιΙοΐορωιπάιιπι·
οιιιΙπιπο πι: ΑίεΙερἰοάοι·ο ΡΙ1Ποίοο!ιο,·ι πιο , : ττβι:1Πιοτιο ω ' @ο

Β1ιοτποτει ,' ιι: @Με πωπω άτ,!ιτι:ι·ειε ιο8ιτοιιτ, & @τα πωπω;

ίι:τΕπιτι παμε ι!.εΤιοιΜο;, οιιτπιπο&ιιτιιπΩητιΜ[ώπιτ5πω
τοπιιιε ι:ειρ.68, , δ: 1πωω πω παπι; 37%Νφ ι;πιπι Μπι-Μι ιππω_

οτιι11 ραττοπι πιωιπ τοπίτπόπ τΙΜα! «κι ο; Μιά £ΜΜ τι: :ιτι
τττιοτιοτπ1ιρεττετιιιπιροϋπω ι
π:
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Μουτ. π, Ιιυἱο Γειιτειιτἰεε θάεω ,ὰ αυτοϋτατεω , & Ηι·ωωποτε
των ειεΙΕυπεσε ροτείΙ επωμιτω ετιιάΙή ευἰιιΓόεττι νΜ, ηυἱτὺπι .

:ιπὶιτιιιπι ΒΪκὶεικΙο ίεΠυπιτεεταιτε νεΙΙ€τ ΜΞΒγιε Ιιιόεπἀο,τ!ιιω άκ
1γεπετιινωνηιιπι ἰιπττιἀεπτ, ὶΠε ὁὶίτιιρτιιε τ!εκττιιπι οειιΙιιω·εξ
Μάτ, σ.τςυε561υ κιαεω·άωσεςτπι $ουβτ, τι:Ιεόν;5ΠΗειωωειεΙοώ
οΒιιἱαττ1 ειιοεΙυπι εκατ ωΙπΠϋτΞε τ€πι€ὸῆε οΡτΜΙπιὶεΞἐ. Επι» επι

τεπι ποθε σύ 8ζΙε ηε:ὶ Γοπτιπο ειιμ&σ.Τημείο τιιΒὶτιιΙο ει·:ιιπ ,ΗΜ
Μάσα, Η οειιΙιιπι Ισείιιι11 τιρεττιιπι τεΠε;ετ, Με παταω τΙειιι
(ο , :ιΙτετο Ιὶεὲτ φαω , τιἱΙιἱΙ ΡτοτΓυενΜετετ , πιεηἱἰείὶὸ ειρ

μιτιιΕτ Μεση Μπι :Μή ε:: ι€οπΒιιειιτἰΒιιε :Μ αιεωΒτιππι Με
ωπι ωιιΙτἐ εδρὶἐ δΡἱτὶτὶΒΠετ Νειωτιά @φωτ τΠεετειιιτϋω ρετ

τικωΐϊτ Με ίγωρτοιπ:ι , ·ὸεἱπεΙε ίαι!ϊπι τιιειιιιἱτ , μοιιττουιι:ω
Ιείεε!πτ.
,
_
_
7- .
Βια!. 5ἰ ειάΓιιΞίΐεω, -Ιιοτυ-ἱοἰεἰΙΙὶιιε οιτιι1οε ἱτι τειπἐΒτἰεευτἱοεἔ
·εοτιδάεόΠεω , επτ·ΜΜ 1ιια:τωτ , Παπ @Παω οειιΙσεΙυεθτιτεε :Ιε
με!ιοικΙΙιτιιιε, ῖιιτεττσ έΉΐεω, πιι1Με ίἐἰπτὶΗεενὶἀετετ, ηιιε1τι:ιζ

ωοόιιιωΙΞφ1ΞΒυεν:ιΜετιιΙΒεπτώυε, αυτ ιπιιΙτοτσοπιινσωεπώ
Με εοπτὶη8ἱτ , άε: ςυίΒιιε Ιοςυὶτιιτ ἈΙε·Χάρόετ ΑΡΒτοὸὶἴειιείεᾶ. ;.

ΡτοΒΙ. 5 3. , ΦΠ & ίε&.4, Ρ:οΙ›1.5 9. φ:οεήτ,(Ξιτι· :ι1εφΞεταΙΙ Ξει·κ·ω έιν
τυαιοτπΗ

Ι%ιτιά. Ητέ11(ΣΠ0€Η Ι.ικεπι δρὶτὶτἰΒιιε ςυϊι·Ισπι :ω τοικεαΪο;
$εἀ&ὶΙΙαιτι 8εΙὶΒιιε ιιοςιιε εΙἰηιιιιιι‹Ιο ττΞΒνεπάετωτεπίσο -. Ν:ιπι
Η πι τειπεΙπὶε ευΙττο εεεε τυτιιτΒὶ°ταω°τικιΙτο`ῖεεεΒοτο τσιπωω,δε
ὸιιτἰοτε ετιιΙΗι οΒόιι&ειπι, Μακ νὶἀὸΒὶεἴεἱτιτὶΠιιΪ2ε; Η ςιιο:1
απο ρτὶπιἰιπι ει: ἱπιἴρετειτο ειό.Ι1ιιεΞυπΙοτ νΞάετσω,ρΜηθ: ὐΒίὶιτριιἰ ,
Να1υε Κ! πιἱτιιω , παπιδεὶρία :πινει πκιτὶπ:ι 11οᾶιιτεπ1ὶενοτΒετπτε,

Μαιο :ιΙἱςιιαηὸο , ίεἰπτἰΙΙειε εω;ττἱτ, ντ ΠΕΚ: ὸὶἔηἰε ειεεερἰ ,ςιιἱ
ίπ ττὶτεπιΞΒιιε τιειιἱ8ὲτιιιιτ. ΕτΟιιἱΙὶεΙω.ΡἰΓο·ἀε Μεὸἰε.Βτο.ΙἰΙ. Η!»
κ. με. 3. ὰ: Μει:Ι ΒτεμἴἰΙὶετιζὶε ρ1:18εεέ5Πετεπε ώς, Εμ” Βασ

_β!έση/.ε υ·συ·φωί.σ ΡΜε£ἰἰΪ:ἰ:!|Ϊ#ΑΙ:17 , Θ· να: Ρ!απΜπω -ΜιπμἰΙ
Ιω:: ε!! . (Μ :εωα›·ίω.σ Βα,·Ι:α:·υπππ]δ /ϊάσπ: , ,ςυπἰπο ἰἰεπψἰσω
πώ Μΐέσπ:ε: _|ἔαι:·ἔ Ρώ·σΖω·σω ανεπσπ2 Μίρα Μπα: αἱ ΐΙ:ου·0

πωσ:ἰ . (Μπάσα &· _|Ε4ἔπἰ£Μ ώ τα2:τίω· ω: /ασἰω· , ἔκ::
τἰιἱ.: ·υΜέί: : α8Μι2πω ποδιι ἰ8πς/Ε·ἱΙ , /υσ·2ία]ς#σ ΜΜΜ απίσ

8ἰι° ; και _βΜιι: ςπομθ ·σἰσμ·εὐεπέἰ2ισ , ῇαὲπα +ωώ; ΡΜ.: ,
καθαρο μΙΙαι.·Μπω , πα Ρώπα απο ;·υέείπά Μεση” ?πο
[απάίΙαεω απο ι·ο!ευ·ε πίεσπ2:: σα· Μή: ριφ2ί&α: τοπυκσ

«θ :Μ_67ίσίσπ2:0° ΜοΉόΜπο 4εωροκ δοΙσ _β!εωία:: . ΥΒΙ ο!» 3
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'

'
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. 'Η ."

Έσω ρΙι.ιήωιιω ΜΒ, ά ωιιΙτειω Ιιιεεπι ιιιαφή εἐάεωεοεν

ἱιιη5ἱ.» Νεευεε!ευε Βυἱι1ε τεΜιτ8υωεπτυω εΙείυωι.ρο!Τε νὶάετιιι·
εκδιεπίε ςιιεπιἰε ριιττἱὸἰε ιποιίω ΙιιεειιτιοΒιιε ; Ι18τι:ο. εως ομιετηε επι
υἱτεεε ραΜοτ, που ι·ειιιτϋπιοΒ :ιόιπιβωτι τεττοε εοριειω, νετίιω

ετἱε-πι ε:: (Με , εμ1ο εΒυιπά:ιοτ , νε ἱτιἄἱεειτ :Μάικ ἰὶςιιοτ,ε1ιιἱ σε ἱῇε,
Ιἰευτ8εεκ Βυιιἰειεο, ε1ἰῇἴςιιεΙἰἔιιὶε ροτκΙετούε, εκτὶΠατμη εεἱάιιε

εΙυἰΡρε Γεροτεκ Γ:ιΠε εοιιΒιιει1τΞε εΧειΙτιιτιοιιεοττιιιτι Μες. Αε Π
ἔπαΙειιἱοτ8. , ντροριι1εει, φωίαΙε 11011 ειΒιωόατιτ, ετιαωΠ μι
κι·είε:ιιπ, πο&ι1ποιτΙυεωτ . ΡειπἰΙἰειτεττι :ιιιτεπι ςιιετειιἰ Με Γ;»

!επι , ω: ιιοΠτο |ποε νετιετο ιιειιιι!ὶ εϋίεετε ροΠωτιιιε , ἔτι @πο ἰπΒ·ὰ
@απο ΐ:ι!ί:4.ττι ε!ει1ιετίε :Μερα εητιοε_ἰεεει1τ Π8τισ. ε1ιιετπει :ιό ΕΦΗ
ε:ιιιεΙ:ιε πειυεε ττιιιὶοτεεδε τπἱτεωεε μπειτε , νε ΓοΙἰὸὶοτο. Η:ιιιτ, :κε

πόεὸ ίεεΠε εοττιιρτἱοπιὶ οΒιιοΧἱει . Νεεἰτιερτἐ ςιιὶε Με πάόειτ , νΒἱ

··-ὁεΙυεἰεεε$εΗε εοιτιιτιιιτιὶοπε ἱτι Η8ιιο ειιιεττιο ίετιτιο θα, Ξπτει· ιώ
τἱοταιτιεόἰεπτιπεπω ρἱτιιὶτειιπ τετιυεπι δεειςιιοΒιπι , Παπ νετὸ νἰίεἱ

° εΙαπι,ρυτ8εισάειεπιιωετατΙ Αἔατἱειιιιι, νει1ττἱευΙο ειιιΞάεπι ποπ :ιάεὸ
€οτ11ιτιοόυπ1 (ἱεΙεὸ ε.Ι:ίςιιο :ιόάΜ.ωεπτο εοττἱΒεκιὸιιιπ) ίε‹ὶ ὶιι Ρά
πιἱεεετὡτἱ εκει:: ρυΙωοτιιιπι εΧετεωεπτε εάιιεεπτετι18ε οΒΠτυθ:2.

νΞίεε1·εμφωεω: Μ €1110άω: Α8:ιτΞείίαΙε εὶἱίἶοΙιιτο :ψ Νικο
Ιπιιπιοτε_, εΙυεπι Ρτορτετεει ἴεειιπι εάιιείτ , πιοτυπι ΠΠ ττἱΒυεπε .
Νοδϊι1:1ιιτεϊτ1 ΑεωειιεΙυεετ. Βε Με :ιἱτ ΡΙἰοἰιιε ΙΙΙ›. ιό. ε:ιρ. 8.

Οα!!Μπιυε 8|ώ1:ΐξ/επε ωακἱωθ άαὐυπ.τ Λ8ω·ίκ·ιω: /Επυπ . Η? αιι
2ιτυπ _/απ8:ι.τ ασκείίκίαι, σιίοτα2α: , απ2ίέο:ί: :_βεων , ίπ _βι:πωί: "Ο

&οι·ί!π4: πιάστε: ,%υἔ?σ›·σἰααπ:. δε;" Με είιι.τ,επο ίπ :σπεύτί: άσ
αφί!ατ. ΡοττὸὶιπτετδεΙεππδεΕιιεεπι πιτετεεάετε Πιιε εοἔιπειτἰο
Μπι , δικ :ιΠἰπὶτατειπ , Ηιπε ι1111ἱ£ἱτἱ8.Μ , όοευτι1ευτοεΗΡΒοίρΗο
Με εκ ΙερΜε Βοτιουἱευἰἱ: ΠεέτειιΙω εχρτἰω2 ποτε ΙαρΞάε; ίεΙὶἔειπ
τω, ἴρΙειπὶἰάἱ, ΠὶειρΒειτιἰ, ιιιιΠὶε ἴοτάὶΒιιεὶιηυὶπατἰ,ροτιάετοίἱ ,
ΙεἱΙΙὶΙεεἰπ·ἑ›τειόὶεειε,επιιτ ,είπε ίτ:ιπευιπτιιτ, άΙΙΠΒειπεεΜ Ρ:πιιυΙοε
ευΒοε εετγΙ£ειΙΙἰποε; εμιειτιτιιπιιιίε ωει·ΜΙειπιο δοΙἱ εΧροικιειωτ,πιω

ε!ιιιιπι τωτιεπΙιιεεττι εοωΒἱΒιιιιτ _, ςυειωΙο τειιεΒτὶε οΗειπευτ , ΜΗ
ρτΠιε ορεἱἔιιἱεἰπ αιΙεεωεκεοεμιειπιι:, παμε $ειΗπειε ρειττἱειιΙεε ἰι
ει·:ιίΐο ΓυΙΡΙωτε 1((1ΠΟ Ιρίοε Ιιιρὶὸεε ειΒιιπάει·ε ὶπἀὶεπ ίοετοι· , εὶιπτι

Ξ είειιιπ) :ιΙὶςπἐ'ι Γ:ιΙτοπι πιάσω ΗΒετειπτιι:. Ιιτιπιὸ νετὸ πεςιιε
έ25 εΙΙ πιά εοιιεὶρὶεπὁειω Ιιιεεπι ἰτιτε8ιη; ΙειρΞάεε ίοτπειεΙ απ»
:Μπακ , εΠιιςιιε εε ωιιΙτιιπι εΧεοςιιετε , ίεά, ντΞἐςιιἰεοττιιιεε

τιπἰπἰπιειε ριιττἰειιΙ:ιέ εΧει8ὶτετ, αἱ ειΒίιιωεω:Ιιωι ίιιΙΡΙιιιι·, οριιε Με

3Ποε ω τειιιιἰίΕπιιιαι ροΠἱιιεττι εοπιπύπιιτοε αυτ ναΕάΙϋπιο ὶ€πε ω
# -

ς

<

ἔ
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[Μα
Δι
ἰἔπἰε
πι2ιΒιε
. ρΙαοετ) ΠιιιΡΙιεΕ
ιι αἱ
·._

· ΡοΠιτιί:ιΒ οπιιιιΒιι5ίοτάιΒιιε·εΙιιτο πιοάιοἐ ο.ί'ίιιεεϊ ια ττοαΜΓεοε ει;
ΡΙ:ιεε:ιτιιΙ:ιε είἴοτττιιιτοε , ΐιιρετηιιε εΙιιιττο.πι ΒἰΒιιΙεπι εΧΠεεειτοε ›

ειναι αιώ οιιἰ
ίπ ίιιτιιιιΙιιπι Μο «Πο, τεπιρεί)::ιτε ίει·ειιέ'ι , ιπιιτιιττοτε
_
Με, ία&ο, ντβΙιγιιιὶεἰΙοςιιιιιιτιιι, ΡιτειτοίιιΡ€τ Ιὶτειτιιιιι . Ραπ.
:Μο αυτου Γιά @σοκ τείτι8οι·ατο , άεπιιιπι εΧἰτιιιιτιτιιτ ΡΙ:ιεεητιιΙ;;

δ: Πςιια:Ιιιεεπι ι:οικιρετε άερτεΙιεπάιιιιτιιτ , ίετιισ.τιτιιτ σ.ά νίυ.ιτι, το"
Παω ιτετιιιτι :τε τεττὶὸἰἔτιι ιτιο.ειε εκεοςιιετιό.εε ττειάιιτιτ:ιιι·, νε πω

ιιιιιιπι ΠιΙΡΙιιιτ·, Ίιιο:ιά ειιιε θεά ροτειιτ, :ιβίιιπιειτιιτ.. Κεττισ.ιιςτ.
Ξἔἰτιιτ .δώ :ιεεττἱιιιιιε δ: πιοτά;ικ , παπι ρρίὶ ε2.Κιιι:ιτιοιιςαι @μμ

:Με , ιΠιιιε ριιΙιιιε Ιιπι€ιιαπι σ.ει·ιτει· νοΙΙιεειτρ, νι-ταιιΠιαζ μοβ
Ια , δεεκεο ΡΠΙοτΙιτει ίαι:ιΙθ ρωω.τιτιιτ . @και Με Με άετιιιιιη
Μ: Γοσιετιιτοπι Βωξ Με , α”ηιιο ιπιΒιιι:ιιε Πι Ιοι:ο οΜειικι
Μακ.
'
< '.υζι'ι Δ Η
· ;

(ἔσω. Εαρἰεἰίὶε Βοτιοτιἰετιἰἰε ε:: 5οΙε, ειιὶεκροτιἰτιιτ , Ιιιοειιι
ε:οιιειριεπε , ιη ττιεπιοτἰειιτι ιτιι·Ιιιι·ειιοε:ιτ ΝγόιεΒιετιιπι ΡΙπιπιιιιι ·,
ιωκιτω, δε ττἱΒἰιιτσ.
φα εΡοίἰ .Ες ιιιπο&ιιιιτι νετιι-ιιιτι ει·ιιιωτ
.

άιεΒιιε Μ; Σ.ιιιιιε- Ιιιιτίειι δα:ιται·πίϊατ £2.ειιΙαι ιιο&ιΒιιε ΐρΙειπάεί-ειτ ,
νι ίετὶΒἰτ ΡΗτιιιιε Ιδ.Β.24..αιρ.ι τ. Ποιο αύτη. ρΙαπωε ἰΙΙἐιιε δε! 8.6
Βιιιιιοτε Νικο δε ΡΙιΙ€<ἐπιατἱεο ΙἰΒετειτιιι· (εΧΠε:αιτικ ειιἱπι )ι πωπω
θετι Ροτείὶ Ρ:ιττιειιΙατιιιιι ίοΙιιτιο , νι ΠΠ Ιιια:ιτε ΙιιιιιειιἰιιτιΒατιιτ·ι τιἰίἱ .
ροτιιιε ρΙειειιετιτ άισετε ρΙωιτειιιιιΠιιω ριπτείεεπτειιι Μεσα δ ΐκιίτ:
Πἔιιυπι ιιιιετιιιιιτι .
Μπακ. Αά:!ιιιτιά68ο, οά.ιιάοιιιοο Κοιπο.τιο , ία ΙιιἴιιΙἐὶ ΣΦ
Μπι ετΒοτειιτ αείεετε τοΒιιίὶο αυτια” ρτοι:ετιτατεκπεάιοετι, πιι-.
:υπο ει: ειιίροίοΙιο , εοΙοτε εοττιειε εἱτιετεο, Ίιικιιοθ`τιι ίιιΙ8οτ€5
ι οικω ιτ:ι νιΒτατ , ντ οΒΓοιιτι!Επιειιιιετιεπι ιιο&εω ι·ιιι:Ηο ΐρΙ©πάο- ·
ο

τε νιιιοσ.τ . $ιειιτ Ι.:ιριε ΒοτιοιιιετιΠε 1ιιι:εω εοικιΡιτ , πο. ιιτΒοτ Εμ:
άιιιττιοΙιιπιιιισιωΒιιτει Ροκ!! ιιιωωι Γεειιιιτε-,«ντ ιιο&υ. Ιιιοαιτ .
Η ηιιοάίο:ταπε εοιιτἰιιἔέἰτ ΖΕτΜοριιπι ειιττιριε ωΧω ΗεΓρετιιιπι
πιοιπειτι,οιιιι , ντ Ρ1ιιιιιιε ειιτΙιΒ.ι.εαρ.πο6. Πε!Ιω·ιιω Μο, :πμ

Μ'ΐα πί:επ0. φαΐ νετὸ :ιΙἱιΙιιἰ ιιιο.8ιε πιιτ:ιτί ν·ιάειπιιτ, ίειΙἰεετ ω.
ιΜιίΞΙΕπιιε τεπεΒι·Μιιοαα,Ιιοσ εΙΕ,ηιιοά ιτιιιιιιε Ιι:ιΒει εάιιιἰταΒἰ

Ιὶτατἱε: πωπω εμιρρεΙιικιιι Γιιπιιτιιε τετι6ΒΉε εοηΓΡιωτι είιότιι4:-4
·άιοετιε ε·ιωτιείειτ, ηιι:ιτιά6 δπιπιοι·ε:Ιιιοε οΒτιιὶτιιιπ

Βατιὁ. ΜάιιΒι·ιιπιτοιιοεακτ Εοιπειίΐο Μαριε, απ· ία 2ΕτΜορυπε
δε.πιριε, (μαι εοπιαιεωοτ:ιτ ΡΙιιιιιιε Πε·ΙΙειτιιαι πιοάο ω” ειπαν ·

τω, 8Ιοϋπ ιρία1ιιι:ε:ιιιτ : φάει ειιιιτι ι1οιιίτι, :κι 11011 νετιιιοε Με Με
· Ζ 4
@τι
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εΒεῖεὶΙΙἰε άε8επεεε? Αρπἀ ΑεΙ:ιπεεπι 5ἰπεεπτπ_ἰπ ΧΠΙ Ρεοπἱπεὶέ
@πιπΘΠ ρ:18.ιε6. Πο ωεω·, /πε:8πεπε , :κι έίδω , παοά/πΚα!ί:
κω2%ύω θιωκἰσω Μ· ευαρρακαπε ΜΜΜ, ·υσία:ί εππάεἰ.ε ασεπ/ε

β,Μρ :ν μπω 8;Ϊκ.ε :Με απίωα!εωσ:, 4ιω:επώκπεπίε:.··υοεσωτι: ,
_βισ είείπάε!α.ε, αμε σκ/!αωίπε Μ: ωοπεεω:αιϊ·ε, ίύίπεια·συ!!α
απ· . Ετ ἰπ ν1π Ρεοπἰπεἱει Κὶππ8ίὶ ρ:4.8.9ι. Τίσκεπωωπε πάω”

Η: ( ίζο.πεπειι ).ΟκίεπεεΖωι Ρ.ω·εωεώ·, π; πιω πυέϊ2ι!2α ·υσ!ιπί

σα·εκβπωι: επ:·δοκιωι πρεπε:: . @πάση/εερεπεσε ε!ε ριιεωπ,αια
ω·απεο:·, παοε/π&αίαπεαπ~ρτεείψεεαπ/Ωω, πω: ε·πρίπεςρΠεω,
:εισαστε !φί!!ως, εώαε·ιἰεπαυ [υ·ύετε: Φ;ε·ί:ιεπΙ:ι εποεπεπάΠε
ΡἱΠοε ,' εε ι·είοεπεπεπ ,_ ἱπεἱἰεαε_Ιιιεετπ ιΙΙ:ιεπ Ρετ ιπεεε_πειμε_ερρεεεεε,

νε ποε ειιιοε1πεπι εἰεἰπεἰεΙἰε οΜεεπεπιπε :· ιὰεοερεοΒειὺιἰιῖιε. ΜΧ ὶΙΙ:ι
ππἰπυΙὶεπεεεεἰΒπἰεπε , ειπΞιπι ΙερἰΙΙὶε, Είεο ΙερἰΙΙἰε :ιΠεμπειιε Ιπ
εεεπὲ. Νεειιεἰὶ`_εἰ.ιε:ιτπ ποπ παπά εΧἰίεἰπιεπε; 5ἰε ίπ νι Ρεοπἰπεἰει
διιεππεπ Ρ2.8.67. (Με /?αυιΜ Οκ είιιίΜπωι ρωεεκἰαὐἰεπ›· , ιππο
πιο» ιια!8ο ιἰἰεἰεισ ,τςαία πυέϊκ Μ σε Ιιωιἰπα πίεσπεία εο!!ια·επε ,

παεριιωπεί!!Ι ωωπωω ε#ἐ· , /ἐ·ω ΙερΜ:: ἰΙΙο:ρ›·ε:ἰώ: , με.: δί
πε 1”"πως κισσα:: , βοε·ώπσΒί!κευ: . ():ιεεππεπΙοε επιιπ ποεειι1ιι

απ:: οιππεε ίεεὶεππε , ίἰιιε Βιεππε Εγεππἰεεε, πποπἰειπι :ποτε πω!

πωπω. Ιπεεεπεε·ί Ιεπάε;ιπε, ίἰπε Απεπεειεἰεεε, ίπ πιπϋπε νεΙπεἰ
ίεἱπεἰΠεεὶἔπε.ε επ επτεεεε νΜε:ιπεπε , Πιιε ρεεεε6επτπ επεοεεκπ οπ
εἰπεαπε , εκ πιω ἰΙΙἰε Κπϋἰπὶε ίο.6εππι είε πωπω , δε ίπ εεπεΒεΞε το;
ὸἰππεεε επειιπεπε 5 πιεσε εε.ιπεπ κά:: εερεεἰεὶ,οεππεε ποιιΙιππε . Ρἱάεεπ
ε1ιπάεεπ ποπ ειΒι·οπο Μ.ΡειπΙο νεπεεο εὸππεεΒἰΙετπ 1πωπ σ.ριιά Κε
€επι ΟεΙεπεειΙΞε ΙπίιιΙ.ε ΖειΙ:ιπ :ιΙΤεεπειεἰ ππι8πἰειιὸὶπεπι εοεπιπειτιο
:από ; πιιίρρε ππὶΙοπ8ἱεπἀὶπερεΙπιιιπι :επιι:ιεεε , επιίΠεΙε επιπε
επιτπ Βεεεπὶππι, εοεπἴεειεἰοπε νει·ὸ ἰ8πεεπι Πειπιτπε.επ (πρεε:ιεεε ¦:
Με εο.επεπ γΕεἰο ποπ νεεε:ιεπε, ίὶὸπεὶιιε !πεεεεεπ: νὶκεπἱιπ εά

ἀπεἱροίἴπιπ , νε επιπιρεείπεάε:ιιπ ειιπε:ιπι Με Ιερἱεἱὶε ρεεεἱοπβ
επ ε Νπεπεεϊ εΡΡοτιπεεὶ ιπε8πἰεπὸὶπετπ, επιπππε εΙὲιεεπι Ιπεεεπ , νε ·

ἰ8πεσε Ηειπιιπ:ε ειιΙ8οεεεπ νἰπεεεεε . Νἰίἱ εοεεε επει·ιε ·Ιαρἱε Με ὶε:ι επ ε
:εεε πω , νε ΚιιΙππιιτπ εοΙοτε επεπείεεεπε, δε ἀεΡποἴρποεοτπιπ ή
πεπεεε , Ιπεεκπ πι εεπεΕπ·π οίεεπεεεεε , εαππετεεὶοπε ΜΒΜ απο
πε ποιπιπιππε ιιπροπετεπε .

πω. Α1ηπεπάο :πε επεἰοίἱεειε νεΙΠε;ιεπε, γε ει:ρεεπει·, επ νεπι ε
£πε δ επι:: ΑΙεκπιε ΓεπΕπε , ω εΙΙἰεὶεπἀοε ὶπ εεεε @Γεω 1ο1›Ιεεο Ιιι- ε

επἰπε . ΜπεςΞΙεε ίειι Οπρὶεοπεε, εμιοε()ερπεΙοε νιιΙσεεὶεεε επεπππε ,,
ε Ιππππε εΙΙὶεἰ, εεε είε Με νεπεεπε π «είειιετὶο ποεεΙπιπε : εε εεΙίςιι.Ξε:
[Λαξ

Β: Με: ζξ8ίζω μ
Θ;;
ρὶίεἰΒιιε , ιΒιιοι·ο , 9ιιιά α$τιιι:ι.τήιιπι Ετ Ίιιβετ ·ὶ8ἰτιιι· ως εϊοιπάε-,
Ιο.ειιοθ:ιι Ιιιοοιιτεειιι οιιι:ιιτϋιτ&νιττώ1οιιτο 183€ <Μω!31°1 ; τΙοιιεα
:ηπα ὅιτιιιἰε εκἰετὶτ , παπι ε.κιιιιιπι ιΠιιτιι ιιιίιιιιή.ι ἰιινἱττωιιιι ΡΙιιιιΙειω

απο ειι·Βειιτι νιιιι νικιιε ςιι:ιτιιοτ: δι φπα ρΒ18ια 8£€ι1τι°2τἔ·€Ϊτιιιά2τωρα: Βιιιιιίτιιε ει.ειιιιιιτι ειιεὶρἰιιτ , δι άιΙι8ετιν01°( ΠεέΓ2Π82τΠϊ;) 10 Ν··

τι: :ιΙἰςιιο ι:οΙΙοεαιιτ,ΐροπάετίατιιιιιω , νι: κι @Με άεπιετί:ι ριιί:ιΙε.ι.
τ:ιπι Μειιιάὲ Ιιιοαιτ , νι: ριίεεε ‹οὸ ι:.οιιίοι·τιιιι. ιι.εο·ιιτιο.ιιτ, Ιιιτιιιιιε ώς,
Κω .ι δεά φάει ΐαιΒειιτι Πάστα ιιοιω61ιι6οΒιιιι-ι -ιιιιιιιιιισ.τπ ρει·Ε,
ειιΙι.ιιιι κά; :ια :ι.άπιιττειιάιιιτι Μία άιοι:. ΡΙιοΐΡΙιοτι 8ε:ιιιε:ηιιἰε τ;ιιιτιιιιιτιιοεΙο ΕιτιιιΙιιιτε .
¦
'
·
`

ο Μπακ. ΒιιΒοΓειιτὲ :ιΙἰιιιιἱἀὶιιειιιἀῆ ά ιιοιιιε ηιιἰΒιιΪἀτιτιι Ρ!ιοίριιοι
ω, ι1ιιοέ:11°5 ἰτιιι€τιἱτ , δε τιιαΒτιἔὶ εεΙεΒτἰτατεΓιιιτιτ ίπ .Ωει·ιτκιιιι&

ιτιιιοτιιΠίε ιιαττιιιιιττι ε·ίϊ.· 5εά μετα· νοι:τιΒιιΙαιιἰΙιὶΙιιιτεΙΙεΔ·ἑ,ιμι€=ιὶ
:επι φαω τιοτειττι Βιεει·ετ. €ΜΜΒ, ντ·ἴιιίρἰε.1τἰεἑ,_ Ο:1:ιάιι!έ3 ) Μύ

ςιιἱἀεΙιιίὶιιοεΙἰ ειτε εκεο8ιτέιίΐετ, ῳιοἀΊϊιιΒἱὶιοιττὶΒιι6τετἐιιΗ Επρἰάεπι Βοι1οιιίαιίετιι , άι: ομιο ραιιΙὸ :ιιιτε·ἀἰΙΙ`€ι·εΕ›ιιε·, ιιοτιιτιι:Ιιιι:ὸο

:Με , ' ςιιειιι ίπ αιΙεσιτι εκεοάιιιιι , :ιο εΜιιάε· νατὶειε ἰιι @μπε εστι
ίοτιτισ.τιιπιι ει: 5οΙἱιε των Ιιια·τιι εοιιιΒἱΒει·ε ,τ ι1·ιι:ι.τιιάιι·οΒίειιτο

εότιεΙαιιἰειιιἰττατ, ἴαιτιἰΙἰειτἱε εκροτιοητιει άοεεω ειιιειιτειιι,. πιτ-

τιιτεπι Μπα εοιιι:ιρι€ιιάι εκ $οΙε Ι.ιιεοπι νἰκ νΙτι·.ι;ιιιτιιιπιΒι.'6° 6ο ία.
Με , ντ ειιιἱἀαιτι τεΒιιιιτιιι·, απο νε Και: εο!ιι;τε:ιέ·,. ποπ :ιιιίἰτιι εί
Ητιιιατε ( ἰιιάὶαιτο ετιἰιιι.ὸἱΠἱι:ὶΙε·εΙἘ.ιι$!ϊεκρει·τιιτιιηιιαπιώε νετἰτιΙἱ
ῳιαιιιίἰιιιἱΙἰτιιιὸὶιιεπι !ιειΒειιη παπι8ει:ειΙκνιιΙ8ε.τιειτοιτιροτἰε. «Βα
ωωιωθ,_ είΐσετ:ι ειι:ιά.ιτ·. ΑΕ» ΒοαΒοτ1οιιΜιίϊΡΙισίμιοτο··ι12.ττατιτ·
άΜετι·ε :ιΙὶιιπι , ιιιιειιιι ΝΕιετιστοπι Ι.ιισιιιιοίιιιτι ,_ θα· ΡΙιοΐΡΙιοτιιαι
Ηει·ιιιε1τι€ιιιτι νοε:ιτιτ; ΙιιιιιεεΧαέτο ἰΠιιτιιἱιιιιτο , εο1εταρω- ΗΜ·

2οπτειιι.εΧιΠειιτε, πιεΙἱἰιε ειιι:ι.πι εκὶΡΙἰε8οΙἱ$.τ:ιὸἰῇε·,_ Ειιοεπι; πω'
τιι:ι.ή :ιΙΐει·ιιιιτ. δω ειωιιε άιίετερ:ιτε :Πάοκ ΡΙιοίβΙιοτιιε. ;_ πιά ά
8ιτι:ιι·ο.8άοιισιτιοιήιιιιεπιτ ;; που ετιιιιι·ιιιιτ 5ο11:τωιο-, πια ειέτἱ Πι
Ιιιτιιἰπετο ίΡΙειιάστεπι Ειπαν σ.εεερτιιιπ τείεττ·, ἴεάἰἔιιί ;; €ιιιιο. ΠΪ
ετ€ςιιτει:ε ,, αυτ ειιρτεοε;Ιαιιιἰιις·,_ Ιιιιἰιιε ΡΙιοΓριιοι·1·ρει·τιειιΙσ.ι@ΡοΜινι· ,Δ εΙςιιειιτὰωτεε αιτΒοιιεε. ΓιιΒιιεΞειιιτιιι·3, ΓΡΙοτιάσι·· οι: επταΜ» ιιΙΒΜιιιε. :ιρμικε .. ΝοιιἰΙΙἱτιιει ἱιιιιειιτιι· άπο, σεΙώταιιτιιι· :· Ρι·Ά

πιιισιεΙΙζΡΙιοίρ1ιοιωΡιιΙΘέμτιω,._ φειω οΒΓειιι·ο· εοιιεΙ:ιιιΠιιΜιι:·
ΜιιιΡνιἰάἱεεείἱἰιιἱειιο6ΗΒιιε ρσιτπέι·επωνοΙΙ::ιιιι:Β ΓΡΙ6τιάοι·εω.εϋοιυ
ΙΜΜΒ:ιτιιτ:· ΑΒ;επιιιικίδ:: Ιιςιιοτημιά:ι.πι. ὶιι νιτπεο.νείο:ιιΙο.ε:Ι9.ιιίιιε,
ᾶιιρΙἰεἰἔραττε.·οοιιίὶαιιε;- ΔΙτετατμιιάσπιετο.Μοτ, 8ιορ:ιο:ι· , εοΙΚιτε

όιιιιτατιιίιιΙΕΙιιιιιιιιριιι·ιιαι· ,, ίαΕΙΞό.Ξη ιι1τειιι·νοτὸιεΙιιιιι,_8:·ιοιι;ιΙοι·,
. ι

:ο ο»
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εοΙοτε τείει·επε εἱττεἱ πκιΙἱερττἰεεω , Γυρετπο.εατ..· Έιιπάἰιι κά·
πω» εΙ:ιυίϊκτι ω:ιιπετ , & Ίὶφιοτὶπ εο ςιιἱεΓεὶτ , πωπω ε ἴρΙετκὶοτ ;
εε ΙἱἱποΒΓειιτοΙοεο νεΙ Ιειιἰτετ πιοαεετιιτ νἰετιιτιπ Μ. , ντ εταΠἱοτ

Ρατε!ἰεΙιιοτἰε-ειιπι τετ1ιύοτί πιὶίεεατιιτ,σἱΠἱεο Βιιπιπ:ια Ρετ νἰττιιπι
_είεειιπκιθε ρετιιει€ειευτ; εκεί ταιτιεπ ιτετιιπι εΧτἱπΞυἱτιιτ. Ατ Π

εεπιττιοεαπι «άτυπη , άεει·ο.6Κο ορετειιΙο, εΡετὶατιιτ , άειιίιιε Βι
ωμε , Διὶ ΑΙΜ οάοτεπι εεεεάεπε,. ετιιπιρἰτ, :ιάεὸ νε, Η ιιὶε Μεσαι
πιοιιεπεΙσκάττορεείευετατετ, νηὶιιετἴιιεΙἱςιιοτ εΠετΕπ πιατα ελή

τιιταε. ΟΙι:ιττωτι Βοε Ιἰςιιοτε ΞΙΙἰταιιι ἰτι τειιεϋτἰε εΙεΞαιιτὶΙΪἱιτιὲ ΪΡΙε11
άετε τι:ιττιιτιτ ςιιαίὶ :ιΒἰ8πε αεεει1Βιιπ , ποπ τ.ιι1ιετ1 εοπεἰρετε Πεπι
πιιιιτι ολο :ιτε!επτε ε:ιπάεΙ:ϊ , Η ΠΠ εάτιιοιιεειτατ . ΕΙιιίάειτι Ιἱςιιοτἰε

ΒιιττωΙο. πωπω ὶιιίὶὶΙΙατει , δ: Ιειιἰ ειΠΗθειι εΙΠετσ.τε. , ΪοΙιιἱτω: Επι εφε

ωΙεεπι Β:ιπιπι:επι., ειιιείἱ $Ρὶεἱτιιε νὶτιἰ :ιεεειπίιιε ,. :μια νίς1ίιε εὸ ά”
Με, @Με ίιιετι-τ:Ιιςπετρεπιτιιε εΒίμωρτιιε.. @ει νετὸ εοεΙιεμιο

ι·ειΙΙιτει ετεΙειιτιιπιοΧιἑ Π:ιπιπιει , Ικιιιοτ Με @με Ρτιέζιάι νοεειΒιι

Μπι ειριιά ειΠο1ιιοε ὶπιιεπἰτ . @φαω :Με ρ:ιτευτιιτ .Ιιυἱιιίὶποἀί
ΡΙτοΓΡΙιοι·ἰ, Η τιοΒΜποοεεΐεετετ, τιοτιΙειιειτι Ιιιεεπι ΜΒΜ 11ιιίε
ὸὶΓριι;ειτἱοτιἰ :ιΙἘεττειιτ , ία! πω ἱιπετἱιτι τιιετίε νοεειΒιιΙἰε εοπτετιτοε

επ: οροττετ; εμιαιτηιιειω εποε ροίΕι·επιιιπι Ιίε1ιιοι·ειτι εκ ίεΙἰΒιιε
γοΙειεἱΙἰΒιιε ροτἰΙΙὶττιἰιπι εοτιίὶατεὶιιεὶἰεεπτ εε, εμε άε ΠΙο οπωσ
έιιι·. Οεττε Ιειιιάε ττιεικἰττι:ἱ άἰ8τιΞ Μπι: απο ἱΠἔειπὶοίἱ :ιτε1ιιε ὶιι
@Πω εττἰίἱεεε , εμιοτιιπι ίὶιιάὶο ΡΕιγΠεα ἴεἰετιτὶσ. ττιΙτατιι ὶτι πιοάιιπι

· ροΙΪε
Ρ.τοπιοιιετιιτ.
Οτο.ά. Εκ Με, ειιισε Ιι:ι&επιιε εἀἱίῖει·ιιὶιιιιιε, Μαϊ εοτιίὶεὶ
νιάετιιτ , ε1ιιοά Κα: Πι εο εοτροτε , ῳιοἀΙιιεἰεΙιιαι εϋείτιιτ ;Ναυ;ιιτε.

ηιισεάειω Πε, δείαΒΜοτΞα, ατε1ιΨ ραττἱειιΙσ. Ριάω;:ειισε ΗΠιιε Ιιιεἱ$
εψἱτιἱτἱο εοιιάὶτ:ε, πο;» Ιἱε‹ἔτ που ίει:ιΡετ [ε ρι·οάειτ , νἱπι τειττιεο
ΜΒε:ιτ ίιιοε τειόἱοε ρτοίετεικίί , νΒἰ ίε :ὶ εωτετἱε ρεττἰειιΙὶε εκρΙἱεετ,
ηυὶΒιιε εοωπιί(εετιιι· ,. :πιτ ιιΙΙ:ι ίαΒπιειιε;ιατιιτ ἱςτιΡεὸὶπιεμτἔι. @είε

:ε ίοττιιίΐε τεό:ιτ8ιιετιόιποπ Ματ , ιιι Ιιιεεπι δι Ιιιτιιιπε ε!ιίΈιοευετιε
άσ.ιιιείΤε ορἰτιαηειιτ, ειάεὸ νε Με π ρπἰιιεἰρὶιιττι δε: τειάὶκ ἰΙΙιιίὶτε.:
τΞοπϊερεςιιε Γρ1εΜοτΙε , Με :ιιιτεττι ίἱτἱρίε ἴιιΙἔοτδε_ἱΙ1υίἰτατὶο: ὸε

εμε νιάετιιτ Ρτωεὶριι:ι Με ἀἰΗἰεωΙτ8.ε Πι εκρΙἱεειιιεἱο , φαι ι·ε.τὶοπεἴ€
Μι ιρί:ι ρτορο.8ετΙΙΙιιΜαπεΙο εοι·ροτ.1 Με άὶίἰιιτιᾶε , πω: ὶιτειιττε π

σ.Ιο ἱτι οειιΙοε . Νεε1ιιε ετιἰπι· Ε·ιεΠε σ.ΙΤετιίιιωΡταΒετεω τιίΐετεπώειιε,
σιιίε1ιιο.πι ιιΙΙΒὶΙιιττιει1 είε, @πᾶσι ίπ ἰρἴοττιετ νΞὸειιτΕ-ε οειιΙο , Πεκ:
ἀρΙοιτιιοτιείὲὶο 8Ι:ιώο, ία! ω. ρ:ιττε ειΜπι:ιΠε, ιμιε-νιιΙηεωτατ .

δημὶἀεω ειιε:τιαάιτιοάιισι είε @Μπελ εΙΕ5Ιεεω πιοτι;ε , εΙὶε›ς.ἱΙΙ€›

ε

πι.

[
$

ιπ
' ιιιεπιοι·ιιίπ ἱιπριιέιο εοπεΞπυιοιιιιΠο
Βε .Ειόεεζιιπιι:_
, &°ΐΙιὶπε ειοΙοτ ; πο. ε

Μ;

355
ιρΓ:ι, επ ΓιιΙ8οι·, επ ιιιιιιιε ιπειιι·Γιιε πι οειιΙιιπι ,επ ιιΓΡε6ιιιε ; Με :Με

τεπι οι ιπ οειιΙο , ν; ειοΙοτ ιπ ριιττε11:πιι!πει:ιτά Για ΓιιΙ8οι· δε πω;
πιοτιιε
εοπι :ιι·ιιιιεΙι
ιιπτιπιιιεειι·ι:
ι 'οοιιιππω:
, απο
ι ιιπιεπ
πιιί παπι τα
επ
πιίἱ
ιπ οειιΙιξ,
πεοιιε Γοπιιε
επεπἰίἰ ιπ:ιιιιτει
εοπιιιιεξιπεε

μπι ποιἰοπεε Ρεπιει·ιετε οπιιεει·ιτ_ι
ι /
ι
Μ:ιπι·. ΙΡίιιιπίιιι€οτεπι ίεπτἱΠιιίὶτιιτἰοπειπ ίπιεπιοεπ ποπ πετώ
εἰ , ειιοιείειι ΑιιΠ;οιεΙε ε 8ειμιάειιι ειΙιειιὶιιιι παντα ίιιιιπι πιοΙειπ

Ιιειοεπτιε πιοτιιπι ιιιιπε εΠε εοπίι::3.τ . @ειπε επιιιι ΡΙιιΙοΐορ!ι πει Ριο
ΒΙ. πο. ι ι. οικείΙι.”6 ι. (Με κι_|πεδα: :σηιοπιμπ:2υ·απ· _|ὁΙἰιἰα ποπ ρο
Ιά , ' ω:: ωι:σωινο:ιβε Ετοιιιιπιιοιιιε ίοΙιιτιοπι πιθεο ίιιπεΙοιπεπτο,

μισά α_ωείσπά ο'εΙα:ίο /ωρίας#, μπορει· κἰἰαεἐΐπωρπςβιιεασ [π
Ιειι: , ω:: «απο» »και νπιιἰ2ἰρἰἰεἰ /επ:·Ι· μπώ , οιππεπι άειπιιπι

επιιΒιιπ τείειτ ἱπ πιεΐιτιιιππ ε!ιίροίιτιοπετιι , οιιι πιίἰ ίιιεππε (Μάιο
οτεΠιιε εοΠοεπτι , ο ρεοιπιπιπ1Ρεοιππι:, ειιιιι ίοΙππιεπ, με Ηιπε
ε τεσιοπε Ρώπα , εειπειε νειΙεπιπιιε ι α: πιο:: , μεσαία; πω: πι)
·υετ/ῖἔ: ρπο[ει·2αι· , ΜΜΜ ρ›·υκφΜ:, ΡΜεέα·α:, ιΜπ.ιίιφβι απ Μ

·υπόίμηνο2ι/ί . Ροττὸ ιπ πιε;ιτιοιιε Μι οΒίετιιιιτ ΑιιίΙοτεΙεε ποπ εο
ι·ιιπι :ιιπρΙιιιΜιπειπ, τω οιίροπτιοπειιιαιτεπάεπιπιπι απ, π” απ·
μου» Μια: οποίο: :β :πωπω ,- πώ' υ·σθ'θ απ' |ίπωιιυ Ι>Μ:ί έ” ,
‹ πιτ Ρειίριει ροΠιπτ οικω εοιροπι; παιπ Ρετ νιπιππ , ειναι εΙεπίιιΕ

ιπιιπι πι, ιπιπΓριεετε Εεεε, ποπ ιιιιτειπ πει· ίετιιΙειιπιοπειε τοιπ,ίοΙιιτο.ὲ
οιιε Με; ίπ πω” οπου: πιασει: »·ώ>υπάεπι Μισο· [ε , ίπ αὐτά ·ιααι·ία:ι:.

Ηιπε αμε. , ΠιπίΙείεμε ιιιιπιοιεε πειίριειιιίιιπτ, 414ΜΜΜ ΜΜΜ.:
πιεα2αφαπιἰ, σἰσΜ, συππίππα:Μπε β” , ω· υιΜίωθ α_άισε?α: @ρω

πω” , οιιουιίαιωπαπιίπ είίπέΐο ίιι8πειίί μοβ: : ο πικαπ αμα
ι:επεΒιοίει ιπ πιιοιΒιιε Με , ντ-Ρωπιοετιιριιι νοειΒιιε νται·,εμιιι πιω
-πιοπε ιπ ναι: οτειιιίοΙπτι, παμε :ιττεπιιιιτι , Ρ:ιιτιειι!σειτο Ηιπε ΜΠΕ
Ρ Με, ντ πιεετιιε ἰπ όπεθιιπι· ποπ μι; Ροίἱτι , παμε οοπτὶπιιιιτι ,

επιπ Επι ΡΙιπεε Γιιρετίιειεε; Μεο 8ο! ,ο επιπιιΕεε οπτεπάιτιιι, νιόκι
τι παμπ . Νεοιιε ποΒιε οπἰειμιιπι ΤεπιιιιιΙι ιππειιιιιτ ΑπίΙοιεΙιε
πιω, εμς;ΓΡ εποε πωπω, οιιἑιιπ παιπ πιο οπιεόιο εοι·ροι·ε ειιιιΠιε η,
πιοτιιιπ πι ποτε νΜεπτιπ, πε νἱιπ επετπιπόι;επιπ επιπι πε Με Μ

ποπ εΙΤετ εμεΒιο, Γο.πε Ιιιιιιιιιτ ιΙΙιιεξεπρΠεπιε , πι πιω οπωιεποεπι ;
Ρεπποε εμἱΡΡε απ, Με πιά) :ιο οειιΙο , δικ απ' οι;ιιεάο εοιροτε

ειιιιΙΙι,ιπε Με ε!επετεπτ. (Ξεεειιιπι εοιπρεπιπε ειιπι ίοιιο ιιιεΠοε ορει
εοε,Γειτιε οπεπάιτ, εμεπιιπι Γιιετιι;ειιιε Ιεπτεπιπι. Βε:Μεπε πικαπ πι
τιοπειπ, επι πι αιμο νοκ ιιιιπιπιε επιιιιοιοτιιτ , Μακαμπι ειιισιιΙΜε
ειέξετε;

~

|_| ›

|
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-

η τί στη αυτ· ωσεί», ιιιςιιιτ,ωίπίωθ ίσα αιιι«'ιβπίί:·ίροφί,αασπίσω Μ·
π;) .σωμα ίπαπί:, Με τίτ ιιιιιιοιεε δε τειιιιιοτοε Ιιειβετ ιιιειιιιτατεε , ίου
Ρ στοε,ςιιέϋπ πι: αϋπτωι·ερετε,·υυεσηασ :ταπ_ίωίτίστερΜίηυων επί”
με, μίιία»ι α!. Ηπαά.ΗΙίΜ απ:: Μαίαιμτωται·ίβΡαίίίαιγ:ήείΜπ
Μεσαία: :ί ι·ς/ροπέααπί,εποέρστωεσπα·υπηαη(9·ισοπ8υ·ασπ2.5ιιιιίΠτετ

Ρτο ΒΙ.ἴο&. α;.τιιιαεΒ.·9.ςιι2τειιε,·ΠιιιΜϋι·, αἱ Ικα· ι·ι·ςβοι·ώ , ]δίίείσ
·υπίεπίμωεωυ,.!ια ίρ α··πτυπωιίωί τ τὰ τοπια , μία |ίαξΡΗ κώσ
ιδιιιιιίαπΙωποιίο-βπίαι·; οὐ “υηα και αιτία: , ακί παιι_ύιί:επ· μι·
πω: υιοπρο:άξί, ·υηιαραπίίσω,ςαία :ποντίκι επατίαπί , 2” 0ίωίω

]ασίίξροίι/ί, μία πεαωηιρβί θόίι·οδτι_/Ειπ: . τ .42_αϊι· ίωρεάία:Μο
ω.) απαιτεί, «ιιυπίαοπ,=9ποί ίυ·Μηίσπάτε θ άίι·:ί?ο πσπ_βιίω: . Ηιε

:ιάόετε ρσΠιιιιιιιε-ειτ Κάτι 3 .ιιιιετΠιοιι0ιιω 51%” Ματαρσωπεί?ία: ό·

κίί!ια·ίιίία: ε.δί,ςπδω3αθασμία Μοπω , πω: σα!πίΜΗ βισίι·ί.τ·επίπ
]ςί/2.ίσπαίοτ α!. (Μ ‹ιιιεε1ὶισιιι ί:ιτιείειάιιιιιειιιτ , ωωίω φαιά πω:
άδεια·212476τίίί140ίίίίπ1]/2ΩΡέ·άί788ίΜΜϊί41°ί:0φά:ίππί,4803 πω:Ρίτσ
σ·ίπι ιι.ιμα»ι πωρίίβωυποσπίίπ2.: ανευ ίίίαροω ί:ίοπεπ]βφων :επαί

:πίς]παι·πωρστίίκωτσΠ,_βώ πωρίιώ·ίίπε.τ ίπίεΜίη].σ ίπαπί:.Αιι Ριο
ροΠτα:ηιιαΠιοιιι ί:ιτιείο.ειατ ΡΙιιΙοίοιιτιιιε,τιστι ότι” το; αιτειιιιε τω.

τιιιιι τω. νττΒ:ιιιττιιΠ , ντ ιτιτεΙΙΙΒ:ιτιιιιε ιιι ωμή τιιειιτιιε :ιτιιΡίο πιά
ιιιιττι.Ωιιιιιιτες·ικειάσθι ΐιτιία:οιιΙΙιειιιε Ειιοι:ιτ ΑτιίτοττΙα ιιι·τοςροτιιιτι
ΡειίΡιετιιτειττειςΡΙιεατιτΕ”ιρετ:πιτετω Ϊτοιιιιὸἰττιι πάει» Πιιαιτιι Ροδε
τοεμ:Χ·φιο 86 ιΠιιεΙ τοιιΓετιιιειιε Μ, τιιιοτι 1ιιιι Ετ ιι:ιτιιτιιηιικά:ιιιι Ρετ
ΙιιιιιιίπιοεΙΙ ιτιοατιιε κι·ιιιιΠειιεριιώτιιόι που ίιιιιτ, τω , ντ Ριιιιο(ορ!ιι
ειιιτιιοι·Ιτατετιι-Φ6Βιιειιτ , »τι ειιιιι εστιιιιιι.ρΙετ:ιτιειιοιι τοιιίτιιτιιιτ,

ιιιιω ιΡΓιιιιι απο νετετιΒιιε,:ιιοιι ει:ρικιΡτιάίειιτειιτιέι,Ιοτ:ιιτιιιιιτιτα
ιιιιιιειιιτιτ: Με:: ειιιιρρε,·ιιΞΗ πιο ιρίεΙ:ιΙΙο, απο τοΙιτιιιιε οιιιίτιειιι-τιο Ρ
ιιιιι.τίε ιιοιιριιΒιιιιιιτ:-είτο, αΙιτιιιιΒιιε;τιιιί ίε.ΑιιίΙστε!ιε τίπτεΙειε Άρτοἔ
τειιτιιι·ιιιοιιαιτιάσετιτ;φα·πιιιιιτ:ιτιοικ6οτιΡοώτιντιιιφα1ιωτιιιιι

θιιτε8οτίειιιττείετατιιτ!ια,·ηιιαιιιιιίε ιρίο. Πτ .πατατα φιςτιαιτι , ΜΒ
τ:οιιίτειτ εΧ.ϋε, :μια έι ιισΒιε :ιΙιίιε τιιίριιτ:ιτ:ι Τιιιιτ, μπι-τισ ΕειΙστε ειδα
τειιιιιε; ικα οριιεττίτστ:ιτιιΒοιιτεεοςιι€τα
` .
·

(πω. ει Ιιςε-τιιιιάειιι ἑι Έστω νττιτατιε·ιιοτιειΒϋπιτ, Ιιιτετιι ·άείοιτ
ι ι·ι,:τττιιιτ πιστα ριοτι:ιΒιιτι.ιιττε1ΐε ώ. ιιιιιιιιιιωιιτειιι 1ιιιιιενεΙοτ:ιΠι
πιιιιιι εΠε ατιιιιιττειιιιιε58εΙ.ιιειετιιιιιι -' Μι.: ο ο:ττετιιεπτεπι·ειιιώεπιπε,

ΡτειιτειεειΒςιιητιιιτιικότρυίτιιΙα πισω
Εκ :ι!το ιιι τσιπ τιιιττιιιιτιιτ,δοΠε ντι Κα,

ΑιιτντιΡοτ , Ιιει: Ριιιιθ:ο τ:ττπυιιτιιτισ.ρίιι τω

Ρετ τρτιιιιι (Σοι:Η ίριιτιιιιιι τιιΕιιιιάετείεΓε . θα.

κι

Η «μισά ::σιιΗ:ιιισ.τιι:ιιεΒ:Μ,
Ειπε
Ησεἀπὸ;
ετΞει::ι ἱιιρ:ἰιιιὶε :Μια-Μι
357 π.
:στο :σε Ησαυ: ,

?ι
'

_ @ω :ΗΜ πισω :::ιιιιιΠιιιιιΙ:ιο:ει Γε:ειιιτιι:;
ω.
@σει ίΪ:ιιιιΙ ει:: Ρ:ιιιιίι:ιι ΙιιΙ› άἱιισ ΐρΙε:ιάσ: :ισιιιιϊ
Ρσιιἰτιι: , ειιτει:ιΡΙσ , εσε!σ Πε!!ειιτε, ίε:ειι:ι
δγάσ:ιι :είρσιισε:ιτ ιιι εισιιέὶ ΩεΙΙ:ιιιτίει :ιιιι:ι:Η .

Μπι πι:: ω:: ιΒιιιι:, φάω ρυιι6Ισ τοπιρσ:ειιιιο.8σ
ΖΕ.τΙιε:ίε ει: σ:Ξε :Μ τσ::ει:ιιι:ι :ιαι:Ι:ιτ σ::ιε2
Φ:ιιιιιιιε , ιιισιισιιι , ::ι:ικιιιι:ιτ:ι Με: σεΙε:ιαιτειιι τ:ισιιιιιιιιιε , θεά

:Μισο ιισιι Ρωτώ, :μια ειΙὶσιιέὶ τε::ιρσ:ιε :ϋιιιο!ιιι ::ιο:ιίιιιθ πιστα
ΙιιιΞιιΪωσ‹ὶὶ σείιιιιατιι:. Ηιιισσυσιτειισι πιιίει::ι :ι::ισιιιιιτ που ρεσι
ι:ι , :ισ Με:ισιιιιιιιπι ει:ειιΙιιιιι :επι ρ:σετε:8::Π:ι Π: ΜΗ: , σιισ :πισ
:ιισιιτο, ιισσιε νιάετιι:ει:συΠ ιΠιιιε ο:Βιτειιιι :ιττιιι€σ:σ ; απο ε·ιιι:ιι
ΐγάο:ο. πισω Ρε:ρετιισ, σε:: ι:ιτε::υρτσ είαι:ιτιι: , :αμε , Γυρω.

ςιιὲιιι ιιιτσΙΙιεειιτΞέ. €οττιΡ:άισιι€Π ν:ιΙαιτ , νεΙσεΞΙΗ::ισ, ι:ιι::ι Ρ:ιι:ιίιιιι
:Μινι σ:: Με:ισιιιιισ επιιΙΤιιε ισ σειιΙσε ειίριοισιιτιε ι:ι::ιι::ιτ , ι:ιιτι
ΠεΙΙ:ι Πιο πιστιιιιιάἐ όιία·Πϊτ ; :ισσοσιισ :ιιιιισι.ιαιιι εΠετ , νΙιί ειρ

ρ:ι:ε:ετ ὶιιιςτε :Μή ὶπιιιιὶίδ άΙ:ο&ισιιεπι : σιισιιιαά:ιισσιι::ι ίστὲ ξσΙ ,
απο Με σὲσὶὸε:ἱτ , σώσε ίιιρ:ει Ησ:ἱ:σ:ιτ:::ι ειρρει:ε:,σσ :σώσε
:σί::ιάσε ασ ΙιιιιιιΜέ ΑτιτισΓΡΙισε:ει ,τιιισ:ιιι:ι Μαιο @σώσω δο!ίε

ίπ σ::ιιΙσ σΠἱεἰτ .

η

‹

` απ!. Ανω δ: ε8σ σου Γεια! Μ:: :πιάσω σΒϋεισιιτεσι ία! αιι

ω νιίιι ίιιιιτΙσιιισ:ιε ιιισιτισιιτι , :μισά σιιιάσ::ι ρσ::ιιιστ α! @σοκ ;
Με:: πιω: ρε:ρετιιὲ Μια Μεση: , :ια πιὶιιὺε ίσωπι άείο::ε ίσα

πὸἰσε σειιίε:ιάα νισε!ιιιιιτιι: , ει: ιιιιιΒιιεε ω:: ιιιιιΒιιστια:ιε ειφι::ι
τισιισε , πω: ρστἰἰιε, ν: Μπι: Ισσιια: , ΙιιΗ:ιι: Μι ΓρισιιΙει . Ν:ιιιι
Β τεΙΙιιε ειΙιὸ εισΙΙ:ει!ιο:ετιι: , :ισιιιισ :ΜΗ εσιισαισ:αιιιιε απο ώ ρα
ι:ίτε: ΑτιτισΓΡΙις:ει:ιι ::ει:ιεία:::ι9 (ΜΜ:ιΠείτιι: Π::ιιΠτε: @Με ίσοι:
Ϊεσιι:ιι :σώσε ε!είο:ατ2 σαι σιισιιιιισιιισάυπι ω τσΠιι:ει:ι ρσ:τιιιεσ
Μπιτ , ε:ι:εσιια::ι Γγάιιε σ:ἱ:ετιι:, ωιιιιιιω σειιΙιικισε κιι:ιεστο
τω, πο. ιιιιΙΙσ :ιιΙισ πισω μια:: Κε!Ιοε ιτιστιιιιι ι:ιεΙιεειιτ , ν: Μιά

::ιειιιιιιτε: π! σειιΙιι:ιι νο:ιιιιιι: , ει:: ίιιρ:ει Ησ:ιισιιτειιι πρριι:ιαι:ιτ.
Ηὶιιο Ι.ιιε:ετΒιιιι ει:Βιι :παπι ιιιίι:::ιιτειε σεριι·:Ιιε:ιάιτυ: ; σαι :πιω
:σώσε παπι ει: τιιι€ειιε :ιο:ι :ι:Π66Μπιτιι: :κι σειιΙιιιιι , ν: ιιι ιΙΙσ :γ

6.σ:ιε ι:ιιιι€σ σΒ'σ:πιει:ετιι: , ειρροϋισ ναί:: ακμή ρΙειισ Μισο: :ιι
σι:ιαι :εΠε6Η:: .σιιιιι πιο: ιιιιιιιιιιιι ειι·ιρίσ ίιιιιιιιισ πω:: Μειιι :α

:Πιιε σείεειιάειτ. @σει πω κι: ΙΜΠε Δια ρστεί: , :ισιι ιιΙΞαιιιιιι:ῇ
θ. :οϋφιΞε ::σ:ρσ:Πιιιε -, σιισ:ιιιιι ίΡΙ::ιάσ: άιιάιιιιι !ικ::τι «Μάτσα ,

έ

ν:
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_ντίιιιτιπιιιιπι ροΙΐετιιεΙιιεε, επιιιρτιπιιιιιι επιιε;ιτ, ντ ειιπι Τς]ηΞ

τἰΠιε ωι4ιιιω επειιτιιιιιτιπ, ειιιι:Ιιππιιπι:ιπΗπιπιππτιιτ, :πιτ Ραπ”
εϋπι.Βοπιβ:ιτάιμοειιιΡοδτιι επιιΙοέιπιιτ -, .ίει:ι ΈιιΙ8ιιτ πι τιιιισε :ιε
εειιάιτιιτ.3 κιιιίιτςιιιοι·:ι ιιΙιςιιιι ιιστιιΒιιιε ., ιιι·ιτει:1ιιππι εΒ·ιειιε Επι;;
πι! ιπτιιειπιιιπι ιοειιΙοει;ρετιιειιιιιτι νετίιιιι Πιιε _ειιιιε απετιιηΠιιε _
-·πιιιεπτειιετ , παπα ίσ1ιάο π:8ιιπιειιτο_, νε επιπάειτιει·Βιιισι , πιει

ίιιιιόετεροτειιτι

. .

