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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Μάϊο (Η νιτοτὶει, Ρο(Ιοιοοε (οτι
θετ (το Πι (ΜΒΜ (Με, (ΙΙΙ:

Ε.ζ5ΙἔΡεο ΙοεἙο:Ροτα(Ιοτετ ε @Η

Ρ(κε :ΙΙ ΔΡεπ(:(ΙΜΙοο(οί( ΙΙΒιιΙο

Ι:ΙΡοο, Ϊ(ΙοἴΡοοε αμκ: Φ.ιΡ5εωα-ή

Ια Ροτίὶ:(:ο(ἱοο (Με ου( επιτευ

Με 1(67(ε (Ισ ΕἔΡοίΙ.8 είιιΙειο(Φω

ωοε,τωε(ΙΙα Γε ίεΒιιΙτει (Ι (Πο

Ρ Εζιιὶίὶει(Ιο Με ΕΙΙΙΡΙο:ιε,ΜοΙο(αεε

ΕΟ (με εί-Ρςτωοοε.

.

ο ι.

71%. ((12 Ε ΓΡώωνὶοἑ(ώ εσύ το

__ Ρ(το (ΙοΧωι(Ιο οΙ (αποτο (Ισ

(:(Ιο,7· ΓοίΡ Μπα 8τειο(Ιο,(Ιο (Ρο:

Ια (Παοκ ΡτουΙ(Ιεο(ΙειΙειε (::ιοΓειε

Σ ωΙ((ιε, Μαιο( 3οίὶΙἴεἰτο:ιε 5: (ΙΙ-ο
Σ @εποε (ΙΡ Με (με: (οσο (Ι Ειπ

(ΜΒΜ Ρες(εο(Ιαἱειο (οιημΙε
ΙΙ:ιτΙοε ΡοτΙοε ΜΠο:ιεΗΙΙΡΙοεε:
7: Ροτ(μιο Πο Ρ(ιο(Ιοιι (Μετ1ό(ττ
@πίσω Με πωπω-(Ια Μωαβ(
οΙο,οοο Ρωτάω ΙΙοιοΙποε Ρεο

τ Ραο(Ιοτ Ρειτει Ροτἴο<ὲοἰτΙ:ι , μπε

(Ιἔτοε,γ (Ια Ι5ικοοε αποο(ΙΙοπίδ

ο( Ραιτ1ἱ(ΙτΙ:ι (Ι(Ρ(τιι7(ἱοο (ΙΡ
_ @Και (επι ΕΙοι·Ι(Ιει ε _ Ρικε τα( 0·

τ ίσο ο·ιειοΙΙΙ(Ρ(ειε , γ Ια @ΜΜΜ Π (Μάσα: Πω ΡεοΡΙἰειε Ρεποεε,χ
' (ΙοΙΙειε πκιοιἴοίὶειτἑι (Ιειτοπιαιτο εοτηο(ΙΙ(Ιει(Ιοε,ΐο ΕΠ( τειοτοε του
[ο ΡκτωΠοο,7 (το(:Ι(Ιει(Ι, Ρικε ΙυειΙοε Ρωοπιτ,7 τἰ(:ττει,ΙιειΖοτ (Ξι
οοἰίο Ικττοπο:π ωΖοη (Ιο (τίζ
εοε ἔ:ιΙΙοε,7 Ρει(Ι(:(οτ (εποε Ρετ
Γο(:ικὶοοοε,ΓοΙο Ρο: Μια Ιειε:ΙΙ

› τει(Ιο,‹:οο ο(ΙΙο (Ισ τω::

Ραε @πει Ρο.
(.5.)

Ι

οπο (Ισ νοοε (Πωοἔοτοε,ῆ (Πέ

οΙ·(ειΙ)ο (Ι(:ΙιτειΈ(Ιο, (μια οἱ Ιοε ΙΙο
ιΜο,οἰΙοε (μι(ττΙοτι να (το Με

τΙσπεε;ΡαίαΜ(Με (με είΙο τω
Ρυοὸο
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έπαψεΡτοι1εεΗότεπ$-ροτειΙ,
πσὸ2ϋε Γε: οσο ε εμε

ι1ετὶ1ειεὶοιἶόταεεφωμω@ή
@Πάοκ εξἱε22Πϊεπεε, εμεΙει σε
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πιοἱεεταιιιείΪετι επίὶξετιεττεφ Βἔξ
τε επ Πι @Μαξ Υ ε1τωβ επί ζώ

εοηθεἐπ1εωπ εἱὸε εοΓειε,εΙυε :ει-β

.Με €ω1Μεύω Με Βει1πΙἶεΠἔ

για σοι; Με 'ΕΓΡεύἱοΙεε, μπει ή Με·
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Πωεω γ ίἱετε επ ειἑἱΠει1ἔΙεῆετ.
Δε ~ Μι ΓεἔιίΠεὶει εοΓα,@εοΠίΐτΜὸ

ίεάοεντι @Ντου ὸε ἙΠἰΡὶΠειε ειΙ
ττειιιεε ειπ εΙ1ὶεγηο εἱε Τοί`α, 7 ει] ΕτΠΡετειάοε ει1 (ο (φΓΡεεΒέ, ε
ςι1εκἰἔὸοΤειἰεὁΓαιπε, ΡτεὸεεεΓ ε Βωξ 7ειπΙονϊι Ε[Ρ85ςΠέι Μή ›
έσω Με επίΒέΧειάει εκ ΙειΝαεω '
Γοτ ςὶεΡεε Επ1Ρεταἀοτ,τοπιειτ Ι;
]1ειΖἱετιὸεὸεΙ, ετιώΒὶὸ ει Ρι1εττο ΕΓρ25ειρήόπασεΠ νη;; Μέε εε
επι θτειΠόε εὶε (ιι€οτεε,ΙΙειωειάσ ίοΠάειικΙο,7τεεοΠοειειΜΟΙοε

ἴεωοΠὸοτιοἘΒς γἱεμἀοΙε Ααφ. Ό|Ρι1ετω8,ΐ
.
γ ;'_
ί:ϊιτειε,Ρει;ει άπεειωοτ
ἔΠοε 11ει11ὶοε0εωἑωει
Ρυὸἱεί-;

τει ‹1εΙ ΡἱΙοεο,Ιε μ·ε<ἐί1τὸ, @πιο
1οεΒεγεε όε Ε(Ρέιει,εΡτειπάο ειὶ

τω αιμα: ειπ_εΙΙοε εοΠ .11125 ἶεἔ

ΕιΜορει
Μπακ τω
Γε1ἱοτεειυειπ
εὶἰίὶειιπεε:ε·Ιο
Εεχτιοε;
εφε! Ρἰ

ευΗόεά. ΒΡΩ Βι1εΠειεἰΠἱέεηεἱ€ι ί

ΡεξεεάοΤοί-ΡεεΕσθ,71ειωεετΡτε

ε Ιὁτο ΜΡΟΠ(Ηο ( Ρεηίξιτιόο Ιε

τατζ›.πω1-,;ιἴεἱ_ιοε άε Ιει€οἙτεὸεΙ '

~ ΡόεΜει ωἱεὸο,γ Γεἶ`κι ιτιε]οτ τω

ΕφΡεωὸοε, εοππο υπ” Ρτἱι1ει- _
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τειἀο)ηιιε 108 ΕΓΡειιἰ0Ρεε .μπω ει
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Χ ειιηςιἄεειΙ
Ρτἰι1εφισ ωοίὶτει
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-
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ΦΩΦΗ σοιππι Ιοε €στοΙΙσοε, Α σΙΙοΒ(Μάο(Ιο›ηο,νΙπ›(Ισ-ΙοεμΙΠ`
χσοΠα:ι
(Ισ ΕΓΡ36ει,Ια(ΙΜΟ
ΜσιεσΙΙει(Ι
ΡΙΙΙ)ΙΙσατηστπσ
(ΙσΙ
(δωσε Βοιισ(Μ(Ιοτσσ (ΙσΙ Ισ!
ΡΜ, Μωβ” ,,ειιω(μσ Ωσιι(ΙΙΙ Ι
Ι(μισ :ηιισΙΙο στα ΓσίιειΙ (Ισ (μετρ
Ιη(ΙΙικι(Ιο, γ Π(πω:ΙΙισσιεΞ
Ι (8,7 (Ισ σοτι(1ιιΙΙΙα, ( χ (1ι1σ Πο Π:

· εισοΙΙἴ1Ι3τ2ι1:ι στιΕυτομι ω;ιη(Ιετ
Ισε Ρ(σγσείοΠ(Ι:ιτΙοε ΡιΙσποε (Ισ

η!τ.ῇ"ψη.ΗνΠ.,”.'β

(σ (Ισ @και σόιπ(ΙΙ(Ιοη, @πωσ
Ρο( (που , (ΙΙισ πΙΙσπαεΙσ (Ι
ΙΕηΙΡστέι(Ιστ (μι Ρει(Ιτσ 11ο Γσ.(σ£01
μΙει,ιπο ΙσΙσΙΙ(ιιἶε Ι›Ισρ (ΠΕΚ-Φεβ

οτ(οεΒσ7τΙοε, Πτιοσε (μιειτι(Ιο

επωειικω σο11ττει σΙΙοε,γ (Ιω: (ΙΙΙ Ισ (η :ηιισΙΙει (σ(οΙικἱοι1,ΙΡοι·
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ἴστιΙει Ισ)! (Ισ ΒΙΟ” γ ςιΙσ(ΙσΡ(ει

1)στοΙο (μα: (ειιΙΙΙ)Ισπ ΜΜΜ)

ω(ιυστει @Ιω φωσ το(Ιειε Με

;ΜουΙο ει σίΙσ (ΙΜΗΟ ει Μουσε
(Πει Ρσ(Γσσιισἰοη,Ευσ (Ιω (Μάη

Ιτι(ΙΙ.σ.ε ΟσΙ(ΙσιπειΙσε , ΕΙΙἰΡἰωε,

Ρ-

ΜειΙιΙσειε, γ Νωσαει ΕΓΡειιῖει5 7

(Ισ η1υσΙ1ο τΙσπΙΡο σ1ι1σσΙ Το
Ι (1ιΙσ Ρο( σΙΙ:4,7 (πωσ (ποσα (Ι
:10 (Ισ Ατἰω:Ι,(Ιοη Μπι Λάππα ”
Βιμαοε Βσχσε,)·ΡιΙο(ΙΡσε σιπ Ειι (Ιορο, (ΣΙπΙΙΙΙ(υπο Μη ΡτΙΠςἰ.›Ι
ΙιομιΙοε σ(ΙωσιΞι (Ισ Ιω ΒσμΙοέΙ Ο βρω( ση @με τἰστωε (Παω Η"
ΗΙΖο σΙΙο τσιπ( ΙωΡ(σΓεἰοι1 (' Ευας( (Ισ Ια ΩΙπΙΙΙΙ:ιη(Ιει(Ι (ΜΙ Η
ση σΙ Ει1πρστει(Ιοτ,σΙικ Ιιισδο (ΙΙ

Χο (τι ΡυΙ›ΙΙσο: $Ι Ιοε Βσγσε, Υ
ΡΓαία” (Ισ ΕιποΡα σ(ΙΙσιπ (Ισ (σε
Ι σΙΙ(ι(Ιοε Ισ; Ρτσ(ΙΙσ2σΙοΙ€ε (ΙσΙ Ε.

Ροιπ,Υ ΙΙ (ΜΙΟ: σηΙ(Ιικι(Ιο , (0η
νη εοΙσὲιο,ΒσωΙτωτἱο,7νωἰω

Ι

ΒσΙΙ(Ιστισι:Ισ (Ισ Ια εοφ ρειιἰἱ:ι (Ισ

ΙσίΙιε)(ΙσίΙσσικι νΠ1τ ει (ιι σΙΙεσΙο
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ικωδσΙιο , Πο Ισ( ΙΙειτσ)ο @αν

ο
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σισττεισ οσων( πωπω 8 (Ι) (Ιω

ιΙΙο Ιοε σ(Ιπιτσ (ΙσΙ (τυο: 7 Ιασ

ση(ΙσιπΡοε ειστΙΒι1οε Πισωπ
- 8ο (Ισ ειΙΙΙ (ΙιΙσ(Ιὸ σου 21111110 (Ισ (Ισίὶ18:ιητσ Ρ ειίΙΞι(Ιοε: ΙΙ πωχ @ισ
·· Ι
Β σίΙο (ΜΜΕ σἴσέΙο , “σπασω”
τωιπ(Ιει(Ιο σΧσσιπειτ.

νΙσι1(Ιο σΙ Ρτω(1ρσ σΙΙσ (Μέ

ντι ΟΙπἰίΙἱειΠο,Ροτ Ποι1πΙ›Ισ 1);ΙΙ

Μο στι σΙ Εππρστει(Ιοι· Πι Ρ:Ι(Ιτσ

ΙΙεΙσΙ1Ι,σ(Ιει(Ιο (ΙσΙ ΕτΠΡσῖει(Ιω·~, 7

(ςυσ στα σοΠίο(τησ ει Ιο Πασά
τσηΙει ει Ια Ισ7· (Ισ ΠΙοε)Ροτ απη

Πω)! ίειωΙΙΙειτ (ΙσΙ ωειγοτ Ριἰιι:ι-]ξ

ρΙΙΙΖσ(Ισ,χ @πωσ ιπειε ΙΙΙ νοΙω1
(ει(Ι , (πιώ ΙυσΒο (Ισ Μια( Ρσί1
·σμιἰία , γ (ΙσΙΙστωτΙοε @Μωα
'· Πωσ (Ισ Πι Εοττσ : Ρστο εισιΙ(Ιἰο ει

(Ισ ηιισ (ἰστισ (ιι Πι @κάσσα~ ξ
ΙΙαπω(Ιο (Ιοτ12ιηιισ(ΙοΠο αμε( Ι

(Με κάσσα Ροτ φωσ (φαω
Ιω Ρι·ιιΙσιΡ(1Ισε ι1σΒοσἰοσ (Ισ Ια
ςοττσ.)
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ΕΠΟ ΠώίεςΙΙΙ , τεἑἰΒἱοιπΙο

ΡΜτει,γ οττειε Ρἰες:ιε τιεειε , (με

Ρο: (ο: (Μ τ21ΙΜΠἔϊ€,εοΙἡοἘΜΓ
εΓΡετειτ,ςυο ΡοτἘΙΙεινε:ΠεΙ:Μπε

ΑτὶφωπΙοηο Μ στηΒΜιΜ Με
οΕ‹:&ο (Ισ ΙΙΙ ΡτετεηΠοι1 , γ 110

ΙΙΙ @Μάο Με τΙεττε.εειι€ Ρεο
τ‹:τι‹ΙΜ.
Δ
Π

ΙΜΖἰειπΙο Πει‹Μ _ σε :Ι Πε:Βοσὶο,

. γ ΕΙΜΠ‹Ιο ειΓεἰ€Ι Πεεοεἰο , γ

Ιο γι1α ε:ΠττετεΠἰωςΙο,γγ (:οττΙο

νἰακΙο ΑιὶΠΜικΙοτιό (με γαι

ΙΙ ΙΙΙΖἱε:τει εΙΙ8ο,~ Μ “ΜΜΜ (μια ΜπΙἔκΙο (ιι (ΙΗΡειέΙιο,γ·φο Με
Πο ΜΜΜ Μαι ω εΙΙο:ΙΜΙΜ απ €ΓΡετειηςεε,εοΠ φε Ι)ειΙΜὲΙ1Ι
ΙόΜτΙο Μενα ΗΠἔἰιΜφωτε Μ _ Μ γω ΠιΡωτιτωπΙο.Γε ιΙΙΜτεέ
εοΡΜ εΙο Με Ρτουἱίἰοι1,ειικ: εΙε:

ΜΗ ΠπικΙ1ο,ΡιιεεεωΜ Πιειε (Μ

2Μ ΜΜΜ Μάιο. Ρειτει ΙΙτι1Μτ

"1860 (με (0 Με γω Γοτηέέι

Γε Ροτ εΙΕτηΡετ:κΙοτ,οη Μ ςιΜΙ

ΜΜΟ ΙΜ εεε: οίο&οζ £οπΙ€11
ςὸειΓοΓΡε:εΙΜτ Η Γεώ ΜΙΜ Μ
ΡιζοιιΙΠοΠ , ε-ιιγει εοΡΜΙε: @Μ

Ια ΠοτοΙετειιει τοςΜε Με τὶετττειε

άς: @ως Ισ ΜΜΜ φετακΙ:εοΠ Ιο
ε1ιΜΙ ΑτἱτωικΙοπο Φο ει Π€80
είο Ρο: εοικ:Ιαγ‹Ιο. . η
_ ε

αΠΙ3ΜεΙο : γ_τείοΙιιὶοΐο άι (Μτ

αιωτει ει εοΜΜΙιι€όοβο._Ρα

; Η ίωκΜιππωτο (Με ‹Ιεῦ το ΜΙόΙ6:τκΙο νπΙΜάτΙ: (Μ Μ
Γεφ (Ισ Ατἰπ1ειτκΙοΠο , γ ὰ: Με Ο (ῖοπιΡειῇΜὸώεΐιετεί”οΙικἰὅΙ
εΓΡετεηςεεφε @ΜΜΜ :Παια φαμε ΒεἰΜ‹:ΙΙΙ σε (ΞΙ1ΙτΙΗΜἔ
ςετΙο,ίιιο (με ειεἰακΙο Μπά

Μο ΠοΙ)Ιε,Ιε ΡΙΙΙΙο Ι:ΜεικοἰτΜε

εΙο εΙ ΕιΠΡετει‹Ιοτ :ι ΑϊΙΠ12ῖΠόΙΟ

@Μπα εμε ΜΙΠοΙ1ΜΜΠΕ,Ρο;
τΙι1ρζίὶ ει αιΓο Μ 4 ΡτουΙΙΙου Με
ίε ΜΙΜ)ταΙΒΜεαΜ τι] είτεστε;

Πο Με Ι)ἰΙΙ1ἰετε 8‹:ητἱΙ,‹με :ΗΜ
ΙΙειϋι·ΜΠ Ι:ἱηκ:,ο ΙΒΜτ1Μ,Ρ:ιτἐ ή
μ 'ΜΜΜ
ς:οιπΙοΠ Μἰ8ικΙ (ιι ΙΙΙ·

]όΙΙααΜτο (ΜΙΕΙΜά05 γ ω”

γ ιιτεροε οτεἑΙἱτο εΙε Μ @ΜΙΒ
τΙειαΜεΙ5 γ Β ΙΙεΒεΙΤσ ει ΠοτΙ‹:Μ

ΓαΑίιτικωἀοπο-ΜΠ ΒιΔιε (ΜτΙ

‹ΙεΙ ΕΙΗΡετεκΙοτ, Ιο ΓαπἰτΜ Με
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Μειε αμκ οΜ:·ιηΙ:ΙεαΜ :ΙΙ Μία
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ιΜΜ φα ἀείς:ι1ΙπἰεΙΤο.:Π το(Ιο

ἴεετ€το Μ νεαΜά:γεΙυε: επι αιΓο
Ρτἰωετει ιπιεεεβ γἙι€ερωΙΜ Μ _ (με Μ Ρτουἱῦσιπ Πιείτε ΜΜΜ:
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1.ὶΒασΡΜΜΕαοεε με

εΙυεεΙοιιο , Ροτ Πο ειπτεἔαεΙε Α ΡεταεΙοτ εΙε Ιο ει ΡαΙΤαυα:εΙ φαΙ

Ιαα τἰεττα8,εΙε Με εφιαΙε5 εΙ Ειπα

Ιο τεεΙΙ)Ιο ται1 ΡείαεΙαπ›επτε,ῇ

εκαεΙοτ Ιε Ι1α2ἰα πιετεεεΙ: Ρετο

ΙυεΒο ιιπατκΙὸ ρκει1εΙετ α Βαἰία

Η α εαΐο ΒιείΙε ΓαΙΓα,Ιε αιαἰα ‹Ιε

εΙ1ἱ,7εφιε Γε νΙεΠε επ)ιηΖΙο το

ΡεεΙΙτεμἰίἱεΠε εφε: Ραεἰειπεἰα,

εΙο αφεΙ ι1εἔοεἱο , (με εωτἰα

7 τετι1εεΙἱατΙο Ρα ατα νια, Ροτ

επετε ΒαἱίαεΙ1ἰ , 7 ΑτΙιτΙαιπΙο`

Πο εΙείαετεεΙἰτα:ίε α Η 5 γ α Ια

ι1ο:αἴεὶ Γε Ι1ἰ2ο Ιατει1ε, 7 (ιππα

(]ΙπΙΙΙΙαικΙαεΙ.
Ι)ἰθει1ΙτοΓο Γε Ι1ααΙα Ια ΛΗ-

τἱατι1ει1τε, 7 Ευ.ε ΒαὶίαεΙΙΙ μπα

8αεΙο Ροκ ΙαεΙτοπ ίαΙΓατὶο, 7 εδ

πιαπι‹Ιοπο Ιο φε εΙΡαεΙΙε Ιε Ρε Β ‹Ιε11α‹Ιο α [ετ εφιει1παεΙο νὶιιο, 7
‹;ΙΙα5Ρετο ρω ίετ επ ίαιαοτ εΙε Ια Ατἰωαοὸφο α (ετ εΙείΙεπαιΙο
Ρὲ,γ εΙε Ια Ιαι1ε11ατεΡυταεΙδ εΙε . ‹Ιε Η”. είΙαεΙοε, Ροτ αιι ει· Πεδο
Ιοε €ΙπΙΙΙΙαιιοε , νἱι1ο εε εΙΙο. εἰαεΙο εφ ΒαἰίαεΙ1ὶ (Ιε αφεΙΙα
πωπω.
ε
Ρτεί`εητὸΙε Ια ἰπιΡοτταπεὶα ‹ΙεΙ
ΑγικΙὸ α είὶο εΙ ααα Παπ,
ΠεΒοείο,7 εοι1 το‹Ιαε Με νεταε γ ΙΙ1Π1αϊΙεΙο εΙοι1 ΜΙΒιιεΙ ααα
Ρτοειπὸ ΡετίὶιαὸἰτΙε φε Γε (Ιε ίαεΙο α ΑτἰτηαΠεΙοτιο Για ΙΙιεΒτο,
εΙαταΠε εφ ΑτΙωαΠεΙοιποΙΡοτ Ο Υ ΡαεΙτε,εΙε οτταεεοΓαα,νεαενεα

Εεε εΙ Ιιετπιαπο α ΠαἱίαεΙιἰ, τε

φ ε εοφ Γε τεππεεΙἱατἰα ΠΠ Ρετ

όα‹Ιεταε, γ οτταε ίαΙΓαα, εφ Ια

Ιερά) ΙΙε ιααεΙἰε:Ρετο ΒαἰίαεΙΙἰ

τει1το εΙε εΧεΙιητΙε , 7 φε‹Ιατ

ςι1ετἱει1εΙο ἴιιίΙειπατ Ιο εμε α
ιιὶα εἴετἰτο α Ατἱπ1απεΙοιπ ο, (ΙΙ

εΙΙοα εοπ εΙ είΙαεΙο εΙε Λάππα),
Ροτφε 8αθο)Ιε , ΟφετηαεΙω

Χο , γ αίἰτωὸ φε Ια Ρτουἱίὶοπ

εΙε ΝαΠἔαΓαφἱ, εΙεΠεαιια Με

ετα νεαΙαεΙετα, ΠΙ αιιἱα οττα εο

ΕΚΠ Ια ι11ὶίΙπα εΧεΙιιίῖοπ,Ροεξ » η

Γα,αἱ ςΙεΙ Γε Ρο‹ΙΙα Ρεαίατ Ιο εδ
τι·ατιο.

ΡτετειπΙἱα(εοωο
τατ εΙ Βουἰεωο εΙεΓεΜΜΜ
ααα) εοπ

(Ζω εΙΙα τεί`μιείΙα Γε Εεε ΙΜ Β εΙ Γιαγο εΙε Ναεαῶεμιἱ,εοικω
111αΠεΙοΠο α Ια (:οπε,γ Γε φε
Πο εοΠ εΙΙοεὸαευΓαΠεΙο τἔιΙαἱει1
Χὸ α ΕοαΖειςικάφο,Ροτ πιο ἴε αΑτιωαπόφο , εΙἱ2ἰεπεΙο (με
ειιιτιΡΙΙ:Ιε Ια ΡτουΙΙΙοΠ.Βείρό
εΙὶο(:οι12ικ1υεεΙοιπο,ςυεταΙ εο
εΙεΙΙο,7 π1υ.εΙιο τσακ” ΡαίΙΙα‹Ιο

είΙααπΙο ετιΑ:ἱπια Ιε :Μα μπω
Μάο παατατ.
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ΑμιεΙειᾶΜΙ:Ιε ο!_ςικἔιπΙετ ΙΙΙ
ττοε,ε:εΙΙὸ (Ισ να ΙικΒο Ατὶιπἔι ' Ι)Ι(ΠΙα;ι Ρἰωφ Φεβ ΙΙΙ: α:ττΙΙ)Ις;
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ΙΙοε Ιω ΙΕίιοτεε ειιιΙαπ εΙο Μπεν”
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τα Παω ΡΜΜΕττο Με τα
Πἰα αἔοτα ετιαὶαἰαεὶο α ὶαΡοια,Ρα Α τατ εὶε Ρατἰοε, εοὶατιαε,νατατὶα5,

τἰειαεττ Ραττἱετιὶατ ειπε Ρατα Ρετ

Βαὶετιαε,3αττὶἰΠεε,γ ταιπαὶαβοτ
ὸε οτο,ητιε ὶ1αίὶα ὶαε. τε]αε ώ το
τὶοεὶοε τειπατεαὶ1α2ε ιὶοτα‹ὶοεὅ
εὁτοτὶο είὶο Πο [οτι ιτταει1ἰθεοε
ε τι ὶα αὶτιιτα,αατεε ΒαΧοε,γ είὶο

ἴεΒιιὶτ ὶοεί`ὶιτὶΠἱαΠοε,7 Ρετωτ

Ροτ ταΖό τὶς: ὶοε νἰετοεἔΙ Γορὶατ1

Βατ ὶα τη εὶευἰα είὶε τὶε (ετ τα
@μπε ετα εὶ αττε , Ραεε Ροτ τπτ-5

εοη τω ἔπειτα ἴτιτἰα,τῖ Πο [οὶο Ρα

.
. Ρατα Βτὶε τέουιεττπο
Ειτε ε-ἴεοἔιτὶο

αῇὶὶα τὶεττα 5 7 αί`εἰ ι]ιιεεὶαα ατε

αττιι)|Πατ ντ1ΒεγΠο τα€ατοὶὶεο
εοτιαο εὶ τὶεΙαἔαὶατεττα,)·νὶΠο α
τττουετ ταὶ ΡετΓεειιεἱό εοιππο ε(

τ1:›ε εοὶὶοἴοε.

τα ἀεὶ ὶιπΡετἰο ἀεὶ Ιατ›ό,τιτο τὶε

ταε εὶε αὶΒιιττ Τοττο,ί`οιτ οβὶἰΒα

Χα τα ιὶε τεττετ - Μαΐ Ρτειτατο Ροτ

·‹ὶ05 α αετκὶἰτὶεε,ίεἔαο εὶὶαε, εὁ

ταὶεε Γετ:ιτεὶω ετα εὶ ιαΗεταο.

εὶεττο τπιιταετο τὶε @τε :τω εοί`

τα ὶιαΖετὶο τ11ἰίὶΠο. @ε Ρατε
εε,εοτττο αγ ὶιοιταὶστεε (με τὶε

Πει] Ραττὶειτὶατ ταὶετπο Ρατα αὶ
:ματια εοί`α5,αἴεἰ εὶεωοταἰοεξ

τεεεη Γειἰοτεε,ωαε τὶταΠο5 εὶε

το Γεετιιικὶο, γ ιτααε Ρτὶττεἱραὶ
εε,ροτῇ τοεὶοε ὶοε (Ϊ ττετιεια τε τι

απο Γαὶο ρατα Με ἔιτετταε,ίἱαο

@Μετὰ-το ντ.

Ο ταὶαὶε Ραταὶαε οὶαταε,›| ΜΗΚΗ”
' Ο: ἰο ξ σἰΕωρσωάυτἄ εἰΤτ·ὶκτί ή ὶαὶατατα. Υ αἴεἱ ίαεεάετταβα]ατ
ΓεΓειπα,οεὶπ:τ1τα)τ εἰεττ ΜΗ Ντ
Ρ:,σηὶεωωκάΦωτ τὰ ία απιστ
·

π άσΒηρώω έωίτησά: ;

τὶατεε,ίὶτα @Η ΕτΠΡεταιὶοτ Γεα ο-ξ

_2ΙτὐπαΜοπο. · '

τὶαὶὶ-Βαεὶοα Ραἔατὶεεεοἴα αὶἔιιαα:ζ

"

ΚΕΓκὶἱαεὶΡΗΠεῷε ετα ία (ζώ 7. Χ τὶεί)τα ττταττετατίε ὶ1ὶΖὶετοτ1 ὶαε.
_ ττεὶ;ετὶεΥετκὶσὐ|ΠιΡαεὶτε εὶΕιτα (ίοτταὶεπιε τὶε Οααεα τ Ρωτὶυαὶ,

¦ <ρετα‹ὶοτ ετα ὶ·α Πτγατὶε Βατιιτνέα: - Υεικὶοεὁι1ωτοε,ἔοπο$7εαιια8
επ ὶα εΙιταὶ ὶαὶατὸ αῆὶὶα ΒιἔιτὶἰοΓα

είὶυΡεητὶααΡαίίαητὶο ταὁτεε ἐὶε

.·ίοτταὶεΖα επ ατα Μακ: @Ρότα Π νττα α ατα Ραττε, ιηικὶαιπὶο εο
αὶοε Εἰ Πο Γαὶαετι φα ἴαεὶὶ εοΓα

τττετττεε τὶε ττοε,γ ώ τατπα Με

ζ εε α αιιαὶεμιἱετα ΕτΠΡεταεὶοτ ἀεὶ ._ ιιετὶα‹ὶ,ῇ Ρατεεε εοΓα ὶΠετεἱὶ›ὶε.
.ΙαΡό Βα2ετΓειττε]ατεεοΒταε,Ρο . Είὶἔιτὶο ριιεε εὶΡτὶτ1εἱΡεεταία
Με εαιτβιτ αάιτττταετ ὁ: Ρετο τω · €οττε τὶε Υ·ετπὶο, γ Πι φάτε επ
αωηιιε ὶοε ετὶὶΗεἱοε εὶε αφιε

·είὶα τὶε Βιιτυατέα,εΙυεττωο εαεὶα
ντιο εὶε Για εὶὶαιτεἱα εΧτταΒιτίτ ὶα

ὶὶο-ε ίετῖοτεε Γεω ἔτατκὶεε,Ϊω

εἙὲ ετι Γεια @Μάθε ραταῆ εὶ ειδ;

αγ εῖ εῇααΠτατ:ὶο ρτὶιτὶετο,Ροτῆ

Η ραΖεε,γ εα (με αγ ιτατιεὶτο ε! ΠΠ

-·-0.

Ρὶο τὶε ὶοα·(ἔτἔκὶε5 ὶὶειταίὶε ααα ὶ
θα
Β
1

-._ ="~4.

Ι

@Με νειοΝ:1πε 1ΑΡ6ἶἶ

ΒΕ,

ΙΙ -εΙοεωεΠοτεε,γεοπεΙ εοιΙ-Α ΙιεΖετ ΡεἴεμὶίἑιεΙε τοεΙοε Ιοίηο ›
Ι·6τωιϊω Με ΙΙειεοε- ΙΙιεΑΡοί1 Ι)Ιεε εΙε ΙΙΙ εείε,ςΡε ετειι1 @ΜΙΡΙ
τεΙΓιεε,Ιο
616 Ρωτώ”
Ρτὶπιετο
εΙ·ιπιειΙο
οτεΙεπειτοτι,
ΑτἰτηἔιεΙο

τἱεΠοε:
Με; ‹Ιε ΡτείεΙπειτὁΙε
εετοτΖε5_ ε Ιοε
ΙΙιεΒο
ηικ4Ιεε:
καιει

Ροή Ρι1εεΙε ειΙΙειο Ι1εεΙ10 Με: ._1ΜΠεΙὸΙΒΜΜηΙἩ20 Ρτεἔω1- ε
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6οτΩειΡΙτειιι,
ειιιιιει,γεετ6εμΡΜεωοΜε
ΜΜΜ, οςιοΙιιεεοΙο
τιτιαμεα:ΜΜΜ1
-‹ΙΙΒειιεε με

τΜτιι Ισ εμε - εΙεΙΙοε Γε εΓΡετεἔ
σε:: ττιιιιεε Γε Ισ ΡιιεΙἰετοτιὶΡειι-ι

ΓιιεεΙΙτ:ειιτεε ΙΙοτετιεΙο,ΥΓοΙΙοςε
εΙο ιεΙεΖΙειι:ΑΥ,ῆ ΙΙΒείΙτσεΡεεε

εΙοε ιιοε Γεεετοιι εΙε Βιιτιιιι€ε,γξ

ΙΙ1?ΜεεεΙΜεΙ.

ΈΉ

ΗΙ:

εμἰτετοτιεΙε Με ΡιτεΡεοε ΖΜε εε

Ι·»οξειε ει @με Με ~

._ ιεμεΙΙε Με τετρΙΙστιτοΓε εΙε Με;

ειΙιτΒεεΙοεοιι τεΙἔΡΙετΙεε,ΡϊεΙΙοἶ έ

@μετά (ΕΙιτΙΙΙσι-γ Ροτ εοτιΓἰ!Ι

ΙεεεεΙΜΙΓετι,-Ριιεε τετιτο ΙεειΙτΙἶ ε

Βιι-ΙιετπεεΙε εμεεετεεεεεποε εε Β Ροικειιε,7
εοεἰο
Ιε,εΙιτεεΙΙ)ΙετιιιιεΙιειΙιετεεεΙειΙτ
σε Μειιετο:
εμεεΙ ΜΜΜ
τεΓΡόεΙΜτομ
@Με ,
Μ εστοιιε:εΙεΙ ιτιεττἰτἰσ , ο 660
οεττο:εμε εΙεΙ)Ιοεε Γιιε (μοι:
.ο

° .

Ι'

ι

ευ

οσε! Ο εμετο ΡετεΙεττιοεΙ ο εμε~
Ιω ΡιιεΙἱετεωοε ΒετιετΙ

εεμεΙΙε νοΙιιιιτετΙε· Ρετο εμε ΜΙ Ι

ΙΈΙοιΙε.ΠοςΙκ
ΞεΙΡείΓετὁ
ΕΠ εΙΙεΓετιεΙιπἰετιτσ
Ιε μεγα
@ρω
ΡεττεΜε
εΙεΙΙ8ε

εμε ετι εσεΙοοεΓο-ειιιε εΙε Ιιε2ετ 1
Ιο·εμε
Ιε τοἔειιἐΙ:7 οιιειιεΙστιο,
εΙὶειιἔι εΙετετττιμεεΙοε
εΙε τ Ρετ Αι

ΞΡωφ€ 61;ΙΤε ΡοΓεἰΙιΙε,ἔΙ Ισε Ρε

ΓειιιεΙτιιειετε εΙεΙειιτεεΙεΙ ΙΞττιΡε
τεεΙστ, γ Ιιεεετ νιιε ΡτοτεΓΙεειὁ
εΙε Μ Ιειτ εΙε Νοε εμε ΡτὁΓεΓΓε4

εμειωΡοττειιε οτε τισ εεΙΙετ ,7

Με Ιεεετι]ιιἔεΓΓετι Με Μειὶε·

ἱιι·ῖεε, εἰ ΙιιεὶείΓειι τεΡοΓετ·: εμέ·
Γει.ιε 8τειι εΙειιοεἰοιι εΙ νετΙοε,
Ύ· οιιτΙοε , Ροτεμε τισ ΙιεΙ)Ιειιετι

ιιετι , γ τιιειε εμε Με νἰεΜε~ειιιε

'Ι

επ Μ τιιετετιε ,θεο εοτιεο ιτιτιἡ
Ιτιπεττιετιτε ΜΙΙΙτιπεεΙοε.

.

Με, 7 ]ιιιιτετιιειιτοΙε εεττἰβεε
τἱει1εμε Ιε ειιἱειι ΡεεΙἰεΙσ ΙσεΙΙ
ιτεΙΤε εΓεἰ τι ΓιιΜεἔείἰεεΙ,7τιοΙο
ειιἰεεμετιεΙο
ΙιεΖετ. Γ
·

ΕΙ εΙἰε ίὶΒιιἱειιτε μεεΙτιι8ετό,
Ο' Γε ΓιιετστιεΙ ΡεΙεεἰο , εειιεΙΙε
εστι είΙο Γε ΙιεΙΙὸ εΙ (ΙειιτΙΙ
:τοπ εΙ θεΡἱτετιεΙεΙιειτο εΙε ειιΙε 1)· ειιτι ιιεεε ε:οιιΓειΓο , γ νΙἔεΙο εμε
εεσΙΙιετιεΙετειιετι εΙΙετ,)ι εσιι ντι τισ ΙοεΡσεΙΜεΙιιἰτετ,ιιἱ εΙἰιιεττιτ,

ετιἰττιο εβτεΓεεΙο ειι Γιιε8ο,)ι ε4
1τιιοτ εΙε Μ Ν, Ιε εΙΙιτετὁ:5ειῖοτ,

τεττιἰειιεΙο τειιιΙοιετι εμε εΙΕτιι

Γιιγτιεοε Με Ροεο νε·ιιτιιτοΓοε,

εΙ ιιοεΙετΙε ειιειιτε εΙε Ισ σιιε Γε
Με , Γε Γιιε εΙΡτιτιεἱΡεΙ ττιίτιΙΓ
ττο,εμε· Ροτ στεΙετι εΙεΙ ΕιιεΡετε
εΙστ τειιἰε εμ εετεσ εΙ ιιεεο
εἰο εΙε ΙεΡεΓειιιἰΓε,γ τεθτἰοΙε το β

εμε εμειιεΙσ Γιι ΜεἔείΙ:εεΙ Πεμ;

εΙὸΓεΙ›ετ εΙε Ιοε (ΙΙιτΙΙΙΙειισε
Ρε
Γετιιὶἔι,
είὶειιειιιοε
ειΙΓετιτε5ε
Ι Ρετσ
ΙιοΙεετΜττιοε
δι Γι.ιΡἰεΙἶε,ἔΙ
·Ι
7

ΡετεεΙστ τεειΙ)ΙείΙε ΡεΓεεΙετιπετε ο

εΙσ

Ο

'

Πεεα"Πα __Ι:_
Α
-ΡΕΚεΕ ΟνΟΙΟΝ Οιεε 1α_Ε_ΟΝ. Με εε

Α

$

(ΙΟ εΙ εαί`Ο. ΕΙ εΙααΙ ΙΙιεε3Ο εε Ια Α τἰαιαΟ Ιιε ‹ΙεἴεΙ·,εΟτι Ια @κακα

Η Παἱ(πΙα ΙιΟτα πιαιπΙὸ ΙΙαπ1αταΙ
ατι” ΠΙΟςΟ,ΡατεεἱετκΙΟΙε ή εΟπ

ΒΙΟε. Υ φαω Ιτα (με ΙΟ ΓΟΥεΞ
(ΗΧΟ εΙ Ιι1ε25εΟΠαΟ ‹ΙΟε αῆΟεα

&ιεεεεωΡΙοεεωΙΙ:Ια‹ΙεΓρι1εε :ΙΙ -ιπα,τεΓΡΟαςΙΙΟ ΒαττΟΙΟπιε,εμε
ΙεεεΙ3Ι Ια Γαιπα Ιε)π ςΙε ΠαείὶεΟ

ετια)·Οτ: Εεε εΙ ἔεΟετΟΙ`Ο πιο!
ςΟ , 7 ειπτἶιεΙΟεΟΟ αΠΙΠαΟ ΜΟΥ

·δειῖΟτ ΙείΙα (ΞΙπἰΙΙΟ , εμε απια

φωτο»! ΓΟΓΙεΒαεΙΟ, ΙιαΙΙΟΙΟ ετα

τΙα εε εΙ εἱεΙΟ ε 7 ετι Ια τἱεετα , γ

Μα Μα ώ π1αε‹Ιε ΟεΙ1ειπα θα
ιααΙΙετΟε (ἔει1τἰΙεε αΙ τεεΙεςΙΟτ:

εε εΙ νεπΙα‹ΙετΟ 5αΙιια‹ΙΟτ. ΜΙ

. ναίε αφή να ταΟεΟ εΙε εΙΙεΖ

ταεΙ,τερίεΙΟ εΙ @εφερε εε Μια
απο εΙεΙ ΕτΠΡετα(ΙΟτ, (με αε

7 Πετε αἴιΟε ; ίΟΙΟ,εΙείαεΟτΠΡα
ιἱαεΙΟ ‹Ιε ΙΙΙ ΙιετωαΟΟ,εΙυε (μια

Χεγε εΙΙα Ιεγ,γ ΙΙ ΙΟ ΙΙΙΖΙετεεΙεε,
εΟττιΟ ΙΟΥε ΟΙαΙΙἔαεΙΟ,εΙ Οε .Με

εΙαιΙα Ευετα,ῦα τει1ετ Οιαἰετι Ιε

εειπατα εε εΙΙαεΙΟ,γ ΙΙΟιατα. ΥΟ,>

αειιεΙα,τΟιΙεα‹Ιο εΙε ταιατα (ἔειπἰ

@Με ΒαττΟΙΟΜε, εΟιτιΟ Η Πιε-Σ

ΙΙεΙαεΙ ,Ο αΙ ια1αε εεΙοτεειςΙΟ Ριν

-τα να ΙΙΟΠΙΙατε Με)! ΠααεΙιιτΟ, 7
αΠεΟταςΙΟ,εΙααςΙΟΙε ΙΟε @ΝΟΠΕ

εΙΙετα ΡΟΠετ ιααΙεεΙΟ. @εε ΠΟ
καπάκια τω τἱετΠΟε αιῖΟε Γε

τα:πε ε αεΙααἰταΙαΙε αυὸὶετιεἰα)τε

αωεςΙτετιταταΟ,όωΙαεαταΠ,γ Ιε ‹; 8ο Μαι επιεεκΙΙεΙΟ, (με ΠΟ αεε
@Πιερ ΡαΙαΙαταε Ρατα πίεση· ΟτιεΟ @ΜΜΟ εΙε Ια (αΙυαεΙΟια,ΙΙ
εΙετΘ Πααε εε Ι11ττεΡΙεΙα Ια Ρὲ,ααἰ πιο εε Ια Ιεγ Ο:: (:ΙπὶίἶΟ,Ι1ιΙΟ εΙε
Με Ια (ΙΙΙΙΙΙΙα ἔταεἰα, γ εε Γε

ΙΙ)ΙΟε:είΙ:α Ιε)· ΡτΟΙεΙΙὸ,7 Ια τετα

ωεΙαιατεε ΟεαΠΟιαεε εαΓΟΡεα, 7

8Ο ε11 τηεεΙΙΟ εΙε καὶ ‹:ΟταςΟτι, 7

Ιε εΙείΙεα νετ.νεπΙαεΙετατΠεατε
Ιαε ίεΠτεΠεΙαε , 7 ΡαΙαΙπαε εμε

ασεπ Ιιε όε αΡαττατ ‹ΙεΙΙα επι

εΙΙε π1ΟεΟ (ΙΜΟ , ααα πιαε (με

ΡΟτΟυε Ια ίαΙιιαεΙΟΟ ναΙε Πααε

εΙε είῖ)ΙτΙω ΙωτΠαΟΟ: γ εΟτιΙΙεί1

Ο Ια νΙ‹Ια , αἱ εΙΕπ1ρεταεΙΟτωε

ΙΟ ασε εΙε Ιαε εΟΙαε εμε π1αε Με
αιΙτιαἰταΠ εε εΙΙαΙ1ιίΙΟτΙα,ΓΟΟΙαε

μι εεΙε αετεεετατ,ΟΙ Μπαμ :Με

ΟυατιτΟ τα:: εΙατατε εΙ ΙεΟ τἰεΙΟ,

τατιεΙΟ γο Ια Ιεγ (απατα εΙε Νοε;

ι·εῇπιεΙΙαε εΙείὶε αΟΟΙε ττ1ΟεΟ.
ΡΙ,1εε μεεζιωταΙε εΙΙι1ε2(εΟ
ΠΙΟ εκαωἰηατκΙΟΙε επ εΙ Ωατεε

ΕΟεΙ05 ΙΟε εμε Ια ΙΙΒιιεια, 7 ἔσω
‹;Ιαα ίΟ11 Ι1Οι1τα‹ΙΟε, εΟττ1Ο ΙΙΙΙΟε

εΙΙὶ11Ο) ΙΟ” ΓΙπΙΙΙΙατΙΟΞ· Βεἴρό

Βεγεε εΙε Ια τΙετιΙα ΠΟ αιΙτΟτΙΖα,

εΙε ΒαττΟΙΟΜε (εαΙΙατκΙΟ τοςΙΟε
ΙΟε εΙτεωαΙΙαΟτεε ) ν εε νΟΖ αΙ

ΟΙ εαειαΙατεπι Ιαε αίτἔταε ΙιεεΙιαε

μα εΙΙΖε:εΙπΙΙΙΙαΠΟΓΟΥ,7 ΟΠΠ:

εΙε Ια νετ‹Ια‹Ι,γ Ιαε ΙΙΟιπαε‹Ιε ΙΟε

α ΒΙΟε.
ΒΙΟ εΙεΖΙα εΙ ΓαιπΟ ΠαΟςΟ,τε
ιαΙεΠεΙ:›
:00.
ἡ

ή

'

28

Η:: κο ιιΜΜΕι:ο Μ: :Α

4.