π

ι

πω. Μπι! Με πι πιιιεΠισπε πιω ροίΪε ν1&ειιιι 3 Δ ΜΗ πω:
ε!ιίριιτειιιτεε εοιιιιεπἰπτ_, @να πιάσω εοπειπποε, εοτριιε1ιιειάιιιτι

πισω! ροίπιιπιἰτει ίιιοε-τπάιοε-ειιίΒιπε, πι: οειιιιιπι $ετιιιιιτ . Νοε
.πιώ Επιιιάεπι Μπι , ν: νιιιτοιι ιπιειιιρεΜ ποάερει· ειπε ·& ἀε
ιιιο. ειιιιπτι1ιιεετιιιε ίιι12οτ εκ ι_ιιι”ιιεειιιι επί:ι :ιρριιτειιτ , πι πιι:ιπιιτει;

άπιειειιε ποπ ΜΗ ροπ ειΙιειιιειιιιπι πωπω πω ρετιιειιιιιτ . Εκ 'το

ιιιιι ΗΕ 1ιιεειιια: Β:ιπιπιιι1ιι τ8πι:8πι ΓριεπάιππτιιπιρππιειιΙπππι πιει
_ εέΒιιειε .)__ιιιιιΒιιιένπιπαΪπ ίρ)1ειετιι (ει: πιιοι:ιιππιιεΐάΠεει: ειπε πι..
ιει·ιι:ιΙΙι μπω πι οιΒεπι;νιἀετι ροι:επ·Ιιιιςοπίεόπι) ·εοιτιρΙε:ιτιιι ;,
πιιιιιιιιιιεέι εειιτι·ο ω οιιιιιτα.πι ΡΙιπ:ι ιτιιΙΙΙ:ιππ ιιιιπιεππιτιιι , πΙΪειει·ε
ποπειιθ.ετειιι, πιιι.ι παώ πιιιάόπιιι ειιειωιωιε ει πιε ειιειριιι:ιι·ειιι3

επιεπιιε άιεεπτεπι ( νσ!»ιε ςΕιπ:Ιεπιφι·ο νεΠ:τέ ιι·ιιιπιιππιιτε εοπιιιιιετι
Μπα) . Γοπ:ιΙΤε ιιοιη:ειιιει ΜΕ; ιεπειρετειιτ .ι ;@ιιιιιιιἰε επιιιι. πια
Γ ιι:ιιιτεπι Μπι οεΙοιειιι ιιιπιιιιιιώΠιπιιιφο.ιτιεπω πω, ιιτςιιε με
νιιιιιειΙππιεοπεΙειιιε ιιιι=άιίρετειοοπρεπι.πι ο ντεοπ1ιι.πειεεπι:ιπ,
μπι ιτιοΙεΙΒέ ιιίδειιιιιτιιι€.; ιιοπιεαπε!επι πιιιιιειι εξΓειιιιειε ππιοιιεπι πι;

τεΠΞεο', ηιιιιιιὶινεπιοιισπ ωραια: ι πω; πι πείετπιω πιιειιισ.ιι
πιοπιιπι·όποη άιιϊιρπιετιιτ ιιιιτειιι Μ:: 8ε;ττειιει”ε:τεεπι , “Η πω· εί

ίετ :επ ιιιιιτιιΉιιιιιι νι Γειππ1Πε&ΒειπιπσωεεΜε .- διιπιΕ4τει·.ιιιωιι
ώνΜεο.αιΙοτιε επ,ριιιιιετππιποτυο;επιπιρεπτιε , ττιιι:ιιιιε 1ιιειεπΧ
:εοόειπ;ρτοπεπιιιι€πετιιι·απι ; :πιω πω τειιιιι ειιιει·π.ιπιεπιιιιιεπτο
οιιόιιοεπιιιηιτππα ,ι ιιιιΙΙιι Με επειτα 7, ειιιοτ €τειπιεπιρει:επιιτιιπ ;.
απατα νειὸ ρε: ιι·ιτεπεΒιιιιι νιτιππιετιιΙΒιιίεπιππι -, ειπε με:: επιιπιπ
;ριιτ:ιπυνιττεο ω·ιικωιω, ε_ιΙΙιεσΙιιιινιάε;ιιτι .2.τ1ιοπ ιι:επι Μι;

.ειτιιι·-τάιοτ ._ (Βιιρι·ορι:ει· Η Με 5 πιιιι.Ιιικ πι , εριορει.8ετετιιτ επιπ
ι·ιιτιοιιιΒιιεΜπςΜπ τοτΡοτε,Ρι·οπειιπτιππε › πω: ιιιιιΙω ιΕπιΕ11ιπ3.ρειτ
-ειπιρΙιστε8 ,·ειιιιιπι 2ρειι:επιποκε όπτεπε&ίισοτροτιε παπα: ρωτο

ιισειιτιιι·ι ΜεοπιιεΙιικερειπι€Μ·νιπεππιΜΜνωμσπάπειιιιιιε·τιτάιοτι ρπιτιειι!πιιιιποοπιιιιπέιισπσάεπΐπιπ·εψω·ερει:οιπιπ-·

τα: ει·ιιπιρειετ , :(εφ1ε:νιό.επόπιπΡΜ., ι.ϊεπείεεΠωι&-›
ρειπιεσ.ιιτεοιριιε 1ι:ο.ιιιπι πιιππι·τιεπίιιιιι:.ιιεςιιε επιπιιτητιι·βε
: κ”

'

Ρξτ

Κ

- 'Πε Ζζέιω@πἱ3. .”
359 ·
μπἴρἱὲιιἑ, αυτ άειιία δ: ορειεει ,πειρτοεαιιτιιι· , Μ. ντ ιιιιεεειιιηιιο
ρειίρἱειι:ι. Πρ: ρατιτοκ.κατα·,ξ8ιτορωπαουπι. ὸειιΙἱωτε ρετρετιιὸ
εοιιιιιιιρο.τιιτ :· ιαι·Ξτ:1ε·.ΠςυιάειιιιοΧ.-·ιιιοπιιιιιιι·· σ.ιιιρϋτιιάίιις, ρει·ίριτ·
ούτω ει: ςὶὶκέὶά ε·οτιιιιάΕπι ιιιαιτυιιιιι ρ6ίἰτιοιιο τιιοάιιιιι ·πειρετο

νιάετιιτ. ΜεἱεξτιιιτιιοΜιιιριτοΒαΒὶΙἱ οοιιιι·:&ιιτέιά1ιείοκΠΗπιο έτσΠιρι--Ξ
Μάριο ρτοειιΙ ροίἱτειιιι·Ιιι‹:ετιιιιε ΠἐιτιιιτιιιΙὲιιιιιεἰάετί,_ ω” ριιττιειις
Ια νΠοε Με εΒΠτε&:ε εὸ`ειΓρὶόεΜἰεροε:ιιΙιιιιι.νειιίαιιτ Η ςμο(1ίς1ε1ι.·
ἔιιἰ5 ριιι:ι:ἰὸἰε.ιιοδτιι Ιιιεειιτιριιε ροτἱίἱἰπιὶιττι ὸἰκετὶιιη Δημ: οιιιιιιιτιίΜ ραβι:ιάε·ο ταιιτωιι.ἰΒιιἰοιιΙοτιιω Ιιιειάστιιπι εορι:ιιιι Ξσ.Ιιειιο= ρι.ιτι·ιή
άοτιιιιττιωιιτιιιειι::έτ ροΙΤε .ι 5ειο·:ι1ρΙετιίςιι6·,. αιιιϊΓο·Ρέιέρατετιροι
απο: ίε&ειιι· :ιτημειιιΜτυτιοηεπι· ρτοίεαριιιρτοΗτειιτιιτ·,_οΧωρίτατέιε;
εΙΤε Ορτιωεδρεειεε ειιιαίά:ιω,ει πω. Ιιιτειιτιο:ιαΙΕε.γοειιιιτ,εκτεειιετο·
(1ιι:ιΙιτε.τιιιιι,ημειωτιι ιιτιΠιι- τοτίιιε.Π€ ιιατιιι·ειιοιιιιι ὶιιτετιιιεἑει Αα:ι€
ἄειιτἰ:ι τεεειιΓεωιτιιι·: 5εά Μαη άετιιιιιιι ρΙιγίἰεὲ εκρΠεο.ι·ε α88τε>
αὶἱειτιτιιτ , ἰτι ε:ιε.άεΙειΒιιιιτιιιτ εΙΞΗιι:ιιΙτατεε ,

'

ε ιιοιι ίε εάπιοάιιιιι

ίεΙἰεἰτει· εκρεάιο.ιιτ·, ντ ΠΜ. ςατε:ὶΓ‹ιιιε· ρΙειιὲ Ειτιείεει2.ιιτ Δ, πηρε
ιιτα·ε:ερετιιιιειιτίε ,, σα: ΑτιΩοταΙιττεί;ειρρτιτατ .. @ιΓιρειιιιιι ει: ΑιιΠο-·
τρΙέ:· εοεροι·ιιιιι· ρετΙρἰειιἰτετειιι εοιιίΙιτικιιτε πι άιτο&έι ωρε
τιιιιπι ροίἰτἰοτιο πικρα· :ιέΐοτεραε , Μειιτοεσιο ,_ φαε- ‹Ιο πιώ:
τεΗ€Χἱε (Σπορ πιω , εμε; άε. τείαι&ιε Πὶορτ:ὶε:ι: , ω»
πιτ , αυτι Ιιιιιιιίτιιοάί ΓρεώεΒυελ ειπα Πω πιστα: ΑεοιάειιτΙα·,
ιιεΕ ‹1ε οοτροπο Μ.ι:οτριιε ιιιι€ι·ιιιιτιει ,_ εεετέεο!ιεετειιτ,_ιιηρο
Με
Με ωιεώ1ιιεις1ε ει: οιιιιιιτιιτ .. Πάκο (_ίοιτείῖε που: τειιιετε.)ι άι»

εεΒ:ιι· εΙἱιιιιειιιάο ω ιιΙρἱεειιἀιιιιιςιιεπὰΞιιιι.εΠε Ιιιάειιιιι Πάπια- ω»
ΠτιιάΙιιειιι , :ιάεὸ κατ ,_ ςιιειιιειάιιιοόιιιτι εοΙΙἰΓ:ι. ι:οι·ροι·αι ίιιι:ει·ι€&ιιιιι
πἔτειτι εοτιτοιτιιιιτ λ δ: ε·ιι.ειιιε πισω Μωαβ εοιιίαεριεπε.. ειέπ σκήπ
τ:ιιτ, @Με ιυπωωαικω ιιι.εδ εθιειαείειιίιιιιιιί!ε ρατιτει.ΙιιΧιρία.
Ιικιάο οοτροτἰῖ ιιιΕάειιαίιιο, πιατα @αρη ιιτιρεΙΙειτςιιε εττΙιετεειε
ρεττὶ:ιιΙιιε_Ξιἐιὲ=ἱιιιιτιὶΙὶεε,ῳια οσιιΙϋπι!6ι:ίειιτεε αίρο&αιιι ασπρη; α.
Ηἰιιε.·ιιοιιὶιιερτὅ θώκο άε Ν2.τιιτ.ι .@[Μϋπ πσθω·Μπ κών; ,, πούψ
οπωωιάί2,πο&άψπ_βιαι·.
Μπι: (Βιοιιιιιιμε ίαιτετιώε καιω τοπ:
· . παμε· ορἰἑιἰ6ιιἱὲ.
ή
ΜΙΜ
τἰτείΐε ρειτὶοερειίαοιὶϋιτιὲι· όεοΙαι·ςιΒιτ ,_|ιτιἰιιἱπιο.- πιοιιιοτιτο ετι:ιττι
Ιοιι8ὲροίἱτειιι Ιιιι:επι ειρρ:ιταε·:: ιιειιιι.ειιιιι. ιτισ:τιαϊϊιιπι «Μπρικ ρετ-

ΐριειιιιιιιΉΕ·, ιιιιικ·ειτέΒιιε Πριώι·εάθ.τοΓροπάεπτιροεατΙιετω ρετ
τὶοιιΙωΞτιιττειιιεειιιιιρτὶιιιἰὲ μη· ιιιτι:πιιοάΒιε. (9ιιωτιιιιε π11Πα καιω

ἰιιιιἰ€ετιι:εοριιΙ€ιιτιιη ιιιτεκίεςμειωωιρτέΙΠιιιθ:εο!ισετειιτ: ,;:ιά6€ιν.τ-:
ΙΙικ.ίιρι.ρτοΧὶιιιαιιι.ραττὶειιΙπιπιπιραΠε·ιιει, εοάοιιιιταπροτιε·ριριόΙο
.
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πιιφι:ιεοπιτιοε ίεοιιιιάΒιιιι ε:ιτιάεπι ι1εόιειω Πιιε:ιιιι ριρμεΙΙ:ιτέοιι πιέ

πιιε,φιΞιιτιΠ ΒιιιέΙοιιφΙΐιπιαπι :ισ ι:ιει_άσ.ιιι Ιι:ιίι:ιπι ιιιιρεΠοιοτ ; Μ
φιοά νιἱφιε εκει νιιοεοάοιπφιε ιιιοπιειιτο€ @οποιο νετὸ ετιιι.πι
@Μια αὡετεὶειιιιἰιιίὶιιοἀἰ ρατόειιΙιε ρΙει·ιο$ Με ιιιαιτιιε, Με Μ:

εκτετιιιε ρειττιοιιΙΜπφωίιιω τεεἰρὶιιτιτ νΓφιο εὸ , @το ειαι·επιπ
Ρωτιωιω @Με οοιιΙι Μάο ρι·οκιιτισε τιειιιαιε Βετιιιιιε ΒΒήΙΙ:ιε Εε
Μια ρω πω” ειιιτειι·ι μια , φις ειΠἰειιιιι·, @Με Π:ιιιιιιις επι:
φταιω ι:οι·ροτωιιώάέ ΙΜ ριά:ι. ιιιτεΙΙι8ιτιιτ , φα σΙειιιιιιιι ειι:ιικίειτ

ειιιΐιιιιτε ρ:ιττισιιΙετιιιια ατιιειοατιιιιι ιπιριιΙΓιι . $ἱι: ετιιιιιι πό: ιικ
κεπι ιιιιρΙειιε :ψ €κτετι·ιἰ αἐτἰε ἰττιριιΙίιι ιαιρετιιιιι κι:Ιριτ , Π
πιιΙιΒιιιφιε νιβι·ειτιοιιιΒιιε πιοιιετιιι· , & ιιιιάιτιίιε οτ8:ιιιιιιτι ρετ
εοΙΙιτ .
··
Βο.ιιε!. Παει: ίο.ι:ιε εοιιιιτιοιὶἐ άιά:ι νΜειιτιιι·; παπι τειιοΒτοίιιπι

βοά ιι6ι·επι ω ι:οιιοΙειιιι ω” ιΙΙιιιιι.ιτο , Η Γειιώτοε οι:οΙιειάιιιιτιιι· ·, ειτ
φιε ἱῇε τείετιιτιειτοι·ιιιτι ·πιοιτιεπτοιΙΙιιίωιτι , ιάεὸ ιιει:εΙΤε ε:ίι , φιιιι
επΙιει·ε.τ ρααιι:ιιΙσε ὁ. 5οΙο εοπιιτιοατ ιο ει€έτο εκτετιιο , ἱπιρεΠεπ πιο
φιειιτιτ :ετΙιετε:ιε ριιτιισιιΙεειιι6οιιεΙιιιιί , ειιιτιιΙΙ:ιε :ψ ιιἱεάἱτἱιιιιιπ
τιιιιιιτετι€&0 εοτροιιε, ειιιιιε ιιιαιτιιε ποπ ίιιιιτιιι άιι·εάιιιτι ροίἱτἰ;
Πιο ειιιτειιι ίι1ΒΙ:ιτο , ιταιιιτι ι:οιτιιιιιιιιιοπιιι· ιιιιριιΙΓιιε . δια Ρετ Ρα
»και ίοι·:ιτικτιι :ιιιώιτιιιεΙοφιοπτεπι ἰιι ριοκἰιτιέἱ. ΡΙ;ιταϊ , σΒιθ:τιι&ο
ίοι·ειιιιιιιο :ΗΜ ειιιώτιιιιε, φιἰει @τα ιτιοτιιεἰιιτεττιιιιιΡιτιιι·. Ρατσι
Πεε Μπι Ι.αριι1ειτι Βοιιοιιἰειιίεαι :Μ ρτιιερατιιτιιπιιάεὸ οι: 8οΙο Ια

εεπι ι:οηειρειιο , ἀιιΙἰφιειιιάιιι ΙΕ·ιιιει.τε φιιε ιιιωιι, φιι:ι. ιιιτΙιει·εσε
ειΐττἱε ρε.τιιοιιΙα θι $οΙο εφτιιτιοιις σκοιι:ιιιτ ω πιοτιιιιι Ιιισιε- ρι·ορι·ιιιπι

ίειΙ1ιιιιειρΠιιςΙειριάιερειάιειιΙω , φις τ:ιιιώιιΙιιεε::ιιιτ, φιο.αιΠιιιω
ριιΙΐιιιιι ναΙὶἀὲὰ δοΙο Ρετ εετιιἐταιε ρ:ιιτιι:ιιΙειε ἰπιριείΪιιιτι+ τειιιιαιτ ;,,

φαι 8α·ιιιιι:ιι , :ιιιι: ειιι€ριιιο.ι Μένω. ίιιΓρειιίει , Η νιΠει€ρετοιιτι:ιτιιτι

νΞιΙὰὲὸὶιι ίοτιιιιιι Μι ό δω!οιιειιπι·ιι:ιΒει: τιιιιιιιιιιτι,φιωι ιτιιικιιτιἐ
φιιιφικτ ριττειρετε ροτείι: , Η οι σ.ιιιιιιιιε.ΒάισιιΙιε ιιει·ιιο (ιιΓΡεπίει ραι

ιι€ει; εεειιιιι; φΑΙἱιι. ιωωιωωι πιοι·ιρειιε:ι ΕιοιΙεω ›ΙιαΙοετιι: ίοΙιιιἰο:και , δε ριιγίἰεὲ εΧρΙὶειιτιτιιτ. Ι)ιιο αφου ροτἱΠἰιιιἱιιτι ειιρΙίι:α
τἰοιιο €8ειιτ: Ρτιιιιιιτιι· νιάεΙΕεετ·,_ φιιιιαπι.Πτ ιτιοτιιε κα. ὶπιρεΙ
»ζωι- ιιετικι:αιε ραιτὶειιΙει.ε εοι·ροι·ι ροτίρἰειιο ἱιιιιτιιίὶειε :.·ι1τετιιιτιιι·ΙΒ Η
φιςτι:ι.πι @ατα ιιετΙιετοιε ριιιιιειιΙιε τεἰΒιιειιὰιι Πω
ω· · ι ·ι

·· Ματ. Αί.εειιάετιι€πι :ιεεε·ιιΕικΧ Ριιτο.οΙοο Ιιιοετιι:ιε >Η:ιιτιπιιιΡιπιι
ω· 9031007 Ραιι€5 ἰιιΦἱΙἱ8€ιιτὶἐἀἱίἱὶιι8ιιἱω °ϊ: παιπ Μια:: οι:ιιΙιιιιι 6ο
Βιεσττι;ιιιι_ (ΙΜ Ρτοι:ιιΙ ειΙ› οοιιΙο ) ιιιταιε&:ι τ:ιικ·ΙΙ:ι οει:ιιιι:ετ ττεε

ιιιΕεεπι:ιε Πακιιιιισε μπειτε, ίοΙιιιιιφιο ιοΒιιι:ιιιιοοιι[Ριοιιαιιι ι:Ηιιφι;ια
4

Μπα

Μαιο Ρτἱιτιἰιιιι ε: «ΜΜΟΠε
ετιιιιιρετιτοττι
[απο &πί.ιτειιιιιτει·
. '
Ιιισιόιιπι,361
ει: »
ιτετιιΙαιτιι:νιά6Βιτιο, & τιιιιιιιο ιτιοτιο ρετΓριειιαττιι Ρ:ιιι1ιιιιιιτι τΙειιαττι
τιιτιοΠαάετοιςιιτ ετι:ιττι ρτοιιιιτιιιιιι. Γεειιτιιτιο.ττι ρατττιττι , αυτ; ιιΙιςιιιιιιτο
τιιιιι‹ιι‹ιι ειρριιτσΒιτ ,ι δε ιιιιιΠ Ιι:ιτιστε ρι·:τΓριειιιτα.ττε ὸετιτεΙιειιὸετιιτ .

Φωτ ;ριιτιοττιιιιιιττι ΙιιςτάιίΠττι:ι τοιιίριτιοτιιτ : ά Φωτο. ιιιιιτ:ι ερτ
ςεττι ετιτάνατττθ: όιτιιιιιιιτει Ιιιττιιτιο , ιττιιτιὸ ιιΙἰιιιιαιι‹ιο τη τιιΒτιιιτι ει;
(ιιτιοτειιτιιιτι ττιιιετοιιετιι ειικιιετιιτ. ντιιιιιε Μετα ίιιιιτ σ. εΙΙικτι,τ
.=ιιιο_ρτού!ιοτιττειςιιτειιιι, τιιιιι Ρετ ντιιιιετίιιιτι ΒιιττιττιΔι ττ:ιότιιιτι Βιιιιιιτ,

ά-ίιιρτα Παιιτιιτι:ιιιι ἰτιιιοιιίριειιἐνιιἔειιιτιιτ .ῳατε ι8ἰτιιτ ρτιιτιιιιτι πιτ-ι
.Ποτε ιΙιιιιι.ιιτιιτιιιιτ ι: «τω ειιι€τιοττ: , ροΙτττιοετιιιτι οΙιιι·ιΙΙὶτιιέὶ , .πιο

-τι.ιιτι τοπιίίδοτε τ άετιιιιιιτι:ττιιΙ1& 2 Ρτατετε:ι ειιτ ειι:εειιΕιε ειιιιάε1ιετρο.
ττΠιττιιιττιτίοτικοα) 6ΠγεΙιτιιιιττι εττιιιτιότοτιο Ρωτώ ιιιΒειτιιιε, ντ1ΗΡ

:Μοτο Βιιτιιττιά-ίτιι:ιιτιιιτ 2 Ηιε επτα οττιιιτττι οοιιττοιιετίιιιττι ροίιττε,

"Μωτωιετιιι5, τιι;Ιιετο.τ τατιοςιιιατι . Οιιιτι το Ιιιτετιιέι.Βαττιττις
@ΡΟΚ ρτιετ0τ_τειιιε τιιιίτιι:ιτι Η:ιττιιτις ριιττιΒιιε ἰιιίττἱοτἰιιιιει ρΙιιε ΜΜΜ:
4.ειιΕοττο ( Μπιτ τιιιτρρο8ε οι-τιιιε ατΙιτιοτιιιτι τοττιιτειιι :ιεεειιτιιτ ) πιτ

τιιιε τειιτιετι Νώε, Νικ τιοτιοτιία_ιιτιιιτι ατ8ιιιτιετιτιιττιιρο!ΐιιτιιιιε άτι
ττετε τα! οίτειιόετιάιιιιι;ειΒιιπι είτε Μάτια ι8τιτειιΙτε τιιοτιιττι,ντ Ιιιι:ε:ιτιτ,
ω” , ντ εαΙτίειειιιιιτ; οσε ειιιττι Ιιιι:ετε ντάστ οοιιΙιιε :ιτιίοιιττε , ω
-ττι:ιτιιιιτι ιιοτι εειΙτίτιετιιιιτ τω. ραίτητα , ιτι.τιιιαιιι ά: ίτιίττιιιιιτιτ .

@πατώ οΙειιττι ιιιτε8τιιιτι είτ Με εοετετιε , φις εοιτιΒιιτιιτιτιιτ , δ:

1ιια·τιτ , ίετιιιιτει ετιιι1οΒιέι_ΒιιιιΠα όιότει. ιιιτοΙΠΒιιιιτιιτ ) ΞΗτιιίφιε οπτ
τιιτε ριιττἰειιΙτα Ξωτικα τα _οοιιιριι&ς ει: £οτιεπι€11τατιτ , ντ οΙει τρε
σ:ιτιιι ειιτιίΒε:ιιιτ , ιιΠιιΙ _.ιιιτ:ιε εττιιι:ειτ6 νιάειιιιιε : ττι€ειιιτιιε τ:ιττιετι

- Ματια αΙιτιιιιιε ρε.ττισιιΙαε , :μια ιιιίϊ ἔι τοετοι·ιε τοΙιιτιοτειιτιιτ, εο πιο
τιι Ω τρία ετε;ιτειτοτιτ , τιιιο οριιε είτ , ντ Ιιιεεατιτ . Ηττα οίι·αρτταΙίαπ·
ώ, πιτ ΡΙιιτιιτώιιεΙιτι.άε ρτιιτιο ίττειάο: ααοιί_/2ι!επιίοι·εω έτι ρατ
_/)ίααί:αίσια ίπ-ι/ιταιίοι

ικα ραα/ίαί , τα” ίιαπιστωι αι[ίραπιια ,

ααα ταίρι ιίααιΑακατ ί7:7ηνσηΐαίε ῇτ , ακί· ποίίαβιοπεία: σαριιααί :

βεί αἱ” τα·ίπαπτίο ααα έκ ρι·α/απτίσ απατά: αοπ_/αέΐαπωια: σ:: στι· ε
]ία:απα ίπωταρωθεί . @τι άι: το τω ιιιιιοιτιιιιε δ. Αιτι1ιτοίιιιε ΠΒ.
τ. Ηειφ.ειιια::ιρ.9. Θιαίάπι(ΜΜιιτ , ιιιτιιιιτ,α Δω ίσααΜ.τ α!ίια·εια ,
σ (9 ααἰίςααιτί Μακάο τσακ αωίτ·ιαίτ ; απαιτώ,αιμα: Μ;" αιμα: :που
β.: ψαρια στα Μιών·ίτ ,. ιθζίἶΐἰοἴἄ-ι¦αἰβΪ τα· , ασια ρι·υ[απάί ίσειιααα·
τω· οι·ςαίτί.κτ
ετ$οιτι τρΙσιάοτειιι ρτοεΙιιιααΐιιιιτ Ρ:ιττιι:ιιις ,.
'

· : .ς_ιιιΒιιτίατιε.είτ οιτειιιιιτιιιιιιι:ιι1ρτ ,μ ί; ;ιΙιιιιια.ιτι τα1ιτιστττιτεκτι να»
τ όιοτιιτττά Ιιιι:ετιάιιττιί τιιιιιττιιιΜάτ:πι αιΙοι: ποπ ΓιιιΕτιατ ςΓειΙτοπι τιιτιτ

@στα τειιιτιοτοι αιιο1τττειτιρετιιτιοτιετιι ΡτοτίιιιώΙΓο1τιετιάιιιτι ,_ τα.
.·
Αα.
π.
( Μ Μ' 3
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.
π Ξει_11υιπτωειωι·εΓο1υατυ: ; εκἀοτευὶπι ἱ8τιὶου!οτυ1π άΜρ:Μοικω
€:οι·ροτίίυεευίοίωροττατ, ει: υου_ἰτευι_-Ιυ::,_ υυϊιΙυκ ευ; νετ ω
ξει·υειι:ε ΜΙ ΞτιΙἰ8υο·ςιιετυορυττἰάο , ευἰυε· ἴτυίΕυΙυτι·ι εἰττὰυοεοιιᾶο

υεευ·άζιεΙυεσ:,| ευπιτ:ιτυου ωςυυΙεΙἰἔυἱ ίειπιΕ8ι ὶυτεετ1· ίτυΩυτυ Πι
@πισω ΒτευἱιιΒἱτετ, ΉάυΠειυωπετυτ. (Συὶυἰττιιυο/ ά8κιίουΙοε Γο
Ιυτο8 ,' δεὶιι ρΙειωπι ΗΒεττατεπι νἱτιὰὶεειτοε υοιιΙυεει·ε ρειΙὲτυ· είἱ υ,

ηυειυὰουυἰὸεπι πουμε ἱἔυἱ£υΙἱε Γυρω. Ηυυυυευ .ειρἰεοιτι νΙΙυε.εΜυΙ
8ο: ,η ηυεπιυἱε ντευὸἰίειευΙτειτοροΙΙεαυτ5 δε ο)ι:ιττυπωιυτ·Πυπευυι

·:κςουςΙευτ, παμε ςυἰ εκε:ιυάεΙ:ι σ.(ΙΗ8.πυυςΙειταα,· υυτ ει: ρω
υἱεοτυτπρυυτ·$ -εοτιίρἰεἰυτιτυτ· , Ιἱοὸυ«ρτοκἱϊυυυυ·τυευυυτ εειΙείο.

οποια Ι.υεευτΙαιεΙυε @πιώ πεεΡΙ:ιτιθ 1ἐἔετη να: υποΙω ωυυε
ἱυτεΒτο , υυτἰυΙἰἔυο [απο ; ' υεοοπυιἱυο ίοΙυτέ , ντ απτο. Ηο.τυιτυιτ
ίρεώοπι , αυτ Μ: :ιτἀευτἰυυε ρτυυἑεάὲρειτετἰ`. ΚεΙἱυυυπιἰἔἰτυι· ευ ,
ν: πιουσειυτυι: ςυ:ΔΠ ίυ8:ιευ €ευταυτοε 1.9 ίεά τετετιυἰ·ε =ςυεπι :ωο
ΤΙαιπ‹:Ιἱ εο1121:υ:11 Γερἰυεῇτετειυτοε ; ίου? ρωΜΕ›Μ , ιυσυευευτ υυοτυ
υυοάυπι άυιΩοΙοεδε ίχίἰοΙεε , ίου ροττεάΞουΝδε Ιϊιβίυυεὲοιιτιπιέἱὶο
Με .- Ηίυε εΧυυἰυίπιοάὶ Ροττ8θ:ίοπυτ11 επιρΙίτυάΞυε;δε αεΙ:τΞτειτο,
ΜΧτεΜτυμτυε τειτΙουευι , οτἰτἐ νὶἀετυι· ΓΡΙειιὸοτἰε ε!ει1·ίτ:ιε δεεΕΕε:ι
επεε.
·
,
θτειά. ΑρτἱΠἱιυὲ εοι·ιδι·πιειε , ηυ:ε ἰυυυεΒιυτι εϊεΙυπυτυε ευπτ ίο
πο ΙὶπυΙἰτυἀὶυε : υυεπι:ιάιυοό υπι ετυπι οοτροτει ροτειιίΐει , ετειυἱτετ
€υτ-ει:υτθ ί6ικιιιτρτο νΙΒτατὶουυκυ τειτὶτυτε αυτ Βευυουτϋὶ , ι·ουυίεθ ·
πατώ ευ; ἱυ:ευεὲρτο αιτυυάεπι νΙΒτειτἱουυιυ Ρειτυἰτετο αυτ εηυΡΙἰ
τυε!5υο , Ρτουτ νειΙιάιοτε ευτιυῆτιιιιοτε πυρετυ υπουευτυη πει ρε

ιάτετ-νιάαυτ ΕυΙΒοτιε :Μια υυἰἀεπι εΙ:ιτιταε ρειιάετε ο: ΠΙ:ιτυυι
ρο:ι·εώουυπι επτΜΜτο, εΗἱεαεἰτειε πώ εκ αιτυπι υττιρΙἰτυὸἰυε
Ιάεο , ίἱΤΑτὶετυευευτα τυ:ιπι ειίΐοεΙυοτ , Βεπιπυιε Βιιίίε υπ Ιυεοτυέἰ
Ιευἔυἰὁὶἰιε @Βου , υυὶει ΡΙυἐἰΒυε ζΒυάου!Καάυυε ειΠ;ιτυπι Ρυτά·
·ουΙ:ιτυτυ 00.τοει·ο εουεΙυΠε, υπό ίοΙυτὶ Ιαυ€υὶόἑὶιε8ε ςεπΗθυ εεπί
Γυπι πιοΙΙυυτυι· 3· που ειάεὸ ίτευυευτετ , _ ταυτουυε· ὶπιΡυΙἴυ , ίε οι

ΕΙΞωιυτ·,__ αε·υοΠτυοάυιιι, υυειυάο :ΙΙΙΙταᾶἰ; υυιρΙὶυε ραΜευΙΒ,ρευ
1ο ρΙυτεε.ἰΒυἰουΠ. ἱυ. ία:υυιΜζ Βατυυυ:ε ρ:ιττε ΙἱΒετΞἰιε πιουετἐ υπά
Ρἰυυτ·υ ΥΜ πώ εκΔτυυὶοι·εἰἔυἰευΙοτυω τ:ου:ιτυ δ: 8.8ἱ!8.ἴἰ0Πθ --, Πι
τεττἰἑ`ίἰυπτιπ12 μπε, ΕΔΘα·Γυοτὶτ~υὸΙιυε πυιὶοτΡυπΡἐυΙατυω υπ.
ίοΙυτἱοζ, Μ. τειιυευ , ,γτ υουάυπι ἰΙΙἰιυιυυειτἰιτι ετυπιρἑ;€·ϋυΙ6υυτ ,
τυπο ετεΒεττἰτυα είϊνἰΒτυτἱσ ·, πάθαμε Μ: εΙιιτἰΠἰυιει αΡΡυ260::· εμε
ὁεὶυὰεἱυ·ἴυρτειυεὶΐρ_εττε-Ιευευείεὶτ ,.ρΙυτΞΒυε ἰἔυΚυΙἰε ευοΙευτἰ
Βυ6δεκΙἰυυἰε πιἑτἰυε τατἰυίυυε5ωΞεειιτὶΒυε ; £1υἱὸ€ΜυΙ1τ0Μ νἰυή
·

ουΙο ,
|
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στέκι, ηιιοὰετἱιιεὰιιτιιτ.,. ίοΙιιιἰ, ἱὶιιιιτ.ἰιιεοιιΪΡ,ἱειιἱ·, τιιιιι τἱεἔ6ϊἰϊ
ιιιοςιιε
ὶΙΙσΡοττοᾶἱοιιἰε
. ὰ.·εοιιττεὁὶὶοιιΒ , πρι: σεΜΜπιρυΙΠοιιέ·
Μ
ιΠ8τειιιι:
:1Π41ΙΠῖΜΗΙ6ΠἘ>%ὡΒΕ€Ἑ8όΡΜΜΙΔΒ8
@ΜΜΜ ίεςΞειι-ι .
τι:: .πΙάοὸ ειιποιτιιτιιιιικιωιο πιω τΙΙιετιιιιιιιιτι ταίά€ετε · οροπ
ται:;- ντ εΙαι:ιοτ ΒειπιτιαΙικε:ιτ, ηιιιιι-ιΙΙιιιιίπατι.ε&ιιπιιιιιρεάιτ,ιιο

ι€ωεωι αΙει·Ηιε :ιςιμιε 1ιικιίίιε :ι8ιτειιτιιτ ιο πω ΗΕ Βιιιτιπια:

Μια·

~

.

ι·

.

-:.Όειιιει.· Ηεεεαδειιι Γοιιι ειτςιιτ ιιιπιιιιιε αιιεΪοειιι;νιόοιιιτ εκρΙι
«κατα φωτο ρω άι&αιιτιέιΞιεοπροτειιιιι:Ιάο·εΧτειιιι6τω ΜΜΜ, &
Ιέιιι€ιιιιιιιιε :ιίμεθιιιιιι ίσια ,η Πειτε ΐοιιιιε ριοτιι1ι·::::Μιτι.ιε τειιιὶΙΐιοε
νὲιιιἱναἀωιὲὶτιιιιιξ φσωπικιο6ιιιιι ·ιιιιιρΙιΒιιιιι ·Ιειι:53ε αμε Πει
8τιέιιι·ε ; ιτιά&οϊίετιιΡιιΙο ,_ ·‹:τὶίΡ;ιτιι1·ἱιιτἱιιειι!οε-,·ηιιὶ Μακη τιιιὸ
επιρΙΕοτειιιιιι οτΒἰτεπιτιτρΙιταιιτιιτ, εὸπιὶιιἰιε :ιΙΤιιτ8υτιτ , δε τει·

ιὶἱἱιε-ιιιοιιω νιιι€ωι φερει.. (1ιι:ιαιηιιιιιιι ι1οιι€αάεπι ρτοτίιιε Πε ων»

ΐα , απ· ίσιιιιε Τετιἰἰιιι τειιιἱττεωι·, δι.·έιςιιο. άεριτϊΕιιε ι:τήιαιιτ ;
ρτοετεηιιιιιιηιιοά Ικα τρει·κ:ΞτειιΙοε.εκρΕεπτω, Με Ρετ @ΜΜΜ
φι:ιςιι:ιιιετΠιε ρτορει€:ιτιιτ ι Η ειναι 1ιιαιιιιι ηιιοςιιιἔ εοιιι:ι_ιιειτ .
()οιιειριο αστειο ι:οι·ριιε Γιά ίιιΙεειιεΙιιι:ε, ΠιιειΙἰ ιιιιεΙειιιιι ισ @Με
:τά στι: ίειεἰΙὲ πιοιιιΠΒιιε μι.ττιουΙιε ιιίοαΒιιιττιτατε'Μ (μι ιιιισ:18ιιε Πω:
ΜΜΟ πιστα Ξιιτιιιιιεία:ο.τ ,· @ειπε τιτειιιιιΒιιιιτεε @Μις ραιτίι:ιυ
Με ρ:οΡεΠιτ. ω, ςιιἰεἰτιιρετιιεἰιιρΙιιτεειΡατιἰειιΙεε ιιΞΙΙι·1Βιιι:ιιε,

` ωιωι εΒ: ιιι ΒιιΒιιΠε :, ηιιἐιιιιϋ εμ1ιιειΕε ἱιτιΡ€Ειιε @τα ριιιιοὶοτειι Ρατ
τὶσιιΙειε εὶἰιιὶἀετετιιι· ,- @Μετα :ιιιτειιι ιο τιιεἰοτἰΒιιε ἐι τειιτι·ο ἱιιτετπεΙ
Ηε μια»ρει·τεε·ι·οοιιιΡΙεώτιιτι €111ἔ1ῖτιιΡϊοΡ€ .::€τιττιι11ι5 Μι;ικο

εμε τειιιοτοε ίιι:ιαιΒΠιο ιιιιτ1εσριιι·τιειιΙιε, ›ιε:ιιὶΠἱοι·ετιι ιιτιριιΙΓιιτιι
τεειριιιιιτ. Ι.ιισιάοωιτεω οοτροτε Γε τ.οκιτωιετιτε, δε ἱτ€1:ι1ι1ι ω»
€ειιτεετοΒτἰεινἰΒτατιοιιἱΒιιε , εκττεπισε ριιττἱειιΙς Καυτο ίε·τιιιιιι;
ίμια; οι·Βιτιιιιιι :ὲιιιτ Ωι1τεπι οειι1ιιπι. Μ ι:οιιίΗτιιτυπι ; ω Ιοιιιτ€τ
ΡετειιΠσΙιικ αρριιι·ετΙειπ8ιιιάει; ειιιὶ |Π-:ρτριιιιιε ο.άπιιιτοτετ μπω
Ποιιειιινει!ιάιιιε ὶιιιριιΙίιιιιιιιι ρ:ι:τιειιΙατιιιτι, ετιο.ιτι ι:ιαιοιιε . Μαι;

Γρα:ϊεπι ίιιίειρει·οτ Νασο αφου ει: ΙιιιἱιιΓπιαόΞ τεειρτοαὶ Ροιτειι
άιοιιε 8οοοιιτι·26Ιιοιιοτιιιιεσ.τ :ιΙτετιι:ιε πιώ 301:€11€β1°31°ιιι11 νιατε ι
Παω πικρα.
@ ΓιΙειιτϋ= νιεἱιΙὶτιιιΙο ε!» ειιπο.ρει:ειριτιιμ φαω Μετα 8οφαιειίοΜε:σεωοτειι€ι ὶτι ωεωιωμιωιιι .μαι νἐ›

:σε ι @ει ειιἱιιιῖρωιιἰπια >ιε«Μιιιιι: Ψατέωει ·ριιοι:οιιιςιω. Με·
τα ίιιΒιιιειικοιιίεςιιΜΜ Μειιιιιιω πωωμωιιιιιι Με·
τιιιώιά11:ιεια1ιηάειιι.:

.

ι

. -. °

- - -Μειιιτ: Βιι ΜεοοιιΒατ ι:οι·ωε·ρίϊεὶΠιιιιιιιιατἱοτιἰ1ζ Ηιι€8:Βαϊ βΠἱω
·Γ ::

οι

:

πι
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· .

ΠἔΪεπᾶτἰυ Βαυίΐε(ΜΜ |

·

β

.

ιιιτειιιρ
ιιιιιιειι ει(
ΜΗ
(ιιιο(:ιιιι(ιιιε
παει( "Με
ιιιτει·ιιιΙΙο
ριοειιΙ εοιιΤριει
: (μια εΙειιιιιιιιι(ιιιειιιιιεοι
ροΒιι Ιαοειιιιιι Σιιιιιειι@ο
ι
(σε ,( νε·ιιιιΙΙιιιιι ιο οποιο ίειιιίιιιιι (·Βάιιι:ωΝεοιιειιιιι·ιιω ,Η Ιιι3
(απο τειιιοτἰΙΤιιιιιι ιἑἰὁιετἰ ιιε(ιιιειιτ, (παιδι σ.Η(ιιιιιτ Ποτ ΜΙΒ; (μι.
απο οικω τω; ιιοεὸ ίιιιιτ ιιιιιιεειΙΙι , νι: ιιΙρε&ιιιιι που πιο

ι.ιε:ιιιτ, Πιο τεΙείεορίζ ορε ρΙιιτεε ει(ειριιιιιι:ιιτ, (μι εοιιιιιιιθά Η
.ρτοεΩειιτ, οιιο(ι ΠιιειιΙιιιε(ιιιειιιιτ. Ροιι·ὸ 8ειΙΙιιο Με ειιΙιιισ.(ιιιει:«

Ποιιε (ΙιΒιιιιιιι εΙΙ, οιιο(Ι Ιοεει·ιις οιιι(Ιειιι ΒιιιιιιιιιιΙιιιι ρτοι:ιιΙ Μια

απο , ειιιί(ιιιεΙιιεε Μοτο ο(ιι!ιιε ;ίε(! @κι που ιΙΙιιίιτειιιιιικοι·(
ροι·ιι τε!ι(ιιι:ι ιιοιιιε ρι·οιιιιιιιι: ιιιιιι:ιο μετα Πιιιιιιιιιι!ιιιιι Μαιο ί(ιρε.
ιιιιιιΙ(:οτιίριειιιιιιε σ.ιιίειιτεε εοτιιιιι , οπο ιιι ει”ιόειιι ριιτειιτειιτειι Η·

!ἰιιε ορε νι(ιειιτιιτ ι εἱτειιτιιίὶειιτἰΒιιε ; (ιοί-ο. νι(ιεΙιεετιιι απο ιτι
τετιι:ιΙΙο όιτεάιιε ατιιετειιι·ιιιιιεραιτιοιιΙιιτιιιιι ειρριιΙΓιιε ω οι:ιιιιιιιι ,.
ιι(Πιιιε Γιιτἱε νειΙιιιιιε οι, ν( ιιιοιιε:ιτ ετΙιετεειε ριιιττιειιΙ:ιε οειιΙοιιιΠ
άειιτεε ; ειιιιιιρετιιε Μειιιοερι!ιοτείι,··οιιΣιιιι νι νιι.Ιειιτ ωεωωι

Επι οριεόι.ι.εοι·ροι·ο. :Δω ρτετετεεριιτι:ιευ!ε.ε πρεπε , (με (ιειιιιιιιι·
-οειιιιιιιι ίει·ιιιιιτ. Ε(μιιοειτι ιιε(ιιιειιΉΐιιιος, ιιε(ιιιε οιιιιιιιιο Επετε

(ΗΒιΠε ιιοτειιιι ιιιιιτει·εττι οριιιἰοιιι ειίΐετειιτι·οοτροτιο ιιεΠιι€ιιΠε Γιι:ιιιι
ιιιείΓε Ιυεειιι, (Με νι(!εΙιεετ ιΒιιἰειιΙοε ( ίιιΙριιιιτειε ρ:ιτιι(ιιΙιε. (σ.

Ιοτειιι (τιΙιιιειι(ιιιιιι εΙΐε ιιιΕτιιι:ιτιτ (ΠιγιιιΞει) (ιιιἰεοετετἰε ραι·ιιειιΙιε
οοιιιιιιιίΒιιοιι (:οιι(έιριιιιιτ ιιιοτιιιιιιΙΙιιιιι-ροττεὁὶὶοιιἰε δ( (οιιττιι&ιοε

`,

Με ι ω Μπιτ ειι(:ιτι.τι :ιο ιι!ιο οοτροι·ε Ιιιι:ιάσ,ε(Ιιετε:ιε ριιττι(ιι1:ιε ,
.ε.ι(ιιιε:ι.άεο:ιρίοε , οιιοε ρειειιτιιιιιτ , ΞειιιειιΙοε εοιιιιιιοιιειιτε .
διε :ιπιριιιε·εγο.τιιιιε νιττειιετοΙειτιιοι(ιεε, πιο (τοιιί(:ιιε· , ίιιο ρε
‹:Η ιιιΠΠειιες ίροιιτοίιιιι ιιιιΙΙιιιιιε(ιιτίοιιιιιιιι τω, Η ρτορε ιΠιιιιι
«

νοσειιι αποψε νεΙιειιιειιτΗιε, Με απο Ετ , Πιιεριιιιιε , Με

ει: ίοΙο πιο πιοιιι εοπιειριτ νίΒτατιοιιεπι, δι ίοιιιιιιι Για @Με
οοιιετιιειιτειιιεάιτ , οιιειτι :ιάιιιο(ιι ειστε ιιι:ιιιιίεΒε ρειειρίειε. Ει(
εἰτειτι @τα ιιι ιιιοτιιιιι, ει( ιετΙιετεπιιιιι ρο.ιιι(ιιΙιιτιιιιι ειρριι!ίιι,
ιΒιιιιωι εοι·ροιιιιιι ίιι:ιρτε πεταει που Ιιιει(ιοτιιιτι , ιιιιίτειιιτεο (μια
(ιιιιιιιιιο(ιο ιιιοτιιιιι Ιιιειοοτιιιιι, :ιΠιιιι μια ηιιιεί(:ειιτεε :ετιιει·ειιε
ριιτιὶειιΙ:ιε ρτορεΠιιιιτ, οι” ι·ερεΙιιιιιτ ειρριιΙΙιι.ιι, οι ο.ίριειειιτιιιιιι
οειιΙο εοΙοτἰε Γρεειειιι ειιιιἰοειιτ ιιΙι(ιιιιιιι(Ιο Μάεπι(!ιΙιιτι , :Δι
(ιιιιιιιόο νει·οΐιιτιιτιιτι , ρω ειιτειιιἰ Ιιιιιιιιιιε
αίτια, (δ: νοτια

ιρΓοτιιιιιιΒιιι(ιιΙοτιιιιι οοιιιρΙει(ιοιιε ίιιο$Μοτοο;ίωί0%ι @οικειο
τιιιιιι : Εκ (ιιιο οιιιιιτ εοΙοτιιιιι νιιτιετε.ε; ιιΙίοιιιιειιιιιι Με” (μια
οιιιιιιέι ιιιΙιιεε ειρρι.τειιι εσετιιΙειι , ία! ιιο6ιιισ.(ι ίει(:ίε Ιιιιιιειι νι(ιειι

τιιτ νΜ(Ιιο. , δ( οπο ιιιιι€ιεριιιιε Ιιι(:ιειιιιτιιιιιιιι_ριττιειριιιιτ , εὸ
--

-

: ιι
Ι

πιει

,«Μ,ετε το, τοιοτειιιι ιιΙβαττι
. .
ζ):
:ιτ:τατατιτ
βαττ .4επίτ.
ταιειρι·ορτττ·Ε τττ:οτροτε
αιτι
365
τω, ττιτ;ἔτ:ἑιΙαετττι:ιτ ΒεατιττιιιιιτιραΠω ετ;τιιτι·τιτ ΡαττιταΙιε Ιταιααι-›

(Ω Ροτςαται.τιτ ε.οτραε ρτοτ:α1 ἑι Ιατεττιέ'ι Ροίιταιτι , τΧειτο.τι πο,
ααταιιιτ το τιιοταιτι ιΠιαει8τιιταΙι , ως νιάττιροτείτ τιαε τ:οΙοτι:ο··
Ιοτ , εαπ, βεκι:ιτετιτατοατάτωιεπιταΙι ω ττιοταιτι , ιιΒ τα το

ττιετι ιιτιρα1ί:τραττιταΙς εετιιτττοε αυτ· οτιι1ατιι οττιιιιτιο »οτι :αττικ
8:ιτιτ , Βια: ιτειττιι€αο ιαιρετα πιοααιτιτατ, ντίαΒ ίετιίαττι τιοα
αιάει.τιτ , παμπ: ετττιεττ:ι.ε οεα1ιρεττιταΙ:ιειττιττοτ, Ρ:ιτττετ τιοιτ
νιάττιιτ.
Δ,
7 Ποια!. Ια αυτι ωωι ίοτιοταττι οι νοεαιτι νιιτιετο.τε , Η ει: απο

ττιαΙτιΡΙιτ:ιτετιττιραΙΠ τιιοτα, ιιααίταττιοαερεττατιττιτιε , τοτε ατε
ματια , Μαι εεΒτἐ ριιτι:ιτ ττι:ιττι σωστα , ει: ι5ωωιοωω τι,

ιι€ττι ι:οτροτι ιιιίιτοτατιι ιιιοτιοαε ία νιτιιπω τεττιρεττιτιτἰΒαε, μπι
τιττε, οὐ νιιτιαττι :ιεττιεττ:ιτααι ΡαττιοαΙο.ταττι ιτιοταττι, παμε πάτο
νιιτιοε εοΙοτεε οταΙο :ιρρο.τετο. (ΜΜΕ Ρετ ττιετιιαιτι τοΙοττ τω,
.οαοιιιιΒατατιι αΐΡιετατιιτ :ιΙιαά τ:οτραε , τρια ιΒιια:αΙι εοτροττε
οιοιτέτι αΙιαττι :ετιιτι·τιε ρο.ττιοαΠε ιτιοτατιι ιτιιρτιττιατιτ τι τιποτα ,,
ααεττιιετιιςαΙι τρίιαε πιατα ρττΙΡιται ιιτιρτιαιατιτ , τα τεττἰαε πιο.
“και νττοααε εοττιροίὶταε , δ: :ιΠαε :ιορτιτετ εοΙοτ. Βια ετιιιττι
τοτιιοτι:ιε νοετε :ιαάιταιτι τίτιΙΙ:ιτιτ , οΒ τικιταττι :ιἐτὶ-ε απώτατο α.

ι;Παετίιε οοτροτιιιιιε Ειπα!. τοιιτιιιτιοαε. Με. ρΙαε τιιιιιωιτιω το
Ροτιοιτι ασε , οαοάσεττιστος ΡιιττιταΙς οτα1ι Βετιιιτιιιι Ποια!. Μίσι
ττειιεετιατάειτιιιοτ: πιστα, τα νετὸ :ατο ττιοτα, τεττιαιιιτοΙοτειιι

εκτιιοε:ιατ ,› τιαἔιιιι τιαοτι Ιτιττάοτεε δ: Ριότοτεε εοτιι-τιιιίτιε τ:οτροτι- °
Με ιιοτι νιιο ιτιοτἰο τοΙοτ:ιτιε αΙιατιι- τοΙοττ·ττι ρτοτ·Ιαι:τιατ ,_οαττατιό

ττιοααιτιίι Βειαο ταοταιτι ετιιίΐετατιιΡοττιαττι Ρατατ'ἱ οαιιτιτιτσ.τε :τι
ττιιίτε:ιιιτ , :ιατιιιιτιιιε τ:οιοτ εοτιΠειται· , Η ιιαττ:ττι ιιιτἔἱοτε,_ αιτι
Ματ τοιοτ, τ1α:ιΙιε πιτιτατιε εαοεοιε ακα: : 5τι: Ητιαο ραΠιάσ
ωαΙταττιάι!ατο Η οαο.ιτι ιιιιιιιαιαιτιταΒτι ετ:ιΠαταττιρ:ιτταατι οοιιιττιι
ίτεειτατ , ι:οαιροιιιτατ τοΙοτ, οποιο ΙίιιΒεΙΙτιιτι άιο.ιιτιαε: σωστι

. φα: τα τα ρ!ατιιτιιε :ατα τειτιο: Ετ Μιετοίοοριτ ορο ιτιτιοται·τ , μια
.ταται.ιε τετιαιΒαε ι:οαιτιιιίτιε , ει!ιαιτι ατο-ω Ματια τα ι:οιοττ:τιι Πτι
@τα , ετα; εαιτι οΒ Μαη ειιι€αιτοτειτνοταιο τιαάο ΐαιεαΙοιιοιτ
·ειρρο.τοιαιτ, Ιιττια! οαιτιοε τεττιαιιιτοΙοτειτι εκτιιΒετιτ .δώ εισαι/ιο..
τιοαο,ίι ριιιτττ, ορροτταιιιοτειτι ιτιιοι:αττι τιιίρατ:ιτιοιιεττι τοϋεισ.ιτιια.α

στο ἑι Ι.αειε ι:οατταιρΙοτιοατ Ιοιι€ιιιε ττ·ετ:ταιτιιαε.
, _Οτειά.. Ηοοντιαιιι.,τοαοά ται εο!οττε.ιιττττιστ, αάάττε1τετατ,ιια

.τιιιτιιττι Με, ιιαστάικιτιιαα, ί;ιτιε.τοπιιτιοαθ τοιιτι1αιτι ατα Μια,
:_

-

·

Α2

3

€ι€Ιι·

3ῇ6,

Μπει·ι·αιώ Βιιιιέεείπω

@ικα 'ΕιιιιοΓορΙιοει,. ειιιοι·ιιιπ πι; ι:οΙοπτιπ τειρΓ:ι Ριοπιι 48· τοτο π»
οοτροι·ιοιιειπείΓιτ :ιιιιι·πι:ιπτ ,ο Ιιεὲι: ιιιπιιποοριιε ίιι:,' νωρμιωι: ,
πι; Ιιιι;επι εκι8·ιιπι: οιιαίι ι:οιοτιε· οοπιριετποπτιιπι, πω: ·ρ:ιι·τοιπ :
Βιε ω” ιιιιιιιιιε , :ιο ειιτοτπο ιιιτπιπε ιπειιτ:ιτι ι8πιι:ιιΙοε παταω

οιιι «απο τοτΡοτιε εοΙοτειτι; ιΙΙιε πιο εοποιτάιιπιιε ΕιισιιΙε:ιτοιπ
Με νο! πιο ι·ειτιοπιτ ριορπΙΙεποικι;ιιστωε ρ:ιττισιιΙ:ιε , ειιιςιπ οσα

ιο ιιιιιιιε νεΙιιιιιιε εοιοτιε Γρεειιτιπ ιε·:ιιιιιοειιπτ, ιπἱρίιε ε·ιΤο ι:οτροτι
Με , οπο εοΙοτε ιιπΒιιτει ειισιιπτιιι·. νετιιτπ ιπ ιποτιι ιΠο ροτι·α
ιδιιοπιε 8εεοπττειάιοπιε , οιιοΙιια:πι ιτιοιιοτι ροπιτπιιε , ιιιιιιςιιι- ώ:

ι;οιπρτειιοπάετε :ιετιιεταιε ρε.τι:ιειιΙ:ιε ρτορεΙΙι , οιιιιπ ειέτ οιιοοιιι: Με
ΡτοΧιτπιιε ιιπροΠετιιτ καιω ωιποπ πιοτιιιπ πιιΠιιιπ ΡετειΡι ιπιιε, οιιι
[και τιιΒιιοπι.ιιιε πι .
`
Μουτ. ()ιιπι ιιια:πι ιριιιπι ιιιιπ πιω ει ριιιπο ι·ετιιπι ωιοπιιο εται

τιιιπ ίιιιιεο, που:: Ρετ ι:οι·ροι·ει άιίρετιιιιπ ιιατιιετιτπιιε, ι:οτροτε:ιπι
ιΠ:ιπι Με, σ.άιτοιμιο , ιι ιποιιο:ιτιιτ , οΒιιαπτι:ιοοτροι·ει Ρωσσ
πω, πεεεΙΤετιὸ :ιπιτπιαπόιιιπ πι : ιι ι€ιτιιτ ιΙΙ:ι ποπειιιτπ ιιιι:ιτιιπι

Ρ:ιι·τιι:ιιΙο.ι·ιιπι πειιιιΒιιε ρτοι·ίιιε οΧιοΙιιτει εοπ:ιιιιτ ιπ ιιιωωιι_ Γι: ια
τα εκριιι::ιτε,ετιιιιπ ρτοΧιπιιιτπ :ιἔτειπ ριοριεΠι ποπ πεδι:ιτιπι : ιιιιιιιε
οιιιιιοπι :ιέτιε πιοτιιιπ, (οιιιρρε ιιιιι Μο τιι&ιιε Γεπίι:ι ρειι:ιρι πιει τα
διιιε :ιιιτεπι ποπ ιικιιε οιιοΙιικτ ιοιιι :ιἔτιε :ιρριιΙΓιι ειιιιι:ιτισ)ποπ ίσκι
πιω, ιιιιιιι οιισε αρκά ποεΙιιεεπτ,ποπιτπ. νυ.ιιιιο πιστα ι:ιεπτιιτ: διαι
πιοπ νεπειπεπε οπο: Κα, ι:ιιιιιΠποάι ΜΙ 5οι, πεοιιο Μέι· τοττιτπιε πρι?
πιτιοπιοιιε :ι8ιιτ:ι.τετιιτ , ποπ νιιιεο, ειιι·ιι€τιιι Μπα νιιιιιιὲιπιριιιἰι

πιοτιιπι ρει·ειρετε ποοιιιτοπιιιε . Οι; πι:ιτιι:ιπι κι Μετιάιεπι @Θ

διαπτιε:ιαιοΙο , οιιιοιιε Μπιτ :ιο Οττιι ιπ Οπα ιιιπ ρι·οτοπάιτιιτ,οοε
1ο Γετεπο, δ: ι:ταποιιιΙΙιε πωπω νι: ριιιιιιπιιιπ νεπτοε ιεΙΤε 5οΙιε
3ιι€ι:1:ιε , δ: ειιπι $οιε οτιεπτε $ιιοιοΙππιιτπ , Ζεριιγι·ιιπι απο οι:
ειιιοπιο, Ποιο οΜετιιαι·ιιπτ . @Μπι Με 5οΙι ιριι ιιέι·επι ι:ιιιπ ιμπε
:ο ρπορειΙεπτι ει·ιοιιιιι:ιιτ , :πιώ ντ :ιιιι·:ιιΙΙιι. $οΙιε εοιποε Πι ιποτιιε

:ιἔιι5 :ι Ιικο ιιτιριιιίι 2 νειΙιιιι.Ιιιιπαιπ :ιιιιτι·:ιπ ΗΕ: 5οΙιε ιιιοεπι οιιιε
πο8οι:2 ιΠιιιπ επιτπ ιπτιιοτι παιιιιιτιιιε ιιιιικι·ίιιπι, ·οιιιίοιιε πω
πιω ποίιτειίοπιιιΓοιιε νιπι:ιτιιι· , πιιι ιπτει· οοιιιιιιπ 8: 8οιεπι νι
πω» ίο.τιιτ:ιι:ο. ω” πωπω ιπτετιιοιατιιι· , οπο τποι:ϋε ιι
ΕΜ; νειιιτιποπτιιι ι·ετιιπιι:ιτιιι· . νιττιιπι ΓειΙιι:ετ οι Γοιιιιιτειτο·
οι:ιιιιιιιι_ειο πιω ιποιιτίιοπε- ρι·οι:68ιτ, ι:ιιιπ ?οι , ντροι:οι:τειιο,

ποπ ρο.τειιτιοειιτιι8_ιπ αιΒιιοε νιττι ιπιταιιιε: επι πω. νιιι·ιιπι Επι-

Μπι ,_ ειι:_·ιτι1επιΣοσι·Γοιοιιιιιπ ,__ ποπ ιιπρεάιτ·ιποτιιπι ραιτιι:ιιιιιιιιπι
ιΞι:ιι€τι:εταπι ,: οιιορκι:οι·πο. ιι€τιι:οπιπιιίαπτιιι: , 8: Με ροτοε πιο» ·
ι

(θ

»
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το νιι1τι·τιιτΣΤυιι ττιιυιιιιττ: -, ως ιιιο·ιμω ΜΒ ττΙιατ·ΒΡωιτυΜ
ΡΙτιιοε ιερετιιτιιτ , Με τσιιιιιιυιιιτευτ ιιιιρυΙΓυιτι -, €1υτ:τιιταεταφ

:μι ιιιιιιιε ν:ιΙιεΙυιιι- ττιτιρει·:ιτ Μιιιιίτυε νιττο τοΙοτ . Ωξιωιωτ ω.
και ιιυιΜιιιιιυιιι νιττυπι Ρωιἱυι08 -Ι18ϋω: : θ0Ϊ<1υ€ τςιιυιΙΙιιιιο; -

.παω ω. 6ιΓροιΙτω , ν: Βιιτ ·τμιιυυιιυειίυε ιετΙιτ·ιειτ μιττιτυΒε ι
μπώ , ιΡυ τιιιιιευ νιττι μα:: Ροιοε Νοε ιιιττιιεδτι καυτα το. ΗΕ,
.τμ:ιιτι οετΙιεττοι: ΡυττιτιιΗΡττπιτυτειιοτι κατω; $1€ΡτοΡττττυ ιιυΙ
τίυιιι τίτ νιττυιιι , ·εμοά Ιυεἱτιφοΐῖτυιιι ΜΜΜ τιιι€μαιιι που-Ετ.

.τιετ-, μπι ωΙιτττειι·υιιι ρτιττιτυΙο,ι·υιιι ιη τιυεμιτττε ιιιτυπειιτιυιιι
Ριο8ιτιτυωεωρτωτι, ιάτοςυο-ιεΗτάυιιτυι : ·8ε ι·εΐι1ιυυτ, μια
ατιτιυτι νιτιιίυρειΕτ:ιτε :οΙιτιιιετ πιτιοιιτιιι ίρττυ11, τμιιιωιυεω
ττΙιτττετμιιτιου!;τυιιι Ρι·ομτόιιιττμειιιιτ , ·& Ματ Ρει·τιτυ1:ιε Μ.
ρτΙΙττο ιυιιτο. :Ιίπεδτίουτι1ι τι ΙυτισΙο τοτροτε άπιρι·τΠαπι ) Ριουτ »κι

«Μι @ἐστι

ρι:τι‹ὶἰ‹:υΙυιιι3 ίιυτοΗιτμέ, Θεώ ειιι8υΙοειιιυτυυα,

Με, ἶἱιινιτώ υρετβάτιιι, τεΐιΠυιιτ,τιυτ ττΗεδτυιιτυι·,ιιουαιιιιμέ τι»

:ιετιιοπτιιιρτοκιιιιιε ιετΙιτιοιε μιιι:ιτυΙιε ιιιιμιιιιτιιττε 1υιιιτιι ιι1ιὸ τι
τΈυτιτ. -

μ -

τ

,

,

μ

_ θι·:ιά. Ντιμε Γο!υιυ Με θεια, υυτΙυει:οΒυτττιτυτ, τσΠε&ιτ
Μπιουτ ία!. ·τ:τισ.ιιι ορρσίιτει @τω παπι Η αιικιεΙιε Πτικιιιιιαιιι ω

τοιιυτΧο Ρωριτιιιο υΙὶτμειιτυΙυιιι ττιτιοτο ιιΓριειαιιι τειιτμ:ιιιι ἱτι
ΓρτουΙο , τιιρΙιττιιι Ήειιιιιι:τ ιιυευτιιιτιιι , νιιΔιιι τμιότιιι σώσω
βε ιιιιιιοι·τιιι , τω” και ευετί:ιε δ: ιιι:ιιοττε νιάτο ; τμἱυιὶ ρι·ιοι·τ

ΓυρειΗτιτ οοιιυτιιἐ ταΗιτυτ ιιιιειΒο όιτοδτ;ι , ία! Ξι Ρωτήστε , τμ8
:ιίριειευτι τοιιτ:ευει·τίτ , ττόάιτυιιιιιο.8ο ουσία μμ; άυρ1ε:Χ τα,
υ πιουμε οου!οιιιτυεοι· , Πιι€υΙειε ειιιιιιιιιυι8ιιιτ·ε τυοι·υιι ὅ. τι·
υτ·ιΠε ρειι·τιιιυε ντιιιτιιττε Π.ιι€υΙιε οτ:υΙιε τεΙΡουάειιτ-, ντ του
Ιτσ.τ , Η :ιΙτοι οευΙυε τ:Ιευάετυι· , τυπο ττιιιτα μια μι 8.

8ο ευετίει νιάττυτ , τωιω :Φ οευΙο άτιιττο , υτιιτι·σ.
ιιιίτιο.

.

.

·ι

δ.
'

Μ:ιυι·. Ηειετ Ρτιιότιιτ ἔι Ιε8ὶΙιυε Βιορτιιτ:ιε δ: (ῖατσΡττἱεἱε; :μι
τιιιιιι πιώ Σι Ριιοι·ε ίυρειΗο:ιε τείτιυευιιτυτ , τιτιιιάτ

Ρο1τει·ιοτε

.ι·οΒτότυιιτυι·, δε ἰτετυιιι ει: νιττο ιιι εττειιι τ:ιτευυτεε τείτιιότι να

ιιιυιιτ , ιιιτ1τιατιιι α! νιιυιιι, Μ νττὸτιά ο.Ιτει·υιιιοου!υπι .

αυτ. Ι.υιιιιιιιετεΠειυ ωτωετι νοτ:τιΒυ1ιε Ρει·ίοιιιιιιτ Ι.γτοεει , δ: τ
Ορτιτ:οι·υιιι τΙΐειτιε τουίοιι:ιιιτ ι ντιίιιιι νΒὶ τμτειιτυι , τμιιιιειυιά

ι·ειτιοιιο, ει; ΡΙιγΠτἐὶ αιυίλ τουτιιιευτ, ιιοιι ίατἱεὸιΙυτἱὸὲ τσιπ ει:
ρ!ιαιιτ ινιάτιιτυι· , . :μι ὶυ ιΠυΒιετιοιιτ (μειΠτιιτειιι τμιιυότυι Αττι

τιευτσ.Ιειυ Βιετιι τικιΙΗιυειιιτ ιιι νιιιυττίο ιιιτάιο ιΙ1υίταιτο. @Η
Αα ιι

τιιιυι
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ειιιιιι ΞΙΙιιάτ:ΙΙ, ιιιιοἀ-οΗιεἰτ ρΙιιε Ιιιιτιιτιιε αρρα.τετειιιρατίετα ; 8,8
τιιίτιιι τατιάεΙααΙιιπιειι α ΓΡτ·ειιΙο τεΗτέτιτιιτ, τιιιἔτιτιἰιι°τεΙὶςιιὶε τοπι

τΙαιιἰε ραττιΒιιε ΓοΙο Ιιιπιιιιε άιτεέτο , Και οοπιιτιιιιιι , ΙΙΙιιιιιιιια
·τἰε2 Μοτιιιτι α Ιιιπιἱιιε αΒΙ68ατιττε αΒΜπαιιιτ ανοι:ατιιιΠε τι: ια:
τιι άτίιιιιιΡτιε , δε τ8πι ΡΙιγΙῖ‹:ὲ τκρΙἱεειιτ, να!ειιτ·. ·Ιάεπι άΙο0
‹ὶε Ιιιιιιἰιιἰε τείταότιοιιε; ιιαπιἰἱτιιιΙΙιιε τίτ ιιιοτιιε ,- ειιιαΙε<ἐε: ταιιάο

Με Βαιιιιιια αόιείτιιτ, ντ Μ ιιιιααιτιεπι ειιετίαιιι8ε Ιιιάάιοτειιι ριπ
μι: ιιι Ρατἰετε, Μοτο· Βατιιττιαπι δ: ρατιτττ·ω, Γατιιατιε ι:οιιετιιίε
ιτιτετιιαΙΙΙε , ιιιτιετϋειατιιι·Ιειιε νὶτττ·α εοτιιιεκα2 ειιττιταιιιαι, Μωα

τέὶ Μοτο, τιιιίαιιαπιιιι μάσα, αυτ Μία τοτκΙαιιἱε μπα α]:ραι·τατ
Παιιιιιις ἰιιια8ο. @Μ ροπὸ ρι·οΒαΜΙε ατΐετειιτ , αιιο τκρΙΙι:ετιιι·
ταιιτα Ιιιιιιἰιιιε ἰιιτειιίἰο ἐπίοτοΙοτιτίεεοιιιιεκα, ειιιιι τακτιειι ιιι θα
άειιτι ὸΙΡταιιτἰἐὶ ταιιι εΙαι·ιιτιιΚιττιαι Πι ττΙί?.ιιο αέτε ποπ ΒὶΒιιατ εαπ
ατα ΈΙαπιιιια9 Μια ίειΙιτοτ τιγροτΙιε ι -Ιιιιιιιι:ιατ ιιιιΙΙιιι·ιι πιοτιιπι
αόιώτταιτιε, ιιεςιισταάιοε, ιιταιιτεοτιιπι -άτειιίΐατιοτιετιι νίιιτρα

το ροΠιιιιτ , ηιιιρρε ιιιιι Με Ματια άοϋειι:ιτιςιιε, σου ταιρία Ιτα
τιιιιιιτιιτ. ΡτοΡτοι·τα, πεε Διαιτα , ιιιτατιιίτιιτειιτΙαπι αΠαιιαπ»
τισ Ρι·ορειιάεΙιαιιι, ιιιιςΙιιιιιειιιιιοΧρίτατιοπίΒιιε ΙιιοΜίετοπίτιτιιιτ
α εοτροτεΙιιεἰ‹ἱο εΒιιιοιιτΠιιιε; Μειιι1ιρρτρΙιιήιιιαςοτιιιτώιιιιτ το·

πιω , αυτια :αἱ ειφΙιτατιάα Ιιιείε ρ!ιατιοιτιεπαι:οιιιιιιιιιιιτετ νίιιττιατι
τω, 8τ 8.Β. οπιιιιιιιιε αιιιιιιττιιιιτιιτ : (:086Βατ τιιιιισιι άϋΕοιιΙτατεε

ιιοιιΙειι€ε ει:ίοι·βετε, ατο ιιι οτιιιιΙΒιιε ω: ΜΠΕ ἔαοὶεΒαιτι Με ,
ηιιαιιιιιιε αΙιτιιια ίιιΡΡετετοιιτ, αιιώνα αάιιατία:ιαε- α.ι·Βιιιιιετιτατιο
Με άαΙιιιαι·τ·ω , ω: εΙἰιιἔιιὶε απατη . =Νιιιιοναὸ ἱτι !ιοε ω”.
ι·τατιιιτι ραιτιοιιΙατιιιιι αρριιΙΓιι , ό:Γιιτιιρτα εκ··ΐοιιο αιιαΙοεία ,

Μ:: ιιιιαεάαιιι πιΠιί οΒοή4:ιιτ αά ίαείΙειιι τεΗεΧἱοιιἱε δ: τόπο.
ᾶἰοτιἱε ωφΠεατιοικπι , εοετ€τστιιτιιςιιο Ιιιιτιιτιιε ίγιιιΡτοπια>
ΗΙ.ΠΊ.

`

Μαιιτ. Πι ττ·ιιτιίειι!οτιιιτι Άκτο ἴωρἱἱιε οβίαιιαίτιε νατιιιιιιι ΒΙοΒο>
πιο ιτιοτιιτιι ρω ροτειιίΠοιιίε νατἱετατε τ Γρεέτατα ἀἰἑεᾶἱοιιε πιο.
τω: ΒΙοΒ›ἱ ρτιτιιτἱειιτὶει δι: ΠΜ ραττε, ειπα ὶόὶιιιτι τςειΡιτ 8ΙοΒιι8
ιιιιιείταιε ρετι:ιιίΐιιε : Ναπι ίἱ- Πι Μάτια τ66τεΐ δικέ ,- ιιιιαιιι Βω
Βιια ρει·ειιτὶτιιε ίιισεειιτι·ο Ρει·ειιττίτ, τορτ:τιατυι· ττὶαιιι 8ΙόΒιιιτυ
ι:ιιΙΙϊ τειιττιιιιι , αόι·:οιιιιτ τ:τιαιιι μια ; απ; Ε&ιιιιι ταιριτ , ντι
ςιιε πέτα Ρετ8ξτ 8ΙοΒιιε ροτειι!ΐιιε . Ατ Η εαιτι·ιιπι Μια! ἰἱτ εκ
ττα Βιιααιτι πιοτίδε 8ΙοΒἰ ιιι αΙΞιιπι ιπιραότί, εΙοΒιιε ςιιΞείι:ειιε μια
ι:ιιίΐιιε απ! άεκτταιιι ιιιιρεΙΙιτιιτ αυτ ω ΓιτιιΙΙταπι , ιιικτα Ιιιιταιιι;

απ:: ραι·τοπι ραςιιίΤαπι δε @Με 8ΙοΕ›ἱ απιττιιπι ἱιιιιεἱτ . Ηὶικ: Η
.
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ΒΙοΒιιε ἱπ ιιΙιιεοΙἰ Μαιο ἱιπραέὶιι: τεΙἰΙΞειι: , δε ἰπετεδειεἰο Με ΙΞπεθε
ειπε-πε ιπειιτπιτ πι 8Ιοοιιιιι πιιιεΙΒεπτειιι , ΠΙππι ρειΗτει· μ:: Π
πεεπι εππάεπι ρτορεΙΙἰτ. διππιιτειιι άπο εΙο!π ΗΜ ρι·οιεππι ω
πω, δε πι εοε 8ιοι›ω ειΠιιε ιπιριπέειιπτ ιτε , νε νττπιπππε πει

ιιιεόίπερει·επτιειτ , ΠΙΠπ ειιιιει·ίιι ποειιπεριο πεειοπε Με , @ο
ππειιΙ1 ρεΠιιπτιι:: (Ζοπεπι νετὸ ,· π· 81οΜ άπο Επεπιιτ πι επειτ

&ιιιιι άιίροϋτι , δε επτα τιιπτιιπι Ρεςειιτι:ιτιιι· , Με: πωπω μι·
Μπι εποπετιιι·, ία! επτα ειεειιτὶτιιτΙ @Με , Εεεε επιπ ρετειιτἱεπε

8ΙοΒιιε ποπ 2ιτειεςετιτ. Ηὶπε ἱἱπιἰΙὶτεΐ° ἱπτεΙΙἰ8ἱτιε ,· Π ει:εε 8ι0ιωι
οιιιε·ίεειπτ, δε πει ριοκιπιὶ Με , νε Γε εοπτιπ5επτ,_πτεμιε άπο
πι; εΙοΙ›ἰ ίἱιπιιΙ νιιιιπι εκ Με πιω ρετεπ0:ιαπτ , ειιιοε τεΙΙπποε

€ιοΒοειπάιιιει·[α ιπιρεΙΠιιικτα άπεόποπετπ , ππέιπι Ππ8ιιΙιδι Ρετ
ειιτιεπτε πω ι·είροπάεπτε τεεἰρἱιιιιτ,νπὶειιιιι νετὸ ΠΙππι πΙοοιιιιιζ.
ειιιοΒιιε ρετειιΠιιιιι,πιιΜι πιιειάσ.επ ὸἰτεᾶἱοπε :ιΙὶπιιαπτιι!ιιιτι πισω: ει.

Ριππειιππε Μπι ρΙιιι·ιιιιοε πι :ιΙιιεοΙο εΙΤε 81οΒοειπτετΓεπιιαπιρτοιώ
πιω: τιιιτι ΡετειιΙΙὶοπε 8ιοΒιιε νιιιιε ἱτπΡεΠπτιιε: ποππε νπἱιιε πιο·
τω ΡΙιιι·εε εοιπιποπεοιτ2 ειΠοε πιιιειεκπ άἰτεᾶ‹Ε, εποε νετὸ σοπ
ειπε, πισω: ΠπΒιιΙἱε εοτππιιιπὶεπτιιτ ιιπρπΙΓιιε ρα ιπτει·πιεεΠοε ι

διππι :ιιιτετιι ει: ἰπτεττπεάὶῇε , παπι πιοιιεπτιπ· , ἱπ εΕπιιιό πω.
τ:ι.πτ ΠΜ οιιίιίΕεπε , πε παπι ίιπρτεΙΤιιτπ άπεόποποεπ _ Ρετεεπι: ,
ντιπιιε τεΗεάιιπτιιι· , δε ριοιειιιιιε , πιιοε ἰιιιρεΙΙιιπτ , μπε
ει!πιτπ ἱπιΡτιπιιιπτ άιιεθ:ιοπετπ επ εέὶ , πιιἱιιπ ιπιρτε!ΐιΙΙεπι: , ΜΒ
παώ ΈπιίΤεπε τεΗειεὶοπεπι . Ηιι=:ε ιπ εΒιιτπειε ΒΙοΒὶε Μιεπω , Με
πιιε οειιΙΞε ΐιιΒὶεέὶ:π , ω ιετ.ιιετεοε εΙοΒιιΙοε , πιιἱΒιιε οπιπιο. ρΙε
πο. ίιπιτ , ειιπιπιτὶοπε επιπείεταπτιιτ, δε επ, ειπα πε το.όπε όπε

απ, τεΠειειε, 8ει·εΓτ:ιέϊιε άὶειιπτιιι πο Ορτιειε, ω ρι·οοσ.ΜΙετπ

Μπακ ειιρΙΞεο.τιοπεπι. @πια νε:ὸ οπιππι Με. Ρετειιπε:ε ποπ αι
οποτε ριετιιιιιι , παμε ποΒιε τεπειιιιι ίιιρρεείτ πιιπε ω; αυτ :επι
Ροτιε, πιει: ρΙο.επει·ιπτ, ιπτεπο8:ιτε, 8εεοπειοοε, είται ρει·;ιάοιεει,
ε:ερΙΞεο.τε.

'

··
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· ε

Οτ:ιά. (Β:ιπάοπιιιάειπ ἰπεεττοἔειπάι ΓεειιΙτιπεπι ρτσεΒεε, Μπι
πιιιΙπε ο.άπιπο.τιοπε εΙΞεπιιπι νιάετιιτ, πιο! πι εοόεπι :ΜΒ ρππ6ὶο
Με ρετιιιιΒ:ιτιοπε πια εοπίιιδοπε Επι: τοτ πετιιιπ οΙσιεάειπιιιι ίμ

εΞεε, νε νοεειπτ , Ιπτεπτιοπει!εε, πωπω ιπιρ:είΒιε δε ιπειιιεεεω
εεε , ντροτε Αεειάεπτι:ι , νεπτιιε ειιπι αεκ ποπ ειπε: ,_ :κε πιει

ει·ειπείεττ: πιπιπάο επιπι ΡΙπτεε !ιοπιιπεε εὶἱιιετἴ8. εοτροτει-τείρι
ειιιπτ , πιο επιιιιιπ, π1εάοιιιιιπι , ει!Επεαώοτειιι , 8ε Πε πεεεΐ
ΚΠΣ,

3ί68
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ττιιιτι ιΙιατι-τιτ, οαοτι-ττιιτιτ ρΙαε Ιαττιιιιιε ιΡΡωατιιιΡιτττττ; το
αυτοι τ:ιτιάτιαιαιτιτα ιι ίΡττ:αιο τττιτότιτατ, αααιτιιιιι·τιιααιετοιι

τιτταιε ροττιοαε Γοιο ιαττιιιιτ τιιττθ:ο , [τα τοιτιιτιαιιτ , ιΙΙατιιιιισ.
τιε2 Μοταιτι ιι ιαπιιιιτ τοιττιιιιττε ειΜτιιιτ:ιιιτ ἐινοτιιιιαιιε τι: Με
τα άτιαι:τιΡτιε , δε ττττι Ριτγω τιτρΙιτττιτ, ν:ιιττιτ. Ίάτιτι στο
τιτ Ιατιιιιιιε ττίτιι&ιοτιτ; ιαιττιίιτιαΠαε τα ττιοταε , τια:ιιτ8τ απάτ

τα Ηετιιττιο. τιτιιειται·, ντ τα ιττι:ιαιτιται ταττίσ.ττιΒτ ιατιτιιοττιι:ι ραι
8:ιτ ιο Ριιτιτττ, π τω: Βιιιιιτιαιττι δ: Ρ:ιτιττται, ιττατ.τιε τοτιεταιε
ιτιττι·αιιΙΙιε , ιτιτττιιτι:ιτατιττιε νιτττ:ι τοτιατται! ταττιτσ.ιτιτα,ίαΜει

το. Ιττιττ, τιαίτιατ.τιιιτι Ρειτιτττ , τιατ Μιά τοτιτιταιε μια: $ΦΡ8ι'τ3.Ε
Πτιττιιιιτ ιτι·ιειτο. @ατι ροττὸ ρτοοειιιιιτ τιιϊττττιτ , οαο τ:τρΙιτττατ
ποτε ιαιτιιτιιε ιιιτττιτιο ιιτίοτοΙτιιτιε τοτιατκειτ, ταττι απατα ια τό.
τιτττι ιιιιιωτιτι το.ττι τΙειταιτιιαττιττι ια ττΙιο.αο :ιτττ τιοτι Βιετιειτ αιτι
«ιτΙιτ Π8.πιιιιτ.! ιτιιΙΙΞ ίτιΙιτττ 1τιγροτιιτ ι ιαιτιιαιτ τιαΙιαττι ττισταιιι

τιαιτιιτττιιτιε, ατοαττατιιοε, τιταατ τοτατιι·οτταιίττιοτιται νίιιτρα
ττ ροΙΤατιτ, -οαιρΡτ τται τα πατατα τιτίιεςα:ιτιοιιτ, τιοτι τωρα Μ·
ταιιτιται·. ΡτοΡττι·τα, τιτττιιιιιττοτ , ιιιτειιτιίτιιτττιτιειττι @Ματα

(το ΡτοΡττιτΙτωιιιι, οατιαττιττιιαταριτειτιοαιΒαε Ιατιτιιετοιιίτιταιτ
τ. τοτροττιατιτιο τΗιαττιτιισαετ Με οαιρρτ Ριατιιτιιιτοιιαττιιατιτ το
·τιιττι , ααα το τΧΡιιωτιτα Ιατιε ΡΜΒτιοιτιττισΣτοττιτααιιιτττ νίατιι:ιτι

τω, δε τι». οττιτιιΒιιε ατιττιιττατιτατ : Οο8τικιτ ι::ιττιττι αιΒιταΙττιττε
τιοτιιτατε τικιοτιιτττ, ατο ιτι οιτιιιιιιαε ιρίτ Μαι ττωτικ.ιτ ίειτιε ,

·‹ιαοττιαιε ιιιιαα:ι ίαΡΡττττττιτ, τιαιιιαε ειιιαττΓειτιειε- τιτ·ειιττιττιτειτιο
ατε τιττΙιτιο.τττιι , τα: τΙιτι8αιε «πω . =Ναιιτνττο ια ιιστ :ιετιιτ
τττιταιτι Ρ:ιττιταιεταττι ειρραιΓα , τιτἴαιτιρτἔι τιτ··ιοτιο :ιτιειιοττιά ,

αυτ τταστά:1τιι ττιιιιι οιιοτιτατ ω ατιιτω ττΠτκιοιιιε & ττίτ:ι
ότιοιιιε τκριιττ.τιοτιτττι , τοττττοταττιοατ Ιατιιιιιιε ίγιτιιιτοτιια
Μ.

ο

Μουτ. Πι ττατιιταιοταττι Μαιο ίιτριαε οΒίττατιιιιε ντιτιατιιι Βιώσ
ταττι αιοταττι Ρτο ρττταΒιοτιιε νιιτιττιιττ , Γρτέτατέ'ι τιιττ6τιοιιτ πιο,
ταε 8Ιοιι›ι Ρτττατιττιτιε, & Με μακ, ααα και” τττιριτ ΒιοΒαε
ααιτίττιιε ρτττιιιΤαε : Νιιττι τι ιτι τιιτιται Μετά Ποτέ , τ1α:ιιτι αιο
Βατ Ρτττατιττιε Γαστ:τιιττο Ρττταττιτ, ττΡττιειτατ ττιιιττι αττικ
τατιι τττιτταττι , ειτιτοοατ ττισ.τιτ μα: , α; ιότατιι ι·ττιριτ , ντι·

τιιιτ ττᾶἱ`ι ρττ8ιτ εΙοιπαε ρττταΙιαε . Ατ ι τττιτταιιι ιΠατι ω τι:
ττει Ιιτιτιιιτι τιιοτίι_ε 8Ιοιιι ιιι ιιιιαιτι ιιτιριι6τι, €ιοΒαε οαιτίτττιε ρω
@πω τι τιτιιτττιιτι ιτιιρτΙΙιτατ εαπ τα ιιτιιιττειιτι , ιακτιιιιιιιτ:ιτιι,
ααα ρο.τττττι ρττταΙΐο.ιτι δε τω» 8ιοι›ι τ:τιιτταιτι ιατιειτ . Ηιιιτ ε
ο

η·

-

τ
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ΒΙοιιιιε ιπ ειιιιεοιι ω” ιιπρεέτιιε ιεπιιιτ , δι: ιπ ι·ειιεκιο πιε1ιπε&
τιιιεειε ιπειιτπιτ ιπ €Ιοιιιιιπ ιιιιιεΓεεπτειιι , ιΠιιπι ρ:ιιιτετ Ρετ ιι
πε:ιπι εειπτιειπ ρτορεΙΙιτ. Βιιι :ιιιτειπ ιιιιο 8Ιοι›ι πιει ρι·οιιιιιιι Βιε
ω, & ιπ εοε 8Ιοιιιιε ειιιιιε ·ιιιιριπεει.τιιτ ιτε. , νε νττιιιποιιε ιω
ιπειιιιιτερετειιτιιιτ , ιΠιιπ ιιιιιετΓει. :ιρειιπτριιο ι·:ιτιοπε Με , οπο

ιιπειιιι ρειιιιπτιιτ: (Σοπτιιι »Με ,· Γι· 81061 :πιο Γιιετιπτ ιπ όπε
ότιιπι τιιΓροιιτι , 8ε ιιιτει· τιιπτιιιπ ρεπ:ιιτι:ιτιιι· , Με ειιιιάεπι ρε
·τιιπι πιοιιετιιτ, Γεει ιιιτει· εκειιτιτιιτ1οιι€ιιιιε',ιιεετ ειιιπ ρετειιτιεπε
ειοΒιιε ποπ ιιττιρετιτ. Ηιπε πωπω ιιιτειιι8ιτιε ,- π ττεε @Με

οιιιεΓεεπτ, 8; ιτε ριοκιπιι ίιπτ , ντ Γε εοπτιπ8επτ,_ειτοιιε οπο
πι; εΙοοι Γιπιιιι νπιιπι ε:: ιιιιε πιω ρει·ι:ιιτι:ιπτ , ειιιοε ι·ειιιιιιοε

8ΙοοοειπειιιιεςΓα ιπιρεΠι ιιιιττει. ειιτεότιοπεπι , ειιιὲπι Γιπ8ιιιι ὁ. ρετ
ειιτιεπτε πιει τεΓροπιιεπτε ι·εειριππτ,νπιειιιπ νει·ὸ ιΠιιιπ 8Ιοριιιιιπ

τιιιοΒιιε ρετειιίΓιιπι,ιπιθει οιισ.ιιιι.πι ειιτεδτιοπε πΙιοιιιιπτιιιιιπι πιοιιτ π.
Ριππαιπιιε ιιιιπ ρΙιιτιιιιοε ιπ :ιΙιιεοΙο εΙΤε ΒΙοΒοε ιπτετ Γε ιιιιειπ μοιά
πιοε: τιιιιιρετι:ιιιιιοπεειοοιιε νπιιε ιπιρεΠε.τιιιή: ποππε νπιιιε πιο
τιιε ρΙιιτεε εοιπιποπεοιτ2 εποε ιιιιιιιεπι ιιιτεότε, ιιιιοε νετὸ οιιΙι
τω, ρι·οιιτ ΓιπειιΙιε εοπιιπιιπιειιτιιτ ιπιριιιΓιιε ρει· ιπτει·πιειιιοε ,
διειιιι ιιιιτειιι ει: ιπτειπιεειιιε , παπι πιοιιεπτιιτ , ιπ :ιιιιιιιιιι ιπειιι:
πω; πιει οΒιιίιεπε , πε ιι.ιιιτει ιιιιρι·εΓΓαιπ τι.ιεεδτιοπειπ ρετεεπτ ,
ντιπιιε ι·ειιεότιιπτιιτ , δε ρτοκιπιιε , εποε ιιπρεΠιιπτ , ;;ιοριε
ειιιο.ιπ ιτπριιπιιιπι: ιιιτε6ιιοπεπι πρ ώ. , οιιιιπι ιπιρι·ειιι!Γεπτ , πιίι
ριιιιι ΓιιιιΓεπτ τεΠειιιοπεπι. Ηιεειπ ειιιιτπειε ΒιοΒιε ιιιιιπιίείτε. , ιρΓιβ
οιιε οειιΙιεΓιιΒιεέτει , επι ιετιιετεοε ΒιοΒιιΙοε , ειιιιιιιιε οπιπιιι ρΙε
·πε. Γιιπτ , ειιπιτε.ι:ιοπε επιπείετ:ιπτιιι·, δε εε, ειπα πε πω οικε
&ιε, τεΓΙειιιε, 8ει·επ:ι.&ιειιιειιπτιιτ πο Ορτιειε, ίετιε ρτοιιο.ιιιΙειπ

ιιειρεπτ ειιρΙιεατιοπειπ. @Η νε:ὸ οιππιει επι ρετειιττετε ποπ ειτ
ορετα ριετιιιπι , παμε ποριε τειπτιιιπ Γιιρρετιτ πιιπε οτιι πιτ :επι
ροτιε, οιιιιερΙειειιετιπτ, ιπτεπορριεε, διεοπαοοτ, ειττιι ριιτιιειοπιι,
ειιρΙιε:ιτε.

› ·
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Οπιπ. €χειπάοοιιιάειπ ιπτεποπε.πάι ΓεειιΙτατεπι ρι·ειιεε, ΗΜ!
επιιΙτιε ειιιπιιξε.τιοπε πιεπιιπι νιιιετιιτ, οιιοιι ιπ εοτιεπι ιιετιε ριιπὁὶο
ιιπε ρεττιιτΒ:ιτιοπε πω: εοπΓιιιιοπε Γιπτ τοτ ι·ετιιιπ οριεότεπιιπ Γρε
ειεε, ντ νοεπιιτ , Ιπτεπτιοπιι1εε, πω: ιι€·τι ιπιριεΠε.ε & ιπιιεετεπ
τεε , ντροτε Αεειάεπτι:ι ,ι νεπτιιε ειιιπ ιιειε ποπ Μπι ,_ πεε πιει

επιπεΓειτ: ιιιιιιιπιιο επιπι ριιιι·εε ιιοπιιπεε ιιιιιετΓει εοι·ροιιι--τεΓρι

ειιιπτ , πιο ειιιιιιιιι, ιΠεάοπιιιπι , ιιιιιιεατιιοι·επι , 8: Πε πεε9τ
πω,

ι.
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ΗΜ, ίἱενἰτιὁτι··ροτ€ἱἱ, ςιιιιιδιΠιιειι!ιεΔι·;Βιιε οϋκ&ιετατιςιιαιτι Ξι

.οειιττο τοάειιιικε ιο οτΒειιι ΐρςειοε ιιιιΓεεειιτιιτ , ςιιιειιι:ιάιιιο
Έωπ1ΞΡ 2[Ρι12Γε ιιιεκἰιπιειιι ίμια] Ρειτιεπι τοπιιιιιιιιειιι ΜΜΜ ,

-εωιιιω ι:ιιιιι ιιι οΜειιτιιιιι ·‹:οιι‹:Ιιιιιε μι· τιιι€ιιιιιιι ΕοιιεΠτσε ίσω
<ιιιειι αόιτιιττιιιιιιιτ εκτετιιοι·ιιιιι ·ι:οτρφιιιιι ήπια ,ω :ιρροίἱτἐ.
@επτά ὶιιιιετίιιιιι εοι·ι:ιπι ίιπιιι€ιτιειτιτ2ΙιιΒειιτεε , ντἱςυ€ πᾶσι»
£οωπκη ἰΠηςὶ ;]ηιρΙετ1τεπι ιιεεείΙζτὶὸ άιεειιόιιιτι τίξοπιιιιιιιιι οΒιι:
Οοτιιιιι τοτροι·ιιιιι ίρεσιοΒιιε ΜΕ:ιι,· Με το.τιιειι ει: ίΙ!2.ι·ιιιτι Πύθιο
πε παω» ςιι:ιιιάειιι Ιμωι-ω;ἔιω μιιιιετιιιιάιιιοάιιιιι, ττἰιιιιΡα
νιτι·ιιπι ·ε.2ιει·ιι1εο ·‹:οΙοι·ε ὶιιἰεᾶιιτιιιιίρὶεἰπιω τοΒ.ιτι , ΪθὶΐὶΠδ φα
όιιιιι ω” ειρρ:ιι·ετ ει: @πάει νιτι·ι -, & μιτριιι·ες ι·οΓε ίρεσίεΒιιε

:οιιΗ:ιτικ, @ιι νετὸ ιιοιι Γρεειεε ιΙΙ:ιε ται (ξιο.1ιωτιε ·εατε8ούειιιι

_ίμ·:&ειιιτε·εροιιιιιιτ , ία! ὰ εοτροι·ιιιιιε νιίἰε :Μπακ ειέριτ:ι:1οιιεε
Έ1ιται·ιτι ιιοπνιάειιτιιτ ΙεζιΒιοιιΙτατι ίΜΒάΠΟθΓθ.; ιιοιι. ειιἰιιι Ρετ εισ
ΒιιίὶῖιειΠσ.ε οπιτιεε ΠιιιιιΙ όιιιειίοτιιττι οοτροι:ιιιιι εκριιιιτιοιιεε , ίιιἔὶ
ΜΜΜ ιιοιι ετιι·ειιτεε·, ττε.ειΓιιιε ροΙΐιιιιτ, .ςιιιρρε ειιωείε νὶεἱΙΙὶιιι ρε

ιιάι·:ιτειιεςιιειιιιτ εοιφοι·ωπι:ι:ιτιιτειιτι,ρατώιρωτοε : Πιι πικαπ
Μια ριιοτοε ιιαιιιε Έοιτιοτεε ρι·σεειιιτιιιιη -& Ρτετιιεττιιιιτ ε:ιε , φα

ὸὡὶΙἱοι·ω ίιιιιτ, γ νὶκ ειρρ:ιτει:, φαι τειι:ιοιιε Πω ροΙῖἱτ , ια ιιιτεΒιιι

ὶιιιεἔο νιιο πιστιιετιςο··εΧΜΕιωτιιτ , Η Ρετ μπα νειιιιιιιτειΠοε Μ):
<#"-

ι

°·» . Υ
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- ΝΒιιιι·. Ν5ΜΙ Ιιαει·ειριι‹ὶ ιιοε ὶιεΒειιιἀΜειιΙωτἰε; παπι ι·ιιια
οετΙιεται ιι:ιΜτιιΙιτ ,ς 81οΙιπΙιιιτι νοετιιιιιε , κΙ:ιτιωιτΞε επτά )ζ Ροι:ε·ΙΙ
Ξι άυοΒ1ϊε νεΙιέτιιιιιι ιι·ιΒιιε ΒΙοΒιιΙὶε, @Με ειιιτεΤε ΜΒΜ: , ιιιιτσ.ά
Ιειτει·:ι, Ππιιι1εοάεπιφιειιιοτιι€ιιτσΡεπιιτι, ·δειττιΡεΠι ιιιιιτ:ι νει
τἰιιιιι ΐτιιΒιιΙοτιιιτι άΜάιοιιετιι, ειτειιι€ειάεὸ Ρετ νιιιιιιι 810ΒΙιωϊ11
ΜΙιττειιιιι ροΠιιιιτ1ιιιρεΙΙἰ Ροίὶετἱστεε :ιΒι._81οιιιιΙι , φαι «πω
8ἱτ , ἱτα ντ ιιιιρετιιεΣιΡεπο τἱειιττἔι νειιιειιειιιὶ- :8Ιοϋιι1ιιιιιιΠιιπι ιτι
σει·ιιιοάΜιι ιιιιριέπισ.τίωιιιιάΒιιιι αιιιτΙ:ιιι κΙικε·ι%οκιειιι πιοτιιπι ρο

βετὶοι·ἱ ΒΙοΒιιΙο, τιιιι είὶ πό ΠτιίΠτειιι, δενιοιΙΠιιι νοτιὶειιεΞι Μιά
ροΗετίοι·επι όσαετιιιιι. ιιιιρεΙΙ2.τ : πω) Νιώσε ω εο Ριιιιόϊο άε·
ιειιίΤετοε εστιειΡιιιιιι: . Νου είἱ @εστι ὶιιεκἱἔιιο Μάτσε ίοι;ο.πιι
- ιιενιιιειιεΒ1οΒιι1πωετΙιατιιε, ει: ριορτεται ιιοιιιιι >ἴιιι8ιιΙἰε , ·‹ιιιοε
$οτιιιιιιτιι τοιιιΡΙ2:&ιτιιτ , ΒΙοΙιιιΠε ω; κοιιιιιεε ·ι1εοιιΙΤειιιτιιτ , ία!
ΜειιιιιώΡοΗ.ΜιιιωΡυιι&ιιω ·, ω τιιιο ιιοιιιιειιἰιιιιτ οιιιιιεειιΒ

υΒΜΜειτσηιοιὶὶιιιωὶτεᾶω Ιιιιιιιιιβραειι$οιιεε, ςιιἰΒιιεροΙΕετιστεε
ε!οΒιιΕ·ρι·ομΠιιιιτιιηδειειάϋάιιιατιωτιιτιτσΠΙΒΜπιτ.
Δ
ὰ
Ό8.ιι
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? ΜΜΕ ΟιιιτιΐἰΒἱτιιτ ροΒἰϋ πιω 8Μ$εω εΙοΒιιΙιιε εεψετοιιε :Εξ

ιιετίἱε·ἐπιΡυΙΙἰΒιι8- ;ἰι1ὸἰιιοτίεν.ε ρειαεε ὸἰτὶ<,;Ϊ , φαω. άζτε&ψηε; φος,
Μ:1ιιοπτίΒιισ8ΙσΒιιΠε ε6ωπιστάσειτ , οοπτιι€ε?ε ροτείΕ,, ν:ημ;ιιφε
ΡιιΙΪιιπιειὸεὸ εωτετἰε ν:;Ιἰὸἰοι·εω είΪε·, κα: ΠΠ να , ΜΚ Μ ?ΙΧ 61888:

άσπι , Μετα. Γιι:ιπτ Μοηεπι ιπιρετιιττι· νο.!,εατιτ ροπίεςχυεπιζω,; Η,
εΙοϋυΒε ἱὲιιρτἱπτιετε. Ηὶτι‹: ειιι:ετετιτά , εαταπΜεΙα :ΜΒΜ νωμε:ίωμ ς
εοτιοἱειτιο ἰΙΙιιΡετωε ,σ ποπ ιτἱἀειι1 Μ ριώείϊετ ἰιιτετἀὶιι $ςΙε @πωπω _ γ,

ιιὶίὶ εΙαυίἱε Έεω·:Π:Ιε οϋίειιτειτιιιτι Ειιετἰτ ειιΒἰειιΙιιω ,·Βείροβάατοπ;
Η εει:Μετε , φάει ε29:Ηετε.τ ρε.ι·τΞειιΙω ειὸεὸ ναΙἱ‹ὶὲ ρυορεΙΙιιιιτιιτ ξ

δοΕ8Ι112:Β, ντὶτπρεΠὶ που να!τ:ιατ·έιΒ:1πιτΩεΐ080ςι€Ι2, ιιἰ£ἰ ΕοτεειΙΤο
νο.ΜΞ: Μ», δ: Μ οτἰε.ω εἰιιε ἰωρετιιε π:τυπώτιιτ Η) ΘΗδ·τ72Π:
ὸἰοι·ε ώτο66οτιο . 5€ἀντ€Χἱτι1πιταπἀ€Μ·0.Ιἱ€.ι11€ΕΙ1 Ιιοώετπεε εοΠα

ειιτἰοπὶε Ξκιιιετιἰωιιιιε, Ιιιεεὶρβ @Μιὰ :αἱ οεω.ίιιιτι ρτσΡεπαππε· ,
απο ΚεΒεκἱοιιἰε Μάο ποση νἰἀεατιιι· ὸἰίΒεἰΙετιι ΜΒετε οκΡΙἱεατἰορ

πω, ίιὶρετείΕ νι: ιιΙἰςιιἱ‹Ι άε: ΚείτειιΉοι·ιε Ιπειιἑτετ άΙοαπιιιε , @Μ
ε:: ιτιεώοι·ιιιτι ι:ο.ι·ιαιτε 8εάεκιίἰτατε ρεΜετ·,_ ηιιἱ_ειιἰπι1·ειὰὶῇἀἱτεέῖ:ἐ

ρτοατάιππ , Ιτιεἰἀετιτειτι ἰιι ἴιιρετίἰεἰεττι πιαΙϋ ώ:3.Ρω ηιιΜεω,
Τα! άεκιίἱοτὶε, Η ειά :ιιιἔιιΙοε.ἱιισεςιι:ιΙεε αιάσ.ιπ, που άιτε:6°εθ με
,μια , ία! νετεῖιε ραρεκιώ Μπι Πε&ιιιπιιιή @Μι1ιοι.ι.ιιι:ΗΗττά πιο
ώιιπι, Γιιι:ιιιτοττι ΞιάεπΓο :ι το.τυφ.Δϊ2ΡΜπιιω τταιιίεατιτ , ικ
εἱωτ τιιτιε Γυίεερτεπι ἀἰτεὁΕἱοι1€Μ τετἱπαιτ ,_ίεἀ ιιιαεἰε Ξι ρε:Ρεπώοιι
1ο. ὸ€Πεόὶιιιιτ..
« - Ά
·
; ω!.
Μειιιτ. ΖΕ.τΙκτο:ιε,ΡαττἰειιΙαεωἰνιιιτὶΙἱἱΜ εΙΐο ίυρωοιππεπι, φις·
.εκεοεξτειτἱ ροΙΙῖτ , εΧἰἔιιΙτατεπι ( :πιω νὶττιιιτιῖρετπιιεατιτ·, Παω 26.

ἰΡἰἱε 5ΡἰτἱτἰΒιιε τοιιυἰΠῖωἰε -ρετισττειτὶ που μπώ) επτα. οτω1επι
εοπττοιιετΒατιιΜτιιοπάωιιώ , Π ςιισ.ιιιΙΙΒετ νεΙωΞιιἰιαιω @ΜΒ

ταση θ.. εοτροάΒιιε.ο.ΒΙε8:ιωιω : ἰὰεὸ πιἰτιἱπιιιωοπωἰιιιιι πικα
τιιωΜ·.οοτροπ: αΒςιτο νται Μαιο αετ!ιει·ε:ι Ρο.ι:τΞειιΙα. ίωΡΙετ· :. οι
ςιιοἰΙΙιιὰεοιιίεςίιειιε ώ: ,, ςιιοἀΡειωὸνειιιρΙἰοτεε πιοσ.τιιε ο.άι;άτ
τατιτ:ιιοπι ντιὶοειω ,, Ιἰεἀζ ΡΙιιται ωτἱιετε2ιε ρατώει:Ιο.ε ., Απ· νετὸ. εστ
Ροι·ιιπιὸἰιιετίοτιιωεοε8Μεπτειτίοιτο. εΠε, ν: τιοαοπισεε·, 8εΠω
-ΒιιΙἱΔ εοτιιω, :πωπω εἑάεπιρτ;;ὶἐ:ἰ` Επι: Η8ιιπέι :. τιεεείΐο- ἰ8ἰτιι: ώ,
εΜεοΙΐο πο.τιιιςρτΙ1ετε:ι:ΡωόευΙαε ,, φις· ,ρω ειά_ ι·ερΙΔ·:πεΙτιπιίρ:ι
τἱ1ιιιι.εἱτι·ἑι ςμο.πιΠΒα: ἰιιειιιἱτειεπι.:ιεεοττιπιοἀατἱ α ιιοηιιε_ε:ιὶπι.Ηπ.
ω·ροί[μπιιιε.ὸἰιιετίπε. ο1Ι”τι· ςτω:τεατιιπι Ριιτώιι!πιππιθεμτεε,,ηκ

- ιπει,Ι0ιτιιωι ι:ιαιτιιιιπι δευτ; δ; εειμώτατϊ5 Ριτοι·ίιιε. :οτιιιεπώπω,
ώὶοεὶιιὶπ φις: επειιΙο.τς; «Πειιτ.·,, @πιω ς8ς:τάφε- πιοιιε;:αιιωτι
.
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7 ` Π%·πεσεπσ Ι)ισοειεεύκα

·

ρεεεεεεπιιιιτπΐρο‹ιποπ νοιειιιε:μπρεπει ροΠεπε :τοσα ριιεειεπΙ.ιε
επιπ Με ει: οτιππεπε, νε ιιιιεο ρις!ιο εΙΤεπτ ω εοπρεππιπ πιει
ειιπιι·εριεπειπιπ . Οι

ιεεπιιε ιιιπιιιτει· πωπω , νεροεε άπι

παπι πωπω, :ιεςπε ει πιοεπιπ ερειιιιπιεε ροπετε εο8ειπιπειιπιπί

εεεοεεεειτρατειεποιε , 8Ιοοοίπεδειοεππάειε ρι·οο:ιοιΙι εοιιιε
ξινή πει ιπιπε: $εει οπο ειρροιιτι πε ριοριπἐπι Βιοοι πωπω
ποπ ιεριέ&-, Βιοοπιοε ιιοΓεε πεειιει·εοε εοπιρτε οπιε ειΙιεπιπε ρε

ειεπτεει ;ζΐνειιιι€πιοιππι Πειποπιοπε πρτεπεπε, :ιιιιι·ιιι;ιι·ε οροι·τεε;
πω! (παρε, τειποεο ιπιρεειιιιιεπτο , ίειπ 8Ιοοπιπ ι·ειοεπο.πε, νιτ

ειπε ιμωιπιεεπ Ηιπε Ιπιε (εειει·τιπιπιπιΠπιπροι·τε&ιοπιε δ: εσπ
«Μεσοι πιοτπιπ ρει·ίιειεπε) εεειιετεοε·, πποε ροττεθειοπε ιπι
ρειιιε ,° Έιοοπιοειιεοιπρειιπειε, νοι ειιιοπιει πιοτπι οοιιιεεπε ιπποε
πει·ιπε, ιΙΙιειειπειε εοπεπιεειοπιειποεπιπ ιιοι οοΓεεππάειπεεεπ πει

τοπ ιιιιοεπεεε ίε εείιιεπππε, ιιιππιππε επιπ ιπεε πιοεπιπ εεειρι·ο
:ειπε . Φιειρι·ορεει· ιεεοετει εΙοοπιι ειετιπιειιιι νιτι·ι ιιιρετιιειεπι

ρτοιειιπε πεειπεεπεεε, :ιο ειιιιε8Ιοοπιιειπτετ ιριοε δε εοι·ρπε ιιιει
ειππι ιπτει·ιεε”ειερεορπιίι :ιειπετεπε νιτιππι , ιτπρειιππε 8Ιοοπιοε
ιιι νιτι·ι ροειε εοπειιιιοε. Εε ειπιειειπ οποιππι ΒΙοοπιοτππι (πι
Με: πρππειοΙπειε ειπέιει απο :κι ειπππιοε εεειπειιεε ιπ νιετι (πιπε
ιιειεπι, ποπ ιιιιιεπεπι·, 8ειπ νιει·σεΙοοπο εεειιεεει ίεεππειιιπι πιπ
ειειιιιιπε:ιπι ροίιει ιπιεεει ειιιεόειοιιειπ ε:ιπάεπιρειιππεπτ; εμε. νι

πιω σε ποτε ιπ ρ:ιεεπτεπι νιετι πιεειεπτπ τε ιιοειε ιιιιιππ:ιε εΙοοπ
Με ειιτοειεεπε, πιιιπ ω οοε νει ιΙΙπει ροτιισ.επε ειιιιιπε εοΒιιτπι· πο
ειπίειειιι επαθε εεΞιρπάιπε ειεΠεειετε: ιειεὸ ω; ρετρεπειιεπιιιτεε
ππιιιιπι ρατιππεπι·

τιιΐειοπειιι. θιοοπιινετὸ,

ποτπιιι πι είιε άι

κόπο :ιο εοειειπ ιπειε ρππ&ο @δια πει επεπΙοειΈιεςππιεε ε?πειιε ιιι
νιει·ι ιπρειειιειεπι, πεεεΙΤ:ιτιοιπ ιιιεετιιιιι ιιιεπε ροτι ίιοι εοπἑτπεπ
το ιπεπτιππε , νοι ιππεπιεπεεε ι·ειιΡεεπειππι ι πεε νΙεει·ιιιε @Η

ρει·εςει·ε ναιεπτεε , εεΠεεεππτπε νει·ειιε ρειτρεπειιεπιπιι·ι·, ιιπε πω·
Βιε,1ίιπε ιπιπιιε, ριο πιπιοι·ε ?πε ι?ειστε οοιιππιε:ιεε. Ρει·ρειν
ειιεπ πιο, ιπ παπι , σε εοειεπι π

επι πιι&ο·εκειειι.επιπ: ει

ειπιάεπι ιιιιρι1ορειεεπειε ιπεειείιε ο!ι€ειιιο νΣπιπππε-Ι:ιοι·πιπ πεπει

ειεπειππι επ , πιτειπιιιιιιιιειειπ , οποιοι ρι·οριιιει·ειριειε ρπιι&ιιπι ,
ι πιω πιειιπε ρι·οεεειιε ; δε ιπ ιιοε ιπεπειεπε 8ΙοοπΙπε ντιπ τω
ιιιτεεε·, ρι·οοιοετπι· , πε εεεΙο· ιτιπειε ριο.ει:ειιιπεπτ, τω Πεδειε:ιιτ
νει·ειιε ιιπρεειιιπεπεπιπ: επιπ εμιε οι ειιιεθ:ιιπιππιοπιππε οπο»
πετ ιιπρεπειεπε πιιιιω ατιιιο επεπιππι ειοπιιίιε ,_ ειειεεεπι ειπε μια.
ω·

-`

·φ

Βξ Ζει-ι:: Βἰιἶ:ΞΗ

.

·ωωωε Ψςτὲἔἰεἶεἱἱειω @ζω άοτιη3ε_; ·ΑΙιεώϋκ6&υΒ·1εΒωωζ
. ιιμώ πωδΈίιιέ ΜΗ εκεἰρκ βιττΡΠΙΠε!6ΒυΠιάυαι-3 ἰΙΙιιωςμω μα
ό. ΚεΠεκίοιήε
ά:ΒσέΒ'τ , ντ ·ἰητὁ9ἱ6τω 'Νεά 8ΙσΒιιΙοεατΒε
Νοε Ϊ6ειιοἀΐ1ττι 'ιάουειω @ἱΝᾶἰοπαττἰιῷτρ€ΙΙατ. Ροπὸ ἰΜιαε εεΙο.

ή εΙοϋιιΙοτυπι μοτ1·υθοπε ἱιιττἔι επι€ιιΜοτεε εοτροτἱε 111ει€Β όσι
Ιἰ , Με ίειοἱΙὲάἰιιἰὁαἰ ττιωτι1ε,- Ποι·Μτοπι

«πι, (Μπι -ειΙἰςιιΞι

ὅ6πτἱπ8:ιτ 8ΙοΒιιΙοτιιω εοπυρςσΜο, ειιιί νἰ ιιἐ εΙειΜεά εοπ:ιτ1τ€8
Η: τε!Ητιιοτε νπΙὶὸἱὺε ἱιτιρεΠειπτ :ιόικιίοε 8ΙοΒιιΙοε, ποπ ω: αϋ
ς1ἱἑ ετἰιιπι ἰΙὶοτιιω ρτ:ΙΙἰοπε,- εά6ὸ ντ-αττεπιἰ Μ νί;:το εΙοΒιιΙἱ

ΜΜΜ ·!ιοε ἱιτιΡοΠιι ετυπερεπτ8Μπ :ι€τοπι ο:: ιιηειιίἱἱῇε ροι·οωιιι
νὶττἰω5 ΙἰΒετἰἱιε [ο εΧρ!ἰεετιτ Μ ΐιιο.πτι ΗΒυτεπι τεευροτειιπόαπι :
ςιιἰ:ι νετὸ οπικιοε οὶτοιιπιίὶαητ 8!οΒιιΙππι , ςυἰρεφεηάὶειιΙο :οί
ροτιάστ Μάϊο ἑιρὶιηᾶοΙιιεἱἀο -, Γε ντἱςικ εΧρΙὶαιτο ιιοςυειιιπ :ια
αόεπάο :ιό ΡετΡεηόὶειιΙιιω , Ετό ΞΜατιιε ΐεεεάεπάο ώ ὶΙΙο .- (Σεπτ

ἱ8ἰτυτὸιιρΙἱεεπι
Μ 8ΙοΒιιΙἰετιιωρεητοε
Γεί
Δ Παπ
:ιΙτετο.τπι 2.Β ΜΒεεικ
5τηριιΙίιι όὶτ€ὁὶὶοπεω
Παω ιΠτε6Βοηεττι
8ΙοΒιιΙοτιιττι Πι ,νἱττο
.
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ΡτοΡεΙΙωτιυπι, 2ιΙτεταπιππΙ:ιτυε ιι νιττιιτε Ρι·ορτιει εΙειΙΙιαΐι , ιππ

ρτιππιπτ ΡΓΟΧΪΠΙΪ8 8ΙοΒυΙἱε ιττΗετεἰε, ςιιοεἱτι εί·Ξτε οίΐεπάιιητ ,
άπιρετιιπι απο ὰἰτεᾶἱοιιε ιτιεΒἰε άοΠε&επτε :ὶ ροτρεπεϋευΙο . Λά

όε · 4 ΙοΒιιΙιιω ω( νἱττο ετιιωρεπτεω οΒΙἰςιιὲ, ντιο Μ Ιατοτε τειπεε
ΔΗΜ οίοιιΙΞ ιτιεετιὶε , :κ Ρτοἰικὶε τεΙΙςιιοΙ:ιτετε Πεᾶἱ,8εὸἰτἱΒἱ

«μού εὶτΦι ὶΙΙικΙ Γε εοουεττεπάο ; . :ιο ρτορτεται απι€ίε Ξι Ρετροιιἀἱειι
Ισ άεοΠοειτ . Μπι ίειτἱε εοτιίὶατ άΞτεόΗοιππι πιοτύε , τμιο ΒΙοΒιι!Ε
:ΜΜΜ ἱπιρεΙΙιιιπτιιτἱπ νὶττιιιτι, οΒΙὶςιιο.ω εΠε, :πιτ τετάειιτι ω νἰ
τι·ἱ ίιιρετἔἰεἰεπι , ΡτοιιτἰΡΓε ίυρετίἰεὶεε μαπα Μ: , ειιιτε:ιικι , αυτ
εοπιιεΧει , ετ υε ο:: Μέ τείτε€ὶὶοιπὶε-ιιιοὸυπι ἀοΙἰπιιἰ _ Εκ ι1ιιο
οτἰτιιτ :Δώσε ει νἰττεέὶ Ιεπιτε εοιιυειώ τείαι&οε , @τη απο. Η

Ιειιπ ίἱτιευΙὶ !ηΒειπ άἱτεᾶἱοπεπ1 ὁ. Πιο ΡετρεπάίέαΐΠε&ω
του, Μ. ἱπ ορΡοΙἱτιιε μπα νετ8ετε , ντ ΕΜ ἱτιιιἰε
αουτ
ι·ο.ιιτ , Ιιοε ώ , οπιιιἰιιπι 8ΙοΒυΙοτιιω ροΓττεππε νἰττἰ Γυροτθείεζ
Ρτοιςἱιτιοτιιπι :πωπω ΜΕ απο αἱ άΙτε6Ηοτιο , να: πιιιΙτἱ 8Ιοβυ!ί
μιικΞοτεε τοπικ1αιι€; παμπ: Μ :ιάΙιιικ: ειΠοε ριιιιεἰοτεε , άο

ιια: ἱιιπριιΙ πε ἀοιιεπὶειτ :αἱ ε!οΒιιΙοε ετΒετεοε·οΧΙ8ιιο @πωσ εσω
ρτε!τοπΓόε; :Ιω Ρι·ορτω::ι τεεἰρἱετιτεεὲ ιτιιιΙτὶεὶιτιρετυπι,ίἰεοἰπ
Ιοι:ο ειρροπετιιτ-εοφιιε-ριΙἱςιιοἀ οραειιω , νυ.ΜΗιε τερετειιτίιιιιτ
αΠο88ΙοϋιιΙοε- εά-ρει:Ισπι νεώεπιτεε , δ: ρατυιιΙυπι :ἱιτιιΙιιπι Πι

ΠΒπιὶεετΙιιοἰὰΞοτεπἰ τερταίοπτωτ; φώτα Η Ρεορθ νίττ11ΜΗΜά
. .
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ΒιπψΜτίο 1)ιιοές:ί»Ξα ,

-ΜπεεεΜτ:=ω- να <1ΙΜΜΘ“#51489%ά·
@οτιεπι ἱιτιροἀἰεηεΟεσά Π φρχιιτρζ11υά ςοιιιιφητηαΡοπωβρκ

ὶπεο ταόὶοιέιιω οε:αιώι ναΙὸὲ ποταΜΠε αιΙοτ ςρηΪιιτἔἱτ,& μςε!μ
:Ηπα ί8τύε ; ςιιἰσ. ιπἰττιἰτιιιιιὶιικ Μα νεΙ1επι€τι; τιμιΙτοῇφΡεςμ ρω?

ΡεΠὶτΒΙοΒιιΙοε ς1:Ιιετεοε ΠΒἱΣΡΙῖΟΧἰΙΙΙΟ$ δ: οιτισεε ,εοπίξε1ιπ:ηκε _,
ηιιι νιττἐ-ίιιΡςτίὶεἰεἱ. τοΓροιπάουτ_; Ρετ ὶιοε ρτορεΠἰτἔΙοβιιΙοῇ Η: ·
νὶττεέὶ 1οιιτε εοτιίΗι:ιιτοε ,Ρα φα; απιρετιμτι ιτηρτιΕτητ $1φιημ .·
Ιὶε ἰτιιαιἰΙΙἰε ΑΕΠΙ μοῦ: νιττιητι_, Μάι νε γτιἰαεψμ ;ιμροτμε ἰ.μ

ρειιεἰε ΘΙοΒμΙἰε εοειάϊαε ,' εὶιιιτι,!ιἰερΙ›ἰῇε.ἰτιιτ εοτΡιι;ἱπ;ρεῷφ;.,
ιτε :ιΙἱοε @ΜΜΜ ΒΙοΒυΙοε Πτι8ιιΙί > Μπα @απο όάεθ:ίοιιεςη Πρ,
ΡοΙΙιιιιτ , νεΙιεττιωτοτ ἰΠοεάἱΒἱ απο εΗτςτάξ , τιμη τρ:Πε::ζ α:

£ιατετιτ€ε €Χει€ίτετ,-βτα ντ αΞαπι οΒΙεᾶὶ.Ιῇ8ηΙ, ειπε :ιΙτετἰυε·εο:7
Ροτἰε 4) Ρ8.ττίε:ιι!ειε οοπιττιοιιεε.τ1τ , εειτυπιεΙυεςοωραετπι-ώΠοΙ
11111112 , ἀεεεὶτετιιτ ἰειιἰεω: Μ @μοὰ_ἴ€)ὶςἰἱιε «Με ής, :Ιωακει
ΡΠοτεε ἰαετἱιιτ Ιιιιἰιιί-τυο‹ἰἰ Μπα. νὶτιτεεε 3.- αφ:: | @Μ τοπία-

ΜΜΜ φάει εωρΙὶοτ ίτιρετθεὶεε Ματσε αά;»ϊΦ- 9ϋ›99ὁ€Φ 50τ
Πε Ριιτιέϊο·ι·εό!σε , δε-μ::ίοόω β€μτα_τειάΞρε ςἰξςἱἔὶςρὶιιχτε τών.