Ξιἶειι_:Ιο ειΒιμι:α:Ιο ο τοεΙ0 :ιο:ιεΙΔΑ φιἱειι Ιοε αΙι:ε,όεΓειιΙ):ε Πι εο

τιιιεΙιτο:Ιο : :Παει Γιι Ιιε:ιτι:ιιιο

.ο ιιιιιεΙιο Ρο: ογ:Ιε.Μειε :ιο εο:ι
:απο εο:ι Ιο οσε τειιιει :ΙιεΙιο,

Ιειι:ιιιτὸΙ:ι νο2,:ΙΙΖΙε:Ιο: 0788
εΙ εἰεΙο γ Ια :ἰε:::ι , γ :οεΙοε Με

:ειςοιι.

·: Εεε ~

()&ε:Ιο ΙοειεΙιἰει Με): ΓειτὶΓ
ΓεεΙιο :Ιε Ιο οιιε -νιο :το Β:ι::ο·
Ιοι:ιε,ΙΙειιοΓεΙε τ:ιιιιοιε:ι εΙ εο

ι Ρ:εΓειι:εε ετι:ιε:ιεΙει:ι Ιο :με ‹ΙΙ

:ειςοιι,7 εο:ι εΙ εΙ τοῦτο ο:: :ιώ
:ιιο,γ εΙε αΙεδ:Ιει . ι: :ιεε:ειιικΙο

3 8ο5 ): Γεω τεΓΙΙΒοε εΙε ιιιι εο:ι

Γε νο Ροεο :ι εΙ , οιιε:Ιει:ο:ι Ιοε

Ι ΓεΓ5ιοιι , ειπα εΓεοὶο Γε: Πιε

:Ιω ιιιιιτοε . Υ εοιι Με:: Γεω

Βο οιιειιιεκΙο νἰιιο, εεΙιο ρε · Μπακ”, ιιιιιεΓ::ειε :Ιε νειΙο:,
εΙειΖοε, γ μπει: Ρο: ο:ιειΙεΓοιιἱε:

(με εΙ μια ειιιΡ:εὸ ει:εΖεΙει:

:ε::ΙΙ›Ιεε το:ιιιε:οε ,οσε Μαι:

Γε, γ ιιιΖἔὸ :ιο Ιὲ· είΙ:ιιιει Ιτιἰειι
το:ιι:ι:Γε εοιι εΙΙοε :ΙεΙειιι:ε εΙε

ετι Ι;ιΙε)Ι Γειιιτει :Ιε ιιιι Ιδιοε.

Πάει πιει:ιε:ει ΙιειΙ)Ιὸ Β:ι::οΙο·
:ιιε,γ εοιι νο ιιιιΡετιι , γ ἱιιιΡε

:έτει Βέτα): :Ρίκο :Με Με ερτ::
:ειΙΓε,:ἔι:ο 11135 :ΙείοΙιε:Ιεεε:Ιειιι

:ιο εΙε εΓΡι:Ι:ικιιιε (Ι)ιε:ι Γε νἱει

αΙΕιιιΡε::ιεΙο: : τειιιιΙ)Ιειι Ρο: Ιο

πιο Γε: Γ:ιι:ο :Ιε :ιειιιιεΙΙ:ι εεΙ:ιεΙ,ΙΙ
ιιο :με εΙ Ρ:ιεΙ:ε εεΙεΙΙΙ:ιΙ Γε Ιο Ο
:ει.ιεΙειιιει):ι:οιιἱτοε, γεοιιΓιιΓοε
εΙΙειιι:ιτι τοεΙοε ειειιιεΙΙοε ΕΜΗ Δι

(με νιο :το Βει::οΙο::ιε εΙ ιι:ιειε
Πιοςο,ιιιΖεζο Ιο εμε ΡοεΙΙ:ιειι1ε:

ΙΙε:ο5,)Ι εΙ μια πιο: εμε τοεΙοε,

νἱειι:Ιο :ειΙ ν:ιΙο: :Ιε πως::

ειι Ιο:ιεΙιιιι ιιιεε νἰειο , γ νΙ:ὶ
ΜειιιιειιτεεΙἰο ειι :ετιιε: :με εΙ
εΧειιιΡΙο :ΙείΙοε :Με ιππικ
Ιοοε ΡοεΙ:ιειΙι:ιΖε: ἔΙΙἔΠΠ8 ιιιιι

Υ Γιο μπει: ει:ΙεΙειιι:ε εοιι Βατ

:Ι:ι:ιεει ειι Ιοε (ΞειιιιιΙΙε:οε εἰ:εῦΓ

τοΙοιιιε, ιτκιιιεΙὸ ΙΙ:ιτιιιι: :ιΙ πιο::
νἰειο ΙοειεΙιἰιι:ειι::ὸ,γνἰοΓε εὁ

τειιπεε, 7 ου:: Γει·ὶει 8::ιιιεΙε ‹ΙεΓ

@πιο , ει:Ιοιι:Ιε εε:ιΓαιι€ι 83:13:
το‹Ιοε ειει:ιεΙΙοε εἰτειιιιίὶει:ιτεε ει :Ιοε,Ρε:εΙε::ειιι :05.
Ι:: :εεΙοιιεΙει, 7 Γ:: Ιιετιιι;ιιιο Βει:- Ο
Υ :Μπι Γε :εΓοΙ:ιιο εΙ μια ειι
εΙεΓΡε:ΙΙ:Ιοε ει:ειιιιί]ει:ι:ε5,)Ι γ:
τοΙοιιιε ΓοΙο ειι πιε:Ιιο :Ιε Ια Γι
Ι3,7 εοιιιο :ιο Γ:ιΙ)ιειΙο εμε :Με Με: ειιειι:ο @Ι ΕιιιΡε::ιὸο:. Ηε
ρειΓΓειόο,ΡιιΓο Ιοε οιοε επι εΙ5 νιο εΙιο εΙΙο, Ιο ή :εΓ:ιΙτὸ , Γ:ιεΓειι
Ιε ειΙεἔτε,ικ εδ› νο ΓειιιΙ›Ιπιι:ε εο
τε:ιειο:Ιοε ο Ρε::Ιε: Ια ΙιειΖιε:Ιει,
πιο :Ιε θεΓΙιι, γ εΓΙ;ειιιτι εο:ι:ειι 7 (με Γε ίὶιΙΙεΙΙΙ:ιι ιΙε Ια (Μπα:
:ο:ειι :ιοι.ιεΙΙει νΙΙΙει , Για (ΚΑΝΙ: εΙε Γε Γε:ιιιειο, ι: ΓιιεΓΓειι :Ηθε
Ρε1Ι3Ι3111,Γε ΙιειΙ)Ιει:ὁ Ρο: Ιοε οιοε ::ει:Ιοε,ε:ι:::ιιι:Ιο εε εΙ ιιιιιιιε:ο
εεμιεΙΙοε Ιιε:ιιιειιιο:, :με ειι Η” ο:: Ιοε εει:ο:ΖεΓοΙ):ε:ΙιεΙιοε.Οι
ΡΗ::

ε

ΡΕκεΕονοΙΟΝ: ΠΕΒ Ι·ΑιἘΟΝ.

29%

επεεεε ιε;Μωε Με] επι ει Ρεἀι·ε:ϊΙῖιε ΕἶΒΣιἶΒό,
εκ ‹ὶεΓριιεε παώ: ΜΜΜ Για Με
πι12,ειιιεειι 121ιωΡιεεωεωΡε

Ιοειιε,γ ΙοειεΙιιιι, γ Με ιιοιὶθεΞἱ
εὶοἰεε Η ίειπειιςὶεἀεΓεΡε:εεἰε
του Με ΙειΒιιιιιεε,γ ἴειιτἰιιιἑειεξ

απών” Αιι8ευειι Η τἰεττεισι

τοεειιιτἱ8ιιοεβοΙιιιειεοιιἴε Με

ειιε!Μετο,7 εοιπιειίεεἱοιτεε

ΓειιπΙοειε ει1εΒιιεει Ιοε Ρεὁιεει

εεάφησειεεοεωοόεεοιπρωεί ·

[ε ιιε;ιπ:ιιιιιιι Ιειειιιειιιοε ειΙ (Με

:ο ιέεΙὶἔἰοίἶ1.·.ἱ Γ π: α τ.
Με
“Εκει εοιιοειάαΡοτ ρεκίοιιιι _
εὶε τετιτο εΧειιιΡΙο , (με (μετα
εἰ0 Η: @Με εεεεΙΒιιΠοε (πιά
Βιιιιισε? ί:ιΙι;:ειιιιε επ Μι· Παω,
ει Βειεὶειιι ΡτοΡοϋάΜεβΗΜ·

όειικιιι Θεώ” 211 Βάια , Υ (Με
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(Με.

όειιιεθειε ἐ:Ιτὲε1ΜεΙ185 νε2ειιξε
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7 9ι1ε 1165)' -εεεεεζιΙεεεί
μ (Η ΟιτὶΡεο γειπείειιόοε ,κι Α ιἱο·
“Με (Με βάψει, Υ @Φ ε

Ρτἰιιιιειο, γ ειπε ΡιἱτιεἱΡειΙ ως:
Πἱεἔο, ειπε εε ΙειΡοτι Γε Πειιιι ιι
ικι(Ξοιιιιοιο,εειίεάοεε εεὶ:ιεὶ άι:

(Με επι βιιίειιόοηὶεοτι-εοὸσε ν·
μι

ττειταυε:)ωιιιετιάο Ριιιειιει τη”

"μια γ ειιιιιτιο επῖοε,Γεῆοτ εὶε Π Ιετ8:ι 9ιιε εσυ ει απο όε πτω

ν:ιΠἔιΠοε, ›· ὸε ιιοΜε αιΓιι , Υ εε
τειιιιΙο εΙε ιιιιιεΙιοε Ροτ Ιιιιο όεΙ
ιιιιΠιιο ΕιιιρειειιοπεΙ εμε! Πεμ
εφ εἰε όἰεε 7 οεὶιο ειἴιοε ιεει

@03,7 εοιι .ει τε8ειΙο ὸε Κι (ζω
_τε,ιιΠε ὶιιοεειιειεἴε εοιιίειιι:ι,

βιο ει (πιο Βεωτιίιιιο,7 ὸεἴιἰε
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ΠεΓΡιιεε
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Έὲ:([ τ:ιτηΒΚΠ 61( (1 Επίτιπέ (: Πο ά( Πἰοε:.ςΙ(Η(ι ΗΒιιὶει1(ε (ὁ
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τΕιιααενετοΝ ο ετ. τ Ποια. “ο ατε;
· Ιιιιιιο εΙε ΙαοΙτιετΓε α Μἰεαιια, μια
‹Ιεκὸ τιιιιγετιεατέαεΙο α εἰ εποε
(ΣΙιτἱίΙἱατιοε ‹Ιε διιτυτιἔα, εμε ΓΙ .
Γε ΙιαΙσΙαίΓε ετι ΡτετιεΙετ,εΙείΙε
ττατ,ο ιιαατατ Ροτ ΙαΙΞε,ΙιιεΒο εδ

εΙοτεε , ετττιοτιιοτε εΙεΙΕιττΡε:: .
τατΙοτ Ιε αεΙοεττΙαο,οιιε τετιὶετιἐ

μια
@ΓεΙιεεΙιο
τεΓΡετο, Ιεα_Ιοε
απαιτει
Γετιαἰεξοέ
ωμή-Σ

εΙα ,ο 7 Ροτ Γετ (:ΙιτἰίΙἱαιιο Ιε εΙεΓ-Ι
τοεΙα εΙὶΙἰ8εοεἰα εοτι να Ρτομο °τετταιια, γ εοτιδίεἔ-ιιτα τματιτοέ
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ροΓΓεται Νο Γε ριιεεΙε εΙεεΙατατί
ΓαειΙτιιεητεΙα αΙεἔτἰα εμε εΙΙα

ἀετιιιοεΙαεἰο;ι εαιιΓὸ επ Ια ο:
εε , Υ ραττἱεἱρατ εΙε Ιοε Ρτεεἱο
Γο:ι τταΙ›αΙοε εΙε Ια(3τιιΖ εΙε(:Ι1ττ-νΒ ιιια εΙε Βιεττο,ΚσΙο εΙ ρείἑιτ εμε
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ποττιαττεΙο ατα
α βμιιττμιι - £ὶρἰοό© Γι! €ΙΙῖΡ(κΠΟΓ© ωΙΡ-ώ
τ_Ια φαω-ατε Νοε Ιιρεί(Ιοιαεττια

είαιαιιαα-ωμα Ματια; @τι
" εε

ΝΑ

οι-.·ι.- ,-.ο

.ο

-

Ι

:.

.

ΙΙΙΒΡ(6) σαι ασημι σ ΕΙΣΑΙ.
·~·~`....... .4.
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(Πωσ αΙέιιιιαε σαιτ” (Ισ σ(ΙΙΙἱ
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Βσισα (1ιισ(Ισ ΙἰΙαισ (Ισ ταιιταε σ

(:σιιιΡαίιἰα (Ισ ΙΕ$ν$ , (μισ Η: ¦σαΠσιισε, (1ιιαιπαε τσιιΙα σιι Ια
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ισσΙσ Ισ (Ισιιιαιι Ροιιστ αφή (σε

.0
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τΙΠ1εοταεΙοε αιαε Μαη: ττατοεΙε
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-τα α νοε αυετ ίαΙιααεἰοια ;7 Μ

:θα εΙεΙΤοοο,οο τε11Ι€ΠεΙο ακιἰ

τμ νΙεΙα9 νὶίὶεε ; εοοοεἱΠεε ; ο
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(Ιω οικ(Ιὸ·ν(π1(ἰ(Ιο , Υ :ια-Ρα
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νΙἔεΙο (τι τταΙιαΙο, Υ εμε με Επι

αεμεΙ γαΙΙε ντια ΓειιιεΙαιιεα τΙε
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ειεετεἰεἰο εΙε ΙιιιιτιΙΙεΙαεΙ , Γε τι·

Ι
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εΙο οιιἰῦεΙΤε αιιρεΙιεεεε [ε νι;

ιιοεαιιί'αιια ΡεειιιεΒαεεΙιθεαεΙο

ιιἰείΙειι ΙΙε θαιιεΙο α ΡοΙιΙαεΙο, χ
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στο εαία:εΙε
ετιτταΠειι,
εὶεττχ ε εΙενεμιτεα6ε›ε3
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.εΠΙο εΓΡΙτιωαΙ, πιαε ταΠ1Ι›ἱεΠ . εΠνιιεΙΙτο εΙΙαςΙο,εοΠ Ια Ρίἱτιια

απ Ιο- τεωροταΙ:)| ΡτωεἱΡαΙι115
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ω τ, ι;.?ΨΜβΡαφθι τι τιοιω

τειά:ιιιιιοΙο φαιά Γοοοποι οοιι

άε καφε @Με ειιιισ.?ΗδόΒζή

οι ειΙΒιιιι:ΡοΕικ·: εὶαιτο;ἴώοέ

πιεΠει,ίθ @ο ειΑιἰπιειιιάάἐιοοι:

Υειιιιειτοιςιιοιιιο Άικ” ·.άο Διά
Μι ιιοπιιιιι,7 7οοε Ια Βιιειτάιπὸ

Με ωιάιικωπωοο,ωω.

Ι ΝάἰΒιιἐιάοΧιιιιιά-τοἔ7Ξάἐοἶε
@πιώ άι ω ιιιιιιιιο;7 =οοιι€ιιΤο

άει εοιιττει Ιοοοιι, -ΪιαΠὸΓο- επτά:

πονάει ομοια ιιοδιιααΝοιμιά α Να] π1ωῖ(Ξειιιιοιι, @Μάι άι:
άιτ,άιιιο Χειριάτομιοιιπ άο πιά-ι Με νε:ιάαάοε @βιο ειιιβιάιοΙιο;
ια:οιοε ώμο ττειοει7οι Ρεωω
Ειιτοιιάιοιιάο;Ι.οοικι_άο ἴιἔἑι

7 ἑιΡιοτειιιοιι ο! ιιοΒοάσ άι: Με

ιιιειτο ειΡιιτιτειιιει οοιἶ :θα ία ει-ι

Ποιειοι1εΔιιιιιΞιιάοιιο άοια:7
Μιιιὸ άοιιι:ιιιά:ιτὶο ιιι;ωφΠξΒ ι

ιιιοιιςι2:ιιι ειοιιάιο, ειοτειίέιάο οτι

οιιτιοειιιέηΠάο Ποιο Ροιάι:ιι:ιι ο

ίςτιιοτιΝο πιο άει'‹:!Το μια (οι

7ιιο άο 108μιιο]οι€5 ειἱιιάοει.7

έφη :Μπιτ 8 ξ8 Ια οοΓειἴοιιο ιιιειά

ν:ιΙειοΓοείοΙάειάοε άιιο-·ιο.ιιίέιξι
ιζ ΒιοιιΙειιτειιάιτι ζΕοοιι :άιιο

; @ι ο! Μιιι:ιάεΠιτο,Ροτ Ιιοτειέοβ

Ρ_οι:ο οΠοπιιτιιιοΓοσειιιοο,άοΙ Β Πιι άιιά;ιΔΓετάει·ιΓειιτειιοἰειάο ιι

οιιιιΙ ιιο Γο7ι7ο £ΗἔΠ05 Μπέο
ίτεοιοιιάοιιι€ἰο οι”, ΙοΙιο άει

άειτ ιιιικΙιειά.Βιιιειειε , βράσει·
-·.<,.- 0·
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Ρο: ά οοιιιιιειο @πιο άοΙιοιιο
ιιιιιιοει το” Ξ ειιι:οιισειιιάοιιιο
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τιιικιτα7τιίειάοἴμίοε: άι: Ιειει:ι
2οιιοε (με τουσ ἶ‹:οιι Υιιιιιειτο$
:τιιΡεςὸ ει άἰΓΡοιιι:ιΓεΡειι:ι οΙΙο
7 Ιει Ρτορειι·πἰοιι βιο 7ΙΓβᾶΒέ
Βιιςειοιιι ιι ιιιίιτ:ιτάοε Ρειάϊοέ]άι

οιι',τιιιιοΙιειε ιοαιίἰοτιοε ξοιι άει
τοιιοιπο:ὸίἰ=7ιιΜιιἰοΠο, ού 7ειἔ

ειΠι οίὶειιιωιιάοΒοπειάοεάοΑΗ-' !

; βΠοἔειίἶο.Ι.Ιοἔειτἔι,ιιο άιιάο7ειτοἔ
Ρ! Α

άειι16:εΙὲι νιτιιιι:ιάοΓΡοάιάει οι .

πιει , εά:οιιίοάειτίο εοιι”οΠο8,· 7
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ΡΕα8εονο1οΝ οσα παι>οΝ.

(Η

τα Ια οττα γἱ(Ια, (στ(ΙΙισαο(ΙοΙσε Α τα( οττοαΕΙΙΙΙ-ΙΙιαοοε, Υ ΝΙΜΑ

(ΪαιΙΙα (Ισ ία· ιαπΙσπο Ροτ Οπα

ΒΙὸ
Ιαε (οίαε
ὸσ Ια (αΙιιασ16, Ι
7 (σ (Ισ
(ΙσίΙΙΙ(ΙΙο
(ΙσΙΙ(78.'

ΙΙο,Ϊ γ σΙΙο (οιΙ (αστα αΙσἔτἰαό (Ϊ

Ισ Ρατσσἰα γα ἔο2αι1α (Ισ Ια (]ιισ

ΕΙα σΙΙο σονσμιτσγ (Ισα (Ισ

αιτἰα (Ισ ΡοΙΤσ σ; (έοια Ια αυτσοΙα
(ΙσΙ ιπαττΙτΙοΙΤαπ1ΙαὶσΠ Ειισ α νἰ

ΑαοΙΙο,ο(ασα (Ισ Ια ΑΙΙΙιωΡ(Ιό

Πτατ Ιοε (Με (Ισ Ιοέ (ΙσΙΙσΙτα(Ιοε

(το σΙτ1:ΙίΙτ10 (ΙΙα (Πο ΔΙΙιοαΠ

ουσ νἱιιἰαι1 σο (ΙσἴροΙ›Ια(Ιο, 7 (Ια

(Ιοοο οτ(Ισ αΙΡ(σ8ἰ(Ιοτ ουσ απα

(Ισ Ια ΙΙΙ-(ασια ΠυΙσΙΙτα ἴσιῖοτα, Υ

ΠΙΠαατΙσε σο Ια Ρσ:ΙοοΙσεΤυ (ί1 α ταΙΙσ α Εσοο, αωΙΓαο(ΙοΙσ, (μα

ΙΙιστςο,(Ισ)(οΙσε σπιΙ›ἰ(ΙΙοΓοα(Ισ Β (οττΙο στα (ακα ναΙστοἴο,ιηἰεαΠσ
Ια Παι1σττσ(μισ σΓΡσταιαα,γ (0η

Ι›Ιστι Ιο ουσ ΙααΖΙα , ·Ρ0τ(μ1σ ασ
Ισ ἴστἱαία(:ΙΙ,Ι Μο σο8ὶσ11(ΙοΙσζ

σίΙοΓσ (ΙσΓΡΙ(ΙΙο (ΙσΙΙοε,7Ιο ιοί
Πω ΙΙΙΖο (Ισ το(Ιοε Ιοε (Ισιπαε
(:Ιπ.ΙΙΙΙαοοα, σοπ να Εστω: (Ισ

σΓΡΙτΙω σπ(ΙιΙσ α το(Ιοε σΙΙ(:σπ

σοο σαΙΙ(σΙα,ο (Ισί(:ιη(Ια(Ιο.Εί1
(οδΙο σΙΙὶσΒΙ(ΙοτρααασΙΙσ σίσ
το (Ιω στΙα(Ιοε (ΙσΙ πιΙΙΙΙΙο Το

Ι (Παζ φωτο (ΙΜ ατι(Ιαιιαια πιω

Πο , σ (οαο(ἰ(Ιοα, ασ αιτιἱἔοε (Ισ
( σΙιοα (ΙσΙΙσοΓοα (Ισ (Ισπαπ1ατ ΙΙΙ Ισα” γίσίΙαΙοΙσαοττοε ή Ισα
ίαΠέτσ ΡοτΙα Εσ. · Ι
"ο ΙΙΙΖΙσΙΤστΙ σΙΙΙαΙσΙαΜΙ ΠισΙῖστισα
(:σίΐατΙο: Ιασ8οιαατ1(Ιὸ(σττατ
απο Ι.σοια (Ισ (ταστ :Μαια
Βσέρια(ΙΙοα(ΙΙαα, γ τ1ο(αι1‹ΙοΙσΦ Ια ρἑισπαΡτΙρσΙΡαΙ (Ισ Ια έστω.
Ιο_αΙΒιιοοε,Ροτ [στ (Μα Πο νία ΙσΖα, (Ιοο(Ισ σΙΙαυαΑτΙοααα(Ιοα·
(Ια σο Ιαροο; τσἴΡοΠ(Ιἱα : ΒΙ )·ο

Βο`,··ΪαΙοα (Ισ?Ια·ἔιιατ(ΙΙα, (με:

τἔ8-ο(Ιστστιιαἰοα(Ιο (Ισ (ΙσΧατ Ιαέ

παο Ισ (Ισἴσογ(Ιαίἶση, ,μασ σΙσια-1

παπα” (μπασο πισ οιΙΙΙΙσΙσπ

(ΙΙ5Ισό ουσ Ρο(Ιτια 71(ϊοωΡΙσο

ΜΜΜ ρο1ΙαΙ:ὲ5Πο (στα ΠασΙοι:` (Ι(3 οσα το(ΙοαΙααΙΙα ΙΙσἔατ αΙ ΜΙΓ
(ΙσΧατΙαε (Ισί.(Ισ αδοτα,Ρατα(μισ

Μο ΤΟΠΟ,ΙΤ138·1;©ΟΠ Πάπια ΙΙσ

Γσσα(Ισα(Ιαουσ (Ισ αττασ σΓΡσ- Β (Ιω ναι:οπΙσπο,·Ισοπωαε να
› Ιωπα(Ι (Ισ οΙΙσσστ.σο ίΙαστΙΙΙ(:Ιο
Ιο(Ισίατοαα(Ιο Ια απισττσ,γ ουσ
Σ 11ΩΙασ;(ΙσΙ1αΖστ τσίὶίΙἔσΙαα (μασ Ι

Ια νΙ(Ια αεΙυ;ΙΙΙο,(Ιασ Ατἰτοαο
(Ιοοο ὸσ (μιἱτατἴσΙα.

Α Α

~ απο Ι13ατα:σΞ;ΕΙ τοΙΙΙτιο (Ιια σα (Ξ '
ζ ©1ΙΤΟΠΟ τσΜασΙασίαΙΜα(Ιο (Ϊ

Α ΕΙ11Ι›Ιαι1Ισ μια Ιοε (Ιω @Η

ΠαυτΙσπσ,- α(ΙΙΙ.ιΙΙιαα(Ιο σΙΙσοτα

σου Ισ (μισ αιιΙα:(Ισ Γιισσ(Ισε, ίσ

Βοε πΙατα(Ιοτσε να τσσα(Ιο, ΗΠ
8ἰσι1(Ιο Ισ ΙΙαπΙαιια σΙΤοιαο, 7

ίοσ.α· σαία(ΙσΒΙΙοαέα(Ιο νἰσ]ο5

(Με ταιπο Ισ ίαΙστι α σί-Ρστατ,

Ρα(Ιτσ (Ισ ΜΙΒιι (ΙΙΙ αΙΙΙΙΙΙΖο Ιου

Ι1α2ἰσ”(ΙοίσΙσ στΙσοιαττα(ΙΙαοσ στι
α
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εΙ εαιτιττισ, ΡτεσιττιτατιΙε α‹ΙσεΙε Α στεΙα εστι Ιτεοτι,Ιε εεΙτα:οτι σε.
-

στα Ια Ιπτε:ιανεΙα8 Α:ιτιιατιεΙστιο

.ΟΣ-α.

(τεΓΡστιεΙτο Ι.εσττ) ::ιε ετττΙτιαα
ΙΙαττια:: ν ΓαΙιενε Ρατα εμε τα·
εσ9Ρ:σιιαΙιΙε,εΙιτισΙ.εσττ,Γετα Ρα
τα εσττα::τιε Ια εαΙιεςαιΡιτεε να
ττισε,εΙταε εΙ ντισ αΙ σττσ,γ ακό·
Ραἴιεττισε α Ι.εστι ιιιιείὶ:σ Με
8οιΙιοΙιτιετσττ, ν νετιεΙσ τστΙοτι

Ιατιτε,γ ετι άτα οεαΓιοτι α::αιιεα
νιτσ εΙεΙ αΙΓατιιε, τι εστι τσεΙα Γιτ
ΓιτετςαΙε εΙΙσ ντι ἔσΙΡε Ρο: εΙ
ΙτὁΙττο εΙετεεΙτσ, εμε Ισ Ρα:τισὲ
ΙταΓτα εΙ ΡεεΙισ,νεΙταιεττεΙσ 116, Γ
Ητανε, πανε, εανὸ τιιιιεττο,
ΙιαΙΙαιτεΙσΓε ετι Γιι Ιτοεα ασιιεΙ

ιιταε εΙιτΙεε ΡαιιαΙ εΙε τιιτεΙ , σιτε

:τετ ετι εσιτιτετΓαετστι , :σ::τὸ
:το Ια ττιατισ α ντισ εΙε Ισα άσε,
ν αΡτετατιεΙσΓεΙα,εΙτττσΙε: Αιτή

εΙ σττο σιτε 5αιτΓοτι ΙταΙΙὸ ειτ Ια
εΙε Γτι Ιεσιτ.
~

σσ,Ρ:σειτ:αεΙ τιεσοεια: Με νιτε
Μα ΓαΙιταειοτιτσιταιτ:σε ΙτόΒ:ετ

τε , εστιισ εσττίὶαιτι1α τσεΙσα Ια

Ι.ιιεἔσ σιτε Γε ΓιτΡσ Γε τιιιιε:
εαιιΓα ‹ΙεΙΙα , εσττειιτ:ιετστι Ιοε

ειείζο:τα,ν ειτ στ:αε Ρα:τεεΡΑσ-ι

(:Ιτττίτιατισε α :ειτε:εττεια: Γιτ
ε:ιτε:Ρσ,τστιταιτεΙσ ντισε Ρσ::ε

τα ετιτιεττεΙο σιτε τσεΙσ εε ντειι

Ιισιτταε ΡεεΙασσε εΙε με νεω

τσ,γ σιτε ΓοΙο Ια ΓαΙιταεἱστι εε Ισ

εΙσε,οττοε τεεοσιειιεΙσ Ια ττεττα

σιτε ττιιΡο:τα~ Ρ:εσιτετιτετττετε

ειι σιτε αυτα εανεΙσ Γτι Γατιστε,

ε:αττιιτιατιεΙσ εστι εΙΙστι Ιταατα Ια

ΙταΓΙα σιτε Τσειτνετι,τισ εΙε εστι

ΓετιαΙ εΙε Ια εμε, ν ΙειταταιταΙσε

Ιιτατι, εΙ νἱεισ Α:ττιιαττεΙστισ , ν
στ:σ (:αιταΙΙε:σ Ρ:ἰτιειΡαΙ,ιιιιιιι

αστε ττιιτε:το νο ειι Ια σιτε:τα

στοα αΙ ειεΙο, τι εΙαιια 8σΙΡεα ετι
εΙ ΡεεΙιο , σιτε Ρατεεια είμαι

Ιτιιετισε ΕΙι:τΓΙιαιτσε Ιε τΙτε:στι

νιεττεΙσ Ισ Ρο: νεττΙ:, ν σιτε εΙε

ΓεΡιτΙτιτ:α ετιντι ειιττετι:εττσ,νε

αΙΙΙ α Ροεο :το :μια εΙε τεττε: Ιιτ
ζσα: Ρα:α ΙταΖετΙσ.

αιτιο αΙατιιιΓιιια Γσ:ταΙεΖα εΙεΙ
Τσιισ.
”
Ατ:αιτείΓατιεΙσ τσεΙοε Ρο: ντι τ) Ετα εματιεΙσ Ιε ΓεΡιιΙτα:δ Γο

Ιιτξσα: , εΙοττεΙε αιτἰα είταεΙσ ντια

σιτε τα:ετε,ν εΙεΓΡιτεε εΙε εε:ταεΙα

Ι8ΙεΠα,ΡιεΙτε:ιεΙσΙε5 Ιαεσιι Ιἰεἔ

Ια τισεΙιε,›Ι είται: Ια Ρασιμ τεεσ;

εια,Γε Ιιιιιεὸ εΙε :σεΙΙΙΙαε α Ιιααει·
σ:αειστι.ΑΙΙι εΓτιτιτιε:στιΙσεεΙοε

σιεΙα,ιιιασατιεΙσ. αΙσιιιτσε
(ΜΙΓ.
τι
_

Ρα:α :τιατα:Ισ , ντισ Γε ατ:ειττε

: σιττΡσεσ :μια α‹ΙεΙατιτε,ΡαίΓατι
εΙο Ρο: ντι εαιτιιτισ είι:εεΙιο, τι
νΓατιεισ Ιοε εΙστ εΙε εο:τείτα Για·

τταιισε εΙε Ισα ιιιαε τισΙτΙεε,ν Γε:

ιτσ:οΓσα, σιτε Ρσ:σ ασιτεΙ στο
είιαιτα εΙαεΙσ α ετε:τσ :εττε8αεΙσ,.

τισ είταιτα Ιτιετι ετι εΙ εΙ ειτειΡο
εΙεΙ ττια:τἱ:ιΙε Γιτε:στι τι εΙείετττε
β
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εαοπἱπαεΙο τοεΙααοοεΙΙαοοεΙ1ε,
εΙ Ιἰἔοὶεοτε άἰα ΙΙεΒα1:οο ώ Η
α Ναοἔαςαουἱ,εΙοοεΙε εΙ ΕΜΗ:
ΡεοιιΙοειαΙΙ)| ΙοσεΙεπΙααΡαεΙιτεε
Ι:: τε εἰΙαὶετό, το άεατοπίΙταοΙο

Ε ΝεεοεΙἑπΙοεαοεΙαααεΗυεἐο

εΙεΙἰείΙα, γ ΓοΙεπὶεΙαὸϊ,· Ρο: Πο

Ι- Ι εΙε Ια ρα:Γεεια:Ιδιάε Λάπα;

εαιιΓατ εΙΙταἔ‹Ιοι ΓαεεΙ ειαετΡο Β

ἀεΡοΗεα‹Ιο απο ΙοἔαειΙεεεαα
εε , εΙε-Ια εαΓα ‹Ιε Ια ΟοϊοΡαἱἱὶα
εΙε το:Ιοε Ισα 5αοεοαὁαυὶἔ‹Ιο γα
Μο· τεεεΙαἰεΙα Ραπ εΙΙοεΓοαΙππα
επ Ιααπποτα‹Ιαε ετεωαε,εο (με

το‹:Ι08 πἰιιεο εο8Ιοιἱα.Ι Ι

ζ;οΦ.#ΤφΜΜω“Μα Ι
Νεο-ΙΙ: Ι · :_ .1%·ΙεΙΙΙ Η) σεἶ3Ι

αίιῆ γα ΙαΙπαυα ΡοἔποτΙα8·Ρῖπ
αεΒ,ε.εΙεΓρεαοΙεωαέ να;ΒοποοΞ
μΙ11εὶΡαΙ,ηιά (Ιετομεαο Ιε τὰ τ

ΡΒ εστι εΓΡἱτὶω ορθού .ΙΙαΪεε '
ΜΙΙΒΜΒοοςσαΙσαοοο (161 ο Γ
11ο, (με εΙ , γ τοςΙοοΙοε @Με

Ι

μοΙαΙεε Ι1ι2ἰεΙἶεο Μα ΓοΙετιε νε.

| Τει:ιἱα 1.000 να Ιαἰῇο,Ροτ πό

ο€1αε16,ροπΙειαςΙο @Με Ια; ααα .
Ικεα·εΙΙἰοτοουε ἑο11τἰειαε Ιω

Με· Α8,)ΠρόΠ, Ρα]ε ἀεΑΙἰοπῖ‹Ιο
οο,αΙ ε1ιΙιαΙ ‹ΙεΓριιεα τΙε ια τοιιετ
τε εΙεΙ ΡαεΙτεεωωὸα κὶεαἰτ εΙ
ΙΡτορτΙο ΑτἱτοαεΙοοο ΡστΜἱτη

Νώε” εΙο Γοα Βοποοοεε , γ εε
“Μάο εποε Με @Ραπο
' επ
:ουτε-πιάσω
:Μάο εΙΙΙιοαπΙεΙα
ΙΙΙ ΒΙΙ›ΙΙα ΓαΒΙταΙ

·

@το Ιε Ι1αΖὶα Μετεε‹Ι ‹Ιε Ια Ιβ

'τα ιΙε Γο ΡαεΙτε,ρατα Ιε ίἰταἰείἰ

·‹Ια:ΓεῆαΙὸ ΙαεΒοαοΙϊοποοξα Ρα;

Γε ετι εΙ οΗείο επ ή Γιι Ρα‹ΙΓε Ιε

εαεΙΙα;γ εοπτο εΙαόΐο @ααα-ε

Γετιιὶα,)κ ο Ιε αιιἱα ιπα11‹ΙαεΙο Μα

Γεἐ ΓοΙεοεΙο αΙΓοςιαετίαεΙΙο ω
τα Ρτορι·Ια ΓοααΙεαα;γωαικΙο '

τατ Ρο: εΙοε εοΓα$. Σα Ρτὶωετα,

ο->.υ.-,5.α

Ροτ αιιετ ‹ΙἰεΙαο,ῇ εοτ11ο αι1ἱα ίὶ- Β ΡΙ1ΒΙΙ€8ϊ 12 [ΟΙΦΠΙ(ΜΙ ΕΙ£ΙΙΙΙπο
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ιιιιιοπο άοΙ ιιιειιΙάο , 7 οΙ :ιιιΙίο
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, 7 άοΖΙει5
, )ι-γεἱΗτ
οιιο Ποιιάο
οτΙ:Οέ

:πιο : 7 οοιιιο
_ οΙΕιιι:ιιι ΕΟΠείΙΟ- ι Ι_
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7 ταο (ο(ΙΙσΙοΙοε (Ισ Ια οποσττσ Α Ρτστσ(Ιστ (ΙσττΙΙ::ατ νο ΙοΙο (ΙΙΙ
Ροτι()ΙΙτΙΙΙο,(Ισ Ιοσττσ ουσ Ισ Ισ

ΙΙΙαοο (Ισ ΑτΙνσ, τοΙσοττασ Υτο

τα ὸΙΙΙσοΙτοΙο τοο(Ιστατ σο αΙΒο

ΜΙΒοσΙ
τοιισττο σΙΙοοΙσΙΙσ
σΙ ΙσΙιατΙα τοαε
ώνἰ(Ια
ΙασΙΙοΙΕ=
,ΙΙΙ

οασ σοΙαασΙ ασΙο ἔταο(Ισ (Ισ το
. τσ το(Ιο.
(Ιοε.Α ΙΑιἰνσ
-· στιιΙ›ἰατοο
|. γ(
Ιοε (τα

ΙΤ? Ι . .

Ι Α ΜΙ ΒοσΙ Ισ Ρατσσἰα οΙοσΙΙο
Ιοσ2σε (ΙσΑτΙοΙανο στοσΙ ττιΙοΙΓ ΙασοΙσο,(Ισ Ιοε τοαε Ιιοοτα(Ιοε(Ισ
ΑτΙνσ: (στοα τσοτα(ΙσΙ Τοτιο 6 α
(τα Ιαοτα Π; Υ αΙΙΙΙΙαοαο ιοο-·-ά3 (ΙοΙσο ΙιοΙΡσ(Ιαοα (Ιοα(Ιο νσοια !
αΙΙΙ.ΕΙ σοτοο σαΙοσσα (Ισ α(ΙοσΙΙαΈ
(Ιιο (ΙσΙ (οοττα (:ΙιτἱΙΙο: σΙ Ρο

(το, ΙοΙΙἔοσσοσιοτ8ο (Ισ οιΙσΙ.