ῇὶὶοιπἱε,1ε8€ε , ν: εοἐειιτ . δώ Με: νἱὸεοηγοεςιςὶὶιιτςποεεπάιιιπ
Ρ212το;;.,.ειιτ οΒὶεέὶο. αιιιάΜει ώστε Έρςπιμδομ ροηςψξατ. ,

φκωεάωοάυσι αν. ~, Με :ιΙὶ1εσοΙοτἱϋΜε έπιβιιααΪιιστωιω .Πα
μία; «,ΜΜι11· εοεροτοώιΜ_ πιμ1ηιιιιι_Ίιο,Βέτε Ιιιεί;!ξηβ;;ρω»ςης
άιι;;χρ:κεφο !ιιτιτἱτιε·-ρετειιίΙξ- εΧάτετμΕ,., ἰρί;μ ςμφιμιζ; [ανἰῳ

Βτατ.ζωὸι;ῷ 1Πο ροττεᾶἱοπἱε δε εοιιη5ᾶἰοηὶε :χ Μοτ:ι;ιΈε&
Ιειιε_ἔΙοΙ›ιμΙοε- ατΙιει·εω- :ιάιιεεεϋ8_ Γε 3ι |5οΙο ΜμιάΙοε Β ΜΒ

Με; ) ως Μ ίωἐ ιι8ὶτατἰοιιε 'εοτΡ9πἰε:ρ;ττὶςιι1ειε_ άΞΙζωιιο.ιιι.
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ΜΑΜ. ΑίΒτιΞε .νεΙὸὸΙικτὶ ώ θρΙοι;υπη πρωτα; Σἱὰοὸ ρρΙΙ ΙειιΞε
. 1ηαΡπι ΜεμοΒΞε νἰἀςτιιτ°ἱπΒἰτμεκιἀε; _ΜΜατ-]σίάφ 18ωε

ίεειι!τειτε , φα καιω @στα Γκρἐ ῖτυπιυτατ;- @η 1ΞςιιΜεπι
ίιιτιτ,. :μια ὶεπἰ ε2εροΠ;ει μακ ἱωροΠτει, φ1ΕΜπήράι1Ηπ8ωμο192
και. Νεσμι: πωπω νιιἰιιετ[αω ι!ε (ΞοΙο:ἰΙ;ηε.ςιμω,ίΙΙοπιεπι Ρουφ

ΜΗτικο :Μάο @φάω ΜΒ: Ειιε:1: Μπι
Μ· ' ;

ωατωσ
ΠΟΠ

,θα δ'οίοι·ιδα.φει·· @και ω·ωατιι ,

375:

.παπι ειιιε.τειιιτεειτ Ι8τιε ρετιειετ , εκετιιιιιιιτε . Ετ τιιιιτιεττι Με
ιτι Γιιεατιε.εοιοτιιιιιε,ιιιιω:
ειιιιίΗττιο·εΙΤε οτιετηιτετιιιττιιιιιιιιοτιιτι
·
τεΒιιε-ιιιάιικιΠενιόετιιτ ετάειιει εετειιεειτ Με ιιιι:ι8μεάιιιιε, δε
τιιίεοΙοτιιιτι ει; τιιιιΙτιίοτττιιιιττι ρι8ιτιειιτοτιιιτι εοττιιιιιίὶιοτιε εοφ
ροίιτιιέ .: αυτι ετιιιιι εεεειιΕιι ριιιΒιιεάιιιιε .Με τι ριΒιιιετιτο
-τιιττι εοΙοτε τεττιρει:ιτιιτ › τω. Ρετιιιιιε· είι , ει: ιιιιιιτιάοι Επειτα

Με Ρετ νιετιιτιι εοΙοτετιιιιι ττειι`ειειιτ . 5εά ιιι άιΓριιτιτιοιιειιι·φα·
ίιισιιεττιςιιε ντιΙιιιε νοε:ιτπιιτ ε.οΙοτεε. τειιιιειρίιε Με , ειιιιιίιτιοτιι
ιιι εοττιττιιιιιι Ιιιεε εοιιιιιιτιτετ ειρρετειιτ , τι: αριιειοπιιιεε.ιιιτιιΙε νοαι.Βιιιιιτιι οιιτιιιετιι : ιτι Ιιὶε_ίἱ‹:ιιιιἀετιι Επι· Ιετιειιι εοιιιιιιιειε ιιΙιειιιιι. πια
Έ2.(Ι.Ο. 'Ί'

Ύ :`ι”·

-

δ

3°”1·'ι .ξ_ι '

.::ι.Ξ

@Με Με εοΙρτιιιιι ιιιιιτειι:ίοτιεπι ΙοειιριετιιΓιιτι:ι: ειφει·ιιτιετιτα
τείισ.ιιτιιτ , & ιιεττισειι·,_τιιιιιιιίιειειτισ.ιιάεετ·. Ναι οιιιιιιΒιιε: τει
ττιειι ΔιειιιείαειΙε·:ιεειάετ ειιιιίιιιτι ειτροτιετε. (ξιιΕιιιέ:νοεει.ΒιιΙ:ι Βι
τειιιτιι: ί:ιτιε, Ρσ.ιιειε Γε εκτιετιιιιιιτ εΙΤετειιτεε ΙΒιιετιι ,· νιιΙιτιιίΐιιτιιιτιι
-Νιιιιιτ.ει··ιτιιττατιιειιτιιπι, ρω «Με ·Ρι·ιιιιιιτιιιιι. @ειΙιτατιιπι εσει
ΡΙειτιοιιε ,. ιιιι€ιτιιτι οΒιετίι:ιε εοτροτώιιιοΙΐετιάιτ ,ξ αΙιοειιτςιιε· σώσε
ΩοΙοτει, ω ιτιτει· 5εε.ιιιιιιτιε €ξι-ιΙιτιιτεε τεεετίειιτιιτ3 Ρτοτιιι0ετε
.δε 8ιε;ιιετε·. ·ῳω Με νιιοεοᾶετιιςιιεἰ8τιεεεἰεὸ τιιιιΙτιριιεεττι νιτ
τιιτεπι. ετιιιιτι οριιοΙιτοε εοΙοτεε Βιετιειιάι:ιάΜιιετε εαιεωμ ίετ.ιε ,.
·ΟοΙοτετιιιρίιιπιιι·είιιΙτατε ειπε: ει: Ρτιιιιιε φ:ιΙιειτιιιιιε ,. ειιι:ιτιιιτι
τντιςιιε εοιπριειιιοτιειτιιΒιιιεπιιιτετιιιο-()ειΙοτεδεΠεειωτε·. νετιιιιι
αυτ: Με ττιετ:ι Ειπε νοοιιιιιιΙ:ι·, :ιιιτεεο ορρἱεὶὸ Ιιειιεε Γιατι πω· ω'
τεΙΙιεειιε·, τιιιιτι ιιτ·ιιοιιιιιιι @ιιαΙιτατεπι-τείιιΙαιτε,ίειιεπιιιτι:ιτε,ιττι
"Με ίιε·:ι1ιτιιιι·εΙ εΙειιοιιοεκιΙΙειιε ,. ειιιιιι ιι:ιιιειιε εΠιειειιτειιι εαυ
ιιιιιι , ει: ενο. ρτοκιιιιε ρειιάεειτ :· Μπιτ: νετὸιρτοΒαΒιΙιτει: εε Μ. Μι

@και , ν:ιΙόεορετοίιιιιιιριττο , Γιι-ιειιιίιΠειιιτ νείιιΒιιε.
Μιιιιτ. Μέι:ιεΗιιειεεετιιρετιιτιοιιεττι·εοτιίιι€ιεττιιιετ, νιιεεοΙοτιε
. π:ιτιιτειττι.ειφΠεειτεροιΠιπιιιε.: ·ειιπειιιιιιιεοτροτιι· Με νε! Πιο εοΙοτε

εδώτα αιεωιμ ιιιιιιτειιιιε.εκ εοτιιιιι ιιΓρεετιι Με νεΙιΙΙο· ιτιο‹ιο ιι!
ίἱειτιιτοειιιιιε ,' ε εεττ:ιιιιιιιιΡτεΙΙιοτιεττι·ιιιε τεειριε.τ , ηιιο.ιιτιο·ιιιιιιι
ελ ρτοετετιιιεεττι, ειιι Με ττιΒιιιιτιιτι ( ειιιεπιιιάιτιοεΙιιιιι ειιιιι Ρετ
νιττειι.ιτι Ρτιίττιε.ττιιέοιιιιιτι εοιι8τιιέι τιιτιοιιειιιεΙιτι:ιτιιιτι τείριειιιιιιε)
ειιιιάιιι , ίιιιιιιιτετ τειιιιιετ.ιτειιτι ιιιεεπι ιι εοτροτε·, ιτι ειιιοει ιτιειάιτ,

ω εμιο ω οειιιιιιιι τεΗε&ιτιιτι τκιιειιττιιτε εΠιεετε ιιιιιιΙετιι νιίιειιιετιι2
Ηοενωιιτι.νιάεΙιεει:·ιιιτετεετιιτ ιιιίετιττιετι , ειιιὸά ειιτιοτο ειΙ› οειιιιε
· νιττεο Ρτιίπιει:ενειιιτιιικάεωρετετε. ει: ιΡίστειιιτιιττιειοάο εοτΡοτε,

πιιος!ιιιτιιατιιιτι ι1Ισ..νετὸ.ἀιιιτιΡετ.ρτιίιιια ττειιειτιιτ ςεἐ τιιιιοτιε ,
ειιισ.ττι

.
Β%ἱ·τωιτἱο ρσ£ἰΜώἰ£ΉΪι8 `. θ
·ς1ιμηι ίιτροι·ιοτι τιιίΐεττ:ιτιοτιε ρτιςι11ιτιιι8 ) Π0ιωθ ΡΓιΕταθει τωΤΡΦ2·
πιοτισ:τιι ίιιίειιιιτ,τιιιιιε ι:οΙοτεε Ιτιιιιτ :ιετιιιιιοε €ΧΜΡβ.. , @Ματια
ωτιάετιιίιτ,8ηιιοοιιτηιιε τ: Ιοτε ιιιιΒιι€ιιπι ίιιετιτροι:ρνε , ειιιτιά ριττ
,Βίαια τιιιιισιιιιιι;. . η ·ι ··
..
τ έ ,
ΕΣ. η. ι τι :...ι
.

Βω‹ Ρι·ορτοτω ίοτι:ειΙΤε Ποιοτεειιι-οραειται: Βιοριιαιιτ-ίιεειιιι>

ιιίιττι ιωτι:ιε Βτιιτιοιιοε ροτττιιίΕιοτιε ίτατιιτ:ιιι.ιοε αιιιιετιτ σ.ιιτιιιι ,ιματι
-Ρ€ς!ηοξει; Ιιιτ:ετιτ:τιτιττεοϋισιιαιιτ: :ι.άιιιτ:τ:τιι ;ιιιτεττι-ορασιτειε τιτ
ηιιτ· ροτιμιοιιιτπε τείετιιιιτιιτ. νςτ€02° τατιι€ιι ΡΙΝϊ1ιϊωφ : π ϊθϋ ω·

ω :ι.Β.οτιιιιιΒιιε ειτριιτ:ετιιτ , ηιιι ε:ιιιίαε ιιιιιε ιςτιτςιιτιω εοτι:=ιτιιειι
-ττ::ιεΙΤεττε τ:οτιιιιιτιιτ. ΙΜ τ:ιιιιιτι ορειει
ρε:Γριετιι εοτιιιιιιΙΙιο , ιι
παπι έιτειιτιδ ιτιτ6ΙΙιεττιιτιιιιιι , φαω ιιιιιτιιο τιοτιοτιεπι ιττιρτιιιιιιτ,

πιοτινιάεοεΑπ.ριιττιειιιιιι·ιτττι, (μια. €9τριιε σοτιίιιιτ, ωι:ΙΙοοιιι
τ.ιιιτ:σ.τιο ειπαμε ρετιιιιίιιο , ντ Μια ρςτιριςιι:ε ω, :ιΙιεΙικειτι ιιοτι
ιιόττιιττο.τιτ Ρ_()ιιιιτιειτιιτ εοτΡοτ:ι ττια8ιεΙιισι ρ€τιιι:ι ίιιτιο; , ειιιιι αυτι

-·ιτιιτιιιε τεΒεόιατιτ , τιιιι8ιεατι ε.ττιιιτι εοιοτρτιι ω:οαιιιτιτ, Ι1;1.ττι αιμα
τιιιτισ”ιι·τιιιε ειΙτιιε Βιιτε>εε τιιτ.ττοιτοττι οίιστιτατ τ ειιιετιιειιτιιοἀιιτιι δ: αρα:
(τα εοτιεΙαιιιιιττιιίειιοΜετ ματι! νιί:ιτ: -; _ιμι1ει ὁ. Βιιτ8ιτιε ίιιτισιο , “εμε

θα τιιΒιειιΙι Ρειτιετο ιτιτετιοτι ι·εΠειτ.ι Μ:: ω οειιιιιττι που γετιιτ: : 00η

τι·:ι πώ αιμα τιιτΒιά:ι :ιδοΙε εοΠιιοετιειιιβείειτ .«Νοτι τ:ι.τιιετι απ»
τιιιιιὸιιιίςττε 1ιοετ, ιιιιατειιιιςιιε και ίιιιιτ, ριιιτιιιιιε Ρτ-τωω, ω”

Κατα· ριιττιειιΙιε, τιιιιιττι ορ:ιειε :τι νικ ετιιιτι σ.ιιτιστοπιιιοαιε ίιιιιΒιιιε
τ::ιτιιιιιιωάιιατετιτε ειΠιτιιισ.τε , ειιττιε·ιεττο, Απ φάει οοτροτιιττι πιο
Ιεε ιτε εοτι8ιιιειιττιτε. ω, νε αιτιιιτιττιαιτιιε :ιΙιφιιίιτιι: ιιι άιτοότιιιιι

ματι , Γεάσοτιίεςιιειιτοε τι αιάειτι το6τιτιιάιτιε άεΠε&ατιτ· , ιάεὸ
(φαω ιιιιία.·τι τιιειτιιτειιττι ρε·τίτιιειιο 2 διο εταίιιοτΙειριάιε Γραπ
-1τιτιε σΙειΉη56τίριειια ιιοτι ω, παμε: οι: Τειιεο ταΒειιτι ιιωο ιτιιρο
Πω σε:α:ιότετεε οοειιιτ:ιτ, Η νετὸ ιιι τειιιισειιιιιιεΙΙειειιι!Τοεετιτιιτ , @ε

1αριτιο Γραιιιαι·ι ιιιιιτιιτ:ιτειεςιιιιττι Μιάου ιιτετέπιδτ:τετιίτιιιτευτιτ , δε

πω τοτιιιιι~ιιιι ει12τα&εττ2ε_=Κ86τιόωτειιιιηυιτ ; φωτ ττιιιωτ ΜΜΜ
Ιτιιτιτ:Πιο ροτι τωιι, ειιτιι μπει Ποτ, άιταϊτιιτιι οτάιιιει:ιιξιιιειριιιιικ,

τα ιιοτιιτιάαιι , Ε οτειΠιοτ ίι16τιτΙιιττιιιισ. , πωπω οιτιτιοε·ίιιιι παθει
οττιιιι€ τάροτιάοτιι: , τιιι.ιτιιιιιε ΠτιΒιιιεε Ιειιιιε·ΙΙ:ε··ρετΓριεια Πτι:: ηπατι
_ειάπιοάιιττιδ:ιαβτιιιίΠπιιε τει·ιοτιε τεκτιιτειε νεΙ:ιττιιτιιιιιιε τατω, Η

ρωΡωτι τιιιιιιτιττι Γιιιτ-, τεειιττιοτιτυτιιττιετιτιιιτιτιιτπιιιιιιε ρτω-τω
ττιιιιιετουΙιτ , σΙιιριιαιτι:ιικετιιι ιιιιτη:ι·ιρ1ιει:ι τιτιιιιΙιετιτ ιιιε.τττοιιιε ,

ειιιι.ι:ιιιε. Βοιι6Ρω δεριιάοι·σοτειιείΕ. Βιιιιιάεττιιιιειεειαιιφιιιιιι τοτ
,τρικ ωωιτιιωτι ειάτιιιΙϊαι, πο· ροΗτιιοι:Ιυτιι , τιοτι.τείροτιτιετιτιιι κε
· ,ι ιτιοατιΒ.ιιε
τω”
ι
ο .,_κροτειιίίεε τ:ττιιι€τει;ιοιισιτι ει1ιςιτιιτιι
ι
· ωτιιιττωτ
Μ.

Βε θυ[υι·ἱἐπ: Ρετ @πιω τωπα2ί: ,
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δώ Μπιτ ΜΜΜ ρειιάειε οοΙοιιιιιι ιρίοι·ιιιιι νιιιιετιιτειιι ·, ` ιιιἰ.Μ άἱΐ

.5ςιι1ιει· Ρετίιι:ιάεο; ιια1ιιεειιιπιειι ίοΙει ραιτισιτΙ:ιτιιιιι ροϋτιοικ: ,,
ίαιδια εειτιιπιιιετιιιἐ Μ:: οκτιιιιίαιιε ιιιιιι·ιιίΐει τεπιρειειτιιι; Μιο
ειιιιιιεοι·ροτει, ΓμοσιοΙοιι8θάιιιειίει , φα: ΒιιιΠιεπι ορ:ιειτατιε :ιτ

ιιιιι: ρει·ίρισιιιωτιε ιιιετιίιιταιτιοΒτιικιευτ , θΟάΠΠ εοΙοτ‹: Ρωιω

είΪειιτ ; ειιείἰιιιεςιιὲ εο!οι:ιτει :ι-ρριιτοιοικ, ετι.·ιιτι εεειιι€· ρει·ίριευτι δε·
ομοσ α·τιιτιιάει είΪειιτ, Πα Ποιαιίιιιτ:, Πω: ιιατιιτει·Ιεε Μα, Με: ρι8
πισιτει, Με ιιι:ιιιιιοιπ1 Με €ειιιιιιομιά ειιιοάνιάετιιι· ὰ ΡιοικιιιιΙιτ.ιτε
ι·ετιιοτιιιιι .

='

·

ι θι:ιιι. Ητιιιά'άιιΒι”ιιιιιι ειιιίιι Ριονο.ι·ιεΐ Ιιισιε ι·εΠεκιοικ:, αυτ τσ
!τα&ιοιιε, ω εοτροιίε ιιΙὶιιιιιιιε ρ:ιι·τιειιΙιε Μαιο νιιιτιιιε :ιρρο.τεατ
εοΙοι, ετιειιιιθ σπάει» εοπροτιε ιιιιτιιτ:ι ρε·τιιι:ι:ιεειτ. διο Πι ν8.ΙΙ:ι

ειιιέι ίὲιΙὶε ίοΙΠΙιε νειιιιτιι ι·ερει·ιτι ίετιΕπιιιτ , οι ειπα εάιι&;ιε 5:τΠε @ο
Μ: όιιι·ιτιο ιιιαι·ιτιοι· ιιιιιτειι·ι:ιτε εοΙοιέπι εκιιιΒειιτ νιοΙ:ιεειιιιι; ετ

τοιιτετειιιιιιιη περσι εοπιιτιιιιιιαιιτιιτ, ισ.ιτι ιτιιιιιιτιίΠτιια: Γ:ιΙιε μπώ

ειιΙεε ιιιτιεεΙ6:2-:ιρρωωτ. $ιεδεεοι·ιιιι:ι ηιιιτά:ιιτι ιιιτε8>·ι·:ι ςιιιάειιι
τιι€ι·:ι.ιιιιιτ , Ηπα: :εστω αυτ ισα ίιιΒιεθ:ι ειιΒ:ιιτι ίεοΒειιι Μιο
ηιιιιιιτ . Η ιιιιοόΙιιει, ποπ ρειιιιεισ--ὰ όιΠιιιι&ιε, ντὲ οοιιιιιιι
ω , Ρωεωιιι τςι·ιιρει:ιταε ττιΒιιεικΙιιιιι εθ:. (Σιιιιινετὸ που :ιεςιιἐ
οιιιιιιο. εοΙοι·ε·ιιι ειιιιιιιιιικιιιειιιτ , Η εοιιτοιαιιτικ, πω: Πι ίεοικιιι

εεόιΒιιιιι:ιιι· , ιιιιιτιὸ ρΙει·ιιικιιι6 εοΙοι·ειτι θΗΠὁ€Ιῖ1εΓθῖἰΠβ2ΠΐΞ ρ:ιτται
ωιιιιι, ειιιειιι οριειιτε.Βο.ιιτ εοιιιιιιιθωτ , ετιειιιι εάιρίαιτι.νιιιυίειιιιιβ
εμε· εοτροι:ιωι:ιτιιταιιι ιοίειειιάει άι ε:ιιιΐ:ι εοΙοιίε .
Μουτ, Μια, ειιιτειιιισ.ιιι ρτσ€τεάιο.ιιιιιτ·, ειιιαίι ριοετοκιιιιτεε
:ιιιιιιιιιπιειάιιεττειιιιιε, ςιιέιιιιιτιίιτπιειΠτ :ιτ8ιιιιιειιε:ιιιάι Μια, εμ;
ιιιάιίετιιιιιιι:ιτιπι ρο.ττιιιιτιι εοΠεθειοιιι Κ! ττἰΒιιει·ε πι:: , (μισά Πο·
ΒιιΙιε. Ορειειιιιι Η ορο.οοεάά:ιτιιτ , δι: ιιιιεἰε ο :ιειιιιι· : Μ. φάι
:Μπι ι·εέϊθ: :ιτ·Π·ειιιιειιιιιο·ιπ&τατ· , @τικ ρει·ι€ιισιιιιιιι :ιό:Ητιιιιι
ρειίριειιο Βάι: αι:ι.8ιερειΓριοιιιιπι ; Μα: μετα· νοι·ιτ:ιτειιι : 8ε
ι:οσ.τειιστο εκ τείεΠειε ιτιΠιιιι:ιιιι οοιιίΕειιτιοιιεπιίο.ειΙο σόι· , Η νι
ω αυτ τω ρΙιιτεε Ιιιιιιιιι:ιε·ιιιτιάίΙΤιιτι:ιε ΠΜ :ιρριιιιι€ εοΙιοετοι·ιτε·ε
ιΡιωεω
Μπα οοιιΙιιαι
ιιι- ώι·εέζιιο
δε οικω
ιιιεειτιιιιιιι.
αοι·ροι·:ι
οιάιιιι:
ιιιτει·ροιι:ιε
εοιιίΠΗτ
;, ςιιιιι
, ιοριιειαιε.ιιι
νιάεΙιεει: Βο
:ιιιοίἐ τιιεσ.τιιιιπι.ροϋτιοικι ισ6ιιτιιάιιιιε ι”οιιτιιι νιιιαι ώ, Πειιιο

ιπιπιπιιιΙτιρΙεκ: ρΙαι·οειΒιιιιι· :Σιιίτιιθοιιε ιο&ο.ιιι·1ιιοινωπιιιοπι :ιρα
πω: ,_ ίσει·τοττιιοΐο ιτιιιετο ιιια8ιε·οϋΠίιιιιιτ; Με:έιιιιιιηιιιιιιι ομι

ςςιιιιτιοοτροιιιιιι οοιιιι:1εκιο, ΡειΓΕιειιιτατειιι· ν:ι12: ιιιαιιακ- Εβα
:.ι

·

ι
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' ¦ Π2Τκ£α£ἰὸ>ωσἱὶπιι£εκἐἱα· 'Δ
Μ218αϊοτπω ροτΓΡΞωοτιιω·σοφοτατω άϋε6ϊθ ρσίΐτΤ Μεατιιεί?:-·
€μέ1άϋπκε:ιπάεω- ;·εάαιπ Ιὶπειιτω Πω νΜΙΠϊτι εκςμἰἰἰ€ΙΠἱὶτιὲἴοεειιτπου, ἰΙὶἑἈΡίἐίΉοκἱστιε· :Σ ρετἴρἰαιιἰτατε_άείεἱἴειιπτ·, :ιοι·ικ1ιιΞάεπι
Γ @μμ , ἴεάζεοτπΡοίἱὲ:ι .. Ρτοει·ετεο. νιιτἰὲ τεωρει·:ιτιιιπ Πι ο01ιΙο

εἘἙιιΙοττιπι_εεΗιιττ€οτιιπιιπιοτιιττυ ΡοίΤέ νμὶοε. εοΙοτεε. ποίωο- ,
ςμεπιιιἰε,ιιιιΠεωρατΞεω-εωατατωετατα: εοτροτἰε5 (μισά ΓιιΙ›
ώἰὲ1_ετ‹1ιις -ιΠῷΓΡεεἰο νίάετιιτ.5_ τ:ΨιιιτιπιοαείΈ· ,. ειιιτι·φίάϊίωΙε ·
παὶἀεταιιάἰτιιι· , 5.; πο Γ9πμωσειριτι9ηιβ.εοάεπι·εοι·Ροτε:Εοι·οΜ.
ίο ρτοιιετιἰεπε,_ ω ιιΙω.Ιιά παμε ιιΙιἐἙοτττιἐῖ . Βιιίρειιά:ιτιιτ· οι
ΙἱΕὶἰαιιΙ.» :καιω πτ8επτειιω.αιιτ·οετοιιπι.τίπτωαΒαΙιιω· ,_ ει: :μια

σιτιιίΐ6. @τω . Ρεταάρίτιιτηίοπιιε :τ τιιω[ντι·:ιςαο_πει·ιιἰὲεκτιτπι1τ:ιε

ἔείἰωιτ-ἰη σ.οΒιπιι , ειιὶ αΙὶειιΒιε σο; ρτεΓωτὶΒιιε νττεςιιο·ειιιτίε Μυ
ία:ιτι1τ ;. ἰτετιι1τι· ρετοιιίΤιὶπιτἱπτἰοιιεΒΜἱιωειιιιὸεω ςιιἰἀςω εσπε
τἰε :ἀἱτΓοιιιιω- ,_ π; ρτἱἰιε,_ Ϊ€ἀΙοι1ἔξειἱἱτ€τδ£€ται1ἱὑ8 Γοοειττί , ω:
ειιίιιε ;ιιιι;Ι6ιιε Εειιά©1:.Β ό: @Με 8ι:ιιιίΕι€ ίοραβξτ , Η νττοςιιε πιο.

ιιιιΙιαι.ἰι1ὸἰ›εο_ειυι°€αοΒίὶτιι1η :Μπας ε:ωτιάιΡίΒιι€ ξαίροτιί-απι ροη
άΕ:;ιτ τἰτιτἰπτιεΒιιΙιιττι·,_ηιιοά-ροτειιτιται··. 5ιοιιτ @τα ,. ςμειωιιιε

@Με ΙἱηΒαειιΠἱζτἱιιτἰιιιιεΒιιΙὶ¦νΒΒεατΞα ,. ποτΜ::ιπ1επΠτπΠίτοτ εἰ·
τοπι .ειπὶΒιιε.ἰϊ1ίἰὲιιωμετἐίρειτ· , Η :πιω ΠΙἱε .ο::οπηε&:ιτιιτ πια! ὶο ιιετ- πο_ἱΠ0,`2.ιιτ`€τἱαπ1ἀὶ8ξτἱε;._ἱταίἱὲτὶροτείἰ: , ντ εσ.άεπι·5ιιΙΙε κιαττιτ2μ(€Π181000ΜΙ11€π1οταΒαε, Οτειάσπία5 ) Είιι.πωιιτ:ιε ρ:ιτι:Μ
@Με εοπτιάταε ἰιιοτἰτ , _ αΙΒιιπποΙοι·οπι -τείετε.τμ :Παοκ εοπιπιοιιοπ

ιΙσειι:_τερσ:ΙΙ:τιαΙο` εετΙιετεοε.81οβοε , απ: ημειπάοάπ νωιιτι-ωοΙων ρ:ιττΜι!.2· οττιπεε. σοηετευετατιτ· , :πανε : αάεὸ · ςιιἰ= πιοτιιε ¦

αεΒετεοπιπι εΙοΒιιΙοιτιιιτι.: εοΙοτἱε ; νΙοΙ2εεὶ · ίρεεἰεω _ οειι1οὶιτιρτἰ

πιεΒετΙἑΓἑΠἐ.ἐτατὶοοε · εοιππιοιι6:Βατ ΒαντέςΒειτςςΙιοτεοε εζοΒιιΙοε;
οοιιΕσ” επεσε..
Θεώ; Α: 8ταιι€:ποτι Πέ ραπΙὸ`οκρΙἱεσ.τίΐκεκροοετο.ωοάϊθέαπιωε
ΠΠιιτι ειτΒετεατιιττι:ραττὶειιΙὰτιιαιιπιοτιιπη % σωρο ι:οΙ6τιιπι νετἰεταε

σύιάροπε £1°θι“ΕΠΣ';

. >

· _

_ Μπα. Ι.:1τετ111%ξατεοη _ ετιιΙΤιἐ οοσαΙτιιτω8ε;εΞέοιιωίιίΓο. . ταπε
Βτἰε εοΙοτιιπωιιτιπα , ιιἰΙιἰΙςιιε ·Ιυ.!κ:ο 5 Ητοπιι:ατΞε.τε·Βιιε έοτιπτώιιε , .

ἰπηιιωρΙετιὲ· πςςιιἰεΓωπμ νοΒἰε τακτιεπ ιποπ:ιτι· 8ς:ετε που ἀε

886920 , _ττιεεωςιιε· Ξαθ:Μ:ιω πι:ιείε Ρτοάι·:τε ; Ι.ιιοὶε ·, @με εοετοι·ι.
εοτΡοω·ὶΙΙιιίὶταπτω · , πιοτιιπι : ὸἰκἰιτιιιε ίἰταιτι εΙΤο` ὶπ ροποᾶὶοπσ·
δὲ εοτιεταέὶἰοτιο ·, [ω. άΜϊοΙε ημειά5.ττι :δε :ίγί!:οΙε ·, ._ εοτροτὶέ Μιά
σϋέ ὶπιΕεΙΕπτὶε.τετΙιετεοε 81οΒιιΙοε; ιμιίΒιισ.τεΡΙσπαιιτ. :κατω .αέ
ω
ο

Ρε ΙΌο.ἰοτἰ&ισ: πο· @δω νπαΪατι:.

.
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«π οἱτοιππῖιιἰἱ, ·γΓοποπέΝεοτρυ; ίΡίιππ -, οιιοεΙ ΩΙΙιιππιτπτ . ΙΜ·
Το εοτροτὶΒιιεἱἱοΙἶἰεὶπίἰτ&°€ίῖ-ε ἔΡτὶτπεπεοΙποἱε ΡειςτἱειιΙειε , ποπ 'Ο
$πἐτ οΙἱοιιὶ'ὶ ἙτὁΒεΒἱΠ ° οπἰε`ἔὶιιίἐ`ἀτπτὶοπο ειὸπιἰττῇπιπε 3`ίἱπὲ ίρἰτἰ
πω, ·Ιἱιιὲ ΓαΙἰΒιιε,ξἰπὲ€ί1ὶζρππτἰοιιε τοτπυπ'όΙα·Μι Ετ. ?Επιπ

1·οοτπω @ρω έΙοοπιοτπιπ ειΘέτοπι °τερ!επτιι1π·ι 'ἱπ1Ρι1Ιίἱοπο τΧεἰτπ
πι: Μ:: .πω :τοτροι·ὶ ή!ΠιιΠτετο ; Μουσε μππτετ :ιἔἰτεϊτει όιιπι Για!
Ροττεἔὶἰοποῖτ€Ρ€Ιπτ ὶπεΪἀεπτοε ιιεε!πτοοε εΙοοϋΙοε 3 πω. τα<έο ,δε

.Ματετἰοπε ἰιπΡιΙΙΙἰ·εοπποτΙἰοπε οιιαδειπι ΜΜΜ Κ· τοτοιιοπτιιι· δε
>νεέΐειπτιιτ , @πονο π:Πε:α.π Με· ἑΙοΒιΙἰἱΔἱπιΡιιΕ`τἰ πωπω ἑΙιιρΙἰὲἰ οπο»
·διιπι ππρτεΙΕοπε Έει·ατιιι· , ΡτοΒτεΙΠοπο ·ωοιπω, ηπετεπιιΩ εστ

Ροτε ποπ ρεϊιπο ::ιΠοτΓιιιπ :ι·ά”1ι·&άπτ -, θ: τοπιιεπΠοπε'-, τμιοςεππο
ίποιιοπιπ Μία άτα ίιιιππ α·πττιππ 1:οπ8:π:1ιτιιτ . ·Ηἰ€: ωο:816υαπ
#πιοτπε:ῖιζπτετοτροτἰε τεΠοᾶςπτἱ; Πε π1οᾶὶδεειτιιε -, ίἰιπἰΙεω των
πιετΙἰοπΜὶπιιΞΙ κοπο Ρτο8τΒίἴἰοπἱ5ἔπτΡ€τπΜ ἰπιρπκπἰτ μοχΕπιο -,
π” ςιιειπ"ᾶΙτΙΒἰτω, 8Ιοοιμο , ατομεΜε ?Ροζτὸ ·ι:οπΓεοπεπτΞοιιε γί
=ςιιιε :ιδα·εταπποε ατποτςοε 8ΙοἙπΙοε οτυπ Έὶοτἰπειιπ ρτοκἰπιξ τοπ
?τιπ8επ€εε. ΉΕπο, ηποπἰεππ .ρω ΙιιοὶεΉΙυίὶτππτἱε, ετοιιεΙπεἰετε
Πεᾶοπτἱε νἰτἰΒιιε άἱΠἰπιἱΙἰΒιιε-, πια ;ἰπεεοιι:ἐΙὶΒπε, ν:ιι·Μ ΗΕ πιο
°Ρτο8τεΠἱοπἱε, :πω ·τοπιιοΗϊοιπε τοπάτατίο 2, :Κους Ϊάιιπόἱιτπ

-ο.Πειπι ειτοποο.Ηειιπ -Κπτἱσπειπ ·εοπτἱτἔΒἰτ ΜΜΜ ·οοτπΡΙο:πο -, ῖτ:ι

ντ πιιπ‹: οιιἰδοιπ ὶΡτοε:·6ίΪἱοΝσΪἱἀἱοι·~ π ΐ:οπι1οτεοπο Έ, πιιπο Υπο
εοπικιΐζο =εκεεάειτ ΡτοΒτεΠῖοποππ 3 ·πω τπυΊτἰΡΊἰεετπ οπιιρετεπ

το τποπΓιιι·ειιπ , Μεο πω:: πιπΙεψΙΙεϊτετ :ιΕϊεάπε 'οι:ιιΙιιε εκ πω»
τσιπ 3ὶε #ίπ
=ἰπτιιπεπτἰιιπι προπΙΓιι δ :εποε σ.το1ιο-ειΠοετο
Ιοτοε νἰὸοι·οᾶὶεἱτπτ.

-

Α

.

_ ·

Β:ιπά. @Μάι νοοΞε, ντ τπἰπἰὁετἱεπειπονεπἰειπ, -ντῖρετἰιι
τπἰπΞ-ὸὶεεπτειπ ΜαπτοοεπιιτπΞι πιο ὶπτετρεΙΙατἱ, οπο `εποςάὶτἰὺε
εποε ιιΙΤεοιπιτ Γεπτεπτπιπι , οπο: πιὶπἰποπ ρε;τιιιπ ειττΜετ -. Υπἰιιε

€1οΒιιΠ τποτιππ ω: _ρτοετοίῖἱοπε & τοπιι€πποπο τοππροϋτι€π1 οπτπ
οΧροπὶε , πάμε Μαι τοπτἱπσετοποτεΙἴοεἱΙ: τςΙἰςιιῖε ε!οΒιι!ξε
αιπάειπ ‹:οτροτἰε ἱΙΙιιίΙταέΞ ἴπρετβςἰεπι οοπτἰπἔοπτἰοπε, ντρστωο
ε·οοεττι ΙιιοΜο εοι·ροτε ρι·οριι1Πε , χοπ πο @ϊάοιπτςρπΙδε ΐπροτἱἱ
εἰο . Ε:: οπο Η: ποπ ϊἱιπἱΙετπ ο ΒΙοΒπΙἰε οιππὶΒιιε 'τοΠεπἰο
πεκπ δεὶτπΡιὐίῖοποπι , Ρτορτοτίι1ρΌτβ€ιΕι1ΙΙππτ8.Ιες πίρει·Ιαιτειπ,
Τ:1τοπι Μοπει·π , :ιο 'ρτορτο:εο._;ιΙὶῇε εΙΙ:ιτπ ῖρτοἔτεΠοπετπ,πΗο.τπ
"Νεο

οπο: οοπικτΠοπειπ ττὶΒιιη*°1τἀοὸ ντ ποπ πιο @ή ΗΜ ίἱπεπΙο·
πιω 8ΙοΒιιΙοτιιπι :ποτιιε , :ιο οιΙΙ)ε εΙοοπ1ίε 'ίεειιπιπιτπ @ποπ
Β!›

2

πιώ

38ο
- -Βξ/|δ>τωτιο Βα!»ωτετ:Μ ; δ
τιιτει5τιοιιετιι ρτορεΙΙειιτιιιιιε , εε νοΙιιετιιιΒιιε, τειιιΡετετιιτ,εττιιιε
ειιιιιιιεοΙοι·εττι οειιιο εΧιιιιιεε.ι: Γιιρετιιειεε οιιΙιτιιιε νιίτι,:ιε Με.
εε εἴριεετετιιτ .
_ Μιιιτ. ΡτοΓεε`τὸ ει! εοΙοτιε Γρεεἱειτι Ρεττιτιετε Γιιρεττιειει ιιίρετι
τιιτειτι, ιιιιιιιίειιιιιιι ίτιειιιιιτ ειτέετιτειι ν:ιΓι ; ειιι:ι ετιιιιι ρ:ιττε ροΙι

τιι εε Ιαιιιιιιιτε αι εοτιιττι Βιειεε , ·οδίειιτιιττι φάει , δε :κι ιτι
οτετειτι ιιεεεειετιε τειιι·είετιετιι ; διο. νετὸ Ρει·τε τιιιιιε εΡε δε ιιΓρετιι
ἔσω , ιιιοεὶὸ ιοτειιιιιιε ε:ιτειιτ, ειιιείειτ: απο ιτιιιιιιε Πειιιιειεττι

ίιιρετίιειεε :ιίρετιττιτεττι εοτιίιιτιιειιτεε, ν:ιτιε ιτιεΙιιι:ιτιτε , ειιιιτι στι
Ρι·οΧιιτιοεΒιοιιιιΙοε ιιιιιι:ιέτοε , με ιιιιι .ειιιεεειιιε ιιιεΙιιιιιτιοιιε , τε
Πεειιιιιτ , ω; 8ΙοΒιιΙἱ ττιιιΙειριιειτετ ιιιτιε δε Μπιτ: ιιιιιί:ιτι ν:ιΙιτιιιιιι
ΕτορεΙΙιιιιτ εοτι1ειιιιετιτεε 8ΙοιιιιΙοε, δε Ιιιει ειιιιτιεττι εοΙοτειιι,ίειι
.εεε :ιΙεεειιιιετιι, ι·είετιιιιτ· . Ρτειετετεεωεετ:ε Μαι πε ρτοιτιιιιιιιιε

Ρε.ττιειι1ε, ειιιιιε ιιι ιιίΡετέι :ιΙιειιιιι ίιιρετιιειε ιτιτιιετιιιιτ , ειιιιιιιιε :ιι
ριειειιτι οεειιΙτιιιιτ ρ:ιτειειιιιιε άερτεΙΙιοτεε, ιι τιιιιΒιιε τεΠειιι Με
ω οειιιιιιτι ιιοιι νειιιτ , ίιιΙτεττι ιτιτ·εετει: ντιπ ίετιειε ; τιιιτΙ:ιιιειε
μπειτε νιιτιοΒιιιιιιιιε εοιιτεκτιε οιι&τιιιιιτιιιε ι διιοτιιιτι ι:οιοτ ντιτιιιε ειρρετετ ειε Με ροίιετιιιε , τιτοιιτ ιΙΙοε οιιΙιετιιε αυτ: -ιιιτεειε
ρτοροιίιτοε ιιιιιιειιιιιτ. $εει δειιοε αδειο , φωτ! ιιοτι.ειιειεττι Με
ειιτ εΠε Ιιιειε εΠιειιειτ:ιε) ειτε: 5ριτιτιιιιιε, ειτε ΒιιιΙιιιιιε, ειις.8ιιΙ
Ριιιιτιιιιιε τ:τιΒιιειιει:ι ω; σπιτι Εοττ:ιΠειτιίιτττιιοτείι: ιιι διιιιιιιιε πιο

τιιε ροττεθτιοιιιε , ειιιιιττι·ιιι 5ριτιτιιιιιε , διι!ριιιιτιιιιιε ·ιτιεειιο Ιοεο
ιι: ιιιιΒειιτιιιιιε; Ε:: Ιιοτιιιιι -ιιιιτεττι εοττιρΙιειιτιιιιιε ιιιιιΙειρΙ·ιει, ρτο
ιιιτιεττι εοτροτιιττι ιι:ιτιιτει, διιιιιιι ν:ιι·ιιιττι τεειριιιιιτιιιιριιΙΙιοτιιεδε
εοτιιιετιιοιιιε ττιοειιιιτι 8ΙοιιιιΙι εετιιετει ιιι εοε ιιτιριιέτιθ Ηιτιε ει:
εοττιιτιιίὶιοτιε Γεειιτιιιιιιιι ν:ιτιιιε Βιιειοιιεε εοτροτιιτιι ιιιιο :ιτςιιε :ιΙιο
εοιοτε ιιτιιιιιτοτιιιιι Ιτιίεθιοτεε πειτε Ριειοι·εε αυτι ν:ιτιοε ετιιιιιιε
Με ριιτιτετ ιιοιιιιιιιΒιιειιιΒιτιόιοε ιιοίιτε. Ιιιιε ειπε , ιτι θιιΙΙιέι με
ίεττιτιι ιιτιιιιε ιτι Αττ81τι, εκεο8ιτειιιιιιτ : τι δικιά $ειΙιιιιτι :πειτε
διιΙριιιιι·ιιιιιεοιιιιτιιΒιοιιι ιιδίετιιοετιάιιιτιεΙΙ. τω” τει ε.τειιττιειι
“Μι ιιοιι Ιειιε δι1εετε Ροίΐιιτιιιιε εκ Τιιιδιιιτει , εινα ειιτιι 5ειΙε Τιτ

τιιτι ειιιιειτιιτ ει: 5ιιιιιιιιιτε εοτιιττιιιτιι; Ιιιιεε ετιιττι είτ ιιιίιΒιιιτετ τω
Με; ία! Ρτιιεειριε:ιτιοτιε ειιιιι σκετο ειειιιΙΙιιτο ιιιιιτ ιτι ριιΙιιετειιι :ιι
ιιιεειιιτεττι, ιιιιιέι εοιοτε Ζω· 8ειωιιιείτ νοειιτιιτ. Ηιε ιιιιτειτι μι!
ιιιε ιτετιιιτι ίοΙιιειιε_ιτι :πινει , ωτιτττω διιΙε Αττικ ειιιιιίει:ιττι
.ρΙ:ιιιειε , ρτιίιιτιιιττι :ιεςιιιτιτ διιΙριιιιτιε εοΙοτεττι . Εκ ιιιιιιιιιε
ιιιιτετε νιδετιιτ _, εστι 5ιιιριιιιτι τιιιιιιιιιιιτιοδο , ι·τιιοιι ικιιτει
ι
,ἱοιιι·

_ιμι

Πε δο!ού&αφετ @κοπο ωιιται°ἰ:.

381

ορἰιιαοτιιτ , ίεά οτἰαπι 5ε11οιιε οτἰΒἱοοπι ίο:ιπι άοοετο οοι·ρο

απο εοΙοτοε.

'

#

Παπά. Μοπιἰοἱ πιο :ιροά 5οοικττιιοι Ποάο εοτιίοτιίιι δαΗΠοπ
ία ΟιγκιΠεοτιιτο απο θιιΙοοἰίὶἰε.ταρ.ιο. :ιΙἱοιιαοὸοΙοἔὶΙΤο :ιΙίοιμο,
(μισά Με ειτεοπιεοτο Μοτο & θι·πισ.τοεοτοτο :ιώιιοεατ ; ίαιοιπ;
ΠοιιΜοοι Αττ<3οιπο Ρετ Μοτειιτίοπί διιοΙΙιπιιτιιπι οεΙοἱτιειτο Η :ιέΐοιι
οπο: 5ρἰτἱτιιε ΜΙΒ, ίἱοι·ἱ ἱοάἐ εοΙοτειο νἰτἰάοιτι ΜΜΜ· 5ττιατε.8

ώ; Η νετὸ ιιΡίιιιιο:ιτιιτ δρὶτἱτιιε νἱτιἱ 8:ιΙο νι·ίοοε ὶπιρτωἔοοτιιε

ντ

(ζογτιιἰεἰΙοοιιοπτιιι·) ΙἰοτἱεοΙοτοοι ωετιιΙοοτο. Νοο Ρο.τοπι ί8ιτιιτ
πιοπισιτΙ Ιι:ιοοοτ δώσω ρειττὶουΙσε πο! εοΜΗτιιοοάοε εοΙοτοε ;

οΙΙο , εὸττιἰίοοοἀ:ε Ποτ: απο ΓιιΙΡΙιιιτοἱε . @οσο Η οτἰεπι 5Ρὶ
ι·ἰτιιε ρΙιιτοε , ρω Βε.6οτιο εωτοτειτι1ττι ροττὶοιιΙοτιιπι , ειἀπιἰ
Γεωοτιιτ , νΜοτοτ Γρ1ει·ιάοι· οοὶἀοπι οοΙοτἰΒιιε ο.εατάετε: Βο

τιιπι νετὸ Η πηὶιιοτ ίοοτἰτ Κοιτώ, που: ίατιιικιτὶοτ θε εοΙοτ,:ιιιτ :ποτε
τιιι·. Μ οιιοά πιο ο πιο τ€ττι€1°ἔ ὸἱ6ὶιιιτι Ριιτοτὶε , νειοεπι οοεὶρἰτο
ΒατεΙ.σ.οιιπι Ιὶο.8. άο ΓιιοτΠΙτατε ροἔ.ιηἰοὶ 7.64. Ιοοιιοοι·οτο άο Ιἰοιιο
ΒτιιΠΠο, ίου νοτιὶπο. Ζ.ιεπαω, ἰοεμιἱτ, ίπ ΜπιιβωπβΜ ‹ἰε:ἰιι
δω» #60 ίπ /πι/?ιεία, φωσςιω έκαρΙο μπάσο· ωωκιω π·|ίπ

οπο:: ἰπ/ιι_/ὶιω Μυί:βι!πω /Μέο) σ.κσοιμί:ω· Μακ αυ22 !ιΖπο,
κίοποσ πω έ φωωω ρω:26ω έσα·κίαπ2 , ]ΐ:οαε σοἰυπ πιύεω:[υ|επ
:ΙΜιι: ; Αωω μ!" ωνσηαα: , βοεαΜεα: από" ; / ιπϋπισ εύκ

ιέι):,· ω:·ισ!σα:. Ετ ροίὲ μπα :·.άώττ Εα·εδάσω ρ!απ:α Μό ακα:
σο!υπ·: , συοπεπάο άπαἰιὶ: , απ: ὐτσαἰυ›·ἰ £συφοπ· , εατωαπ: _

Φωτο οποιο εκ Ποιο Ρο.ττΙειιΠε ρτοοἐ ττιειοοτοτὶε ΕιεὶΙΙΕιε με ωκε
τΙε ροι·οὶοιιΙἰε οοιιο:ιοτιιτ δρἱτἰτιιε δεδ:ιΙοε νοΙ:ΜΙοε , Μ ρε: εοιοιττι
άΗΕιΠ απο ροττΙοιιΙΞε ΓιιΙρΙιιιτοἰε ποπ ιιάοὸ πιιιΙτἰε , Παπ οίκο ώσ

τἱιιε
εκοοοιιιιιιτοι·, ίρΙεοὸὶὸιιπι:ιΒΠιιιιἰτιιι·
τοοοτοττι ειοιια:Δρατε
ποια: εοττιπιιιιιὶεοτιτ:
νοί
νοτὸἀὶυτιιττιὶοτοὶ8οὶε.:ιτάοτο
, δε :Με ΓιοΡΙπιτευε οΧ·Ιὶἔιιο εάιιοιιοτιπ , οειιΙὶοιιἱ δρἱτἰτιιε , 8:ιΙοίοιιο νο
Ιο.τΠεε αυτο γειροτο ειοίοοάιιιιτ 3 Ξ:ιτο ἴατιἔιιἰοοιιο1 τιιοοτειτι αιμα.

ἱπὸιιὶ;. @ιο.ο:Ιοοιύάειο ο εοοἔτοὲ. ὰὶίΤοΙιιτἱοοο ΓιιΙΡΙιιιτἱε πιω
ειιι1οαπι ἴοο8ιιἰοἰε τἰιτέὶιιτειιτιἰο :ιιιἱττιεΙὶ οτἱτἐ ν
Ίο τω στο:
πιἰπι οοτροτει ίο1ρΕιιι:εα , με οοετοτΞε εμιΕο
, πισι
Β:τιιο ἴοΙιιοοτὶ οοΙοτειτο τιιοαϋπο ππικὶπιὲ ίο.τοτειτοτο ὶπιροτ·
τἰιιοτ;δε Ποιιο.πάο σο οἱπιὶεττι οτιιώτο.τοπι ΓιιΙρΙιιιτ τιιἰοἱιε ἀἰίεοΙιιἰτοτ,.
ίοοειιἰε ο.ιμιοίιιε 8ερο.1Ηε1ιιε εκ1Ιϋτ, ντνὶΧ 11ιποο. τιιοοτο1οΗεΞ:ιτ .

Οοο. @Μο τοπιοτι ΤοΙΡΙιιι: Η ετάεο.τ , εοετιιΙαιιο :Με ἱπ
..

·

`
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' Π/[δο·ινιτίο· Πσσἰωπι°εττἰπ
£ωπππι·ππ 8ε·ρτπποπ1ρίπε-ΙΖΕΙο.τιιππτεπειιπ @απ ναροτε: πομιεο εε.
παιπτ-, ί-πΙρπιιι·αιε ρειττἰεπΙαε.ετπἰττιιπτ· ἱπ.ΗπιππιπΙἔ. αιετιιΙε:ά.
Παπά; ναΙἀὲ;ὸἰἴρ:ιτ_·είΕ ΓιιΙρππτἰε. ἀἰίΤοΙπτἰο , Η εΧατάοΓεειτ ,

ειεςιιο-ίΐτπεπΠτιιο:ΓοΙα:ιτι1η ειτ‹ιιιε·πάεὸ. πἰΙὶτπἰι·ιιιπ·, Η ποπ ἱὸεπι
ὶΙΙἰ'οοπτἰπἔπτ;εοΙοτ:- ΒιιΙμΙιιιτ!ϊςΜάεπι·τπεπάτποίοΙιιτατπ , @υπ
[πιιτπ_εοΙοτοππ εππἱπετ , εκτετπ:ιτπ !μοετπ: 1·οΠεόλ:ίτ· , πιο ορπε

παπα· ,. ντ· νἰὸεπτιιτ;-,πι: ίἰ` :ιτάαιτ ,_ ίιιά.ίε Ματ· ρτοἀὶτ· , οτὶπιπ

πηεποπτὶε :: :ιτάοτε-επἰπι ίἱτ εοτροτὶε εοπιπιιίΗ ,. 8ερτἰπεἰρἱοτιιιπ
ΜΜΕ£οιτ1Ροπ€πτἰιιτπτεἴοΙιιτἱο ι: :ιτἰπ πιοπίΕτιιο ίοΙιιεπτε· νἰἀετιιτ

ἱἱετὶροτἰιΣε πιι:ιεπετπ ρπττἱτπΙπτιιπι τπὶπιιτε-εοποἱίἱο, πε «ΠΙΠριιτΞο,
πτεμισειιιπ ἰΡίἰιιε ππεπίὶτιιἰ ΓοΙπεπτἰερπττἰοπΙἰε εοπίιιΠσ. Ρτο να·
τἱἔ ἱ8ἰτπτ:ρ:ιττἰεπΙειτιιτπ ροίἱτἰοπε, ω: πιίίΗοπε , Μι ίερετιιτἰοπε,

ειΠιιε ως; πΙἱιιε :ετπετεἰε 8ΙοΒπΙἰε ειἔτεπιὶιτιΡΙεπτἰΒιιεεοτππιιιιιἰωτιιτ
εποτιιε οοπιιει·ἰἱοπἰε (ΙὶιιὲἰΙΙε π: τοτ:ιτΕό; ίἱιιὲ τιιτΒὶπατὶο , Μέ
8γτωπ εοπιρΙαιπτ,_ ίἱπὲἱπτεττπιπρππτ, Ιἱιιἐ ε:: ρΙιιτΞΒιιε τπἰππτὶί

ίἱιπἰε τποτἰΒιιε, αΒ.νποειά ειΠιιτπ τταπίειιπτοε , ἰπτε8τιιιπ ιποτιιιπ
φαιροπαπτχ ω: ρτοἱπἀε ιὶἰικτίἱε ἰιπριιΙίἱοπἱΒιιε ριιΙίο.τιιτ ειίρο&ιιε ,
δε_ὸἰιιει·ἴει4εοΙοι·πτπ:ἱβεοὶ€ε· εΧπὶπετιιτ . @ΕΜ πωσ ίΡίέ εεπὸὶάἰπε
ποΒἰεἰπποτιιἰτ Ε· Π τιιπισπ ἰΠ:ι ποπάιππ οοπιρι·εΙΓει , επιιοτπἱε :ιΙἰππὶ
Με ρτορὸΓπρετπτἰεπιεκεαιιιιτ;ι Επετἰτ, αι>:τιι!επ αρρατετ , ίεά εοΙοι·ε
@ατο ;_ νἰὁΗἰπετ Μ: άΙιιτπ:ι ρα πἰιιεπι "πάω ἰτει εοιπτποιιοτ
σε:πετεοε81οΒιιΓοεἰπίιιϋοΒί-ειιτἰε εειιιστπιιΙἱε πω, ντ τοΠεκπ :ὶ πὶιιεἰε

οαιιετπωρπτἰετἰΒιιεποαπάοτπάεΓείαιτ , δ: αι:ϊπΙεί οοΙοτὶε ίρεεἰεπι
ἱπτπεπτἰοειιΙσἰπιΡτἰΙπειτ·.

Μπα-τ. Ηγετπε ειιπι·τεΙ!υτεπινίςπηιιπςπο πὶπεε οΒβάεπτ, εοεΙο
ίἔτ€ποπε δοΙε Ιικεπτε , ὶπ οΜειιτπτπεοπεΙειιι6: με: ειρεττιιπι ἱπ ίππο
Βιπΐ ίοι·:ιπιεπΠ πιω πππε Γρ€σἱ€ιτι εκεἰρἰπτ , πὶιιἰε ὰ 5οΙο ΠΙιιίὶτειτεε
ὶτππἔζπετπ.ὶαειὸιιετΓο μπω: άερἰέὶαπι εππάὶὸαπι νἰἀεπἱτ , πἰπὶε

νετὸ . ,[ πω; ἰπνπιπτέἰἱπεετ , ίιπ:ιεο εοΙοτε5:ιρρπΜπο ΜΜΜ ειρ
πειτεπἱτ :: είΙο, ξππέτε ΙΠ:οετο εἱιιἴάετπ πἰιιἰε εοΙοτ ποπ αρΡατε:ιτ εεε
επΙΘιιε .; , τπιιΙτιιπι_ππἰπρε··Ιιιπιεπ·ἰπ.οοιιΙοε. ὶπειιττεπε , νὶ Πιό. Μ.
οπτιιπάἱ τπποτ
ρπωΙϋι·ππι .::τπετεοι·πιπ. ἱπ α:ιιΙο ,_ νε εππὰοτἰε

ποτιίι5%ς- : Μπι:εο!οπιε.Έπειεππτείετατ; ΒΧ πιιιΒιιε βιτΙε
εοπΠετονιά6τπυ απ; νιιτιθ:: ιποάι απο ; :ετπευεειτιιτπιριιττἰειιΙατπιπ
πιστα) ρ:εεἴ6:τἰπιἰποεπΙωΕεπά€τε;οοΙοιπιπι;νατΙετετεπι: , ρτοιιτεὶ

ποΕ·π5 νωεπειιι· :.
ΟΜΕ Ηπορεττιπετεποπριιτο τπΒοτοπιι ,φραπε Μ:: νετπΩε.το·
:οπ

Βε 6οΖυτΜαΕ Ρετ ζμΜ: υπατατ?.τ .
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, τ:ρπττε1Βάτ τΉεΙτιπ, «έα τρια ΑτἰΙὶρττ1εέΓἰβ. ς. ὰ: ΗξΠοτ.ἈππΜΙ_
Έπρ.τ9:πετε'ΪετἱΒἱτ :τ ._Θάπνιϊση °ἰπ ψ , τρια: ραπειίίπεω πάρω;

Ροβτ π·σφι·π -τ·.κέΠίωαπιιυ· , Μάι -28912ωα`ἰ:πποιιτυ2ϊι:, °·υτ-υε,·ωστ
τ7Ι·91ία2Φ2Μ/ΗΜ8, με Ιππιάσπρι|ι: -, ό·πιόιέη ριιοπωω Θ·
. @β Μ:: ··υσιιιΠα:σααὐώ·Ι:. ΗυΠ0ττ€πἱ1τϊτυΒτπτ€Ιτι11ο11 τ:ιπτιππ
τ›ιν:ιτἰετἔ ρεττὶππιροΠτιοπετρπτΪπἔττε πτΒΙττοι· -, Ττά ε:: :ιΙἱστιππ
τοτροι·ιππ τοπππΠΗοπε , ππιπίπιτ:Π πηιτέἐ πίρετί:πἰιιετἱπ°τΔπἱιτεε'ίιιΒ
ὸὶο, αυτ πΙἰςιι:ι τιιι·υπι ραπ Ιἱςυείειᾶει ίιτετἰτ;πς1υ:ιΐείΙΚττάρβι ρι1ττΕ
Ιτω&:ιάπετεπτ ρπττΞουΙα ρ`Ιπττερετ :16ιτιπ ᾶτΙετπε,οπ ςιπιτιτπι·κ:οπν
πείτε” ειιτπ αφή ρυτττἴστπτ€5·&κ:ι1πιεπἱας5τώοττιιΒἱὸιιε1τε!`ώτα,
:πηρε εοπεοΙοττε νττπιτεοτὶιιπτιττ .

-

'

-.

Μετιιι·. (ῖππϊἰτπηπε· τ:: τπιιτατἐ °ρστττἱε41ἰετπτπ·ττοτριιε:ιΙἰςιιοὁ
Φοτπρσπτπτἰιιτπ ροΠτΞππο ·ποπίπτε:ττ;ι11ηιιαπόσπΙζπε·τοΙοι· -, περὶ
ποπ τοπ ςπεετεπεΙα ττΞτ·ο:ιπίτι -, τω· έ8πΞε :ιρροϋτΙτοτροιόε , ·ίτιι

'Ιἰηιιοτἱε , ·επΙσι·επήεπτπυτοτ, ρτσετετ 3ἱρίετπ ρπττὶεπΊεϊτιιτπ Α8ἱτἑι=
τἰοπτπι πρ ὶ8πεοταΙοτε ίαότ:1ιπ ›, ·τόιιδὶἱεἱπ ίυρττΙἰεἱεπ1`ρπττἰοιιΙὶ3
:πΙὶςιἱὶΒιιε, ςυεεΙ2.ττΒειπτ , δε :παιπ 11ειρεπτΐίο.ευΙτατεπττερτΙΙεπ
:Η εττπτττοε εΙορυΙοε. ντ ρΙυτἰππιππτειτπεπἔπσε=πιιΒττ-`ἰἔτπἰε,°νττὶἰ
ιιετία εοτροπι νἐ εειΙοτἱε εστπτπὶίετειτ ΞὰνεΧὸιιἱιιΠπσἀἰτστπῖπΒΐΕΞσπΘ

τιοιιιιετοΙσττεΪιΠτατ.

-

- -

·

- - χ

- Δ

› Παπά. Ϊο2ππεε`ΒτΒιιἱπιιέΤγτοεἱπὶῇ(ΞΙπγτπἱτἱΙἰΒ.·:.εαρ.'2.-, 'ντὲ

·ε!ε-Ρεπεε:αϊ νὶττἱοΙἱ, ω: Ι)ΞΙίοΙιιτ νἰττἱοΙιιιπτατιιΙεππιὶπ 3τιςιίαΐ.
ρΙππἱεΙὶ άοΜΙΙ:ιτέτ οεΙἰὸὲ, ηυετπτεττἰὸΐἱΙττατετπ ΣΙεπτοἙπΙπεἰ τει
Ιοτε επειροτειτο Β.άτε , (Μπα: τιιτἱειιΪπ`πι`ἰπ Τιιρττδάτ Ζοπτταπε.'τ:
Τοπ» Ηςιιοττιπ τεΙτειπτετπ αιΙὶἀιιππ ]ρτοϋτο ἱπ Με ρΙιΕπιΕπιππ -, ἱπ
πιω ρτἱἰιεΒετἱΙΙοε Μπιτ ἰπὸὲ°ττππίυττίοε ρα ·εἰττιιἱτιιιπ ρο[ι1ετίε τ
Ιτει ρε: ττὶἀιιυπι Μ Ιοτ:ο Γτἱ8ἱἀρ -τεΙἰπςιιτ , ντ επιγβεΠοε °νὶτἰάτε
ρι·οπικειτ : πιπΒιιε ίερετατΞε ) ΙξςιτοττπτττΠειπτεκπ άττεοφ1ε, ·&
ἱπ νιιΓε ρΙιππΒτο πρωτα: ; ·°τοτἱτεἱεΙ τερετεπάο -, ιὶοπτσ: ΌΙππὶ; ΙΙ
·τ1ποτ ἰπ τ:πτγίτε.Ποε °εβὶετἱτ.= ΕπνἱττἰοΙἱ°ττεπίἱτππ ἔι τοΙοτε °αιετιιΙττο
:αἱ νἱτΞἀετπ, τ:: 'ρπττἰειιἙετιιιπροΪἱτὶοπ€·ριιιτατεϊ·; ΜΗ 'ςιιἰε·ὸὶκε
τἰτ ω.ΙΜιιπι Ητριοι·εκπ τ:: ρΙσπιρτο `νεἴο`τὸπΧὶΙΤε ρειττὶτιιΙειε 2ιΙΚΙιι:ιε
νἰ το ιιΒιιΙππᾶἰ ρτοεὸἰτπε, πω; νὶττἱ6Ιἰ ΤειΠΒιιε :ιὸὸΙτ:ιε εΠ·Μ21πτ-επτγ-·

Π:ιΠοε νΜεΙεφ πωπω φπα ἶτπτγΙὶαΠοτιιπι πιιἰιιἴππσὸἱ τοΙοτειπ τα!
ται·ιιΙειιτπ ροτἱἰιε ςιιὲιπτιά πωπω ττι·ϋττε Μπιτ 'Μ Μπα :ΒτεΒυἱπἰ
Ιοτιππ (ΞπτὶἱὶορπστιτεΌΙΒΜιδτ τ ΦΠ;Β5ι·τει!Τε πω; ϊτοπτὶπἔιτ- ποτε
ΒὶΙἰεεοΙστἰε σππτετἰο τ ΗΜ ςΜάτπισΒίττΝπωυ'ω, παω , @πειτε
ΒΒ 4
πιο

Ό

κα

384;
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τ

-
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ωοαιωκι οροττετικιειΠοει1ΙοεεΙΤε ιι1ιιοΒιιοε, που τιιιτι·ιιοε, πιτ
εΙιτΥίἰαΙΙἱ, αττειιιτιιτιιιιίται·, ιιι€ι·είαιιιτ: Η ειιιιιι Ιἰἔιιαιιι ααα.
ιιατιι , εΧ τιαο ίοττἐεοτιιρα6τ:ιε Γιαπ ίετιτίτται·αιιι ν:ιΙαα, ναι ωμά
. ΡΙααιέι εΠΙα:ιτατ, εΙιιιιιττιτ ριιττιοαΙειε απο σώστε ιιιΗοιειιττε κάτο
α” Ρ:ιτιετιε, τι ααειιι ;ιααει όε·ΙτιΒιτατ , ί:ιεΗέ ἱιιττΙΙἰ8ἱτιιαε το
ααα τοΙοτε ιωξωω ΡοίΐείοΙατιοτιετιι νιττιοΙι , :ιάτὸ ντ εΙιτγίὶεΠἰ
ιιι€τείτατιτ . 5ἰ @τω οι ΡαττιταΙατααι τιιαετίαταπι τοιιιιιιιίτιο
ω: αι ΙἰτΙαοτἱΒαε εοιιτἰιιἔἰτ εοΙοτἰε ιιιατιιτιο , πιαΙτο ιιιειείεϊά :ιε
ειάει·ε ροττΡε ειστ:αιττιτε ἱΒιιεο εειΙοτε , ται ιιιιιΙτει νιε ακί! επι ματαί
_ ίςειιάατιι . δα: $αΙρΙιατ νίτατιι ε:αιτι :ιετέ,εοΙοτειιι νιο!ατ:τιιιιι , κατα
-

ατΒειιτο,εςιάαΙταιτι ρτοόατιτ .