ιτιστο ΊοσΙσΙαΙΙο αΙ σοσιισο(το

ΡοΙ›ΙασΙ(3 (ΙσΓΡασΙΙαοαΙο8 οσἔοΙ

Ιοσ 'ίσο ΜἱἔοσΙασΙ (μιαΙ, σοιοο

(Ιοε οτ(ΙἱοατΙοε,ν(Ισ Ιοε (Ισ τιαασἔ
ΙτοΡοτταοσΙα Ιοίοττοαοαα Ιοὲξ
Εοοστοα(Ιοτσε.Ροτ Ιστ ιαΙ ΙασοΙ
Σο Ισ ΙαοΙΙ(ατοο , ν Ιοοσοεατοοξ

ΙΙΙΙιστα ΑΙΙστσα(Ισ αερα ΒΙΜΕ
ο'α(Ια(Ι,ο ΑτσαοασΙ (με Ια @ατα
(Ιαοα Ι (Ιο(οαΙΙιοΡΙο οιΙοΙΙΙτοέ

@τοσο (οτοσ σΙ=Ι)ἰοα (Ισ-Ιοε

. ΙΙ οια(Ιοἰοα5 ρατα (ΙστοΒατΙσΙ

(`ΙατΙΙΙΙαοο59 -5Ι Ιοε ΙοσΖσε (Ισ

(Ισ Ια Ρὲ,σο Ια (ΙοαΙ σΙΙι1οοτἔΙΙΙτΙ

ΑτΙοΙα στοΙΙΙαπ πα (ιιιἱσο Ρτσ(ΙΙ Ο οασ,(μισ σΙ τοΙοἰΙΙτο,(ιοσ ατο(Ιο
Ισ αττσοΙα , ΙΙσοὸ α (ΙσΙσΙΙΡστατΙ
(Ιοσ Ιοε σοΒαοοε , ν Ρτστσο(Ιστι
(Ισ οοΙοττοε Ισε·στσαοιοσ-5 Ριτσ
(Ισ τσοστ
Ιοε
ΙοσΖσεΠι(Ισν(Ια
ΑτΙιοα
αΙΒοοστοΙ:Ιατὅζ
σΙ“σέ`Ιο.
(ΙΙ(Ιοσο,ν Ισ αο στσν(Ιοε (Ισ Ιοε
τΙσοσο Ιοε οΙοε σΙσεοε σοοΙα

αΙΒοοαε νσΖσεα ΙΙαιοατα Ιασο· Ι

Ι(ΙοΙαττΙα , τοασ τιοΙοε στσαο Ιοε

Ιαο
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οοοσα
Ρο(ΙΙστοο
(ΙσΙ ,οττα
ΙΙοο
(Ιοσ σο (παο
το(ΙοΙ Ι

ουσ Ιοο ΙΙΙΙοε(Ισ Ια Ιο2.'5Ι (μακέ

τ τσο (Ισ τιοΓοττοε ΙαενΙ(Ιαα,(Ιοε,ΙΙ

Ιο (Ιοσ οο Ισ σοσοοτταΙΙσ (οοΙαΙ
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: οοτ,γ(ΙσΙΙσο (Ισ ιοοτΙτ ροτ(ΙΙιτΙ
ΙΙ;ο. ΕΙ ττΙΙΙσ (ΙσΙ τοἰοΙΙΙτο ( σο
Ϊ Ισ ασοΙ:ατ(ΙὸτΙσ ΙΙισττσ , ο σΙ(τἰ
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τοε (1τισ σο σΙ Ισ (ΙΙΓΡατατοο, οΙο
8οοαιοσΙΙα ΙιΙΖΙστοτι (ο ΙΙΙ Ιαο
τοΡτοΡοΙΙτο,σοτοο ΙΙ (Ιἰσταο σο

; οΙοα ΑτΙοΙα,Ιστὶα ροτ (Ιστοασ σΙ
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τιΙοττρ τπτιτκΙατΙε 3τιβἰώιττ-Ρττο

τομ; τΙ_τ:ίριτω τω τττΡάτ:τατΙο γ
Ωω ττττιτἰτΙο @ετ-ΜΜΜ -τ:τωτἰτττ.τ,;

@μάτιατοΙΙοΎτιτιωτοῷτΙτίωἰο

ύ· @ούτω σε ΙΗΜΙά-νετττΙστ με;

“Νέα τ2Ι τείοΙιιεΙοττ τ, .τιΙτ:ἔἐτἰτΙο
(σταΙο,ςοβο.ροττοτταΙιττΡοτήττ:
α·ΓττΓτ:τυἱτ:τοἔ ΓοΙΐοἔοίε οΙ ῖΓοἰ

Φω;ΙΙιτΒέιτ ἀεὶ ΙτιετττττΙ:τε ΜτΙ-86
τςΞΗ).μοε εωτιοαέσττι πο Ια 31η

ΜΜΜ; ττιτὶτοΙε Ια πωπω; ττοττ

τετττ:τείτεττωτ ἔΓττωβἰω·2Ιἔυ-'

τΙτττΙ:: ΙανὶτΙττ Ια ττωἱτὸ Ισ τοτοτττι
Ι τΙ;:ΙτωττττΙο ,ττειττΙειφΜΙ;ΙτττΙει

11τττΙοεττ:οττΙΙ:μυω , Με ΡοτΙο
φττττοέ'ΡετΓιαΜΙΠ: 8 (τι ΜΙΟ

Πω! Ιο οτςΙ‹ττ1ὸΠΙοεὲιΓεἰμταδΙ

οΙ:τττΙατεπωΙΤοάοφοτή εοττ
6ΙΤο θα τεττταΙΙωτι ΜΜΜ» 7 τΙ

τμιαΙαίΙἰτἐ νΙτοτΙσίαξ·ζΐοτείοΙ,

~ ητιτττΙειβτς Ροτ ωττ:ττ1ΡΙο κατω ότ
εοττίὶεττττἰα τι εκ1ιτοΙΙτι (ΣΙ1τιΡτΙετττ
(ΙΜΙυ.: ( ΜΜΜ τι

:;1 Φαρ( @ΜΒ
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@πέφτω ΡοττΙοτκΙο τέττταΙΙοει

ΙτττκΜωΙωἔοΡοτ Πι [τιμή
ΙΜΙΊλφ€ϊ€£ότΞ 0τ:τϋΠΡΐντ ΜΝ!)

. _ΕΓττ ωΙΙ`τττο Ι:ττ:οΒο τοϋ; Ροτ .ο @Πο τωίτττο ΡετίὶωτΙὶετ :Η ΒΙ
ττπιἔετ τητα Ι3τττ:τηεΙττΙΙΙΙαπω,
γ ός: ττττιςΙτο το(Ρετοτ ΙΙ:ιιττατΙτι

-το ·νττ τἰο Πητο·ττετττετττεττάοΓτ:

φέτα τ:Ι ερτ: τι [τι .ΡεττΙττ:;ΡειτΓειττ

5ιτίἑιττετττΙο φωτ ττιιιο,νιτ Η? _. €Ιοςτι€ἶτΙεττἰΙυετπΙοΙτ ΜΜΜ
Ιο,-ςιττ:,ετποιτατε (ετἱετ_τΙτ: εετ
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ΡεττΙτετ,ΡοτδωεΙυκ:ΠΒτΞ μπω;
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τττε‹Ιτττ:Μἰττο τω τἐτεττΙοτΙτ:Ι τΙτ:
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τει,τττΙτεττΙ Ιο τῖ @ΜΜΜ

τΙε τττικΙτετε Ρτ:τ[οηετε , ΜΙΟ' ότι

τΙοεοΥε ττΙ Τοττο ματ” τΙττ ία

τΙτ:ιΙ3Ιο; ΡττΙἰττττΙοΙ‹:, Υ ἴιτΡΙἰεαττ
τΙοΙε τ1τττ:Ιο τΙ‹:Χ:τίἴο, Ρτιτεττ:τ τἔι τ
ΩΙττΙΙΙΙειττοέτ
ώ
€Ιτττίττωτο;τοτττο
@ο τΙτ:Πτοε,‹:οτττο
ω [ιτε
· Ρώτα;
τοτΙοεΙσ5
· :ΙΕΡΗ
γ ι

[πάω γ “Πάω Ια νετἔιτοττςει
επ νττ·ει Ιπ:ίὶΙει Ροτ τότΙο Τ:τατἴττ`,
γ ότἴΡίκειωτοττ:τ τοϋ 8τατκΙ€8
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νΙτι1Ροττοε: οττετε αιττ$τιτττΙο Ια
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Ϊ · σο Πόκο`έδώαἔ@1ο είὶε Μ- Α εΙατΙεἔ ευεαπαΙ‹Ιε τοι:ΙεςΙο:οαεΙ
Α Ρ” α φἱεοαφο παικΙΙο;ΥΡοτ -αιιΙα ΡαΙΤαεΙοἔεοο·Ιοα·
ο7
Γ ΕεΙΙοΙο εμΙοτοεαΜεέ οΓτοεετ=α

‹Ιε.Ι:ΒιιΓΙΙοΙῇιαε @ΠΜ-ασ οποΙε
·Ι)Ιοε,εΙυε αΙ Γεαΐοἐ ‹.Ιε Ια Τερα;

οι1απτοαῖπ1ἰΙιοοτα,ίὶ Ισα Βοιω
οι” ωεαΓτεοτατοπ,Ι)Ιοα$Γυε

το ΓετιιἱεΙο @πο ΙΙοτιταταα· @8

ΙπιιΠΗΓεπ·ηοπαόσεΙπωρο,
7 Με; @α ρεΓαπἰΓο αε- φάω
Ιε ΙιιααΙεύΓεπ εΙεΙΙεττα‹Ιο, εὸπιο
Ιαὶαἰέι>οέἰ α Ισα ΓοΙ(ΙΜΙοεοε:Α

Το Γε Μα), -Ιαἶεῇηοε παμπ; Ποπ. Ται·οεε · οπο απο ' ομἱΓο
ο _ κίεΙαπε_ _@Μισο-ανευ _ πιιείὶτο Τδείἰομ· ‹ΙΙΙατατΙά Πω
τε2εο
‹ΙἰεΙα Ρο: Γιὶἔαοαοι·ϋ,; γ Ιααίἱα·αδ Β εΙιο Ιαἐεεοπἰοεταεἰοο εΙείὶα @Η

εοπΙατοαείεΙε Ιοέττε›απα ζωο

αφ νοΙαοσαεΙ (οι1ε εε Ια οσε

Με απ οι1ε(ΞΙπἱΙΙο Γι1ε αποκω

εΙ- απαοΒοΙΙα τετοιιπετατ) @τα

‹Ιο , Ρατα ΜΜΜ” πιοεΙ1σαααΙΙ

εμε εΙε ταΙ ωστε (Παω) Ιαε

(μια Ρεοιιετιο Ρτεειο οσε ρω
· πιἰ (κατω , 7 είε οΓεεεετε α

εοΓαε , (με ΙοΓοτοααεΙοε , γ εεε

; - Βἰοε επ τεΓσατε ‹Ιε πιἰε ρεεε»
εΙοε . Ποια . ταΖοηεε εοτεκκΙΙαπ

τΙΙἰεαεΙοα Ιοε μιε2εε εΙε Ια Μα
.ΙἰεΙαεΙ εοτ1 οσε τταταιια Ιαε :ειπ
ταε.εΙεΙ Τοοο5Ιε τοτ11ατοο α εΙαι·

απαΙ Με ατοΙἔαε οσε Ια μπα 8 οττα να ΓυεατοΡο,εοο Πατη
ΓοαιΙἱαι1 ΜΜΜ: Ια Ι:ὸ,Ια εΙιταΙ οΙα Ρατα ΡοεΙει· ΡυΒΙΙεαωεπτε
ααἰαια εΙε αεεΡτατ.ρατα ειπαν νἰωτ εοοιο(:ΙπὶίΙἰαοσ. εΙετΙαε , γ Ραττἰεὶρατ εΙεΙ εΓΡΙτἰα
το εΙε φαω Ιαε απο, Ρατα είὶἰ
› ωα:Ιαε.
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α ; - Ιῦε ΑΙΜ: ΓΙιε εατοΙ)ΞεοΙΙα
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Χὶτο Μἰἔι1εΙ,ῇ εοΙ›ταιαα Με κια Ο

ἶ . ταε εΙεΙ Τοτιο ,γ Πο ΡικΙὶετιεΙο
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ΙΙιιιιοειςΙιιο σΧροιιἱετιὸοίἔ: ει το

τοεΙοε Ιοε (ΕΙιιιΙΙιιιτιοε ι Υ οοιι

εΙοεαιετο (Ια Ρι:Ιἱἔτο, ΙΙ: ιιιιιτει ι

@επι 2:Ιο ΙαΙιιΖσντια ειιοττει;

τοιι,)| ΓοΙαιιιισιιπ:ιιτε Ρτοιιιο4
Μαιο ει ΠΟΠΗ: ιτιοιἰτ , ειπα;
αμκ Με” νιι Ριιιιτο :ιι Η.. ΠΣ

ι:ἱοιι τω ίετιιοτοΓιι, εμε: ιέιοΙοε

Η‹:εΙιο :Πε ιιιτιιαιι:ιιιοΣ γ νιιιό
(105 ειιττε Η, :Γε Ειιιτιοτι ε0ιιΓοι<

οοιι νοΖ ΡιιΙ›Ιἰαι ΡτοτοΡωιώτι,

(με είὶειιι:ιιι : ειΡ22832£Ι08 μια
πιοτιι· Ροι ΙΑΝ: ; Μι είὶιἰιιτιι
;ιιέιὸ οι ι:ΙΙοὲ, ειιιικίΙειιι:ιιι Ιω;

ιιτιικΙο,Βιι τιιι:ΙειΡιπΗεΙΙ:ιή: ιιιι Ο αΙιιοενιιοεΙεοιπε,)Τιιειιιιιτιιοε

διΙ€ΙἰιΙειιΙΙ€5 Ριι€ΙΚΙΙΒΙΙ:ιζει επί; - €Ι:ιιιιιιι ΙπειιιιιΙοεεΙ:ιιιτο ιΙο .Μέ

0161708· εΙ::ΙΤ::ιιιιΙρ αΙιιιιιιιι> ν
ω
ι τοιιιοξΙοεΙσοιι::ε ΙπΡτοΓαι
Ειι εΙΒειιιο ιΙι:Ηἔοιι (2 (Με
@ΜΟΗ οοιι Ι:ι ιιιιΓειιαοοιιιΙίιέ μ Ιοε μικρα μια: Μιιιιιιιι
ει.ι,ὲειιι‹Ιοναὸτιᾶοτειε ΕιιιιαΙΙιιο.8 Ιβιοπιιγει Ια ΡαΙὶειἱι αΙῦἰοιε,7·τὅω
(Ισ [ο Η. Επι άιιιιο.ωΙκς:ι ἀεὶ ωιτι;ειιΕΙο`οιι ωιιιιι€ωκω.
Πω αι (ῖειιιιΖιι, ντι ΕετιιοτοΙϋ ΜιιτΙιιιιιιιι Μ:ιΞέΙΙειό;γ Μια;
ΕΟ.

. ·

ι

30

ιιειρίι: ΙιειΖἰαιΙςιπιὁε.:ιιιἰα @ΜΜΜ
Εοοιι , ι:Ι ΊιιιιΙΙοεεειιιιιιτιιιωμ Β 6Ι:1ΟΙπἰΙΙὶειι:ιὸε.;ειω ι ·
. · ι
`
ι
εοιιίοΙ:ιιι:ι, @Η φωτια) ΜΜΜ: “σ 50110 Ι:Μβ€σ:ΡΟΙ' Ιὶ·σἄτια·
(Η) ΒιιιΙατ ΙοΡετιιιἰιιο,Ιια2ιετοἔ ΜΙΡΙ επι, σι Μακάι ἀεὶΤειάιΖἑιβ
ςΙιτιίΙΙιιιιο·, ΙΙειιιιὰ‹Ιο , Βοίἰιιιά

ιΊέΙοιαιιιιο ὰ: ρειοΙιἔε,χ ἀεΓΡιιεεζ
Ιο ίιιο ειιιιι ιιι;ι8;,_έιιτΙ ΜΜΜ

ιιΒιοτιο ΡτέιδοιίιιιΙππιπειι€υ#
:Μό ς1ικ:ΙειΡώιιιΒό ΚαιΙ;μια "

(Μ Ιει ιιι:ιΪΟι:·ια(:αἴώὸπό.? :ΕΙΠΩ
Μπι ΜΜΜ” -‹Ιο Γιιτ:1ιίειΙ

@Κέφι ΙαειιιοΙεοιιείιπιειαΙ©ε

πο· ιιιιιιιάειιιέικ πωπω -‹ιιιι: τι το»
(Με :Με €ΙιιιΡεἱειποε., (μια 116:
ςιιιίιπ:ΠΕιι εΙι:ιαιι ΙειΕὲ.εΙο (πιει-Ι

ι ΙΏΙιιζιβιειιιο$5 @Μα :Παπ @ΦΠ-ι

ίΙσι;ΙικΒο Ισ ίειΙἰι:ίἴοιι· «Η ω

`.τ-Π.
'
Α
|μι-«>

ΙΙ

τιειταε

--.7.

·-7.---.'.

.

. :·›- -==..-σο ··-ι-*"

9: 4·

Υφή --·-··--____9·--,”.

η

«

ή

βΕι(εΕονοτοΝ Με( 1Αι>οΝ. Με χ
(ΜΜΜ Ιδει(Ιο (Ι ΡτοΒοιπ, (με: Α επιπΜ @τυπώσ- ΙιιΙΙο νεοιπ(Ιο-Ι

ΒΙοε Με: (Μ ττπιπεΙπο 8ιπίΙο , 7.

ππο,7 (το ειου(:ΙΜ ο(τιίΙοιπ Μτ(πΜ
:Η ιππἰΠππο Τετ:Μει(Μ,ογοιπ(Ιο (Η

(οιπποι·(:Ρἰοιπο,(με Ιοε (Ι(ΓΡετ

Ρτ(εξοιπ (Ι(:Χὸ ΙἰΙπτ(:ιπποιπτο ί-(:7Γ-.

(Με ο Ιἰ(:ίΜ, οτπτοιπ(ΙΜππ(Ιο Ι.οδ
(μια στο τοΙπειτο (Μ @Μπαμ Ιωσ

επειπτοε ΜΙ(Με (Μ :πττο2,(1ιπο ((2

Με (Ισ (φαω, (:οππ Πι ιππιπἔοτ,7

Βο,- (:οππο Μωαβ (Μ ασπρο(

Ιπἰ]οε Γε Με επ νἰ(ιἰτ εΙΝ:ΜΒπΖπ

Ρετ:(Με ειιππιπποΓοε ΙΙ(τωοε (Ιο

ειΙοἑὸ.το(Με Ιοε ΜΙ(Ιει(Με,τ(Ρω: (μιἰ,τ(:ιπἰ(τιπ(Μ Ρο( ιππειε τἰ(μιοπι
τιεο(ΜΙοε,7 (:ιππΙ›Μιπ(ΜΜε (ΜΙ-ε Π ΜΗ: (με Ρτοί(:ΙΜ(πει, γ ΙΜ(ια(ιπ
(πι (Η €οτειςοιπ,(Ιικ το(Με Με ει
(ΜΒΜ Ρειττοε,νιποε ειἙειαιτο,ο

ττοε επ Ν:ιιπἔπΜ(μιἰ , γ :ι ο(Με

@Με (ΜΙ ιππωο(Ιο,ΥΙΜΖΜιπ(Μή

(Μ(Με,(Ιοιπ(Ι(τ Ρο(ΙΙ(:ΙΙ(ππ (ο: Γοἐ

(Ι(:Χου:ι,Ικτο(Ιειιπ(Μ (ΙΜ :ηππιππο
Μ οίΡἰτΙτ(ι (Μ ((1 :ιιππο ΙιιίΙο. που

(οττἰ(Με (Μ Με Ρώτα; οκ μι
απ ειΙΞὅωΜε μας” ειο(Μικιιπ (Η:

(Εοο(Μιπο,τειιπ ΜΜΜ( (ΣΜΗΜ

ίΜιςπ(Ιοε. Α Ιοε @Με :ιππι(Μ1

Επο ,. (με τ:ΜπταεὶνετΖ€5 [ο “πιο

σε (ω ΜΜΜ ,9:(Ιοε (με 11ο

Ροτ (ΙΜΙποίο (το (Μπα (οικω, 7

(ωπὶειιμπ(:((:Γεἱ(Μ(Ι (ΜΙΜεοοππ 2.4

οΙΜ(Με ροτ ειιιποτ ά( Ι)Ιοε, εο

ιπΙΓοε,)( ΕιΜ(ΜΒΜε ζΟΠΓθ]05: 7: Ο απο (το [ο Μ8(ιτ ί`(:·(Ιἱτἔι.

(Ιω-Μ (οτ απο ΗοΙει Πὶοε, 7(Μιπ

Ι. Ειπ(τ(:Μεί(ΙΜπε(Ιο ΗΒ(:έπ Β

ΜΙ (:π((τιππΡΙο α Με (:ΙπΙΙΙΙεπποε!.δ

:πχ κοπο Ιππ:πε ΡήιποἱΡοΙ,(ῖ Ρώτα:

(μζιετ(:ΠΜππ(Μ ΙΜο(ΜΜ(Μ Το › Μτιπει)(οτ μια( (Ι(Ι5 (Ρα: τἰωπο
ΜΖωπα·Ρεπει Ρο(Ι(:τνἰιπΙτ (οππο (πιο τνἱιιο Μ μπάτσο (:5 (Ι (Ϊ τα ›
€ΙπτΙΙΙ:Μιπο , (:οιπ το(Ιο Μπα:-~

(Μ Μ τιπ:ιιπ(Μ,)7 Βουἱοτιππ,›( εο

@Με
(μπἱΓο·ΜΙΙτ,
.7 (ΜΜΜ
τω
Ροι: (Το
()ΙπτΙΙΙο,Α
εαποτιπΡειἴΜε

ιππο ιππυγ εοππ(πιτπο ει Με (τοἴ:πε

(ΜιπικίΙΜ Μ(πω1:ὲ,γε(τπ ο(Με
(:τπ:(Ι(Ι(:Ρ(Μπο :ι Με (Ιειπποε

ος(ιθοπποε μο(ιπτὸ (ΜΙΙ(ππ·α(Μ

@ΜΜΜ , 7 Με Μ Ιπἰιοείο· Ο (Μ ία (ΙΜ(Ιο,-γ κ.(Μιπ(Ιο (Ϊ (Ι Εππ

τπωποΜππ(Μ Με τ(ππέεπε.(Ιμστ(:4

τ€11ΜΜ
γ @ΗΜΜΥ
Βοιπ,πΡΙΜοΐο
ιπππε(ΜΜΜ
ο εΙΙα Ρτο(ε=
Πιάτα

Με; ταο8ἰοΓ(: οιπΜπ(ΙΠΒιππ·,·
(ΜΜΜ. Μ ΡειτοεΙοῇ (απ(Ι(Μ οπο?

@Με Ρειτ(ΜυΜτιππέα: νο ΒοππΖο·

Ιοτ_ (; οιππο(ΙΙ(Μ(Ι Ρεπτει(Μ(επτ (ο'

ΜαπτειΙ (Μ έι(μιοΙΚ(:μπο,·:Ιο(ΜΙ '

ει18(ππο (Μ Με ΜΜΜ ιππ:πε (Ια 7(:Π(Ιο ει Με [παπα. (ΜΙ νἔι(Ιο,νἱ_- ·
ρϊΟΡΟίἰτο (Μ Με εοΜε(Μ Πι ΜΙ· Δ ππο (Μάο: (ἔ(ο Ροτ Πι Μ (ΜΙΙ(Με
-

(ιειεὶοο.-

ὶ

^

ε

(ΞΙΙ(τἔὸ επ Με πτΜοίΙ;το (ΜΙ Ιὲίποὲ"

Οττο ΟΙππίΡ(Μ(πο @ΜΜΜ

(Ι( Μ "Ηπα, (ΜΜΜ (ΜΙ (Με )
ή

__

Ἑ

__ῇ`

-
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:ΓΙΙαΖΙα Ιαοότια Ιοτετα:ἴειοο Ροτ Νοε [εῦοτ οτι Γεἰἱοτ,ροτἴιιαεΙὶω
Ι'

'

Ι

Ι85ΈΟΓ88 ὰ: (ο ραττια, 7 ‹:Ι ρτοτα εΙοΙοε α ο (:οικ:υτταο σο ‹:οΓα (Ισ
οπο Τοτιο οι: Ρὶἔεια α είΤα ουδ.

φοτο ίοτοΙεἰο :Ισ Βια Ι)Ιοίωο/ ; ;

κα ρτοευταιια
@φωτια
Μακ
Ροτ αωἰ8ο.
- Ι 7 το"
Α- ›

‹Ι:Ι (είιοτ εΙο ΙαΤεοεα.Ρας:ΙΙ θα:

αΙΤοιαο μετἴιααεΙΙτἴο α €ΙΙοϋφοτ
ϊ · νἱοἰ::τι‹Ιο μπα εΡα: ΒοοΖοῖ

Γοἔιαὶτ αΙοε ςΙπΙίΙΙαοοε,τοπια:

-ιΙο Ια (Ζωα: α νἰίἱτατ Βια ρωωϊ

‹Ιο Ια νοΙαοταεΙ ὰ: Πι Β" , Ροτ

πω, οίιτεἱωπΙοΙο εΙ ΤοΠονα=

π:ΒΙα Ρατα ειαιπρΙὶι: [ο @θα τ

Πω ΡτείἘ:ιπεε, σο ετατἰβεα‹:ἱδἔ
:ασ Ιο ου‹ἑ Ροτ
εΙ Ι1α2ἱα,
Ιω: Ι
ἔΙΙ:ιῖοκε,Υ
ΜΙοἱΡαοε
εΙ‹:Ιοσο
Ειπαρο

οΑΠΤνιο. 11.· :1 ·
Ζ): ἰο ααα ~:| Τσου άσΡξεσή άνω.

·ταεΙοτ,οο ουκο αοοΡτατΙοε, απο;

"ὁ 006; ἔσω απανω Με

. ττεταΙο ΡΙ‹ΙΙο, ααα: Ροτ ‹Ιατ @Η
ΙΙο αΙ ΕοαΡεταεΙοτ, πο ε:ὁίἰπτἰεΓ

. [ΙΜ Μπακ. .. . ·

(ο Ιοε Πιάτα, 7 ΙΒΙ::Παε οπΓιια
τἱετταε,εΙαοεΙοΙο οαικΙααε :Βοξ

Α Ε εδΡαε (ΜτΙ ἔμΙΙο‹Ι‹: Ιοα αἔ

Με Ρατα ΜΜΜ ‹:ΙΙο, 7. Φου

ΒόΒοατ Τικ νοΙιιιπασΙοε,αΙ εΙζΙσ

Παω ναο Ιοε ή ΡκταπΙω '

.οπο ‹:Ρα:Γειἱοτ στα κακα ώτται·Ιο,- ο 105τώΟκ5 (010 €ΙΟΡδόθ (Μ Γα
' έ 7Ικιααοε 7ασ.Ιἰς:Ι1ο,α Μάσα Γεια

Μάο αε1ω.ωπ.Εμω οοιὲιαο

' ταἘὲ, 7 Ιαα τααοιασε ουσ Γε ααα

ςΙ ΕωΡωΔω,Ρω Ια ΡτοιαΙΙΙόΠ

ώἔοπηεε α Ισα Ιππποτε:εσΙο τα

ΡάταΙ αοἱαἐΙ:τΙαταεΙο Γαὶπτἔεἱὁ,
71:ΙΤοιαο ΙΜ· ΕΙΒοτι οοΙΙ:αιια,

: .‹Ια ν!αο,ἴοοοἔαο ω‹:Ιοτ, Μάο:
έ ααα επ τα, Με οικ:οΙ ΒοπΖο Η»

εΙΙο,πιικΙ1α Ει1τ:ϊςα;

ται (Με ΒοίΙο,αΠεΒιπατ ΜΒ

Ί Ί τα

Πι είΙαεΙο,νΙδεΙο Ια Ιοηεῖἰίὶάδέχ

: ΙΙοἔὸ απ ι:Παία2οο Ιαμοειἱ>

ρ:ΓηαὶΓαδΙ :Ι ΕωΡεταὰοπ αιμα

ΙΙοια ΒεαΙ εοιπτα=Ισα @ΜΜΜ

‹;Ιὸ Ι1ειΖοτ εΙο (ω ετἱαὲΙοιε ;·ωτα

Πος,νεξ Ια 0α:ιΠΟΠ

Ι

Ιαα2€τ‹Ιο

ά:1Ιο‹:ιῖΡΙἰέἴα εΙΕΙΙΙ:ο ; Ιοῶα2ΙΙ

&ΙΙ:08:)ςαίεΙ ΙΙαπιαιπΙο-ΙσόΒο α

? Βοο2ο,εΙΜοΠάο,ήαοαεΙΙο οπιῖ

και ΟοοτΙΙ Γι1Ρατὶᾶς;ἴτ1ἄουἀέΙ

οιἀω,γωααὸακοωοΓοΙο ‹ΙεΙ=

νοοια,οττ:αφαέ-τά
Καία7,οικ τοιαἰαΡοτ
εΙΙ:αα:Ρου (οτ

ΕωΡωαάοτ;τοαΜοΙ εἰεΙοὲ8τ:Ή
. ΒοαεΙα ΡοἐΙο8 υαΙΠααοα (Σα Μακ
Υ Ρ οτα] Μπεζ Ρα;α1€:ΙὲΠατατ ςΙοΙ
ΙαΡοο Ια Ι 0 γ-:Ιο()ΙπΙΙΙο:ναΓο

Η ΙΤομο,Υ εΙιΖοΙἐΙο ΜΙΠοο,αόόα

νο2ΙΠαε αΝαοἔαςαουΙΙαοΙα Πω
εΙαοε ΕΙΗΜΙαοοεϋγ εικατ‹ἐφΙ>α, .

ζώ ‹ΙΙΙΙΒἔτο ρτίουΙΓα @ΗΗΕ
Ροτ ιαπωοτέα· Ιοε @ΜΜΜ
Δ--

.-..-Μ--
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-----

-Β
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Ι °·ΡΕΜΕΟνωΟΝ ΜΠατοπ.Ξ. το: ]
ν

‹ΙΙ: ΙΓαΓαγ,εοτττειαςαοεΙο ροτ Ιοε Α ΙαατΙδ,7 εοΙετΙε0 τ νηέξοΙότ [6]

ΓοΙ‹ΙαεΙοε,εοο
Ιοε φταΙεε
ε1ττΙΓο
ρτοΙτατΑΙοε ΡτΙιττετοε
ΙττΙΡετιιε

Ιε 7ιτα,γ
ειτε
εΙ τΙεερεἱο
οττα ιαωαΡεω
Πο ΙΙεἔαΙΓε α

εε [τι Ρ ετΓεειιεἰοπε τ ·

ο

Με” ,~ γ @Με ττεεείΓατΙοεοπα

_ ΕΙ Ρτὶι11ετο εσύ @Με από

ότι” εοτι εΙ,7 ιττατατΙε, Ιε εΙεί1

ττὸ νεοιτ Γυε να ' ττΙαιΙεεΒο Για
Ιεετετατἰο, Ροτ τιοτττοτε, ΤΙΜ

ΡἰεΙἰοεΙε
Υ ΙΙαοπαιπΙο
€1τΙοτ εΙεΙΠ,ιοἰίτιιο
ΙΓαΓαΥ,ναΙαΚε;
ξΙΙα Δ

Μερα εΙ οιταΙΙΙΙ εΙ ουΙΓο εφε

Χο: ΕττεοτοἰετκΙοοε ειΙεατταΙζ~ -

τἱττἄετττατ Γιτε Γιιετςαε;Ι)Ιοε οιτἱ Ι; Πε” αεμιεΙτααοεεΙαο;γ ετΙ το!
ΓοῖτἔιΙαἰεττ ττταττΙΓείὶατ Γε Ι:ὲτΜἔι

εΙο εαΓο οτοευτεγἔ αεαΙ)ατ @τι

(Με @εδώτα ττΙατρτεαττΙΙ)ιτΙοε,

εΙ , νεττΒα ετα Ιοτμιεγο σιωπή

(με ΙιτεΒο αΙΙΙ ετι Γε ρτεΓεττεὶα
τετιἰεἔιτε τΙε ΙαΙε›Γ εΙεΙ)ἰοε(οιτε

εΙο.ΕΓρετὸεΙΒεἔΙεΙοτ_οεαίἱοτἱ,
ΓιτεΓε
ττ1ι17εΙἱΓεἱτουΙα‹Ιο
ΜΙΓ Ι
εα ςΙε ΤΙΙοτιτεύ
ΓΙι18ἰεικΙοετα
αιτΙΙΙἔἱ

:τα ετα Ια νοΙίιτατΙ εΙεΙ Γεἴιοτ ςΙε
ΙΜΣ-Μετα)Ϊ Ιο τοαττ‹Ιαιτα εΙ Κε

“τα 7 εΙεΓΡι1ε5 ςΙε αυετΙε Φεβ;)

Γε ΓείΙοτ)τεΓΡοτκΙΙοΤΙ1οτοε,ΙΙο Ι εΙτιαιττοΙΙειιαιτα εΙΙατΙἰαἑΙο 5.. Γε:
τοτττο , Πο (με εττ ΙἘΙ1οτττε @τα Ξ
ιαααε ΓαΙτιαε εΙε εοττείἱα.: Νο τε
ιιὶεΙΓεωιπΙαοςα αΙΒιαιΙατ . Ϊ: Ρ: 5 Ι
Με~8ο)το εΙε 1η τατϊ Γατττα, εο- :Ο

ΙΓἰετπΙτ5ίε α(εϋΓτυίΙτατΙοΥ
ιττο Ια Ιε›τεΙε ΒΙ05: εΙε Ια (Ιε Ιοε
€ατηΙα,7 Ἑοτοεμιεε,εττ ο Πο τα), εοοηεΙΓοεαΙετΓετΙεΙΡα<ΙταὸεΕ
ΓαατἰτΙαεΙ,Ιὶ τετιἰεἔοὅγ Μο)! εΙἰΓἔ τυαεεεΒοηεε .στα εφε-τα ΕΞΙ
Η @Η
ΡιτεΙΙο α ΡαΓΓατ Ροτ τοεΙο Ιο εμε ΓυΙΙεπταεα ΜοπτΙατρ
-τΙατιεἱατΙεΙΙΙῇω ετΙΓαρςΙοφτε
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στι Ιοεισἴστσε
στα (Πο σοττιστΙα , Ιττ(ττττττΙα (τα ταςό
7 στα στα
σΙ τσττἔσΡωσίὶα
τττΙ(Καθε,
Ρώπα. Α
(σε , σααΙ(ΙΙ(Ισττσε ,· γ σιισ(ΙατΙα
(ΙσαΙιστσ(Ια(Ισ (ΙσΙ τσ(Ιο,γατῖα(Ια Α Ιοε Ιὶσετἰ(Ιστσε,ΙΙ τησ @στα
Ισα νσΖΙττσε: Τα( Ρα(Ιτσα, Μια, Ρτσα(Ιστ,οσ Ισα Ραμ( (Ι τσίττσ,
Ισ ΡαΒατατι Ρστ ατααστ (Ισ (Ι , στα Ρ Η τταατατ,σΙΙα (στα ττττ (Μάιο.
Ρτσ(σα,γ ασ Ισα Ιταίὶατα σ(Ιτατω α-ζΕσίασ Ρωσσια α (ΙΝ στα
, Ριτσα Ια αυἰατσ(:σσἰ(Ισ (σήτα Ια

(Ισ (αία,Ισε ΙὶσΒΙ(Ιστσε τσ (σβ ααιαγ.αα;σσαε (Ισ τοσα Μέσα Ειπα
_ πασα (αΙσα τοττττσιπσε τσττΙα(ΙΙ ττ1απΙ(Ια(Ι, Υ (σίαα Ιτἱασ , γ (ΙΜ)
τω (Ιατ , (μασ Ρσττττἰσ(Ισ (Ι(Πα Ο σΙ,(τιτσ ασ (αΙαἰατισττ τα τἰσττισα
@με α Ισ (μασ @στα Ρστ ατταστ αίτσε:.7αΙίΙσ σο πωσ σττσ τσττισ
(ΙΙο,ίΙσσ αυΓστατατΓσ , γ (ΙστεατκαΙ
.- τσε.
(Ισ (ιι;Ρα(Ιτσ ( ή( τιτα(Ιτσ ασ Ι στάσ
'
·"-."αυ"Η

(,_ΙΩτιατσ :Με (ΜΙΟ σΙα @στα
ἶ Ξ αταστσαττααΙσ αγιι(Ιαιτα Ια (μασκα

] ; (Ισ1)ισε: ιταΙΙαττ Μα, γ σττα ((2

Ρα(ΙτσΒ, 7 αΙατιτα(Ιτσ .5ἰστσ (Με
αΡ(Ιστιο (Ι Ιττο(στσ σΓ(στΙ(ΙΙ(Ισ·, Ι
ΙΙΙα στα( (σε Ρα(Ιτσε Ριτ(ΙΙσίΙσιτΙτα Ι

€ έ · φωτα (Ι τττσ(στπσ,ττταε σοφία

ΙΙατ ταίὶτσ (ΙσΙ , γ Πιτ τσιαστ €011
(1υσίιτίΙσστατίσ , ιαααε (Ισ Ισ (Ρισ
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ι>ΕΜεονοΙΟΝ Οι”. ΗΡΩΝ: Μ
Ι)ἱόε:ι ιιΙΒιιιι εοιιοι:ἱιΙο (Ισ ειιιἱιἶ Α ‹Ιτα, ώ ριοτικΠἐι άι: ιΙικ Ισ δι:
ἴι: ΕπιιιαιδερΙστοπ Ιοε νεΖἰποε ΜΜΜ νιιιιτ επι Ι:ιΙογ ά:: Βάσει
ζω Ρ:1τικἱιι Μι” , γ ωέι·2:οιι

επ ί-οί`Ρ:ὸΙια ά: φα Πι Ισαάκ Ισ
αυτια ειπΒιικΙο Βια:: , ρω Πο
σιιι:τέΒατΙαι Ιι1Ιι1ΙΙΚΙ2 : @αι 'είἔ

το Η: ειποιἰπὸ τσάι Ια αιΙΙι: οδ
Μάι νατιἴο αίιι.Ριιεττει-5 Μπα
ΜςετιΙι: , @σε Γιπο μαπα εΙ ΙΙΙ
Ιοι γ Ισ @σειρ , Η: Μιά (Ισ οι: ω

_ (1ικιίέικΙΟΓε ιΙείεωΙπιιαςειτ ι
εΙΙΒιιτιοε (ΣΙΠΙΙΙΙ:ιτιοε 011 άστα

Ρο άι: Ια ΡειΓειτικἰό, γ είὶειτ εφε
κ]ει‹ΙοεΡ:ιτει :Ι ιιπιιττὶτἰο,ι:ΓοΙσἱει
ιιειπ Και Ιιἰιο8 Παω ρα1ικῆοε. ει
οικω μπακ Ειι€τει άι: ΤΙΜΜ, γ

ΜΙΒ αμκ: (ιι Ιι·ιισΡεκπο, Υ @ιι

εισΙοικΙο τειιΙεπ ΡιπὶειΙτα Πω:
ΡοιΙΙ:ιπ τει:οἔοτΙοε :Με [εδώ :
ΠΙΠ1€Πτζ'; εστι αμκ: ιΙιιαΙετὶεπι :
εΙεΓΡιιαιΙο ιπιιι:ιιοε €ΙΙοειικΙ5· ΙΙ

φοΙ.ιιγε·6Μιια σι: μπω ιΙ›5ιΙο

απΙΡ:ιτειιΙσε: τα” οΙπὲιπεΙσ:7:ι Η

οΙ·ατοςΙο ι:Ι ιιηκΙο «με (ο: Ιππὶει
οτι Ια αιΙΙι:, γ Ιο ῆιισι:ιι :ΙΙϊ21$ινο

@πώ (ΜΜΜ οι αιιιιιι:ΙΙειε :ἔστι
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Ροἱτ Ι)ἑοει ,··ΙΙοτειιιαπει ΙΜ ρε:

πιο οΙιιιποτ Πετιπά :ιἴιιΙΙι·; γ ει

‹Ιτιτει-χ ιιιικΙεσέηθινιΙπι€τέΙά ;
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εΙιο ι.1ιοτιοὲ Μινἴιτιῖοῇτιἱ Ια κι(

πω έ ›· · πΡείΙοεπεοιππτοϋΠ·

εΙοΙοε (:ΙπΙΙΙΙ:ιτιοε ηιιειΙετΙ:ι ι:ὅ
απο ιημεειιτούΖειεΙει·,Μ Ια @Με
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:
θα ΤειιιιΙ3ΙσπΙΙιωιριικώιςικ Ϊ

1 εωω,πωφω ιιωτιοεπισ
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εΙιτειιΙιι: ειδ-ΜΙΟ (ο ὰΡΙπ:ιποα Ιοὲ
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νεώιιοε,γίαΙιοι Ι.ιιιιειΙε

επιπιΜοφοηιω Βιετι‹:ι›ωιιιι:ιἑ
εμε ΜΜαιπάσΙτωΜΜωπεπόΙ ι
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Ποι εειΙ›ιει
ετι επι Ρεοιιετια
εειΡει- Α τιειΡειτΓεΙεε
εΙ νΓο εΙε Ια, τειΖσιι

ει£ΙειιΙ τω @Με 2Ι11ιιιο.
Ηιιιιο νιιο,α οιιἰειι Γω Ρα‹Ιτεε
νΓ:ιικΙο εΙε ἰιιιιειιεἰοιι,ειιιΙ)Ιειώ

Ριπή επ οτα” μπω. εΙεΙ τιιιιιι

Γιιετει εΙε Ιει τἰεττει,ΗΠΒἰὰΙο (με

γ οιιἰς:ι Ροτ εΙΙο(‹ΙεΧειιι‹Ιο εφετ

μια Ρειτ:ι τοπια” Ρετο ‹ΙεΓΡιιεε
εμε Γε νἱο :ιΙΙα,γ ειιιειπΙἰο (με
τιιιἱειίὶιΙο ειιἔειιῖο , Γε αποθε

τε ΙοἔΙ ΡιιεςΙε Μετά: Ι::ιτΒιιτΙο

εΙο, Γε ΙιειΙΙΑιι ειι εΙΙω εοΓωοι1ε
Ρ:ιτεεειι ΓιιΡειιοτεεει Ιω ειιϊω: _

εΙειεΙ)ιιο Γε Ριιε‹Ιε πΙειΞειτ επι εΙΙει

εἱο , γ ΙΙοτὸ εΙειιιαιιετει οσε Γε

Ρὁ,οιιε «πιο εε εΙε τιιειιοτ εεΙειΙ,
μια όεΧ:ιτ (Ιε Γετ ιιιίΙἰεἰειεΙο, εο

Ι1:ιΙΙειτοιι Ιω Ρατἰειιτεδ οΙ)ΙΙἔ:ι

ε πιο οιιειΙεμιὶε τοιτο,ίὶ οιιεΙπωι

(Ιω :ι τοτιιειτΙε ει "Με (εοτιιο
εΙ Ιω ‹ΙεΖἱει)ει Ρ:ιεΙεεετ ιιιειττΙτὶοι

κι ειΙΒιιιιει Ιεγ. Ι)οικΙε ι.ειιιιΒἱειι

(ζοιιΓοΙ:ιεΙἰΓειιιιω οιιαΙειτοιι Ιω

Ροεοει Γω Ιιἱιω 5 γ Ιω ειιιεΓοιι

Ρει‹Ιτε5 εοιι είὶε εΓΡΙτἱω, γ νειιἰ

Ι3ιιειιωΙο ΡιιεςΙειι ειΡιτειεΙεεετ ει

(Η εΙεΙ Ιιἱιο. εεΙιειτοιιΙε ιιιιιεΙι:ιε

Πω , (με Ιω ‹ΙειεΙ Ι)ιιειι μισο

Ι)ετκΙΙειοιιεε, γ εοΙπειτοιιΙε ‹:Ιομ
ΒΙειεΙ:ι εθεἰοιι , Ρι·ἰιιεἰΡειΙιιιεπτε,

Ζώα :ι Ιει αιωικι (Ιε Ιω Τοτιω,

ιι:ιεε δι Ιω Ρ:ιεΙιεε εειΡόΡ)5 πιο”

(με Ιο8Ι1;ιΖε οικω εΙετεεΙιω:

Ροή ΡικΙἰετιεΙο Ρειτεεετ,οιιε Ιο Ο
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διΙε Μπι Ι)οΙιιετ επι εΙ τεἔειΙο
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Ρο: ΙοεΙεο· εΙΙω
εΙ τιἰτἰο
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νἰειι·ιΡοτ

εΑΠΤνιο νι. Γ. ζ
.ΒσοΙι·ω ωρφω.Μω με Μ

εΙ :πιατάκια @φάει , 7 ΙΙΙιετειΙΙ
εΙει€Ι Μακάι ·(Ιε Πω , εμε Μια

Με” μπω βια-ι

Ιω εεΡαδικιιιτε ει τοιΙει Ια Με ιιτ:ι~

(ΜΜΜ
νειιιεΙο επι ευεΙιἱτιοΓιι ,, Ρο:
ο πι:ιικΙειεΙο εΙεΙΤοιιο Γε (και

Ιε2ει, ιι Μεσα ει Ρι·ειιικιτ νοΙιιιιτει

Βετο” Ιω (ζτιιΖωοιιε είὶειιιειτι

εε ειΡεύεεετ ει ντι ιιἰιἱο , Ιο εμε
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εειεΙο, γ νειΙετοίο (ΙεΙ Ι:ιΡοιι καθ
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ότι οεΙιο ειτῖω, Ροικιιιε τιπιικΙειτι Ι
όοπιιε
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Αυἰ:ι νο τηικΙιειεΙΙο ‹Ιο αΙειςΙ
εκ @κόπο ειῦοε,‹:Ι οιιειΙ Γε Ιππι
ςἱΖο ν11360 @τα Φωτο νοΙίμ 1

εΙε Ια ιππιεττο3 ‹ΙεΖἰεΙ εΙυειοεΙο ω

τω (Μ [Με φάω ·ΦΙΙΟ8 200 σε;;

νἱεταΙε5 οι] εἰΐο , τι Ιοε νεαΙιιή

ΠΟΠ ὰ: Η ΡΝΓοΠα ΡαΓοακίό

8ος ξ (με ς:τΠΡἰε:εω ροτ ιοί , 7 Β ΙΙ1τἔτειτοΠ @Μωβ Ι3ΟΙυεπιττεε,
ωαετω γο ΡωΙ31:ὲἀε οικίὶτο
δοιῖο; , κώμα” (Ι€ίαΙΠ[ΜΙοε;

7 μπει ώς εξοθέο Ισ Ι1ειΙ)Ιειςοέ
ΠΊ” (ΙΙ: ΡΓΟΡΟΠω-ωεεωςΙΟ·

ΕΠάουτωτκΙο νο ετἱεκΙο (Μ

Ι€ φωω μάθω (ΩΡἰ‹έτοιι2 7

Ι11ἱΠτΙο-Τοπο , ο εἱετ.το τ1ἑιἱο(ῖ

Επι‹ΙΙςτό 2 ςσωοα(στεΡςο οπέ

τοικΜει σοβι εΙε Μαιο οιῖοε, ώ

;ΙςΙτοςΙΕ:Ι ΙΞεοΡ6τ.ΜΙο1:2 Υ Φ; ΑΡΙ

ένο τοΓειτὶο ειΙ ακΙΙο,Ιο (Η Ιω Ρα!