·

Μ:ιατ. ΒΧ Με Γειτιθ τοτροι·αιιι εοαιιιιἰΡτἰοιιε, σιαοταιτι ιιοιι τα·
:Και Πτιιατατει , ΩεΡἑοτιΒιτιειιι τιατιτ τοΙοτιε τιιατε.τιο , ααα; ιετιε
ρετίιτιται· . @αει Μετοατιο ίἱτ τοΙοτ, ειαιε δα!ριιατι τοιιιιιιιαιΞ ,
οιιιτιοε ιιοαιιτιαε: ετα (ῖἰιιιιειΒατὶ ναΙΒατὶ , ααα! τι: Μετταιιο 8:
8αΙ Ματ εοιιία:ιται·

.

.. > (1 αὲιιι αΙιαετίττ:οΙοτ9
..
. .

.

ιιιιιιιὸ εκ

.τα:ιΙιΙιαε
. τ

ΡαττιΒαε Αιιτιιτιοιιη 8εΜεττατιι ίαΒΙιιιιατι ροτΠετοττειιι , @πατατα

:ιάιιιιτιιΡα:ιτο , τΙ6ΒιιιιτιΠιιιιαιιι ΩἱιιιιαΒαι·ἱ τΙἰεἱτατ: τιαιιιιιειαειιτι Μ;
ιιοτι ντιἰιιετ[:+, Αιιτιιιιοιιιι πατατα Μεττατίο ιιιιία:τατ,ίεά ροτιίΒιιιαιιι

ρω ίαΙριιαττ:αΠααιάειιι τειιιατιετ αι Βετοττέὶ (Σειρα: Μοττααπι ; ω
ΡΙιαι·εἱ; νΜεΙιτετ ρειττιταΙιε, τ1αιΕιαε Αιιτἱιιιοιιἰατιι_ αΒαιιό.ιτ,ε6ιιιιίτιε

ςαιιι Μειτιιτα ίαΒΙιτιισ.τι ριιττἰοαΙἰε, ει: ηαιΒαε_ άιαει·ΙΞε ραι·τιταΙιε Πε
τ:οπιιιιιίτιε σήμα πιοταε εοτιιροΙἰταε ειττΙιττεοταπι 8Ιοβα!οτα,τιαι το
Ιοτιε.ΩιαααΒιιι·ιροιιατιιιτιι τἰε Γρα:ιοτιι ειάιιΒετ.διαιιΙιτει· οι: δια: Τετ
τω _ἱιακτο ειπα μια αα:αιτιτατε Μεττατα $αΒΙιταειττοιιιιιιαιιιε , τα·

!ΗΠαιιόο ει: :ιτειιέι, αι Παοκ; εοΠαιιι ίαΒΙἱιιιατατ 5:41 παπα εοΙοτιε .

(από. Ιεςιιιε αιΙοι· νιιιι Ιι:ι.Ιιττ ὸιίΐοΙαεατἱἰ τοτροι·ο. αι τειιαιΙΙιιτι:ιε
ΡειττιταΙ:ιε , ται-ααα τΙΠΐσΙατεε :ι8ιταιιάο τοιιιιιιιίτετ :πιώ , ντ εκ ψ
τοιιιροιιατατ :ι1ιςαιτι ΙιαΙιτιιε νιττατεπι αΙιτετ ιερεττατιτικΗ Ιααιτιι

τ:ιτττιιιΓεταε ιιιιιιιιπαιιι.Νεςατ ιιιιτατιι κι αι!οτι ιειιτο εοιιατιιιιτ,ταιιι
@απο ΠιιιΠε Παω ρι·ςίτειιτ :ιΙιςαει , ααα; άι€αιιτατ νιτταττ :Μάι .
Ο.ΞταΙτα ταιέτατει νιοΙει.ταιιι, νε! ε!ιαττα Γει!τειιι ΙιαὶαίιτιοτΠ τοΙοτε αιι

Βιιτο. ,- ΟΙτ_ο νιττιοΙαίαΙΐαία , ΡαιρατειΓειτ: Με Η 8αττειε :ιΙἰςαειε

5ριτιτίιε ςΧΟοπια (ΣτταιαΠακιά:ιε, τοΙοι·ιΙΙε Ραι·ριιτεαε Ιτατιιιι αι νιτιάται εριιαεττ!ται··. ναΙ8ειτὶε ώ ΜττΙιοάα$ι:εταΙΒιιιρατιΜπιαπι

8ι_αιτιςιιώΦωο.αι ρι6”τοτιβαε δε ρΙιο.τιιιατοροειε ν1ῖτειτααι τ:οιιίιάειι
_ τα Ν ιιιίιιβ.ιτι ρΙαιιιΒτααι νικ παο ειτ:τττιιιιο , ααα! Μι ΡΙαιιιααιιιι
.μ.
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Ξπατεπωπ τοπ·οεΠτ , επ ΕετιποπτεπεΙο εοαέπτ:ιτ , εοτπτπἰΙΙὶε ίπΙἰπἱε
καὶ ραττἰειιΙἰε νπ;'ὶ ειππ ρΙιιπτΒοἱε, πιπιπ εαπ ιιςτἰπιππἰπ :ιΒΙΙτωπτ ,
νι· ἰπττΞι ρειιεοε οΙΙεε εειπάΜιι εεπιίΤπ εοΙΙ18:1τυτ.διω1Ιιτ ει· νεροτε εισε
τἰ Ιειτπἱπεε ειιρτεεε ἰπίἱεἱιιπτιιτ οετιι€ιπε .

'

·

Β:ιπο!. Πεκ πιιΜετπ, πο; πε ()ετιιίΒ & 2Επι€ιπε ὰἱᾶ:ι πως πτε

πΠΕΜπι π:ιΙκπτ ρπττὶουΙτιτιιπι εοτππιἰίξἰοπειπ , δε επειι·τει εατιιΙοει
οΙειππ νἰττἰοΙἰ , εἰοὶπ‹:ὶε 5ρὶτἰτιιπι εκ (ῖοτπιι εξω εοτπΒἱΒἱτ . 5αί

πΙΞπιισ.ΐιιπτ, πια νἱττιιτε ὶεπἰευΙοτιιτπ ππἱυἴπιοἀἰ , (Νοε @πω .
ποπ ρετεἱρἱτ , 8είῖπὲ τπππἰΜὶἐ εοτπτππΗοπε, εοΙοτειπ τπιιτο.πτ ,
νεΙίαΙτετπ ροτθεἱυπτ. Ουκα!ίιωι , ΠΜι2αΜο Μοτποι·επ. α:πτ. :.
πιιτπ.86. ετεὁἱππιιε , 8ευπίπε δίπιφίπο οω·ισιππ , 7·αθίσακάία: θ

ρω/Μπ:ἰπ: σιωκίί2 : παο ρατὶτει· καποτε πιιππ. : 6.814:0€παΜ @σπασω
πι:: Μ αιίπνε !αθεπ2ί.σ_/πί: άι·οδαπ,ποπ /Μϋπ ρε!!ια·ιάίιι: η·έιωπη
/ἐά ό· ,ππἰ£υρω#αππἰα: .
4
Μπιτ. (ὶπεπὸοπιιἰὸεπι ίαό`τε ΜὶιεΙ‹Η τπεπτἱο ἰπ ιπεπτεπι πιἱΜ
πειιοαιτ άιιοε αιρἱΙΙἰ ΓπρεπὶἰτἰοἴοεειιΙτοτεε,εάοΙάσεπτεππ :ιΙτετιππ,
πΙτε·τιππίεπειπ, πυἱΒιιε, εκ εοάειπ Αιιτποτε, πάεπε ρτςίετἱΒε

Β:ιππ , πω. :Με αιρἰΙΙἱε :ιΙὶεπιππ εοΙοτοπ1 ττὶΒπετεπτ , (μπε. τα ω:
:ὶρπεΓεπτὶοΙὶΙΤεττετἰοπε ποππάιποὸιιπι πωπω, ρειτὶειπἱπἱ Με θα.
τω: τετπεὸἱιι Με εοπππετποπιτὶ.ΑὸοΙοΓεεπτὶεΧεεπτ.ι.πιιπι.4ο.πω:
ΡτεΓετώεΒ:ιππ . Οπρἰἰἰέ ν: απο:: /σειςβω: , / αι·σφου·ί: Μακά
πί: τιμά ·υπι·ἰπ.σ _βα· , ·υίΙτίοίί πωπω παα:ιιο:·, δα!ί: ΝΠΜ·υπι·ἰα:
όιω.τ, όσοι· ἰ|.τ#ἰἰἰα2ἰ2ἰ‹υπ σπασω σ.>:2υ·καστί: , ι·ιφίΙίί2ίιυππασ ,

ω! ω/Ξυ·ίσω , ροπ8ίθ ε» :δ Μαάε[αά?'δ , Φ πυπίΙΙιοπ :.π·ρώθ ,
»πωπω , πι· ἰκἰεππἰάεω προπίαετί.τ. ίξπΒιιε εοπδππεπτιιτ αι ,
πια ρειιιΙὸ επτὲ ΠειπάιιΙυε :ιίΐετώ:ιτ , νΜοΠεετ εοΙοι·τε ποπ ω:
ἴυΙρπιιτἰΒιιε το.πτίππ , νετίππ ετὶειπι εκ δαΙἱΒιιε, ρεπάετε . 8επἰ
παπι, απ ποπ ΡΙε.εε·Βετ ε:: εεπἱεπιιτοτἰωτετπ :ιΙΤ6&ατε, ωπι εο
άετπ ΜὶιειΙὸο ατπτ.ι.πιιππ. 4.9. ὸἰε6Βπππ : Οφί!!υ:/ι· κίσκω·α!σί: .
Τα: Μπόκα Πα!!ίυ·ίώπω σα· πω , ώ· εοφ: πω: απο ι·υπαίκο; Μ

Ιἰιμε ·υπειώισ εφί|Ιιικι _[ερία: Μίκα, ό· πι2τςβί2 , δω δ: ΞΠυό Μάτ.
@ωσίβ απο:: αΙὐΜὶπΜΜ α· ιίεΙΙσπΜπι ὐαὐεπ ·υοί:: , β:: ·υ1ἰἰὐ›·α
ν” Ιἰ:ΖναπΩπΙ ατ8υπἰ ίπ αανοέώϋΙσπο _/στπωπ : πιω μν·π·.ιβω..
ω" Μαιίς/ασ, ώ· ἰΙΙἰπσ. Ιπ Με πωπω, παρε ΠπιΙΙἰΒυε, :ΜΜ
τω ροτοΙὶ, νττὺιπὶΠσ. εοΙοπε ιπιιτειτἰο οπιιωτ ίοΙίιππ εκ·8ἀὸΞτἱε

ΡιιττΞειιΙΞε :ιΙἱπιιὶΒιιε ; επ νετὸ ει: ω; :μισά νὶττιιτο πρροΙἱτἰ ιπεὸἰεει
π1επτέ ε.Επιια ραττΙοιιΙα κίοΙυειπτιπ: επ εΙσπιιω πυρά ναυπηιιε

μ*

3
. Βἄἐττατἰο Βο:ΜΜ2ετ2ία `. τ
πρωτο Γιτροτιοττ1οϋΐοττ:ιττοοο ροίιιιιιιιιε ι οοιιτιτο ρττιττει·οο τςωΡει·2.
@φοτο ωτο·ριτ,«τω οοΙοτοε ποιο σειιιιιΙοε οιττιτοετ| , τιιιο(τωικιω
τ:ιτιττεττιίιτ,8: τιιιοοιιοοιιο τοΙοτε ιιοοοτιιοι ίοοτττ_οοτρω , (Ναι Ρα
·ρι·τίττι:ι οίριτ:τι:τιιτε.
·‹ ··
η,
ο
; η _ ,τ ω;)
Ρτορτοτοσ..ίοττοΙΤε (ΞοΙοτοεἰο οροι:ικιτ: Βιτιρτιττώ ίεςωτ

Δω ω.ττω Πτοττοοοε ροτττιιΡάοοο ίτειτοοοτιοε ετ:οίετιτ 8.!ιοιιι μιτήρ
Δροτιιιοε ει; τοπ ροοτΚτεοοίοτοσ.τιτ:' ατΠιιατττι οιιτοττι-ορειειτο.ε τη.

προ: ροτίριοιιιτοε τετοτοτιτοτ, νοτοοι· τ:ιτιιοτι ρΙιττιτοτττο , ν; Γαία.
το ειροτοτιιοιιο οιτρΠοοτιιτ, τιιιι οποίοε ουτε @Μοτο £οτι9ι°ιιετι
-το:·οιτοττο τ:οο3ιιιτοτ. Με. ττοιοι ορατή δ: ρετΓριεοτ εοοιιτιιιτιο , Η
:εκατο οκοιιτἰοἱτιτοΙΙὶεοτιτἰτιττι , ειιιιιττι ετοιιιιο τιοτιοοετο ἱττιΡ;ἱω2_τ›
πιοο·ντάοοι·τΑοτριιττιεοΙιοτττο:, τρώω οοτριιο σοοίτ:ττ, αι.οίτοοιο

ρΙιοει.τιο Μαριε ροτιοιίτιο , ντ ο!ιοε ροτίριοιιτο Ποτ , ττΙιεΙοοεττι ιιοτι
-:ιόιοτττο.τιτ 9082 ιειτιιι· οοτροιτ:ι ττι:ι8ιεΙοι:ι ροτιιιο Γιιτιτ , απο απο
ιιιιιιοε τοΒοοτετιτ , τοιι€τεοά οτι:τιττι εοΙοι·οιτι οτ:οαιιιοττ τιτιττι :τοιχο
ροτοΐιοικ οΙτι.ιεριιτεοε τιι€ιτοτοττι οΠ:οτιτοτ ;, €τοοιτιοάτοοάιιτο δ: τητα.

.τα τ:οτιοΙ:τοιοττιιοτιοΜεερτοεοΙ νιίστη φωτ ο Βιιτοτττε τιιτιτιο , “Φιξ

ο ωοιωτι ρ:ιτιετο τοτει·ιοττ. ι·οΠοιττι οι:: στο οι:ιιΙοτο οσο νοτιιτ : (Ζω
στο νετὸ :οριο τιιτΜάα :ὶ5οΙο τ:οΠιισοτιο οικω . Νοτιτ:ιοιοτι ςοΠ

τιιιιιοτοίςττο Ποστ, οιιτικοοοιιο απο. ίτιτιτ , ριιιτιοιιε ροτίριτ:ιιιε οοιι_
οπο·
ροτττειιΙιε, τιιιέτττι
ομοια.
νικ οτιιοι :ιιιοετοιτι
οτιοιιοιε:ιάτιατετιτο
οθιτιοτιτο
οιιτοιείεττο
Λο · τιοο άο τιιΙιστοε
.ο
_
›
ρ
οιιιο οοτροι·τιπτ [πο.

το το τωεωιιοο οι, ντε02οοιτοο:ιτοε. ωτττω-ατιτ το άιτοέτωπ
ροίἰτι , Γοάοοτιίοοτιοοτοε αρ οτιοετο ταϊτττιιοιτιο τιοΠοέτειοτ·

τζιαι

0ΡτιΦω Ποία” Φ01ωπιιοι ροτίριοιιο 2 διο ετοΠοτ1τιριάι;(Ρες”

48:18
ἔΙ€ΜΡὶεω'ΠοΠ
οι: Τοιοοτειοο!Ια Ποι:ο- τοι Ροε
ο
Πω οΜπι6Μα
οςαιωτιεαιω59ιι€
Η νετὸ το τοοιιοεοτιοιεΙΜΜεοετιτοτ
13Ρ140[Ρ“Ψω" ωμω"εωΙαπι ίοιιώτατ Ιοεοτο2ττειοίτιιτττοοτ : δ:

Το1τ:ι τοτιιιιτοε τ;ΞιατειάοτοοΙ€8οοοοετε1ττηωτ. (μια ρεέττωτ ρω)ΗΒ
Ιοιοτ:Περροτι Βιτ:Πο : απ” ΡΜάΠΠτ ο άττε&οιοοτάιοειιτι τιιΓειριιιοε
ΜΠ00.1τ·ιάσο
οττιτοο τοίροοοοιιτ
, τι στοιΠοτ
, ττοτττττιιτε
ίιιοτίτ
ΠοοιιΙειε
Ιτιττιἰοει
Ιειοιε·ΙΙοε·ρετΓριοττω
, ποππε οτιιτιοειιοτ
τω:: Πω)
τ

`τιτἰτιι€›ιὶιιτιιδ‹τΓιτΙιτἰΙΙΠὶιτιὶε ται·ιοτίε τοιττιιτειε νοΙτιοιτοτοιιε τω2ο, Η

›
_

ο

:ρι1τιτιοιιτιιοοιιοτιε ρττιάετιτσε
ο

,

ρ επι :ιεΠιιοετιτ ιοτι.ττωττω

οοτοιιε οοιιεθτοε άρτιάοτοοτάιοί!:. τεττοτοξωτοττιο·ιοφω, Φαϊ

,ροτιεοιτάτιιώοοττι ειάτοιΠξι:, πο· ροτττιιοτιιιιτι τ ΠΟΠ.Γ€ΓΡΟΠἀεΠτἱΒ τ”
τ :ιορατιορτ5 ο .ΒΡΡξΓεω ΦωΕσωοϋΦω ο114%πι2αΜοτο πἀτοἑτΣἰιο
ο
Δ
ξ ›

δε θυ[οήθα: Ρετ @πιο Μπεπείι· ,
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δεό Ειπε ίοΙδιπ ρεπάεεε εοΙοτιιιπ ιρίοεπιπ ν:ιτιεε:ιεεεπ ·, ` ιιιι1ιι (πε
πειιΙεει· ·ρετίιιειάεοι παμε επιππειι ίοΙ:ϊ- ρπεειειιΙειτοπι ροΓιεισπε ,
.ίεάδεεΧ·εειειιπιπ:ιεπώ πΧ επετιπίεείιε ιιπιπιίΕι εειιιρεε:ιειιι··; απο

πυ.ιπ εοι·ροτει, ίρεώεΙοπ8εάιιιετία , οπο: Βεπι1επι ορ:ιειεειειε :ιε
οιιε ρειΓριιειιιεοειε επεπίπτωποπεπιεεεπε , εοάειπ εοΙοτε ραδιο»
εΙΤεπε; ειιιεθι «εφιε εοΙοτ:ιεει πρριιτει·επε, εεἱπτιιεεπιιε· ρει·ίρἱεπ:ι δε·
ορπο5ι εεπ[επάε είΪεπε, Πεκ Ποεεείἰπε, ίἰιιε π:ιειιτει·ΙεεΓυεει, δικ πιο

πιανει, Με ιπ:ιτιποτε, Με Ψωμιά φαι νΜεειιι· π Ρεοο:ιοιΒε.ιεε
τετποειιπι .
.
ϊ

.

ι θε:ιά. Η:τιιάάιιοίπιτι, ειιιίιι Ρεονιιτὶἔ Ιιιειε εεΠεκιοιτε, ειπε εε
&:ιόειοπε , πι εοτροειε πωπω Ρωιεωπ εειειπι νειιιιιε πρριιι·ε:ιε
εοΙοτ, εειιιιπίἰ επάειπ εοεροτὶε οποτε Ρετιπαπεειε. δισ: ίπ πιο

πιο ίξιΗε εποε νεπειιτι εερετἱει Γει·ιΕπιπε , ει: οπο εάιιόειε δαΠε Βιε
Βιε εΙιιι·ιειε επειι·ιτιοε ιιπιε:ιιπεεε εοΙοεεπι εκπίπεπε νίοΙαεειιτπ; πε

εοπεετεπεπιε, παμε εοπιπιιποαπεπε, πιω τιιἰπιιεἱΓΙῖτπιε ΜΒ ΡΜ.
ειπα (Με Μπα: πρρει:επτ. διεδεεοιπιιιε οιι:εά:ιιπ ιπεε8ι·:ι ειιιιάεπι

πιέζε:ιίιιπε , Ηπιτε :ειιεεπι :Με ίεπιε ΐποιεόειι εΙΙιο.ιπ ΓεοΒεπι τω
ηιιιιπε . Η οιιοάΙπει, ποπ ρειιπειε-δι διΠιιπάιε, ντὲ εοπιιιπ
επ , ρειεεἱειιΙὶε τειπρετ:ιειε ετιΒιιεπάιιπι είε. (ζιιπι.νετὸ ποπ παμε
οπιπιιι εοΙοι·επι ειιιιιτπιιιδιωπε- , Η εοπεεεαπειιτ·, :πιτ ἱπ ίεοΙιειπ

εεδιεμιπειιτ , ιτι:ιπιο ρΙει·ιιποιιε εοΙοτειπ θΠΠάθΠ'Ι: τεεἱπεαπε παπα
ειπα , οιιεπι οίι:επεε.Επιπε εοπιιιπ&ιε , εειειπι :ιεειρία.ιτινιιιιι(επιπί
ειπε εοι·ροεΞεπειειιτειιπ εείετεπάει είε ε:ιιιί:ι. εοΙοειε .
Μουτ, δεεΙΜε, ειπεεειιισ.ιπ ρι·οει·εάι:ιιπιιτι παώ ρεεεεεεππεεε
τιππιιιιπι πάιιετωπιιιε, οιιέιπιιπθι·πιειΠε :ιι·Βιιιπεπειιπώ πω», οιιε
ιι1ώίετιπιιπο.εππροτειοπι εοΠεόειοπι Μ Μουσε ειπε , οιιοά ίἱπ+
ενώ. Ορειειιπι Η ομοσ :ιάδο.ειιτ , Πε ιιι.ιειε οΙΡαειιιιι· : Μ. ω,
δει:π Με: :ιε~ίἰοιιὶεπἱπε· ιπΈετ:εε· , @τα Ρετ ριειιιιπι ειδ:Ηεπιπ
ρεείρἰειιο ίειειε πιπειερετΓριεπππι ; πω: ρεεεεει· νεπε:ιεειπ : δε
εοπτειιει·ε ειε ι·είεΠετε ιπΗεπιπιπ εοπΓεειιειοπεπιίο.ειΙε· ει·ιε· , Με
ω ειπε πιο ρΙιιι·εε Ιειιτιἰππε·πἰεἰἀἱπππ:ιε πι» ειρρι·Επιε εοποεεεπεεε
@εεε οειιΙοτιι δε οπιεόεει εοι·Ροτε. ὶπεετροπ:ιε ;. ποιο νΕάεΙιεεε ρεπ
ἴρὶειιὶεει.ε ιπ- διεεδειο ιπε:ιειιιιιπ. οτάιπε εοπίΠειε , ,ορειεεεεε.ιπ- Βε
ΧιιοΒὶ επεσ.επιιπι.ροϋειοπεε εεδ:ιειιάιπιε ίοι·ιπει νιιιο:ι οι, Παπο
Μπι_πιιιΙεἰρΙεκ ε ΡΙιπ·εε ἰ8ἰειιτ οζπίε:ιέειιε τε&σ.ιιι·1ποινιππιποιω αρε
τἰιιπτ: ,. ίεά-εοι·εποίο· ιειπει·ε πιοει5·οοϋίειιπε; Μεοπιιποιιιιτπ ορο.

εοειιαιοοι·ροειιπι εοπιιιΙεκιο ΡειΓΕιιεπιεπεεπι ν:ιΙε)ε ιπάιιεεεε- ιΓο.ιε
Ε;

-

Βε .

.
..

οι ι.

ο

3782
- ΠΣ[ττατἱσΠεεἰΜεττὶΔι‹ ϊ
.
ΜΙ 5πεπΓοτπιπ ρετΓριεποτιιτπ·οοτροτπιπτ τιιτε6τε ρσΙῖτΤ ιτιεετιιεΓό
ΘΜπάϋπιτε:ιπάειπ· [Με ω” πω τ νἰεἱΠἰἰπ εποιιἰίἰτὶίἴἱττιὲἶοεειιτ-

τεπτ,_ ιΠε-ιρίέ··Πει:Ξοπε- ε; ρετΓρἱαιιἰτετεἀείτἰΓειιπτ·,ποιπτιπιάεπι·
ΓιτιεπΙε ,_ ίεά1:οπιροπτε ._ Ρτεετετεο. νετιετεπιρετετπιπ ἰπ οεπ1πΔ
εξορυΙοτπττιεεωοτυπιπιοτππιτ ροίΓε νετἱοε. εοΙοτεε. ττ·ίεττε· ,
πιπιπιιιΞε,πιιΠεπιρετιετοιπιπτετώΜπωτπτε: τοτροι·Ξετ παω Μ: ο
Μἰἑ1 παμε - ε.Π:ϊίρετ:ιε· νίάετιιτε πιιτππιαιοπτείΕ· ,. επιποπιάΞΕππ1ε
:ταιάατ·απόίτιιτ , 5.; πο ΓοπιιωετἱρὶτιιτεΒεοὰεπι·εοτροτε~ρετοιιἴ-ἴ

ίο ρτοιιετιἱεπε,_ἴεάῇ ιιΒ.ε.Ιἰἐῖ :ιτοιιεοΙἱέὶΈοτιτιᾶῖ . διιίρεπάε.τιιτ· στ;

Βοιαιι!.π πετιιοι ετρεπτειιιιι.επτ·εετειιπι.τιπτίππερπΙππι· ,_ ει: πιο
ετειιίΤο. @Με ρετοιριτιιτ ·Γοπιιε :: τιιπι νττεποεπετιιι€ εκττετιιιταε

πω: ἰιι ;ιπίε.πιε τ απ αποψε επ; ρτεἴεπτἰΒιιε νττεπιιε·ειιτἱε τπ
ίετ:ιτιιτ ε ιτετιιπτ Ρετωππωπεπτιππωπτωπεεω οπιάεπι επετε

τἰε εἀἱτ~ἴοπιιττι· ,_ πο; ρτἱἱιε ,_ τω Μπεζ: ειΙἱτετ δε·ϊὅτ:ιιιἱἰιε Γοιιεττί , εκ
ειιἱπε ειιιτιοιιε ρεπάεπτε θα επΠιπε 8τεπίπε ίοπειτιιτ , Π' νττοπιιε πια
πιιιιτπ.ιπάιεεεπιτεοωτοεμ :πειτε επιποιειΒιιε Γιιίρεπίππι ρεπ
εΙτιιτ τἰτιτἰππεΒιιΙιιπι·,_τιποὰρετειιτἰτιιτ·. 5ἱεπτὶ8ιτιιτ ,. ςμεπιπἱε
ΓπιπΙιε ΒτρετειιίΒτιπτιιιπερπΙτιππιειτιο ,_ ποπ-τεπιεπΙἰπιιΙΙτετ :ιε
τεπι ισ.ιπιΒυε.ίπύτιιτπωτιίρετ· , Η εππι Με τοπιιεότετιιι· ττιετΠο πετ- ιιο_ιΠο,ρ.πτ.ετιετπώΒιτπε τ; ὶτείἰετι ροτείτ , ντ εειάεπιδαΙιε πει-

τυο” (πρωι οοπιπιεπιοτποπε, Οπιποπιεε5 ) Η ιπ.ττιιπιιτ:ιε ρ:ιττΕ-<
ειι|ειε οοιιττπ:ιιε ἰιιετἱτ ·, _ αΙΒιιπποΙοτεπι·τείετετ ειΙἰτετ; εοπιπιοπεπ
ὰ_Ο,2ς_Χ-ΒΡ€ΙΙΒΜΟι ειττιιττεοεεΙοοοε , ει: πμππτἰο-ἰπ νπ:ι.τπ=τιιο-

ΚΕΠ: ρ:ιττπ:ιιΙ.2· οπιπεε. εοπετεπετεπτ· , παμε: έιιάεὸ - (μπι πιοτιιε ι
:ιεττιετεοτιιιιι 8ΙΟΒΠΙΟΠΙΠΜ εοΙοτἱε: νἰοϋεεἱ · ίρετ:ιεπι ; οεπΙο πυρή
πιερετ ~, ειΙιὲιἐτετἰοπε · εοιππιοιιεΕιατ ά_ντρεπετ···ςτπετεοε ειοΒιιΙοετ
οσπ!εώπωεπτεει.
'
(Μετά Ατ ετ:ι.ιιεποπ ετ ρειιΙὸ`ειτρΙὶεειτἰῖιεεπροπετεεποπίδέετοπι ι
ιΠιιπιει:τπετεπτπτπ:ρειτττειιΙ:ιτππιιπιοτπτπ; ε ει: ηιιο εοΙοτιιπι νετιετ:ιιε
οτττιροΠ.ε τ:τετιιτιιττ
~
·
-

σ

. Μ5.ιπ.. Ι..ετετπιε εξετεοτ ε ι ετεΠ“ιε οεειτΕταττώτςειτεππιΕπίπ Ι τετιε
Με τοΙοτππιπετιιτο. , πϋιιΙπιιε ·τισ.Βεο 5 `τετιιτει·ιε.ττττιιιε τοτππἰΒιιε , .

ΐπ:οποιρΙεπε·ειςοπτείετιπιτ νοοιε τ:ιπιεπ πιοτεπι· 8ετετε:ποπ ἀε

@εδώ , πιε:ιπιππε · πωπω “#ττι:ι8ἰε .ρτοπετε ; Ι.ιτειε ·, οπο. εοετετι.
εοτροτει·ὶΙΙιιίττιιπτιιτ··, πιοτιιπτ άιιππιπε ίἱτιιπι πιο· ίπ ροιτεύτιοποι
δέ εοπττεότιοπε ·, (επ. επεσε ηιισ.ο9.πι :δε :ΓγίτοΙε ·, ._ ι:οτροτίε Ιασι
«Στ ιιπρεΠεπτιεεετΙιττεοε: ΒιοΒιιΙοε 5 _οιιιΒιιε. τερΙεπτιιτ. πιε;ττοε το
ο

`ΐ

ω
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ια τἱτταιιιΐιιϊἱ, ·νΓααωια·τοτρα; ιρίαπι α, ααοτι ιιιαπωω . Ρσι=
τὸ τοτρστιιιαείαέπειιίατ&τίΐτῖΡτἱιιιεαα-Ιαςἱε Ρια·τιοαΙειε , ποπ π
αιὲ @τα 1ιι·όΒαΒιΠ ° οπἰέδταιὴἔι βετ:ιτιοπτ εὁπιἰττιπιαε) “ίἰαΞε Γρατ
απ”, ·Ιἰαὲ-ΓαΙἰΒα8,' αὐΗί1αρ!ιατιΒαε τοπιαπΈτσ.°ιΙΙ:ι απ: . 2ΕτΙιτ
τε·οταπι @τπτ αΙ6ΙιαΙριαιτι αθττπιπεριττιτιαπι ιιιιααΙαοπσεΧεΜ
'τω ?Μακ πω: τστΡοτἰ αΠαΠτατο;τ:ιαατ :ρει1·ιτει· :ιαιτ:ϊτ:ι άαπι ί-αά

·ροπο&ιοπαι·εραΙι1τ Ξπειάεπτεε :ιετπετεοε εΙσΒα!αα 3 Μ!! τοτ8ο ,"8τ
.α1:1ττιαΒαειαιραΙαταπαει·Πρπε ηα:ιδαιιι τιτταπι Ε· τοι·τιατιιτατ “&
ιντιταιιιτατ , αᾶτὸιντ ιτί:Πειταε ἰΠτ· €Ισὸιἰἰιὶπιιια'ᾶἰ πιοι:αε όαρ!ιά πατι
τδαπι °ἰτιιρτ6ίἱἱοτιε Έτι·ειται , ατοαιτίΠοιιτ ιαάθιεττ, ααειταιαε?ι εστ

(Ροτε ποπ Ρτι·αιο ::ιΙιοτΓαιιι 1τέ166Στιται· ι, δ: τοπαεΕΠοπτ-, τιαατεπα:
7ποαοαπι αΙία άτα ιίααπι α·πττατα τοιιάτατατ. Ήι€: @τὸ έ8ΙόΒιία
ιιαοταε:ΐιζατε2:οτροτιε τεΠτότςπτἰ; Εςπιοδιατ:ατασ -, Πιιιι!επι απ».
ιααποιιααπαι παπα ρτο8ιαΜοπιαιπρεταπι ιιπρτΕπιιαμοιαπιο -,
απ ςατπι`ᾶἱτΙΒἱἰται·, εΙοααΙο, ιιτηαε1ιιτ Ροτι°ὸ ·τοπΓοααεπώαε γα
=τ1ατ αδτιττττιποε αταττςόε 8ΙόΒιιΙοε ααα Ήττπαιπι ρτοιαπιξ εαπ
#τιιι€επττε. 'Μπιτ, ηαοιιἰεπι .ρω ΙαςἱεΊΙΙαίὶταιιτἰε, αττιαειαειε τε
αταωπα νἱτἰΒαε όἰΠὶπιἱΙἰΒαε-, αατ 'ἱπιεςαἐΙὶΒαε, «πια αι παπι
°Ρτο8τεΠἱοιιἰε, ταπι ·τοιιαετίιοπιε -τοπτιτατίο τ, :παπα °ααιωιαπ

-:ιΙαιπι τιτααταΙαιιιι1Ιειτισπειιι-·τοπτηειτ 'αυ:ταπι τσιτιρΙτιπο -, ιτε
ντ πιιιι‹: :Ματια)Ρι·ο€ττΙἴἰοινειΙἱἀὶοι·~ ιτ τοπαττζἰσπη πατα: πατα
εοπαετίιο =τ·κττάειτ Ρι·οαττωοιιαπι τ, °ἰαιπτα πια]τιΡΊιεεια €ααΡωα
τα ιιιοπΓααιιιι , πω ττπιπι πιαΙτιρΙΞειτττ ατΐεόταε 'οι:α!αε ει: απιασ
Μπι δα: απ ιτςτὶπιττιι άπεατιτιιτιαιιι :ιρΡαΙία δ απ» Μια απ» το
|οιτε νιάειταιτιτατ.
- _ _
' '
_ ·
. Παπά. ΦοεΓοΞι «πω, ντ τιιἰΙιἱάττἱε ιι'ειτιανεπαιια, _ντ?ρατιιι
-πιιιιι-αιοεπτεπι Μαατοτειιαπι α. πιο ιπτει·ρτΙΙ:ιτι, πιώ τΧΡαιιαατ
ειπε :ιίΐτααατ ίεπτειιταιιιι , τια:ιεπιιΙιιιιοιι ρ;ιταιιι ειττἱάτ:τ -. Ύιιἰαε

€ΙοϋαΙι πιοταπι τα ιιτοεττωοπτ δε τοιιαατ?ιοιιτ τοιιιροϋταπι @ατα
εΧροιιιε , ντιπαειάεπι τοτιτιιισετεπετεπετΙτ ττΙἰτΙαΪε ΐε;ΙοτιαΙιε
αιτιάται οοτροπε ·ὶΙΙαίττει'τἱί-αρ€τἔςἰετπ τ:οιιτπι€ταταιαε, ΝπρστταΒ
τ·οάεπι Ιαοἰάο εοι·ρστε ρι·ορα1Πε , ἔἑτιατ ατι τἐὶἀεπιτςΡαΙΪἰε ἴαρττίἰ
σιε . Ε:: ααο θε ποπ ΉπιιΙειιι σε €1οΒαΙιε 'οπιιιιιιιιε °ττΠεαιο

παπι 8τιιιιρα1ίἱοπειιι , °Ρτορτοτ ίαβατΕτΜ ιΙΙαϊτι·ειτος 2ιίρει·ιτατεια,
Τει!ττπι 4ι!ιααεπι , τα: °ριορττι·τε;ιΙιιε :ιΙαιπι ῖρτοἔττἰῖἱοπεπι,αΗαιιι

ααα τοιιααΠοιιετιι ττἱΒαἐΤαὰτὸ πιτ ποπ ταξι @αι Μπιτ ΠιιααΙο
παπι ΒΙοΒαΙοταιιι ιιιοτα8 ; α

ΒΙοααΠε Τα:αιιααπι Μπα:
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ιδιττάτιοιιτιιι ρτορεΙ1ειιτιΒιιε , :τε νοΙιιτιιτι-Βιιε, τειιιρειετιιι·,εττιικ
ε1ιιιιιιεοΙοι·ειιι οευΙο εΧΙιἰΒε8.τ ΓιιΡτ:τθειεε σωἰτιιιε νΞία, εε Πάικ
άθ :ιἴρὶεει·ετι.ιτ .

_ Μειιτ. ΡτοΓε6ὶὸ τω! εοΙοτιε ἴρεεἰετιι Ρεττὶτιετε ΐιιρειΗειά εἴρετἰ
τατειτι, ιιιε.ιιιίείτιιιιι ί:ιεΕιιιιτ πετηται ναι-α ; ειπα τω” μια· ροΙἰ
τα εε Ει:ιιι€τιτα είτ εοτυπι Γατα , οΜευτυπι @τι , δ: εκ! πί

Βτοτειιι 8.ατόειι_ε τερι·οεἴειιτατ; εμε. νετὸ Ρτ.ιι·τε ι·ικϋε είτ δε :ιΙΡεπτ
ίεεἰεε , ιιιο‹ὶὸ ΐοτώΒιιε εκατ, :ιΙΒείεΞτ: τετιι ιιιιιιτ:ιτ Πειιιιάεπι
[υΡετῇεἱεε αίρετιτ:ιτειιι εοιιίΗτιιειιτεε, ντιτικἔ ιιιεΙιιιιιτιιτ, @τη ΠΜ

ΡτοΧιιτιοε ΒΙοειιΙοε ιιιιρ:ι&οε , με [πο. ευαςιιε ὶιιεΙὶιιετἱοιιε , τε
Πεεϊυτιτ , @ή ΒΙοΒιιΙἱ πιιιΜρΙιεΕτει· Ιιιιιε δ: Μπι: ριιΙίιιτἰ ν:ιΙιάιϊιιι

ΕτοΡεΠιιιιτ εοιι1ετιιιειιτεε 8ΙοτιιιΙοε, δε Ιιιεὶ Μ'Βιιειιι εο!οτειτι ,Μι
·εετ ε.Πιετϋιιειιι, τείετιιιιτ . Ρωετετεεωεϋτοε Ματ :τε ρτοιιιιιιιιΙιε

μιττιευ.ιε, ειστε ω πίΡετέὶ :ιΙὶεμιἑ ίιιρετίῖεὶε ἱιιτιιεπιυτ , σβἱἰςιιε αί
ρἰεἰειιτι οεειιΙτατιτ ρειττὶειιΙειε άεμεΙΠοτεε, έι ηιιιΒιιε τεΠειω Μ::
:Η οειιΙιιιτι ιιοιι νετιἰτ > Μαιο Ξτιτεετ:ι: ντἰιι ίετιειε , ειιιτΙ:ιτιειε
Ρατιιιἰε νιιτἱο Ιταιιιι:ιε εοι:ιτεκτιε οΒ&τιιιιιιιιιε , ειιιοτιιιιι εο!οι· ντιτἰυε ειρρειτοτ ει‹ νοτιἐ ροΠτΊμιε , Ρτουτ ΠΙοε οΜίςιιε :πιτ ··ὸιι·εότὲ
Ρτοροίἱτοε ἰ.τιτιιειιιιιτ. $εά δε `Ιιοε :Μάο , ειυο‹ὶ ιι-οιι.ε:ιάειτι νωετ
τα: εΠΕ: Ιυειε εΠἰεειεἱτπε, τινα 5ΡἱτΞτἰΒιιε, φωτ 5:ι!Πι·ιιε, ειις.8ιιΙ
ΡΙιιιτΠιιιε ττιΒικιιά:ι είδη :πιο ἰοτταΙἶεἰιιίἰπτιἱοτεΡτ ἱιι 5ειΙΠιιιε πιο
τιιε ροτκέτίοιιιε , τιιιΞιτιι-ιτι 5ρΜτιΒιιε , 5ιιΙρΙιιιτἱΒυε «Μάιο Ιοεο

ίε ΜΒειιτΠιμε: Ε:: Ιιοτιιτιι -ειιιτειιι εοιιτρΙιεειτίε1ιε πιιιΙτιΡΗει, ρω
τϋιιετίἐ εοφοτυΠ1 ιι:ιτιιι·έ, ειιιΞιιιι ν:ιειιιιιι τεεἱρἰιιιιτἱσιριιΙίἱοιιάεδε
εοιιιιετΠοιιιε ιιιοό.ιιιιι 8ΙοΒιιΙἰ :ιετΙιτ·ι·ει ἰιι εοε ἰτιιραᾶὶ2 Ηιιιε τι:
εοιιιτιιὶίὶἱοιιε ΓεειιιιεΙίιιιι ν:ιτειε ἱὶατἰοτιεε εοτροτιιιιι ιι!ιο Αττικ :ιΙΙο
εοΙοτε ιιιιΒιιτοτυιιι Ιιιίεάοι·εε :ιαμιε ΡΞέτοτεε αυτι ν:ιτιοε 8ι·αόυε
Ιὶιὶε ρετὶτε_τ ι1οτιιιιιιΒιιε άΠΗιιότοε ιιοίττ:ι Με :αστε , ωεωιιΔ Ειτε
ίεττιτιι παρε ιιι Αιι€Ιιέι, εκεο8ἰτἐιπιιιτ : Μ φωτ! 5εΙὶιιπι παμε
διιΙρΙιιιι·ι.ιιιι εοιιιιτιιίτιοτιἱ εάίετιΒειιάιιτιι_είτ. (ζιιἰυε τεὶ ;ιτειιιτιειι
τιιιτι ιιοιι Ιειιε όιτεετε ροίΤιιτιιιιε ει: Τιιιετιιτό. , φα ειιπι $ειΙε Τατ
τω εάιιειτιιτ ει: διιΙΡὶιιιτεεοτπιτιιιιιιὶ ; @ειτε ετιιτει τίτ ιιιΠ8ιιιτετ τω.

Με ; (τά Ρταεἱρἱτατιοιιε ειιιιι οιεετο άείΗΙΙειτο ειΒὶτ ιιι ρυΙικτειιι :Πέ
Μεατιταιι, τιιιἰὲ. εοΙοτε Ζω· 8αψΙ:πι·ί: νοειιτιιτ. Ηὶε αιιτειιι μι!
ιιιε ὶτετιιιτι ίοΙιιτυειιι_ειςιιέ , ικΙιτιιιτο 5ειΙε: ΜΜΕ ειιιιιίάοιττι

ματια; , ρτιίτιιιιιιιι :ιεςιιιτίτ 5ιιΙΡΙιιιτιε εοΙοτεπι . ΒΧ τιιιἱΒιιε
μακ νὶἀετιιτ , πω; διιζρΙιιιτὶ τειιιτυπιιιιφάο , ι·τιιο11 ρίιιιεί
ι
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ορἰιιειιιτιιτ , Μ! οτι:ιπι $ειΙΙΒιιε οιιι€ιτιοιιι ίιιιιπι όοΙσοτο οοτρο
απο οοΙοτοε.

'

·

Παπά. Μοτιιιιιἰ πιο :ιριιά 5οοοοττιιιιι οικω οοιιίοιιίιι 8εάιίΐοπ
ίιι (Πιγιιιιοοτιιπι απο (ἔιιΙοτιὶίὶἰε.ο;ιΡ.ι9. :ιΙιοιιατιάο!οέςιίΐο ιιΙιοιιέ)ά,
και Ιιιιιο :ιτειιιιιοτιτο ιίοιιι & θτιτιειπιοιιιιιτιι :ιάιιιιι€ετ ; οτι Η:
ἔοιιἱἀοτιι Ατ8οιιτο Ρο: Μοτοιιτιιιπι ΒιιοΙιιιι:ιτιιπι οο.Ιοιτιο.το Π:ιιϊιιιι
οικω· $ριτιτιιε 5ειΙιε, ΗΜ Με οοΙοτοιτι νιτιάοιτι ΜΜΜ.: 5τη:ιτα8
οι; Η πιο :ιθτιιοιΙ:ιτιιτ $ριτίτιιε νἰοί $οιΙο ντιιι:ιε ιιτιΡτ.28τισ.τιιε ( νι:
(ζογιιιιοιΙοοιιιιιιιτιιτ) ΗοτιοοΙοτοπι οοετιιΙοιιιο. Νοι1ρ:ιτιιιτι @τα
πιοιτιοιιτι ΙιιιΡοιιτ ειΡω ρατ?οιιΙοε πο! οοιιΙὲἱτιὶιοιἔάοε.οοΙοἘ·ε ;
οίὶο , ωωι οοιιιιοε πιτ οιιιτι ιιΙ Ιιιιτοιε . @ιο

ι οικω

Ρι

ι·ιτιιε ρΙιιτοε , ρω Κ:ιτιοτιο οοοἐτειτιιπι ΡεττιοιιΙατιιπι , ειοΙιτιι

ίοοιιιιτιιι , νιόοτιιτ ΐρΙοικιοι· οιιιιοι:ιιιι οοΙοιιΒιιε ειοοοάοτο: Βο
τιιιιι νετὸ Η τιιιιιοτ Γιιοι·ιτ ιωιο, πια Γ:ιτιιτιιιιοτ θε οοΙοτ,ιιιιτ τουτο
τιιτ. Η οιιοοι πιο δι πιο τοιιιοτἐ οιάιιιτι ριιι·οτιε , "Δω ιιοοιριτο
():ιτάσ.ιιιιιιι Ιιο.8. οι: ΓιιοτΙΙιτειτο ρε8.ιιιιΜ ι64.1οοιιοτιτοπι οι: ΗΒιιο
ΒτιιίΠιο, ίοιινοτιίοο. Ζ.ιέπιυπ, ἰοοιιὶτ, ίπ ιεπαιΜπιαβία :Μία
διυπ /ἔσο ίπ /π4/αία, 4!όσθ-2δ4Ιόσθ ιία·αρ!υ Μπάσα: ἰωτπιἰΜμ ΜΙΜ

9ασπ: ἰπ/ιι/ἱιω Ι107ί!β|Ι8Μ[Μ20 σχσοςι4ί:ισ μια: απ:: αφτο,
@στα πο: θ μαπα ρω·:26ω κίσσεείαπΙ , _/ΐιητιε ωίω· πιὐοα:ύ7ἰοπ:ἰΜιι: ι /Ραιιἰὸ ρω: Μ·:σφια: , _|ἔ:::8αἰπσιι: παθω· ; ή· »πάθω ω.

ω: ,· ωπι!ι·ω. Ετ ροίι ρ:ιιιο:ι ωιιιω Εκσθέσω ρ!ωπα ΙπόΙοπικει·
αι!ω·ε: , σο4α:πάο σίια:ίιδ.σ , σα: !πειιίυκί εσωροπ· , ιατΦίιιπ: _
(Ζωη οιιιιτι οκ Ποιο ΡεπιοιιΙιε ρτοοο ιτιεοοιιιτιε ΕιοιΙΗιε ρισε οικο
τιε ρ:ιτοιοιιΙιε οάιιοιιητιιι· $ριτιτιιε δεδ:ιΙοε νοΙετἱΙοε , ω ρα 8.01ι18.Π1

άΗΕ.ιΠ απο ραττιοιι1ιε ΓιιΙριιιιτοιεποπ ειοΙοο ιιιιι!τΞε , Ποστ οίκο ω
τιιιε οκοοοιιιιοτιιι·, ίΡΙοιιοΠοιιπι τιιοοτοιιι ποιοι: οοιτιπιιιιιίοειιιι:: νοι
νετὸ οιιιτιιτοιοτοΞ8οιε. πιάστε :ιοΓιιαιιτιιι· αιμα μπε , & :Με ίιιΙΡΙιιιτουε οΧ·Ιὶἔι1ο: οοιιιοιιτιτιιο, ειοειΠοιιι εΡωωε , δο.Ιοίοιιιο νο
ΙειτΠοε οιιτο γο.ροτο ο.οίοοάιιτιο , ι:ιπι ί:ιιι€ιιιοοιιιτι τιιοοτοιτι αιμα
ἰτιἀιιἰο . (.λιι8.ιιάοοιιιάοιτι έ. οοιι€ι·ιιά άιΠ_οΙιιτιοτιο ίιιΙριιιιτιε ω»
οιιτιάαπι ἴαιιἔιιὶιιἰε τιιι&ιιτειιιιιτι ιιιιιιιιαΙι (Με ν
Πο ω; ετο
τιιιιι οοτροτει ίιιΙριιιιται › μια οοετοτἐε (μειλ: , πισι
ίιτιιο ίοΙιιοιιτι οοΙοτειιι τιιοοάιιιο πι:ικιτιιο Γειτιιαιτιιπι ιπιρα··

τιιιιιτ;δι ίἱςιιαιιάο σο τιιπιιειιιι οτιιάιτο.τοπτι ΓιιΙριιιιτ πιιπιιε άι(εοΙιιίτιιτ,
ί:ιοειιιε ει.οιιοίιιε 8ερο.ΙΙιάιιε οκι1Ητ, "να Πι1τοει τιιοοιο ιιι6εω.

@Μάι @ίσιο τιιιιιοπι ιιι!ρΙ1ιιι· Η ετιιο;ιτ , οετιιΙο:ιπι :Με ιο
·

Μ:

;

Βαιιι
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' ΒΜἔτωιτἰσ· οωω.π.-πω

£ωιηιιαπη 8ε;·ρι·ιιροε: ΞρΕιε·ΕίΕΙ:ιτα ἱι·τἰτειιτιιτ5 @υπ νιιροι·ε ειςιιεο εε.

ι;εειμτ-, ἴιιΙρΙιιιτε;ιεραττὶοιιΙαε.επ1ἱττιιτιτ ἰτι.Ηαιτιτι1ιιΙἔ. αετιιΙ4:ά.
Βατιἀ;_ ΥαΙἀὲ;‹ὶἰΓρατ·εΙΕ Γιι1ρωιτΞε. ἀΗΤοΙιιτἰο , Η ε:αικάοΓαιτ ,
2.:φιο-ίΐπιεπΠτααΓοΙΜτι1η ατ‹1ιιο·ειἀοὸ.τιἰΙ!ττιἰι·ιιτιι·, Η ποπ Μοτο
ἱΙΙἰοοΩτἰΠἔ;τ:εοΙοτ:- 5ωΙρΙιιιτΠςώάεπι·πιεπάτιιαίβΙαταπι , οἰιιτι

ίηιιπι·_εοΙοτοιιιεκΙιἰΒεμ εκτετπ:σ.πι Ιιιοετιι·`τεϊΙεόὶἱτ· , φαι οριιε
ΜΒετ· ,. ντ: νἰὸ€ειτιιτ;-_ε.τ ίῖ` ειτάε.ιτ , Γιιἐ.ίε: Μισο· ρτοεΗτ· , ετἰειττι
ἑη:ετιεὶ›τἱε : απ1οι·σεΜπι ίἰτεοτροτὶεεοττιΒιιΜ , 8ερτἰοεἰρἱοτιιιτι

ΗΙιις!ῖ-εοπιροτιετιτἰιιιτιτεἴοἱιιτὶοε ιιτὶιι πιοτιθ;τιιο ίοΙυεπτε νΜετιιτ

Ηὲτἰροτἱἰιε ηιιατά:ιτη ραττΙαιΙ:ιτατιι·πιίτιιιτειεοπείΠο, εκ: ἀἱΪΪἱΡᾶϊἱ0,
εη:ςιι€;ειιι1ι ἰΡΙῖιιε ττιετιίὶτιιὶ ΓοΙιιετιτὶε-ΡΔιττἰειιΙΙε εοιύιιίἱο`. Ρτο νει
τἰεΐ ὶἔἰτιιτμραττἰευΙειτιιπι ροΠεϊοπο·, εκ τιιἱίὶἱοτιο , ίου ί€Ρ21°1τἱ0Ι1€,
πΙἱιιε κα; ,σ.Πιιε σετΙιετοΙε 8ΙοΒιιΙΞε ειἔτεπι ὶττιΡΙεπτἰΒιιετοιτιττιιιιιΙοετιιτ
πιοτιιε εοιιιιει·Ιῖοπιἱε ( Πιι«Η11ε:Πτ τοι::ιείό; ίἱιιἑ: τιιτΒὶτιατἱο , ΠΜ:
@παπι εοπιρΙεο.πτ,_ ίἰιιὲἰτιτεττιιτιιρειοτ, ίὶιιἐ ε:: ρΙιιτὶΒιιε ιιιἰιιυτὶί

ίἱιτιἰε τποτἰΒιιε, ειΒ.νπο ει! ΜΜΜ τται1ίειιτια:ε , ἱτιτεἔτιιιτι πιοτιιιτι
ερωροωιπ). ω: ρτοἰικἱε ιἱὶιιετΙῖε ἰιτιριιΙίἰοιιὶΒιιε ριιΙΓειτιιτ σ.ΐρεάιιε ,
&_ὸἰΙΙθΓΓΖΏΟΙΟΓΙΙΠ!:ίΡθΏἰἔΒ εΧΙιΞΒετιιτ . @Μ ιιἰιι‹: ὶρίἐ εειπὸὶάἐιιε
ποΒΜτωοτιιίτ 1· Η τιιτιιετι ἰΙΙ:ι ιιοπάιιπι οοττιρτεΙΤα , εειιιει·ώε :Μειώ
Βιιε ρτορΗι1ρετί1:Ιεπι εκεειιι:ιτει Γιιοτὶτ,αττιιΙεααρρ;ιτετ , ίεά 00101°θ
άΠιιτο χ νἰὸεΙἰ£ετ·Ιιικ ιΠιιττισ. Ρετ τιίιιεπι τταἰεἐ`Ι:α Μ. εοπιπιοικτ
α;Ιιετεοε81οΒιι!0εἰπιίὶιὸοβίειιτἰε εειιι€τπιι!ἱε ΜΒ, ντ τεΠεκ:ι Ξι τιὶιιεἱε

εαιιετιισερατἰετἰΒιιεἰι εατιἀο:οἀεΓεἱίεειτ _, =8ε ευετιιΙεί οοΙοτἰε ίρα:Ξεπι
Π1τιιετιτϊοεαΙσ ΐττιΡτϋτιο.τ·.

Μειιιτ. Ηγεττιε ειιπι·τεΙΙιι:επινίςιιεςιιεςιιο ιιἰιιεε οΒβά€τχτ, εοε:Ιο
ίΕτοπο.;ιοδοΙε Ιιια:τιτε , Πι οϋΐειιτιιπιεοπεΙειιιο Ρετ ερεττιιττι ἱι1 ἐπε
Βτά' Έστωτιεπιθ ειιιὶ5 :πιώ Γρεεἰεπι €Χεὶρἱ:ιτ , τιἰιιἰε έι 5οΙε ΠΙι1Πτ:ιτα2
ὶτπε8ζτ1€πι-.ἰτι.εὸ1ιει·Γο_ ρατἰετε ἀερἰὁὶαιτι οαπάὶὸειπι νἰὸεΒὶτ , ιιἰιιὶε

νετὸ . , _ φις ἰτι Ξ νπιβτέΠαεετ , ὶπιειἔο εοΙοι·ε 5:ιρρΙιὶι·ὶιιο ὶπιΒπτ:ι ειρ
Ρει28Βίτ : ; εΠο, ]τι.ειέτο ΙΠ;κτο εἱυΪἀεπι τιἰιιἰε εοΙοι· και ειρρ:ιτε:ιτ εεε
ωΙ€τιιε ;,ττιιιΙτυπωμιψρε··Ιιιπιεπ-ἰιιοειιΙοε.ὶηειιττειιε :, νΙ ίιι:ϊ ἰτιι
οἱπιιτπὶἱ Μπεν:
ρΒιιώτιιπι .:ιττΙιετσοτιιτη. ἰτι οοιιΙο ,_ ντ ε:ιτιάοώ

ροτΠιε ,_ η· : ΠΜΣ εοΙο:ἰε . ί εεὶετιιιτείετετ; Εκ ειιιίΒιιε Γεω
ΦΜ:ειτο ν1ε!ετιιτ α: νατἰὲε ιτιοεΠ @το : :ετΙιετεατιιτωραττίειιΙατυπι
Μαι, ρυεείεττἰττι.ἰτιοειιΙο,ιμπάετε:οΙοτιιαμνατ1ετετεω: , ρτοιιτ:ὶ

ποΒΞε νΜοπτιιτι.

ΩωάΞ Ηἱ1€ΡθϊΕἰΙ1€Π€110ΠΡΗῖ01'ΙΙΒ0ΓθΠ1τ,.€1ΗθΙΙΙ1Ι1ἱΧ νετιιΠετο
(ΟΠ.
κ

Β: Οοίοι·ιΜ]· μι· ζεπεκι °»ιατατιι.ν .

@#83

· ·άιιιτιιαΙιεί·ε δια:ιτιιι·, πιο (μια ΑτιθοτζΙεειδιΒ. ε. τἰε ΗιΠοτ.ἈιιιιηαΪ.
·τΑΡ.19.'β20πήΒιτ: Φιι7Ήε!ίση ΐπ έξι· ) Ή;;; Ριππ·||ηση·"ΜΜΜ

@β ι·ι·σιΡει·σ -τκι!ΐίωωι:ισ , ·πα]ἔἰ ωιἱυιαῖἰαποιιἰπιπιι, πι: νεκρη”
ίπ Μια· ·υσ2α/ίίοι·ιι·, μέ ὐίτ£ἰ_βεπ2_ρἰἰἰ.τ -: ό· πιόίεΐί; Ψωπἰωπ Ό·

@β πώς ··υστιιΠα:σ Μάι». ΗιιτισετειιιιιιιυΒωεω ιιοτι τ:ιιιτυπι
οι ν:ιτιατά ΡιπήιιιιιΡοΠειοτιετοιιτιιι€ετε :ιΥΒιειιοιή-, Τα! ε:: αιΙιστιιιτι
τοτΡστιιιιι τοπιιτιιίΗοιιε , πι:ικιπιθΠ αφή ιι[Ρετίιείιιετιτιϊιιἱιι°εείιἰΒ
ι:Ηο,τιιιτ :ιΙὶειιιει ε:ιι·ιιιιι Ρο.τε Ιἰςιι6ἴειέὶα ίιι€τιτιεςιιαΐει!Κ€τιΡίεΡιιττΕ

ίειτάδοαό!ιαιετιτ Ρο.ττιειιΙιε ΡΙιικ·5Ρει· έέτειιι όόΙειτα,εις ςυιιτιιιιι·εοπι-=
πω” απο @ή Ραττε·ίσετιτα·8εταπνιιιιιςΒτοΙοΝιιΒἱὸιιε:τεΪιι!απ,
.παμε εοιιεοΙοτεε ν6ιπιεεοτιιιιιτιιι· .
λ

Μπιιτ. @Μπι ιτειςιις·Α τικ πατατα °Ρ:ιτέιΜατιιιπ 4:σι·Ριιε έΗφιοδ
τοιιιΡφιειπιιιιιι Ροδιιιοιι€ τοπΐια82Ιτ31ιι9ι121πό0?.|ιμε-τοΙοτ Ρ, ίιεριἔ
ιιοιι Μια τιιικι·ειιιιο.:τιτ ·ι::ιιιί:ι ·, ται ιΒιιιε °ειΡΡοΠ:ιτο:Ροτιε , Μι
1ιηιιοτιε , ·οοΙσι·επι ιιιιιτιιιτει:, Ρτοετετ ιΡΓεπι _ΡιπειειιΊετιιιιι @ω

τιοιιοπι :ιΒ ἰἔτιεοταΙοτε ί:ιέι:ετιι Α, ·αιιιδτιειιι ίιιΡειΉειειιιΡεπιευΗ3
ιιΙιςιιιΒιιε, τμαΙειτ6Βιιιιτ , δε :ιΙι:ιιτι 1ιεΙκιιτ Τειευ!τ:1τειιττεΡεΙΜι
Δι εετΙιει·οοε ΒΙοΒιιΙοε. ντ ΡΙστιπιιιτπτειπισι3ιιστ:ΙιεΕ6τιΒιιιε,ντάι
ιιει·ίιι £οηΙοτ:1 γΙι ΐιΙοτιε εοπιιιιιιίοαιτ ;8ιτειώιιιιαίιιισάιτσΜΠΕίουε

ιιοιιιιε
ω στα
ιι απ.
` 1.ειιΡ.2., ιέΙέ
. Βιιιι€1.
σΙο:ιιιιιεε`Β%ςιιιιιιιέΤγιοέιιιιι
(Πιγιιιιιέι Π).

·όε Ριιιιιιεεέ .νιτϋοΙιϊ 21τ: ΠιΠοΙιις ΥιςιιοΙιιπι°εατιιΙειιιιιιιι ΐιιειώι
ΡΙιιιιιειΙι άείϊι!!ειτ:ι @ΜΗ , ηιιαττιΣεττιὸΐΪΙιΜτεω Μοτο Β:1Ιτιει τα
1οτε ειιιιΡοι·ειτο ω” , ·ι!οιιες ιεπτιειιΙιτπιιιι ΤιιΡ2:ιθειε ©οιιττε.Ι·ιει'τε
'ΜπιΙι9ιιρτειιιτεΙΙειιιτειιιι:ιιΙιάιιιτι Ρι·οϋεε ιιι°νιιε ΡΙι€πιΈπιιιιι ·, ιι:

ηιιο
Μι Ρετ
Ρτιίιε
ττιάιιιιιτι
Βιιι:ιΙΙοεΠιΜπα
Ιοεο'ιτιἀἑττειιἴιι€τἴοε
Ι:τιβιάφ ΡεΙιιιςιιεΡετ·‹:ἱτ©ι1ἰτιιιιι_@ἴιτετἰε
, κιτ εΙιιγΒιιΠοε;νιτιάεε
Ρι·οάιιαιτ : ηιιιΒιιε ίεΡειτ:ιτιε ι, Ιιςιιοτειιι°τςίὶειιιτ6ω άοεοςιιε, Θ:

ἱιι ν:ιΓε ΡΙιιιιιΙκο ιεΡσιιε ·; -°τοτΙεεΜ κΡαειιάο -, τιοιια: Ρωτώ ΙΙ
ηιιοι· ιιι τ:Ιιι·γΠεΠοε °:ιιβιετίτ .= ΕΠνιττιοΙιϊτειιΕτιι; Ξι τοΙοτε °ειιε1°ιιΪεο
:ιά νιτιᾶοιτι , @ιι Ρεττιειι1ειτιιιτιΡοΐιτιοιιι€ ·ιτιιιτιιτά·; 1ιιίιςυιε Ηιπε-ν
πιτ αιΙιάιιιτι ιιφιοι·ειιι τα ΡΙιιιιιΡφ Ρ:ιίει:άιικιΠε Ρ:ι'αιειιΙιιε @ηπα
νι εο :ι8ιιΙιιιιάι Ρτεεάιτειο, · φις νιτιΪιοΙι βι1ιΒιιε :ιε!ςΙιτειε εβιει:1ιιαΙιτγ
Π:ιΠοε νιτιά6ει- νετἱιιιι ς1ιιιιι τΙιι·γΠειΉοτιιω Μι ιιίιιιοάι τοΙοιεπι ο
·τατιιΙειιιιι Ροτἱὺε ηιιίιπικιό νιτιι1ειιι ικτάττε Μπιτ Μ' Ιιιιικ ¦Ββ8Ι1ἱΠΪ.

Ιοειιαι (ΞΙιτιίἱοΡΙιοτιιε'(5]ΠΙιτ2:Ιτι, ΗΒΗ:ἔἔιττιιἰΤε Πω 2:οιιτιιι€ιτ ποτα

ΜΙιεεο1στιε ΜΜΜ: Μαι ηιιἰὸτπιΡΒΓετϋσιιζαιιι,‹ιιιοἀ, τ:οι!ειιι
ΒΕ 4

πιο

Μοηἱτοτε5
384,
οροπετΒΜΜ42ἰσ
ΒεεἱΙΙοεἱΙΙοεΒκἰωεωτἱα
εΙΤε εΒΕε8ηοε, Με
° - φει·ηοε,
Η
ηε
εητγίἰεΙΙἰ, εττεηιεητἱἰηίὶετ, ηἰ8ι·είεεητ: Η εηἰτη Ιἱἔηιιιτι επετ
ηιιτη , εε ειιο ίοτεεεοτηΡεόεεε Πωσ; ίεηεΩτετιιτη νεΙυεε, νΙ›ἰ εφε
η ΡΙιιιιὶε άὶΙιιετιιτ, ὸἰτηἱττὶτ ρεττἰειιΙεε ετι·ο εοΙοτεὶηἰἰεΞεητεε τεθω
τὶιιτη Ρετἱετἰε, ετ εΙυετη εε1ιιε όεΙεωτιιτ , ΓεεΠε ἰητεΙΙὶ8ἰτηιιε εο
ε!ειη εοΙοτε εηίξεετε ΡοίΪεΓοΙιιτἱοιιεπι νἰττἱοΗ , εάεὸ νε εητγΙὶεΙΙἰ
ηίετείεεητ . δἰ @τετ ε:: ΡεττἰειιΙετιιτη ὸἰιιετίετυπι εοτηιηΙΙΒο
ηε ἱη ΙἰςιιοτἱΒιιε εοητἰη8ιτ εοΙοτἱε τηιιτετἱο , ιηιιΙτο τηεείε Η εε
εἱὸετε ροτείὶ εεεεόεητε ἰἔηεο εεΙοτε , ση αηιιΙτε Με ιηείΙ εεΙ ρετηη
_ ίεεηάικη . δἰε δυΙΡηιιτ νίὶιιιη ειιτη εετε,εοΙοτετη νἰοΙεεειιιη , ειιτη

-

ετεεητο,εετυΙευπη ρτοὸιιεἱτ .
·
η
Μειιτ. Εκ Με Γεηε εοι·ροτιιιη εοιηιηἰΒἰοηε, ηιιοτιιιη ηοη εε
όση Πεηετιιτε
.

ε.

Γε εστι 8ἰηειη εΙιιεἱτ εοΙοηε
. τηιιτετἰο. ,

ιι9 ἱσηε
ε

ρεεθειτικ . (ξηεΜετειιτιο Πε εοΙοι·, ειπε διιΙρηιιι·ι εοτηιηιιηι ,
οτηηεεηοιητηιιε: δεεΙ (ῖἰηηεΒετἰ νιιΙΒει·ἰ , ειιοά εκ Μετειιηο δ:
διιΙ .ηυτε εοηίἱεἰτιπ
_ `ιηεΠιωείεεοΙοτ9
.
..Μπα
..
. . ηητηὸ ε:: ._υεΙὶΒιιε
.ε
ει·τιΒιιε Αητιτηοηι δε-Μετειιη ) ΓυΜιιηετι ει·Κετοττειη › ισηε.:ετε
ο

εόιηὶηΞΠτετο ) εΙε8εητἰΙΪἰηπιιιη (ῖὶηηεΒει·ἰ εΙἰεἰτιιτ: εμιεεηςιιεπη Με
ηοη γηἱιιεεξε Αητἱιηοηη ηετιιτε Μετεωεο ιηἰΓεετιιτ,ίεά ροτἰΠὶιηἱιω
Ρετε ίυΙρηιιτεε;ίἱεμιὶἀεηπ τεκηεηετ ἰη Βετοι·τε (Ξερω Μο:τηιπη ; Μ
ΡΙεμι·είε νὶὸεΙἱεετ ρεττἰειιΙἱε, ηιιἱΒιιε Αητἱτηοηὶιιηι εΒυηὸετ,ε6τηἱίἘὶε

ςμτη Μετειιηῆ ίὶιΒΙὶτηετἰ ρεττἰειιΙἱε, ε:: ςιιὶΒιιε_άἱιιει·!ἰε ρεττἰειιΙἱε Πε
εοπικηΗΠε οςξμιτ πιοτιιε εοιηροίἱτιιε ε:τηετεοτιιιη 8ΙοΒιιΙοτῦ,ςιιὶ εο
Ιο:Ξε.(ΣἱηηεΒετὶΞεοηυεηἰεη65 Γρεεἰετη εΧηἰΒετ.δὶπιὶΙἱτετ ει: δεΙε Τετ

τετὶ _ὶιιεκί£ο ειιτη ρετἱ ε1ιιεητἰτετε Μετειιτῇ διιΒΙἱιηετεοηπηιυηἰε , ἀε
ΙΗΠεηάο εε: ετεηε, ἰη Κετοτες εοΠιιτη ἴιιωἱιηετιιτ δε! ειιτεἱ εοΙοτὶε .

(Σκιά. Ι8ηὶε εε!οι· νἰηι Ιιεηετ ώΠοΙιιεηάΞ εοτροτε ἱη τεηιηίΠηπεε
ρεττΙειιΙεε , εείειιε άΗΓοΙιιτεε ε8ὶτεηὰο εοιητηὶΓεετ εάεὸ , νε εκ ψ
εοιηροηεωτ εΙΚΙιηά Μάικ νΙττιπεπη εΙἱτετ:εΡετειιτἰεηὸἰ Μακη
εΧττἰηἴεεὶιε ΜηιίΠιιω.Νεφιε τηὶτιηη Μ εεΙοιε ἱἔηεο εοηιιεηΙτερηη
ειΞετη ΠιηΠε @Με ρτςΠεητ εΠςιιε , (με ἀἱ€ι1ητιιτνὶττιιτε εεΙἰὸε .
θετηΙεε τἰηὰυτε νὶοΙετιιιη, νεΙ εΙιεττε ίεΙτεπη ΙηιἰηΒηοὸὶ εοΙοτε Πη
Βιιτε ,- ΟΙερ νὶττἰοϋΧίιιέΐιιίεη, ρυιριιτείεἰτ: Ιηιἱ‹: Η ειιττεε εΙἰςιιεε
δρἰτἱτιΊε εΧ (:οτηιι θετιεἰ ε!ΐιιηόεε _, εοΙοτἰΠε ριιτριιτειιε Πεύκη ἱη :

νΜεΙειη ερηιιετεἱτιιιὸ. νυ18ετΙε είὶ Μετηοάπ1πετυίϊεωρυτΜπηεω
8: εεηςΙΜΜιηετη ρἰᾶοτὶΒι;ε & ρηετωεεοροεὶε ν.ίἰτετεπι εσηΙΜεη

εἰ Με @Με .Ξη ΡΙιιηιΒειιηπ νεε εεετο εεεττὶιηο , :μισά Πει ΡΙωηΒεεω
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ἑιιετετἱειιιεοττοὸἰτ , εε ίετιιιειιτειιεΙο εοεέ)>ιτετ , εοτιιιιιιίΗε ίεΙὶιιἰε

εεετι ρεττἱειιΙἰε ντιέὶ ειιιιι ρΙιιιιιΒεἰε, ειιεε εεετἰ εετἰιιιοιιἰε εΒΙὶτεΧἰτ ,
ντ Με ρειιεοε ὸἰεε εετιάΜε εετιιίΤε εοΙΙι8ετιιτ.8ιπιιΙιτετ νεροτε εεε

τἰ Ιειιιἰτιεε ειιρτεεε ιιιΠειιιιιτιιτ :ιει·ιι€ιιιε .

η

-

Βειιό. Η:ιεε ειιιάειτι, εεε εε ()ετιιίΒ. δε ιδίι·ιι€ιιιε ὰἱἐἱ:ε ίιιιιτ, πιε
ειτείτετιιΙιεοειιτ ΡεττιειιΙετιιιτι εοπιπιἰίὶἰοιιετιι , δε εΙιεττε ε:ιετιι!εε.
οΙειιτιι νἰττἱοΙἰ , άειιιάε 5ριτἰτιιιιι σε δοτου Οσοι εοπτιβιτιιτ . δα!

εΙἰειιεἴυιιτ, εεε: νιττιιτε πειιίειιΙοι·ιιιιι ΙιιιἰιιΠτιοὸἰ , εποε ΓετιΓιιε .
που ρετεἰρἱτ , 8είἰιιὲ τιιετιἰἘεΙτε εοπτιιιιιττιοιιε, εοΙοτειιι ιιιιιτειιτ ,

νεΙίεΙτειιι ρετίἰεἱιιιιτ. ()σπάίαυπ , ΠΜιικιΜο Μετιιοι·εΙ›. σαιτ. :.
τιιιι·ιι.86. ετεάιττιιιε , 8εωίπε δἰπαρἰπο ούι·ωνυπ , εαὐίσακάία: Θ·

Ρ Μ/2εωτίω τ·ιωάΞ: ; ειιο ρετἱτει· ειιτ!ιοτε ιιιιτιι. ι 6.8ιια·ίππω εποείταπε

εεε ίπ αιίψε !αθεπεί:_βιί: κίεεεδαπΜοπ _β!ιΜε ινσ!!αι·ίάίει: πτωιαι·,
]τά ό· Μα!:υρ·ε/?επιία: .
·
Μειιτ. (διετιόοειιιόειιι ἴεε`τε ΜἱιεΙτὶἱ ιιιτ·ιιτιο ιιι ιιιειιτειιι ιιιἱΙιἰ
ι·ειιοεετ άιιοε εερΙΙΙι ίιιρετ1τιτιοίοε ειιΙτοτεε,εάοΙείεειιτειιι εΙτετιιιιι,
εΙτετιιιτι Ϊειιειιι, ευἱΒιιε, οι εοάειιι ΑιιτΙιοτε, τιάειιε ρτείετιΒε

Μπι , εεε :Με εερἱΙΙἰε εΗετιιιπι εοΙοτεπι τιιοιιοτειιτ , ειιιε τεε είτ
ερτεείειιτιειΠεττετιοιιε ιιο:ιεάιτιοάιιτιτι ττιτιοτε, ρετιεττιιιιι Με ε.

πιτ: τεττιαΙιε ἰΠε εοπιπιετιιοτετι. ΑάοΙείεειιτιεΧ εειιτ. ι .Π11ΙΙ1.4.ο. Ιιοε
Ρτεεΐετιοεοεπι . Οαρἰἰἰἰ τα Μπακ: ]ΐσας/τωε , / ασφαί: αίιυπί

Μ: πεταει. οποία.: β:: , ·υίιήο!ί σπιτια: μπασο· , δα!έ: Νί:ο·ί·υπσία:
άτια:, (Φωτ ή:βί!!αεί:ίαω αμεα:: :.ε·επικε:·ί: , ειφί!!ί:ίτιαεπε ,

σε! ωβο·ίσω , ροεςίθ Μ αδ ωαιἰε/αἔῖθ , Φ· πυπίί|ιοπ αειφτώθ ¦.
είπανε· , ει· ἰκἰεπεἰάεω πρσ:ίασυ·ί:. @Με εοιιετιιιειιτιιτ εε ,

ειπε ρειιΙο ειπε ΒειιάιιΙιιε εΙΪετεΒετ , νΜεΙιεετ εοΙοτεε που ει:
ίυΙριιιιτΕΒιιε τειιτϋπι , νετίιιτι ετΞειιι εκ $εΙΠιιιε, Ρειιόετε . Με
ειιτειιι, ειιἰ που ΡΙεεεοετ εΧ εειιιε ευτοτιτετεπι ειιτε6ϊ:ετε, απο εο
εΙεπι ΜἰιεΙ‹!ο εειιτ.1.ιιιιιτι. 4.9. εΙιεεΙιειιι : ΟιφίΙΙο:/ι· άσκί8καθί: . '
Τοπ· |κτύωπ £'α!!Μ·ίι.·Ιαπω σα· :πλω , ό· σοφια· πω: Με ι·υπιίπο; :α

Ιἰιμε επρεπε ωφί!!ιι:π _/:ορία.τ ί!!ίπε, ό· πιει·εβί2 . δα! δ: ιΠιιεΙ εάάιτ.
@ωάβ ασεπ: Μόφασπι σε έ:ίία:Μπι ὶπιὐεπ ·υοἰε: , /ιπ ει! |ίύΜ
«Με ἰἰιὐατϋτί πατε” ίπ πσεισάψί!!απο _|εταεα: : με μετα.: τι πω, ιπαές/α·, Φ· ί!!ίπε. Ιιι Με ειιτειιι> ετειιε ΠτιιιΙιουε, (Με

τω Ροτείτ, νττὺιτιὶΠε εοΙοτἱε ιιιιιτετἰο σάπια ΪοΙὺπι ε8ε8ἀᾶἱϊἱ$
ρεκτιειιΠε εΙἱειιὶοιιε; ειι νετὸ ει: εο,' εποε νιττιιτε εΡΡοΙἱτι αιεεΠεε

ιιιειιτΞ Μενα ρεκτιειιΙεε τείο1ιιειιτιιτ: επ :Ιεπιιιιιι εποε νττιιπιευε
με"
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· Όξῇἔττατἰο Βεσττωττοττίο

. :ΡτεείΙοτιιτ, τιἱττιἰτιιττι , ο:: σ.ιιτιοιιιιε :ιΙΙοιιιο ίοΙυειιιτιιτ, δωιιοΙοτιτ:,
.άτιμο ο:: τοοοτιτιΒιιο :ιΙτοιιοιιι άΒοιιιιτιιιττι Ιοοιιττι'ίο ἱτιΙῖτιιιοτιτ.

Βιιιιά. νττοιιο άιιοἱτοτἱοτιι -Ιοοιιε οι. Νιιττι°οκΏοοτεἰο Μιιτοετο
πιο ἰιι Ηιίτοτ.τοτιιιττΝοτιιτ. _ Βτο.ΠΙιτο 1ιο.·3.ωΡ.ι α.ρει8.τ τ7.21ἶ1'"¦.
:και αΜου·ίτ /ο!τα/οι·οΜ , το ἰατοτε , οποιο' νἰτοὐατ ,' -οαπάτιπ2 Μέ"
@πιο μτω.υ·υ α_ά:οδ'α : ιιιιιτιοτο τΒιι:ιιτ ειιιοΙειιτοοιιιτι οιΙιοιιιοι:ε μη..
-ττοιιΙιε1ιι1ρΙιιττοιεατοιιο5ΡΞτιιιΒιιο, το1τοιιιι:ε ριιττἰοιι1ιο Πετάτε τιτ

_8τοτοττι ρτιοΐοίοτιιοτ . Ετ οορ.:3.·ρε8.1 19. Ε:: Λεω απτο” αποτι

Η: ΤαΜί-ϊθα των” τίπέϊ'ατιυπ :Ζτς8ἰἔ ]Ιαιωω, ·σ0414Μέο: νοου
ΙΙειτοΓοιΙτοοτ οκριτ.ιιιτ ο 1ι8τιο ειΠοιιοεμτττοιι“Ι.ο , ιιάοὸ νο οκ ω, @ο
·τοΙιοικο Τιιιιτ, οτηιιοτιάο οΪὶοΞιιιιτιιτ, ·& άτοοι:οτιεΤοιιιιιΒιιοτιιτ Με;
ΡατττοιιΙεοΒιιιιιιττι οοιοτοττι ο:ιτιιοοπτοε. _διιιιιΠτοτοΧΉΒ.· ο. ·αιΡ_8,
Ρ:18.1ο6. Ατ·στίΙσπ οψιν τοπία· τίποτα , ἱΜα›· Ρω:οίπί ίπτοι·τι):

αΜο , @το ίπαατέθ τσέϊ'τιτήτ πιό" , ό· απο ἰἰἰυ 2ἰπ8ἰτιιτ.Ετ Ποτ.
τοειρ.9.·ρο.8.17. :ΙοτιοαΒταΤι!τοιιΠΒιιο, ζΙ.ιιΠτοτιιοΒο.τε.τ:ι, Βοτοει οι

ίιιροτιτοττειιι"Γοτροπε. Ήο.άιοοε ·οο1οτοΤιιιιτοκτοτιιιε οιΙΒοΗ:ιιιοίοοιι
το, ιτιτοτιίιε ιιΙΜΠττιο, ·ρτοοοιπ άοίοίιιοοιιτιι 4ιιδιοιιττι. Όοοιιιπι
τιιτ, .αυτ ω!» οιιιοτιοιιετιίΐιιτττιιτ, ΐιιιιτοιιο ορτιττιιιζιΡοτιο, δ: οπο.

ίοτοτιάιοιιοθτιε ·ω.Ρο . Φωάουι]τικ2 ττιότί..·ι·0?ωτίτ τω· τοταω_[ιι6
__βακπίπω ., οι.: :οδο ττ`πειιπτ »Μπιτ ωταἰου. ·Ε'αττττώι Μ «τω»
πιθται· :Μπα :σκάι/Ετ πίετώίτ Μ.Πιστ αετσωοπ2ιάτψτοκί/. Εκ ομά

Βιιε ἴοτἱεΊἰφιοτ ίορτίιε :ορο ο8.Ιοτιε τω οιΙιοιιι;ιττι Ρ:ιττιιιπι ·άἱιιιι]ίἱο
τιοττι, (μετά ίοιτιοτἰε·τοΙἰοιιο Έιιοοιτι ιιτιπάΠαιιιιω τοροτοιιτιιιτιτ ,

νο οοΙοιι· :ιΙιιιε :ιρρ:ιτοιιτ. ΌΒοά νοτοιιιίτιιιι τιττοιιιοτιτι ιιῖἔτοΤο;ιτ ου
·τιοιιΙειΒοτ:ιτο Μοτο, Η ίοττοοοιιΙττο·οοτιοιάειτιιτ, τοττοιΠοοΧ ΐοττο

' οιΙιοιιιιά ίιιΙρΙιιιτἱε οσιτιιιιιίοοτιιτ :κά Τιιοοο οιιττοιιΙο τειάτοιε ΠΙιιιε ;
Πο οτιιττι & τιμά άιΙιεοτιτοε ΡΒιιτττι:τοοροοοε οιιτουιι Γιαπ ., φα οί
ΐοο :ιιιτ1:ιριάοο οιιΙττο·οοιιοιάιιτιτιιτ ., 'πιο (μιά Ρτειιι:ο ·οιιοΙτωτιε
οοιιττ:ιτιιιιιτ οκ Έοττο . Ιτἱάοιιι οι: ΙΙΒ.1.οορ.:4.. ρε8.510ωεπφο2Ή

ιπτι Βτιή&οφΐ6α:, ΒΠ¦ΒΪΏ_|Ϊ“'ἰθΙ#Α .Καάέκι·τασία ο? ούτε , _βάσυ
τ?οβτταύτα.
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(Στοά. ΑΙἰοιιωιάο ειοοοΠϊοιιο , :ο.]τοιιειιιάο άοοοΠἰοιιο Ρειττιοιά:ι
τιιιιι ροτιειιοιτι ία&ά οοΙοτοττιττιμτειτι , ντάοτιιτττι:ιτΜοίτιιιτι. ΥΜΕ
ὶρίο τοίειτιι ·οιιιτιιτιοτυοταπι (οι: ιιο,οιιοειά ΚΙιοάοίειοο!ιατιιττι οστώ
οιοτιάιιπι πάΙιιΒοπωτ)Τιάροιιτιε ΓιιττιοὶΙΗοὸ εΙΒοΐοοτο;, οιάπιοτο οι
Ποοτ 61ο ίιι!ρ111ιτο.το ειοοοιιίο. .=1:ιιΙιιιιττι οιιτιοοΙοτοπι ιτ8.ροτο Μπο

ιιο Γιάριιιιτιο ρειΙΙοίοοτο, οιτιιιοε ιιὁτιιιιτ ι οι Ξι ΝοοιΙι ιιοίττο αιτιά
πο,

Βε θοἰοτἱἐισφει· @και »ικινιτί: ,
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με 9 φιἱ ειρυἀ Μ:ιεπε Βτἱτειππὶε ΙὶεΒεπι Ιε8υτἰ τπυπετε Έυπ8εοειτυτ,
πυὸἰυὶρτετἰοίῖε-ειυΙαἰε, πωπω ειυτυπι·αυτἰπτεττε:ετυιπ αυτ, αυτ ο
ὶπ τεπἱο.ε άεάυότυπι, ρΙυτἱφυιυἴρὶεπόοΜ άεεεΙΠΠε, τφυὸε! εκ Π
τποπτπτε.εε , ευἱυε 8ΙεΙυε ἱΒἰ ἑπίττυὶτυτ ίοευε, προ: ΓυΙΡΙιυτευε
εοπεΙυυε ρετυα8:ιτυε αυτυτπἰπίεεετατ. Αυτο νΜεΠεετ, αυτ τοίἰε,

ιιόπετεπτ ίυΙρπυτίε ΡιιττΞευΙε, πω; πΞιτἰυἰ εο1οπε ΓυουΕτε.τεπι Ρετ
άυπτ: 5ἱ‹: πιεττποτἰε ευπάοτειπ ἰπἰυἴε:ιτ υουιι εκ επίὶεπεἰε ὸεόυᾶει;

αυτι οΒίευτἰε ετεπἰππ ιπαειιΙἱε εκ ἰΙΙἰυε εοπτειότυ τοεάπτυτ , ντ :κτ
ΙΙΙ:ιε άεΙεπάυε ποπ £πτὶε ίἱτ εκτἰπιυπι Γυρε:Ηείεπι :ιοι·ο.άει·ε . ()οπττει
νετὸ εοΙοτεκπ ι=πυτυπ :ιοίὶτειέτὶε σ.ΙΝφυώυε ραττἰευΙἱε νὶὰετυτ ΐυοιόετε
τυπ1Οεπτε , φτεΙυτε:ι ευπι ίἰτ , ἰπ Κυοπε:ιτπ ε8υίὶἱοπε εοπυεττἰ

τω; τυπι (:ετυίΐο. › ευίυε εειπό.οτ, Η ἰπετυεἰουΙο ἱἔπἰ νειΙἰάἱΙΙἰπιο
εκροπο.τυτ, ιιοἱτἰπ τυοεἀἰπεπι,· 8ι είτ Μἰπἰυπι νυΙ8::.τε οίδείπειτυπι . (1υεπι:ιάιποάυτπ επἰιπ Ιπίεε”τοτεε Οτοευπιίυεευ!ουποΙυίυπι

_7 ἰπ ρτοΗυεπτε ειεφυέὶ τ:ιπεΠυ ρεώουε ἴυΒἰεᾶυπι.ρυΙἴ:ιπτε-ὸυπι εκ
εΙυίἰε ει!υφυΙουε ρυττἰευΙὶε, δε ετοεεο εοΙοτε εΠΠεέτο ίοΙυε τυποι·
τεπι:ιπεειτ, δε 6'πκιωι Μια: νοεοπτ: ἰτει πεφτει νἰ εειΙοτἰε ἱἔπεἰ
θεου. (5ὶΙΙυτἰπἰε ἀἰεἰεοΙΙἰφτ ΒυπἰεΙ ΒιιτΕπιτυε ε:: ΥΞττυυπ πο. 7.
εφη.) δ: ΑυτἰΡἰεπιεπτυπι ίἱεπυτιιιιτιιτ,` ιυπἰττυπτ σ.Που:ιε ρευτἰ
ευΙαε, τ1υειε ίεευπι :ιυοΙο.πτεε ἱ8πἰευΙἰ. τ:ιρΞυπτ , πάεὸ ντ τεΠουτε

ρυττἰευΙε ι·υπείαιπτ. Ατφυέὶ πἱτπἰτυπι ατουεΙυπε ΠπιίΠτετ εΙυἰ νἱ
άεπτυτ Γοτό.εε ίἱυὲ επ Ιἰπεἰε , ίἰυε εκ.Αεοείτἰπὶε τπυρρΙε; :τους επππ
Ιἰκὶυἰεἰπιτπἰίὶί Ευα, σ.άφτο :ιΙἰφιο πιοτυ,πετυπάυπτ τεΙεπΙο. , Η
ΒἱτΙυε νπἰυπτ ρυττὶευΙειε, φυ.εάετπυκπ ίεευπι ιιυεπυπτ , είιτπ εκ
Ππτεο εΧρτἰτπὶτυτ αφτο. . $ἰε εκ ΑτΙειπτε δίπίεο ρο.8.8:. ίπ ν11 Ρω

υἱπεἰ:ὶ Ηυφιο.πε. Ρτσρἐ ΟΙ:Μιυπ παπί: ή? ΟιιπΩαπ8,ειιἰιι:εα9ιια
Μασαίω σπα: αεί!»·υτβίύα: :ΜΜΜ ΦΜ/ττΜΜ6%2α «απασπ
έα υμἰπισ :β α·ίϋίαιη πιιΜ »άι-ο €ιιίιί :πυπἰαεἱ:α:ἰ.τ Μάτι· Μάσα
:ιο·. $εά δ: ὶεπἰευΙΙ Γε ὶπίἰπυειπτεε ἰπ οοτμυε ειΙὶφιοἀ , δε ω.
- ρπυτἰε ποπ πιοπίαυπ εορὶυπι ποίττππεπτεε,ίρὶτὶτυυτπουε πεΧυιπ,
αυτ 58.Πυπι νοΙυτὶΙὶυπι, ὸὶίΐοΙυεπτεε , ρειττἰπι εΧΡεΙΙυιιτ , ραττἰπι

ίεευιπ ταρἰυπτ .
Μουτ. να υεε:ι ευ ευἱοτἱεἰεπεἱείἴἱεεεἱτυ5, ντ ρω Με πειτ
τἰευΙευυτπ τείο υτὶοπε εοτροτει Ιυεεπι επεῇρὶεπεἱο επι αΙἰτετ :ιὸ ίπ
τυεπτἰιυπ οευΙοε τεθεότειπτ, ειΙἰυπιπυε , πε ρτἰυε , εοΙοτεπιτε πιε
ίεπτεπτ .. Πα: εοπιρεττυπι είτ ετΪεᾶοτὶουε Βετπτπ:ιτυτπ, πωπω αεί

υ ἰκπροπεπτιυἰπυε πετὶτἰε,εΐἱἰᾶαε 8επιπιαε ρω πατἰυΞε οπττυξΙεπάο:
επι
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ΠΜει·τατέο ΠεείπιατεττΜ
Ν:ιιπ 5ειΡΡΙιιτιιε Γοεπιιπο., νε νοοεπτ, πι @πε , οιιιαιιιΙά !ιο.Βετ πιει
εοΙοτιε,άεροπετε πω, παμε άιιτιτιειπ ειιιπ Ρει·ΙΡιειιιτειτε εοπ

ιιιπέτειπι :ι.αιιιιτετε εάεο, ντ Αάιιιπαπτειιι πιεπτιετιιτ: Μ οιιοτι πι ι
Ρι·είτε.τε Γε ΡοίΤε εοπτιειιιπτ,ίι οιιατιιοτ ποτειι·ιιιπ @πιο 5ειΡΡΙιιτιιπι ἰπ
ειιιι·ο ΙιτιιιεΕι6το ειετιπεειπτ, ειιιπ ιΙΙιιιπ, οιιειίἰ Αάαιπ:ιπτειιι , ;11ΒιιΠι
ετιιιαιπτ . Α νιτο Με οιΙεπιιΕιπο :ιεεεΡι , ΤοΡιιτἱιιιπ πι ετιιειΒιιΙο
Αιιι·ιετι:ιΙει δεοτ›ε ΡΙεπο, ιιΒιεότο ἰεπε ιποεΙει·:ιτο , :ιό Μουσε ποτ:ιε

άετεπτιιπι , τ.ιπτιειπ εκ πει ίεοπε ετιιτιιιπ, ιιιιι·εο πειτιιιο εοΙοτε Γρο
Ιι:ιτιιιπ ιιιιιεπτιιπι εΙΓε, δε ειιιιιΠ Ατι:ιιπειπτειπ ίΡΙεπτ1ιεΙε τταπίΡειτεπ
τειπ . ΩπτνίτεΙΙιιε ε.ιιτειιι ει: τιιΡε, ΐιιξει ο”›ίειιτὶοιιε εοΙοτιε, όετειιτε.
πι» "Με ειπετιοιιε ( εο.ιιεπειιιιιι τιιπιεπ πε πιιπιο ε:ιΙοτε Γεὶπἀατιιτ)

Ρτιπιιιτπ Ροίτ Βτειιε τειπΡιιε Με ετιιιότει ι·εΡετὶτιιι· Ιειιι ειιιι·εο εοΙοτε
τιπότε , τιιισ.π τορ:ιτιιιτπ ςιπιιΙ:ιτ:ι : Η νετὸ πιο Με ειπετιοιιε πωπω
εΙετιπεε.τιιι· , :ιετιιιιι·ιτ εΙατιτ:ιτειπ ίΡΙεπάοτειιιοιιε ΡεΠιιειάιιιπ . Ωστε
ΑπίεΙιπιιε Βοετίιιε ΠΒ..π. είε 8ειπιπιε σερ. μ. Μπιτ ΑπιετΙινίτιιτπ
Οπεπτει!επι νίτιοιιειτ:ι :ιΙΒιιιτι Ηει·ι,ντ νικ Ρετιτι 8ειτιιπειιιι ειιιπ τι νε
το Αειαπιε.πτε Γεεει·πετε ν:ιΙε:ιπτ : Μ (ματ Ρτοίετίτὸ ειετ:ιεΙετε πεοιιιτ,
πε ι8πε ιιΒίιιιπεπτε ίοτειεε, Με είε, ιεςπιειιΙιε πι” πιο ιποτιι δε ιι8ι
τειτιοπε ΡιιΙΕιπτιοιιε , εοιιειιτιεπτιοιιε , ατιιιιε άετπιιιπε.ΒίττεΙιεπτι

πω, νεΡοτε ποπ :πιώ εοππειε:ιε , Ποστ Ρε.ττιειιΙε ιΡΓεπι 8ειιιιπειιπ
εοιπΡοπεπτεε δε εοπίτιτιιεπτεε . (Σοπττ:ι νετὸ Βιιιππι επιπετι τ:ιιιι
Ηι·πιο δε εοπίτειπτι εοΙοτε (ειπε πιω, ντ, ειάποτε.ιιτε εοόειπ Βοετιο,

πιιΠέ ιεπιε νιο!επτιέ”ι ΡοΠἰτ πιάσει: ν:ιΙιάο ΓείΙιεετ πειειι ΡιιττιειιΙε
οιππεε εοΙΙι8:ιπτιιτ , τιιιεπι ιπειιπ·επτιιιπι ιεπιειιΙοτιιιπ ττπΡετιιε πω
τ.ιέτ:ιτε παρεα. ει ειιιτεπι @κι , ειπε ιπ ε:ιΙεεπι·εκεοοιιιιπτιιτ , ντ
Ιετιιιιτ νιττιιιιιιιεΙιο.2. αρ. Βρε Μέσα· εοπνείαπται· ίπ _/ει·παεεω ,›

ω” εσείωεπειει· , και @βατ αΏό π_0ιιυπέα·ε , /ξ·εί, ειστε ε.ιιφεπείαπ
Με, εθείσπιεποεπίτπάιπερεεωσκεπτε, εκεσέ?'ο άπασα· , εἰεεἱκι· Μ·ά&

μπα ρωιείει·ίτ ίωεπίπατα ιπαεπίεσπισ ; Με ΡετΓιιεόετπιιτ πω. ο πο· _

ειπε εοιΡοτε. ιε>πιειιΙοτιιιπ ιπειιτίἰοπιοιιε ε1ιοιιαεττεΡετειετε Ρωτάω
Βιε, Ποστ Ρο πειετιε ιπιιπιπιιτιο ποπ ίιτ τπ:ιπιίεΠει.
(Σπιτι. 5εεΙ ετιιιιπ ιΡίε ιδπιε πιω ιπΐετεπε ΡαττἰειιΙεεεοτΡοτὶ·, είπε
εοΙοτειπ τπιιτιιτε Ροτείτε Παω: ιπιιΙτει Ηιπε, ειιις.αοιιεο·πιιιποι·ε ιπτ
πατα πιω Β:ιΒεπτ τ:οΙοτειπ , ει: Παπ. : πι οιιοτι ιπ:ιπιτείτιιιτι είτ ίπ

:ι8τοτιιιπ ειπε , ουκ ιΙι°€ι1τ€8 ιιΙοείειιιιτ·, Ροίτ ΡΙιιιιιεπι πιεπτεαΡΡα
τεπτ . Ηιιιιιε τει ειι·Βιιιτιεπτιιιτι Ειπε ΡειΙιπατε·ίιιΡΡεάιτειτ (ΞΙϋιττειάτ πι.
Νοτιε :ιά.Βε3μιπι πι. ε. ειιΡ. ι 8. ΑεειΡε
¦ ,Μπιτ
- , 5:ιΙιε Τ:ιττ:ιτι
οικωΓια.

Βεβο!ού!ια.φει· Ι πο» εειετεεἰ.ι;
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εΐιεητι ί-σ!ιιτἱοηεδι εσεΒιι!ετἰσιιε ιιιηιηε ε!εριιιετ!,ειιειιι:Π νσ!ικ·ή·ε ¦
Με ειΕ.ιιιάε ‹!ε εεετο-ε!εΙΗ!!ετο, νε! ροει!ιε εε 5ριιιτιι νιιιι,ειιεητιιιη

ρω Γο!ιιτισιιε δε!ἱε ίιιίΠειτ3ε'σί!ι·ε!ιε εεετιιιη,Πιιε νιιιι ίριιιτιιιη,!ειιἐο
ι€ηε ἰη Βε!ηεσ,ντ ειιερσιετ:εΗτιιηιι!ε άεηιισ εεετιιιη όεΙΗ!!ετιιτη ιισιιιῖ,
νε Με, 8: εΜΕτε!ιε, εοε!επι ιησάο τειτεεεη‹!σ !εσσιειιι, ε!οηεε εεε

τιιιη εετα!!ετιιι ειιιιόειιι !ερστιε; εποε! Μεινε, νε! ηοηε,ιπισισιτΞσηε
δ: εείει!!ετ!σηε θα : & !ισε Οηἔιτιὶ-εἰε εί!:.ι πιρι·εεηετε . Ηιιὶιιε δε!ιε

δρἰτ!τιι εεετι ιιιιρι·εεεηετι, δε ει: Με εεεἱρε εκ: ετ: ίείειιηεΞειη , Βο
τιιιη Αιιτιτηοηι! ε.!!ιστιιτη νηειειη νηειιι . Μιίεε , & ιηεπιε!Βιι!σ εε!

ιεηειη Πιάτο Ιιειιείεειιτ . .δίψα ίιειαε/αέΐεω , /Ε·ι·έ ἰκΠε›· βε
8ιιίπί: ταύτα» , σύΓιιπέσ [εστω υπιπ·πιεε ; με ε.·ὐἰ εις/είανεί2 , επί!
εοΙοεἱ.τ εἰ::σεἰεἐἰ. Εεεε,ειιεηε!ιιι !!ειιεητι πιεεεε!α &Τετιιειιτί εσιητιιι·

ει ίιιητέεηιευ!! ( Γσττείεε !ιι!ρ!ιιιιεει )ιη!!ετ !εη8ι.ιιηιε τιι!ιείειτ ιηετε
Πε ; ιΒιιιειι!ιε ειισ!εηει!›ιιε ι!ιιιη ιείτιεείε!ε , ε!ιιετειιιη εσ!οτειη ιη
ε!ιιιτ .

Πειιά. ΑρειΠιιηε εκ !ιιιιτιστε Τε ὶηεστρστἰε ρστοε !ηΠιιιιειιτε , δε
εσ!σΤειη ι!!ιιιε τηιιτεητε,ί!ιηι!ιευάιηεπι σώνει!!! , νε εσ!σιἱε ιηιιτε

εισηειη ει: εάιη!ίειε ιεηιεσ!ι·ε ειιρ!ιεεεεε . Ατ!εε δ!ιι!ειιε !ιι ν11ι Ρισ
1ιἰηεἱἐ`ι Κιεηεί! ρεεε». ω, Δε! Οο·ιεπω!εω ·υι·Ιεί: , νιιε!ιειι , μεινω
πω.: ε! είδα: Ϊ4π8Κἰα , ίπ με υιέι·αεί!εωβεεεεω, με !ιοπιίεισπε

-εφΜ[επεε:,εβ πιοποπυιε ; Με: είπε: ρευ·υατίθ Μετὰ /αεαι·ί2επι
εστία ·υα›·ἰε: ιιικίιιστε συ!ο›·ει, σε: φάει” άαΐ0|ά σα!ι/επείεαΜπ , Με

ΡΙαιιία: ίεπεπίπσε:ε:/αεί!θ[ι!εαπε εο!!ιέστε. Η ιτιι!ιιηιι!!επι !ηειιτιε
εάιη!τετισηειιιι, ειιι μια ει: Βιεε!ι!ειιε!εε!ετιιιιι άστηε!Ηεεειιιη , είπε
ει·τσιεπι , Βιειι:ειη ρ!ιιιιιεηι εσηιεό!εσειη; !εριε ειιιιη , ει: ειισ ετε

ε!ιιε ετειιτ, ιτε !ιιιτηιε!ι νερστιε ρετε!ε ιι!εε εκ εετε εσηισ!!ιε!πιτ, νε σ!
ε!ιισ εητε ρ!ιιιιιειη ετιιιιη εσ!στειη ιηι:!ιιειετ, ειιιη ειιιετειιε εΡΡετειεε
[ετεησ εσε!σ. @σε ειιτει:ι ίιιηι!!τει·, ιδηιειι!!ε εσιιιιηι!Ηε,εο!στ εεεε

εεε, Με ειισ!εητι!ιιιε, τεεεε!ετ, !ιεσειιιιιε ιη εκειιιιηε Μιιιιι . Μιηιιιιιι
· α νὶετιιιιἰσ κι”. εερ.9.νε ρισσεειιτ Πηεει·ιιηι, ιη Ϊεττεεἶ !ειιι!ιιε εσ!
!σεειιε!ιιιη ε!!,ε!σηεε εεηε!είεεε; ειιεηε!σ ειιτειη ε νε!ιειιιειιτ! Ξειιίε
εε!στε ἱη "Με εο!οτειη ιιιιιτετιιιη Έπεσε, !ειιι!ηε εε ἱΒιιε ε!! πως)

ιιεηε!ε ; 8ε_ειιεηε!σ ι·είι·ιεετεειιηι εεειιιΒιιετιτ εο!στειη ριι!!ιηιιιιι ,
ρτσειι! ε!ιι!εισ Μὶηιιιιη ηση είίε εάιι!τετεειιιη άερτε!ιεσε!εε. Ρσπὸ ει:

€0τιιπιιΜοηε ρετε!ιιιη ίιι!ρ!ιιιιεετιιιη, ίἰιιε ίε!ιηετιιιη , σε Ρ:ιειιιηε
τιεετιιιη, ειπε εε ειόειιτ!!ιιιε εει!εσιιι!πιε [ερετειιτιιτ, όιιιη ρεηετιειιε
τηεετιιε εοιροειε, θα! 1ιοιιιιιη εο!στεηι ε ιιοιι ιηεειε Μειιι ίιιΕετετ ,
-,
_ ειιειιιι

·39ο .
Ι)Ξβ=τεατέο Πεε.;Μαφ·τί28
Ήιιἔιω ηιιοά έ:: 2ΠσΈ·ιιπι εοςροτιιω εοπ)ρ!εκιοπς πομνποίοι· Φω
8ης·,-Προωπ11τμ1τε, μ› τοιχιιιΠζωειε ΡἔττιειΙΙ;;>ΡιΒιτει;ιρΈιε_Ρετιιιϋεςπη..
π ω, εάο.πι Η ιιιιΠιιε Ετ :πάσι Ηο£ν1άετ€°€ίἱ πι εοπΠοιεοάο Μ::ΒΜο

_.τὶο-·ῖΓειι·το.ἐἱ ἰιικτεῖΒςἔιὐτιαωἱΙἱΒ.:.=ε:ιρ.π ρ.τιιπι ἱΝο1% τιηρωμ0686

: ΩΗΜαὁτ 3 ΑρώΡε'ΟΙεί Τετ:ειτἰ ε:: 5:ι1οπίοΙιιά 8εριιτ1θεετάνπέϊ:ιε
: ·ι1υ:ιτιιὸτ58ε8ρἰτἰτι'ὶε νὶττἰ6Ιἰνκιἐἱαττινιπειπ5αιιτ·εἐὶειπι·ἀΙτοτιιιιι.Ηιιππ
·Βιιττειτὶπι ίιιρτα·ΟΙει.ιιτΡΙ`εττΔτἱἱπΡήἔττ1ιωε:ιρρ.Χ ἑιἱΙΙἰΙΙΜΒἰτἴἱἰετἐἱιιο
πιω Πϊοτιπτι ὸἰιιετίἰε=ἐιιτετΐε τιατιιτι€ρι1ἔοεϋτἱυπι €Βπ1Πἱτὶο επιτι ω.:
ἐΙοτε , & τατιάειτι ειτιἱεαραΧ, ΘΦΜΧαΪΜ α!&@ππιω . ΗιιωΞὁὶταεΞω
Έκτοειτετικευοοοευ:.ί!επεσςιβοτο,=νεΕεπει,ροτωδο,·νώε16ΜΠαπόσαδ

1ϊεεάεεεωΕαΗε;Γιιρει· 9ιιο άεΜΗει τω·νε! Πὺατ€:'$ρὶτὶειιωΐνἰιἰἱ.·Ατ=
·ςιιεἱτα ΜΒ8Με Τιιττετὶ ΜΗ νἱττἱομιά Ήκἰ νπεάει.ε άιι.πε -δοΠτε.ε!»
καπ» @εε . @ιἰε.ε,ιιτεπι Τειτται·ο·οοΙος,εχ ιμιο_ ρετατιιω ε·ΙΕΟΙειιιτιΣ
φΞέΥ1ττΞόΙο , το: τ1ιιο εάιι6ϊυεε0 $ριατιω [δε £εππεπ·έ!εωατηρώ
ΟΙεἰ Τ:ιττ:ιή 2ιτςιιε 5ρΜτι3ε ΥΞττἱοΠ Ιιι&;πι Βὡετωτ‹ωἔιΞΙι;ιινὶΙΙΜ
πΙΒἰίἱῖωιιω.ῖ(ξιἰἀτιἱ ΈίτιιτΒιιωιΠεκ :ιτάςιΜΒιιε ·τετΒοηἱΒἰιε'ἐτ1ιπτ
ΡεπτεεΉιπΞΙοηι156ΡτωΙΜε πω1εεωτ, ηι1οά 5ρΜτιιε νζτι·86ΙΒ | .
>Μεικ. Ι8τιΜτ:ιςυε,7ΓυΙ αὐοι·ἱε ΒιειιΙτατε ,·τετιπτι ςοΙστοε ππιτετε:

ν:1Ι€τ Έ ·ειιττ:εΙὶειτι;ρσ!ῖτὶοπεω ?Ηοωο8επεΞε εοςροιὴἰερπτἱουΙΞετἰΦ
Βιιτ:πόο μια ώιιετίαετιετστωμιττΞτώ;ε.Ματξτοτριιε ›εοκάΜτωεπτοε
ειείταιδο-, τιτςυεϋπττσωπύίσεωο έ ·δςράϋε οσευ!τ:Μπ ΐιιρει·Ε.
εἰειτι ειιοα:επέΙο , :πιτ εΙἱεπἰ<εοιῇΡστὶερπττὶειὶὶαε οόόουά!ο;ειται!πο

εΙεπι εὸησσἐεΡαττὶωΙαε εὶὶεμιετέ αιΒΠτα!1επδῳὲΜϊττὶαπτΒτοέἱἔΙἱἱτω
Με ἰιιΒιιιιαπἀσ: Ιπιτπ:ὸ νη3Ιυείωιππι εοητἱπεὶυΙπιὶιίΓπιοάἱ πιοτιιυπι

·ι:ο:τιΡὶ€Χὶο;ἱτ2 πα ·ὶ8ι1Ξειάσπι ίοΙιωι ώ :αΣττι6τοτο1'Ροτε τκϊτιτέ!εωρετ
τὶειιΙειε εμΙἱςτιειεἔἴεἀ-ίἰττιιϊΙετἰᾶ Γιιειε ὶττὶΙΜἰε ροι·οε Ή1Ποι16τ, ειιιτ ἰΡΙὶιιε
οοτρος)3ΡειττἱειιΙ:ιε άὶΙΐοΙιιατ-8ε αεὶτετ;ΠωιΙΙ·ςιιε εὐἱ€ππετοττ1ττ1ἱἶ£€8τ _

ίαοἴ9(ὶ8ι1ὶ€11Ιοε>9Η ιιοιι:ΐεωρετ,·εεπἑλίεερἰἱιε Επιτιώττετ:Νεςιιε Τε.εΕΕ
ωσσεραεωω , ·νττϋπι 5η ΗΜ ·‹:6Ιοτἰετττι1τετΞοκι‹ένπυεριπ_ρΙατεεεπ

;ειιυιτιε:αέΞωπιοτἰΒιιεΞπτοποιήειτ:ΦοτΙ°νετὸ`ᾶς1Βτ1εἑὶεὶτιιςΓετιιατἔ
απεΙοεϋ, ω$σΙεπτττειτιεἘετἰἰτειτἰσπεΒὶὶῖτΒτΡστεΒ5τι1ἰ°ττἰΒι1επὰπνὶ
άστυ: εο!στΙε·ωιττατΙοϊπ Βοίἐ`ι 8ὶι1ὶεΒ 3 6οςιιιι Ζω” 5Μειιε Μ ΧΠ
Ρτοιιὶπ6ἰαωεπἔταπ€Ρα8. ·τ3·α.»Ιιεεετηἰω ε?Μω %'πα7η ω7°ωω
υπα:ση>πυραυναμε :καθ 2ομν:,νευςδθ Μάι: Μπάκα αΐωπεισάϋ π Ϊῦῖε
8ο! 218 1:ο1ειωτιι Εεεκπν&ιωεπιιεύεοΞετειτ,
Βεβαια
κεΙὶει-Ιιιἐἱιπἴττιοἱὶὶ.
' - Υ - Α ·-εειαιω
' |άσε!ωιι;
› ·ϋ°

(Μιά. νπιιπ1 π.δάο;ι·6τιττΪηρΒτεΪΪεΕΧΡΙἰεειιἐἱΠπι;ςητύἰάὸΙἱ:α ἱΒτιἰε
.Μακ ροτΗιε ςιιἔιπι αΕιιωτσΙστεπΠοάιιτατ·εοτρστὶ,°ἰπηυοἀ (Με νὶ
·
· τα

Πε Π'ο!σεί&υφου· @καπ ωπιιΕπ·.

39Β

τα αεττετ·. Η::επισ.6τεεΝΡεπε ,·ππι:ποτωβ2πίπποΙο @κι Μἰπἱπιπ·νετ+

@τα5 ε: Ι.:ιρἰε Πε·πο.Πε . ς πώο Ιοεο παππΙιδπτὰῇπἱἐζδμοπο νοε:ιτυτ)
πίεοτιπιππε σιιππίἰτ, & ιπαΧὶτπἱ ροπάετφοιποπεεπώπιίπιππο .& Ια
ππΤιππιιε , Η ίρπτἱο=ποτωνπἰιιε ωποοπτιίεττοπιππούτιιω8πι πάπια

ποειτπτ ,_ ν!ίο!ίοί1:·Α1άϊοπεπάπε άοΑΜπαπΙΞΙΕΒΜπ παρ: 9; . ο:ιεϋ 98;

δἱτπἱΙὶτοι7Β€1ὲπ1πἱτ€ε.Ια _οπ·ωοετωπ. Πε .εὶποτειιἶγεΙεειππῇἀιιε. ο ·
(ζετπΙΗνετὸὶπ οπκ:ίο ο.:ν:ιΙὶἀἰΙξἱΤπσιΒπΏεΧμ‹›Ιἱμ ιπςτεἔι· ς:::επιιπμ

τοπιοπεΞπτεπίππι τπΒοεΙὶπαππσππἰτἱτ, άρα Μἰπιπππ·, Κο 3 Η πια ιπ·
@με τεΙἰποιωτιιιμ ὶπ·πὶἔτ:ιπι ίποτΕσ.ιπ ιΙ€€ςπετειτ . Ηο‹:. ντιοιιε εσπ

ήπ8ἱτ ρω νωπἰἐ`ἱρίοτπτπ οοτροτιππ.ϊεπΕεπράι.ποτππππετπτέέ ; ία!
ομτεπειπι:Ρ:ιττω ἱ8ποπΒΙὶιπιαπτιιιτ· , ντ πιονοΙ ιΙΙοεοΙου:ςοπίπτ8ε.τ ,

ομεεπιιπτοκ ὶπτἰππε τοεεΗἱοπε ἰπίπρετἔἰειεπι_οιιοοεπτππ επιπε Εκπο
ω. ὶ8πἱοιιΙἑπἀΦπτπτοποο.ὶΠπὸ ώ; ειπα! τ:πτιοΠτσ.τοπιπ·ι·ιτο.τ
9Δ
Μπιτ Ιπἔοπτεκιιὁιεεεοεπιἱπ8:εἀετεπιπι·:ίχΙϊι:ιπτ 3 ψ οι: : οπο. σκι

τιιππ :εΡοτἰτεοὁὶΠἱὲἰΙεοΙἴετ :.ΠπειιΙπεπ:ιτπταε ροτίρο&αε πιιοςτε οροτατα , εατπιποποΒπττἰοπΙ5.ε ;- ἱάΐοποἀἰπππεπΓιιτπ οΙΤει:3 πε ίπτπιπζ
ΙαΒοτἰὲ.ΩΒχαπἱεἰΞπ-ΙἰπΒπΙΞὲ εοιτΒοτἰΒιιε ῶΙΤοΙποπὸἰε ἰπίιι:ι οτἱπεἰρἰε, .

τἰιτπ πω; βπτε8πι ίππτ.:ιπταε!παιπ @ποπ ρατἰππεπη__ των ουτε· νἰπι
ἰ8πἰὲ αποκτα εοΙοτεκπιππωΙππτ .. Ιπ ππ:ΙΗε Δ, ἱΙππιὸἘ6τὲ; ΪΠ:ΟΙΠΠΙ··
πιω ,_, ἀἰπἰπειτε. οριιε Με: ;; παμε. απο :ιΙἰοιι:ι τε8ιιΙπ Κατω @Με : :
οπιιπιπἱο επἰπι:εΙὶοπ:ι·,. οιιςΙιιτεἱ τοΙοτἱε ίππτ , ορο ὶἔπἱε ἰπ τπΒτππι
ττεπίεππτ= , ντοΟὡτιιἱπ-ΚιιΒ:ὶεετπ·,_ δ: Αιιτὶρἰἔιπεπτιιπι.εκπἱὶππι·
5π 5ειπάω·αεπ:ιπι νεττὶτιιτ ·,. οιιπιτπΒπι θα ; , 5ειπά:ιτειεπει:αιαε:ππ ω-.

τα, 8εΞπποπεΜἱΙΤοΙπτα , πε απ ρἰᾶιιιρε; ορπεπεε:οτπιποάέιτ:ιε ,, πω»
τιιοὶειιπἀππι :,_ ίεά Ξπτεπεθ·Ιπτοπιπ εσΙοτειπτείόττ η πεεεω.πιοπ ε ποπ :.

νπἱποτίἱπι ειεοὶΡὶεπιὶατΓππτ· ,; παω; οτππὶ3. Ιπτω πωπω νὶ ὶ8πἱε=
τπΒείεετεπω δώτοτπτπ ι:οΙοτε:τπ Ιπτειιπι ;ιίΐπτπετεπτ· ,ο Η ζ ἰπο ποιά
άΙΠοΙπππτπιπ Παπ πε εοετεπε .εοΙοτἱΒιιε ώσσπάτιππ Ρτ:ε:ετ:1ματπΣ

ομοεΙ5βάκ.τποώΗαιτο ;ιετποτεοτππι ἔΙοοπΙοτιιπιιτποτιμ . ρτοιιτ-:ιΠ1
οἰτιιιποεπΙὶαετὶπε. ,_ οοἰεόὶα·.εοτροτειπανε! ίΙΙο εοΙοτο ΜΒ πω. οτα
πιιπάοππιε; ,ο Μ @τσιπ ρεπάετ ω: τποτἰοπε ροττε&ίοππ δε εστιατ
Ιἱοπἰε . ( ντ ρο.ιιΙο απτο άΙοοο:ιπιπε) : ΓεοπιιάΕιιπ νο.τΙ2.ε Ἑὶειτἰοποε ταιρ

ΡοΗτίε ,ο ίἱπεετὲ.ἰάτεπὰπκπ·ε& ποπ ροίΪο δι ποοΙε πίίϊ Ϊ τοπιετο ίὶΞιτπἰ
ωππωπιε. τποτπιππ ιτπεπίπτειε ,επ .ὸεΙἱπἱεππὶὲιπυ ΠπειιΙοτπιπν εοΙο
τπιππειτπι·Δω ·.. ΠΜ! 3 ._ ντίππιπιπιπ ,ο 8οποτατἰτπ ποπ ο Ππὲ:Ρι·οΒΑΒἰ

ΙἱτατοπΙΙ`6τοτεΙἱοετ 5 . οποά.ΒΜπώ εοΙοτεε ,ο οπἰΒιιε νΞΓιιε α:ει·αιτπτ,
πεοπίοπάΞ5 Πάστα: ,ο οποτιιτπροτκεᾶἰοπὶε. πωπω ποπ·εΠ:'εππι
ε·
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Πω!εππτώ 0ω”ωαπωϊι

χ

νεΙιεωεπτΓίτη:ιΩΓυ , παμπ α·τΙιετεοτιιω 8ΙοΙπιΙοτυπι €ο11Ι1€τἱΪο
ΡεττιιτΙπιτ:ι ; [αἱ ε:η:ςιππι ειρριι1ίιι (Μια τιιιιἰες τετὶἰοταιἰε ειιιιι
ηιιαόστωίυαυιτειτο τιτιΙΙωπιιτ·σεςιιεΒιΙιτσ. Ω;τεΗιπι ει!Ητωετε ποπ

:ιιίἱπι, Μ: Με ειιιἰάεπι :Μοτο ροπο&ίοπεω ιεςιισ.Ιοτπι εΙΤε ε>1οΒιιΙορ
:ικα οοοιιεπίὶοπἐ, ἰπἐΙΙοειιτεπι ππἐιιοτειιι, ἰπ :ιΠο 81οΒιιΙοε ρεκ
Ρ6τιιά εοπι1οΙιιτΙοπε Μι·ὶ , ἰτιαΒοἱΡκΡττιιΡτἐ; @Πο ετιὶ·ιτι ίοΠάο αι·
ειιπιειιτο ε!ικά ΠοΙΐεωωπτε @Πι Ιιιιιιιίωοάι τοπιιπι-$ειιοπω:ία

:και ΡτσΗταὶΓατιιιε ά, ειιιὰπιάἰιυτιατε . 7

_ |___

σ

μ
'ι$

ΙΦΡχἱΜιυ-ό

-

Σ. Μ:

Π. Ισ: ΤΜ Κουεττε ΙιηιιΞΗα. Οοπετ.υνεπα..

.ζΐτ Ϊ Δ

ιΝοεΧ
Κετιιττι ρττεεἱριιιιτιιττι.
Αεττε ετττιιτ::ι:ετπ οτιοτιτοτίο ει: ιπετειιτιο τι:
πιω. ΓιιΓρεπΐο :Μουτ ειάΗτιιτιπ:. 38. Π"
η

()ειιιι ειτοοτιε ΒτιιίΞΙΞεπΠε Γτιι&πε νι
ετιιιΠτε:) ρτεεὰὶτιιε , 8: Γιιτ:τ:ο τττω.ι.

ειΠιιπο ρΙεπιιε.ριι8. τη. θα :πετυ

==ι=....ι.. ν:τιιιτιοιιε ειιιιι:::ι: . _

3η

Ακωεπ:ιτι οιιοιποάο ρτοιτττιιε διετή: Πιο
Μιττωτ , Η τ.π τιιιι::ιτιοπε πιτιιΙ τι: :το πο

ικξ : πώ πω:: τ:οττιρΙε
ΡΙΝτι.τττι.9ο. Νοτι Με

:ιιττιτιιττιίτιιι
:άε ἴιιΒὶεἑΙο π.

ΐιιοτεδ:πτιι, Ιἱεε: :ο ντιο εοτροτε τπ :ι!ιιιτ:Ι
π... εοτριιΓειιΙοτιιπι :ττιπΠπτετε:ιοε:τωπ
τ.ιιΧ::ι ΑττΙ:ο:εΙειπ.1.ρ..8: Γε:τ.νετιι εεε:
άεπ:τιιιπ πο:το εοπετΙτα:ιιτ ειιιτι εοτριι
ΐειιΙιε ΐιτοί:τιτι:ι:ι!ιοιιε; 8: οπο: ει: ΠΜ Πτι:

:ιεετάεπ:τττ τπε:τιρτι.ΥΠαι πωπω ΠτποΙτετε
ποπ :τττΠιιιετττπ:τω :μια νετο.ΡτιγΠεει, δ:

ιπτεττττιττει,εκρ1τοππτ 1.8- 8: Γη. Ετιάειτι

Ρι18τιειπ:11τ . β: εεττ: εοπιιι:ιτει:ε Φωτ..
τσουπ νεΙ Ιειιτ, ν: οτππταειΙτει. εοπίτι:τιτο,.
:μια :το :Μιά εκρετιιπεπ:ιιιιι ί:ρε&επτ ,.

Βιι:ιπτιιπαπ:ιιτ . 2: ει: :ιείτζει ((€τειιιτ:ει:ε , δέ

τε ιοπε ποπ οτι ο επ πω· :τ τ”. π
53.ΑΙτ:ι ετιπ:Ιεπι πατε Οτειιιι:τι:επι Γιιιιτ·Ιε
τε "τι :ιτειιιπεπτει; δε ειτρε:ιτπεπ:τι ειΠ”ε
τιιττ:τιτ.8ε τείεΙΙιιτι:ιιτ.μ.8: Γη. ΛΗΪεττιιτ·

τι:ιτι:ετ ρτοετι . _δ£ τεΐεμιτιιτ εττρετιτπεπ
ειιιιι ιπετειιτη 5τρτιοττειπ ετιιι`τιΙιίι ετιιτιιιτι
ντ:ττηιιε ειτττετιιι:τι:ε παιπ:: :ι τω. :τὰ το.
Ε: άειιι τιετιεθττιιιι::τε-εοτποτιτπεπτ , δ:

ειτ:τιιτιεπε Ηειιιιιπτιιιι ειΓεεττάεπτετπ ιιπριι
8πιτ:ιιτ :το πιιιιιε πω.. , :μια ποπ είΐε:
Οοπτετι-, π.: πετε·ρτειιτεπτε ειτ:τιιτιετε
τω. ;ο. 8: κι. δ: Πτι. :τετ ποπ τεττεΓ:&ιιε

τττ:τοπε ειτροπτ:τττ,οιιτιπάο πετ ιπ:ετάεπε,

Εππιο:ιοΓοΙτι:επτειιιοτ ι ττττεΐτι&πενεττ%

νεΙ ει: τιποτε: ιπί:τ:τιτο ιπεΙϊε,8τ :ιεετάετε

Ιειιιοτ ΒογΙε;ι πι τιιτιεπιπτι πρ ετιι·ιτ.258..

αστρο" τπιιτ:ο,δε πΒιιπάειτε, 8εροΠε Πττε
τπ:ετι:ιι ίιιΒιεό:τ :ι:ιεΠε άτοεπάει ΗΜ. 144·
8: Επι. δ: 1ς6. τω. ειφΙιετι::ιτ Ρω.ε,
οιιοπιο:ιο ντε. ,_ δ: ΐπειιΙ::ιε επιειω.ιι Η:

τιττβωτ, τι:: νεΠε:ιιιι ιπΗτιττττττ Μπιτ , α:
:Η ετπάτ:.ο.62-δι ΙΕ .επάειιι ντι!τά:ιτι::τ:τ

ετεετάεπ:τι!ιε, δ: ΙΙει:πεπάττ Π: πω. εοτ
. του Γειι!τε,:τιιι: πετάω π: . η . Αετ:τοεπ:ιε

δ: :εφ Κεττ·εΓετ&ιιε παιπιιιετιιι πει :. 8: εκ
τΕτιοπε , Μπι τα:: ετττοοτιεε πω. ειτ
:ιπετιι: , ηπὲτπ εοϊόειτιειτ:τπτωτι: ποπ τει
τεΓετέτιιε τι: κά: τ:ΙιιιιΓο ευ: Πιττ”οοιιπάο ..

Στο ποπο ετι:ιιιι ιιιιττὰΑττίἔο:εΙειιι. ι η.
ε .

Μ”. Ττιπτιεπάει ει: εεττ, γ: ΜΡ, ττἰεεΙτι..

Δεεειιδο.8: ειτεἰτιτ:ἰο ΗστπιπΩ οιιτιπάοπετιπ

ΓεεπεΙο .ιτπω......~,_ οιιοτπ εοπτι:τι τη..