:ΠέοςΙοΠοσ οικηι1811ἀο άτο

ΉπωτΙο τιπἰαΙο , 7 να Ιο ή @Η

@ΜΟΗ ΙΝ (μέ Ιω (ἶΙπὶΙΙἱ2008,

κο εΙ: ΜΜΜ Ιο€Βο ‹:Ι τών 6 Πο @Πο οΜειιόἑωἰοητο ροη
· Μο] (ΙΜ Ιοε απέξω” Μέ, Ρυα ΓειΙ;ςι·,γ ]η28:ιτ ἐΙοΙει;·οοΓ:ιε,οικ
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:Ταφ οοιμΙΙοοΙ °ο)ἱιἱοΠ1Ι17 άο

ἔοεΙεε :Ποικιςἴοται Ια ίεΙυαοΙδΙ

τςΠΗΜεΙ(Ιίο-: Έοτ ιών!! @Πο Ιοε
εη€π82τωνΠΈΗΗΠΒΠο @τησ
,Έχω (Η “πωσ ετ (·ΙΏΜΙΙοε:
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Πωσ ((1 ΜΗ, γΙ(τ ΜΜΜ

ία: (η @ΠΑ (Ιε ΙΙΙ Πότε (ΓΡΙ

ρω (Παζ ροτ(μι(Ροτ(οΒαΙ( Ια

τἰωειΙ(μιΙτιπ Ι(έ(μιειε (Ι: ΔΙΠ Ρα

Ι1ειΖΙση(Ιει Ι( (] (ήτ:πἰἱ ανω ΗΜΙ

πι (οηί(€ΙΙ:ιτ , γ (ΙΙΙΡοικτΓε απ:

ή Ι)€Ι ι11ΙΙΙτΙο Ιὶ€γΠο (Η ΡΙ

ι1π:ιπ(ΙΑ νἰ(Ιει, ρφτΠιεΙ(ΙΙ(Ιο (1116 Π Ιοτ (οΕπ Ια @πω (Ι(: Νοε Μιά
(:ίὶ(›μιίἴπἰ:ιαἴώ , γ (οιτιο απ· Ιττο Βαῖοτ 5 γ (:οιπΓ(:(εΙοτε ρα

(ΜΙΝΙ ειΙΙἰ Ια (Γρπ(Ιει (Ιοί-(πω
Β:ιγΜ(Ιει , Ισια (ΜΗ αΙ(εηςετΙο

Πέμη Β(›Ιρο.ΒΡειταίε , γ ΜΙ( 8;
Με ώστε”. (Ισ ΑΠ Ηπα( Ι1υΓαιτ Ια
Μπα( (με (ΙείΤαωε1. Είὶεω(Ιο
πΙ.Ιὶ(:ῆκτὸ(Ιο Γεω αιττιρΙΙ(:ΠΕπ
ίὶ1ε(Ι(:Ιἶ(τοε , γ νἱ(:Π(Ιοκίἔ (Μα
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τει (Ι τωιτ(ἱτἰο.5ειΙ)ἰ(€π‹Ιο (Πο (ο
:Πο ειΙἔωιποε ί`οΙ(Ιει(Ιοε @Μωα

Ήοε ειΠ(ΙαυαΠ (Ι€ίὶ‹:ττα(Ιοε ρω(
Ιοε Μακ”. (Ι6 Ατἰιπω,(οτ1 ρω

ΙΙἰΙ›ἰ(ἰοι1 (μια Πει(ΙΙ(τ Ιοε Μάικ:
(ΜΙΒ$ Πιο τω 8τωτ(Ι(6 Πι (ΜΠΟΡ

(ΜΗ (Μ γτΙοε ει νἰίὶτατ , )( (ΜΙ-:Ι
Ἀ

μ

Ηπα(
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ΜΜΟ ειπα νΝοφιυε ΜΜΜ
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Ι ΠΙ3ΓΡΕΠΒ Ρα(Ι€((:τ [ΙΟΙ Ιἱ1Ι:ἑ,ηΙ1Ο Α τοίἔΙο Βιεἔι·ε

Πω οΓΡΩτω.ΙαιΙΕ

αιιιι(Ιιι‹: νἱα Γε ΡοιπΙα α Ρ(:ΙΙΒιρ

τ(›ΠααΙΙ(ιΙΞ (οΠ103(ΠΙα Ρω=Τεα

(Ισ ία ΙιιΙΙΙ(Ια(Ιο Ρο( (:ΙΙσ; " (τρει
ιπαιι(Ιο Ια ο(αΠ6[(Έικ (0 Μαρ
(α (Ι(ΙΙοε α ρι€,(οπι ιΠιι(Ι1α Ρίο·
(Ια(Ι,7 (Ι(ιιο(Ιρι1 , Ιαιιί(:α(Ιο α(Ιιιἰ
@οι α(ιιΙΙα οπο: απτοτειαἱαΓο

(ΠΟΙΟΝ (Ισ Ή(το(Ι(Ιε αΙσαξ ΙΙΙΙΩ

(φέτα, ια:αέαεΒα,· ΜΜΜ
(Με (Π Γι1$ΙΏΙΙΠ65¦70Πἐἐξ82
ααωωααω(Μ : 2
Ι( Ι( αιιΙα(Ια(Ι(ΜΙ(ΗαΜάΙ (ἔέ:'

(ὁη Ιοε(1ιιι: ΙιαΙΙαιια, αιΙἰπΙαιιΔ

Η Ι( -πιατακ(Ι(αρτ(π(Πο Μία

(ΙοΙοε, 7 (5ἔοτςαπ(ΙοΙοε α μιὰ(
(-(η((τιἱΙΙ(α(ΙοΙ(ε,(μκ (ση ιιια

απο σε; ΟΙπΙΙΙιαΠοήσ (μπώ: Ι

7οτ ΒιιίΙο (ιιιο(ΙαιΙα (οτι οΙΙοε;

:ὁ Πα (Ι Μπα αιπωω_φΜα
μια
(Ι πιο(ΙατΙα
ΙΙαΙ›Ιατι(Ιο,
νὶιΙα ΡοιΙα
Πο(› ιτιιιΗἔ(Ιὸ;
Ρἐξ

(με τοττιατίο αί`ιι (αΐα.ΜααΡτοτ

Πο ν(τἔι (:οπ ιιπιιἔετ , 7 ΙιιΙοε,
Η” (Μπακ (ιιιΠΡΙι(Ιοε.

. ~~

Ι Α(αΙοα(Ια μια ΙανἰΠια,7 ΜΙ

(οτιῦ(Πα.#ι Ι·

ΙΙ; Πι

· Ι)Ι(ΙποΓα νἱέὶἱωα ταπΙΙ(Ιό7ἔ
(αιικιπιτ Γαι:(ΙΗ(α(Ια α ΠΙὸ8 ματ

Πι ΡιιοΡΙα ιτια(Ιτι: : ΒΙ(Ι1'Ρἰιοε
_ Ιιι(:Βο Ιοε (Ξοικτιια(Ιοτ(ε α Ρετ
(Καππα (οι: Ιαε (Ι( α(1ιι(Ι βα
_ Γ(8ιΙΙΙΙ(, (ΙΙ(ιιοιιΙο τιταἰα Ι›ατ(:- ξ: ιΙο ιι(Ισαιῖο , (με (Ι(:Ιαι1°(((Ι(Ι
ι ιΙΙ(:Π(ΙΟ α ΡἱιιΒο , (οωειαςατοια

ἶ τἰα,τοαε ιιιιι1(:αΙ( Ριι(ΙΙ(τοια τω
(Πι: 7 ρατα (ΙατΙ(: Μεσοι (πα
Ποτι (Ισ Ρα(ἰ(:η(ἰα , Ι( αρατται·οτι

νιΙΙιι€ατ, Πει( Ιιτιζιιαε (Η: αΙΙΙι

(:οτ(Ι(το ιΠιπα(ιιΙαιΙο, (:(3ιη3αΙ
·ιπαε , 7 αποικία ναι1 ΓαΙταιπιΙο
(Ισ αΙΦΒΙΙ:15 (με αιιιι(ιιιι: (Ματ
((8 Πο Πι( ιιιατύιΙΖα(Ιο , (σπ
το(Ιο (Ι ατιποτ ,7 νοΙιιΠτα(Ι (Ισ
Ια Π12(ΙΜ , 7 (Ι (Ι(ΙΙΙ(ττο α(Ιοιι

ραττἰ(ιι(ΙοΓ( εΙΙα (011 ιιιιΙ(Ιτα α
Ι(ιςτΙ:ι,Ροτ νει-Γ( (Ι(:ΙΙ(ιτα(Ια Ρο:

(Ια (Ι(ΓΡικτε Με (ιιιΙαἱα(Ιο (ώ .
Για. Ρα(Ιτ(:8,Ι: Π:τιιἰι·ἰαη (Ισ απατ

(Ισ-Ια ιιιιι8(τ (9ο: ταιΠΙ)ἱ(πι ι:
τα ()ΙπΙΙΙΙαιια) 7 Ια (ιιιΙ›ἰατοιι α

(.`ΙιτΙΙΙο: νΓατό (αι Ια ΙΙ(Ι (ΣΙΜ Β τἱι·ἰο:Ροτηιιε Ισα @οικιακώ
ΙΙἱαπα ναι ΙιαΙιιιιιααιιι(Ια(Ι , (Ι (τι τ(ε Ια (οΠΙΙΙ(ατοιπ το(Ι(35 ΙΙιιε
(ΙιΙαΙ(Ιιιἰετ ιπα(Ιιτ Ριωκω Βα
Ματσε, 7 ΙααΖΙ(ικΙαε (με ΜΙΒ,

2(τ δικιο Ιιημ(ίἑἰοο.

7 ΙοΙο (6 (Ι ν(ΙΙΙιΙο (με τταΙαα,

Τ(ιιΙα να ΓοΙο ΜΙΟ Πἱἰἰο (Ι(:Ι
ρ((Ιιο (1ιι(ΙΙοι.ιαιια (οι1ίἱἔο (τι

ίιι(ι·οτι (ιΙΙΙ)Ια(Ιοε α νὶιιἱτ (τι
Ισα "πωπω (οι1 Ιο(]ιιαΙ, (Ι Ρα
(Ιτιτ νἱο €ιιΠΊΡΙΙ(ΙΟ (Ι (ΜΚΟ (με
τ(ιιΙα (Ιε Ιιαπτ (οιΠΡαιΙΙα , μαι ··

Ιοε Ι)ταςοει πατα” (Ισ τοιπαιί(
Ι Ια , ρω να ΙΙ ΡοταΙΙΙ Ια Ρο(Ιιατι
Ιτ©Π(ΙΙ12ΕΠΕΟΠ(ΙΙ€Π(ΙΟΙΟ (ΙΙα,(οι1

ατυοτ (Ιιτ ιιιι(:ΙΙτο ΜΒΜ, α Μαξ
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Ροεο αιπεα αιιἱα ιιΙειταεΙοΦ γ εφέ ὰ ·- :Η εΙ @απο (ΣοεΙιιιιοε;ιαωΙΙ

Ι

εΙιτΙΙΙΙαποοε·Ιοείωαε Βίειιι€ω
55ἱειιεΙοΙΙαιιιαεΙωΡοτΙωῇαεῇ ,Μεσα
γ ηεΙεΙαεὶεπα,ειμε ετα Μο Ι

ΙαἱεΙἱΙαεΙο.
'ο.ι.

'

·:

τ

πω

ΖωαΑιἰιπα Ιαε ΡτἱτιεἰΡαΙεεεα=ε

εΙε Ιω ΙΙαπιαεΙωἔΡοι Ιω Ρώπα;

βεςαε εΙε Ια ()ΙιτΙΓΙιαμεΙαεΙ εΙε @ο

Ρο: είὶατ αδειιαΙιιαειπε ετιΓετἑ
απο :επ απο, Πο ΡιιεΙο γι οσο

ΡΙιιτιοεΓιι , Ραι·εειετιεΙοΙωΓε-.·
Μαι Ραι·α οΒΙΙἔατΙω· αι εΙειεαιἔ Ια
Ιω οττω,αοιιοιιε αΓεἰ ειιΓεπιπιο
Ἑὸ,ΓεΡαττἰειοιι Ιίιεἔοΐιιιιι7 οι εοτιπο ειιαμα , εΙΙο . ται1αΙ)ἰειΙιιΓα

”-..-ιο."οι10"-.ο”.π-."-

Ιε8τεα,7 εοτιτειαεω Ροκ Ια σοι! . ιιοπιΙατε.Νο εοιπε.ιπο εοιι ερ
60ο εμε Γε Ιω οΓτεεια εκει: το φαω-ὁ αεΙεαΙιε αΙ ΕαεΙτε Γιι
ὅΓει1εΙετΙα5 7 ειιιΙαἶεΙιοΓω
εΙεΙΙαΞ εοιιΓείΓοτ, οιιεΡιιω Για ειαΓετ·Ι ·ΡατεἰεΙα Ιω Έ σεΔ εμιεεΙειτο,ΙιΙΖιεϊ αιιαεεΙαεΙΙε
ἱιιαΡεεΙἱα
θα αΑτΙοαα
ιιιοιἰτ Ροτ
ΙειΙ:ἑ,ε:οιιιο
εΙείΓεα4 ;.

'ται νο ακα αΒο εΙε τοεΙωΙωξ
αιιἰα ειι αειιιεΙΙα ΡοΙ›Ιαειοτι, οσε

ιια,εοιι
ΙΙαιιιαιιαα
ΓιιαΙ]ειιιααιιω
Ιω (ζΙ)ΗΓΙΙαιιωχΓιι(εμε αΓει Ι

ιαιιιΙ›ἰ ειιεΓεαιιαιι εΙΙΓΡειείΙω Ρα
ια πιο ·ΙαοΙιιετ εΙ Ρἰε ατταε , αυτν

ΡΙΙεαιιι:ιαΓιιΡεειιετεεΙα ηιαΙΙΙ€Γ· ›
'
.4 Πι εαΙει,Ροτ
Γε ια α αΡοΓει1εἔιτΓεει

οσε Ιω εοίὶαίΓεΙα γΙεΙα ι χ είὶε
εαταΙοΒο εΙΙετοιια :Πω ειιιε αιιἑα Ο ε1ιιε εοι1 εΙΙΓο ιεΠεΙΙΙαιι Ιω ού
ίΙεΙοΙΙατιπαεΙω, Ρατα εμε επ ιιο-=

ΠΙΙΙιω εΙε ]ιιΓΙΙεΙα οεαίΙδ› εΙε ετι

'οτε εΙε τοεΙω Ιο ετιττεειαΙΤειι α

εοιπιαιΓε εοιι εΙα)· εαίΙἱ8:ιτΙε,ὸ
πιατατΙε. _

Ιω Ιι1εΖω , Υ Πο ΓοΙο Γε Ιια2ι:ι
ωοιο6 ετι εΙ εΙε Ιω ΙιοιιαΙ3τε8,

γ ειαιι€ετω, ιιααε εαιιαΒιεπι εΙε

_ ΡΙεΙΙο εΓΙο εοιι Μπα εδω
εἰα , γ γοΙιιιιεαεΙ , εμε πιο εοίΙὸ

Ιω τιὶῦω , αιιιι εΙε Ιω εμε εταιι

Ροεο αΙ ΡαεΙτε ΓοίΓεει)ατΙεά 7· Ιια
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2ει·Ιε εαΡαΖ Π εΙε εμε 11ο εοτιιιε1

ετἱατιιταε εΙεΙ ΡεεΙιο:εΙειιιαιιειαε
οιιε Πο ειοεεΙὸ ΡετΓοιια αΙΒιιιια

ιιιααΙ Ι3Ιειι εΙε Ιω εΙειτιαε €Ιιτἰ

επι αειιιεΙΙα ΡοΙ›ΙαεΙὁ εμε Πο Γε Π Πὶαιιω,ιιαιιεΙατΓε εΙεΙ Ιωδαε ειιῆ
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αΓΓεπταίΓε ετι εΙ εΙΙεΙιο εαταΙο ἔο. Βἱει·ι Γε ΡιιεεΙε ΡεοΓαε‹ῆ τω

εΙΙαιια ε- Ροτειιιε Ια Η 5 γ οικω
εἴ›εἱιἶεἱαεΙεΓΙε εεΓοιςαεΙο (ΖΙΜ

ατα Ι)ὶω ιιιιεΙΙτο δεἴιοτ Ιω πιο

ΙΙΙαιιο,ετα εαΙ 5 εμε εοιιιΙαἱεΙαιια

Ιπω εΙε τοὸω είἱω ετι εΙ ΙΙΙ3το

α Ια ιιιιιετεε € Με εΙαιια ΓαεἰΙ εο

εΙε κι νἰεΙα , Ριιω εΙΙωΙΙω είετΙ
ιαιει·οιι οι εΙ εαιαΙοἔο εΙε Ιω οέ
ΓτεεἱεΙω αΙα ιτιιιετιε Ροτ Γιι Πο
οτα

τταεΙα ετι ΓιιεαΓαιΡοεΙΙα νεεεΙαεΙε
ταιιιειπε Γει εοιπαιΙο ειιετε α- '

οι1εΙΙω εΙἰεΙιοΓωβετιιω, εμε*
ειιιαιιεΙο εΙ Γειῖοτ νἱειιε,γ τοεα α
Γιι~
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Ι3ἰ‹Ιοοη ΒιιτιιοΒει εΙ (πω Βου
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Ια Τωαι,οιπ: τείἱ‹Ιἰ:Ι οτι (ο (Σο:

Βι1Με ε[Ρεπιυς:ιε εΙο ΦΕ τ::ικΙΙ
αι: το” ἐ:ΙΙοείοι1 Ιοεῇυμἰο8
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:ιΙσ:8κ:9 , 7 ΡΙεπτποτοε ο μπώ:
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- Ι:ΙΙ(:ατΙα εΙἱεΙκιΟτεΙἔ,έἱ ΓοΙει φα - Ιοε-Ρ:κΙκεΙ 1ΜικΜτσΠ @Τικ
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Ι πο τεπ ετ ΙτιὶεΠα ταπ εαρατι,ι·ἴετ
@το αὶ ρτιπεὶΡἰο ἀεΟπατεἴπια,
ιιιιιεπτατοπ νπα ἀειιοειοπ ταπ

μα, ειπε ἀτι ἀείὶεο ἀε ὶιαὶὶατίε

4 1.): στο: απορία με Μαιο τα
ἰοτ ,πωπω Χαρτι». ν Ν (ἱετιτιὶ πιιι›Ι ποὶιὶε, Γε

ίιοτ ἀε νπα Ρτιπεἰραὶ άπτα
. επ εὶὶα: εαε μια ὶα εετεα τὶς:
ὶαεαΓαἀεὶοε Ραἀτεεἀε ὶα (ζο- · ὶεπι,τειιἱα επ εαΓα ντι ὶιεττιιαπο

ρα6ια,ῇτιπτὁ αὶα οτιὶὶα,›Ι ιἰὶιετα
ἀε ὶα ιιιατ: τειιιαπ ἀετιττο ἀεὶὶα
ὶειιαπταἀα νπα πεττποία ετιι2
(είὶαπἀαττε ἀε ὶαι πωπω Ητ

.αιετοπ αὶὶι νιιαρτοεεἴεἱοπ Γο
ὶετιιιιε5 ,τοπιο 6 έπεται ναι

Ναι Γεηωποπαατοπ (οι ἀἰεἰΡὶἰ
Με ἀε Γαπετε,εοπ ταὶἀειιοεὶ6,

γ ὶαἔτἱιτιαε,οπεαὶ ιιιαε ἀιιτοεο
τ:ιεοπ ττιοιιἰεταιι, ΡἰἀιΞἀο αὶδε

Γιιγο,ὶιιιεπ (5ὶιτἰίὶἱαπο,7 πωπ
εεὶιο ἀε ιιιιιεὶιαε Ραττεε , γ ἀε
Β 8ταπἀεε εΓΡεταπεαε,α ετιιιεπ ἀα πα Βιιειια Ραττε ἀε Πι τεπτα.Εί
τε Βειιτιὶ,εοπ πιἰεἀο ἀε ὶατιτο
ιιιβοπ Βεαὶ ττατὸ ἀε Ρετίὶιαἀἰτ
ὶε,7 α ειτιεο ετἱ:ιἀοε (ετσι ὶιοτι
_ ταἀοε,οιιε οβεἀεεἱεΠεπ αὶ Επι
Ρεταἀοτ, )· ειιπιρὶἱεΠεπ ὶο οτι-ε
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ΙεΒΙ›εόεεε:ιε,ΙΙτιδδωοεΙά Με Α στο εΙεΙ:ΙενΙάβ)εωΙ:ΙειΙΙεοΉδ

εε ΜΒΜ ίοΙο 110 Με φΙ>εεΙε- .Σ _ ΙΙοε ει ΙιΙ8επεεΓεἔιποε, Εκπαί!
Ι ε ετε15,11πειε χωεφικτει εΙΙα. __ " 110 Ιεε εΙεειηςειΙΙε ιεπΙΙ:ιεαει ε
Β εΡΙἰεὸ :Ι (ΙΙ(ε;ετο ωεωεε- . “σε ΙειεεωρείὶεκΙ5Ρετο τεΓΡοπ
Ισο:Ι.ει οΙ3εεΙΙεικιει,)· Ι1οητε ‹Ιε· (·εΙΙειΠ,εΙυε ΙΙΙ τη2)·οτ @άπο Ιετἱει

ιΙΙ(Ιι1 τι Ιω ρώτα, Πο Γε ετιτὶεπ _εωΙσἰεπΙοε ακα: ειΙ Ρωσία
(ΙΙ: :Π εοίαε εμε Γε επευεΠαεω ..Ρετ εΙ εειωΙτιο εΙεΙωεπτἰτΙο,Ρου
εοη Ια ΟΙκεΙΙεηςΙει, χ Ι1οιπει εΙε εμε πιο Γεβἰω , βεΙεΧωπΙοΙοε
ΠΙΟ8, (με εε Ρτῖωετο, 7 να εΙε- › .ε11εΙὶε τηωπΙοΡετεΙετἱ5 Ια Ρε,

Ι:ωτε εΙε τοςΙ:ι Ια εΙε Ιω εΠειευ-ϋΒ Ο-Γετἱεω εικιΙεέ(ΣΙπΙΙΙΙ:ωρεία
1:15:01 τοεΙο Ιο εΙεω:ιεΙ1οπτετε, ζεἶπε εδώ εηεΙοτ σε εΠεεζιπέιΙοε

γ οΙσεςΙεεεΙε φωτο εΙειισ,εο- ~επ εΙ εἱεΙο , εΙυεειιιετπυμπΙοε
Πω @εφε (Μ. Υ Ροέςι1ε Ι:Ι με εΙ ΜΜΟ; Ε.
1 ε :τι .
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όε εΙΙσπο,γ ΙΙ:.ΙΖΙ€ΙΚΙ2 Γα)·ει,τε- ΐεατοπ πωεΙΙο εΙοεηἰτῖσε,Ρηεε
ΡΙἱεὸΙε εΙ νἰεΙο: Η εμε Με” εε νεο εΙεΙοε ΙΙΙΙοε εΙεΙ Εωρε
σΙ)εεΙεεεε_, ΙΙΙΙΙοοτειε επ είε),
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Ματἰα, Γαῖοτα ΙΙιιΙΙΙΙΒἰωα,
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:(ΙΙο σΙ Ρτσ(ΙΙ(:α(Ιοτ, Ρατσσἰσυ(Ιο

υοε (ΣΙπΙΙΙΙαοοε συ Γυ Γυἔσσἱὅ
: Ισε συἴσἰἱαυζουσ ΓοΙο ροτοΒσ

(Πο ΙΙσσυσΙα αΙ ΒουΖο συ Ρω

σΙσ ουσ υο αυῖΙα ουἱσυ Ρυ(ΙΙσΙΤσ
$σου(τα(ΙσΖπΓυ (Ιο(τἱυα,ΕΙ αυ(ΙΙζ

°τοτἰο σίὶαυαΓυί`Ρσυίο Ρατα η:
ἑαΡτσουυςα(ΙσΙ(:ΙπΙΙΙΙαυο(αυ
; Βυσσ(ΙΙο·συ σΙ Βσγυσ(Ισ ΓΗ. ουσ υο σόιασσἰ(Ιρ Ροί ταΙ)7τταε

(Ι σ(στ α ΠΙοε,Ισε(ΙσίοΙασ(ΙσσΙαυ
εισΙΙοε.,
:ΙΙΙ
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Ψ
τἱιυα νο σαίο ΡατἑἰσυΙατ,ΡοσσΙ

¦Ια (Ιυ(Ια:Ια ΓοΙ>υσΙου (ΙσΙ;Βουαο,

ουαΙ Ευστου (ΙσίΙσι·τα(Ιοεἶ>ΙοεΪ1ΒἰεοαΓε(σΙο(υΙ(οεΙυΠΗαυοξ
(ΗΜ ΙΙἰαυοε γυαίζο @Με εουσ 55ἰ σε(ΐοία·ίαΙ:Μα, γ (ο(Ιοεσυ σΙ
σουασυςαΠσ ΙαοστΓσουσΙουσασ

ΠαΡου:Ια σουθσίΤαυ,ουσ

Ροἐ

ίσο(σ,σΙ ουαΙ ἴυσ σίΙσ.ΕεσοΙΙἔι

,σο Με (Ισ. (Ιοε (ΜΙ 7ουἱυΙσυ7

Ιατσ (Ισ Ιοε Βουβή, Μπάσα
τσε Οσο ςἱΙσε,(ΙοεΎσ2σε στα, (Ια

(σε αέψουσ Χασα υασἱο,)·· που
ίΙΙο,σουασφυσ(Ισά: ουσστἰαΠσ '

Β.ο, συ Ια ίσουυ(Ια -, τ 7ο(αυαΙυ

ΙσΙ υ1υυ(ΙοΞ, με( αυ(σε· ουσ σ]

υα,ουσ ίου Ιαε ουσσασυ @Με Δ
ιυασΙσίΙσ μι Γστέουστυαυα, γα ο·
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; αποτο ίπ ιτιίΙτιεπεἰαε αΙα τἰετ- Α τοτΙο ειτεειιτατοπ) αττειιιετειι
τα9 ἶιεΙ τιιιιοΡαἀτε, γ πιαἀτε, ντιοε 7 οττοε αΙ οποιο ἀεΙ(ΪΙιτι
ιιιιιΒετ , τι Ιιἰτοε,εοπιο Ιοε ἀε
ΙΙΙαιιο,ἀατι εὁ εΙ τοσα εΙε ΙαΤεὶ
τιιαε ΙιοπιΙιτεε, ΡαίΒιιιτΙο Ροτ το . τα, ΙιἰτιεΙιὶἔἀοΙε ἀεοΡτοΙιτΙοε,
ἀειε Ιειε Ραίοιοιιεε, Χ πιἰἴετΙατ›ίἱ

ιταἴτεπταε,εοπ ΙαοοιιαΙεε πιπ

εΙΙοε ΡαΠἶιτι ,εστι-ιο Ρώτα [ετ , Βιιπ ατε)ιιτπεπτομπιαείε ἀιίἶοΙ
ετΙαἀοτ ἀεΙΙοει9
- Α Βιιιτἰο εΙ αιιἀἱτοτἱο Ια Ευα-Ι
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εα εΙε Ια ταΖοτι ἀεὶ €ΙιτΙΙΙΙαπο,Υ

Βοπεο εοπ είὶο,εοπιο πο αιτἰει

πο (πιο Ιοεμιε Πι Ποτοτ Ριι- ·

τείΡοπἀΙἀο τι Ια ταΖοτι, Ιετιτἰἀο

ἀίεΙΤε τεί`Ροτιἀετ.ΗαΙΙοΓε εΙ Βό

τΙε Ια γετΒιιετιεα ειτε αυτα ΡΜ:

το αὶεαιιεαἀο, Πτι ίαΙιετ οιιε Γε
ἀεαἰτ,γ τοεΙοε ατοπιτοιι, γ εοπ

Γαἀο ΡιιΙιΙιεαιιιετιτε , ττατὸ ἀε
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; ἱὶιιιιιΙιτατι Ρτεἀιεατ, ἀιιτοΜετι επι
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ΗαΙΙαπἀοξ
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@απο εΙο2ὶτοικ_ ειιΙα-ππιττΙ+

τοιπο (Ισ Μπι· (Ισ α1ιοιοο

κε, παπΙΙΒΙΙἔτ1 Ιικ:Βοει ΜΜΜ,

Ραπ εοίΙει ΙΙιμ,ιΙΙΒιιΠ Βιιἔ: ετ

- γ ΙὶοικΙο οεα:ΙΤεπΙο δειχνω ειΙτει

υἰεἱο αΙ Τοι1ο: (ΙΙΙΙοΙοε , Ρικε
Πο” ίὶ:ιιαο: (ζοιππο ο” ού Ρα:

ειΙ8ιιτιο9,ῆ ρω· @μία (ΜΙΒ ικ

ΡωτοβειΠοπ , γ εΙαΙ:πειίΙσπ [ο

ΑΒοιιΙῖΙοἱ εΙΙ εικΙΙο: “πιο ιο- '
ο

(οικ:ἱει ΙΙιτοαγε πω :ΙΙ ‹Ιε:ἴωΒἱοτ
Ιειτ οΙ)ΙΙΒ:ιεΙὁ ου: τσοἱω ὰ: Ικι "το Με ἰι1ΙΙΒΜοε (Ισ (:ΙΙΙΙΙΙιοοοε,
Ρο , έιεοπΙωςΙοίο ‹Ι: ΙΙ [Μπάου

ΖοτΙο, Ροκ εικτΙοεΓεἰ Ρτοοπ:ςἰ .Ο ίἱ:τκΙο ΡτοΙΙιΙ:Μοοοτ ετΙ Β 07,7
Ροτ ‹:Ι ΤΟΠΟ οί·ο Βαΐοτ Ρ ω-_
@ο οικιικΙο ετπτειτοπ οτι Με Οο
Ετα‹ΙΙΑε , γ ΗτωεκΙο ὰ: (ο Ποτη

“ΜΙΒ ΙοοΒο , Υ @ΜΜΜ :ο Η: 3

Ιπο, ειΙ Ρων:ΙΡΙο
(Ισ Ιαεοι1Ιει
ΡοτΓεω
Ι ; εἰοο,Υ
πιω ιπικΙΙοε
ρω

[ο "πιτ, Πο μπασο οεμιἰ “Η εο- ΐ
. Γει.ΒοῷοιπΙὶοΙ: νηοΙΙιτΙΙοε, τη

Ρίο [Μετα ) εμε @ΜΜΜ (Ισ:

ηοωΙπο εΙο ντοεΙοε-, @Νικ μι

`ττ:ιοπιτ. Ροτ (ΞΙ1τΙΙΙο , 37 οικ: πο

?απο ςΙΙΙΡοε:ΙΙοε μπει το€ΙοῖΙο

. (οσο :ο ΜΜΜ ίὶκαΙὶ:Πο: δι;

μώρο οοΓεωρείκις ::ΙΙο οΙ)ΙΙ

ἔπἱοη,Χ ΡοΙ:ΙΙ)τει 2 Ποσα οσα όοτ,τοιΙοε οιιἔιςοε ωμή "παω,

ΓοΠΊοείἶΙπὶΙΙΙ:ιοοε;γΙτοΙΒΜτο$
ο:: (ετ τοηΙ‹:Ιοε Ροτ_τοΙοε:γ [Μο

@Πα νὶάὲι , οΙΙράςιιΙΙοίὶ: οεο
'Ποπ. _
ο ο; '
ΒιιςαΙΙο ταοψἱοηηικ :πήξ
ςΙΟ ο: ΥΓ δύο”, Θοη€τιπκΙοξ
ο: ΝοοἔοΖειουΙἰ;Ι ΙεΙ Ωοττο,Υ Ια
Ι)π:ιπΙο άμα ΑτΙππιηεΙοοο οριο:

ξΙΙο εἴεέὶο ττειτοποε είὶοε Γεώ
-Ιοε;ουΙδ εμΙΙΙΙοτ “Πεκ ι1οξΙοε
ςΙοΙ εικΙΙο, ρτἰκιωὸ εοττειτἔΙ (Μ

Ιειοιαιοεςειε ,7 απο Γεώ Ιο οίῖσ

Μι (Η: [ΜΜΜ μμε οΙΙο2 ει νιΠτο;

ΙΙΙα8‹:ΙΙΙιτιεικτοοε.ΒοΡεπο@Φο

:ιΙ ΕτοΡοτειεΙομεοοπο εκοΙΙιπτιτ

οοΙππκΙοτ , Υ @οπο ς:Ι ‹:Χεςὲ_Ξἐιτ

Με Μπέκετ :Μο-ο Ιο,5-:ιιῖοε,

ο; ΙΙἔΡτε πιω ‹ΙΙΙΙ_‹:ΙΙ,ῆ οἱ "Ιαπ
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ΠΙΤ,
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Η
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0
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Ποτε απο ντιπ ο

ετα

τατ,ιτ εοπΠἀετο ειπε τἐἀτἰα πιπ- Α (Ιιο εΙ (Ιοιιετπαἀοτ , τοςὶοε ΦΕ.
ιιιαπ πιοτιτ , Ραταέἱ ειιτετε)ταεπ
εΙιο επιεΙιααετ εοτι Ιοε ειιιατεπ
τα,Π ΡτετετιἀΙεΙΤε ΙΙειιατ αΙ εαΙιο
Ιο τῖαιιἰα ιπτετατΙο:τιο οπιἴο Ρα( τα

Πιτ αἀεΙαπτε, 7 Μετα πιεὶοτ πο

αιιετ ετιτταἀο επ ταΙ ΡΙατἰεα, πἰ
επ ταΙ ειιιὶιατεαεὶοπ.'
Ι.ΙεεαπεΙο α Ατιπια,ΠιεΓε Ιοε

8ο αι ἀατ επετιτα α ΡΙτιιε,›τ α Αττ

ντιείὶτο εΙΙαἀοΩΙιτΙΙΙΙαποε εό
τ.ἔιτο ΡεΙἱτατοΘΡετο Ροή είὶο πο
Ροἀτα αεοτα (ετ, Ριιεα είὶαγεἀε
εαιιιιπο Ρατα Ια (:οττε , Ροτ Ιο

πιεποε εδιιεπἱα πο τατἀατ επ αΙ
8ιιπ εαίὶτἔο ειτειιιΡΙατ,εοπ ειπε
ΓετεΡτιιιια τατο αττειιιπιτεπτο.

πιατΙοπο,εΙε Ιο τι Ιε αιιἰαΠιεεἀἰ- Β Τ -Υ Ροή ΛτΙπιαἀοτιο εΡταιτα ἀε .

εΙοεπ εΙνταΙε εἴ) Ιοεοπατεταπια
τἰπετοε ἀε Πιεπιβατεαετοι ογε

ΡαττΙἀα,τιο ΡιιτΙο ειτεειιτατ τοεΙο

Υ Ιοε θοτιετπαἀοτεε ἀε Ατἰπια,

Ια Ρε ἀε Ιοε ΕΙιτΙΙΙΙαποε , ἀειτὸ

ιεΙτιτο ΜπιΙ αΙτετατΙα:νεγ ε αΙ,Γε
τῖοτ, νετα αΙ , τι Ροεο τείΡεταἀο

οτἀεπατΙο τι Πιαθοιιετπαἀοτεε,

εεττ επ ντο ΡαΙαεἰο,7ἀεΙατε ἀε

ιιιο)τε ΤΙιοτπἑ, γ α Πι Ιιετπιαπο

Ιο τι ΙεΡατεεια (εττιεεεΠατἱο:εδ
ἀοΡιπιε εΙ εαΙο , ἱπἀἱ8παπἀοίε τοἀο Ροτ ΙΙειιατ τιιτειιοε Γεωτ
τα εὁττα Π, γα εἴιττα εΙ πιατἰἀο, - εΙο5 α Πι ΕπιΡεταἀοτ, κοίτα ἀε

τι επ ΡαττιἔἀοΓε, εεΙιαΙΤεπ ό Απ
ΙοΥεἀενί·ο8 ναΠαΙΙοε,Π Ιιτιπἱετα . - πια α το Ιτιἐἱ, τἱο ἀε Πι Ραἀτε ἀὅ
. ἀεεττιἔιἀαἀο ειτεειιτατ εΙ ετιίὶτἔο -Ιιιαπ Ατἰπιᾶἀοπο,7 ετα ἀετεπ
ή ΙετιΙαἀεε ἀετετιιιἱπαἀο,πο απ Ιοτ ἀε Ιοα(:ΙιτιΙΙΙαποε ἀεΠιε τΙε
ἀιπιἱετἔι Ιοε ~€ΙιτΙΙΙΙπποε τα αττε παπι Ιο πιιΠιιο ΙιτατεΙΤεπα Υα
τιἱἀοε::τῖ εΠΡετατεΞετιιετετε ή επ ' ΐεπἰι Ιοτἔε , γ τιιατατΤετι αφετ
νιιείὶτοε οπτικά Ιοε ττιἰοε οε νε €Ματιαα,'Ππ τεΡατατ επ Πιέ πιω.
εαπ α ΙιαΖετ εΓεαῖ·πἰο9 7 Π νεα Ιο εΙιοετπετεετιπιετοε,)ΙετιιιεΙοε
Πιἔτἱετεἀεε,γο πο,Ροτατιιοτ ἀε

ή Η Ρ3ἴ8Ιὅ Ρτείετιτε εΙετιιιιεΙιαε

νοε, ο Ροτ πιτ πο ΙιαΒα)'επαεΙα, Ι) “οΙιτΙἰἔαεἰοπεε αΙΤαεΙαε.Γε οὶτιἰἀα..
Φ Ι:ιιε ΤΙιοπιε(ΞαΡΙτζι εΧεεΙετε,
ΙιΞι2εεΙΙο Ροτ νιιεΙὶτο ΕπιΡετα
εΙοτ,οιιε Ιο πιαπἀα,
Ι
,
,1
_,.,τ 7ο, Ιιο Με τΙε τιιτττετατΙεε
__ Ραττει,
~

ΡΡτοτιοεαἀτ .τιπιαἀοποεδ εἴ εΙε ειπε εΙντετο ΑτιτπαἀοποΙια
τα εΠεαεια,)ι τα2οπεε οπτική

@Ια τιιιιεΙια εοπΠαπεα , γ Ιε αυτα

τοτΙαο μια ΒιιΙαἀαεΡοτ εΙθοτιετ
παἀοτ 5αΠοχε,ἀἱιτο, τι Πτι εΙτιἀα

τετιιττΙο επ εοΠιε τΙε πιιιεΙια ττπ
Ροττ::?ιεἰα,ἀαἀοΙε,7αετεεἔταπἀο

ΙπιΡοτταιιαπιπτἱεσεπ αΙἔπτιοὲ τι: Γεω επΠιετἱετταε,γεὁ κοιτώ
[6ΙιττΠτατιοα.Τοἀοιι,ἴεποτ,αίια _εὁΠαπεα,Γε τπττιτα ἀεΙ εΙ πιιειτο

.ο Μ·
_---|

ΡΒασιαοναοΝ οσα Μπα.

τι”
Ι

Αιιιιιαιι(Ιαιο (Ιο ΜιΒιισΙ,(α(ο, Α ΙΙα ιιο σΙΙιιιαο νι(Ιαα,γ σίὶαε, ισίἶ

μια αΙ Ρτιιι(ιΡιο (Ισ (ιι Ρσι·Γσσιια

Ραδ(Ισ ΙαΙ:ἔ: ασ(ΣΙπΙΙΙο,αΙσγ (Ισ ( ζ

ραπ, νισιι(Ιο (αιισ οι ώ ΡιοιιισΓ

(ΣΙιτΙΙΙΙαιιο,ι1ο τισιισιι σώου.