έτι ιπε:ιτείεεπ:ιπιιεθει: . νε!.ποπ ΗΜ. 218
δέ απ.
Αεε:ιιιπ Με: τεΓττ8ετε:,:ιπ·επιτόιε Π: :ιππο
πτεττιπάιιιπ. τω. Νω..τι Γτιετάτιτπ, πετ:
ρτορ:ετ πω: Ιττπετπ ειτ:ιπΕπι: ; τω :μια
:ερττιπι: Ι8πτειιΙοε ετιττπρεπ:ε5. 228- 88

Μ!. @οτιιο:Ιο τείτιδετε:. Ηιτά. Κ:ι:τοπε
ίτιιτπιιτ:ιετιιιε εἰ Οιιιοπ:ιειο , δ: :ΗΜΜ
:ιιιιτ ιπιππε εΠ :ιετε,.Ιιεε: φαει: ρεπε:τε:.
τι6-Βε ΐεφ8ε πι.

Μιτιοτιιιπ ότιιετττ::ιε.εκτΙιτιετΠ:πε Γ:ιΙιτ.ιπι η.
Λεἰιτ ἱπ ΐτιι&τοιτε.ἰτιτιιιπ:ιιττε,νεΙ-τη Ιιοιιοτά

Ηιπε Γε ε:ιτιπι εοπ:::ιτιεπάι , Ππτιπτε τοτε

τω, διΓιι8ττιππιειιΙοε. άθειιτπιτιιπ ειτ
ηπευττ. 266. Λεττε νιεειιιίὶτεοεοτι2τε:
ε:ιτιιιι.τ:τιπι ΒογΙιττεειτρεττιπεπ:τε . 269.
Κιιτείτι&ιτε Γε εοπ:τιττιεττε , δ:Η:ιιτιιιιοτπ
π::τ:ιτιεπε πιτιεἰε τ:οπίζτιτειιιιε τετΙάι: Μπ
:ιΙΙ:ιε.τπ :το :ατο ειτειιίῖἑιε οιιιιΜιε, δ: ΠΠ
εε,8: ιππιοτεε ιπ Η:τιπτιτττε ργτττιτπ ριιΙιιε
τειπ :ιεεεπάτ:,. οιιιτπι τπ ειρετ:ο ποτε , δ;

Ητιδτιιιιτι:ειπ ΐιιιιιτιιιι παπι: νπάιιΙιττε ..
268.
Απ:ιπει8 Γτιι&τιε ΒττιίΠιεπίτε τιιἰι·ὲ ίΞιΙιΒιισ

:ιΒιιπτιππ:., δ: τετιιτιι τ:οττοτ!επε . 3μ.
Απιπτειπ:ιπτιτ ετπιτπ.οοτροτ:τ,ν: οτιιπιιτπιτ:τ..

:πιο ν:::ι.ίτ:ι:ε εοεεεΓεεπ:ιΒιιε ρτοιιεπι:

ει: απο ριιιτιιιιιι τετιιτπ εοπιρΙειττοπο

ει: @ι!ιοι.τεάοιιιτποπ:τοπε , πετ: τ:οετει:τε.

εοιπροπττπ:πτ.ρω
·
Απιτπ:ιΙει.ττετριπτα ..τι....ττττω τεεεπτ'επτιιι~
τ ττο..:ιά τη.

2:48; 3 τοπικάττιετΠε:οιπεπ-Γτι|ιοιιε.πεο
τεοετττιιπ Δτωπτωτ.. 5ηρ.
Δι......φτοτ.τωο ίΒΙττιιιε επιιτ:τιιετειι:ιρι· Απιτρεττπ:ιΠε π: :ιετ:τι:τοπε· ιβιττττιιι·τητ
ιππ.ττωτ ἐππ.ιετι1ιε ριιτεε:πτ..$τ3.

ιετιεοτιιιιι στά ιπτεττοτπ τεεεάεπ:ιπιπ ,,
Ο:
τιιιτπ

Μ.ει πυκνή Ρ,'ά!'ΙΜΜ:
επι αιΒιειε σΒΒάτιιιιιι·.η;.8ε ιη. εε
((40

,

Αςι1:ινΕ ιιιιιιιειιιιώιιεε εμ ει” ειιιιιΙ πι:
ι;οιιιρει·ειιοθι2- ει! 8. ΟιιοιιιοεΙο ει· ο
ικω ν:ιΙιάιοι·ειιι ιαΜ:ιι. ω; Ωιικάειτι
εφε ,. νει Γριπο εάΓροι·Γε αι:ι:επάιιιιιιιι·

8εΙε άιΓι:ειΙειιιο, διιι66τειιε, ει: ιι·ι·ιιιιιιε
δριιιιιΒιιε , 8: ρειιισιιΙιεΓιιΙριιιιι·ειε. 7.13
8ι:Η.-ι;- εά2Ι8- _

Μπα Γοι·ιεε απ· 5τνιμειι @Με 3ο φ. ΜειεΙΙε
ειοεΙιιιιι , άιιη:εΙςειπ τεάιΒιιιιτ . Μι!»
(ῖοτροι·ε εΓίὶεεοιιὶει8ιιε Γο!ιιιιιιι , ω"
εεΙαιι=ι ιειιι·ιιιιιι.3ο7. Εει·ιιιτι οοιιϊε&ιο,
8: νιε ι:οι·ι·ο μια - μι. Με: νιει:οι·ι·οΠιιε
«πιω ὁ Μου” πει: τειιιιστι εεςι1έ οιιιι·ιεε·
Γιιιιι εΠἰοεσοε, δ: οοι·τοΠιιει ει·.·ιοιιιι , νει

ρειι:εε ιιιιιίνειιειιιειιΜιε ε ιιειιοικ ιτε
Ιοι·ειιιιεάάειισ:α μο- & εφ ΕιιιΓά:ιτι
πιει:Γιιπε.Ριιειιπιειιοε. 5ο- δ: α”. αραι
ιικ·ιιιιιιηιικε ίΐιιιιιπιπιι· ειπε ι·ετεΓεθ:ιο
που :ιετιε άι: ι:ειιιιεΙιε , δ: Γει:ιΒιιτ ιι»
εΙειιΙἱε. , δ: πιειοιι6ιιω:οΙειιιιω:ιιιιιι&ιε
ρι·8Ε ιιιιι·ιοιιΒιι8-2 ;6.εκρετιιπειιιιιιιι πειτ
ίε&οιΜάτιπ ει· ειιι|ιπ :ιδιτ:ιτιοιιειιι· εο
ιε Γιιιιιριιιιιι ει:εΙειιοτιεκιιπ&ιοικ, δε
νετιιε Η:ιιτιιιι2 ρτιιιιὸ Γε ι:οιιιι·εικιιτισ ,

πιω αιωνα Γϊι&ει:,ει: άι:ιιιήιιι ω :ιρισειιι
εΙΕνοιιιιιι ιει.·σάεπιισι &τκριι·ειιιιε·Γνω
ρι:οιπειιΒιιε-262-Ωει·οο!ιιιη:ετιι:ει· ιΒιι·Ιι:ιιι
ι:ει:εάειιιε Γεω” Μ· Γιιιιιιπιτετετιι 617
ι:Ι·ιιιιι ΗειιιιιιιιΙε ειιιιιιθαιε ; ΓΗ Ιοιι8ιιιε
εεειι·άοιιε,ιιιι:ιιιι Γει:ιτε ιιιειοι·εεα 58- εκρα

Μι. μι.. Α μεΐοι·τιε Γερει·ε:ιοτιιε, νει
βοειε ειιι·ι.ιιιι ιε!ιιειιε ιιιιεόΙο ει·εοιπο ,
νε! ει·μικιιιιι ιιιιεόιο.ειιι·οε Μάο Ε·ιιε

ι·ιιικιιιιιπι ιβιάι:ιιι Γιιιιιριιιιιι ι!ειΒιιε ει:
5ιιιιιε ι·ε ργι·ιο οικω Γο,βε Η2ιιιιιιε εΓτι:ιι
ειιτει:τιε

ρ6Γϊ εει·ιε ιι·ιεοπτειιι πετά:

οοιιΠοιεπόπ νει·ιιιιιοάιι Με!. 8: Γοφδι.

&ιοικιιι -

:Ιω ειφει·ιιιιειιιιιιιι Ριιιιιι Μ·

326 Λεω: Γοπιε ΓεΙοε ιιιειεΙΙεάιΓΓοΙιιειι
τ:: εοτιιπι Γειεε.ΓΗ:ι νιιιιιιιι.3εμιιιε ΓεΙεε.
εειιειι ιιιετε!Ιειετιιιιιτ .33ε..
_
Αφιεεωει·ςιιι·ιεΙιε εάεπιει·ικιιι Ιειιειιιιε.τε
πιο, δ; νιτιιιεςιμ

Αιιιιε_ΓειΓε ι·ειιιιιιι ΗΙε , 8ι_Ιιιιιεε εάιιι·ειιε.
312· διΓειμ

Αι·επει Ιιπο ειιιιιιοι· .. 28 7- ΡτπΓι:ιιιιιιει·ετιει

άι:ιιι εΓσειιάειιιιεεπτε εετειιι ΠιιιρΙιι:ιτει·
ιετεΓεθυιπ, «αι ιιιι:εΙυιΠΕη ιιοιιεΓι:οιε
@Με νοτὸ ροίἱ ΠιΒΓα:ιιτειιι οι. ειιιΙιε τει
τοΓ:ιέΕιοιιετιια 8€ δεί-εφ Με” εξω" α»

ιιιει:ιιιιιε Κει·ε είιιοεά ιι·α!ι·:ι:ιεε ιι·ιιΙΙιεε.
ιιιειιιε Γρειιιιιιι οροιιρειιιιιιιτι , 9μετιι
επιεε. 239.. ιιιειω νιοΙετιιιπ εστι ιιιεει
ιιει·εΓεό!ιοιιοιΠει:εια 466 & 26ο. ωφετι>

ιιιει·ίε, Βάζει·- Με. (Πιτ ειρι·ιειιιειιιε Πε·

ιιιειιιιιιιι "Για ιη εεάι:ιτι .ιιιει:Βιιιε ει»

πιιιιιὶεερτε-ιπ πάιιιιιιΠι·ιι&ιιι·ε , νι. οιιιιι.
::ειι:ε πιιΓαετιιι·· Με!. απ· εεάειτι.ριεε

€οιι:ιτι1 , ςιιο :ιετ€ειιι οιι·σιιτιιρΙοιιιε απο

ρειιΓα , ΜΜΜ.. , ιιιικάιΓιιιπτριιιιιιιν

ε!ιο ΓείσιιΙο εά εΒιοε Γσ;ι:ιιιιάεπάοε. απ»

Γι:ειιε τε οοιιιι·εΙ·ιιι ε 262. ει: οι·ιπιειιιιιπι·

όιιοει.ε.οο-.

ιβιάειιι Γιιιιιριιιιιι είε εα:ειι ιε ι:ει·Βοι·ιι

Ατιιιιιιιειιιι εάιΠι·ιΒιιιιιιο ει!. ΩοΙΙειΉιιιιιιι.

Με ροΠιι·ιε ιιιιι·ιιιιε ειιτιιι&ιε , δεικτιιιιι,.

ιιι5ι·ιιιιιεερειει ιιιΟρεσι , ει: ι!ιεριιιιιιι

ροΠιμιειιι ιιπΙε Γιιιπ εκιιεέΓι , ει:οοιιΠε,.
ρταΓοι·ιιιιιρει· οιτι:ιειιιι·οτειιοικιιι -. Με..
8ιΓειι.. ιιάειιι ιιιιεεω ιι·ιι:ΙιιΗΠιιε ι:κιιειι

ι:οι·ιίιιτιπιοικ - 3 77.
·
ΛΓΙιοιιεε , Γευ 5ιεΙΙει·ιιιε Ιεριε διιι·ιιι απο·
πιοιιεευιι· -.2 ; ι
Δω ει? ει·8οιπο ΓἶΡετειιὰἰ ι·ει:ιο ορο Γαβ
ΡΙιιιι·ιε.. 327. δ: 6 ιΑΠΠΠΠ ιιιιι:οπΓιιτιιι
αει·ιιιΒιι5, νοΙε!:Γοι: ω, νεΙ:ι!ιε τειιοιιι:
ιι: ριιΙιιοι·ειπ νει·ιι ,. & ιι:ει·ιιιιι.Γιιο Π:ετιιι·

καει νει·ιιιιι Πι. 329..
Μι·ιιιιι Γιιιιιιιπειιε ιιοιιιοάο ρειετιιι· , νε!:
ΗιΙιιιιιιειιάιροιε ειοΓρσΙιειυι·.μ6.ειιιε·.
ΓιιΙιιιιικε ροεείὶειιε .ΏειιΓε ι:οιιΠάαειιιτ

ΓΗοπε,8ει·ει·εΓεδΗοπο :ιοι·ιε ροΓι ιχι.ιετιιιοτ

ιιιιιιιιτε, ά τει·άιιιε , ιιιιειιι κι πιο ι·ει·ι:Γει
διο Γιιιιτ ωιιιιιιΉ. Με. ε:ιρει·ιιιιοπιιτιιι ιΒι
:Κιμ Γιιιιιριιιτιι άν: Μπιτ ιΒιιιειτιο εει:ειιΓο. ,

ει" Γι:ιιΠιιι άιιιτι ει:: μι· ειπΠειιι εκιιειιι·ι
που· είιτκι:ιπ&ιιε, ιιισκεάιιιιΠο ειπε τε
ιιἰιιιι,ιιὶιιι "Με το σιτε εκΗειιΠιοικ ρε:

πω” ιιιιοτήια66ε

Γη Ιάειιι ταπεινα:

ε" νεΓειιιιιιοι·ι , νΒι ἰΠἱεὸ Ιειιἱε Γιιιιιει·ι

ΗειπεΓ6ειιε Γιιθ`σσετιιε ση ιη σε ροΠ πω

ε; 3.7-εά μια.

τει ρι·οοιιι·ειιιιιι εει·ιε εκιιειιΠιοι1εω ενετ
ιο νεΓε; δ: πιο τείΠιιιιο τοπικ:: , ες ιτε
Β»

ι·ιιιιι ι:ΙειιΓιιε ΓειίΙε ι:κΗειιίβοιιο ρει·ιιι ι
ε.ΒΑιιιιι Γεπτειιιιε σε Αηιιει·ιιιι·ι ιιιιιΙιἱ#
τι1άιΠΦ : ζώων: εεε εΒΓιιιπεπιε . ε.
ΒοἔΙε Κοϋετιι οϋΓετιιετιο εε Μετοιιιιῇ ἱιι

267. εκρει·ιιηειιιιιιιι Γ6ιιιιιΙΙει·ιιιιι πι ςε

ι!ειιι ιιιει:Βιιπε ι:κι:ιιίϊειι·ιιιιι ρειι:ιιίΐο πι?
ιτει:ειιι μι· ι:ΙιεΙΥΒειιιιιιιι:ε , 8ι`ργιιι

ίιιιΙε ΓιιΓρειι!ι Μιοιι , δ: ιιιιτιοι·ι ειιιιιι

ριιιιιι:τιωτι ΓΗιιιιτιεε ιτιειοι·ες , ςιιειιι ιτε

απ. 47· ειιιΓειειιιεκρειιιιιι:ιιιιιιτι οιι·ι:ε

@στο ειτε παώ, δ£Ϊι1ιΙιι·Πειιιπι:ι€:ι·

ιιικ'Ιε

Με· κα»!μ·Δεεεεεεεω :
ειιι&ε νιιί!ιι!ειιιιε . 268. ειφετιιιιειιιεε
Κο!ιεποΒον!εε!!ετερνο !!ιε !ινροι!ιε!ι
εκρ!ιεειιε!ε, οριεοτιιιιιε , σπιτι που Με
ειιι!ειετ εμε! ειιιιι Με! , ε°ι!`ετιτιιτιιτ [Με
εοιιει·εω !!ε!ι!!ιειιι!ε.ε με: Γεη.Ομιιιιιε

εκρ!ιεειιτιιτ;ρει· νιιιι εετιε ε!ε!!ιεειιι Γε
Φοικτε!ιεέιάι,νε! εκρ!ιεειιε!ι,νιιε!ε!ειιεπι
ιιι νεΓε ε! Με νε! ρα Γυποεειιοιιειιι, νε!
για εεττεθιοιιειιι εικτιιιεεε:. 269

Βιιιειιε ειιι·-άιΠιειι!τει·ετάεεε 194.
Ό
.

ευ

ΟΛ!ε!”εε!ιο °εοι·ρσι·ιιιιι ·εερ!!εειε με:
ι8ιιιειι!οε`ιιιιιιιι!ἱὸε Με εεπιιιιεει
- εοτριιίευ!οτιιιιι εςιτροτε εσιιιροιιειιτ
τιιιιιι.ιι6.8ε ίεε.!εεεειιιίιετι ·, οι ειΒιιι

Ρετιιικ.ιιιιε εοιιιρι·οιιειιιιΗ.ιε , Μη “με

εεπε!ιιιιιε!Τερει !ιειιε 5ριιιτιιιιιιι ιιεο- τιιιιι ε8ιτειιοτιειιι ετιειιι "Με Α!! τε
!ειιι ε! ι ΜΜΜ! ι:.ι.()ε!οτιε εεωεσειω ε!ἔ

Γεε!υε, ἀιιιιι ε!ιηιιε-!ιςιιεΐεειτ ,δι ε!ιε σὺ·
άστε: εεε!ειιι ι·ειιοπιε- με: ιδιιιειι!οι·ιιιιι
ε8ιτειιοπεπι-ίιει:ιο!!ειιάιιιιιιιτ ε πι· ει!

πρ. Πι ειιοΓειι!ιι εε!οιιιιικε νυ!ε,ετιιιιι
άιδιιιιιι,6ε ευεπιειιι ·!ιοιιιο8ειιεε σουμε

8ες,εε·ιιεεει·οεειιεε άιΓετεεεωειιιιι ε!ιο
2.ιιετιειιι ιιιιπε Ατι!!:οτε!επι ρτεεειριιιιιιι
· ε!ιι!!τιιιιιετιιιιιιι εοιιιροπετιάι ιιιικτε .
ηιά ίεςΏε!οτιε, 8ι ΡιΞεοτιε Ρι18τιε, εε
- Τειιιρει·ειεειιτιιιιι
- - -ιπΐριτιιιΒιιε
. !Βιιειε, δ:

Ριιειειεξειιιιιιιιὸιιιιρε!!ειιιι!ιιιε,-8ε σοπ
ίιιιιιεειιτι!ειιε ριοροιιιτι1τ,άεΧρετιπιεΠ·
- Με εοιιίιτιειετιιτε η!! ει! Με

· εε!οτειει !ιιεε!ειιτι·ειπε8ιε , (εεε ριιτι (Με εί!ειιιιε Γεκοιιιιιι.ε86-& εειτιετε να!
! οβί!ιτιιειιε!ιεετειιιιιιπ πε ίειιιιεωτιειιιε.
επι ε!ιειειι·ιι τει·ιιιιιει!!”ει·τ ε!!ιεεει:ετε
ε; 5._ β: Με. Ωε!εΐε&ιο ιιιιιτι.ιεεοτροτιε

·ο!ι 5ε!ιε εοριειιι,ςιια πιεί! Γειιιε-3οε-Ωε!

!”τιειάι ! εεωετεειιο εε!ιιιι επρ!ιεειιιτ
με: Γρει·ιιιιειειιεοε , επι ιο Γτιειάοε ει.
ειιτιιιιιτ,νι εριιιιιιοιιεειιτ,8ε ει8ιεοε,‹ω

- ειιιετιο εε !ειιε ςιιιοτιιιιι ριορι·ιε ί·ιετ.28ω
· δ: μη. 8: Τες. £.ε!ι: ει:: ε!ιε ιιιιτιοτ ; νε!
εετποτ- μη. Ωε!ειιιεειο :πιω εοιιιιιιοε!ι

@κι νιε!ε!!ιεε Γε. εοιι!!τιιιδιιιι: ιετιεοε

εειιΓε ει: ειτε Η: ιιιιεειιτε , & επειεεετιιι·.

ει·ι=ιριιιιιι, εε! Β: άι!!”ιιειειιε ι3 ;.

3ο;ε Ειπε εσιι!ιειειιε!εε ειπε ιιιιιετίε εοι·.
ροι·ε·ι:!ιιιετίε ι·ειιο. Με. δ: Με ειιοιιιοε!ρ
-ε!ι!!!ετετ ε ιιιετε!!οι·ιιιιι Ο:ιειιιειιιετιοιιε .

(.-)ε!!ε!εςιιε ι·εκιοτιε ε!ι‹μιειι‹!ο σε ιιιιιαιο
· που 5ριιιιιιιιιίτιειάοτυιιι , δι ι!εριι!!ιο
που !ιιιιιιοκιε εε!!!ι·ιτι,·;ειιε. 17ο. & Τα!.

(ἱε!ιι!ε νιι·τιπε ιη εε!εΓεειειιι!ι ιιιο‹!ο που
· ει!!!ειυπτε εε!ι‹!ι: Με , & ερπιιιι νειιιιιι
- ε!ιΓετιιιιετι εθ`ειιιιι·, 8: ειφει·ιιιιειιιι: εστι
Ει·ιιιετιι-Μ4.78ε ?ίεφ 8: 1 ει!. Ρ!ιιι·ε εοιιιιιι
8επετε εΠετυιιτιιιτα Ψ. 5ο!ε ερρ!ιεεειοιιε
εοπετιιε εκειτειιε ιιιε εοιι!!!ε:!ιιοιιε
ιΒιιιευ!!ε εδω εε!είεειιιιιτ.ηε.Φοιιιοάο
μι· :ιεειἀειιε τεΐκιδετειιενε! Γε Το!ιε , νε!

ετιειιι ε!ιειιιι!:ιιιε ΐι·ιειάιε ΐριιιιι!ιιιε ιιιι
"ειπε ε! 16ο.εε! :ση-δε 16·ιεε Μ!. @ιο

3ο6?Ωιιειιά·ο Ρετ εεπι εοτροι·ε Γρο!ιειιτιιτ

ΐριιιιι!ειι5,· ει!εο.8εΐε!ε νο!ειι!ι, νε!ι!!ε
τετιι·ιεειιω!ειά. !ετιε ρεπετιειεΙιρει· εφ”
ΐοττεε!ιε , δεεοιιιιειιιτειιιιι ιιιεει!!ει·ια
Ω!ιϊωιεο. ω? ειφετιιιιειιτιιιιι εε ροιιι!ε
ωωιειε ειιΒιιιειιτο,εο ςιιὸά τεειοιιε δε
ω ερρτε!ιεπάετ ε!ιεε ρετιιειι!εε.29 ς. ειι18
εφε είε Τε: εε!οι· οιιιιιι· ει: !ετιιευ!ιε , ό:

ρει·ιιιιιιε Γιι!ρ!ιιιι·ειε ε!ι!Το!ιιτο ρετ εευειιι
Με, ευο-εοιιί!ι·ιιιεε!εειιιιιι·, επιιιιρειιτι
Με ; δ: τε!ιςυε ει! εειιι Γρεθειιιιε Ειπε

ιιιοι!ο ειπε €ιεειειε :επι τειιττιι· , νε!
εκρ!ιεειιτιιι·:! η-ι εε! τ”
ετιειιι ειπε ε!ιιε “Με ιιιετ!”ει πιειιιι·εε (:επιρ!ιοτε «ειπε ιιι εοιιιρο!ιτιοπε Τπάε
ιΠιιΝΜΠΕΠτ ; νι εοιι!!ε: ειιρετιπιειιτιει
των νειιτο ιιιεκτιιιΒιιι!ει!ιιιιιι,εεε!ειιτι!πιε
169. 8: Μι. ΑΙΜ εε!εΓεειι.ιιιιιιιιιιιιΠιε - ετιειιιιιιι!ιιιΒιιε εεε εο!!ιιεετε ειιιε ία!.
ιιιιιιειι!ιε :ιι-σιτε , νε! εε!οι·ε ειιιιιιε!ιε ερ
ρ!ει·ιε. η»

ρ!ιεειιε, νε! ειιιιι ε!!ειιτ Γοριιι , εκει:ετιε, Ωειιορι 2Εενρτιοι·ιιιιι εειοει80. ε.
ηικιε! ιε!ιιτι!ιιιε ειιρετιπιειιτιε ριεΓεττιιιι
ετϋοιιιιιιι ε!ιιρ!ει: 8ειιιιε.εει. εοτιιιιι εκει
εκρπετιοπιιιιι οι!οι·ιΓετει·ιιιη !ιιεε!ετιιτ ε!

τε:ιοιιεε ιιοκιειε, νε! Γε!ιι!›τεε Με!. 8: ΓΕ'(Ιν

κε. ει! ις6.

νιιε!ε οτιετιιτ ιιιιτε εοιιιιιι !ιτπιιεεε Μαι·
ιι1εριιττεάιιιειιι. εδώ. δεί-ες. Ρτο εοτιιιιι

(:ε!οι· ειιτεει·ιε,«3ε @Με ρι·ρριιιιε. η: Αιι Π:
ΩϋΩ!Ϊϊ8$› δ: ιιι εεε Γ εειε ηιιε!ιτετιε κά!.

άιιιει·ίιεετε-Πειιιιιιε ει: Με εκει:εεε πιε

δι Γεε.()ε!οι· ε!! Γιι!› ειι:ιε,& Πιιιιι! εεει
ι!ειιε πω! ιρίιιπι Αι·ι!!οτε!ειιι.ι 17.& Για!.

τε!!ιε Με ε!υτι:ιειιι , ευ: -Γεεει!πετειιι
ςοιιηηηηιςεμ 238. Ιιι ο!!ειετιιτε ε!ειιίε
επ εεεεηι!εΠωι·, & ιειιεΓεειιι, πες πειιιετι
εοπΓιιιιιειιιιιω Με ΩΨΦὲΐᾶΠΟΠ€ε δ:
επι· ιιι νεΓε ε!" 9:& εετε τετε!”εθο › Μ!!
ειι!ιι&ιοιιειιι ιΒιιιειι!οιιιιιι ; Επι: Γυ!ΐοεε
Οε ε
:ιοιιετιι

00Μ!ΜΕιΠ !ειιιειι!ιε ειιιιι εοπιπιοτιοιιε,
β; ε8ι:ειις›πε ; νιιιιε τετιοιιε ειιειιι ιιιοτιιε

ιιιτει Αεσιε!ειιιιε ιεεειιΓετιιτι πρ. εκρο

ιιιιιιωτ :μια π! ειιιιι Γρεό!ειιτ ρ!ιιι:ι!πιε εκ

?Μπιτ τοπια ρ·εοφωιι·τω .
ποπεπι νετὸ ι!:!ι!επι πιο ποπ τοι·εΓοιό!ο;
ιπ ποτε τιπτεπι !ιοετο ΓεπΠιπ ειιτιπ.·οποπ
τπτ ροκ ειιριτοποπειπ,ιπειριεπόο ε! πατε!
οπεοιτττειπιε. 26 · δ: Ιος.
Ώειτοιιιοειτπιιι πιο ιοπιππ τειποο!ιο ο Γε!!

!:1115 ρετεπτ!οι. 3 18
οποία: οι:τιπιποοεο ποπο ποπ πιί!ιο!επτετ ιπ

.. 378.1τ!επι οοτρπε ἰπεοετιιππ νε! εοπιππ .

ππτπιπ ά!ποτίοε !ιει!:σει οο!οτε8,πππι "Με

πι:: τοπιροτειιιιτ. 377. οι τω. !ρίει οοτροι·ιε
πίρετιαιτε , νε! !ει:πιτ:ιτε οο!οτεε ν:ιτιππ.

τπτ . 38ο. Οιεπππιπτ οιιιπιππιι8πιοπ!ο
ι·πιπ, πεε ίο!ιπε Γπ!ρ!ιπτισ ; ία! επ.ειιπ Β.

1ιππι ιποπι.ιοΜ.οποπ ειιρετιπιοποιο εσπ
Βιιικιιππ βιο: 285-νειτπιτι απ... οι: ιππ

ρ!ιιτιπιιε οκρετιιπειιτιο πε κοπο νιτιπτο
ίο!ι!ιιι, ποπ οδο οο!!άιο ,νο! τιι8ι.ιιε εκ

ειιτει εοιπροπτιοπε ροτοιοπ!οτπιπ σοφο

ρ!!επιπι:, πΜεοτρπΓοπ!ο ππωιιι, & ο".

το οιτροτιπιεπτο (Σ!ηιπιοο ρτοοιιτπτ,383.

το ποππε πτ!ιπιτπιππιτ. πιο. δ: Μ!.

οι ΐοτι.ν:ιτιοτι οτι:ιπι οι: εοτροτπιπ οοιπιπι
Βιοπε ρ!πτι1·ιπε ειτροτιιιιεππο εοπί!οτ .

(:ετε ειι!οτειπο!!οίεπ, νε! !πιπο!ειτ , ο!ππι
ιεπἱεπ!! ειπε ρπττιοπ!πε πε 4:οπιτποπεπτ ,
ν: νο! Με: !οαιπι Γπει:ιε·ιτ εοιπρτείΠοιπ ,

νε! εστππι ποιπιε ίο!πιιτπτ . ιη.

@πιο οποτππι εοιπ!:πΠοι·πιπ τορτἰε Πτ,δε
οπετεππε ἑι (?.ιι!οε πικαπ. 28ο. 8ο Γεπ. δ:

384. ε: πο· νιιι·πιτι ετπιπι ιιτ!άιτιοπε, νο!

οιιιι!Τιοπο ριιτειαι!πιπιιι ρ!πτ!!›πε ειφοτι
πιεπτ!ε εοπ5τιππιπτ οι 386- οι! πο» Εο!ο

:εε Μπα!! ίεπίπιπ τοετεοιπιεε νπτ!ο ιστο
πεππιπτ. 39 ι. οι Ιος.

303. δ: Ως. @ιοπιοι!ο τ!ιί!εται οι οπιιπ. Οοπιοιιί!ιοειο!!!Το!πιιοπε πι οιπετεε οπο
281. Οποιποο!ο οι Γτοπο οοιπϋπι!ο , νε!
προ, ε!πιπ τιτοοιιτ,Γποεπιπ ειππτοπτ!!ιπο
!:ιριο!εΓοπο ιπ νιτιπιπ,νο! ιπει!Τιι!:ιε πικαπ
:.ιι.8ε Τοπ 8ο 282.Ι)ο εο !οριτ!οίοοπτο ιπ
τε!!ιεοπτ!πιιι ο!! , ηπα! ο!ο εο πιοπω ε!

πιοπο τ!ιί!!ποποοπτ,οε τιπιιιιτ!ο ιππ8επιπτ
Πιππ!.28ο.

εοιπο!ειπο ρ!πτιπιπ ποπ επί-π ; νο! οπο”
νππιπ οι οιεειι!επε οποιιιοτΙο ετιειιπ ιππ

τεε,πποτπτιι νίπε ε!! ιπ νιττο εοπΠιιπάο,

τι! Ατι οιε!οπι ο!ιθ`ετοι ὰ νοτια οοιιιρ!ε
ιιιοπε ο!ειπεπτοιπιιι @θα ο ποππε. 8ο. εε
Τες.

8ο επι ετιεππ Γιι!ιοπο ε!ιππι!ειπτ . 287. νίπε

@τρωει οοιπροπι οι !επε,ει ηπα τιπιπππι

νεπτιο ποπ «.!ι!!!ριιτο παττειτπτα82- Οπο

ειπετππι π ει!πε, 8ο ιιιοάιοτιπιεπιιε.ιοιο!.
δ: Με. δ: Γετι.εοτπιιι ά!πετΙΞι νιττπε , δ:
ροιιΠ!ιπππι εκ Με. 2.87. δ: Γη. 8ο 292. 8;

Ως. Γ:ι! ει: πε ετ!ποιιπτ, 8ο Ιπππιπιπ ροτε

ίεπίετιπτ.6.ετ ρπείετιιιπ εκ !;ιπο.·7.οι τω.

εοτροτπιιι,ετ ιπειπ!ποι·πιπ οεττο εοπΪοτ~
πωπω ει: @πιο Γρ!τιτι!σπε , οι!”:ι!ι!;ιπε Πο

ιπτ.288. δ: πιο. ν!!ιε οιπετπιπ πι πιο ρο

ριιτιιοιι!πε τ!ιΓροπεπτ!!ιπε ο!! ττι!ιποπτ!ο. 9ο. νπάεπιιπι πρι” εοπιοδιιιππι !”ππάο

ι!π!!ιοπο ρπτ8ππο!ιο. 288. οι Γιος. Καπο επι·

ιποπτιππ ρτα!ιοικ Ρ!ιν!!ο8ποιιιοπιοπε ,

ει8τοε ,. οι ρ!ειππιε Έαεπποεπι τ! ορο. πο!

νε! Πιτριπιπ,!ιετο:ιτπιιι, διο. νιττπιειπ ιπ
πιοεποι. (:οτροπι οοπίπιπτ ιπιπιππε που
ειοπ!ιειπιτει εεττοε τετιπιποε , ετ!!επτοο
οιτοπιπΐοτιριιο. πιο. ετ 112. !πιει ακρυ
ἴεπ!:ι ποπ τ!ππιπτ Γροτιο!ιινοεπει.ιι3. ποπ

πριν. (ζι-ποτεε ρτιοΓοττιιιι ΗοπΙποι επι α!ο

ι·ειπ Γετιιεπτ,οπο ιππτοε ειτοεοιπτ ὰ πρωτ!
Με. (:ιπετε; ιπ :ηπα επιιιοπτι !οεο Γιαπ

πιο εοπε!πτιπππιεε. 3ο .
. εο!!οι:πτιο .οπιιι .ει!ιΓεπτι πε πιιπιί!ετιο
!8πιε.ι4.οιπε τοπιο Βιοι!!ε.ι ;.
()ο!οι· ει: ίπ!ρ!ιπιἰ!›πε !ποεπι τοπιρετιιπτι
οπο,ετ "πιο τορετεπτιεπιιοπο.ι74.εο!ο
τιιτπ εΠοτιιιοτιοιοε ν:ιτιεπιεειτ Ι8πὶοπ!ο
τππι νι!ποιοτππιοοιπΡ!εκιοπο , ετιποεπ.

πότε: Ιος. ερποι!πιπιπτ, πο! εο!οι·επι πο

εκ Γο!ει οοτρπίοπ!οτπιπ Εεπτει , οπο ιππι

ε:επι οο!ι:ιετε:ιπη ία! ει!!ππάο οποια εστ

ροτιππ ει: οἰε ίοτππιτοτππι ε!οπΠτπο Μι·
πιο” , Ππιόιιε ρειεπ‹!ο οπο! 1η. α! ιι ε.
οοτροιιοπε επι ν!ιτὲ ν!πι ιιπρπ!!!πιιπι
:ι!ιοτπιπ ο!ιπιοτπιπ,πο πω" ρεπειτιιτιο,
ποιο Πτετιιιιπ .ι ποτπτο Με επιθτιπ:1 εοπ

επιπροτροτιοπε ιπεΙΤε , νε! ι !ποο επιπ
ρ!οτι τ!ιοι.ιπ:.366. Η: ει: ιεπιρει·:ιτιοπε !ιι
απο ίπε!ει νε! πι ιρΓο εοτροτε , νε! ποτπιπ
Ρετ νιιτπιπ οοπ!εᾶπ. 375. εο!οπιης ημι

26ο. οτ Γε τι·
(λετε εοιππιππιτει· ιπ Ιεπε ο!π!πτεΓοοπε
Παω; ετἰοπι τεο!τ!ιτπτ ει: πιιιιιο αποτο ,

τιιπο τ!ι!!ιο!!ε πατε! νοεο!ιπ!ιι Ρετιριιτοτι
εοιππι οιτρ!ιοοιιιτ. Με!. εοιππι ποτίσει·

ε: οποιοι ίει!ιπιπ ,τιπιοπε ει!ιππο!οπτ Μπα,
οποιο ι!!ει ειιεοππιτπτ-28 5

νιιτιοπιε οποιο ειιρ!ιοιιιπτ πει· Γο!οιπι

εποπτ!πιπ!ιο τπεο!ιεοτπιπ ετττο!ιεπτεε απ·

. όπιρ!πιπι,ΐοπ ρετΓριοπι, ετ ορπει οοπιππ.

Πι0πειιι . 37ο. ετ Τες. !ποιιοπιροτπτοε πι
ι 377ἱρίὶπεοοτροτιο
ριτιἰοπ!ιε ττιοποποοιοί!.
@ο‹! εοπιιτπιοτπτεκοιπριο
ίοπι .

τιεποτπιιι , πο! ιιιιρεάιοπε!ππι νιιοππιπ -

πειπ, οποιποπο

ι·:ιετειπ, τιπιο:ιτποιπ

ρτοιιι:ιτ,ιι!σ ει!ιοπι πε ειιροποπτπτ. ; ι . !πι
. μ*Μ Η τ οι. . 2 .

Επρτιοτ8επτο εει!!ιοπάιτιιι:!ο-328·
Παο

!

:

Μέσα καιω: Ρ::ααιρασυ·αΜ-:

.

Β

Ε Μπιτ:: αοπαιπΓει·ι:επ:επ: οιιοπ:ο:Ιο τε
:Άδεια . 1 :8.

¦

Πάτα: Ιο:.ιιε ρτο ει·αι:ι:α:ε πω:: ε:φεπ:Π+
Εεο:ΐ:ἱοπι1ιπ, ε: ΙπξιιΠοπιππ ::οπί:::Ιε-

Ππω,3ο8,α τα!.

:ιι τ. 6ο.

Σ:

Ει1επατιΠια: ιπγί:ει·ιπιπ ορ:ἱιπὲ επι:: Αεεἰ-

Βειιιο:::::πα,ε: πι; α:οπ:οτι1π: α!ϊετ:οτεα ιπ
οπο ετται:ει·ιι::: νεΙ.ποπ.ε:.ταπε:ιπ:γ 11 :

:ιεπ:ιοπα , ε: οι:αΙι:α:ιοι:α με: ::οτρι.:Γ::ι:!ει
ε:φΙι::α:ιε· ::οπ::Πια:πτ , ε: ε::ροπι:ππ α:

::: Γε::
_
_
Πεπ:ιι:τπ ειοΙοτι οιιι::ι.1ε ειπει·Η::ι:.5 , ε: οπα
:επι1ε αΙιοι:: π:ε:Ιεαπ:ι:: . 296, ε: Γε:: ε:

::αι·ίιο ::οτροτιππ ει: ΓοΙιιι:: νεΙ:επ:επα

αοπιε Γο::ιτ:ιια. απ::
Β:αρ:ιαπι ε::ΒΙιεα:ιο ε::Ατιί:ο:εΙε , ε:ειπε
Ιπ:ετρι:ε:ι απο;» :: Μ:: ειπε νει·α πο:ιο
τεί]7εθ::1 αΓριειεπ:ια Γιιι::επτΙα. μα. ειπε

Ρετΐριεπἱ:αα Γει::ρετα ::ι:εδ:ια ιπεα:ιοι:5 ,
Ρε: οι1οαΙιι:: ρεπε:τα: , α:: Ατιί-:ο::;!ε ε::
ρΙιεα:πι·.35:: ε: ί”:ο. ε: 3:ο. Οι:οιπο:Ιο :π

ορα::ι:ι:: :ταπίεα: , Η :πεα:ι.ιε :ατίεό:εποπ
:εἴ οπ:ιεαπ:- 76·

Σ): εΒιο πα:πτα ια:::οοτπι:: :π απιτπα1ιοπε
ίέ: ε:: ιεπεοτι:ιπ [ρι:·ι:ι:πιπ α8::α:ιοπε :
13-:: . Η:1ι:13ιι::ι:α:ιοπε πω: πω:: ΕΡ::
ιι:ι::α: ορετα:ιοπωιοι:::

ΒιίΤο!π:1ο (Π:7ιπι:::ι εοτροτι:ι:: Η: :π :πα
ρτιιπα ρ:ιπ::ιρια , Γε:: εΙει::::π:α, πιι::ιτι1ι::
ι::ει·ει::ιιιτπ, Γα!ειπ, ε: ίὶιΙρππτ - :ο
Βιι!::ια ραΙα:ο ΐπΙρπι.ι:ε αΒιιι::·Ι::τε οί:ειι:Η
ω: α 31φα:1μ7-.

Ε.

174- α:: 176.
. ::αΙο:, Γειανεπειπεπε::οποι:α:ιοΙππιειι

Ιο:ι:ι:: ΓοΙι1επ:ιι:ι:: εοαοιπεπ::ι:ιοπει::
::οτροι·ια,οιιο:Ι ::οιποι:τ::ιιτ. 187. Μπι! πι·
ε: πε που:: ρτο::ι:::ι:ι::: π:: Τοιι:ι:: Μειο
πι: ιποι:ετι πω: , ε: ΐοΙπετε εοι::ρα:;ειιι·
οοτροτιε , ει:: :πετα: , ε: οπο:: ::οιπροπε
::α:. 188. ΑΙιοιια α:: ε::α:Ποπε :π Ι;;πε ν::
::επι:ι:α, νε! αΙιοιια:επιιο , ε:οποι::ο:Ιο

ιιπιι:ιιπιαα 199. α:: 2ος·.Ριποπια Γο!ι:ιπ.ε::
οΙεοΓα ποπ ε::α:::επ: , :μπα Μπι:: εοΙ::ι:
τείει:π: , πο:: εΙΙν::::πιι:::: , νεΙ εἰπετεα
α:Π:ιοεπ:ι:ι· , ν: αι:!ι:ι.:α :Ιε:ιι: Ιππι::ι:Πε

ε:ι:ριιιτια.α.41:
Εκι::εα:ιο πιιιπι::Ιοι·πιπ Η: ρε: ε:::ι·πι:οπ::ιπ
Ρατ:ι::ι:Ιατι:ιπ αοιια: Βιέ:αι:: αοΙεπι::ι:ιι5
ιπευττεπ:ιππα και
Ε::ρετιιπει::ι.ιπ: π:α8:!εοπταιεππ: αΗ`ετ:ιι: ›
ε: ε::αι::ιπα:ιι:..: .ε:Γε:1. ε:φετιπ:επ:ιιι::

π:ετεπτιι :π

πια ::ιαπ::: : 4ο. Μια·

ε::ρετιπιεπ:α νι:Ιε Γπρι·α ιπ νετ:›ο ΒογΙε.
Ε::ιιί:ιο ::οι:έ α::·εοπεΙα::ια:ιο ποπ εἰ: νι·

Με ποπαείποί:απ:ιαι: ρι·οοιι6:ιο , ε:ἱαι::
· Βοπιιπ: οι:: :1Ηπει:Ι:ε: ατ:1εα:. πιο..
Ε ΕΒιιΙ|ι::ο Η:εκιππιει.ιΙιε να: εΙ:ι1Γιιι::
ρε:ιιιεαπ:ιοπε , οι:: ιβι::οπεΙπίι , δια::
ορ::::ι1Ιο τεΠε::ι:πιππΙ:παπ:ιιτ ;. ποπ απ
:επι α:: ε:::ετπο Γ:ιεοτε οΜΜεπ:ε ρε:επ

. ά:: Γιια:Ιε:ιιι· ρΙι:τιοιιε ε::ρετιι::επ:ια. 13ο

_ τω:: Α::Πο:εΙει:: α 97. α:: 1οο- Ι:: οπο
::::ΐε:α: αθΙαειεο9. πιω:: ιπ ιπα:ε:ἰα,
οιιατά:Πιρα:πι· , οπο:: ποπ πω:: :π :που

το εαπάεπτε.1ο:ΩπιΒιιε τωοπιι›ω πο::
ΐι1α:Ιεα:ι1:. τω. ε: Γεο. οιιι:: άειππι:: .ΠΕ
ε:1αι:: πω: Ατιί:ο:εΙεπ:. 1ο7,

. ε: Γεο..

Ε.Ιειπεπ:πιπ οπἰ:ἱ Π: πατα νεται:: ειπα πο
. :ιοπει:: .. α:: ΕΙει::επ:οτι:π: πιπ::ε:πε ε::

Ε.

πι:ι::ετο νατ:ατπιπ ::οι::ρΙε::ιοππιπ οπαΙι
:α:ι1ιπ- η. :!ει::επ:α αρπάποα ποπ πω:
μπα εΙεπ:::π:α ω:: νεται:: πο:ιοπεπι αε

Δε:: ε::::πέ:α: ει:: :π αποι:Ιια ρατιε:ι1ιπ ,
νεΙ πω:: , απ: ραπιιπ ε:::ο αάι::ο:α πε
τπτ:: α::::ε::απ:ι1:.247.ε: :7:.Ρα::εανεπ:ο

_ οερ:α-α86ε:Ι Πιτ:: αΙϊα-ιπι:::α.α «εΙει:::2ι:
:αΗΠΒπΙα::α Επι: Π: μπε:: ε ειπει::: ,

ιι:ε:::ιπει:Η::Ιεε οποι::ο:Ιο Γοπ::επ:ι1: ,ε:
πο:: :θα παοεαπ:. 272.

ν: νπιιιποιιο:!οι:ε ρΙπι·εα τα: Γε Ι:αι:::α: Ρετι:ιεπ:α:ιο πι:: ::;πεοτππι $ρι:::ι:πιπ αει
ίρεειεε.. πι.. εΙεπ:επ:α ΡΙ:γί:::α οπιπιπι::
:·ει·πι:: πιο: οπα:::1ο: ; :πα απ:ει:ι αρπ:!

:α:ιοπε εοιι:ι::οπε ποπ ε:φΠεα:πτ . 131,
απ:: τα:ιο :π ιπι:Ηο , ν: α:ΜεΕπ:αιτ: :παπι

::::νιπιεοα..3 π.. Ιπ οπο ΓεπΓιι αεεερ:α :πε

ι·ι::ι:ειπ ρετοΙι:εα:ι:: , νεΙ` ν:πο ν: σο::

1880:: Π:: , νεΙποπ πι:: ρτιπ::::::α :πικα
:ιοι:ια , ε: ιπα:ετ:α οπ:πιι:πι , ε:ιαπ: ιι::::α

:πιπρα:ι:τ.ιΜΜΕ: α2ο9-τιά α: :- Ρω:1ΦΠ··
π, ο: Ρετ::ιεπ:α:ιοπια πατατα , π:ο::ι:ε , ε:

: Ατιίἰο:ε_Ι:1π:Βα·ε: Γεο.ε: 84. Ιπ οπο Γεπζι1
ίετιεε:π ραπε : αο6.α:: 2ο9·
. πάει:: πι:: , νει ποπίἰπ: ά1::επ::α εΠειπ Εε:τι1ιπ::αι:::επε οοπ:ο:1οΙαι:ςιπ ΜΒΜ.
1οα.Ιπ :ο ποπ :ε::ιιί:ιο , οι::α ποπ α::
πιι:::ο, ε:ιαι:: απ: Ατιθο::Ιειπ . 88.· ε:
· πι.
ΓοΙιιι:ιιτ. ιο:
ι
3

ΡΙαιπιπα›

:

Ζ,Μια·ι·"Μ ρΜαΡοστιώτ.
Ρ!επιιπο, 8: Ρτιιοττ ιιτι!τοττε-!Βοιε Μπι ία!
ποπ Δ· ποιιο ρτοάιιέττιο,ετιιιιπ ιιιιιτ:! Ατι
Ιτοττ!τιπι! πιο· π! τω· Ρ!ιιιππιο , ιιτττ
Ι8οιτ:ιι!! Ποτ Ροκ ποιο πετ πωπω , το π·
το Βτου!οτ!τιΓεοπ !τ , δ: ο!! !!!ο !τιιιοτ
ττιτ!οπο νοροτι8 Ι8π!τ:ιι!οε :ιοττριοπτιο·6ο·.

ριιττισιι!ιε !8οτῖε ίο!ιιτ!τ,8ε ο8!τοτ:!8;!ξά ίπ
ντ!10ιικΠτο& εοπτιπιι:ιτο τετοιο ει·ιιρτιο
πτ,δε τ:!!!τιιιιο,:ιτ: πιιιοοτει δ: ν:ιροττ επ:

τ:τοΓο τ:οο!!Ηιτ·ος7·βτο69· @πιο Γ!ιιττι Πτ
ρτορτ!!τοτ!ει, ντεκτιπειιοτι.ιτ· 2698; τω..
(:ι.ιτ ιι!ιοποπτ!ο·ιο-:ιριτ:τιπ ΗΠιοιοτιι ποπ

@ιοιποοο οετοιιιιοιρο!!ιιτ, δ: πιο” :ιτ
ττο!·ιετ· πο· Δεκ ετι:ιιο τ:ιττ!”:ιότο ιο μη!

το; Μ! εοο8!ο!ι:ιτ:ι ιο ψ, οσε νοιοο ιοι
ρετιιτοτιι Πιπιι! , 8τ ποπ Ρετ ριιτττε οικω

πιο!ο !ετιιοτ·Βο Μο ειτρττιιπεπτο ετ_τιιιι
τοι· , οιιιιιπιιιε μπαι!! Ποτ 8τιιιιτε·. πι·
Νοπ !τ!εο!:!ειιπποι τοτε :τοτε !τιιτοτ πίσω
τ!!τ, οπο τ! το το ετιιιιιοττ Πτ ρτεΠΕι ; Μ!
Γροπτε οι·ιιιπροοε ειΓτ:τπάιτ,8τ παιπ ρτ.ο
ρε!!ιτ .· πετ: τΠΕτ τ:ιιΓριάιιτιι , Η ιιΓετοἀττοτ
:ιο απο οιτοπιπΠιιο ρτε!Τ:ι , & οιτττιιΩι ιο
! 2!τι1ιο- ταδε ο;τ·8τ Γτο·Εοι!τιιι σπιτι ρω·
ριι!!ιο πετ Η:ιιιιο·ιιιιπ !;τοιτ:ιι!!ε ττιιιπρτο·
τιοιιε Βιίταιδε Ποιπιιιιιτ ιο ορἱοειπ ΕιίτιΒιο
το τιιτιο οΙΤετιτοτ·. 271· Κειτιο!τειιι, απ·

τ!τΓοιιοτ ·. 271· τι!! τιιτιοοτ ρτιεοετ!τοτιο

Ε!οιπιπιι ίιτ ειιΓριτ!ιιτιι,8τ Γοιπροι· ειδιτττιιι·,

τετιιι·, ιτε ν: το πιστα ι!!Π!ροπτιιτ !8πιτ·ιι!!
ετιιιοικοττε·. πιο!. Βετο ποτοο!τιιτιο
ρτιιοιε, @Πιτ ιεπτοε ροττιτ:ιι!ιε ίπεοτιτ, δ:
ιι!!ιε :ιε!άιτ , ντ πιοιι τ:οπίτι·τιιιι ετι.ιιπροοτ·

δ: οι: ιποιοτι πιτιτετιιι !πτ:τοΐει τιιιιρ!ιοτ
ρτοτπιπριιτ-2 τι· 8; [τη. Ε!ιιιπιπιτ τ:ο!οτι:5
,πιο οι: νοτια πι:ιτει·ιο: ετ:τ::οΓιιτ οποτε .
·2€3· Ειιιε οεττιι!ετιο ι:ο!οι· οι: Γιι!ρ!ιιιτο .

Ποιππ12 ετιιιπρεπτιτ πιει ιιιιιττ ιι!τττιιια

ΓιιοΓτοιιτπτιε ετιιρτιοοτοι·ιο!τ!·8ιΩς.Εσ

!ο!ι!ιοΠειτιι τιττιπΒιιιτιιτ, οτι! οι ιιΓοοπτ!τ·ο.
τι ο!ι!!ίτοτ, δε ν!τττιιιει·::ιιπ ι!ιιιτ!!τιτ ἐ πιο
τω· , πτο στ! απο οοττ!ριτπάοιιι άτίττιιτ,.
φωτ! Ετ ιο ιοτ:τ:οά!ιε , οι·ιοοάο ν! από·
οιιμΓοιτ·ηο·Ρετατοτ Πιιιιι! !,·ιοιτ:ιι!οε ο!
τιτιρτιοποιο , 8: ΓιιοΓετ:ιιτιιτοε άτοττΠο

τιιε άι!προτο, ντ Πιιιιιιπτι ροτεστ· 272· στ·
τιοΒιιιτιιτ ττιιιοι, Η ιο τω: τ:τ!οτιτττ εε!

273· (ζιιτ Ποιπιπ:ι πιιοοτ ιπιιιοτι :ιτ!ιποτιι

!τιιτ!·8τ 263·ίΔιοιοοε!ο Πιιιπιπει ετιιιιιριιτ,

εκτιοετιιιτιιτ , & ιποάισιιιπ ιπα:πτ!ιτιιπ .

ροίτοιιτιο Γριτιτιιε τι;πει,ίιι!εε νο!ιιτι!εε,8τ

Γε!οροτιιιιι ά!Γμ!οΠοοε τ!!Γοιιτιοτιιτ· οπο· .
!ιιιιτι! ιιι:ιτττι:·τ ιιττ!τ:πτιε πιιτιιτοιπ Πιιιοιπο
ειιτ!πΒιιιτοτ, Η ιεπὶοιι!ι Παω άιΒιο!ιιοτιιτ;

Γιι!ρ!ιοττετ ρειιτιοιι!ιικ! ραττ!!ιοε τω· Γιιπτ

Γο!ιιτιε,8τ ιιιιοιιιοάο οτΠΕ:τ 5 πο, το! "τι
νο! ιια:το.!!τιιτ,Η το !ομι·ιιοτιιτ,& οο!!ἰ
8ε τω· & Γτο· ποπ Μποστ !ιιι:ετ , !ιοετ
Βιιπτιιτ · ιβιτ!·δε Ιτς·
ντοτ·222·Α!ιοιι:ιπτ!ο ε!! Γιιιοιιτ,νο! Γι.ιιπο
ίπ τιι!κι!τιτιο , οτἰοπι ἱοιττὲ Ατιίτοτο!τ:ιπ . Ραπ! Γροπτιιπτιιοι τποτπάιιιιπ οτ Ωι!ιιιιο·
Με· Μοτο, έ οιι!τιιιεΒιοπιτιιτ :κι ρε!!ι:π- ' οιίεεΠιοοτ ρτοοεπιτ, πιο: Μ! Ποιά μα!»
ότι: τεπε!ιτει.τ· 223· .ω απο οιτειτοπάιιιπ
τ:ιοι!ιιοι Γιι!ρ!ιιιτει,8τιεπτι τρωω· !ι!κτἑ
τοοιι!τιτιιτ !ιτιιποι· , νο! ρἰπ8ιιτ ιι!ιοιιτο .
ρτοτιιιπριιοτ·πι·8τ Γτο· δημ· .
22 τ· 8: 23ο· Αιπιι!!οτ στ !!ιτιποοτιεπτο:)ιοι Ροπτιιιιπ , 8τί!ιιιιιοτιιοι οτι8ο‹:οιππιοι!ὸ

οιιτοοπιτιοε , & ιο ορ!τ:ο ι:Ηΐαιτ:_ιοτ ο!ι τιτ

πεοιιιτ ειτρ!!οιιτι,πιΠ ρτορτιιιτ !οτ:τιε !επἱε

Νπι.τοΕ!.!ιπ !ιιιοιοτειιι·ηι.Ιπ !εο!βι15 αιτι
οπο τπτ , & οποιοοτΙο οιπρ!ἰοτ ιο·
ιιοιι! ε ει·ιιιπροτ· πο· & Γη· ΡΙ:ιοπιπ:τ πιο

Ε: ιο ετοττο τετοιο ο· Ροοε ετ!ιι!ιιο , οι·
οιιο πιεσε ιια:οπτ!! ο!ιτιι5 Γτ:τι!οιιπτ δ· Απ·
ΒιιΠιοιιειδτΡ!ιο!τιο,οοιο ιιοοεοΓοε,8τ πο·

πιο ιιοτιοτοειδι οιιτ·236·()ιιττιτ :τι τοσοι

Μπι, οιι:Ιοι τιτ!ι8οοΠιιιπιπο !ὶτ ρι.ιτιοι·, 8τ
νιι!ιάιοτ·237- δ: Γεο·!ὶιιτιο, στο· !ιτ:ττ νιτπ _

ιιιοι·ίτιε στοπ ιιττττ-, νικ μι· απο ποτε
ι!ιπ τιιρ!ιοιι!π ο τ να! Γο!ι!ιπ Ρο τοπιο
0ιοοτιο ειιοί!ετιιπ ιιοιποτιιτ ιισοτπάτοιιτ · .

ΜΒΜ νττπάοΓορὲ αποτο μι· οπο οποσ.

274- & ίττι-_

ιιιὲ ιοιιοτιιιττειι;οιοτοτ , οιιιι:_νιιτ απο: , Ροι·πιιι κι ετιιιιπ πατε! ΑτιΠοτο!τοι πιο!!
απο τι·ιιιμ:ι ποτμιτοτ- οττ ιιοιιιιοι ίετιιοπ
οπο! ε!! , φιλοι του οοιιιρ!ειιιο τοτιιιο,
πιο, τ:ιιι ι:α!τΓιιοιοποι Γο!ι!ιπι ποπ :ιιιτοιπ
οτ οιιι!ιιιε ιτε τοιπροοιτιιτ ι 8τΓιιπτ ειπε
νωπά! νιειοείτ ·. 238· 8; Γετι· Ε!οιπιπο
οιιιτττιιι· 87· .8τ Γεη·1τιι ο!φ!!τ:οττ1τ τω ·
ο!! Με οι" τοιιτ!ιτ!ιοττε· 239· δε !”το· !ο
τάιι&ιο εκ ροττοτιιι ιπατττιιι: , 8τ ιΜτοι
ετ πο οποπιοάο ιποοιτικ άιο:ιοτιιτ οι·
ότιο·89·Βοτιοιι ττ,ντ!ποτιοοο άι!!ιτιιΕττ ἐ
Μουτ· οκτο-Ιι.ικτ5 ιιιιτττιιιιιι ι!ιιιτιιτοιοττε,
Μαιο οιιτιιοτιιο το ιιιιττλ Αι·ιττοττ 1τιιι · .
π! πιιοοττε·οιο·8τ Γτς·!3!ιγ!!ω ι·ετΜ!τιιι·

ΜΜΟ ο στι· Π3ι11τπει το ρτιιο!ε Ποπ ισοτο

τις·

Γη· .

Ροτοιιοιι: Γιι!τιπ ιιοττπι·!ιιι!ιεοτ· μι» τετοιο

τ!τιτιιτι ιο τ!!γο!ιοιο νε το ειιτιο8,τιιιτιιτ, δε.
νΓιι5, ν: ποτιιοτιιιο άο!οτ!!ιιιο, Β: ριιτο!γ!ϊ
τποιτ τοἀεπι Ποπ ιτττιιτιι -ιιοοοπτ!ετιιτ .τι
Γιι!ιιιοπιιιτιιι·· !!ιιά· .
266· ιιά223- ΡΙτιπιπετ ποτιο ποπ ιο Μο· Ρτιειιετιιτττττττ , δ:Ιιτο!ττ!!ιιιεπτἱιιιο·ἶ°Δ°7ι
Οπο

·Ι'ιιιΐα τ·στιαπιρι·αιΡασι·πιπέ
ι Ωτ.ιοιιιοδο ι·ιτρει·ετιιτ ὁ Ιιςιιοιιιιιιε , ν: ιιι

ιιοωι ως ίση-ουκ ιιάειιι Πτι: Γιιιιιιιοτοσ.Β .

στοιιιι::ιοιτιετιιιιιε , ιιιιιιιιι-Π αιι!ιοτιιΒιιε
νεροι·ειτι ι·είοΙιιι οΜιιιιττιτ, :ιτρ1ιαιτιιτρετ
ιιιιροιιιιιιτιιτι τω.
·ι!εί:&ιιιιι ιετιιειι!οι:τιιιι Γιιοσ:Δετιιιιιτιι Μ
οσι·ιτιτιιιιιτιάιιιιι άιιιιιΙΠοτιειιι νιιι:ιιιιιΙο Ηιιιι ιιιοιτε Πτιισιι8 ·ΓιιΒ Ζστι:ι τοτιι‹Ιι £ιιΒι.
ιιιις,8ι ντιεΙεω138.
.
παπι ΠτιΒιιΙ:ιτιιιιι :ιττιιιιιι , :μια ι:ετιιιιι
·σ ίτ.ιει τι οΙειίττετιετι τιιι8ίιτιιι··1ηιΝοτι οίἱ -Ηιιιιιιόιτει5 :ιετιε, 8ι τητα ρι·ορι·ιτι , 48; φισ
τιιοτιο. 26(
ίοΙε ριιιι-:ιτιοιΒιιιοιιΙοιτιιιι ι ίεά οοιιίτιιι
επ καιω τιιιτιιττι τιι€,τιιτε, του ριι8τιιιι·πι ΗγιιοιτττΙιιιε μιιιιιιιι ιιιιοιιιοάο σκετο Μ.
@τω-τη στα 137
τι” στιιιιι:ειΙιάιε τ ι μα! 136· δ: ι37- δ:
ο

η

Ριιιιι(ἔ οιιτιτ τΊΔιιιιιιε ι:ο;;ιιιιτίω 2.22· 8: Γεφ

Ί

ιιοτι -ίοΙαι -Ιιει·ιοτιιιιι ειιριι·ιιτιστιοε ίιιτιιιιε
ίιιιιτ;Π:ά πιστη τιιττιιΙΙοτιιιιι,δε οιιιιιιιιιιι,
φα Πιιιιιιιιιτ Γρα·ιειιι ΜΜΕ ·ροίΤιιτικ-··

Ατιιοπιιι ΙιετιιιτιιΒιιιΕΙιειιιιι ίει:τε Μπι

ιΜτ 8ττιιιιοι·εε κινηση ι·ει·τέΓιέτο ; :Με
·τιιιιιετι τοι:εττιι τιιοΙειιι Ματιά:: ΗΕ Γκοτι
-ό.ιιτιι Γρςοτετιι ποτε Ιειιιοι·ειιιιιιοτε ιιιιτειιι
ι:ιιιι ιατεΐειάο Βιιιιιιοτοιιι , δε ἱὸεὸ ιιι α:
που ιιίεστιάσκ,τιιτι ιιΙιςιιιττιτΕΓροι· ριοριέΙ

ΓιιΙρ ιιτειειι8·ι- Ι8τιισιιΙοε οιιιιιιιι νειίι,Βε
-νι:ιιιτιι ω” ροτιοττειο ρΙιιι·ιτιιιε αραι
-ιιιοτι:τε·οΠετιἀιτιιτ τι ιη· :κι η :- τιιιοά
τρι2Γει·τιιτι ίι.ι:ιάαιιτ οοιιιιιιιιιιι ει: "τι
οροι·ειιΙοτιιιιι , ειτ.ιιι: νιιΠε εισΠιιβετιιιιτ , νι:

Έέιττιι,ΒογΙαο ειφει·ιιιιτ:τιω ιπτιιιω ;8ἐ8ι
«πι.