(ασ , οἱ αιιασιιαααε Ρο(ΙΙα ασαοαι:
Ισαα σΙ (Ισα(αΙΙσ Ια Εεε (Ισ €ΙιτιίΙο,

:- @ο σίΙα ισί-ΡιισίΙα (Ιἰο ΤΙιαιασ
α Αιιιιια(Ιαιο Ια νΙ(ιιιια (ΙσΓΡσ(ΙΙ

ἶΙσ (Ιἰι(ο , ή (ιο ΓοΙαιιισ(σ Ισ (Ιαι1α

(Ια,γ (Ισἴ(Ισ σΙΙα Ιιαα αιι(Ιαιια Γο

ΙΙισσοσια μια γιιιιτ σοιτιο(ζΙιτΙΓ

Ιαισ αυιίο,σΙΡσταιι(Ιο σα(Ια (Ιια α- 3

Ιτιαιιο,Ρστο Ισ Ρστ(Ιαιαιια (Ισια

(μια Γιι(σΠο (ΙσίΤσα(Ιο (οιιαγιι-

Ι

·Ι

αγαπα ουσ (ΙσΙ ποια ,γ α(ΙσΙαιι- α ιιοε,σὁἔσίἑιαισε,Ρσατσσιαα,σο · :
Ετσ[σ ίστιιΙιια (ΙσΙσαιΙα σοοίιαιι Β πιιιΙααιι(Ιο το(Ιαε Ιαα νσασε (μασ ›
σα (1ιισ Ιιαίὶα αΙΙι.~ ,, ο ., .αι αιιια οσαίιοτι (ο ίιιστό πιιι(Ιιαε) Ε 'Ρ

ΙΓΜΕ .ο ο μ;Φε _ ΠΗΡΕ. μα τι.:
(Σ Α Ρ ΙΤ ν Ι. Ο ΧΧΠ.

Ροκ] σΙ Ρα(Ιισ Γσισσοἔια,γ(Ισ- ”
Μα ΜΙΠα σο Πι σαία;(ιιια(Ιο γιια Ι

ΙΕΜασα·σαΡω·
' ω.απω,ΤΙαοωὲ,γ
@πωσ Λέιπέα.ι.
Ζω (Ιω βσα·-

ασΧΡστιτιασια(Ιο,
Ατὶιιαα. ΕίΙαιια Ριισε
γα ΤΙιοιαισ
(Ιοε νσ2σε
Με '4

δΙ)ΕΓΡιισα (Ισθ;αισίοΙ(ισιαα,σια-

ααα Π(Ιο (ΙσίΙσιτα(Ιο , Ρσι(ΙΙ(Ιο γ

;

ία ιἔταα,γ σΒα(ΙοιΡατοΓσιιιαι· Ι

σατοΓσΑιίιιια(Ιαιο (ο ΤΙιο

.ΕΔ-α(

ιιισ,γ σαι Ια Ραδιό (ΙσΙα σωστα; ο. Ισ σο Ια ΜΜΜ γἱαΙα(ΙσίσὁΓο
ο (ατο Ισ Γιιγσταιια (:οαο Πωσ,

Ια(Ιο , Ρα ιιοαιιστΙΙσαα(Ιο α (Ιατ

Ισ (Μο, οιισ Ιιασἔο θα (αι(Ιαιισα

Ιανἰ(Ια Ρα σΙΙα ιπι1σΙιαα πασα,

(Ισι(αίΓσ (Ισ ΓστΕΙιτΙίΙιαιιο,ισΓΡό

σΧατίιιΙο ΙοεΟΙιιΙΙΙΙαοοεαΙιιααι

(Ιιο ΤΙιαιοσααιιαοΓαιιιασ: 5ο-

τιτιο,Ισε (ΙσΖἰα,α' (Μαιο σΙοσα

τῖα,τιο σε (Ισ ουσια ΓοΙ(Ια(Ιο (ΙσΓ

Ποιισα (Ισ (οι πιατα· , βια Ρσσα

αιιαΡατατ σΙ σίΙα(Ιατισ (Ισ Πι Οι·

(Ιοε,γ ιιααΙ Ρτοσσ(Ισι [σ Ιο αιιιαιι

ΡΙταιι: Πι γ γο ()αΡΙτατι πιιισΙιοα

σίὶαιια(Ιο, Ρα(ιιισ Ια να θα

αόοα,γοιαστιαξ ΕΟ£Ι05 Ιοε ΓοΙ(Ια

τα , γ μια σταΡοι (Ιοιι(Ισ (σ σα

(Ιοα. ιιισ οΙασ(ΙσσισίΙσιι σιιΙαα (ο Β ιιιιοαιια αΙ ιιααο(ιιζιοα Π
(ασ (Ισ Ια @στα σὁ το(Ια Ριιιιτιια
Ι Αιιαα(Ιο ΤΙιαιισσο σίΙοα Γεια

Ιἰ(Ια(Ι5 γ ΡιοΙσπαιι(Ιο αΒαα ατα
ιτισγα ιιιιΙισια ιτισ Ιιιασ ίοΙ(Ια-

τα (ΙσίΙσοε.3 γ τα (Ισιιοτοε αΡαιισ
γοεΙσνιιιονιι αιαιιἔοἴιιγο,γαΙα

(Ιο (Ισ ΩΙιτιΙΙαίὶια νἔτιιτα:ι 68ο,

(Ιο (ΙσΙΤοιιο, α αιιιίαι(] Ισ Ροδα

ιιο (ΙσΓαιιιΡατατὲ Για νἔι(Ιστα , Ρα

Ισ σιι (τοῦτο , ο Ρα Ιο ιιισιιοε α

(ιιιαιπο σΙ ιτιί1(Ι0 (ἰσιισ, οι αγ Ρα

Η” Ιιἰγοε,Ραἔι ίσ Γαιαιια στι Ρα

τα (Ιιισ ΙααΒΙατιαισ ααα σιι Γσιιισ

Ια(:ιο ,δι σΙ ΤοιιοΡατ(-ἰ(ιι(Ιοἴσ α

μασ τιιατσιια, Ρι1σε σιι ι·ααό (Ισ

Ια (ἶα(σ ααα (Ισιια(Ιο·α(Ισ (μια
Μ 3
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ο
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.α_,....α Τ..

Ισ

Ι
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ή». Η ΜΒΜ) ΒΕΟνΝυο Με ΜΚ
τ
.0.

ῖ

.- ...ΜΔ

κ Ισ ιτωτ:τίΐειΙΙΑτζωτΙα:ὶοΙο ΤΙπο- Α

. ττΙὲ εΙ εισπο,μΙΙΧο:ΝΙ :1ιπἰ,ηΙα
ΠΜ ΙΙΙΙο$ ΡοτΙτἔ: - Ροιπτ απ Ια·
τζε” τη35 (€8τττο,τμκ τΙεΙειτπ‹: (Ισ
τω εΙτετΙΒε: εΙαΓεωΙπιχωκΙο, Ροτ

ΕΠ ΙΙεζ<ἔΞτΙο Ι‹έ τΙὶκο τ:Ι (Ματ'

ΠεττΙοτ Ι)τωεωεκ (Ισ Με οΙ1τειε
τμιο ΜΒΜ, γι1πιεθυΒΙόπωΕπ
Ια εδΙ›ΙΙΙὸει εοιππ:τ εοΠ·€:Ι:εω1ὶι1 ·

τ @τω τοϋ τομΙΙτέὸΤΙιοιΠἑ,οΠτἔ

Ι .μια ιπΠἔ,τιικι τοΓα άσσο ήτο. τΙΙέεΙο δ] Ποτ: Ισ ©ὁΙ3ἰεΙειυει Ρειτ:Ι
ΙΙἐι-ξοτοωι τΙ:Ι ττπττἰτὶο , γ άτι

νετΙοε
τεστΗ:ετηπἰε
ρἰττε τω·
Ι. η”
ΞἔἔοΙΙεὸοε
ΡοτΙα
τΙ‹: ΩΙττΙΡτο,7
φωτα τω τω ΡοτΙτἑι τω στι εΙΙα
· μτιωτττΙο (αστο ωΒε ντιπιττϋίξι.

Ι _ ΕτΙΙΙΙ‹:ατΙο ΙΙ: τΙσίΩΡΙόΙο ‹·:Ι :πώ

' Ποίο τΙΟουττωκΙοτ επττετεΠἱΞ

(Ισ τό α:Ι,ωΙΞττ:ιε Πω ετἰεσΙω Ρο ·
ττΙ5 Ια τητΓέτ,τιο ματ ΤΗοωὲ,ῇι
πο Ρειτει (τι ειιΠοή ΙΙ:.εωΙ:1- τΙς9Ι1ει '

στα εΙαιοτειε οττκἰοικε,εῇκτω

ΙΙ:ιτ αντε θεια) , @τισ οΙ ή Ι: Διώ
‹Ιο νωπά Ροτ €Ι1τἰίΙο.
Επι ετ1ττοΙειε οοΙτο 7 τωδυττ:

εΙο_εΙ τικιττέττο,γ Με τιἱι1ειικΙο εΙ

ὁ: Ια Ππιιῖαι1:ι(ῆ στά εΙ Ι:ΙρὁτεΙο .

-.εοτειςοιτ Ισ ροτ ντ:Πἰτ, Πο φάω

Ιτοτει οττΙΙππιτΙει τΙ‹: εοπτετε., έὸέ ἶ

@Η τΙο Μωβ , ματ ξ Η Ισ Ιστιί1

τυο Ια ό: τσακ τι Με φωτο ὰ: -

ἔτι μίἶὸ ΤΙΜΗΝ: “Με ειῆΙΙει Πο
'τ:Ικ,γ μια ώ: ατο τῶι ώ Νοε

τρίτου, Ι: ΙκτΙΙΑΙΙεΠ Ιικἔο.Επ τα: Ια τ:πτΙε,εωρες:ιτὁ Ι08ΕΙΙ8€ΣΙό8 Α Ι

το ΙΙτ:ξε)ὸ τ€ς;ΙτΙο__τΙε «στο τΙο Ιοέ ' ειρετε]τιτ ίυει1πόΠΙΙετε,Ροτή ΠΟΤ: Ξ

Π είεἰειπἔι ‹Ιοε,τμιαττο, Γοχε τι τητα
Ωφικτττεάοτεεή
Ια
ιΠ5(Ιειυετ
ΙΜ
Ματ, Ρατττττειτ-ετ απτά ό:: εΙετ- Ι έτττιπΙο, Βοξ) απΙετνττο εΙΙα Γαβ ή
Με οΙστεε: ίειΙ›Ιε_ΤΙτοτιπὲ ή ττιΙ‹ἐε Ρα:ΙικίἰεμφωτΙταΙα,7 Ιπτ›:ειφο`τ _
οΙ)τειε Πο ειτιΙειτΡοτο εΙ €ΙΙ›ΙτΙτα τμ: :ή ττιωΡοεο Η: ΔΓεἱ:τΙτἔτ οι] Σ
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8εττΙο. Πι Νέα? ει τοτΙοε ΙτττποεζΙ

ΩιΙοτοε, ίωτοτοτ , 7 το£Ιε Ια τω Ζ
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(Με πο ε(18:ιιΞα(Ιο.
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Ι-υεΒο εΙ(Σουετικι(Ιοτ ΙευῖΙτὸ
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Οοοετοει(Ιοτ ειΤΙεοωἑ, Ιε οικ

(Μπέκ (Ιε Με νεπειε , εοττἰεο(Ιο
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εΙ Ρτἰοπετ ρΙειτο,(μιε εΙ (Ιουσ

πει(Ιοι· Ιε ίΙτυἱο)ιτήτοΙε (Ιε είμ

ωοίΙτετ εΙ Οοιεεωει(Ιοτ (ΙΙ(ΙΡιι
Ιο (ΙεΙ ΕιΠΡετει(Ιοτ ΝοΙπωῖιἔο,

Εεἱο εσυ Πο Ρε(]οετῖει εοτιῦ(Ιετε

(εεε-Μο (πιώ ο Πι ΙιετεπεΙΙο,Ροτ

(Ιοε, (Ιειη(ΙοΙε "12,7 οττεΙουεΙ
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τα επ Ιε (Μεο,εοπεο φώτο Θεί
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πει(ΙοτΙε υοεπε(6,εο(ιίι(Ιο ει νιΙΙ
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Φο μεσο , ›( Ιπἴετι(ΙοΙε πεεε
Ρο( είΙΙιικι (Ιε Γε ωι1ειπε,(ῖΡοιτ
εοττεΠει (Ιε ΙΙΙ Ρεπἴοοει,Γε Ιο ΙΜΙ
ι1ἰο. Τοιηἔι(ΙοΙοεΙ (Ιουετικι(Ιοε
Ιε (ΙΙ›(ο;Ρυεε,ἴεῆοτ, (με (ΙεΖἰεΞ
εοπ:ιτἑ ΒιετιΘΜιη ΒΙ(ῖΠ,ΙἘΓΡ6·ε
· (Πο ΤΙεοπτε, ρήτκΙΡεΙΜεοτε Ια!

είἴο οω(Ιποε ειτί:(ἔι,ζ ίὶὅ(Ιο ΜΙ
ἴο.(Ιο ΝοΙειιο58:ι,(Ιεῇ Ι(ιΙ1ετπκι
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(Ια `ιτιἱ
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οι ρεΙιΕ.ζτο,γ ΙιιεΒο εΙοἴειιιΖἰειιΙο
(Ισ Ιοε ιιιαΙιεοε.

Μετ‹:αΙ οι επι ΡωτὶειιΙειιιβιι- Ι

(Σοτιἰι:ιιόο είΙειΙἶειιιι:ι,ετιιΒἱὸ
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ιιιοιι·ιε:ιιτο , ιιιειε ::ιιΒιιιιειεΙο ά:
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γ ια:ΙΙιἰ€τιι.ΙοΙο ΝοΙπιιιατιἔει εὁ

Ιιικτι τοΡαο,Ιε ΙιαΙ3Ιο εοιιἴι:ιἱειε
(Η: :ιιιιοτ,τοΡιάειιώςΙο(Ροτ απο
ἔιιτειιΙο ιιιαε.) Μέ οι ι:Ι ιιιοιιἰ
ιιιιοιιτο ‹Ιο Ιιτειςοε,γ τιιιιιιοε,εο

- πιο σι Ια ιΙἰΗαιΙτει‹Ι (Η: Ριοιιιιιιἔ

€. -"_Μ-.“Δ`.ι-ω"ΙΝω

Τ.:

τἱτὸ Ισ (ΙεττἰΙιὸ ιιιιιι:ττο ΜτΙ

ΙΙιεΙο ; γ Μέι ατΠΙὸ Ι:ι ειιίοιιιιο

όιιιΙ ρω τειιιτο τιειιιρο 611@Μη 'Ι
Βιι Μ Γι: 2ΙΙΙ:$ιιτειτ, Υ Μπι· και
)ι2,Πιι ία ἐιιτοιιεΙἱεΙο.Νο (ιι-μια Ι
(Ισ ιιιτἔειτ,‹μιε Π εΙ Οοιιοτιιει‹Ιοι
εΙε Αιιιιι:ι ειιιἰΓο ειρτἔεΙστ (ΜΒΜ

ΡετιιεΙοτ. ΝοΙιιιιιειιι$ιι ει (ετ ττει›|
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ί Μ ειιιιοτΙε ‹1ιιἰί`ο£Ιετ (ιι οιτειιιι,

Π ηικΣε:ίϋπιειιιει τιι:ιε δι ιιιιιεΙιοε
@φάω : ιΙΙ·ιιο μια ε:οιι ν02
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Θα:: (ο Ισ. ττ;ι:‹εΠἔ. ·

εοιι τ:ιιι (απορω: αιτΙΙΙεἱο άι: .

Πι αιτο.ιια ιιι:ιτὸ ει ΤΙιοτιιὲι ειιιιι
€μιο νιιο Πιο οοιι ΗιιΒιιιιι€ιιτο
(Ισ οιιίαιιιαΙωά (Μ ι::ιιιι:ι , από
εΙε: εοιιιΙ)ιτο εΙε Μάι.
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ιιιἔΓιιιετο οι @Γι άοΜ:ιτἱειε(ιιο .
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ειιἱοιι‹Ιο @Η ιι:ιεΙει (με ειιιἰ;ι ΓειΙἱ
‹Ιο ΤΙιοιιιὲ)ΙιειΙΙὸ ει το‹Ιοε Ιοε εΙε

πω, Ιιειιιιατιο,ἀικο, (μια ειιιιιεῖ

Ιει αιΓα Ματσε οι οτειεὶοιι (τα
ιιιο Τ οιιιἑι Ιο5 2ιιΙει (Ι©Χ86ΙΟ)

Μο)Γ επι Με εΠειςΙο ή κατι”, κια
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επ: , γεοπτση(ο :Ι (Με (ΙοΙ Οο- Α Βαζω Μάο να (έο((Ι(ττΙ(Ιο(Ιο
(κωει(Ιοτ (οτι Με ορο ειῇυτοε Γυεςιιοτροὲ,γ ι:(ἔτω(Ιο Με @Η

(Ια Ιειἔτἰτωοῦγ οΙ εοτειςοη ΙΙ(:τιο

(Ι: Ιοε.(μιο ο (Ι€τΠη13:1ϊοΠ ((2.

- ' οωατω( (Ι(:Ι ιππι(τἰτἰοπεἰΙοΙο

(Με 2 (Με (Μαι ο Μ(πω Η( Με

(ΙΜ (Η Ιο Πιοο(ΙΜο(γνωωοπο
(Ιο.ΙκοωοΙωεω,φωο
0011 Ι): ( πιοΙΙοτε Ια (Μετα: (Ιο @σε ΙΙΙ
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Ροἰο(με
(πιώ,
:Με
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(:Ι Πουοι·οο(Ιοτ "Με (Ι(:Ι Τοοο

Μ.) Μωω (ο: #0( ΜΜΜ

(ΙΙΙ ί(6ο(,οΙΙο: γ (ΙΙΖΙ (πωσ (Μο
ρ(ιΙεὡτοε, (160 (ΜΙ (ιΙίοοἔο,γ Υε

πἰπωβσ‹π.
ΙΝΦΟ ΙοεοοικΠ12(Ιοτ(:5 Ρο(

(Ιο ΜετΙ88 ει κάποτε Με πωπω.

‹ Ι Πο (ΙΟΧ:ΙΜΠΕΠει(Ι2 ΠΙΠΒ((έ(Ιο

αΙὶεὶ(:ΙοὁΙο (Ιτὸ (οΒοιΡω15ωο ε Ιοε (Ιω ΙππιπῖΠοὲ, (το (Ιω: (των
Πού( (6 (Ι Ισ (Ισἱ·(ὸΙει(νἰ(Ι2 Μο( (1211 (:Π(2(Μς:1(Ιοε ό @ταση (Ιο
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το (Ιο(ἶΙιτἰΡ(ο5(Ιοε ΙΙ(-τωεωοο οι; Με] ει(1τ(:8(ΙοΙωεπΙοε νοΙΙΙ(Ιοεύ
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(πο Ρο(Ιοε ωΙ(Μοε;ΒοΗοωεν-_. (μετΙ:(ϋπο Ροτθο.(ετι οΙ παο
(ΜΜΜ
(Η (Ι ΜΜΜ
Πο (το ΙοἔεΙτωΡαβΙἰωεῇ
ΙοίΗ(ὶειϊ Ιοε(13:1Ι

_ ν (Ιοί-με ΙΙΙΙοε “ΜΙΜΗΣ ΜΜΜ
οοι1.:ΙΙοεωἰΓο Ρ(:τ(Ιοοο(Ιει :Πιο

Ι1(:εΙΙοτ(:ε,ῦΠο (11 Με (Παω Η( ἱποα:ιπ€5 ΠΙ(:(οε, Ροτ(1ι1(τ μια
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τἱΖει(ΙεΕ,ριΞ(:(Ιο(:ίὶε Βαζω. μωβ
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1.1Βικο εΕονΝοο ο Η Μι
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Ι1ἰ2ο , :το ίζιοἱο:τιὸο ό: Ια τοικτ- Α Η: όατἰαΐο Βοτε,ῇ τιωὶ€ΠἙ: Ρειεἱἔ
το ὸοΙοε ἱιἰ3οε , Ευ:: πιοίὶτετ [ο

@4,7 Γε @ατομα ώ @Με Η, '

ει!οΒτὶει , Ιωεκιωτ Με Μετιοε ει

μπει οιιατιάο Πο8ειΠΕ,7 ου: ‹:Πε

εἱεΙο,ά:π 8τ:ιεὶεε αἱ Βαῖοτ ,Ροτ

(ο εμιοτἰει ειΡετα:Βἰτ , Ρετει μ· ε!
Ιιεἔειτ ω ιπιπτἰτἱο.

ουσια Μάιο τωὸκ ὰ: οι” Μ
Ιοε,ἱἱ [φωτο ἔΙοτἰΒαιτΙο ώ Η
ιπικττε.Τταεείὶο Παιτιὸ Ιοεάοε
πἱ1ῖοε Πάκο , 7 Ιεκοϋο: όἰοΙοε
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νὶίἰὶοΓ‹: τοεἰει ὰ: ΒΙ:3εο,γά: 1ο
ιπἰίὶπο ο Ιοε Πἱιῖοε,Ρετει ιπειε :ο

ΜΜΜ Η: 1ιποεδεἰει,γ ΜΜΜ

εοτι πωὡο κΒοΖὶ]ο Ια οικω Χ ὰ: Πι ο1οατο:ὸ€ΓΡἰόὶοΓε ὸοΙιιἴ ·
οι: Η Ππκ:ττο όσ Γε Ρει‹ὶτο,γ τὶο, ω,εοίοΠάοΜ,γ :ιηὶοπἐἱεὶοΒι,Ρ8
γώκιεε.Νἰῆοεωἰοε,εΙεἔτειοε, το Ιοε ττειοειῇοε :το ‹] ία νοτὶε1 , Πο
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τω πιοίὶτεὸ, ῇΓοἰε Μῇοεὸε νίο
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παιπαγααΡωιωααπ ποπ πιο αείετιαοειιΙα πατατα, τι
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Μπι εΙ €οΙΡε:τιιιτοΓε εΙ πιο αΙ

τοεΙΙΙΙατ ,μπειτε
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ἐιιαιιατι ΡαΙττιαε,τεοτοπτιε,5Ι μια

ΙαεοΙιο, ιτἀεὶεπὶαπο εΙ ευ εΙΙο
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. 45Πτετοπ αεοπιΡαιῖαπἀο αΜαττα, ν εετα,εοττοΙε εΙ ΓοΙτΙαεΙο Ια εαΙιε
τ· 7-ΙΙειςαπεΙο, ΠαΙτατοπ Επειτα Ιοε [3 @1,7 εοπ εΙΙα Ια ΡαΙαΙιτα ἀεὶεΠτε
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αξὲΡοσίὶοεσο.Ια Ρ)Ιοτἱα:Ιοε σαιτ · Η σἰσΙο , α(ΙοοςΙσ Ιιισἔοαιοα(Ισ
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το Ιοοοιοαοο;γΒΙοοοίο σοκο
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Ριιστό σίΙαα 8Ιαιοίαε οαιιστ
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πο , ΜατΙαα (Ισ νσγιιτσ γ ο‹:Ιιο>
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_ οια:τσΡαττιο τοαε σο (τσ Ιοε(ΣΙατί

στο (Ισ οιισιισ5 ΠοΒοΙατ ΡσοσΙἱ- ν
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ἀε ὶοε ειιιεο , εε ὶ)ἰειι οιιε Ρή

Μει€ειτιιαιιἀοιιο, ειιιτε5ὶε ρύ

ιιιετο ιιοε εοιιίοὶεπιοε εοτι ὶο
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ειπε Γε εοτιίοτιιεεΙΤεπεό Μαιο

του νεΙ:ιε,γ τοεΜε εεε τοἴεπἰοε
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Ιοε ΓοΙ‹Ια‹Ιοε Ιοε τεοἰαο ατα -
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ο νωωω , ειυυουσ ουουσσΒο, ·τυτει Ροτ Ιο ουσ Ιιἱ2ο , Υ Ροτ
Ροτ Γυ τσΠειυσυτοτιο , γσοιυο

σΙ τστυοτ ος: Με οπισυοΖοε , Υ

· _ τυτοτσΙσΙοε οἰτῖοε.

τκ

. ::ιΙεὶΡσ;ΓυειεΙἰστοη ο Ια (σιῖοτει'
Ρυσ .νσυτυτο ει Μἰεισο ο Βο ουσ πιο Ισ ΜΠΕ ‹Ισ νσυτυπι8

Ζστ σΙσ2ἱτΜΙ-ΙΙειε Ρο: (υ :υπο ..γ Ρυσε ουἰσυ οἴεἰ ττοπουει Ιοε Ι‹Ιο
συυπΡΙἰτ (υ εσΙΙουπσοτο,γ τυΙσο 1Ιοε , ουσ ίὶ‹ΙσΙὶσΙευΙ ΡοσΙτἰυ ισ
ΠΟΙ'

¦
.Π

ο·
Δ

-

ιΕιι8Εονο1οΝ οιιι. ιΑι>οιι.
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Πει εοιι [ο (ειῖοτ Ρ 7 εμε ειιιιιιΑ εμειωτιει εΙεΙ. -ΕιιιΙιιὸ εοιι εΙΙο 'ο
εΙἱεΙιο ιιιιιεΙιο ιιι:ιΙ (ΙεΙΙ:ι , εΙε. εΙ ίειεετο ντι "μειώσει νεο
εμἱειι Γε νειιἔειτἰει , γ εΙε με Η:
με: 7 νΙτιιιιιιιιιειιτε νἰεΠε εο

ποιο , εΙἱ2ὶειιεΙο , εμε εΙ Ιε εμε-ι
Πει Ι›ἱειι , Υ @Πάπια ιΙειτΙε Ια

°ιιιο οεμεΙ ΙεΙοΙο , ο Οιιιιγ Γε
οιιἰει νειιἔειεΙο εΙε (ο τιιειτἱεΙο ρω

νιεΙει , γ Πο ΙιειΙΙιιιιει οτιο τε -

Γε: (:Ιιι·ιΙΙ:ιειιιο , εΙειτιεΙοΙε :Μετ

(εἴιοτει , Μο εΙειαιιιεΙο εΙε (ει:

ιιιεεΙικΙ, Υ ττιειτειιιεΙοΙε, 7 Ιο μμ

ιιιο Ιιεπὶει Ιιιεἔο εΙεΙΙει , Υ εΙε Πι ε

ΩΙιιἰίΙΙ:ιιιο, οιιε Ιε ΡεεΙὶει τιμ
εΙιο Ιε @πιο εμΙΙο , Ροιοιιε

Ιιὶιοε.

εοιι είΙο εμειΙειτἰ:ι· ΙειτἰεἔεεΙιο,

Μ'

οποιο εοιι εμε @μετα :ι Πι

Ι.Ιειι:ικΙ:ι Ιει Γειῖοιει εΙεΙ το.

ιιιιειιτιειε ( ιεΓΡοιιεΙε νειιιιι -·

μοι, εμεΧοίε ιιιιιεΙιο εΙε νειι‹

τα) Γε εξω επική ΡιιΠοιι Ροκ

μια ει (ιι Πιεἔτο , ΡΙ‹ΙὶειιεΙο
Ιε μεικΙἰεΙΤε χ €8ΙΙΙ82ΙΤΟ : .Ρε

ειιοιο εΙε ιιιι (είμαι, ποιο ΔΙ
έμιι:ι Ρειιει,ειιιιιοιιε είΙειιιει φοιτ

ίοΙε εΙείΙο ειΙ Γιιεἔτο , Ροιεμε

εἱειτο ΠαροεΙΙΙΦτεΠετ (Ι€ μι

Ιε τετιἰωιτιοι, γ εοιι6:ιιι:ι πιω , Μπι οικω , 60ο :ει άσμα:
εΙιοεΙε νειιτιιτει, :Με Ρα. Γει
Ϊο εμε ΙιιιιιιεΠε εΙειω‹Ιο (Η (ει

τἱ5ίὶιΖετ ει Ια Ποσο ( οσε εμ ο €ΙιιΙΙΙΙ:ιιιιι ,μπι ιτεοτεεμε ιιο

ριἰιιιε εΙεΙ (είιοτ εΙεΙ Βεμιο ιΙε

Γε απο οττο Ριιτιτο , Πιιο εΙ εΙε

θα”, Ιιἰιο τεεεετο εΙεΙ Ειιιρειι

@οι Ια Ιἶἑ,ηιιειΙο το” Με

ιιειεΙοτ) τιιειΠ€Ιὸ ΡιειιεΙει ειι (ο
φαι αγαπαω, γ ροιιειΙε ν

Βιε;, ιι Ροτ ιιιιι€ιιιι εειΓο Ιο Ιμ

ιιοΒ 8ιΙΙΙοε,ρειιθιικΙο εοιι εΙΙο,

τε ,ειπαμε ιιο (ΙιΒο γο μια, πιω τιιιιεΙιειε
Μάικ
με εοΙΙειΓ
[ο. . ..
. Ι
Δ . 4
τ

ειρΙειαιτἱει είὶιε·ειιειιιιἔοε. ΕΙἱ
:απο ειΙἔιιιιο5 (με με Ριρείο, 1 ἔ ΪνἱειπΙοΪ ρεεε Ια τείοΙοεΙού
Ϊ,εΠτειιεΙἱειιεΙο ειιιιει εΙε ιιιοιἶτ, ιΙεΙ νειιτιιτοΓονειιτιιτα,Ιε μπι
Ξ ΙιἱΖοιΙιιεἔο Ροκ με ιιιιιιιοε ιι- Ρ @κι εΙΙΙιεἔτο :ι ἀεἔοΙΙειτ, εμε

Α Μο” οι: Ρ:ιΙο Ρεειιιεῇιι,.Υ
, ζ εΙε ‹ΙΙει,7 ιιοεΙιεΓε επεοπιεικΙα=
Ι ιιεΙαΙΒεἴιοιῖ (ΙεΙιιιπεεΙεΙΙ:ι,

τοΙοεΙ ώ τιιι.ιεΙι:ι ειΙεἔιιει,γ βε
ιιοειοιι Πειιιιιι:ιιιΙε εΙετ106:Ιιε
@ο ΒτιΙΙοε οι Ιοε μεε, 7 Με

Χ
ι-ο

Φ' ·. Με

Νο ‹με‹Ιὸ εοτι είὶο @πιάσ
εΙ1ΔΙει πι:ιΙει ἴείτΙοιει ,ειπα εω

:ιι-:πιω ,7 Βτιιςοε επειὸο8~ εποε,

Ι:›ἱο ο· εΙεΖιι ειΙ ΙΙιεἔτο , (με Β
Μο ΙιειΖΙ:ι μΓΙἰεἰ:1 εΙΙιιει ειΙ Εχω

ΙιοιπειεΙο , μια Οι μια ΒΙΙ:ι , Ρε
αστο ίἔιΙἰεικΙοεΙεΙΙιιἔετ , ΡΙ

ρετικΙοτ Ιο εμε μιΠἔμει , ιι Γε

‹ΙΙο , εμε μια μια ει τιιοτιτ Ροι

.-:ῳΦ|

γΡοτεμε επι Ιειιοε , ιι ΙιοιτιΙπε

()Ιιτ1ΙΙο,
-4

_:

τ." *1 __ή..

-522.

1.1Βιιο εΕονΝοο ΠΕΕΑ· [

()ΙπἰίΙο , Ισ εΙσΧειΓΓσο ἱωἰωτ σε Α [φωσ Γε :Μέι ΡοτΓεἔιποε,)·
7: ο ΡΙσ ,εΙἰστοΙ1Ισ ερθω σο σΙΙο,

πΓεί αστακό εΙεΙειιποσπε εΙεΙΙοε.

Ϊ μια εοο τειιπο Ιστἰο, γ :ιΙσἔτιειε
ῆΙοε οποσ Γε :ιεΙοπἰτειοεο,7 πο μι

ἙΑΡ1Τὶπο ΧΧΧΠί

9 τεε:ἰει ΙΙσιιειτ ἔτΙΙΙοε στι Ιοε με”
τσΡωσιο‹Ιο σε εΙΙο , νΙστοι1 πω

ΜΜα'ω ωσΜΜὑ·ΜΜἐΜΜἐω
Μ·"πωποψσω.

εΙ1ει Γεοεδτσ ή Ισ εοττἰει ροτ εΙΙοεἶ

Ννοεει Ια εοι1εἰσικἱει Γε οοἰσ

Πο @Έστω ιπιιείὶτ:ι εΙσ ΙΙ:ιοι1ε2ει,Έ

- Γ τ21,ΠΙεΙ2ΡοτΓσΒοΗ εΙσΙοεΪ

Ροτ εΙ ἔτειτι Γσωοτ ουσ ΙΙσιμιιιει,1 _ ΡοΒΓσσ εοο @Με ουσ σοτιπο

χ ροτ είὶο Ισ Γοτς:ιτοι1 ο Ι:οΙιιεκ

σε σΙΙ;ι ΡτεΠεΙσ,εοοπο επ ΜΙΜ

ο Ια ‹ΙἰεΙιει ΒΙΙει.

ΜΙ Ι:ΙΙΙιιοΙπε εΙσ Ιἑι [ποπ Ι ίΙσπι

ΙεΙεξερεΙοε ειΙ Ιιιζ<ἔειτ,εΙεΓΡἰόἰο-;

Ρτσ]ι128:ΙΙο ουσ σε εΙστσεΙ1ο , γ

Γε εΙσ τοεΙοε(ειι1ε στειο (ΞεοεΙΙσε)

εΙἰεὶει Ιο οοε σε Ιοίὶο , Πο .η Γο

σου οπισΙπω~ΠωσΓΙτ:ιε εΙσ οπο-2
το ιο” ε:ὁΓοΙοεΙο,Ρἰ‹ΙΙοΙσε [σου
‹ΙεΓρσεΙἰεΙει Ισ επτσΠειΓΓσο,εοοπο
Γο σΙσο Ιω ΕΙπἰΓΙἰω1οε, σβήσω

Ι)οτοστΙ:ι ,οἱ στιἔείἱειτΙαὁΡοτΙο
οικιΙ ,ειΙἔοοοε απο εοοΓοτιπευ1ὲ

εΙοΓε εοοΓο Ισιπστιεἰε, Βαση
ΒιιστωεΙα ΡτοΡΙει σοηεΙσοεπι,

‹ΙοΙσ Ρτὶωστο ΙειΓεΡοΙωτει,7 επ 0. Υνιεησο ει εΙ:ιτ επ ωστε Βαση,
σε τ:ιοτο Ισ εΙεΧει(Γε:1 αποκτώέ

εμε εΙσ Ισ οπἰΓωειὶἰΠοεεικἱεΓε

·εΙειτ:ι Ι)ἰοε, Ι1ἱ.2ἱστοΙ1Ιο ειΓεὶ ,γ

Ιπισει1 τἰτείοοε,Ϊ Με ΡτοΡἰει σετ

'· εκεΙ)ειεΙα Γο οτειεἱοο Ιιἰ2ο εΙεΓΡΙο

πσ,γ Γεπ]εμε. ΠοΡετεΙοΠειι1.

Ι

.ερτ Με Ιτιπιἔσπ ‹:Ισ ΡειρεΙ (Ισ

'Η €ΙΙΧΙ1ΠΟ$ ε:οτιπο εΙοι1 ΜΙ

νο (ΣΙιτἰίὶο επιεἰΙἱαιεΙο , 7 εοΙ9
ΒαΠεΙοΙο. εΙσ Με @Για νετεΙσ ,μΧ

Βι1εΙ ΡετίἰΒυἰοπΓιι ΡαεΙτε ,‹Ιοι1
Ιοειο ΑτΙουτπΙοοο ΙιειΓαιΙτΩστ

ροτιἰἔ‹Ιο Ια Ι1οε:Ι ση Ιω ΡἰσεεΙσΙ

ΙσσεΙπιτ ‹Ισ ΓοοεΓΙεεΙοε :- 7 Μή
$σιἱοτ,Υ οτσοεΙο νο Ροσο,Ισ Γεια: ¦ ' ΕΙτοΙΙΙ11ο ΕΙ11ΡεταπΙοτ Ισ ο1ᾶεΙὸ

εοι·τ:ιεΙει Ισ @Εεεε , γ Γο συστΡο Β ωστε: σο ροΓΓεΙἙιοτι άεΙΙοε, σο
ειΙΙΙ ΓεροΙτειεΙο.ΡυεΙΙστει Βου-Ι με οπο εΙ ΡτσίἰεΙἔτσ εΙσ Ια σἴκἱσιππι~
τετ Ια @τισ εΙσΙ τιιτειοο Δτἱιτιατι
11ο Γε Ι:ι σοοθτωο;υυπεει Γε ή»
εΙοοο,Ρσκο 11ο Γε εμε τσεσΙοε Ισ ι10 Ρο: Γεἔωο;ΥΉ2Ηαὁεὸω: .
ἰοοοΙετειικιο σΙ εοτειςοο @ουσ ΜΒΜ εΙοσΓαΡειεΙτε ποιο σο ΙοΓ
τσοποτσε σου· Ιοε ουσ Ρετ-οποσ σε Γι1Γε8ιτοεΙα-Μυἔστ, Γε τστοἰο
οἐ ΒΡΙιοε,ωἰέτωε ΙσἰυΙἔι ΙοεεΙοε @το , εῇῦσοεΙοΓὰε Με‹:ΙΙοε Ιππ
οΙδοεΙ1ἰΙοΒεΙεΙοΓΙα ; γ ΙΙει:ιτπω Μεοοε , κοιτώ ΗστοεΙσε ισοπ

11οεεΙσΓι1 ησειππΙο,ΡοιοοΙ σΙ,ιπΙΙει

όὸπ11ετειἐξι Γε Ρι·οΡἰο Ι1ἰΙο @το

σε:
.
..

ειΠεξζιι-

_`

“ΠΕ

0”

Μ

Ι
ή

Ϊ

Ρ Ε κ εε ο ν @1 οΝ 1) Ε 1.; ι-Α-Ρο-Ν_
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3 1' ΜΓεἔυΠωὶ: @Η 4 ΙΜΗΟ , ει '88 -Α τικιΙοε ετη π1εωόατ “ΜΜΜ ἔ

σ.]υπὸ για ΞνΜει Ρ:ιαΜΙΤ(:Βιιωτ (ιι
ι:ίὶαόο. η
.ΔΕΙ ΜΜΟ· άρα” ὶποεἔτ‹:8

εαίὶἰΒοε, @Με ι1κιταὶω,:ιΙ @η τ
.Μο Ριππο 'Ιοε θου‹τωεόοτεε ¦
τα
π1εωάωτοτι
απ νη αΡοίωτο
Μωβ! εΓεωο
108 ίτιοα:Π
, ΠΠ

Ι

' εταὸο οάιο 36ῷ8,ΠΟΠ18ὸΟ όοπ

Ϊ!
'

·Ρι·εωοἱἴσ:ο5 εΙΤσέυηὸο τά Γαβ,
" (Ιο” Μ:ιτού @η Πω Μικττωίἔ:
Ϊ ιαὸουὸτΙ εΙοὶοτ ἀεὶ Ιειίὶἰωοἴο
Ρ

_ὸοκειτΙ‹:ε :Με οριο ντι Ραμ: φα- 1
›
Ο

Πτιιἰε:ΠΕ, γ ρειώ εμε Πειβἱο μι

-:ιέὶό «:πσμοία·Ρωκ Με ~ άΕἔΦ

όὶοίΠ: ΜΒΙειέ`κ:οπ εΠοε Ρι1ίἱετό
@ΜΜΜ φα: Με ναἱειΠΕΠ,α:Μ- :

Μπάοδ,7=Π: σ›·ὸ έτη Ατἱ Με νιτΠιἱ

;εωἰἐω
εἰο (Μπι
ει11Βἰεόο.ειεἴιι
Ροτ Η εἰΜαἀ οπιάτο
,θα Ιοε:ι

.-_4----<.0.4-.ν
--0.7

@πωπω ώ (Η: Β:ἱ‹:Ικ!, Ροτιμίο
αυτἱωΙοε πωπω" εοιππο ει Μ;
ῇΟΧΧΓαΐοτε·έφἰ Πι τηειὸτο:κἰωὶ
:ΗΜ οἱδιἔωεοι1Γυάο επ σπα»
πατώ όσίῖπιττεοἰάε , Η Δωσε

Μίκαεοππορὸεο.ὸεἴΡικ$Τα έ
Ι:: ὲτηΒἱεποπὸοεΗάπκιΜε.

.
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- @Νώε ὸἰειε.οίὶιωἰοτοη επ

-εΡω Ρτἰίῖοτι ,6η @Η , Μ ΜΜΜ

όοΠει(ωωοΗΜωοε)Πο Ιοε Εμ

«Με εοτι Ι8ηἑκἰΜἰι Ρει]ι:,)κώά

=υιῖὶοτα9ΓκἐΜο·ειΒἰοε; Ϊ -' · ή

-:ΗΒιιιποε-άο!ειε Βιιἑια!ειε , γ·ειωτ-ξ

Μπωφωο μια (Μ Μ1811ς],

ςιιαιοε Μάικ ένο Ρα :1ΕΓΡΜ-ἔ

19112 εκτ2ἑ12ηόσ οίὶοε- πἰιΐο3 Ρυ

αιἰ5ἔωτο, γ ΓυεΔΠεοιεε αφαί-~
ωφυσιωωωωορ Ροτ (Η

' Ε ὸἰσΠξτ ἐώΓΔΜΗΔΗοωΈδωσ··

ΜΜΜ @απο εκ: 4ὶι Ρα
-‹Μ):ὸε (με οπ:ειψάΜαἑω :Μι

@Πω :Ι τ:οκιςὶ›πὶάςυο ειπα (Ιο
ία:Μά,επ τοάσεβο τἱεω ρο Η:

Ξ ·ΕπιπϋΒαρ,φϊσπίΕΕΒΜειέσεω :Χστάωτοπωτώεε·οβτω,φεέ

_ ωτΜΜ-Μφωόδω

μακ Πο @Ζωα εὸο τἐ ραΙιέ‹:Ϊ

' ϋπΡΥ Μπι ίσἑιιδη άξ2οπό::Ι :ΜΒ
= πιο Ει1πρεταἀομΐἀσοαοἑΜ

66% Χεάιοε,ειοτή μπἰοΒο Πέ φα
άθενάὶΒιιγἰ
ει Η @και ετἱειπς:ιἔ
.

έ πιἱηἰἔοε3;ῇοα:οωο Ιση:αΡάἰω (β (Μαθε Πι ὶτπἰὸεκπιπἔι @Με
Φοκρο,‹:οτηοβ ίω:ικω|16Βα:$ξ Β
' '= ΦωφείωνΜΜΜΜο όπτοπ ηυα(ΜουτςὶείΤωῇροι;Ιο δικό
@Ἐκ ‹::1 Η» @πιά 2=ιωθουΕτΜ το,ί'ε τε:έιικἰςτοτι ἑιτίὶκεΒοε τἰ
; ΜΜΓώ›Βσι:Πἔαᾶωωπάυ:Μι
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€οιε$$-η ςμκ:-] 811860 ΡίκΗΕπΩ

2ρπτετιω ,τ :ή -ά‹:ί'υἰειτΙοε @η -

Βοξ. (Λ)ωπευεώ ιΟ$Π'188 (Μωΐ ·
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1.1ΒΒο 5Εο“νΝοο Με Μ.

(ε ίτοουοοκηπιπο ςΙοΙεππο εΙο Α εἰίὶ:ο Πο (ο (με ροκ οοιπρΙἰτοὶἔ

τοΓοϋοοο , ΡτοΡοτειποοΙοε μπει

το, 7 Ιυ.2ἰοικΙο “μεσω ποΙΙειτ
ο εΙοιπ Μεια:ο,εΙοο Ι:τοπεἰίἰ:ο Η:
Ροἴο (Ιο ΡτοΡοΙΙτο ο ειΡτοικΙα

Ια οπτεαΙ (με Νοε Με οικ

νοει οτ:ιεἱοι1 οσο τΙ<:ίἶωιιο Γει

τἱο Μπα επ ΙΙου:ιτΙο:= μια Η (Ισ
τω τΙοτοο ο‹ΙεκΙ.

Ικτ: 7 οπο ττοετΙειω:ιε ςΙ:Ιειιπο

@Μο οπο Η: :κατοικια οΙ

ειΙσεωἱΙΙο, ειαιΙ)ἔι‹ΙοΙει άι: οΓοτὶυΙτ

τἰοιπρο σο (με: ΜΒΜ (Ισ Ρωσ
εοτ(Πο Γ:ιΙκτΙο οΙΙοε)τωπο πιο”.
Γε @απο 2 ΙοετεΙοιιοοἰοοοε,γ Ρο
Πἰτοοοὶαε Ροτ Ιοε Ρα:εκΙοε, (μια

(ο ΡοΓο ο: τοεΙιΙΙοε,7Ια κ2ὸ εἰο

ευη Πο ενω: εοτικ:τἰ‹Ιο ,οἱ Γο

7‹ΙοτοοκοεΙοΙῖ: ειΙἔιιιπ :Γρειεἱο

Ι)ἱ:Ιο εοιποκτ ου τοΙ αΙειεΙ :ο Ια

οτι εΙΙα ιΙωοεἰοο , Ισ ;ιεοτ‹Ιὸ

πο‹:Ικ οικ.Ισε πιειοεΙατοο πιο

Ιἔιποοἱο ουσ στο τ:ικΙο , 7 :Ιαπ
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:ε , 7 ::Ι :ε::ε:εσεἰει: Γυείε:1::ιε
:εΙἰεμἱειε , ΙΙ::::1:1:1:::1 ι::στἰ::, Υ

:ο εΠόειο;ι ει:::ετ:::2ἔιεΙο)ε:1 :με
:1σε,7 :εγω :Ισ με, 7 :στα εΙεΙ
ΕτοΡετε:εΙο:,εσο :με εΙετε::::Ι
::ὸ εΙεί:::η::γ πεσει: τσεΙειε Με

ΙἔΙετῖειε, 7 ΕΙιτΙΙΙΙεισεΙει:Ι εΙεΙ Ι::

Ιε:κιο:ει:::ἱε:πο;7 μια: :οσε Ι:τἰ

'|

ΗειραιΙοε τ::ἰΠ:1οε θεσ:ΙΙεε
:Με εΙε2ἰε:: :με εΙΙ:1τεΠτο εΙε
ΙοεΕΙ::ΙΡ:ἰειοσε :σε :ιεο:ιπε:ε: νἰεο,γ ετ::ειπΙΙειο , :με Με Γο
τι Α:ΙμετπΙσπο,7 ΙΙ εΙ τισ Βια:: Β στε:ΙΙεΙ:.ειε εοΙΡειε σε:: :::ΙΓεε, γ
εοσίεΠετι:ισ :με Ιοε @Ιστοσ
τει: εσσει::Ιε,7 μια: ροεσ , (με

σο Ιεε Πιο:: :πσΠτα: Ισε :Παν

::οε ε:ει:1Ιοε :με ῆεΙεε, γ οσε

:εε (εοσπο εΙΙΖει:) :ιτ:τεε ρατεεε

εΙἰεοτεε ει με Γε:ῖσ:εε,γ αποπει

:με Γε Ιεε τἱτ1εΙἰσ,7ΙμτοιΙΙὸ,εσ
οπο Μο μετα Γε:Ιστ :Ιε (τι εί):εὲ
τΙο,ΙΙ:: Ε:Ιτε.Ιε Ι1τμΙε:εσωτιε:-~

Πεε,εμε :στΙσε με ε:ΙεκΙσε , γ
ίσΙτΙειτΙσε , γ :Ιμάμ :Με :απο

:σρ εεΙ::ιεΙσ :Ιε Ι:: :ἱε:τει ει εΙ, 7

Ιοε :σωστα :Ιε Δήμα; με:: ε

επι εΙ ε›:ειο:›Ισ :με :από :Ιε

2 Π: ισοΒε: Ποπ , 7 ετΙ ΒοοΖο (3- τα ποτο:Ισ,εμε°ε:Ιττε τεστ:: ΒΕ
τε :με ::ΙΙ: εστιειι::Ιο, οἱ να: Ισ
ΒεοΖωχ.
(Σοοπο είὶειε εσἴειε εειΙα:: Γο-~ Ι:: :ΙειΒε, ο οττει μια: ε:ΙΒι1:Ι:1·(ε

ο:ε εΙσεΙΙο, Υ με:Ια νοΙ:ιοτε.:Ι

Ιτε:ΙΙσ,ίΙοσίοΙοεΙοε ΒοΓε::Ιοεμ

εμεεΙ ΕΠΙΡετ:κΙστ :εοἰει ει Ι:: εΙ :ομοσ @πωσ σε :Βετε
- Ιε›τεΙε ΙείὶίίΙΙ:ΙΡ:σ, 7 εΙ:εΙἰίΣ εε: τα:: :ΙΙεΙ:οία, 7 πιο εμε:
1
@Με τα:: εε:ττεο::ΙΙοετΙσ :με τε_γ ›::~: - ο .
1ο εΙεΙ (ΞΙΙ:ἰΙΙΙετ:ο ε:ιπ:Ηε:ιε
:Ι ΡτΙικἰΡε τοπιο Ρο: Ι:: ετού
τε Ιεωαπ:ει:Ι:ι εσ::τ:ε ω ::ιεοτΙ::- ' :Ισ (κι ΜΙ::εσίσε εοΓει του 7 @Η
τα)| εΙεΙ εσσετι:ίο :Ιε Ιοε Οπι- Πο::Ιει,εμεϋτιΙΙἰεἰ2:1:ΙσΙε ·εδ εμε:

Πὶε:ι:σεε. εΙΙ:,ι, :με ίτιε Ιο:ιίτε:ττε
εΙ1εεετ :Μπάσκετ ει :εστω , Υ

ή

ν_*.ιβή.-7

::σ,ο εμε:: Οε:Ι:ΙΙεε, ειωτε

:Ισ εΙ ::πτωεΙσοτνε:Ιοε(εσμο Γε :

:τί-ιτε:: Γε::ὶεμ:5τεεετ:ἴση·φ:ἔυ Ι .

τεοοΙ:ιε: το:Ιει Ια εΙυεΙ;1:Ι, Νώε· `
το:: @επεσε Ιτ::Ρ:είεΙο:1 ετ: ΙΙ.:

Με:: εΙσυ:ΙσεΕ.ΙΙ:ΠΗωσεώσε

εΠισπο,γ :ει:ο:ιεστΙοΓεΙε Ι:: :σε

μι:Ιει:Ιε ει ο·Ιε:1:τ::σ:Ιτ:ρεπεεεἴεΐ

:ποσα εΙε Με ἴσἴρεεΙπιε, γ πιε- τ

:1Ι:τἰε:::ρσ σε :ΙΔ.:Ιεε Ι:ιεΙΙ::ττςαέ :
Ι

Ι

:Ιετε,ειΙἔεισσε €ΙΙ:ΙΙΙΙεροοΐε.ωέ α

μεΙο:ιεε ειστΙ8::ειε,7 Ιοε εΙἰεΙιοε
ρε
Ιοε ΙοἔΙείεε , 7 ΟΙε:ΠεΙείετε,ε :ο‹ΙΙΙΙε:οι: εσύ :Ιει:οετοσ:ηΙώ ΙΙ
ξζΙΙΙΤΙ Ο 8
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|`_Μη.,.”- --”Μ---.,.

4
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8τἱωεε,(τι(οω(Π(Ιω(Ιο εΠΙοε Α (ΠΔΠ , γ ΙΜ (Ιυ(Ιει ειΙἔιππιΙο (ΙΙ
Πι (ιΙωειτ(Ι( Ιο (Ι(ωΙ Ιοε ωἰΠτΙοε
(Ι(η(ΙΙ(ε , ΙΙ( ((ΙΙΙΙ(ειτοτι (ωο

(ειΠ(επΙ:ιη, πιο Ι( επειρη(Ιο Με

ωτ(ητο-ε.

@Μο (Πο ΡειΠΒ.ικι(Π Ια

(ἰ(ι1(Ιο (Ι (Μπα, φ( ί( ΜΙΒ"
Ιοενποε :ιΙοε οττοε5 Ρ(το (ο
πιο (ο (1)( (Με πω ν(ικιποίω
(οιτιο Ια πκιΙει νοΙωπει(Ι (Ι( Μ

Μἰε(ο , 7 (π Με (Ι(Ππειε (ΙΜ:

ΒοπΙΙ›τ(,5ειΗογ(,γ Με (σωμ

(Ι(ε,7 ΙΙ(7Ποε (Ι( ΙεροΠ, (Ιοι1(Ιο

ἰἱ(ι·οε, (οιπιἱττι(τοΠ (Για οΙ›τει

(Με ΙΒΙ(ΙΙ:ιε , ((Ι(Ιπω1(Ιο Ια

πιο Ρἰει,ΥΙὶιτπε (η ΙΙποττειΙ Ρδςο

δώ;; (Ισ Ναυἱ(Ιει(Ι, (οι4 ετω
(Ι( ΓοΙ(τιὶ(Ιει(Ι,(Ι(υο(ὶοΠ,›| (οτι
(ιιτίο (Ι(Ιοε (]ΙπΙΙΙΙ(πιοε (Ι( (ΙΙ
ικι·Γοε ΙΙ(7(ισε , 7 Ρ(οιιἰΠ(ὶειε:
ττετειικιΠ (ό (άπο ό( ΙοοΙα(τἴ(

62, 7 Ιοε (ΙΙ(έΙοε (με ΙΙΙΖΙ(τοπ
(τι (Ι ΕτΠρ(τε(Ιοτ , (οτι Ιοε ΙΙ

_ Βιιι(ιπ(ε.
ΙΜειικΙὸ Ρτἰπι(τεπι(ιπ( (Ι1

(3οπ(,(ίΙειικω Ιοε Ρ:ι(Ιι·(ε ό( Ια
(ζοπ1ΡειὐΙει (Ι( ΙΕ8 ν 5 (Η (Ι

(ο, ΡιΙΙΙ(ΙΙ((ι1 ΙΙΙΙ.ει το(Ιοε Ιοε

ει [Πε (είπε, (1Ιιετι(Ιο (Ι( (φωτο
ιππική( (Ι (Ξου(ωει(Ιοτέ(μ( (Π

(ΣΙπιΙΙΙειιιοε,ῳκ :ιιιἱει (Π Ια (Ιω

το(Ι(ιε Με (:ιΙΙ(ε (ΜΙΑ (Ιιι(Ιει(Ι(Ιει

(6 Με :ΙΙ Βου(τω(Ιοτ (Ι(Ι Μάι

(Ιει(Ι ,'Ροτ(1ιι( Ι( (πάω (ΙΙ(Ιιο, ( ςυ(ιΙ,Γ(Βιιο(ΕΖω ό τ(Ι1(ΙτειΠο
(1(κ:Ι:ι (Πεμ): μια( Ιο (Με 5 ή, Παπ( (ΜΙ πάσα; παμπ: Με -_

(Παω: Με (επί-εε Μάτ ΜΧ” ετ

Πει( ΙΙτιο Ι( ει(ιι(Ιἰει (011 (Ιση
ρο,(η Β((ιι(ε (Με Ιο @Παπ το

(ΙΙ:ς(Ιυε) [( μΙΙΙ(ΙΙΙ:Π (τι ΙΜ(

:(Ιοε , γ (ιποικ(επο (ο ρο(Ιτἰει

ΡΦΕ01μι(ΙοεφΙ(
(ΙΙΙ: 90( ΓαθρΙαγωα(εάει
Ε(1(Π`ω 016)
φο,_._; .

Ι Ει(ΙΙ(ο(τπ(- ι·(ττΙ((Ιίετ (Ι (ΜΙ,

· Ιῇ›οιε(1ιπ: ΙΙ (Η Υ(ιπΙο , γ Βιιτιπι-:

ΙΙὶωφε Γ( ερπτεΙΙ(π (Ισ ιο(Ιοε

Ιοε (Ιεπταε;;Ρ(π((( (με (το. (Β Α
το,:ο_Ρεπε(οτι υπ” ΐ(ἔυτΙ(Ιει(Ιἶ ›
ΎΜ Ρα( (( (Ι(ΙΙΙ(μπο (Ι( ΡΙΒ(π Π Γαβ:: (Ι ιωτικτο (Ι( Ιοε (με (Μ 5
.πο @Με Ρο(ΙΙ(Ιο, :ή (Ι ΕπιΡω Με( μπει ΠοαΙΙσοι·οωτ (Ι Επι(

· €8;ωο 2.ιιΙΒΙΚΙΟΕ%ΙΜΒ γ (Π (Ι
(Μάο ό( Ατὶπιει , (011 Η:: ἴοΙ:1.

επι(ΙΟτ,111 (ΙΡ(Ιτι(ΙΡ((ΠΙ ΑΜΜ

ΒΙΟ , νΙ(ι1(Ιο (1υοἑτφ(Ιοε Ι`(εΙΗῖ
τ8Ι.Ι2Π..

Τ : α ..

τ· ."

μ . ,Χ

τ (ΙΦΠο,(οΙ1 ι·ιπι(ττ(ε,(Ι(Ματσε,τ

ζ

(πιεσε (ι·υ(Ι(ε (εΙΙΙἔοε, Μπα ; Φ(Ιειιεὸι1 το(Ιοεει(Ιωπ(
,ΙΜΜω Ι(7·, (με: Μή, ΙΙ Γ( (Με, .7 (Γρεωτε(Ισϋ (του ΜΙΒ(
ερο(Ι(πιΠ(η (Ι(Ι ΜΙει(ο,γ 0(ΙκιΓ ικ(Ιει(Ι,6η ΓΔΙ)((Ιει·- (ΜΙΒ , (κα
τί(ιιτη2(ε (ι1Ιοε (ΜΒΜ 10:75)

Σ [Με 7 (:ΙΙ:ι(Ιοε , (οτα: ΡΙΈτ€Π9Ι

(Παω Ιοε Ο(ΜΙΙ(ε.γΙοε Β(›Πι ·
Ζρε ειΙΩου(ω(ι(Ιο(,(μ(Χω(Ιο_-$
ή(
“ Η'
η ..”*ΐΤ.:μ- 'ΕΔ-...Β
γ “Μ·
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Ή

ο.--Ο...με.-
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1. Ι Β Κ Ο ΤΕΚΠΕΡεθ ΒΕ ΕΑ
Γε εΙε νεα εοΓα Ιωοεα Ιάβα , οἱ Α ΒαΙΙο χε αιιΙα τοπ1αεΙο γα τοεΙοε Ι
Ιοε εαιπἰποε,Ροτεμε ει1ΙΙεἔαπ
οΪεΙα,Ρ€ΙΟ Ιι1εἔο Γε εΙεΓειιΙ3τἱο
εΙο Ιε ΙΙαττιὸ,7ΓεΡτεΙ1εοεΙΙὸ,ροτ
Ια εται11α,εΙιΖἱεοεΙο,εμιε είΙα εΙΙ:

ΙΙΒεαεἰα ετα ΓοΙο Ρατα ΓαΙ›ετ εΙ

αι1εΙ°°7εΙο α Ια (ῖοπε, ὸΜεικΙο,

αυτοετο εΙε Ιοε ΕΙιτἰίΙἰαι1οε,ίὶπ

εμε γα εΓΙαιια Ια Γεπτει1εὶα όα

εΙεαἰς· Ια εαι1ΓαεΙεΙΙο,εοο Ιο ουαΙ

εΙα, εμε επτα” ΓαεΙτε, οἱ ωἱ

Γε εΙοἰετατοο, γ ἔυίὶατοι1 εΙε Ια

ΠΙΠεο εΙεΙΕι1αιπἔεΙἰο , ειπαμε

ι1ουεεΙαεΙ ε1ι1εΙεε εΓΡατιτὸ.
· Ι)εΓΡιαεε Γε ΓυΡο εΙΙτιτειπτο,
αΙΒο πια ε εΙατατυειπε, Ροτοαε

ΓειεΙΓε πατυταΙ εΙεΙΙαΡου, αιαἰα

εΙ ΠαἱΠοο ΒαΓΙογε,ίἱια εΙεαἰτ εμε
αυἱα ίΙεΙο Ια τοταΙ ε:αιαΓα εΙεΓεοε
τπαΙεε, εΓετΙοἰο αΙ ΡαεΙτε Βετο:

εΙε εμιεεΙατ ΦΠ Ια τ1εττα,7 (με αβ
ΙΙ Γε Ι7:οΙιήεΓΓε ΙΙιεἔο αΙ Μ1αεο,

7 εΙΙείΓε είῖα Μεσα αΙ ΡαεΙτε Βε
τοτ.ΕΓΙο Γιιε Ιο ΡτΙτιπετο εμε εΙ

εΙεΙ ΜΙαεο , οιιε εΙ ΕΠ1ΡεταεΙοτ

ΕωΡετα‹Ιοτ οτεΙει1ὸ , ωοιιἱεΙο
εοπ Ια ἰι1Γοετοαεἰοη εΙε Βαβο

εΓΙαυα απο· εΠο]αεΙο εοιπτα Ιοε ~

7ε,7 Γεια εοπιΡαῆετοε. ,

.

€ΙπΙΓΙΙαΠοε , Ροτ αιαετΙε εΙἰε:Ι1ο
εμε αεΙοταιιατ1 Ιοε τιααΙΙιεεΙπο
τα), εΙεΓοΙ›ε-εΙεεἰαιι α Γιιε Γειῖο

4. εεε, εοτιταιῖεΙοΙε Ιο εμε αιαἰα ραΓ

ο -£ΑΡ1Τνιο ΙΙ.
Πε Ισ απο· οΜεπὁ (κατά α'εἰο-Ι

ΓαεΙοεοπ1 Ιοε~ εΙυεωαεΙοε εε ΑΠ Ταώ·ω εΙο· Γε σουψαὶἔΜ έα· ΓΕ·
τα” εὁ εΙ ετιιεἱθεαεΙο εΙεΙΜἰα · .δ Ϊ/δ,)ΙαΙσ ία: α'σωα.ε Κεϋ

- 0ο ή! εμε σου είὶε ειποΙοαιιΙα - Ε -

(βάλε απο φαω

εΙιεΙ10,εμ1ε Ιε›Ι εμε ταΙ ετιΓεἰια4 .ο
υα,εταΙε›· εΙεΙΙ)επηοηΙο , 7 11ο

Ε

Γε εΙειιἰα τοΙετατ επ ΙαΡοτι ', απο'

ο εΙεΙΕτΠΡεταεΙοτ, (Με Μαια

Γεἔω1εΙο εΓετο εΙε Ια 7τα

Ιε ΡεΓαιια εΙαττιοα εαπ :εΙο Με εΙαι· αΙ ωιΓωο Οοι1ετυαεΙοτ εΙεΙ
Μ: α
. . ἶ13Μὶαεο, αμε ΡιαίΙείΓε ταπΙΙ›ἱεια ]
5ἱιπἱετό πιιιεΙαο Ιοε Πιάτα Ρο: ιταετοοτἱα Ιοα ΡαεΙτεε,γ Ι1ετ .
είΙε 8οΙρε,· 7 Ρατα-·Γαοετ Με εο-' πωπω εΙε Ια (:οτέΙΡαίιἰα εΙεΙ δε
Ι ττιἰοατἰο,εμε αεικΙΙαι1 α Ιοε Γετ

ΓεεεΙε τα72, 7 νετ εΙ τεταεεΙΙο ξ

ΡοεΙἱα εΙατ,έ εϊτ1βἱὸ ΙΙ1εἔο εΙ επποηεε εΙεΙ(ΣαεεεΙΓτηο, γ α ειπ

ιεΙτε Βετοτντι Ιτετιπαιπο απο),
αεεΙΙΒειπε επ εΡεοε εεἔοεἰοε

Γεῆαε Ια ΠοττΙοα, Υ ΙααΓΙα Ιοε

Πιοςοε εΙε Γεωἰειο,ΡτετεΠεΙἱεο
α Ια (Ζοτεε εΙε ΥεπεΙο,εοι1 Ιππειά ~ εΙο εοιπ είὶο,εμιε Ι1ἰπἔω1ο εΙε
Πιο εΙε @Γε ααα εΙ , τη” Ι1αΙΙὸεῖ ΙΙοε Γε εΓεαραΓΓεε ο γα εΙ @ΙΙΙ-ε
κ

Μ

_

Ψ

Ι

@ΠΕΒ

Εεε π

Βαΐιωμ απο @Β“Η Φώτα-Β Α
:ΥωΕΐέ
γεύαπἰι:ΠιόποΨφτῳ1Φωο @00 ΜΜΦωωθω ξ
` .
Μαϊ; ώΒι1Πο;οθξωό$Ώ τὶβ ΜίΘΠωΕΦΗΜΗ:
ε:ἶξητ·· Ιω Ε '
τὶΜοεφατἔΜΠπράσε

ΜΒικ @ΜΜΜ Φεβ;
48.936 6·:ωπαϋεαςΜΜΒν.
έκ! Βαοτ;1313$59[Μ 991828:

αΜΜ=οπ ΜΗ: :βαΒἰς1 4
:Με ΕάσΠεραπολ ;εο:Π:έϋ ·:

-ω·-» ·"-., ·" κ”.

-ωΡαο οΕΡαδι·ό Βαἐὸἐω (Ζω
Ιοεἰοἶἀσἔ ἑΜὶας:ο,€ ἰ1ῇάἔΞἰΠαπάς

ω[πὶειτ ΜΜέωοτ , Για .Με .

Ιο Με: ΡΩΜΗ Γααὸωγἔοεηἰεπ

αν ολο ΜΜΜ; ' Πἱβ!198,· ΓοΓΡοέ

(ότ13ἔΕμΒΠοε;ἱποίς4;ο(Μφ ρω -

εἱο άιΐοἱἑΙε Ια(ἰΌπΦφοἑΜΗ (Η: ΕΞ @μα
€Είειοβό
ημε:ὸεπισ,Ϊ
(1116110
91@Με
[010ὸεμ
.οι
› @Κατα ΡΜίοΠαροΜΙιαβφτω
εὶθΙο‹ἶιω εΙ:Εωμ:τωοταμςεω 1ἰοἑαΐἰ πιἰίωο$7 α :οάοε ΜΜΜ-Ρ ὅ
. υπάίε·Ρτωάπο έοπτκτηροφ Μ -
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@ΜΒ «Πάταςαίἴω:ι βΙ$μασε Η;

τ σιτέα;φ Η::τι11ωσ05ε,ἔφ αἘἔυποὲ

@πωσ αΐιικΡξωόω ,. άοικΙφ

Δ

ἀεὶ $Βπή φάω ωωΦω-σω

επόειιιεπι ΜΜΜ, εοπἴικ

Ρέπ νωοεΒηπωφταήα τα.
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ώ , ΓΠ τταἔε ςε αὶιηρὸοφεΙ- .

ξ:είεὶόειὸ , 27 Ρειτοεἰοίῖε: ‹μιο Ιοε·

(Ιτέα ίδιόςιεισ;ο Μοπ:;ιἀοτ,Ημε
@ικά-υ νἰόεςοι;13ωτωε8: ω

(31.τΠΗαποε εοπἰεἔπἴπιεψοι··Ρο:
ἔ ΕΕϋπἀΜἑπ;Κ«πρώτηΗ αμε. Πα

.

ἙωΒΜἔκε. Η 8105 Βειότσ5 , [ο ; Γ

Ιει-Ρι·ἀ:τωίἰοι1 ΜΒοειοπτομ_χ ? ϊ

ΑφἰΜυο εφη; ΒιιιΒιε ω

εοιημὶίὶαὸοτα εΙο _ειὶωειε μπι
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Με φάω Ρτἰπιστο (Μάο
~ Πι -11ὅ
Με 2 Ιοε θοικτικιόοτάε. Λ
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οἰοίἶω απ ΠΠο,ροτου: σοι] ο!)

το Πο οικὡπὶεω Για αιἴει8,γ ίει-·
: ΜΜΜ Νοέ”,

:Η ίἰο ει

οι” 2
ή

Ι” υεΙιεΕονοιοΝ ι)ΕΕ1ΑΡΟΝ. Η;
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Ια :ΜΜΜ τωτκτει Ια γαι ο" Η
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ιιοτπειἀοκε ἀ<:Μ ἰ:ιεο,)7 (Μπα)
ἀο Πα: ‹Ιἰειε ἐκ: τΙοτἰΙἰακΙο :ι
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Η Ιοε (:ΙπΙΙΙΙαοοε.

"μπω ›· νικ) (ΚΙ ωιΠοο πιω,
οσο Ιτκτο)ΙΙ›ΙοΓοητίωἰαπο,Ια
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@Με ΡικΙΙετου ποτΠΡεῦατω
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μπω Πο ΜΜΜ Ραμ εΙε ειιπΙ:ιτ Α -
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Ιττ σοίΙίτΙυτσ; ·7.σΙ (Ι (ΙΜΟ (ΙσΙ ττιἰΞ

(Εστω τω (:ττσσΙ(Ισ ττω(Ισττι

(Ισ,τιΙθττΙΙττττο (Η ώρα Ροτ το

ῖ τση ττΙσττσ , γ· σίΙτσ(Ιτω,σιτΙιι

τΙο,γ 2ΙΩΡ€τω(€μσ τσἴοΙ(τἰ(›Φ ηπα

' σμτ:τΙ σΙΙιιττοΙκτίὶει (1ττσίτιστ:Ισβ

στὸ ωτ.ἰσΙτοε(Ι(ΙοΙοτο: .7 το(Ιο Ιο

τσττε(Ιο Ροτ (ΞΙττΙΙΙο. τ -› τ #-·τ

(Ιστττεττ @ΜΜΜ ΠτΡστΙΙΙ(;τοττ

ττο,γ (μτσ(Ιὸ εδώτα νΙἔ(ΙὸΙο Με

Δ

Ι

(Η Ετ ἐν το κ: ΌσίΜάτ(πιο ἔτι( @ποπ .( @ΜτΙ

ΒἔσἰΙΙατ;γστιττΞσ Με Ι(ΙοΙοετνττττ

-ίωττΒέ ~(Ισ ΑτττΙ(Ιτι,ηττσ στα τττυ)·
(τττωωω(τω(τ στττΙΙσε, 7 Ικ
τ:Ιτο σίΙο,ΙΙττοϊ ·ΙΙετιΙτΙΖεκΙτι ροτ σΙ

Εντ: τα/ξτττρωΡώ(Μττώ
σΡω- ΓστΙοτττ;ΙΙστω:τω (Ισ~

-Ρετ(ΙττΙ Ι θτΒ(ίτττΙττο σιτσΙ Ιτίτο?(Ισ
πισωττττετ Υ (σττἑ,:γοΙπτοιτιστπο

( : (Ιὁ ΙτιᾶΝἐι)ττο(Ιοττο,(Ισ (μπι:

σοττισςσ :ετ-@κατ (ΚΑΙ ρεστΙσίῖ

: (ΙΒΓΡ11€8£ΙΙΙΈΠΪω# ω(Μ(τών.Π Ο ίσ:τ(Ι:τ(Ισ ί(τσοτκΙσσΙτι.ΒΙτπΙστὅ

: Γσίιοτ τση Ρτἰττ(:ἱΡτιΙ(ΙσΙΙἔσγτω

στπι1(:ΙΙο Ιοε(ΒοτΙΖοε (τοστ: ΙιτΙΙττ

ῖ (Ισ ΤττωΒα:τττιτσττο [τι τττεττΙ(Ισ Ι(Ισ:(οτ(ΙοΙιτΡτ:τττ , γ (τμΙσττττΙ(Ιο ΜΙ
ζ (Ισκὸ σΙ ττιῦ(ΙσΙ-Ϊ(:ατοτ2στττῆοε -ἱ·ωττἔσττ,· 7τ:τσΒοστατό (Ισἴρττσε

Ι ωσεοτττοτττό]:τ,ώΒτέ(Ισ οΙ›ίσΙτ

:τό (Ι Εωρ(:τω(Ιοτ Ια ΙτττττκΙττΙΙἔ:ῖ

5 ωττττ(Ι(ι.(Ισίιττ. (στσΙττοτήττΙΟσττ
·ττΙΙσετε. νΙιτΙαστ1·ττωγ σΙΙτσ(:Ιττι

.ΒττΙσπτΙΡΜεσττΙΙΙΒΜΦω @Με 1

.ττττστήτωστττο , τε οἴττ(ΙΙτωρ(1τ Ισ

· .ρσΙ)τσΖει,γ·τἰΒοτἰΙσρσττττσττ-σΙ:τ Τ(ΡΜ ΜΒΜ Ιοττςοΐο τ(ΙΕΙΙΙα.τττΙ·
ζητω τἔιΙ›Ισττ σΙΙττετοί:τε Ισ ΙΙ(τΙΙἔι τ(Ι:Ιτ ΙΙΒΜΟΜΜτώτω τέστ Ι
σττττσ :ιςττσΙΙ:τεστΡΙττω-) Ρω16φως"3ὡωώωΗ".~ Β Γ'
-.....Β..
. .·”-Μ.ο·.-

.-. .

·

ν...

(μιά στα τττττγσΙΙΙιτπτ(Ιει (Ισ.Ι:τ5·ἴσ τ; =ΒσίΡωσε (Ισ Ι1σσΙΙτἔτ €.ΙττΙΙΙΙΙΙ·ί
1ῖΟΙ'38 τποΙ5Ισ·ε:, 7 (Ισ Ιοε (Ισ ία Γ::

Με, 7 Ρ2ΙΙΒ€Ι88 Με φτσρτττέ(Ισ Ιω τ '

τα. Ρστο(μιατττο τα” ρσττἱτστΙ

τζΒοιποτ ,ΜΙμάδΙΙο.ΥεσπτσΡΦ[ο,;

..-

Με; ΜΠΕΙ , δικ) ττΙσττοε (]τΙἰστττ(Ι .σρττὸτττττ· (καστ-:τε σττΦ(Ισυο,σΙότ
Ι = ΜΜΜ στ1Ιστ οδσισεΙα: @ήτο τ.7·σίΡΜτττήτό ττΙΒτττΙσε σὁΡτττ'Ισἑ
' στο 5.(σοιτΙο τι οττττΙ.Ι(ΙΙ:1 (Ισ Ισε τ τετ ΙΙεττΙα νΜΙεττ(Ισ_νστ(Ιττ(ΙστΜσΙτ
-

ιπάω (Ισ Ιοε ΑροΡ(οΙσε)ΙΙ ;ιΙ3τἰτΙσ τ 8ἰοίεΙ (Ισ;(ΞΙΙττΙΙοξ αγ ΜΜΜ ισ “ή

ωΗ.

Ι Ι ΙοεοΙοε (0η Ιω ἴσττττοττσε(ΙσΙ -τ:ΙτοξΙοσθστπΙΙστοσττ ίὶπτεττοξ
β

Ω

.·..Ο

..

)' σοκ.- τ ή.

ποεΒονο1οΝ Μο 1ΑΡοΝ.
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~7 εοοοετίοεἰοο : ο” (:οτἱίὶἱο- Α τεμὸο εοΙειε ιΠοοο5,εο Ιοε φα
Ιεε εο νο ΡοοτοΙειε Ροίἰετοο ,7
οοεεοίεοοοε ,γ ἰοίὶτογο εο εο
-

Γαε ε!ε εἰεοοεἱοο , γ εκει εοιοο

Πεοδ,όεοποετο,οοε Πωἔο Βε

οπειεὶτε εὶε τοὸοε , νἰίἱοιοο :οδο
ο:ιε Γεοοοιε,εκΙοἱεο οοΡοἀἰο Μι

οετο εὶε ιοοοἑοοεοτο Ρο‹οἔι Μ
2ετεἱεοττο όεΠοε,ΥεοΙΒΜοε εἰε

Με: οοιοοτε οἰοΒοοο , Υ Ροτ'

νοοε Ρεοοειοε Πεοοοοο εο Μέ

ο οπεόἰο Γε οιοτ:οοο :ο Πετοο οοιοοτοε, ωωο οπἱτοοε εὶε ο
οἱσ οιἔοοεε Ρτείειε ‹ὶε ἰοπΡοττἄ τἰεο·τι όε ΡτοοοΓ5ἰοο, Ρ01°128 αι
εὶο . 5ο @Γε ετειΙοἔ:οἔ εὶε κάτι-5 Ηεέ εἱε Μῖοεο,εοο ΜΜΜ εκο
εἰο,›·εοοίοεΙο μπει τοὸοε. - ε.Ξ Β τεοτοοιόει.8:ιΠοτοόο Η ΡοεοΙο
Α εΠει,γΓοε εοοπΡειοετοε Ρτο

2.νεο:48,νοοε Με ὶοῇοτἰοοοο,οέ

εοτοτό Ροκ οπο νἱειεΙοε ῇοεΖεε;

ττοεΐε ο.οὶιοἱτ:ιοειο (Η οι εοοΡάἱ

χἴοοτιοοε οεΙΟοοετοειάοτ,Ρετ
ΜΜΜ, εοοΠοτἰεΠεο (ετ φω
‹ὶ:αε ἀεὶ εεπειΙοΒο όε Ιοε @ΜΒΜ

εἰο, .γ εΠοε Βοτειοειο,οοε εοιο

ΜΒΜ ΡοοΙἰεο ίοετο όε ο εω

οοε , εεπἰοεειοὸοΙοε οοε οο Ιό

εἰεκἰ,όόόε ξε 1οπωἱω εὶε Ιοε

@ΜΜΜ ΡοίἰετοοΙειε εο νο

Ιο2ἰεοὸο . οο Ρο: είἶο εποἰοο Φ; το2Ποεεοοτεε: αεο‹ὶἰο 8οιο ου
τοοοτ Ρο: (:οτἱίὶο , γ Ρειοεεετ (: ποσο ε!ε ἔετε, γ εοττε εΠοε νο
οποττοἰο, εοοπο ἀεΠεειο:ιο,ίἱοο Βοο2ο οπο, ΔεδΡοβοὸο,εΙ φαι
(με Γετἰοο οθἱΒἰεὶοε, Ροερεειε (Η Με οοΒΙὸ,γ ὸοιο,οοε εΠοε απο
πο εὶε Ιοε (εποε, Πεοειὸοε άείοο

τοιι€ετεε ἰἔΠΟΠΗΠΒ8,7 Ροι~ “το -

όἑιε Ρο: Με @Με ο:: Μἰοεο47 81
6ο ειΡο.ττοεὶω νο:ιε εὶε οτεειε , εἱε
τοοεΙο (με οἱ Γε ΡοεὶἰεΠεο νεο
οἱ νἱοὶτ εοοπο οωοοω.κεο

31ο ετα οποεοο :ιοεὶοοὶεΠεο Μο ' Δ ἱ

Ροοόὶετοο νεοοοΠιοεοτε, (με

οοεϊεγτί-ε; γ εοΠειτ. .

:Ποιο εμε Γε οπο] εἱεὶ,οοε
:οποιοι Γοοτε ο Πι ωοοεἰοο,;
_γ-

οΙοο:Π οο εΠετοο οπο :είμεθα

Ό . νοει ὸεΠειε Ρτοεοτει·οο ΜΜΜ
Πεοειίΐεο Ροτ Με εειΠεο (εοοπο ·ειΙΒοοοε θεοτΠεε , γ Ροτ Βιετ
ο. _ εΠοε @Ζω γοοο Ρτεἔοοοεὶο ο _ςει ο Πεοεοοο “Με εὶε (ο Ρο
Πω οοἰωΠ`εο ἀεὶ εειτειΙοἔ,ο , Υ

ομοε , Με εΠει_ οΡεοτοἀει εὶε ἴοε
ετειο (ζοτἱΡοειοοε.
Ε(Ρετἔιὁο είὶειοἔι Ροτ ιοοτοἔε εοιοΡειοετοε , εο >τοεὶο ο εο
τω τοὸειε είὶειε Βοεοοε εὁΡειοε ιοἰοο ίοε εΙεοοειοεἱο , (ΜΜΜ. Με Ιοε: Γειγοοεε, 7 Ιοεἔο εμε Πι Μαΐ”, εω·οοω οε όε Μοτο,

ΡΞει·ἔ› ο Πεο:1οἔι,Ιεε τοξο τι τε

ΒΙΙοεδο (με εο @ίπ Φ: (ο Ρειεἰτε

εεοἱτ εοο Ιοε ἴοεοε,ῆ :οιἱοο οΡο

ΙοίοΙτεο·οο,τοο1ὸ ἴο Γ:ιεο,7 εαπ
ΤΠ..”

ν,

_

094.
Δ

ως?
“ή

24.9

ΜΒΜ έτειιοΒιιοοΕ Μι
-

εΙο πια:: οι: όιοΖ αιΙΙιτει, Ι30Ιι1Ιο :ιι

Ε Ν (Μεσα Ιιιιιιο εΙ ΜΜΜ .1
-:ιΡι_Ιοτο, ου: οτι Μἱ:ιοο :Ιοε

‹ΙδκΙο οικόειτο Ιοε σο Ρώσο-ει

ουσ γιιιιιι Πισω εμπεοεΙοε,ό·ο

.7 Γι: Ιιἰ2ο απο: οπο να, οοιιιο

οΙΙο.ειοοιπέτειιι εοΖο,)· (:ΩΠίἰ1=·ι

ικιιιειι ροτ είς:τιτο (ο ίὲ, ροτοιιο
11ο Ρ:ιτοεισΙΙΙ: [ο :ιιιίξιιτειιιειιι δε

Ιο (αμα (Η Με φ:: ιιο εΓραπ‹

Ιει οαιΙΙοιι , :ο ου: Ια ειιιἰωι εΙο

Μο ιικιιοε Δι: (ο επική: πω,

ΜΜΜ ι γ (μιειικΙο ΙιιιιιἱοΙΤο

Δ
' Ιοε
Ι χ : Ιοτιιοτ.
Οιτο (Πα Με 6οιιιιἰίἱι:τοιι

ίοτπιέιιτοε , ΙιοΙιις:τἱιιιι Ιι.ιοΒοεπ

Δώσε. ετιΙπε ΙΏ2ΓΙΟ8 , γ εοτιἱ‹:11- Α

ΡτοταθειιΙειιοττοε ( εκιιιὶἔ ι€οἔἱο
.Ιιιί‹:Ζι:ε·ἴοΙαιιη πι:18€Πα:τκΙΙΦω ζ Ια νο; Πισω ‹Ιο Ιει (ΜΜΜ) όεΧει

(Ιο @Με :τα ετ:ιςα μια ‹Ιο2ἱι·;
ουσ :ιιιἰειιι ΙιΙαιιεΙοειάο ι ‹Ιἰικ ·σ

Ϊ
ο.Β'-

ι·οιι ειΙ Ριιιιτο Ιοε ιιοἔο€ὶο8,)Ι νἰ '
:Μαΐ :ιΙιειπτ Ιει ιιιΙΙΙιι:ι [ποτάκι

ΙΏΙΙΙ(:ΙΠΙΒΜΜιε Γοιιιο8,γ ιιο Ιιο

- οἱοιιι ΑΙΒιιιιοειιιειιιαΙιοε Πιο

ιιιο3 Δε γι οι: αοιιΙ,Βιιο νει)πε με
ορειειιιιΙο,οιιο ιιοοιιοτειιιοε τω
ικά ιιιιοΙΙτιι (ειστε ίὲ , Ϊ Πιιο ‹Ιο

πιο ριιιοΙτιιειιτο :ιςοτειόοε εΙο
Ιοε ιιεκΙΙ°οε,7 εικοιτειεΙοε Πο εΙειτ
Ιοε εΙο εοτικέ οτι Ιειτἔο τιοιιιΡο,

ι‹ειεΙΙιοε ιιοιιΙΙιειΡω τιιοτΙτ . Νο

ΡοτοιιοεοιιΙὸ Ι:ειττι:ι,οιιο :ι οττο

Ιιιιιιο οπο καποιο, ίἱιιο Μπι ο εΙΙο 3 τιιΙΙιοτοΓο :πιω (Ισ ΜΜΜ
Μου:: εΙΙειεΡεὸιειιιιΙΙαιειτοιιΙειε

Πάει άοί)ΙιτιΙΙΙειιιοε, αι ναι με

ρω Με ιιιιΒιι:ιε εειΙΙΙ:ε εοΙΒ:ιεΙ:ιε

ς:ι ι ςΙ‹:Ιἔιε‹: Δα Η ίοταιΙεπιιεΙΙΒιι
ιιοειεΡ;ιιιἰαδι απτο Ρώτα Ισ

οι: Ιοε Εισ.Ιοε, οοιιιο ευὶειιι ναι-ι

. εΙο ,γ ρτσ:ἔοιιειτιὁο οΙΙοεΩΙιτἱί-·

τοτιἰἔι,γειιικε (Με ΙΙοτεἴοιἄ:ιΙει

·τΙ:ιο:ιεΙοιι, ιιο εμιἰοτοιι όσοι· (ο

‹Ι.ει, οΡειιιιἰοτοιι πιειε εΙο τιτ2ἱωι

Η:,.·)ΜΙΙειε τοριτΙοικΙο οοιιιοε

τω ειΒιιιιτόειιι(Ιο οτι Ιει όἱι:Ιιει Με

εΙιοτοε , ΟΙιι·ΙΙΙΙειιιειε Γοτιιοε,ιιο
οιιοτειιιοε . @πιτ ιιιι:ΙΙτει ίὲ.
(Σοιι €:ΙΙοΙειε ‹ΙοροίΙαιτοιι οτι αι.

ςα ,. γ ΙΙιι εΙιι€Ιει ἴιιοτειιι ιιιικΙιοε

εΙο νο τοἴειτΙοε
ΕΙιτΙΙΙΙειιιο,ΥΙοε
ΙιοΙιιὶο
Π ία
τοιι·Γιιε
, γ ΑΒτιιιε
Ποἱ.

Πε:ίΙοε Ρυθετοιι οτι Ιῖιαιε εΙο

αι:ιε,Π τω ΜΜΜ, 7 :ιιιιιἔοε

ΡοτΈιιοτςει ιιοΙοεεΙοτιιιιι€τειιι. ι .
οικιιτε,7
οεΙιο ο 7 (Ισ Ια ιιιΙΙΙιιει
ιιιειιια:ι Πισω ΙΙ:ιιειὸοε οι Ρει- Ι

-:

οιιιιιτνιο

Ι”.

Ιοε Ροτ Με αιΙΙοε,ΙιειΙΙ:ι ντι:ιε μιά: ·
τα ἔτειιιὸεεάοΙ Πο , εΙοιπΙο Ιω

¦ Σοκ αωηπΜΜείω άάαπω Οπα· ‹Ιοικιτοιι επειεΙοε ει Ια νετἔιιἑςειι
ΜΜΟ: επ (ΜΜΜ,

Ι

:Ι διευθ].