ΪιιΊ80ι°, ΙΜ που ιιατιτ, σπιτι Μουτ, Βε

ίΙιιτιιιιιιιτιιίοιια , ὰ στ”. κ”.
τ
22 3· δ: Έτη- ΡΙιιιιτιιιε ΓιιΙιε,-`δι τσιπ: ρωτη `18τιιτ:ιιιι·-οοτροιΙΜε ιιι!ιατετι:εε τιιιιτειιιιε
οι αιΙιτ!ε νιτιιιτς ροΠιτιτ ἀειιοτιιιτιειε ιι
σω τε ειιιιιιεΙιιτι 22 ;τ νοτια Δω ιτι ντιι·ιιε
μια ει! ι η· ΙετιισιιΙοτι.ιιιιιιοιιιιτιο··ν«Με
άιιΡΒιιΒιιε νιιτιιτεε ει: ι·ετιιττι, "Με αιτια
ηιιοάΙιτ:ιστ ει: ρι·ιττοιρϊ τ:ιι!ιάιε,ίιιιε τω.
ια,εκριτιιτιοιιιΒιιεΓειΙιιιιε,(ιιΙριιιιτοτε,8ζει
Με τπτ Πτι: ; Με Γτιπε , Πιο: ρωιωω
:ι α Βήτα ι36Έιιιιιιιε,Ιιεοτ ριιτττειιΙοε ιι:

ιι ω: ε!ιιιΙΙιεω οιΙειιιτ:ιιΙιε άοϋιτιιεείτ

τοτροι·ποιιιροτιιιιιι;Γυωστε ιιιιτειιιι:ι.ιιιι
εάιι&ινιϋιιιιιτιιι··- μι·
18ιιεε ιιιιίΠΙοε·ιτι τιιοτιι τιιεκτιτιιιιιιιιιΙε5-ίιιτρέ
Μπι νοτια: !ιοο τιιι!κειτιτ - 273
ΒΑΒιιτρι !ιτρι8 τἱιτιιο , δ; πιάστε τιιοιβο
οοττιπιιιτι Ιιιιιοιιιτιιιιιιιε οριτιιΙετιιι· , δ: 18τιιε ντ τιιιιτιετι οιιΙτιιεΐόειιιιι ΜΕ ςιιἱ μι
“τα 18. Ρει·ιε :επι οιιετ8-Γει·ρειιτεε Γι»
ίειρετιτειιΓιιετττ,δι αυτο;» 8: Γη. Ιδειιι
Κο

Γατιιιτιιε,θμι:ι8 τιγ1ι:ει·ιεε ΡιτΠιοι·ιτε Μικτ

άιιτιτ |ειιειιι€τι «τω, ιιοιι ετιιτ6:ιιι ιιττερετε
θ ιιΙιτττιοτιο μη·
(Πικ:ιτ:ε ιτι ΗΕ: κιτιοτιιοι;Ιο τοιτιτω Με , Η
ειπα νετ5 Με ειιιιιι:ιι·άετττε,νοΙ Με :οτι
Γρετ;;:ιττιτν μια
.

Οιιιιιιιτρτιιιιιιι :ΠΈιιιιι ιιΠἙτιιιιτ,ἰεὶοτιι απο»
τω· άιι:ει·ε άε Ι8τια36_εοτιιιιι οριιιιο ιιοτι

8ιιι.ιΒιιι-8ι ίσιμιιιε ντ:ιΙιατεε,8ε οοιιιιιιο
ότι π] ιιιιιιιιιιιιιιιι νιτιιιιιι 10- 8£ ἔτ Π· Η πι·

ειιιε ότιιτιτιιι- 16 (1ιιοιτιοτιο ιιιιιτὸ Παιδιω
τιιιιιι Δια Με: ιιιάειι ιτιιιιιοι·τιι|ιτιτιιε

ιιι.ιιιιιιτιι ιιτιιτιιιι ιο- & @η Ιιι ΓγιιιΒο!ιιιιι
Ροι:ετιιιιι , 8: το τα αι8τιτωιτι ιιιιτιι!ιιτι.ιετ

16·δκ ίἔφΙιι ί ττι ιοΙιιιιι αιειιι :ιΠῖιττιρτιιε
Διιιιιιιτιιιιω .- δε Γε «Με νίιιε ιτι :ώρο

Με ειιστοιτιο- 17-8: εφ
_
.
18τιτε "ω Γρεοιεε εκ άιιιτ:τίιε Ιοςι8 , ειιιιι!ι
αιτιιιιιε,8ι πατατα π. τ· δε Μι τη” Δειτε
(Ξι·ιιιιτιιε , & Ιειιιτιιεριορτια νιιτιο Γιιιιιειι·
τιο, 8«τιιιιΠο.μ. Ρτοιιτιιιτιιε·ιιτειοοιιτιι
«Με έτ 3ο- :κι ω. Ωοιιιριιιιιτὲ τιιιιιιιιιι εστ
πιω ικ!τιιιττετιάε , ιιιιιι ωιε οιιιιιιτιειι
ρ|ιειιιιτ-37.

ροι·ιΒιιε τ:τι!ιιιετιόε · 89.

ίιιιιΙτιιιειιι εΠΞ: ροριιΙιττιε τα: οριιιιο . ; ε.

Ηαιιιιιτιται ειιιοιιιοαιο ιιτιιιιιτιι Μυστι

Βτέΐι:ΙΙιτιιι·τιβιώδσΐας. Ροιείτ εφ 8τιιιιιε,
@Με :ιΓεειιιιτιτ , δ: Ρ!ιιτιιιιιτι Πι: στις Κ·
τω. ω Α·ι·Βιιιιιειιιιι ρω :Με ειιιιιιτιιω
άιι&ει ιιΒ επικι·ιιιιοτιτιετ ω. οιτρει·ιτιιειιτι
ιτι ι:οτικι·ει·ιιιιιι ΐοΙιιιιτιτιιι-62τ©ΧΡ€τττττττΜ
ρω ειιιε Βιιιιιιτ:ιτι: τ:οτιιιιιιιιιιιτιιι ιεισιΠο

τετιι ι·είιι;ετα, Γιιιιειιιιιειιι ΗΜ, Βάι

τα:ιιτΒι ει! ΐιι!ιειτιοα 63- ιιϋ τε,0ιφΙιε ω·

8· ς;"8Φω Νπιειιπιιι Γειιτειιτιι ότι Ι8ιιτ:
1ιΒιιιιιιι οιιίιιιιιετιτο,οιιι επτα Μετατ- πιο·

Η

@Πε Γετιιοτο άοΓοιιόττω 38.
ΗεΙιτιιε οττοτ:ιτι ως θ Ιοτιειιιιιιιοΐιιιιιιιοτοε
Ποτ, ΜΜΜ: Ατιίτοττ:Ιιοτι, δ: Μια ιστιο

|ιειιικτιιΠε ροι·ιτιιιτι ι·ετιιιιι επεσα οθω
Διωι- ω”. Μι 68. ΛΙ'80τιι€ΠΕ2 ριοΙοετο

ιιιορτιο Ιετιιε οιιιιιιιιπι ε1οιικτιεοι·ιιτιι ε"
Ωο 4
τιιΠιιιιι

Ιει!εα· τοπια Ρπειψι44ΜΜ .
ἱιιΠῖιπἱ @Μπιτ ιοεεπ:το :εττεε ειΠεπεο
τ10.68. δ: (ες. Ατεοιοεπτε εοιι:τε Ιοειιτο
Ι8πιε ιο :στα εεο:το εοπΡτι:οιοιτι οι
Ιοοπτοτ, ·& εΙιε ρω εοάειο :ιιεπάο :Με
τοο:οτ,·8ε εΙιοτοιο εο:οτι:ε:εε εάτιοεοπ

·· οι: ο π. εεΙ·78. @πιο εΙεττιεο:ετιε Ππεει·ι,
δ: ιο εεο:το :ειτε ρεοοΙο ποπ ιοι:Ιιεεο·

το , Β:Ποε ΙοεεΠεεπεπ:ιε τΗΓετιιοιπε ο
οοΠτο ιοε:ετιεε εοιπιι::ο-74,ι δ: Γεο- @οι
@Με Πιιεει:οε ε!ειοεπ:ε:ιε ιο εεπ:το :ετ
τεε ιοι::ει,νε! ίορτε πε:ο τειο εεετν7$ο "β

εεεεπΠ ιιινείε εΙεοίο Γοίι”οεετιιτ; νει, Η
εε: εκπεοτιε:ο:,8ετετεΠε:, ρτιοιο ρετίε
οπο ιεπείεε: τ :οιιιΞεοΠοι "τοτε ει: ι

τε: ρεοι:οε , νεΙ ιτε ν: ι:ετοιπ τεοιοι σε:
εετε τείειτο:ο-ε67- δε ΐεφ Ι;;πιε εποε τω.
ιοετιὶιε ι:εριτ:ιο;;οι:οτ , ν: εΙιοοεε ειπε
.ρετ:ιεο!εε ιπείοιιιοιο ΓοΙοει: ; ι8οιεοΙινε
το ε!η _εοιπρτιι1ιεοΕοτ ε!) ειιοε ροτοε
νοοτροτιει8πιτι οι:ειο:Ιοο:ε,πε ετοιιιρεπ:;

άυριο: εί:, :εττεποε, δ: Βτεοιε , οτε οι:

εΙιι εο:ειο το εει:Ιεπι εφε τεοιεοεεπ: ,
«οπο ν: εΓεεοάεπ: ετοοτρεπ:εε το εε ει:
«οιοιοο:οπ 274- Ιεπιε εοιιιοιοοι:ετ απτο.

:Βοε,·δε ΓοΙροοτιβοε εοοί)τε:· ωιει τε νετο
Ιειιιε εοεΙείἱιοοε ίνειετειε ριτιοΒοε εσπ

μποτ οβοτο61ιε ροτιε ι:οτροτιε πετάε
1εειι:ιε.ιοιό.Λοοε ιοεκτιοεοιοιΙιε νοι ειΤε

β;ιη5.2τ”. Ιετιιε ιεπι ιπείἰ, επιεειοειιι ει:
τοάει:οτ,επεΙνοι,ίι!ιει,-επτνΠεΙΙο,-οοντ
σο: , δ: ειιιε;πεε πε εοΙΙιΠε ει: εετε.8ιεοι

.ίετιοεοιτ,& :με εττερετε:οτοπ. & επ

ριοτιοοε εεφετιιπεο:ιε Βτοιε:οτ εοπ:τε
- Μ, οοοι1Ατιίιο:ειι εκειάιτ τι ετη· εά με·
8: προ. Ειοε εεεεάεπάι,Τεο , ειιιο ιειπ ο
:ειιε ρτετεκιΠετε: , ιο πιο:οοι ιπει:επάι

5οοεοτοτεε,δε πιο: τεττοττω.τ89. δ: Μι.
ιο Ρι:!ιεειιΠε εεΙιεΙοιπ ; Γετι ποπ εάοτεο
:επι Με ιοκτε Ατιίιο:ειιι:εΠιιοοοιοιιι ,
:το ίεΒο!ε·Π: , ό: νοτιε οττε - μια 8: θα·
Αρο:Ι επ:ιτιοοε ιο Ιοεστπιε,8: ετιε :σειρε
-:οοε σε:: .τω ποπ ιοεΧ:ιπειιιΒιιιε: ε: Γο
Ιοιοιοεκτιπ&ο8οο ετρετοοιιι ίοοιι:εοι

οι.3!ει:οιιι· Με· δε ίΕφ 18οε ρετεοο:ε επ
εεττεο νετο πιοιΙ ποοι οττετοτ,εοο:τετιει
:Ηετεειιτι,& Ατιί:ο:ειιε Γεο:επτικ εοπει

Ματ. 2η· δώθε· νετιιε εκεεοΠε ρετι:
ιοιττε εΙιοετΓεε ιοε:ετι:ιε , ιο οοιοοε ει: εε

Δ:ε ιιίο8·2.:4- (Μ: ειιτιοΒιιε:οτ, όοιτι εφε ,
νε Ι :ειτε ιοιεθε , νε! ειιο ιποτιο Ι;;οιοοΙι
ετοιο(ρεο:εε εοΒιιιιιιε εοιιιρείει.ιο:οι· ·
236- :οι ει:ιιιε πιειοτ @πιο :ετάιοε νετὸ
ιτιιιοοτ εετεο!ι ιο νεο: ε!εοΓο αποφε
.:ιιτ , νετε εθει·τοτ τ:ι:ιο :Μοτο ίεο:επ:ιε,

νοτιε τιτατιο8ιτιοιιω ρτοοεπιε: . 276.
. (οι: οοι!ιοε: πω: :εττείοθ`οεε:οτι(Ποε
τιοοε εο:ειο , ρτε:Γετ:ιιιι τοπιρετι ΓοΙοοι
Πειοιιιε εοιιιρείεε:οτ ; εκετΠο πιο ίο

οεε:οτ,δε οοεο:ο τεπιροτε. τω. διεςοε
Η: οιιοιε , δ: ιιιιρεάιετ ι8οιεοΙοιοιπεει
-:ε:ιοοειιι , οιποιε ι;;οιε εφε , ό: `οιεο
·ο:ιειιι, ει: εετε-ειαιοεοι:οπ 277- & ίετι·
18οιε το Ηιοετοιε ρετρε:οὸ εεεεοίοε
ποτοττοειο εοέτε (ζιιιετοιπ ιιιοΙε,28ι·(3οτ
@με οποιο, 8:ετετε οοιιοτ:Γεε:: ετσοιε

εο:εοι , νοεΙε Η: νι:τοπι , 8: οιωιιφε
ΐεεπω.84- (.`οιοιι:ιοπεε οιε:ετιε:,εοι οπο
@Με ιοείὶ , ν: εεεεοόειοτ , δ: :ποιημ
ιοτ5ρι ιείετιιιιινετὸ τετιιε5 ρΙοτιπιιε αρα
τιπιοπιιε :τετιι:οτ τι :οποιοι εο6:Ι8οιε οπο·
ιιιο‹;Ιο ποοοιο ::οΙοτειο τε!ιοε ιοτ·Ιοεε: 383· "το τεε εοιπιιιιιεεοτιο εοιοτεε νε
τω. ς·8:ι· δοοε νει ιπιετεπεΙο ι_ωεττιω.

νει ()οτροτιε ρετ:ιεοΙεε εΒΗτειι:πάο,:ιο:
εΠεε ετΜεπόο εοΙοτοε ιοο::ι: :ι 388· ει!
391. ()οτ Μπι: ροοιιε, οιιειπ ειιιιιτι σώο
τειο ιπάοεε:,ρεπάε:εκ ήπιε ρετ:ιειιΙετοιιι
εοτροτιε πε:οτε,νοιΙεπιεοΙοτοιιι,Γεο Ιο

ω, & ει:οετεετοιιι ρετ:ἔεοΙε:οιπ το σου·
ποιου! εκετιὶο που ο: νΗιοε ποιο: Γιώ
Ιοπι ερρεΙΙεο:ιοτο πιο:οε ιοοό·ιθεε:οτ ·
τω: ια εεπετειιο τ τω ΓοΙοπιιιιοόο ωτο
ερ:.& (αι.
- εοΙοτοιπιποτιιε , δ: εειι:ε:ιοεά εοτροε
άιποΙοειιάοιιι ; Πειτιτοε εοτειιι Η: εοοτι ΙοίοΠοοοιιι , δε άεεο(ιιοιιοπι εοποόετε:ιο
ποε,δι νεπεπιεοε εοτοι1ιετορ:10-2”- ει:
3ο8- δε ίεφ
Ωτο- Οι:ιοε εκτιοΒοι:οτ ιπ εετε τετείεεπ-- 1οίοτιοεοάι ΙερΜιβοε τε:ιο,Ποεοαιο,ίο
. :ε,ποπ ειπε πιο :ιο εΙιο εετεεοιπρτεΙΤοε ,

1ιοεΙιτιοοτιε εετιιιιοπιε-μι·
·

.δε Γε ει· απο Πειοοιειιι ΐο:ΐοεε:.26ε.5εά δ· ΙΠὸοτιΡεΙοΗο::ε Γεοτεο:ιε άε18πε εστ
ροτιοοε ωεω ε:ιειο επτεοοειιι ετ:ιειιιι: ,
:ιοιε εε: τετείεεοε οποιο άιιιτειιιιιιτ , :τε
Βι:,δε ειιἶοει: ριτ:ιεοΙ:ιε το Ι8οιε :Μειο
:εε , «Με ιι:-ιοεοοτ εοο:ιποετο Πειιιοιεε

εεεΐ'ιοπε·ο,8: Ποετοιιι εΠιεετε. Με Κει
:ι·;› ει· π. «κι ο τετεΐε&ο -;.1πιε Πειιιιιιε
ροη.5 - =τι:τ:ιτο τι, ιΤιΟΧ εετοΙ-ειι τετοιο
ω, οι ο ερτ 1ο ει2·ο:οπιι ··εεεότοε εκοι

τι. - ω:.ζν$οι.το
>

.·

οτιδοτε ίοπιειδο.ιειο
ού

δ: εεάειιι εοιιιροοετι:ε, :με άειιιόεειιΓτ
ίσοι:: , @το εστει:ετι ειδι1ιοτοιο18οιεοιι
· @τιποτ- 188·
ι

ι.
ιΑΡτεο:ιι ορἱοιο ‹Ιε εοτροτοτο εοιοο0ἴἱ~
:ιοοε ει: @πιο νπάε οοοιεο2ποοιΙιτε
πε ,

Ι

Μέσο: που:: ρΜε:ρπσπαϋπί
ο: ,κ δ: :π:πιο::εΙ::ε::ε ε:Βιι:::επ:ιιι:: Γι:

:π ::σιι:Ιι::ι:ο εΙερε::::ο:ε: ρ:οι:ε:::επ:, 6:

:::ι:εοεά :ο

:Με μιΠ:ι:: :π :οτε πο: ε8ποΓεεπόπι:ι

_

·

έ: εκ1ιιι:ε::οιιε εκρ::ε::οπ:Βιια 2.98. δ:
Ι.ερ:ε Βοποπ:επί:ε ν: :ιο6:ιι .Ιιιεεε: :επε ι::
Μ εΨ
.
.
σεΙεε::ι εκεσοι:επάιιε :πόιεε: , ω: Ι::
εε::: α:: :::Βιιεπά::::: , οι:: Με:: εσθ:οπε Ευ:: ε:: Α:ιί:ο:εΙε άεππ:::::; :Η ε::ιε άο:::ι
::ο π::πι:ε ίε::εΓεε::34ε:8: Γες.ε:ι:ε ρ::ι::ε
ὁ ::::ρπει:ε ::::ε:επάι:ε οι. 35ο- δε Τε::
πο:ισ ποπ :: :είρεεζ:ι: ε:: ΓεειιΙ:ε:επι ν:
α:σπ:ο:Ιο εκρΙ:εε:: ρσΠ:: , Νεο:: ερ εσ
::επά: ε:: Γει::εποε_Ζε;.Απ Η: Γι:Ι:Πεπ:::::
εοπ0:Ρ:: δ: Γε:ιιε::- 36ο
δ: πει:::::ι:επ νετὸ :ιεε:::ε::ε ε μμε: ; 55:
Ι.ε:::: τω:: Ιεπει:: πο:: :εε:ρ:: , δ: ει:: ὰ
Ι.ιιεειπ ρ::ιπ:: :Πε Ο:εε::ο:::ε ι:ιι::::Ι: Γρ::
197· ε:: 199.
Πεπ::::::: , δ: ι;ιι:::οι: :ρί:ι:π Ιεπεπι ::1:Πε
1.:οι:εΐε&:ο :ε:ι:ι:: ε:: απο:: Η: ε:: Ιει::::::Ι::
ρΙι:::::ι:: ε:: ορ::::ο- 243. 8: Μ:: Μ:: οι::
ρε::εεά:ΙΤο:ι:επ::ου5. ιη.
ρΙο:, εαΙεθ:ε.:π ΓσΙε, 8: Γνάε::σιιε εσπ
Ι.:ου:άε ποπ ρ:π8ι::ε ίεε:Ι:ι:ε εκεε:ο:ε :π
8:εεε:ε σιιι:::σ :Πε ε:εε::ο:::: :πιιπ::: , ά
νερο:ει:: ΓσΙ:ιππ:ι::, ειπε με: ρ:πει::Βιιε
·:ε::επερε:ρ:::ει:: :::ΐρε::::ε: 3:45: Με::
Ιει::σ:εε ::ε::επ: ρ::::εεερ :επ:ειιΙ:ε ά:ίΓ
ρεσ:Ιεωη.8: Γη.
Ι.:ο::1ο:ιιιπ εε:::::οι::ε ο: Γε::::ι:ει 31ο- Ο::
ρσ:ε Γο!ιιιιι::, ω:: :π εο:ιιπ: π:εε:ιιε ρε:
πε::επ:' Μ:: (ζε:::ε :εΒιιε :::ΙΤο::ιεπά::

εε::ο:εε ε::ει:: Ι:οι:σ:ε: ί.:.ι::: ε:::::::επ::: ,
::::::.
ἱ::ιεε:ι:ε ΐε:::ρε: ε:οε::ε οιιοι::σι:ο ::::::ι:ε

ρΙιι:εε ΙΤρεειεε : Με!. Ειπε :ε::οιε πιο:
εο:ρο:ιοπε, πεε ν::: Ι:σε:ε απ:: : ε:: (:ε::
Ιιιι:: εσπ:ει::Ι:Μο:ά.Ι.πεε::: ο:: :π :ε:::6.
δ: :πεΙΤε εσ:ρο::::ι:ε, δ: εκ:!::ε οπο: αν·

οιι::-Γο!ι:::οποπ , νε: ε:άσ:ει:: ρ!ι:::Βιιε
οφε:ιπ:επ:ιε ει:Ι::ιι::ι:: , δεεε:::νετε:::
εΠ”ε Ιιιεο:: ρ:σσε:ι::;::οπ νετὸ :::σιιι:πε-ε

σΙε:εεάεπ: νπσ επ:ιο, οικω: εΙ:ε:σ :ρω

τω:: ::Ι:οι:::Ι , ν: ν:Γιιε ο: ::ιεε:ε Α::ί:ο:ε

ι::ε:ωρΜπεε:πε:πιπ ρε:ρε::ιε::ι::ι :Μώ

Μ:: ε 346. ε:: 549. Νο:: Μ:: τρωω::

::2 πιιπ:ιε εε::ε :με εοπ::πεεπ: :Με

:εποε : Γε:: δ: ίεΙ:::ιιε ::ι:::ιιεπάε ε:ιρε:: -

πο:: :::;;πι.:πι- Με. & 245- 8: 251- ω::

ιπεπ::5 ρ:ο:σε:ι:: ε μεμε:: 3 52:Απ:ε:ριεοπ

Η:ιιιιιπε Π: εσπ::π:ιε:ε ε:ι:ρ::σ ΓεΙ:ι:ιπ ,

ί:ιΙεε:ε: ρε: π:ο:ι:::: :πε:ε: ο!εσ, άεΙ::ε.

ΐρ:ΠΙΒΜπ δεσ ν: ρε:εππ:ε οι:: 1ιιεε:π::
ε:::επε,άερε:ε: ΐοι::εε εΒΓιιιι:ρ:ιιε ::ε:ι:ι::

61- Ωιισιπσόσ απο:: εσ:ρστε πιο:: ::ε
εεπ: ιεπ:ειι:ο8,ου: Η ε:: :ι|::ε εκε::επ:ι::,

εσπε:εί`εε:ε , ε.: εκεο8::ε:: :εε:ρ:σε::::0

δ: ν::::επιιι:,Ιι:εεπ:,& εο:ο:εε νε:ισε ό.

:πε:ε:::ε ειπε :όεΓεεπ::ε,8: εσπετείεεπ::8,

Βε:ι:π:, δ: :::::ε εο:ρο:ε Γε:: που" Ιι:ε::::ι

νου: :π νείε ε::ειιΙε:ο::σσ:468ε "ΜΜ
::ο που: :π:επ::·ο::::::επά: :π ν:ιΓε ()σπ:

ε πο:: Ιι:ε::::ε :::ί::::ρι:επ:::: ε: 364-2::: 366:
Επι: εἰ: ΓιιΒί:επι:ε ποπ ίειπρε: Γε ρ:σ
οεπε,π:Π ν:ι:: Ι::›ε:ε:ιι: επ ειπε ρε:::οιι

εσ-247.8: Γεο-Κε::ο εσπΗεπά: ρ:σ Εεεε::
πε ρει·ρε:ικι Ι:οι:σ::5 !ιιεεπ::ε;ποπ ει::οπ

ε::!επ:ιω4οί.πεε:πεε ρε:ρε:ι:εε, Η νε:ε

Με ; Γε:: :επιεπ ε:: :πρεπε επι:: Γριεπόε::
ει. 5154. :::Πιπ8ιι::ι:: ε: :::::::πε., οπο:: Η:

εκ:::ε:υπ:,Ιυεεπ:εε,πσπ ε:εΙεπ:ε5 :Με

:ρΓε ρΙεπάσ: , δ: ΙΙΙιιί::ε::σιι:ε:ε. :Μά

ν::σί:ι:ι:::ιι ε εί:.146.8ι 248.:: ρε!:::Ιο,δε

ε:ιιε ρ:ορεεε:ισ , 8: ΙΙΙι:Η:·ε::ο :π σει:Ιοε

πισω ρ:σρ::σ Ηε:ιι:πε:,& εε::5 οπο:: :Πε
:ιπρεΙΙ::,νπάε ε:: ::ε:ε ε:εΠο,δε εσπ:ρ:εβ

:Ιπει:έ:επε π: 01031 εεΙε: ::π:ο, ὲ:εε:(νἐ::ἑ
π:: οσε 5 'ε
ιοι:οι::ο σε
ε.

:ο Ι:ι:Τσει::::: : ε:ι:ε ι:: νεί`ε ε!ει:Γσ :::ι::ιι:

που: ε::επ5:::2ε:ε:ο3:2επ::: , δ: :π::ἔ ε::
:ε:: ε::: νΐοι:ε εσι:ει:: :ε:πρσ::ε ριιπέ:σ
ρε:::π;;ε:ς5φΦοιπσάσ €Χ:8:12:ι1Χά:Γ
Ι:::Π::πε ροί::ε Μπι:: ν:::ε:1::ιτ έ: 5:58. ε::
πι. Ι.ι:ε:ε:ΙΙι:Η:::::σ Η:: :::ο:ιι :ρπ:ειι
Ιο:ιιπ: ρ:σρ::σ, ν: ::ιεεεπ:: ΓρΠο:εε ποπ.

::::ι:ε, εε:εσηπε Ιικ:ε:πε:ιιπ: ρε:ρε:ιιει:ιιπ:
ιπεε::::ιιάο ε:8ι:::ι::.: 5ο·8: Μ::

Ι.ιιι::επ,Γει: :ρΓε ΙΙΙι:Η:ε:ιο ε:: 8ριε::::σ: Η::
0:8: δ: ε:: εε :::Π:πει::::::, ν: ε :ε:::εε πε

σεπ:ε ν:::: ΙΕ ρ:σε!ε:::::, 8:Ιοεε:::::. 354.
Νο:: ε:: :π ίσιο σει::σ ν:::επ:ειίεά ε:::ιι::

ρε νε:ι:::,8: 6:εί:ο!εε,Ι:ι: ρσ::εε::σπ:::,δε

:π-ι::ε‹: :ο , ρε: οπο:: :π σει:Ιι.:::: :πει:::::·

εοπ::εθ:οπ:::, Ισπ::ε :::ι.:ε:ΐο ε:: εο , οπο

ω. δ: Γε:ρε:πε :ε::ε:::σ, δ:: :εί:ε:'::σ ρε:
π:ο:::::: ορ::π:ε ε::ρΙ:εε:ιι: ε: 367. ε:: 375.

ρ:ορεεε::ο,8::1:::::πιπ:σ,8: νε:ιο:ι:ι:: ρε:

Ο:: οι:: :εΓ:εθ:σ::ε εια:::ε:ιι: @Με ιπ
εσ:ρο:ε ποπ προ. 274.

εεπ: εοΙο:ι:πι εΠο::::ε::ο εο:::::ιπε::::
ρε::τε:ε Γοπ:.:::::!.εά νίοι:ε 366·ε:ι:ε πισ

Ι.ιιπ:ε εβ`Ιιιει:ε :π:ε::::::: ποπ Γιι::: πεεε::ά:,

π.: 1: Η: νεπε:πεπε , ν: πισω; Με:: @Με

δ: ιΙΙ:ε:::Βιιεπει:ι:: ε:: , ω:: Πο:εείε::

ε:: ε::ε::: ::::ρεΗ::::: , δ: σειιΙι Ισε:Ιππ:ι::,

:

η;::επ:ιι:,ν: πε: Πειτι:1:ε:361- 8: :εφ ειπε

νποε

!

Μάτια: κατω ιιι·.4ιπΡιιστω.

"Με πω· εο!στετο τετίιπιτυτ ιιιιριι!Γιτε.
366· δ: Γη· Ηοτ: πισω ωστε εκρ!ιτ::ιιιτιιτ,
· «μια τιιτιιειιε ειτροτιιιιιτπτ, Η Μ: θ: ειπε!!
ττι5, νε! εκριττιτιο τ:οτροτειι· 37ο· 8: Γη.
τω· τεττιρετατιο,ίειι πιοτιιε :ιετ!·ιετε:ιτιιτιι
ριιττιτ:τι!τιτππι "πε , Ρι·ιτΓεττιιιι πι οτ:ιι!ο

πιοε!ι!ιοετ08 , δ: νατιοε εο!οτεε ειδιιετιε

·ειτρΙιειιτιιτ· 788: Επι· (ΣοιιΕτιιιιιτιιτ· 379.
δ: Γες·δε 383

.ή

Ο

Ν
ΝΑιι!ιττι απ· Έπειιι ε !οιι8ἰιιτιιιο εστιά
ριετ·228· πι· ειιιιι Φωτο· Γετι.ιετ πι

τιτιτιο·22ρ·
Νεοτετιτ:οτιιιιι οριτι!ο εποε τιι:ιτετιιιιιι , δ:
Έοτιιιιιτιι ίο!ιι ποτιοιιε παταω πισω
ειτρ!ιτ:τιτ ποτε! Π: ΐετιττειιτ!ιιτιι, επι πι:ιτεττε
·οιιιτι!.Ροτιτιει επτετε απ; νεΙ, ιιιι ε!ι128

Μ

/
_ / ΜΑπ!ε!ιεοτιιπι όε!ιτπιτ:ιτεε Ιετιεπι , δε

Ήπιπ!ίοι·τιι:ιε “Με ιι!ιετε·92. & (τη."τ
·ρ!!τ:τιτ εττειιιιςιιιά Π: ίετιτιεπάιιτπ τ!ει!·τοτ

·ιιιιε ριιττ!τι!!!:τιε· 94·
Ν!!! αφτι |Ειιγρτι :ιετοε ; ιπιὸ & πιιι!!ετεε
Ριιιιιιιιιι·2; ε· δ: Γε‹ι·
ε:ιιιι !ιι!ιετιτεε Γετττ!εε τεε!τ!ιτπιττο , ηπα!
Μτιπι.ιε Βε!ιεΙτι επι· ι:!ο!οτειιι Γετιτι:τι: , ά! πι·
_ ιιιιιιιιι Μπι ιιε!ιιιοπεετιιτ· 1 7·

Μ

Μ:ιιτιί!ετιι ()!ι)πιιιει να” ,

πιἱεἱε, Μετ

ιιτ!τετιιιιι,&ε·ειτρ!ιεττιο,& τω, 3ο6. δ:
ε .

τ:οπτιιιετ-· 29 τ.

Ντι: ν:ιτιε !ιιτ:ειιι τε!!ε&επε ν:ιτιθ εσΙοτετα
οι:τι!ο ειρριιτετ·38:ι· τιιιοιτιοε!ο τιιΕιτ:τ πετ:

383· ..

.

.

.

Μτιτ?ε εεί!ιιε πι Ητιιτιι,δε τεθιιιτιι, ει: !ιιιι:ι, δε Νο0ι!υπηεΧ“Ωιτιετι!ιπε :ι 118 τιιιιτιετ!τε , δι
Βιι!!28 ειιιιττειιτι!ιπε οτι ετιιιιιιτ!! τιττο,·δι
τι.ιτιε!ο ιιιστιε εκεερτπι πω. εκριτιιτιοπι
-τ!.ιιτειιΠο·298·8ε Γη·
Με Γετιιιεπτείεετιτε τιιιοιιιοε!ο .ρο!!ιτ ειτ
ιι!!τ:τιτττι 299· ετ! 3ο3·

Μττετιιτ ετπιιιι πατε! Ατι!!οτε!ειιι νετ:ιτιτη
τω ποπ τι!!ιεετε ντι! τιιιιτετια εοπιπιτπιι

Ο

οιιιιι!!συε οοτροτιπιιε·8ο· δ: Γη· ·
`Με!!!$τιιιτπτει Γπ!ρ!ιιιτεο ΐει!ιπει·215·
Μεττ:πτιπε τΙΠΤο!ι.ιτιιε αφτι τοπ! τιιιοπιο‹!ο
απτο, νε! Οιιρτο ιι!ιΤοτ!ιειιτπτ· 32ο·
Μετιι!!ει τιτιοιιιοτιο τιιτιοτιε πω” πεπιε
!!ειιτ, δ: ιτετιιιιιεοπτ:τεΓειιιιτ. 286·Απυιε

!ιε :ιςιιαριιττιτ:π!ιιε ειττιε!!επτ!!ιπε,τ!πτιι
:ιτιά28 τιποτε τεττειι ρ:ττιετι!τιε ρετιιιειιιτ,
ηπα τεε!πτιτ!:ιτιτεειςπ:ι ιτε εοπτιε6τε!ιτιπ

Γοττ!!ιιιε ετσΩι!π τ:τι!σειιι τετ1τ8πιιτπτ.3ος.

τπτ, ντ ΐτιτ:!!εσοπιρτιιιι-ι ρσΠετιτ , πι που

Ωποιιιοπο πο: εοι·πιιι ()εειιιετιττιτιο·ιο6·
ιιιετε!!οι·ιιπι 8επετατιο νιι!,τ,ο σπιτια το

Με ετετ·!πτι πιο!! ιτιιε!ο_ 12 ;·
θεο!! τε!!ιιιιι,δε ιι!ιοτιιπι ποεὶιι,νε! πι τω,

!!,8ε πω ιιιιριιετιετιιτ· 69· δι Γεη·Ιεπι πι
ίΞειιττο :ετα τε!!άειιτι ιιιιΓετιτιιτιιτ ·.
71·

τι:: νοτιιιτιι νε!ιετιιειιτι !ιιεεπτεε !πεειιι

τ

'ζτ!ιιτιιτ!ο!ιιτιειτ εα!στε δ: ώ @Μεττ

!ιιι!ιειιτ πι ίριτ!τι!:ισε :ιό νιιειιιιι·οειι!ι ω·

Μπα πε εοιι!!:ιτε ε!!εετιάιιιιι ε!! , πι :με

ιιιετιιιιεοιι!!ιιειιτι!ιιιε ; τιοτι νετὸ ετιιιιι
-ρειιτετιι ειττιιτετιοτττιπε σου!! ριιττι!ιιιε ,

`τείο!πιιιιτιιτ , πεεεμιττ!ηπιιπι ιιοιιιιιιεο

`νε! ιιάΓεττ!ιειιτ!τιιιι τετιτισε, τιιιττ:οττιεο τυ

Μπι εοττπρτιοτιε “τι ρ!πτιΒιιε πω

Ρετ, τπτ !ιιιτιιοτι ειιιιεο, & απ· 348· δ:

Με εοιιίιτιιιιιτιιτ· 176· & ία;- Ρετ ιιττειιι
πι.ιιιιτιπ:ιιτι Ητ εοτιιιιι άι!Το!ιιτιο πι ιιιιτιι
τεε οιιιτιιιιὸ Πιιιρ!ιεεε, & Γιτισει·ιιε, πο”

@

ο

κ

Οτ!ο(!·ιε εσετιιιτιο εππι ΙΒιιἰειιΙιε εκ Ατ!!Ιο·
Με. τω· Μοτο φοιιιοτιο πι οοτρι.ι!ειι·

`Ιοτιιιιι ΗΠΒιι!0 =Πιιε εοπΓριειιτι =ε!ιπιιτιιι
τοπιετι !!ιι εΠε τω· ιιιιιοτείειτ. τ77·8ε Γη·
Μο!!ιτπτ!ο τ!ιιιετΓε !ιιτι επεφτε , δε (Σεπτ ει:
-τιοτιε οοτροτιε οι!οτιιτι ί!τιτιιι ροΠιιιτ τι
2 μια! 228· εισ!ιοε,ηπσι!!ιιιτ ειτριι·ετ.το
τ:ε!οτε τιιιοπιοε!ο ειτρ!ιοετιιτ· 12;·
:πετ εοτροτπιιι,Βισοτρπίευ!τι πικαπ ; δε
Μιιτιιτιοιιεε εοτροτιιιτι ετἱτιιι Ρετ Ι8τιεπι
·ν:ιτττιιιι νιιτι·Ιιτι!ιετιτ·ι;4·8:ίεφ
_
·Γεεπτ ειτρ!ιε:ιτι ροΠιιιιτίἱπε πιιιτετιιτρτι
Ότιιρ!ιεεϊ τι!) ποσο ε!ιιιετΠτειε ει: ίτι!ι!ιτιε ·
πι: Ρεττρατετιεοτιιιιι·79.

#68· πι·

_

.

.

.

Ο ιἴτειειε !ιετ!.'ι21πΝΟΜεει8ΜΜΜΒ : δ!
"δι“· 297·

οι”

Ιπά.σσ "πω Ρπει·ψιιαι·ιυπ:.
Οιιι :ιΙΒιιιπἰπο ιιιιο. επι· ιεπειπ ποπ οοποι

Ριοιπωιρι Γιιπιιιιι πιο ΡΙειτοιι:ιπίγ.ιιΒά

Ρωπ..ιο;. ΟιιιεΙΒιιιιιἰπι οιιοιποάο πι»

Ιιιιπ ν:ι1ιι:πιιιιι @πιο η»

-

ίοτιοι.ροΙΕπι Ιιτευο3ιοπ

Ο
Ρ:

επ ΗπεπΠο Γτιιδιιιε, οιιιιιο<Γιιοι:ιιε ικά
Ρ άπο ::ιιρειιιπ ειποΙΙιο323- _

Ρς|=8ζη$ 8.. Απευθιποιπ εΙει·ιε!.οπε (προ:
ρεα:πιε ροτιπΙΙΠοπο ει!ιοιιιπι ὁ Ποο μι
πΜε , τετιιΓιιε ιρίο οικιιιρΙο @Με μι·
“Μπι οι::ιπέιι-η9ω

-

_

Ρα· ιρειι:ςτιοι€οιιππε ΓιιοΠιιπειειΙσ που” ιη
ιιιι.ια:ιοπο @επι :ιίΤετοπτσε αεκ: ιιιι:ι·ι
πω: ροίιἱιπτ , «Μπι επ "Γε ι:ΙιιιιΓο Ιέτι15
ειιιἰπειιιιιιι . πο. οιιποοιπ ποιοι: ιιοτ

ν:ιΙιεοιπιπ οτιεο ο δε πω) ιπ Ρι·ιιππε , /
δ: ίσειιπειιιε ο Μ· Ρι·ιιιι:ι: ΓοΙιὶιιι οιιπ- '
Ιιτειτοε ιπ εΙοιιιοπιοτιιιπ οοπίιό.οτειιιοπο

:ιττοπάοπάε -- πω. @πωπω ρι·ιιιια
ΜΒΜ νι:ΙΡιιΠιιιιιε ν η. Ωι.ιοεπιιιιιιτπω
.ΕπιιιιΙιε οΙοπιεπειε ροΠιπτ οοπιιοπίτο ω.
ιοιιι..φιιεπωιιιω πιω, τιιπι ΡιιίΠ
Με φιοιιιοάοιπιιιοειπ τοιιιρει·επτιιιτ , 82

ει!ιοιιιι οιιιΙΙιε Γοιιιρει·ιπ φιο!ιβετε!ει·ι·ιεπ
το ρται:εΙΙιιι; .αφ 8εΓεο. οιιιιΙιι:ειτι:ε ΜΤΒ

ΜΜΜ ρτοὸιιτιοπειπ πι ιπιιτοτιοπο ιι.ιοι·ι · ειιιηιι:ιιιι πιιιιττιιπ ειι·Βιιι ροτείὶ ει: Μο
Αι·ιθοτοΙο μη·
ποιιιιειιπτ. άιιτπ ειιιίάοιπ ς!! οιιπη , δ::
κ.ιιιπά:Ιιτ Ηοιπιπο εοάεπι στι; επι ·, οπο Ωπετι:ειιιιι: £ωιοπωωιι.. ΜΒ·
οιιιιπειιιιιιτ , Μπι: :ιοοεπάιτπι , πεο πο

Κ

ιια: Γιιοίιιιπιια. Η:ιιπιπει οειιιιιιιπ-ροΙΤιιπτ
ειιΐοι·το ρι·ιετοι·ιρίιιπιθπιιιπ , οιιιοοιιιιπ

εειάειπ ιιιατοπιι :ΙΙ,ι:Ιιπιι άεΗτιιΧπ- 269.

ΚΑττΠθιο οιι(::ιΙοι·ο Η: ποπ πω· ΐοιιιιιι
ιιιιιιιιΠιοπεπι ιεπιι:ιι!οι·ιιιιι ι ΐεά οι

_

Μιοΐρ!ιοι·ιρΙιιι·σε·ποθι.ι Ιιιι:επτεε , δαμιι·
:Ιειπ νι Γ:ι!ιιιιπ ιεεεπίεπειιι: ἑι 33ο. :κι

Η

αποτο Βιοοεάεπτο πι Ιοοιιιιι ι·εΙι&ιιιπιι
ριιι·ιιΒιιε άιΠιιπ&ιε , που: απο ὁ ω·
ιιιοΡοέξιοπε , :με :Η ΓοΙο ιιιιιιιιΠιο :οτ

ΡένΠο:ι ι·ετιιιτι οιιρΙιατίο ντ :ι·ειά:ιτιιι· , ποπ
ίσιο ι·:ιτιοποι Για! ετιιιιπιιιιιιΞι ΓεπΓιιε, 8:

ποιτιε ιπιιΙιιιά:ιιη· ω!. 118- @οιποιιο·
ει ν:ιτιιε ριφΙιοετιιτ Ρετ νιιι:ιιιιιιι πάιπιί

εοιιιιιι οιφειιιπτπ::ι εΠ ρπι!οΐορι·ιιιπ
παιπ , ιρίο Μια Ατιπωιιο πο.
ΡΙιπιι οριπιιιειιιιιιιι :ιο ΐτειιιιι:ιο ίει·ροπτιοι.ιε

ΐιιπιι διιιπροεπιιτιιιπ- πο. 8; Ως. Ομο
ιποπο :ιόιτιιιτοπτεε Οτιιιιιτοττιπ _; δ:

ιπιιιιισο . ο.

Ρτιποιριπ καιω πω, ντροτθ @πιο @ο
τιποτε ιιιοπιιιι ιιιιΙππ:ιε Πιο: $ριτιιιιε
ιππει, ΓειΙ,-διωριιιιτ 5 ΡιιίΒιιι πιο Γε

ΡιεΠιοπεπι ιιει·ιε ιιεκπετοιπ :παπι Μπι
οι :ι τοΙιηιιο απο εοιπρτεΙΤο πι 190ιιιιι
ι·οΙί4%ιιιι :ι σ:οι·ροτε ι·ιιτεία&ο , οι ά Μ·
Ριιετιιιτιτιιτ ..ιοΜ. Ωι.ιοπιω!ο ιειροΠιτ
ιπ ι·ειτ:ΐει&ιοπιε :Βάια πει·ει&ιιε το πιο τει

ιρίΞε πιιιοΓοοπτιο.Γιιπε απο , εποε, οι.

ι·εΐοεπτοιοιό. Ωιιοιποάο τωιιιιω ροΠιτ

$ριι·ιιιιε Π·ιδιάι Ιιειοεπιτε νιιιι οΜΗι::ιιπ

ΑιιΠοτοΙιοοι·πιπ Ιοεμιοπάι πιοάιιε ι @Πι

(ο οοπθτιπεειιάι. 164. Ηοι·ιιιιι οιιιΠεπ
πι: : δ: πωπω ΡΙιγΠειε ειρει·ιιπειιτίε
ιιεΙΡ:τιιιιιιι· , ουιπ::ιιιιοπ θ`τοετπι:τεριιγ.

όιοιιπι: , τιιτεΐει&ιοπειιι Επι μα· ιιι8ι0ΓΦω
νοιοειιιοποεπ ειιιΓοειπ ίζοιροιἰε ΜΦ·
β:επιιιι 0 26ο. 8( (ος. .

-

.

Παὶ οοπίιάει·ειιιιιι· οιιιιιιπ Ρτιπειριιι , ίου Κιτιιε ΓροπΓιιιοπι επτιςυιτι18 τεπ8€ΠΕιι1ιπ
Ι;ςπειιι . 8ειιςυ:ιιπ ο ΓροέΙπτετ 7:
εΙοιποπτ:ι ει! φιιιττι.ιοι· πτάιιωπευτ . η8.
διίεφοοιιιιιι ιιιιιιοοιπ ι:ο!ι2τεπτι.·ι, νει Βοί·ιοπίζοιιάιε ποτε το, ειπ.Ειιειάιε.οψ
πιιιπε·ι·ιπιάεπτ . ι59..
ι·εριιεπειπτιει·ι8α δι:ίέφ ίιπΒιιιπ ρ!ιιιτε

πποεπεΐιιο Γεΐ απο: πιω :πιο ρι·πωπ
πιοι·εει8πΩι ΉοτυπιιποοιΜΜποι·οι
πε :κι πιικαι οοιπροπεποΙιι οιΠιι·ιΒιιιιιιι·
:ιθι·πιιιτει:ε , δ: Ιειιι:ειτο ; νπάε ει:ιπιπ πειτ
τιι:ιιΙ2 ΓιιΙριιιιι·εειε , & ίειιο<ι , Μα επιασε ,

&

πιιιιιι·ει , οιιάεπιφιΠ€Π·ππιιτ2 Γιιιιιιπο
οπο, οιιιιιοιιΙιάι ποπ ία:ιιε οι: Γριιιιιιε
@ΜΗ 183οά πο,

πωπω πιιιιι·ιι ,. 82 μια ιιιἰοι ρω·
4:Β"Π).ι & εοπι:ο6ιιο τοπιι οι·ιιπιιιο 3 ι ς.

8(Μ”

ει
δ

Μάικ Μπακ τω..μιεεω:
5:ιτ τιιιιιιι·ε Μ· τετιειιε , ττεε: εοιιετ:ιετε:το
τιειιι τιιιιε: , & είτ εφε ειιιιιτο:- ;- 5ιιττ

τιιιεντε ετιτο:τε οτιιιιτιιε :ιιτιιιετι ε τιιιτ
τιιιε ειιρειτιιιειιιτε ττε:ιιτ:τιι-186-& ‹·‹ι.ίτιτ
οτεο ιιιτιιιιιε ευ ι άιιι:ιι ιιιτοιειιι ττιιιιιιιι:ιιιι.
244- δ; τες. Οτι Η: Γετιι:ειιτειιι ειτιιε. τ; τ.
οιιι . 8; τιιιοιιιοάο ττειοε , δ: ιιοτιιιιιττ:ιε

ειΒοιεει ιιτιὸδι ιιιιιττειεεοτιεΓεε Γει:ιτεε
τεάάτι:ιτε88- :τά πι. Ειτιε νΓιιε σετ εκτε

άτοιεττ()τιιειε.Βο .

$ειιττιε ςτττοιτε, & τἔιτεοιτε.. άιιιιι :είτε
ρειετριιιτι:τιι , ειφοτιτ:τιι· ιιιιιι:οιιιιεε τιι
τττιιτε ττειι.ιοιιιιιι εοιιίτιτέττε ρει ττιιιτάοε ,
δετε:ιτ:ει, νετ νετιειιιετι:ε: :ιετ:ει:τε Ρετ
τετιεοε Γρτιτ:ιιε- ι 36.8: τες.
$τεετ:τιεΤειιιιτ , 8ι18:ιτ φιοιιιοάο εσωτε
ιιτιι:-26.'
ετιιιττε τιιιοιιιοάο ιιοιι εΒε:ττιττιιιττε . άιιιιι

τιιι:ιτιάετε:οιροτε- 289. 8ιιττειιιθιιτεε. δε

τιι άιιοτιιιε εοιροιττιιιε πειτε εττ ιιοιττοι

()ττιειττιιιε ντι:ιιε νιιτετιάτ Μ» ετιιιε ρετι
ττςη];ι5. 29 ε. & τη. τετ εφε ντιττιιε :οι
οιε ρετιετιιι: . & ιιιοτττε ετττει: . 2,97.

5ρτιτ:τιιιτιι τετιεοιιιιιι , δι τ`ιτ8τάοιιιιιι .
ι ε.

Εττιιε ειιιιι πειτε εοΒιι:ι:ιο. ιτιιά.-Ειιιε

δοετιιττε τιοιιιττιιιιιι ντιπ ΟττΒο ειιΙΒιιε τιιιι:ὲ
ντ:ιιιιιτιιιιι. 9.

ντε εοιιοττιιεε:τ:ιτιιΓειιτ μια: τιι ντ:ιιο

δοττιιττιιιιι:ι:το άε ΙΒιιττιιιε ττιιε ττιιιττττε άτ
τ το. δε :ιτττε - 312. δεττιιιιιάτιιειίττεε τιι
ίειιίττι. 281
ε:τιιίτι είτ, ειιι άττιειίτι ετι ιτε :ι ριετιετι 5οιιιιε Πιιιτιιιιτε ε ()ε:τιοτιττιιιε ειιιιιιιιειι
:τε. Βετο νττιτιιτε τ:ιτιι·οιιιιιι, 8: τιι ετ·
άειιι:ιιι , δ; :ιοτι οιιιτιτιι οτι οιιιιιτ ιτε. 296.
Βεττιιιιι εειτιιιοτιτιε ετττετιετ:ειε τιι τιιιιτάτ

τνετιιιτι ετ:τι ειιιιιιέττοιιε Η: ετι τ8ιιτειιττε.

ει”, & ιιιε:ετττε, ά:ιιιι τιε τιιτειττιτ:ιιι

εοιιΓει:τιιι ειιιιιιρειι:ιτιιιε νετ ειι::ιι·τι.ι

ττειιιοιε ΜΙΒ, ειοάετιάτε, νετ τιι εισ

άειιάτε ε ετιιιι:τι τιιί-ειτρ:ιτ ττιειιε . μι. δ:
ται. άιιιειίιι εοιιιιιι τιποτε. με. τζεΐετ.

ιτε . ςιιτ :ιειετιι τττιάιιτι:. τιι:ιτοιε Πιερτ:ιι ,
ιι:τιιι Η Με ττ:ι:ιιε ετττ1τά:τττττ° :τ Οοιροιε
οττετο, τιι ιιοά ττιετάε: . ε”. ]άεπι

τιιτι:ιιι, ειιιτ 5εττε8 οιιιιιεε ίττιιττεε ειτττι
ιιιιιιιι. 320. δείξει. 5ιιττιιτιτάτι.ιειττ:εε δ:

ετιειιτ: τιι τετ ιοτιε Δειτε Ειδττι ρει @τιτ
ειιτοε , άιιιιι ττττ Γειιιιιιι τ8τιτ:ιιιιι τιιιιιιετ°·

Ι.ιιιείει:ττιι άτιτ`ειετι:τε νοτιτ:τττιιιιι ετ ττιττε.
8τειιι. τβτά.
ττιτά._ & με. εεε Γε νιειτττ:τι :ιρριετιειι 5ρτιτΕι.ττ1Γτι :τετοια τιτιιτάοιιιιτι ριιιιειοειττ
άειε, & ιιιε:τιτττ Ειτεε , δε ιιιιι:ιειιττιε

τττιτνιιτιε. εεε ε:τιιττιάτιιεττει:ε, νετ :ιτι
ιιττιε τιιειιιιετι:ττιιιε ττιτττιιιε ριιςιιεείιιτεε

άσε ειιτττειι:τιιιιι , ντιιιετιτττειιιτι τ: εστι
:ι·ιιτιετιάτ, διεττε εάίτττιιεετιάι, & οο-.

ιιιιιι νιιιτ ειιιιι ()ειττάτε :ιτεειιττοιιειιι τιι

έττιιιιι :ιρριετιειιττε-ιιιε:εττττ Ριιι:ιειιτιε άτ

(ζοηιοιιιιιι άττΤοττι:τοιτε . :το άτιιε:ί:ιιιι

ττιιιτιτ ειιρειτιιιετι:τε ετινιιιιετε ττι:τάετιιι

ιι:ιιιιι:ιιιι , δε ετττετιεττειτειιι 9112 Πιε

:τ Με :τά ;ε8-.8ε ά 32ο..τιά 3; .8: 334.. .τι
τες. Γιιττιιιιι ειιρετιτ:τιι ντε ε :ιει:ειιάτ ,

$ρτιτ:τιιιιιι τετιεοιιιιιι, & ττιττιιιιι ντι:τιε

άοτιεε ειιιιι ιιτιτε.εοιιτρττεετιιιιι- 328- δε

Γε .. δ: πατε ιιιο:ιειιάτ τ:οτιιρ:τιιι:ιιι , δε·

τετ;- Ηπα: εοι·ιιιιι ντε Γε ε8τιειιάτ-ειτοιε
ειτετιι , & ειιιειτιο τιιιριιτίτι τι.ιτιιιιιιι..ι ιο.
ε:τιιι τιοτι ειιει:ιτιι, ιιτίτ ειιιιι τιιέτειιιά:ιτιι

ν:ιτ Πτι: ειιττάτοιεε ειιιιιιτιτ:ιιι . 181. δ:
τη. -Ιτιιιτεειιι ριεττ:ιιι:ι παπι $ρτιτ::ιε
τε,τιει ριοιιιρ:τοιειιι τιιιτιετι: ντι:ιι:ειιι ,

είτ .. διεπει άτ:ιετίει Γρεετετ ίετεε Βιιιιιτ

Ριτεε νιιττάτοιειιι ετττεεετ:ει:ειιι . .18ε- δε·

ειιε:ιτι::τ πι. ιτά 334..

ΒετιΒιιτε ιιιιτοτιε Γεττιιιτι :ιιιοιιιοάο ετ: πετ
άτε τιιιιειιιι- 317- δε τη· $ειιειιτιιτε @τευ
τιι:τοτιε μάτια ειτρττειι:ιιι τιιοιε , νετ εοιι

άετιιι: :τ τω. ττά 168- & 179- 8: τες.

€9ε .

8:νεττε ττιιιιτ τι: Ττιετττιττει :αιμα ντε ιιιτιι
εοιιοάετι τ. μη.
Βυεετιιιιιιι τιιιοτιιοάο ιιιοττείεε: . . μι. .

ιιιιτεΐεετιετιι τιιτιοιιιιτι:τιιτιι ιιτειιιτ:τάε . διιάοι τιοτιιττιτε ριο:ιετττι, άιιιιι εο τιιειιτε.
ειτε. 8: Γες.5ιιτιειιτιιτε (:τιειιτε:τοιιετιι

τιμ: ε:τιιιιι ει: Γιτε:τετττειτε ντάειιιιτ.τιι Πιε
άει·ε.. με.
5τιροι Επι: ίτιτττιτιε τττιιιιιτε, 8; Ριιτε:τ :τει

ιιοε νετττειιτι:ττιιιε . 2:74- .
δειτε. 8ιτιτρτάεεΓειιιι ρο:τΠτιιιιιτιι, & Με

Γεετι:ε τετιτε11ττ τιιιιιιοιειιι ίτιτ:ι ειπε Μπειτ
:επι ειιρεττιιιιι-. τη.
Βιιτρτιιιιιετιιάειι:τε. νετ ίοτιι:τ άτ:ιειΓιε.

9ιοτιιε άττιειΓοε ειιτιττιει εοτοιεε . 38ι. «το.

τις.
Μ

ειιτιττειι:. .28.ι- .Οτι :του ττιιιιείετιιι: νε

τιιιτ ιιιε:ιτττιιι ίεά ΐοτιιιιιι:ιιι τιι ειιτεειιι·.
. 286- Λτιιιιιιι ττ_ειιιεΓειιιι:.,ττιτά. οτι εο-.
ιιτειιι τω, τιμ τιιιιτε τιιεττ(ζιιτιι. τ”ειιιτ-·
Τεττιι

|πει!σετ 2°ι97'ΙΙΜΡΜι·ιΡιμταΜ .
ετ!πιιιτ:ε εεεετ· ι ; τι 8; Με. νοκ (1τηςμ

Τ
ΤΕ!!ιιτιε ἰεοεπι εοπειριεοιπ, 8: ειιετΠο
οι ειπε: "το εεοετε,δε οε:ιι:ε ε! 2ομιά

με ειι!!ετιε Γο!ρ!ιιιτε ε!ιοπ:!:ιο:, διιόεο
ι:ε!οτε ν!τε!ι εοπεοέιε ιο Ποιοεε!ιο οι
!ειιι8ιηιιοοτ , & εε!οτε εεί!ιοο :πιω
εοεεε εοο:-3οφ

νιτε οι ΑΔΕΙιι ρτιοιο, 8: ΐεεοοι!ο εοοί!‹!ετε

2069

Τε ε!'εότιο ρτοιιεοι:ε Γεεοιοτι εει:ιι:ιοπε
ριτι:οοπι- 132

Τεβιιτ!ιοιε Γοειοιοειι !`εοιοιτι ειιιοιιιοάο

τα εοε!ο8ιε απο !επιεο!ιε νε! εάιι !ο- ε
εεο:ι!ιοε , νε! Ιοεεπε!!ίο!οιο Γεεο1:ε:επι

!ιε!ιεο:!!ιοι.ι. μι.

ε!ιι.ι!!!:ιοοειτι ιιιιρει!!εο ιε8.

νι:τιο!ι ειΠεεειιιεε τειιοοε Γε!!ιιοι οι οιε·
:ει!!ε τε!ιοοεέ π. ε: (ες
· νι:τοπι ροτοε πε ειε,ε:είΚ·ἰ8οἱειι!ιερε:ἑ
ν
ιιιοπι οΠεοε!ι:οτ :ι ι27ε εε! :πιο νιττι οτι
νΑροτιε εΗ`οτοιε:ἱο ιο τε!”ο!ο:ιοοε !ι
8ο, ε: εοιιι`!ειιο, ε: (με ειε:ιε , νε! !”ειοε,

οιιοτιιοι ει: εε!οτε ειοε:εοιιε !!το2 ίἰ
οιι!ι:ιιτ!!πε ειφτιιιιε:οτ. 124- οι ίες-Εοι·

νε! !ιετοειιιοι ειοετε , ε: οιιεπ:ο ιεπε , ε:
ίε!ιοοε οροε !ωοειιού.8 -·ε: τω. ε:286. ει:

πιιι:οτ οι ι!ιΓετεεε:ιοπε ρετ:ιοιιι ε:ιειο

Ως ε:ιει!ιετεπιτ εοτο ε!ιοοε ιο ιρίιιιτι Π
οιιεΓεεοιεε εοιιΓ.ιιιιο:' 284- ι!ο νιττ!Γοτ

ιοιττε Ατι!ιο:εΙειιι-ιε -ΕΧρ!ιεε:ο:Ρετ Ιο
ιτε:ιοιιειιι ιεοτροΓεο οτοπι ει!οοεοτοιο
Γειποιοεπι ερρτε!ιεπάεο:ιοιο,& :οποιε

,
!

ιιιε:ιοπε εεε ιιιειει·ιε ίτι8ειεεπ:ε Γοε
νιττο:ε αιπετε!ειιο:,ετ ρεττιειι!εε τεττεε5

ι;ειο Γοτιιιεο:ιοπι,‹ιιιιε :οι ιπ:το!!ε τοπια»

εά!!τιπ8οο: »; πω. (22:ετιε ρει·ι!ιοε νι

Με !επείεδιε:οτειοιά.
νεο :με τιι:ιοπεεεοει , & ειοετιε Ποιο! :ετι
:οπιι!ειπετΙιτιι::ει, οοεο:ιιοι δ: ν:τιιιϊ- ο

:τιιιιι 8τειιιιιε ε!! :ιοοοιε ιιειιι τε:ιοοε

οοε ΓεοτΠιο.εο7.8: Μι.

ιιιειοτιε εοριε πω, ι.ιοειιι :εττ2.28 ;- ν!ε
!ιοοεΓεεοι!ι,ε: εοοετε!εεπτ!! ιο νι:το μιτο
ιιεοι: ει: ίε!ιοοε. ε86- ε: :ες

νε:τοπιιιε Τοτιοοε-ιο!ιετιιε Λ!ειιεπάτο δε
ιιετο Γοιοο επεεε:ο5 8: ::οτ.ε36.

Ζ

Ύιπιιιιι :ιοοιιιοτ!ο ιεπιειι!οτοπι ε8ἱ:ε:ἱοοε
ίετιπεπ:εΓεεοε ιοε:οτείεε: , νε! εοττοιο· ΖΙοδο!:εε!εριε ειιιοο·ιοάο !!8ποιο παο

ρε:ι.ιτ , νε! ε!ιοοεοτιο εφε εοοετιιετι:ι

.ΐιιιτι ρο!!!: ειι:ιο;;οετε. 274

`.

Ι.εοε Πεο, δ: Βεε:εε ν!τ8!τιιι δεοόιοτιοε Ιετιετ!ο
Ι.ονο!εε.
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