γ σαι @απο σε: 8ιι:ιτ‹Ι:ι : Ιοε οι:

τοπ ι:εΙιιιΙοιι εΙο :ιΙΙΙ ει ΡειΙΟ5 , ι ι
£”.ΙΙι;3

*ή

τ ή. ΡΕιιεΕονο1οβιι:1έιιιιΡοΝ.
ο #9 ι
ή

εΠοε τιιιιγ εάεἔτεε 7ιιειιι άἱΖὶειι Α Η άεἴιιιιάεικιιύ ιι ειτειιοιι :ι "κι
άο, Πιτἱίὶἰειιιοε (οικω. εοιιιο « › εοΠιιιει,7 εδ @άμα [μμε ειπε

Ιοε εμε εμεά:ιιιι ειι Ιοε ἴειεοε επ

άιάω (άεεμε ιι·(2.Π ειι ΜΒΜ άε

Ιει Ρωσικό Ειιιιεεάοε ειΙΒιιιιοε

Πιο)Ι ιιοΒΙεε ετιιιειΠειοε ίε ιιιεΖ

ΜεΙιεε)Ιε μιιιιι Μάι-Βάια: (με
ιιμιιιάοάε Ιειιοεὶει ειιιιιε, γ εκει '

ἀπό εοιι Κι δετιτε Ριεοεμι,ρ:ι

ιιἔιάο νιιοε άε έρθει με Μάιος,

τάοιιε ιιο ΙοεάεἴεεΙιειίΐειι0Ι :ι

ίὶ1εεάἱειιι οποια εοιι οτιάε, μοι

'Νιάτα άεΠοε Ρειάεειείτειι: οι

εΓρειειο άοε (Με ειιτειοε, Η:
ἴιιειοιι Γικείειιιειιιιετιιε μειώσ
άο,ωροεο :ι ροεο; άε τιμάει @146

Ράτιἱειάει ντι ίοἱυτἰιιο άεΙ ίείιοτ
άεΠὶεμιο,άεΕΙιι:ι,Πειιτιεάο1ιιἔι;

μυ· ιιιιιἔει Μ:ιάεάειιιι, πάμε:
πω τιοΒΙε :Ια αμε! εοιι είὶειτ επ

ροιιτιιιιιιιιιάοΓε ει τοπιιΕ:ιοιιο

Μπάσο ειι ειι:οιι τιτοΙο άε
νήμα” άε μπω, γ άεΓΡιιεε άσε . ΜΜΜ άι: Οιιιρτο,εοιιιο άεί1
.

ο

δ

-

Πάει νιιιιάο εοτι (ιι ιικιιιάο επ

-Γε:ιιι:ιιιιιειειιο Η Ριιάἱειιάο “ιι

ε! άείὶὶειτο εδο γ ιιιεάιο ι Πο _ εε: , Ιείοι::ιτοιι ,Ύ εοιι Με αιτ

Με ιιτιεάῖο εμετιισά:ιε Ιε άείὶε
νιιιιετοιιει (ει ιμείἱοεειι Ιοε·ἴει Ποιοι εοιι οττοε [σε Ρειιὶειιτε8
εοε,εοιιιοΕι οιι:ι @Με εοιιιίἱ, ο (ΙιτιίΠιιιιοειίιιιύειιάο ειι Η νἰ
γ ειιείετο Ιο Ειιετὁ , Πο οιιεΙοε άει μια άε Με» Πατάω 5 εμε 1ο;Ι
ιμετιειιάο ρειάετεΠει οεειίἰοιι,

(;οιιετιιειάοτεεΙοεεοιιοειείΤειι.
Ι.ειιιιιΠιιει ιιοειιε,Ρἰάἰειοιι εΙΒιι
ιιοε (ἔειιιἰΙεε _ ά θοιιειιι:ιάοι,_

ιετιςο τιιιιο ετι Μι πιάστε..
Ειι ά δικη Μισο νο Μάο
οι” εείοιςπάο ειι εΙ:ιτιιοι άε ·

ιείὶίὶιειοιι, φαμε ιιο Μωαβ

Πω, 7 εοιιί·ἶεΠο (με Με εοτι
Ειιιιάεάο οιιε άει @ή εί`ειἰιιοι_

:ιΙἔιιιιει (ο[Ρεειμ άε (με ειιιι:ιιι

ιι άἱΧοει με μιάτεε ειι είιά οαι=

πιοίὶιαάο Η:ιοιιε2:ι.ΑΠιιι άειιιιιι

άο Ποτε ξ<ἔειιτε οτάἰτιάτἰει, Ρυ

ίιοιιάε τιιειιτἰτἰο5:Ρειάι·εε Πάω,
ρειάτεε ιιιιοε, 7ο τ8ιιιἰσἰειι εμἱε ι

Πετοιι ειι άιιιετίειε εετεεΙεε ει

ιο (ετ ΜΜΜ , Ροι (πιο ἰμευιάο

νεγιιτε χ φωτο άε Ιοε ΜΕΝ

ἴιιετεάεε Πειιειάιτιε :ιΙΜεττιιιοι

]ιοιπ:ιάοε. _

ΒεἴΡοιιάιοιε ει Ρ:ιάτε , Ριιεε: Η

Ιοε άἰεΓἴε ειιθειάο, ιιτιει$εΠοε Ιο γ

ΕΠ νη ριιεΒιο απο άε 022€

Πειιτεε ντιει εειιτεΠει άε ίιιε8οι

εει,τιιιιο Κι Η; νο ειιττάοτάιιι:ιτιο

νοΙειοαειιιιιιιιιετιτε ρειεο Ροτ

εοιιιο Πιθὶτάε Ιοε τοιιιιειιτοεΡ
Είἔειιιει.ει αιίο νη Μετα) Μάκη
άο ετι νει Επειίειο, ειπειτιεάο εΙ

ΗΜ, ροιάυειιο .οιιἰίοιιεἔειά:ι,

τιἱι:ιο :ι ει ραπ. ιοιιισάο ; 7· οτα

ΠιιιιιιρΙιο, Ρουφ τιι:ιιιεεϋοξΙ'
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Πωσ ΤΕΚΕΕΒΟ σε Με

εατ α Γυ ΡαεΙτε εμε Ισ ΡσεΙἱα Για- Α
Γτἰτ, αειιεΙἱετοτι Ισε Ραὸτεε , αίὶεέ
τοπ εΙεΙ νἰετκΙσ Γε τεΓσΙειεΙσπ,γ
‹ΙεωσἐετσπΙε:τεσεωὸ (Ιε τεΡἔ
τε εΙ τ1ἰίἰο επ Ιαἔτἰττιαε , γ ιασΙε
-

1.ιιε8σ εμε εΙ ΡαεΙτε Ισ ΓυΡσ
Ιε ατὸ,γ αςστὸ ει·υεΙοαειπε,Ρστ
(ΪὸεΧαΓΓεΙαΓἑ,εὁτἱΠυαυαΙσεαςσ

εεε)Ϊ εΙεαἰαΙε:εΙεκαΙα Γε,εΙεΧα Ια
Πηγα αυὶα αΙε.2,υπα ΓεῖΒτε,τιπαε πιο

ΡοεΙἱετστι Ισε ΡαεΙτεε αεαΙΙα:,ΙιαΓ
:τι εμε Ιε Ρτσιοετἰετσο , οσε Η

ΙΙσταιια , αστεε Γε 8σ2αιια εΙ ΠΙ

εΙΙοε ΙωσἰείΓετι εΙε Με: Ρο:

τουσ σε τειπΙιτΓε, εμε αεαΙ:α

:ΐο εε Ισε αεστεε,γ τα" Γιιετα ερ

Τ - (ΞΙπἰΓΙσ,Ιε ΙΙειιατὶατι εσιι @ο
εΙο εΙ τστωειπο,Γε Γιιε α Ραπ:

ῖ Ι 5εα Ι)Ιοε ΒΙστἱΗεαεΙο,συε εε ταΙ

εΙἱΙὶ8επεἱα Ρατα Γε: Ρο άτο- εο Ια `

- Ιαεωἰσειπεἱα σε Γε Γε)7 Βταεἱα,

ΙΙΡτα, γ πο εείἴὸ Ι1αίὶα‹ῇ Γε νἰσ εΓ

(με Ισε ιπἰιὶσε εΙετταιτιατιΙαἔτἱ·

ετἰτο επι εΙΙα: νἰειπΙο είΙσ εΙ Ρα
οτε, εσπ1σ Η εΙεΧατα εΙε Γε: Γε Ιαἱ

π1αε, Ρστειιιε πο εΙεττατιααΠΓασ

εμε Ρστ εΙΙα: σττσε αυτα ( εσωσ
ξ εΙὶτειπσε ) εμε σο ΙΙστει1, ασ -

3ο εΙ (με · Ισ εσπ›ἔεαιια α Γετ εΙε

ε εεε Γε αΙεἔτειι ,εμαικΙσ Ρα εΙΙα

σε Γει εαΓα. 5αΙἰσΓε σσεσΓσ εΙ οἱ

1)ἱσε , εΙεεΙαετεόοΙε , γ εεΙασΙε

πῖσ,γ ΓεείΓε α Ια ἀεΙσε ΡαεΙτεε σε
Ια νιεττεο.
·
Ι Σ Πειιανεωαόετατοεπτε Με ο Ια (ΣστιαΡαἱίὶα εΙε ΙΕεν 5,Ρο- Α Ι
. Π ΗεΙεσταςοι1,γεσπΓιιεΙαεΙεαΓσ, εσ ατπεεεμιε ΓεεΙΤεπ εΙείΙεπα
γ ναΙστ σε οπο ιουεΙιαεΙιο εΙεΙ άσε : εΗΔετκΙσ,εΙυε πιο ΓοΙσ Γε
ΙισΙΒασα εΙε εΙεΧατ Ια εαΓα εΙεΙ Ρα
ϊ Μὶαεο: ετα ΓσΙ›τἰιπο σενα Βοσ
' αν αιιἱα‹Ιε Ι1ετεεΙατΓιι τἔΡΙσ,7 :Παμε Ιε αυἰα εοἔεεΙταἀσ,ωαε
εμε αυἱα σε εΙεκατ Ια πούτσα Ρα
τ έ εστι είὶαε άσε εαόετιαε εΙε Ρατεο
ο . _τεΓεσ,γ Βετεοεἰα,ΡατεεἱασυεΙε ττἰα, Ϊ ΓαΙιτΓε εΙεΙ ΙαΡσσ , γ γιΓε
- 5 τεσἰα εΙ εΙεττιοσἰο Γεἔιιτσ επ Ια

εαπ Ιοε Ρα‹Ιτεε αΙ ἀείὶἱεπσ,Ι1αΓ

- ἰὸσΙαττἱα . Ηετε‹Ιαυα τειωοἱετι

τα :σούτ Ρστ Βἱσε,εοωο εΙείΓεα

3 Ια εαΓα εΙε Γε ΡαεΙτε , εστ1ΙοεμαΙ Ι) σα.
εΙ Πετοσεἰσ αΠεἔυταιια τπιαε Γιι
Ι)οε εοΓαε ΡσεΙετοοε τεΓετἰτ
Ρτἰίἱσο.Ρετσ αεΙειεΙ οσε τσιπΡε αΙ 6ο σε είὶε εαΡἱτιιΙσ,εΙΙΒοαε σε
Ιαε εαεΙετ1α5, Υ Ροσε εε ΙισετταεΙ ΙαΙ)ετ. Ι-α ΡτΙτοετα, εΙ εται1]ιιγ
Γιιε εΓεσεἱΙΙοε,εΙεεΙ1ἰΖσ είὶσεΙα4

2ὶοόε Ι)ἰσ ε, συεῖωσ Γοστε εΙ

2σε,γ φιεΙπὸΙαε αταεΙυταε: Ροτ

(ῖαΡἱταο , γ· αγο εΙεΙ ΡήσεἱΡε σε

εΙυε Γεω Γετιιἰ‹Ιο (με είὶε Μτῖο,

Υ€Π(ΙΟ,(ΙΠ€ εσο Μετα Ρ)ετιτε νε

Π10υΙεΙο Ροτ ΓΗ εϋιιἰπα ἰοΓΡὶτα

οἰα α ‹Ιείὶωγτ Με ΙΒΙεΠαε , γ Γυε

κεἱὁ,ιαεεὶσιεΓΓε εΙΙδεσ ΒαυτὶΠοσ.

(με ει1ττε Ισε εΙεΓΡαεΙισε εΙε Ια
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ΕιτπΡστωοτ Ισ όευε ρω εΙαΙωΙ ΒαμνοτςΜΜαο,οΒοτα Γεραιππω
ο. Η: Και! εοτοηει , Υ ΜΜΜ.

10 ηικ:Γε Μπα ό: Με €Ητὶίῖ:1:ι- '

(μια ίιιοίἴε ὸείὶεττεκἰο,γ Ις:Ρωσίῖ
α εμἰτειόε Η Εοττειιες:1 (μια τὸ
Πἱει ή! εοπθἴωὸοε [σε εθειάοε
(εΙικ Πο οται1 Ρα]ικῆοε) 7 Γοιο

Πω 6 (με άα:Χεωποε ρΜωω
Μι:κ:οϋ ΟΖπ:η Ἑωιἰιτιἰ; .

€ΑΠΤνιο να ~

Ι.: Μή:: πωπω ά: Ια Μα φα
ειιιετ Μο (Μήτσο (ιι-χο $ τω

εππιΒιιοό·γ €οιτ1ρυτἔιὸο Με: ὸἰειε
(ο ειιοτἱἔιιὸ ή οι οι ΜΜΟ (Μ
:τι (με «Η ιτπειικἱὸ άεεΜπτ Η
Ι8Ι:Πει εὶο Μὶεκοθι6 πωττὸὸ το·

Με: ‹:ΙΕτῇρ€τεὸοτίὶι Ε0τωΙοςεμ
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Μαη :Π Με Ραπ: , ω οττει Ιοε;

Ο: Μ: βπωἄω θα: @ΜΜΜ
ά: Μ Οπα ΜΜΜ θα”. _ _
7 @β σἰαθ'ὶππω Η. -

ΤΙἶοε (ὲοα:τκἱει8, 0 Με τοϋ
·, πω ἀἰξ‹:τΕπεκτώιὸ Η ΕΠΕ
ΡΟΜόο; (Χ Ω!. @οτα @Μα Μέ
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Μωβ γ οἱ ΔΗΜ σε·ῶωὶΠειςιώ

@τα £Ιικτ ςΠέφτκΡε :Η Ια£1ικἶ :

τηιιΙτἰΡΠαι πωὡο 6ίεήει ‹:5.-εΙο

να) α)ΠαὲΨ Μ.Φω€4φοΜ

- φα Ρα ΜΒ· (με Ιοε φύσει”

και-οφ Ια ςορΙ%ὸρ νηας;μηψ

ΜΗ ὰ: τουΙτἰΡΠεειτ π1ικἱ1ο6τ1
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Ι.ΙΒΙὶΟ ΤΕΒ(ΣΕΒΟ ΠΕ ΕΑ
2Μ
Ι Α ος:Ι1ο εΙοίΙειΙ.οοε απο απο Α Ιοοτειτοοίο ω: Μἰει‹:ο,ΟΖαοει, Υ .
-

τοι1 ο :Μο αιτωΙώ ού οποἔετ,

γ πω Ι1ῇω,ρἰεΙο ει ν.Ιὶ.ιοιιεΙ1ο
[ο :ιωοτεΙο εΙε σύ επι Πιο ἴειοτω
ίο‹:τἰΙἶοΙω , Υ Πω οΙαπκο ο:

ΡιικιοΙ,Γετοιπο 7 πω (κωω
‹Ιω,εοι1 σοι16ίὶ:οειοπ › οτ: το‹Ιω

Ιω Ι›ἰοοω γ Ι1ειΖΙἔιΙ8:2 Ιω απο

τος:ἰοοω, (μια νιωθω Κουσκο

(ΙΙ: ΑΙστἰΙ οικω ο: Πιο ώστε”,
οιπτοἔο‹Ιω ει (Ιω θοΡἰτοπω,
ου: νὶοο‹Ιο απο] οπικΙτω,7 εΙ
Βι1Πω ςΙ::ΙΙω ιτοΙ)Ι‹:8,›Ϊ ε:οπος:ι

‹:ιει Πω εοΙοιϊο;γ ειοοουο με;;

εΙω ροτ ωίοτςπΙω , γοΙ εειτοἱ

@Με , γ ιοΙἴοτοΙ›Ιω , Ρτοαιω

Πο Ι:1τ8ο, τοτοἰοτοο οποειτΒοτΓο

τΠω ακΙει ὸ18 οοτιωΙἔατ οΓρἰτἰ

‹ΙοΙΙω,γ ειἴεἱ τοἔεποο ΙΙΙ Φουα

τοοΙοπἔτο εκοτεΙἔι‹Ιοοω ΜΙ Καπ

το ίζκτἰθεο εΙε ΜΜΜ-:1,7 καιω

ηεκΙοτ Ιω ωοικΙοΠΙ: οεΙυπ Ρτἰ
Βοοω , ο Ροικι· 2Ι8οοει (εδώ

εΙ‹Ιωει Ιω ΒτειικΙω Ιπ:ΠοΗεΙω

εοο €ικΒο οο Η Μ:το,Ρεπο (με

ο: Ι)ἰω,οο τσοκοπω Πιίτἰτ σε

ΠΙ1υγείΙὲο, Πιοίἴοπ οοΠοεἱεΙω,

Ιοει]ω , οἱ εΙΙ1τοειτοω Ια νὶεΙει επ
Μάη είὶειε Ιΐοετςωή ΓἔτἱΙοο3,

7 ρκίω. ΜΜΕ εΙ Οου‹:τωεΙοι·,

Πω Ραἴοικ:τοοεἰο. Νο Πω οΙ

ιωΙοηπω εΙε: Με Βιιοσω εοοΙΙ€Ιο

›· (Μο , Ι›Ιοι1 ρεπεω (με πιο Ιω

Με τοοοοοω οπω Ροτ ΜεταπΙ (: ε:οοοα:)·8,οΙ άψογο οΙ εοοι:οο
τΙ(:Ι5οἴιοτ,γ ἴτιιτο‹ΙοΙωἰεΙοεΙοεΙο το οικ ΙΙοοεο, χο ΙιοΙἔοτει που·
@ο Βουςτδασ επ οοΓείιειτοω,7 οΙτο ΚΙο τοοε:τΙω, ρω Ια εοπιρειί1
Ρα ὲοὲΙο ΙαΙι1Μω ἔτειεἱειοοΙ (Ισ
‹Ιὲ:2ἰΙ ο ΙωτὁΡοἰκ:τωτοὸω ερ

τοπ Μη Βιεττοε «το Ια Γἑ·,ἀοΙο
εμιειΙ Πω ειΙ‹:8τοιπω ιΜιε:Ιιο3 οἱ·

3 -οω οΙοἰὸειιὶπω ‹Ι‹:ΙΙω,‹Ιο‹Ιἰο,οἰ
' (Ια Ποσο: ,α:Ιιοοω κοιταω Βο
οτ:τοοεἱεω το‹Ιωίο ΒοικΙΙοἱοο,
.:›. ο.3_ .- . -

·-.·- ~

ΠΟΠ ουσ Ιω τ€!Π80 , 7ο ωοχἴο4
Βοτω,οικ φύση νο‹Ιο Ια οπως:
το δ! ζεΙΙω ν5,ι1ο σε 8ο:: (ΪΙ1ι1γο,
6205 ω ω @ Ιω οοοοπ:σ Με.
ΤωΧετοο Γε:τἔτ21 γ πω ααα
ΙΙω οτι ουσ Πιάτα οΙ επιβατ

Ι) Μάσα)! φτου: αετου. ροτίο

Ύ τοεἔυοἐ Μο ΜΜΜ Πω νδ

Ποεοωειο ‹:ἴοοιπΙἱιΙο ει νο τιἰήο

δει εΙε Ιο(Σοτε:: :ιΙΒιιοει (οικἔ:εἱα,

Ροτἰειπο ίὶη·ο , Ιοοτειοει νο σε.

6ο οικΙΙτο ἴειιιοτ , γ μαι ειιι114

υειΙΙο, τοροτοτοο Ιοε Β.Ι.ΗΠἄώ έ 7 Ι

·ρΙἰοπἱοτπο ξΙο οικίὶτω εΙοίἴοω.

νἰε:τκΙοΙο νη ιοοικτοΙ)ο , οι1ο:
:πω )κεΙο ο (ΙοΓραΙἰτἴο ςΙοΙΙω,
. .Τ
_·
- Δ .
. _.
(Μο.
ΙΧο α:8ηοροπο,οοεοω

ο ; Ιοε ίἔιποτκἰετ Ει1ο εΙε εΙ·οΙΙΙο
πο” Ιω Ητιω οι: Ι::ροπ , ο ν

ιΜ Ποσο Πωσ' Μο] Ρο‹:ο ΜΙΧ
ακΙο,ετι ίςς:ιπο είε Ια Τειττειτι:1.
Δ
› β

ἔοπο Μωβ” αρα” γο,γ επ
ςΙΙΖίοςΙο οΙΙο,ΓοΙτὸ οτι €2Ι€2ΠΙΙΙΙΙο, 1:
β
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Ι 1
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Δ 5 @Με

ωὸω άμα Π1Μ:ἰΝΜΟ,οἰΜ _

·νἰίὶἰατοπ Ισ ω”. ;ἰαὶωἔω φις

τἰεττοἔσοτι4ο Η ίωὲΠῖ: Γει`ωσ,©Τ ~

·Ριμὶὶετοη:ΥΜπ τοὸο5‹τι1 ΜΜΜ; Δ 6012,?Βοπωάε~Πιγὶὸε.Μπἔο ἔ
μ αιτία ΜΜΜ Μιά (:οηεοπτοε; _ (Ισ ΠΜ ‹:ΙΈΗ:γ ΓειΙοιπόπωττ© έ Έ
,

Υὶι1ίὶτοἴοἔεοωο Η Πισω τι νέα _ Υ ΙοετΙο Πι καιωειιαι €62ΡτεΠέ:ϊ Ϊ
- φ άσεαΜε,σΗ:_Μέ καὶ”. η Η νήσωὲιε ΡεττἱωΙππϋΜΒτωσ
τση Ιω Ιειροικε τοΡ3εΪεπέπ·ὸό
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όατΙ αεςτατΙατ :ι Ιοε σΙοε εΙἰτιἱοσε,
σιτε εΙεΙ3αΧ0 εΙεαημεΙΙα Γατπέτε,

τττεΙστ.Ισε ΡΟΗ; εἶτα (ΙΟΜαεαο,)τ
·_.ΕιιΓοτνεΙΕιοΡεταεΙοτ Πο ΡαετΙε

'

7, Ι1εττεΙαε ειἰασ Ια ὶιατειτεἱσττ ες? .11ααΔεῇΠἰσε,εεΙ1ατΙσεΙτα @στα δ
εμ1εΙσ Ιτα2ὶασ. Ι
.: Γιαε ττετταε,Ραεε εΙ ττΙΙΙΙΒΟΠΙοε
Ι.σεςΙ1τὶΠἰαοσε εὸἰθεαεΙσε Β τε Ισ Ρεττωω,Υ εΙεΓΡι1εε Γε εεε
.Δείτε ναΙστ,~ 7· ΓΙοεΖα εΙε κάτσω, _ ειττατα ΙατοΙυεταεΙ (Μπα, γ Η
εσττΙασετ1α τταεαΙαε Γαεατσττ‹Ιε

ει πώ Με ‹Ιεί'τεττατεσ , ετα ςμιαΙ

αΙΙΙ,Ϊ εΙεΡσίῖτατσττ ετα εὶεττα εα- _ :μέσα Ραττε ΙταΙΙατὲ α Πἱοε ; Η
Γα αεΙσττεΙε Ρε τΓε ττετατό Με εΙ 311:: απαιτει; Ρστ Γε ΓαταταΡὲ,Ιτα
εΙἰεΙτο τ11εεεΙε ·Ματεσ.Ι.σέἱ τΙε- . `ΙΙατΙσΙτε Ρατα @Με ΡετεΙε τ

Με)Ι ΓιιετὶαατἰτΙοεΙτἱαἰετστι Ισε

_Ιε: Υ ΡἱτΙοσε, Ρώσο τισ Γε στο
ΙταΒΙεττΙαε εττείτα τττατετἰα, τε

. Με”, Πο Γασεττισε, τοαε Ρεο
Γατττοε οσε επ κάντε)χ σττσε ?Γε-,0 απατά: εΙ ττεΒοείο,σωε απατά:
τα Πἰσε ΒΙστἰΗεαεΙσ.

;Τ Ι

_στοε εΙείΗεττεβεττἔε]ατατεε τεΓ

Εηττε
εΙείΙετταεΙσεεΙε
Η Ι ' ΙΙοττταεΙσε,Χρστ
τιεΠαε εΙἱετσιπ οττσε
ΓοΙεΙαεΙοε
Με,
ήτεΙοε
νεο
ΡεεΙτσ , ΓοΙεΙαιΙσ
εΙΙ:ιε Γτιετσ
ἀε

Βτασε,7 ατιεἰαττσ,γεΙε αστεια Πα

ΠετταεΙοε εστι Γοε ΓατοἰΙἰαε; το·

: ΖἱατωτεΙτσεαΓο εΙΙτεττττατασεΙεΙ

ΔΤΓΙΓεατκΙοΙεεΙσεωεοεε,)Ι τετιταε.

ΕτηΡεταεΙστήΡστ οοΙεΡετεΙετ, Ρ

(ζωα ντ1εἰιιεΙαὁασσ,ΙΙαοααεΙσ
Α '

τΙεΓΡτιεεεΙε αυετ ΡτοευταεΙσ Ροτ _-Ματεοε,ΙαὁΙ›τε ΙτστττατΙο, Υ Ρ)τα
μασάμε γἰαε εΙεΧαΓΓε Ια Ρε:ένΙτξ-

_ εΙε ατοἰἔσεΙε Με (ἔσιαεττταὸσ- '

φαω-:Εεεε
Ιε ετττΙαὶὸ
α σε2ττ,Γιτ Π τεε, Ιετ σεαΙΒτιττοε ΡτἰεαεΙσε εΙεΙ
ΡἱείΓε
.ετα σττΙε‹ΙεΙ
ΕτττΡεταεΙστ,
. Ετ11ΡεταόστεΓεΕΙΖτετό εΧτταστ ~

~εΙἰττατιαε
εΙΙΙΙΒεταεξαε,7 τω α‹ΙεΓ
αττἰδ Π
στο εμεεΙαίΓεντιΩΙατὶίὶἰαττο ετα .εΙσ
τεστεόἰο,Ιε_εσὁεσατὁ
ΙαΡοτ1,ῆΙσε ΒαεΙτεε ΓιιεΠεττάε

Γὶεττα‹Ισε,γ ΙαεΙΒΙείΙαεεΙεβταχ

τἰεττσ α Νἔιἔαεαεμτἱ, εὁ Γάτου

Βετ,)7 ετωιω,7εωθτωε @Η
ττὶα.ΡεεΙτσ τεΓΡόεΙΙστ Υσ Ροπή: ·αυἰΓοεεΙΙΧσ;Υσ Ισ αεεΡτσ,τοαεσ
ΙτὶΖε ΟΙαττΓΗαττο,ΡστεΡτεαχΕατΙείὶὶεττσεεεΓΙε,Ρτιεε
επεσα
ε
.
ο
ο
·
ν
., - Ι
·
.. (
‹Ιτεε,σςΙ1ττίὶιαττοε ετ1ΙαΡσ,Ιιτ1Ρ Ν ,Ιαταττ τι εΙοττεΙεερτασ Ιοε ΡαεΙτεε
όαε,έἱ σήτα-Πε Ιαἰετι Ισ

εὁμε
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:1:13 Η στι _ 'Ε ο @το @Μο μ Α
οκ οοίέοδτοο Μ. ί€1];18€ἱ6. Ά ΙοέθοοετΜΜοτο%ΒοΙοἱοΜο
_)ΆΡεοαέ οιοέμφωοοΝΞδα

άοίὶὶοττο οποοἴαι.ὸοἴο Μοτο

ςοοοί(ή (Μαι @ΜΜΜ οοΖίδ

6ο;τίειο6ἔειοἀο επ οίὶοε 7όειο;)·

· ξει.εΙοΒοοε Πιάτο ΜΒ, ‹]οἔκἱὅνἰ

ΜΜΜ εοιπο·ίο)ΤεκιτωΜα

ύ

Πο ιοειΠόειτο ὸοι Μἱεισο,ἔ| Με:Δ

τ

.

`)ο.-Ε. .Δ.Δ

8ο Μετἰοει Πι πιοἔετ εοο Μο

Βοοε.ΠοΧοωοειοεοοοΓοιεόοο,: Ξ
7· @τοσα επ οι Βοιῖοτ, τοΗτιοο

ΜΡ ροοιιοἴιει ους τεοἰει οι)!

το
εἱοΜειτἰοει
υοτοειἀοκεῦ
ίοεαιτοἰοοε,
Ισνειιτιοε
(μιαγ εοἰε
‹:οο
ει ποιπΡειΙοε
Ρ:ιίΤαὰο
(ἰσ-5Δ ϊ

οιοΠοτ1 ο Ει1Χἱιτή,ίῖο ΜΜΜ

· (ο Η (καίει: 7 εοιοο στα ί"οσ:τςξι ο›αταπειτΙο , τοοο ει ΜΜΜ

·6:π :Η ἔτἔκὶο αιοειΠοτο ὸο ΠΜ
Πο εἱοο Ιοίὶο Πι ουίιαὸο,ει οιιἰδ
τἔιοποἰωτιτειαιο (ο ὸείὶοπετ (Η
Γοε είὶειάοε.

8τειο αοΒοίὶἱει, γ ΓοοτἰτοἰὸΜο;

νἱωπΙο ουσ ]οοτειτοἔτοἀοκειω
Πι όσίὶἰεττο, 7 [ο ειοΓοοτειοει (Ισ
[ο ιπειτ1ὸο, Υ σοο ἔτειοὸο ξάδ
. Μεἱοο εοττὸ (σε αιικΠοε;!
¦οε εἱο Πι ΜΡ, γ (ὶοἴΡωἰοἡἀο ›ο

Β 36οΑΡΙΤϋιο
α Ίβο!

ΙΧ.

άφ'Ισπο :Ισ όσο [Μο
.ί ) Τωαμυω

Με εἰοε εοπ οπι€:Βοε Ιαἔτ1πκιο
@ο ίο Ρωτώ γ ιοᾶἑιτἶὸο Βοιἱ1ἰο-ἶξ ° :

Ξ

Ζωη ο Ρο-Χἰοπἱ. [ο (με μετέω

Α ζει μπα: (Η οοτἑο,ε:ἰοεο,ο:

(ΜΟΗ Ιοε (Βοοοιοειάοκεϊομ

"α ἴογεῇοτοειἀωοο Μὶεωο @ο

:Πο ωχ” ο Μ:ιτ‹:ο8,οΜέπἱ

'Με Βοχοοε ὰ: (Χιοέμμ ΝαούΙ

οἔι,οικὡιηὸο ποάτωάοενοοάο ;ΕτοΙ1ο , όο Ιοε οοοἴ€5 σε ί-οιῖοτ
οπο, ειΠοΧειΠ`ςο ο” Πι Ρποροίἰ· ΈΈδόοοο,‹μιο ίἰοτομο Π: οπο
τα) Ρο(:ο ο Ροζ:ο (ο τἱοεἱὶοπερ. ΉτὸοίἰεὶοοπΙο ο Μοίὶτει Βιοτει
› (Σοο Μετζ” Ρ:Ιοετοιίΐοότ @Η :πιώ Ιοε Ρειότςτε εἰο Η €6

τοιποοτο :0ο ΠΙ:808,7 :Μπακι
`

'

·

ο

_

ροῆΜ ςοο οπιοΒε Ι1οιπει, γ Βι
ί
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ι

:

ο

ο

-

Ζειεἔοετο οΠει τοΓροΠοιο οοο ει 1) ιιοκτοπκι Ροτ αιριτο.οοε Πύξ;;
·›
Γ _:
-· ηιοπο
του)! κΓοοιτο,ουοη
Με

·οοέ:Πέωτοε (ΠπἰΗἱ:ιοοε, χ ίο

Π1:ιττΠ,ο αιοτωοο,γκοἔειο Φ· :Με τοόοε ει όσο Πάφου: ΡΜ:

(Η Ια νὶόειτ:ο νο; ἑο2ἰΠε1, Πο Γε [Μιά μπω Ιοε (Φωτο, Μη σο
Μ όσ να :ο πιὶ ο1οὸαοςει :Νέα Ίἱοἐἰόοοο Με ΜΠοτκιο ἀεὶ Ια
Πο.(ξ15άειτοο οο11 οίὶο Ιοε @ο Ί:›οπ,οοο ΜΜΜ: (Ισ Ιοίὶονεὁ
οοτοπΙοκετάοΓοοοΜάοε (Η: Πι
οοι1ο,:ιΓεὶ Ροτ ο! έτειο νειΙοτ ὸο
ρτοκοΠοου·1Ιε.οοκειτοο.ιικ
?

ἐοοικ Μοοικί[ο νὶο Ποτε οι:

ΉιΡδ,%:οοσοφοτ Με ἰοίἰΒοοε
ΡάοοΖΆο εῖΜΖο οο Με οπο”,
-

σ·---

-

(ΠΊ

.
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οτι τἰοτιιΡοάοΙ Ειτιροτειάοτ Νο Α οτιιΙσιὸ ΙιιίΙο οοιι οΙΙω άω οτι:ι:

Βιιτιοιι€ει,γ Τει7οοΓειιιιτι. Βάι

(Ιω ΡτιιιοιΡειΙοε,ά Ιω ιιοδοοιιειΓ

Ριιοτ› άοΙ οΙ ίο8ιιτιάο οτε Νειιτο

Γοιι ΙιτιΙΙει (Μπα, 7 Ι:ιιοιιάοιιο

άοιι Ιιιἐβοτῖοτ οσο τω άο αι·

οττω άοε ΙιειΙΙεΙΝειΠ82989014”

Η τοάο οΙ Βογιιο άο Τ:ιτιιΙιειοτι
τιοιιιιιο άοΙ τιιι(ττιο ΝοΙ)ιιτιοιι<

το ά Ιοε οιιττοἔειΓεἔ ειΙ ΡειάτοΡτο

83,7 Πι Ιιἰιο άοιι ΤΙιοιιιοι ιι τῷ

ΡἰάἰοιιάοΙω νιι οοτιοοἰιιιἰἔτο,

Μαι ονομιιτιάει ΤΙιοτιιο,οιιιιει-·

άο οοιιιο Ιω αιιιἔι τοοοΙοἰάο Ρο

ιιιτιοἱοΙ,Υ τι Ιω θοιιοττι:ιάοτοε,

ΙΙοτο ΡτιτιοἱΡειΙ άοΙΙὶοιτιο άοΒιι Β το ΡτοΓοιιτιιτ τιΙ ΕιιιΡοτειάοτ.
Ττοε άἰειε άοΓΡιιοεά Ιω Ρο
ιοιι,7
οΙιο,ειΓει
οττω
Ροτ (τιοίΙιτιιιιιιο
τιοΙ›Ιο22,οοττιο·
οτι τιιιι

άτοείο Ρειττἱοτοιι τιι:ιιιάὸ @οτι
Ροτ Πι οείιιοτςο.

.ι›

άοιιοΡοτ οτάτῖ άοΙ Ειιιροτειάοτ

νιιιιοτιάο ΙειιιιιοτιειάοίΙ;ιΡοτ

(μια)Γ απο ΠινοΙιιτιτειά)ά Ιω

Γοοιιτ:ὶοιι (οοιιιο ΙιιίΙο ίἰἔΡτο`το

ττοε,Ι).ΙιιίΙο,Β.Ιιι:ιιι,ιΙ 11ΤΙιο

Πιο οοιιΠΒο νιι Ρ;ιάιο,7 ντι Ιιοτ

πιο Ειιο(Γοτι ΙΙοιι:ιάω τι Μιτιοο

τιι:ιιιο άο Ια €6Ρ:ιήἰο , γ οιίω·

σου Πιο ιιιιιοτοτω, Ιιιιω, γ τιἰο·

άοΙ 8οιτιἰτιειτιο,τῖ τοίἱάὶειιι οτι Ια

Βω,γοιιττοἔἑιάοὲ :ιΙ Βοιωτικ

· οι ιιά;ιά άο ():ιιιειΖτιιιτι)άοτοττιιΉο

τΙοἱτ άο Ια τιιιίτιιιι οιιιά:ιά,ι| Πιιο

πο οΓοοιιάοτΙω,Ρειτα τι ιιγιιάειί:-~ “ άοι:οίὶδ άο (οτΕΙιτἱΙΙΙιιιιω,ίιιοἴ
Γοιι ει τιιοτιτΙω δι ΙιιιιιἰοίΙοτι άο Γοτι άοθοοττειάοέώ τοάτι Πι 8οιι
ρειάοοοτ Ροτ Ια Ροιιιω οίΙειιιάο τοιΒιιοἔοιι έτειιιάωΙ:ιε.~ Ιιοτοτίω

το οίΙει άοτοττιιἰιιειοἰ6,ΙΙο8ὸ οι·έ ῆάἰοτοἱι Ροτ τοτιάἱτ .αιιιίιιοττο
ιι Ιιοττιιοιιο,οοτι Ιω τιι.ιε άοΙδο

τοτΙ:ἰο,7ΙιιιΖοτ (τι ειοοτιιοάαΠοιι
ειΙ τἱἔΡο,ίἱτιιιἰοτει Ροτ πο. οοΙιοτ

ιιιιιιοτιο,ίο ίιιοΠοτι οδ ε,ιι:ιτάω

τι Ροτάοτ ΒιτιτιιΙίω τ:ιιι ιιττιΡΙω,γ

τι Νειιι8;ιςεκιιιι.

άοτειιιτειιιοτιΙοΖειιιτιειεοοιιιο ο

άοτι άοΙΕιιιΡοτειάοτ,ἔι οΙ Πιάτο

› ΗιιιιοΓο άο οιιοοιιτειτ οίὶει οτ Β του: ΡοτΓοιιω άοίΙτι αιΙιάειάσΙ 7ο

άοτι οοιι ετιιιιίοιιτιτιιιοιιτο άο
Ιιιίτο,άο τοάει οι οἑιἴει , γ άο Ιω

οιιΡοτιιιιοιιτοάτιεοιι οττωοὁΙ::ι

ιιιιιες:ΙιτἱίΠειιιοἔ,ῆ οοιιίοΙΤ:ιτό,

τω άοΙ:ιΙ:οιροτΐΙει Ποτά :ιού Ροτ
άἰάο,γοιττοΓἔειάοτιιιιοΙιο ιιιω

γ οοιιιιιΙΒιιτοιισ (οι άοῇιἰάιοτἴ›

τιιιο :ιἔοτιι,ιιο ΙιἰΖἰοι·οτιο:ιζο άο

οὁ τιιιιοΙιω Ιοἔτἰιιιω,ίιιι Ροάοτ
Γο άριττειτ άο άἰει ,ιο άο ιιοοΙιο

τοάοι ›οίοΙο οδ Γοιιοτιά:ιά άι :ιο

οτι ·ΙιτΙΒΙοίἰει, ΡειτοοιοιιάοΙοε ιιο

(1ιιοΓΑΙ›ι:ιτι οι οοίὶι οτα τοι· Οι”

ΜΜΜ ότι τοι πιω :Πω Ρειάτοει

ΙΙιειτιοίτιι άο πιω; Μάο Μιτ

τα τι οοτι Ιιοιιιὸτω Ιιοτιτιιάοο

Ι
ά

τῇ
ω

Κ ?.
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`ν

Ια 5
ὅ”

Ν

·
.οι __

η·

ΜΒΜ) ΤΕεοειτοοε με

2.60

ιι

Με Γε ΡοεΙἰιι τι:ιτειτ τΙε τιιΙ όοΓ:ι.··τ Α και :ι σετ γ. φωτο τεειΙεε, είιΙ
ΟΝΑ Ια τεΓΡιιεΙΙει τισ Ιω εΙἰει τοτΙο εΙΤο Ιο εμε (ώστε το‹Ιο Γε
τοτι ειπε εμε ντι τΙιει, γνιιαῖτιο4ι είΙἰτικι,ειΓεἰ μια εΙ τεἔειΙοὸε Ιοτι
εΙιε τΙε εί-Ρειειο τΙε τὶεττιτιο ρα
Β:ιιιοιιετεε,εοτιιο οπο ΙΜειΙιιτΙ5 Ιι;
τιι εΙ ετιιτιιιιο , εοιι εμε πο Ιω εε είΙει 7εττιει ΙΙ:ιττι:ιτΙο εΙιαττΙε Ια
Με ροΓειοΙεοΡοτειιιτ τιιιιε εμε ειιιειΙ ΙιειΖειι Ια πιω εΙΙιτιιειεΙει , 3·

Ι

ΙΙ

νείΙἰ‹Ιοε εοιιττει εΙ Ετἰο,Ροτειιιε

ΡτεειιιτΙ:ι ΙιειιἰτΙ:ιτ γ ειιείὶει τιιιιε

ετα ειι-εΙ εοτειςοιι εΙεΙ ἱτιιιὶετιιο

οιιε τοτΙ:ιε Και οττειε εοί`ειε τΙε τα

τΙειιιιιιτΙο Ιω ρ:ιΙειεἰοε , γ ε:ιίὶιε,

ἔειΙο,7 ΠιίΙειιτο, Ροτοιιε Μουζ

εοτι το‹Ιο :Ι οττι:ιτο,:ιττιιω, Ρετ Β ότι τι ΙιιιιοεΙιε,Γε ΡτιετΙε μποτ το
ττεεΙιοε τΙε 8ο εττο,ε;ιιιιιΙΙοε,]ειε ‹Ιε Πο ‹Ιοτιιιἰτ , 7 οι Ροτ :Πο εΙ
Ζε5,7 οττιιε τιιιιεΙιειε εοΙΙιε. ΕΠ (Ιω @οποτε Γε ΙιεΙΙατἔι νιιο τειΙ
είτε ιτιἰΓτιτο τΙιειειιιΙ)Ιο ΙτιίΙο ει· το ‹Ιε Ιὶιειῖο,ιιἱ εστι πιειιοε (Με
νο Ιιετιιιιιιιο Π18$ ιιιοςο _ τΙε ΕΕ Ροίῖειοιι,γ τ:ιτιιοἰειι ΙΙ νεο “οι

ὶΙειιΙΙοιιο,7ΙιετεεΙετο τΙεἴιι $ΙΙ.Β)Ι'

ιιιεΙΤε τοιιι:ιτΙο εΙεΙ κόπο, τιεοΙΞΙ

οσε Γεί`ειιτιι Ιπιττετειε εΙε στο (Ια

‹ΙοΙει,ουεὸετἱει ιιΙ Ρτιιιτο ώ Ια οτι

! Ια εἰτιοιιετιτει εΓειιτΙοε ειιεΙει πιο;

Εεεε Ιὶοτε,γιΙεἴετιιΙιατειςωΙαἐτἔι

ιεοιι ντι τεεειιιτΙοτειι (με ΙΙ: τΙε#ι η @νικώ τιειιε ςΙε εοοἴοττιιτ ει
$Ζιει,οιιε Ροτ ιιο ουσ οεΔΙΙοτι .26

.-ω

εΙΙοττι:ι8ο,7αιΙιεςιι,·γ εΙε 8τιΙΙιιτ

οιιεΙ ειιΐο τΙε Ρο‹ΙετΙε (ετιιιτ εὅι Ιοε Ιιιιιιιοε οσε ο εΙΙιιζΙΙιΙ:ετι 5.7
Με τειιτειε οι: ΒιετιεττιιωΙοό€τει Ρειτεεε,€1” εοιιιοεΙ ιι ἰειιτο @Με
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ε.

Ζ ταου: φαω τω ναἀειόοτειε,

,- :

(ἶΑΡΙΤνΕΟ ΧΙΙΙ.

ωΙαπειε εΙο τεπποε όοίξοΒεπΐοε
Ι): @μπω Οια.Μποξ ?ΜΒ -

ἀεὶ ι11ιπκἱο, πιω απ:ιτειοτι [ετ ο

ωαΕοειάα:,οιιο ΜΜΜ? γ- Ποση
ταΖοιπάὡτωποε (ΜΒΜ ΙΜ),

το” άφωναίω έα [ΜΜΜ ·
8040· ά: 20: εωφ.Μω

-

ά: ΜΜΜ· Π

ΜΜΜ, (μια @Παω σε ο!σΙἱ8ει
σιοππωωθ:τωοόω,Ροτοοο

Νι:το Με ρι·ἰτιεἱΡειΙοε ε:εΡἰ η

αεειΒὸΛεοΠ οι δι1ιππο ΡοτπἰΗ£©

Με (μια τει1ἰει οι (660: 6οΒἰ

Ισ άἱοἔΓο!ει ΠασάοηοοιαΜ35

:σπαει Ι: επιἱωπΒαὸοῷΉπ3 130·
ΜεωσκετΙει·Ποτκ @Β Βρυο%
,- Μ,"μ·"

«μή

ῇς:η,γόε οι:τοε όοεΒηηοδ,νηο.

1

Ε

Με θυἱοεπο,ΤΗοωσεωἰα Βοξ. ;
άξια Γετειο:Ιοε Τοοοακοε , 714
--34!"- -

-··~ -~-·-~

πιο
-.-.

τ 1~1ἔττ ο ΤεττοΕιτ.ο Με ΕΑ
2~'<'2
._~. .

Γιιο.ὸὶτ :Μ τιπτέ Ρτἰοειὸοἴογο,ἀα Γ

δ οοΗτη:ιτΙο ςο Η κὶοΙαττἰεκμκ: τι· Α
. ττϊεικὶο πω @σε ουσ “τητα το
? .] ετΒΜο ΜΗ τὶο (Π1ττΡεο Πο Ιπτ
ττο τειικόἰο του τι Ρειτο εμε οτ:

:ταδε τὶ‹: ΓετΙο,τόΡόότο:δώοτ,
τ:ίτο · του τοιωτ:ικἰτΙο οσο Ια
ἴυτ:τςει οτ: Η πατώ (κ τοπ τετο

το Ιστ,τμω οεἰτυΡοίἑἱω: άτυπα
ΜΠΕ Η [στα ουσ ὸεττὸο ΠἰΒο Ισ
Η , 7 ετι είτο τω σε τιετττο Έτο
:ούτω εττΓεύοὸο, οὶστἰοΙε οικί
ττο$τ:Βοτ Ιοε ορο το τι ειἔιο ὸο υτο,ειτττοἔ Ρα ότι ἴο)Ι οΒΗἔο.
ίὶ27(εἱττ1τ05, Ροτ οπόἰο οι: νο άο :ιἴτ:τι1ἰτοε εοιτ το” Βοώ
Μοτο οτ: Η (ΣοτηΡώἱα, )· [Διώ ὸειτἰ,γ Μπα. Εττο]οίτ: Μοτο ‹:1
το” τττττιοτοίο Πιτἰίὶἱτιτιο , εο Β ἴώοτ,οικ(εοωο Ροεοε επ Με
τὶἰο τὶο Η. [ΜΜΜ το” Γειῖοτ‹:ε
τττο @ΜΜΟ ἰόοΙτιττ:1, 7 :τ το
τὶοε τ:το εΧεωΡΙοὸτ: τἱττοοετοτ1, :Ισ (τι αποψη) τόπο πωπω ἀεὶ

7 ς!πὶί'τἰαι1ὸεκἰ.

Τετιἰο. νοει σεβ οτ: αποφ, γ

ΡωῖειΙ, 7 Μάο τω1:τωετττο ΑΙ ο

πατάω οίῖἰωατω,7 τμκτὶ‹:ικὶο

ετα Η τατακἰοιτ ο: (ο Μοτο” ΐ‹:8τιτ1ὸετ τι 8οΙρτ,τ:οιτ @των
τἱτειτωίὲ :τα ΗΜ. τταΙοτ:τττοιπάτ το οτ: εκαΒ:ιτ1τ:, ἴικτοττὶε :Ημ
το ΜΜΜ;ΓοΙτὶ.πάο,τ
γ οττοε
το ο οποσΙ ττατοτ εοτι Ι)ἰοε,ὶεετ Ο ττοετ:τἱειτἱοε
ειΡαττειτοττ :τιτιν:ιὶετοΓο
Μστοε τ:ΓΡἰτἰτικιΙοε, γ Μπα νει
τἰ:τ5 Ρωττειππω,οτιτ: το Ια εἱιτ· . 78 @Δ ΜΜΜ Ροτ (11τὶΡτο,'ῆ

Μό Πο μπω. ΕίτιιττωοΙο τοπ

τἰτ:τοτΠΠειε τ Ρττωτι .ειἔιωτἀοοὸο

το Ρι]τ:Πὸοτιο,ουτ: ΜΜΜ @ΙΜ

:Ι ΒοΙΡο οτι: 16 :Με οτ: οτιἰτοτ

ΙΜΗΟ; 1τ:ΜΖοσνπο ο:: Ιοε φετ

ΜΜΜ.

ττο Ο)κόοτεε,ο @ατε (το τοτὶο

ΙιτΖΒοίε είτε οτα:τ:ΠοττοΙ το
ἰίοτ, ρω Ματ έ›τττ:ιοτάἰιτειτἰο,

ω τΡωττο,θτωοοΓτ: ἀεὶ τἔιτο,εο

?

. .ἔ

Μο ο: τοτὶοι Ιοε οττο5: Ρτ:το 7 “κοφτό μπει τ:ὶ,Ροτομιε “Η
ρω· είὶο ητἰΠττο τοἴΡετο τουσ εοτιτο Ιοε ίοιῖοτοε ΙοΡοικε,Ροτ
τ:Ι Υ Γ181ῖϋΟβ τπτ-αγαπω εοτ11Βει 13 (ετ το” ΡοτιτιωΙοε ετι τοἴτι€τἱτ:
· τωρα
θ ικάοΓειτο
_
Ρ οτ;τίΪτΙειἘὲ5
.

ΜΜΜ φις: σοο οττοε παταω
: Ποτε” @στο άοΓΡορόοε οτ: Πω
ττ:τιταε,γ Μακε,)τ τ:τιαΜετάοε:τι
ότίὶἰεττο. ·
Α _
ΕΠ Κι ωἱΠΠει τ:ἱιτὸειὸ τεττἱενττ
Γάκη· ΡτὶτκἱΡοὶ ετΙοτιττοε ετἰειέ
βοε(ΠτττίΒοττοε , Υ ουἰΓο Ρττ+
»Ϊ

Βοτττ:ι,:Ποοττοεω τ:Π1τιττετ, τιν

82ιτ,ττ1τ:τπἱτ, ΜΜΜ :το όεί`Ρτα
σο τὶο οττοε,ωτοτ το (τι Ρειἱει
Μπα ττοΐοε Γει1π]ειιττοε.οτ:ίὶει55

το το Ρττ:εἱωτ κοιτάω (το @επ
ΜωωΦω @Μιά γ31ἰττο
τω ἱωροτυοί`οε τη Ιειτουεττει,

τεσπα: Ροτ Βωττ:2εωτοΗτατ το
-

Ρώτ
-

φ·

ταααΕονο;τοΝ ταῦτα
ιτιι>οιι.
- Η

η;;

Ι τῇ
αν
να
_ ΡαὶαΙαταειο τοττααίοτ:ταΙοα οιιτο- Α
:οικω ι~τιιιαΙοιιτοτα.οατοοΙΤο (Ιθι
ιτα,τοΙ:οτα,άοαΜοΙαπωικ Γοα

οαΓα,ν άο ρτοί`οτιτο Ιοε άαιια ΡΞΙΙ:τ·
τοάοΙΓιιΡτοιιτο,ν ατά τοτιια τοια
οΙια,7 το” τιοΙ:›Ιο ἔοιιτο ΕΙιτἰΠ

τ8ταττάοοΙΜάταιαάτα@τοκοιταωι

τἰατια οτι Πιο ττοτταε.ΕΡτατιάο οτι

ωατιωιατιω,ιιιιω, ν Διαιτα Ια(ζοττο , Ιιιοττο τιιιο ΓτιΡο μια
4 @αν τιιιιοΙιο ποιό οοιιττα Μαζι οτάοτι Ρατα‹μιο Ιω Ραάτοε ΓαΙὶοΓ
. .παιζω ἘωΙΙιατοαάο~ίιιτοαΓα , ν

(οτι άο Ιω τἱοτταε , οΙοττιιτο ντια

; :πάτα ωιαφωιο οτα τιοοοποι οαττα των οοττω αΙ-Ραάτο Βιτ
ττοτωῖιάιαοἶαοοΙ:οΙιοικΙοτξαΙ$ιατιαι Ροτιοτ άο Ριτοιιἰττιαι άΙΖιοτιάο,

' (08% ΜΖΡωΟ~€ωτωτιια 8ταιιο-ι ὅΙα Ροίαιια τιιιιοΙιοξάο Πι άοί,τιοτ

Ξ ΙάαάιττιοάοίΙτα;ν Ιοτοιιιάαά άο :τα

το, τιιιο Πο Ροάἰα Γοτ τιιοτιω άο

τ ζωωο”ώ εΙΜΒοάοοαΡο(αάοα

ΠΙ_11811Για ιιιαιιοτα , ΡΟΚ αιιοτΙο

; @φωτα Ιια2ιοτΙΦ ξ.60όΞΡοτι

ιιιατιάαάο ατατοΙΕττιΡοταάοτ,ρο

. @καιωΡεπομα$ρωαοΡωτώ το οιιο οΙ τοΛαοοτάατια άο Ιω Ρα
·. [οαττοΕΒοάοοπωΙοαιω 8ΙΒιιτι Φ” (Η Η εοωΡωῖω τι τα Παο

. ιιατιαΙα!ατα: νΡαταοίΙο Ιοε ανω ΟΨΗ τ~
. όπωιΧώσ. φταιω; τιιιτιοααιτ.

-

ν τ

τ

ρ·#ΕΓοτἱτιἰοταιιιΙαΙοτι α τω (3ο

ω£ωιωπ8Π τωβσωξωλ ΚΕΘΙ] Μ Ο ΠαΜάθτωηοοςοτι τιιιιοΙια οοτ
τὸπ·ώ8,7 ΕοωςόἰπιάΏΠ(Ο, οτι-ι τοίὶα οιιιΙαιαίΙοιι Ιω Ραάτοε α Να
Φο Η ίσω.εω Ηοωιπωά Μαι;

τἑειςαςιω,ν άτιατιτο αΙωΕΙιττίτια

Υοτ @αν ςοτιιο· :τα £αιιαΙΙοο

ιαω·,τιο τοοαΠοτι,ιδιιο αΙα Βοτιτο

το τοσο τατιταρατεΙοτι, απο ΙΙοε

οοτιιιιτι, ν αυτι οπο Ροτ οιιιιι ΡΙΙτιιΙοτιτο.Ι:ιιοτοτιτο Ιω Ραάτω α
Ναιιἔαςατμιι , τιιιοάατιάο αΙΙἱ ν·
τιο οίοοτιάιάο οοιι οττω άο τα
ία. Σω (Ιοιιοτιιαάοτω σπιτικ

Βὸ αΙιοτιτ αΙοτταάο,ιιιαεὸίο Για
οαοοίΙο Ροτ Ιτιάτατιο άο Πι Ροτ
(οσα.

Ετι Ια οἰιιάαά άο 1:ἰτοιιἱτιια τισ
τιιο τατιτο οΙ τΙιτοτ,Ροττιιιο Ταν
άοτιο,ίοῆοτ άοΙΙα, ν άο Ιω Βον-

ιιω άο ΛτιιιΙ,7 Βι1ΠΒΟ, οτα ατιιἱ
8ο άο Ιω-εΙιτιίΙτατιω,ν οοιι [οτ
ΩοτιττΙ,τατιοτοοια τατιτο α Ιω Ρα
άτοα άι: Ια βοτιιΡατιια,οιιο τιο το
Ιατιιοτιτο Ιοε αυτα άαάο ατιιΡΙα
Ιιοοτιτ:ια Ρατα ΙιαΖοτ(ζΙιτιίΙἰατιω,
ίιτιο τατιιΙιτοτι ντι ἔτατιάο Ιιτιο,ν

ι

ιιιατιάοίο οοτιΙο αυτ: Τανάοιιο
Ιοε αυτα οτιοατέαάο,τιοΙιτατοτοτι
.
ιιιαα άο τιιιιτατ Ιω ΒοΓατιω,ιιιια
αιτιοα, ν ΑατιιιααΙω αιτιάτα

τιω , νοτιοοι ίΙΙ:23ΙΒΙ.ΙΠ089 οτι
ιιιο οτι οΙ Μἰαοο.Υ τοΙιτιοτιάοΙο
οίὶοα Τανιιάοτιο, ν ΙΙοτιατιάο

Ιο Ιω Βοτατιωι άι(Χο τιιιο Ιιο το
αιιια άο αιιοτ ΙΙοτιταάο τι τατιτο
4

Ι...α

5

7 τιιαιι
τ

-.

ω... ·---ω---'- ε-...-`ε

τα· 1 μια ο μια ιι ε τα ο

τα τα

4274

α

7 ιιιατκΙὸ ΒιιατεΙατ Ισα Μετα, Α-ΪεΙοιιο εστι είτε τεεαεΙο , αοοεμε ΙΙ; '
ΧΑεειμε,εοιι τεειετειιεια,εοιαιο Ι τειιαἰο, ατατεε:Ιε· μτεειο μεμε Σ εοΓαε Γαιπαε. _ Ι ο
ο ·

ειιεττΙο, γ Με εΙεαΙΙΙ(αεΙεΙατιτει 7: :
ΕεΤαμιεΙοιαο εΙεΙοε Γεταοτεα γ ιιιαα εαΓοὸε Ιοέἱ ειιιαττοεαμταε
Ι.Με.. .-".

Με, ΡτεεΙαιαεΙοίε εΙετετιετειι Για)

εΙε ιιιαε ιιοιαιΙατε εΙε ΙαΡοιι,ἔταο
εαμταιι, γ ΙιοτιαΙατε εμε τιαιτεΙιο
_ ξαιτοτεεεΙα μπε εΙεΙ Ρτἱιιεἰρε -

ΓεττιἱεἰοταΙεαΙιοτιιοτεεπει

-·σ-4

κι

με @μια αυχαωτωατ ι ·

Ι:ἰτιεΙεγοτὶ,εοιτιο μτιειιτε,›Ι Ιιε τε ττιμιιοΓειαοτ,μαιτοτΙεΙ μια
εΙιιιτα
τΙε ΤαἱεοΓατιαα
εαΡΙταιι εΙε @αμεα-ΡΟΗ :_
.Ϊ εΙε
ιιμεΙια
τεΓοΙιιεὶοιιΓτιεταμτΙτε57-ΒηειμΙ
Γιιεεο Ι ΓιατόμιιεΙιοΙοεοττοεμῇεεεΙἰεί
τ Ειε,7 ΡοτταΙΙο τειαια εΙ ΕιιιμΦ
ταεΙοτ ΓΙειιιΡτε ετα Για (μπε μτα ·

Ι?ε,7
Γε αΙΒιαιιαιττταείΙτα
μτα εΙΙο 6οΒιετοιιή·Γοίει
εΙε ιαεΒατ Ια ί

. αΙΓεευτατιιααε Για εΡτα‹Ιοε›τΡοτὅΙ~

ιαοτΙε ειαιΙαἱαιια·αΡεεΙιτεΙΙὶειΓα+1 ›

κατα ειιμΙοε,εΓετιιιιοαεματτοῖ

ΟιτιΙΗαιιοα,εαριτατιεεΓιιγοε'

τἰο,7ΑἔτιιιεεΝο εμΙΓο εΙατΙοεεό

· τοεξαοα,ιαιατιαειιαααε.ΒιιαττετὁΙοε

μι· τεΓΡεὅτο εΙεΙ ΕιιιΡεταεΙοτ Ιεε ιο ιιμεΙιο·Ιοεσττοε,Υ μτα τΙεΓατετε :
ΡεεΙἰα εΙΙΓ5ΙιιμΙαΓίεια αΙΒιιιι ικα εΙἰτατΙε57 ΡετΓιιαεΙΙτ α Για Γετῖοτή
Ρο εοια Ια Ι:ε,)Ι ετα είτε) Ιε Μάτια τα ετα εοιαατεΙετΙε εΙιι‹ετοιιζεΪ γα Γε
μμ τα εΙΙιιιααεΙο αιιιαεΙεαΪαεΙο Ια
?μια Γετιιιειο. '

ΒεΓροιιεΙιετοιιΙε Με ναΙετο-~

Ρε:ιιο Ιοετεἐτὸ εΙΓετῖοτΓαεἰΙ με

Γοε εαΡἱτατιεε , εμε ετα Γε Γεμι

τε,τειιἰετιτΙοΙεροτ @Με Πι μ

ειο εΙεΓΓεαιιατι ιιιοτἰτετι μα , ο

άτα)! εΙε αΙΙΙ αΡοεοε εΙιααΙε με· ·

ετα Βιιεττα, γ Ιεε ΡεΓαιια ιααιιεΙιο

ειιιιτὸ,ίὶ ετα ΟΙιτιΡτιαιιοΘΡοτή Ιε

ιιο ΡοεΙετ ΙιαΖετΙο εμε Ιεε Ρε
' 'εΙτα,ροτεμετΙεταιιτΙοα
μττε Ιο
.

αιιἱἔι εΙιεΙιο ε] αιτὶα τιετιαεΙο ΙαΡὲ9
ΒεΓΡοιιεΙἱο εοιι ματι τεΓοΙιιειὁ;

ρτιιιειμΙ, εμε ετα Ια ΓαΙιιαεἰοιι,

δετἱοτ,7ο εΙεΓεΙε ιιἰἔιο το), Πατι

αυτι ετι Ια Ι”, γ-Γτιετ εΙεΙ ιαατιιιεΙο Β ΓΙιατιο , γ Ροτ ιιιιιΒιαιια εοΒι εΙεΙ

Ιεε Γεττα εοΓα Γεια ΙαοΙυετ εΙ με

ιιιιιτιεΙο Ιο εΙειτατε εΙε Γετ5 εια το

ατταε , εοιτιο ΙιοιτιΙατεε εμε τιο

εΙο εματιτο ιιιε ιιιατιεΙατεεΙεε εΙεΓ

τειιιαιι ναΙοτ,ιιἰ νετεΙαεΙ: γ τειι-

Γεο Γετιιἱτ5Ρετο ετα ιιεἔατ α @τι

εΙτὶαιι ΙοαΓειῖοτεε ταΖοια εΙε τισ

Ριο,ιιο μιεεΙε Γετ , γ Η Ροτ εΙΙο

ΙἰατΓε ιαααε εΙεΙΙοε, ρεεε ετα εἰετ-

ιιιε εμἰΙΙετειι εοττατ Ια εαΙαεεα,

το, ‹μεΙοε εμε ΓιιεΓΓειι εΙεεΙεα- μ αεμι Ια οΓτε2εο εΙε ιιιιιγ Ιατιεοα
Ιεε α Πι Ι)ιοε, μετα Ιο Γετιαια α
ΠιεΓειαοτεε.Νο Γε αΙτετὸ Ταγιι-

ἔαιια,γεΙἰΖιειαεΙο είτο εΙεΓεειΙατΙο
εΙ ετιεΙΙο.
. το
›
Ευμο

Ι

7·

ΡΕτ‹εΕονοΙοΝ ι)Εμ1ΑΡοΝ.

Γ
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ΕΠτε:Μἰετοη τοὸοε Γ: Παπ Α ίΠειΠοε ὸε: τοἀο Η Βε:Υπο ,Ιοε ~
απο ΤειΥόοπο, ροτοικ: οι] Μα
οικιἰεε, όοΠακιόοε Ιοε Ρειότε ε,
οαιίῖοιπ:ε Πο ΠιεΙο Η:: και Π:
7 €Ι€Η:Π1Ϊό88ι8εΙἔΙ€ΠΜ, εοττἰο
ιῖοτ όσ Π,πιειε τι:Ροττοΐο 9 Υ ΠΙί19 του Ια @Πω ίοττωπι (με: Ιοε
Βὸ Η τεἴρειείὶει , 7 οι Μεικώοε όοππεε.
1)οε Βοοεοτεε,εοπ Με επιε
οικάὸ ν‹:Πεεάοτ,γ απο είὶἰπκι
Βοτεε , 7 τα” Βἰ]οε , τπετκ1εποπ
άο,γ ρτἰωειάο ὸε Πε Γείἱοτ. ΟΠ::
Ιοε Οοικττκκἱοτοε Ποια” (ΜΒ ει
[πο Πι [τιποτε "πιάτο €Η2 νἰτο

Πε , γ ο:Ι1ὸ ΠΜ ΒακΠεὶοικε ο
τει Ηί]ο,Υ Ιο ΠεἰΠηο.ειοττο (ο
Ιππιπετιο ωει)·οτ ,εμε (πεί-Μο

-εἱοε ει Η νοτἔιιἔςα ΡοτΙειε @Με
ΜΑΜ οἱ ιτεὶαὶοτόο Ια ίοτρει
Ι€2ο,οιις Ροτ ε:Γρειεἰσάε: Με Ιο

ά‹: Ιοε (μπω ΩειΡιτ:ιο€5 ουσ Βικ1,ντιο ὸεΠοε,Πεπιεὸο Βοηἰ
ειικιτιοε Φώτο. '

ε '

4 το,Ρστοιιο ΕΜΠ-ο Ρτοίὶκτο (Η

@ΜΜΟ/ο Πιο ρω ιοάο οἱ άἰεἱ

Ϊ

(:ΑΡ1Τνιο ΜΗ.

ΡΗΠειπἰο τωιγ σωοιππιπο , Υ
Ο: μεσω δ/πω.ὶΜω θα: σ” ο! ' :Π ίὶεΒἱΓεω Με εω:Ρω ό15ευΙτο

.'Κ_σ)Μο 8ο· Βακἔο Μαιάστοπ . .Εε,ιπο @πωπω μπω! ὸὶ:;ο :ι ο
Ροκ @Με
4 .(3 “ο (ΞΗτἰίΠοΠο: Ο εοιππο Ιο Πο
Μνε ΗΟ ΡΙοτε:ςἱοΜΕΒτἶ ··~ Ιτἱετειιτιοε,ίὶ ση (Με ττώ.κι]ο Πιο
_
ΜΜΜ (Μ Κογηο (Η Βωπ ο πωπω ττειε ο! εὲυίὶο , γ ἰιπ·επ:ε

8ο αι .ι;ἰεωρο ό‹:Ι ΜΥ Ρτειπ:ἰΓ

Μιτη:Μο5ωπε οΙ5ιτῆοτ Ρος ουἱἐ
(εε ΜΜΜ Ειπε: Πιοικ::1:Παιη

εο$Μυο-Βτεο πω ποσο όε Βοη
το ΜΒΜ( |1τἰΠἱειπι,·γ ωικ:Με ¦‹:Ι:κἰειε Με ετασἰεε ρω τ:ιΙ Παω
άοαΠε. Α
.ι
3 ν 5 : Υ Μιτου: _όεΓΡικε (Ια Πι . ΔΜοτο αιωπήιπο εΠαιιαΜ
@Νώε ‹:Ι‹: ὶε!€οωρεῆἱα όο ΙΕ

. ππω:τω,Παωοβι Μο ΜΠα- όπινηε εΠειεειὸει,Υ
4
Δ όαπτο με:
πεἀοΡοτ Τη‹:οίπωε ., τοόοε ο Ρ:ετ:Μειε Γεωε,μοτὸεὶτε,εΗἰ Ιοε
Με Ποωοε το τομεαἰετοιπ Ροκ τοίετάεμποη,7 Μό Βιοττει3ἔ
Φωκά” Κόμ1οε, ΜΜΜ ροτ ο: , ροτιἰοικἱο ντιοε ετκἰωπει ε

ίαιαετοι:.‹;ΜεΕὲ › ο)! Πιστοπ

οττοε,)πάεω·Χο εΒοηἰτο,ει οιιἱδ

οειιιἴε ὰ: ουσ οετοεοπ όἰικτΠ1ε
μπακ- Ιε ει::ΡωίἴοΠ. "Παω με

__:ιτ:ιτοπ Με ιηεΠοε (ΜΒΜ ἀεὶ με εΙιο, :ιΡτςεωὸοΙο ςοπ νπεεεήε

(:οωρειῖἰε :η ΗΜ; Βσηιποττοε

@φαι 9 ο οι ττειὶει,ςοο @μια ιέ

κΒόἑεὶεε,ρπΡεακο.ΝοεΖιι , Υ

Με , 7 €οτ1 ω168ω , (εοφ Με

· ὶ ΧωδΜΜοάωςωή@Οπε

ά·

·-~=.
Π

@καψω Μίρκα ός: τοικτΙο ατο
"""5.ίω--αν

"---~.
1.

. Η`ω-`Δ·

ΥΓ! Α

ή

-

σ

από

1. 1 Β Β ο ΤεαοΕαο ΕΙΠΑ

' κ ο ΙΜ, γ ποσΙασ , τσιπΙσικΙο (ο Α νο €ΙπΙΙΙΙαοο,ΙΙατοαόο €Ισωσ

Ρο! πο ροςΙστ μ α ρἱσ α σαί`α οι:

τσ,σΙ ουαΙ παύει σΙοε ΙΙιΙοε “πιο
Βισο £ΙΙτιΙΙὶατ›οε,ΜΙἔυσΙ,γ Η

ντι €ΙπἰΙὶἱαπο: αΙΙΙ Ισ ιΙσἴατατὁ,

οο,ΙΙαοοσὸ σΙσ οααοστα,ουσ ‹Ιἰο

Υ Ρστίὶια‹Ιἰἔι εΙσ›ΙαΙΤσ Ια Ήδη σο

νοα Βτοτα (Ισ ουσ σΙ,7 σΙΙοεΙ (Ισ

ιπο Πο οοἰΠσΙΐσ , τοωατοοΙσ α
Ια σίὶασα‹Ια,›Ι ση σΙΙα σίὶιαιιοΙΙα

Χαοατι (Ισ (στ €ΙπΙΙΙΙαοοε: ασια

ωιπἰσίΤσ,Ισ ΙΙσιαατοο α ακα”,

εΙο σοοπο αιπσε , ΙπαίΙασΙοττο

εΙΙα57νΙσοσΙο Με ευατεΙαε ουσ Ισ

‹Ισπ ΙυσΒο Ιοε ιΙοε ΙΙΙΙοε :ΙΙ θο
υστοαόοτ,οσΒαοάο,)· ‹Ιἱ2ἰσιπΙο
ουσ Ια ίἱττηα Πο ίιισ σοο Πα ώ

οποτἰα,ΒοΙοἰστοοΙσ α Ια τηΙΙΙτια Β ί`σιπἰωἱσοτο,γ ουσ (ο ΡαεΙτσ,αίι
οιασ Ρο‹ΙΙα (ΙΙΓροπστ ‹Ισ Ιοε ΙΙ8·
σαἴα,σΙοοσΙσ σι1ΙΙσΒαπόο,Ιουο
σαο‹Ιο σΙ ΓαοτιΓεὶτυο οοοαοτσ 2ἱἔ(Ια5,ςΙσ ΓιαΙ:ἑ: παρω Ιο οιιαΙ,
(Ισ ΠΕΗ/Έ, σιπτσε:)ο Πι ‹ΙΙσΙαο
ο Ισα (ΜΙΚ: Ιἰσσοσἰα Ρατα νἰυἰτ
Ια αΙιοα σπα Με πιαιαοε (Ισ Πι σοοαο ΟΙατἱίΙΙαοοε, οΙα πωσ·
(ΙτἰαςΙοτ.
.
τσ,Ροι· ΓστΙο. ΒσΓΡοικΙιο σΙ θα.

Υ ροτοοσ Ιοε€ΙατἰίΙἱαοοε πιο
νσησταΠσο Πι (αστο συστΡο, Ισ

ιιστοαςΙοτ, ῆαοΙαΙιπαεΙο (Ισ Πο

ΙΙσιιατοο απαρααοςΙο α Ια Ποσ

ίαοοτσσστ,οἰ σΙιἴεἰοαοΙατ σο Ιοε
()ΙπΙΙΙΙαοοε,τιπαε δι σοοί`οΙτατἰα

“τα‹ΙσΙ τἰο , ουσ σοι·τσ Πισω (ΙσΙ

σΙ οσΒοσἱο ώ Πω ώραἰἱστοὲ.

Ιυδατ,γ ομισιτΙατοη, 'γ σεΙ1ατοπ
Βια Μάϊο”Γ @πάω σο σΙ:Ρσ
το νο (ἶΙπἰίἙιαηο,ΙΙσε:Ιαο ράσα
(Ιοτ ‹Ισ τσΙἱουἰαε Μω,Μεἱω

Ροεο ‹Ισί'Ροσε Ιὶιστοη αΙΒμ
:Ιοε πΙἰτιἰΙΙτοαΙσ ]υίΙἰσἰα,ὸσ Ευα

εΙο
ουσ Ρστσαοα , Γασὸ αΙΒΜοε
ΙπισΠαοε οασ‹Ιἱο ουστοαόοε , 7

σοο [ο τηιι8στ Μακστισἱα,›· .Για

πο ατιπασΙα , γ Ρτσο‹ΙΙστοο Ιοε;
(Ιοε Ι1στωαοοε Μπα)Ι Μέσω;
ΙΙΙΙοε , σΙ οπαγοτ ‹Ισ σατοτασ α
ίιοε: ΙΙσοατοπΙοα α Ια Εοι·ταΙσ2α,τ

Ιοε ΙΙσοὸ α Ναο8αςαουἱ α ΙοεΡα
οτα εΙο Ια (:οιοΡαἴιἰα, Ρατα ουσ!) αρτἰίὶοπατοοΙοε, :φωτο Ιοε"
Ιοε ιοΙΓοαοε εμισ Ισ αυιαο ποσ ῇνηοα (Ισ Ιοε οττοε,Ρατα σοιηοἱ·
ΙαἱιΙο σο Ια ΙἔΙσῦα,σοτταοεΙο ση
σΙΙα Ροτ σΙ αἔοα σΙσΙ [αστο Βαυ
τἰΠοο , τσσοἔισίΙσο ταΙαἰσο Ιοε
ΙνασίΤοε ‹Ισ Πι σιιστρο, ραίτασΙοε

πο, ουσ ΠΙ αιιο αΙ·οε τιἰιῖοε Ρο
σΙΙστοια ποσα: Πω, Μαδεση- σἱα,7 Νότο Για ΙΙΙΙο Πισω] σο

Ρο: ΠισΒο, Υ αἔοα·ὸσἴΡυσε (Ισ

ίατσΙσΙα‹Ιοε : γ Ροτοοσ σο σΙ ία

τιπισττο.

ι

ΠατΙοε Πτήση ίιιστοὸο σκι να-_

· Ι Ι

~σο σΙσ ΜαΧσοσιααιιἱαπ όσον

Αρτσσαὲο Ρα· ωοσΙαο τἰἔρο

‹Ιο σΙΙοεσΙσ ΡτοΡοΠτο, ιαα(Ραε,Ι

.
-

7 αύ
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σ'Ι
Δ

4
Ή
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Μ
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Ρέιξείέο πωπω ΠΕΙ: ι-ΑΡΟΝ.
'

~ )#επἰίὶεε ό: ι:ΓΕἱΒαε , μπα ιπειε Α . Ροτ @πάει ό‹:ἱΕῷἰτὶτυ Γειιπο '
Η απ1ἔοΧειτΙα, ὲμ1ἰί`ο νηοωοω'
εἴετἰυο €ίΕκὶσ:: Ια ‹:ατεεΙ:Ϊο ειῦΑ
άο'ὸέ εοωΡαΓεἱοπ ΓειωὸΜο; (μια Ροαιόοτ Ροπδο τοόει πιὶ ο(
Ρετο Μεαετιοὶα Πο Ιο εοπῦη
μπαρ επ Ιεωωπ<:τἰεοωἰα εΙοΙ
τἰο,ὸἱΖἱωἀο,ςικ αφτι απού
δώσω' σε ΡΚΚ) ωω.τωςιωε
φ στά Πα” Ιἱἔαο,γ (Ιωδαε τι: το τοΒιιογε Ροτ Με 2 Βιοε 5 7· ειἶ
παιιωὡοε απ:φοε, μπει επ Ια ἴωπιΓειπω νἰτἔ‹:11Μετἰει, 7.
τοἀο8ρεὸε‹:οτροτ Πι Πἰοε Ιω 2 Ιοε δεπτοε;›γ Βἰωτωεπωω
πό” Βπιιι€εΡοηειε (με τἱτωοε όοε (Μ @θα μπειςμε γο [κο

·!_--.
-.
.

Βυι1ἰεΠὶτι·ι όει‹.ὶο ει εἰπἰίὶἱωποε. Β Κωστα ΜΜΜ Μ.ΕΠιιιι€,ωπή

Ε '- Ροὸτο ὸ€:Γό€:ΐαΓ:κο ΜΜΜ
ειπἰω:1ιπὸο ο ία “Μάκη τἱο;Ρἰ-·
όἱ‹έτ1ὸοΙα.,ηικ Ροτ τιἱΠἔμιτ1 αι
Γο οποίὶτείἶω εοΒ:ιτὸἰα, εαπ (Ϊ ·

.Ια ΜΜΜ ιακιότο,γ τἱο (ο ειΙεἔτε
το”, 7 τωιονείῖε Πιἴιο €ΓΡἰτπιι
μπει ρτωετιἱτ ει Ιοε ΟοιπἰΙοε,όἰ

ὶηὸἱ8πο, νη (Πει , γ ναι Παω:
ΜΜΟ ωνπίπο, μια: η"
τα ΜΒΜ Μι Η , γ όεΓΡικε :π ‹:
επέαταΙατοτι ώ Ιω ὶπ:τω:ιοο
ΜΙΒα::Ι:<:Πο)| απο; επἱωωο,γ
εφειτορόο μπει Ροτἴε:ικτεπ. ΜΡ
τειΙει ωικτα:::Π ε! ΜΜΟ” άε

2ἱειπάο·Δυἰ(Οοε @ Ποόἰε όὸ Βιρ Ο Βιοεκου Γυ 8τειοκι, 7 εοιπ Η ει
ΜΜΜ ,επ ηικίὶτο ΠὁΒτε ὸο 4” χαβά ·όο να€ί]σεω οτικ:ἰοικ8.
εμε @ΜΜΜ επι Η Ρὸ, Ροτςιια Τοτιποοεει Ρ:ὸἰτησε το8ι.κηε

Μωβ ωε:·)αἑ ε-Μἱε‹:ο ει (Μέ :Η ροι°1τιἰαΙΉοε πικίὶτοΒούοτ,ῇ
; ειιίΓσειιοοπτΜάστ, γ οετοιμ

Με (Η ΡετΓεικτεικἱω Ροτςικ
ωΡωωωω (ΜΜΜ .7ο - ώ)Γ @τω Ρα;αὸοτ, . Ϊ Πο τσΠεο
266616 ΗεπαρκΜπιοε Ιὶὸο ;‹ Π ατε εοτιθο.ηςα,ίὶπο απο όιωά
τοωω£Μαἰωω.; ε '
Έ Με ΜΜΜ. Α (σχεὸοΙει (εκει
ΙάΠ0°Ροτ(131°ΕΠΠΠ8ϊ€25°Δ

Μπεζ .

ὶ-

Μο τἔιΙ)ἰω άσο ἀεὶ ῶε:ο, Ισ ριἰ Β Α Ιοε απο ‹Ιέ ΙυΙἱο Βιοτοπ
:69% νΜΜοτόπςαάξ 02525 Μ Η” άσε Βοτωεποε,Ι.ἰποσ Μἰ
όἱό:[ε,γ-Π: Η :ὶτεποπΡοτ @ΜΜΕ @Η Γοπεἔε:ἱο.ὸοε ει φωκπ νἰ
;:1ωοόο όε:$τωσ Ια Μοτιιίω ·υοε.ΕΡω Παω ΜΜΜ: Μ @Ξι
Ξτειικι,γεοπ-6ΠαΝτωΜασπάοε

ὁο: αΙι:Βή:ιφροτ- ιἰΠειὸἱ€ϊοπ ω ό

· ;όἱ-αε=ΕΡτ 2Πάό €·ΞΗοέκαΜόσεΕγ ..€Β:ιεθεώεω.Βὶσε.Βειεἄόοὶοε
ἑίὶ1416ΗΠπηοΜΈαθ,άεύώστε; ΕΝΩ απτά Ρ:πω;Πιι€επ (ΜΜΜ
ιιὲεΒἔωω€ ζωα” ει Πωσ:
.
ιἔοεκπ
ΜΗ άπο @πω 21ί:8Ἑί ·
_

-.-.---·~-- ..ι-ω..

τἱτἰο;όὶΧο ΜὶΒικΜ ΓΠ Βατω
11ο. Πιτ-(ΣΒ. Ροἴ8ὶω‹: Ικτω 8:10 -

..<- .
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Μ
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Ξ εε

1 Ι ΒΙἱ
Τ Β Β Ο :Μουσε σε:
' οσε ὶσὶσεὶσε ἀσε Γε:σσοε :σε Δ :επ Ι):εσε,7 Πέστο (κακο.
-

Ι ἀἰεὶποἶοε, οσε αγαπαω ἀε :σο-

.
ο ' .
:σόἀειΙΤεσ ει σσεΙΙ:ο $εσο:.Ροβ

ωρα (ΣΙπΙΙΙοΞΕΙΙο ἀεΖὶεσ,ἀεί`
Με, οσεΙ`σ ΡεεΙ:ε, σπσΒε:,χ

ίεσἀο σο: εΙ Νοε: ἀοσἀείσε

Ισὶοε ΙεείσεΠεσ εο:σΡεσε:οε
: εσ Ισ εο:οσε.
. ·
ο“7

Με Ρ:σἔσσἀε.:εσε:εσειε, εο
:σσ ε Ισ=οε: βετο: 'γ μπε Με

Οσ:σΡὶὶοΙε
επεσε, σε):
σσεΙΙ:σ
Γε:ῖο: ΙσεπἀεΙΙΙεο
ροή
Γεεεσἀοε ΜεΧεσεὶε ἀεὶ (πο,

οσεσπεἀο Βεσὶεο,ὶ1ἰεοΜὶἔσεΙ

:Πε εε:σὶσσ εστι σκεἀεσσεὶό, .

οσε (ετσι ἀε Με ὶεξοσε, Γε ἀεί« 1
εειὶςε:οσ :οἀοε ::εε, γ Ρο: :εποε Ι

Ισ Ιὶεσε:οσ εἀοσἀε Ιοε ἀσε ὶ1ε: Β οσε Ιεε οί:εειε:οσ ςερετοε,σο
ισεισοε 7σεσ ε Γε: οσε:σεἀοε, Ιοε εεεΡτε:οσ , εστω ἀε2Ι:ισο
σο εὁ Ισ:εστσ ἀε σπασει, ίΙσο ἀείΓεεὶσεισ εσεοστ:εσ Ρἰεἀ:ειε σε
μια: ο εοσ εὶ Ποστ ἀεὶ :ο:ισεσ ἔσἀ:ιε, οσεΙεεΙείΙσσεΙΤεσ Ιοε
το μείωσε Γε :ΙσἀἱεΠε.νὶἔἀσ μεε,Ρσεεε:ε Ισ :Μισο ὶο:ισιεΙο
Ισ ΜιοσεΙ , Υ Ρεσὶ`εσἀο οσε Ιε εΙεΙΙει νὶἀε :στο εὶειεὶο. _ , ~ Ι
εσἰε ἀε (ε: εοπ1Ρ:σῖε:ε εε Ισ
Ι.Ιε8:εσἀο ειὶ ὶσοε: ἀεΙ μεσω
ισσε::ε,οσεἀὸ στο): εὶεο:ε , Υ τἰ:Ιο,.ὶπεὶὶεσοσ ὶεσεστεἀεε :κε

'

:σσεΙΙο :Με οσεσἀο Ιε ἀσισνσ ' εσΙσσ:ιε ἀε σεὶο Με:: Βεἔιεεσ·

ισὶσἰὶΙ:ο ἀε ΙσὶΙιεἰε: Αοσἰ νὶεε

σε νσεὶΙ:ε :σσοε: μια: πωσ:
Ισσ::σσεσ:ε εονσε:Ρο: Ισ οσεΙΙ
σσεισι ΜΙοσεΙ εοσ τοΙΙ:σ εσε
οτε,ὶε ἀἱο Με Β:ειεὶειε , ἀἱιἰεστε

Ι:: Μπα: ὶσεἔο οσε ὶεε νὶε:οσ
εσ:εσπεσε:σσ ε εὶὶειε :ισ:εςεσ

ἀοὶειε, γ ὶ›εΓ:ισεὶοὶ:19 @ο Ι:18:Ι·.
:Με ἀε ἀεσσειοσ, μεσω ἀε
Ρο:
8:ἐιεὶ:ιε
οι:: ρε:σεσὶει:
:ι Ι)Ιοε ωεσωτεεω
-:σε:εεἀ. Η:: 5- :

ἀο,εἔοτε είΙΙισο :πιο οσε :πιο
εε Γσ εοσ·ὶΡεσῖἱε , 7 :εεσσσεεο
Ισ σπε:εεἀ οσε Νοε :σε Εεεε;

το εεἀει :σο ε Ισ Γ:οσαε Με:

Ιὶὸ,)Ι Ισα) ο:εεἰοσ,Ρο: εΓΡεεὶο
εσ οσετε:, οσε ὶε οσε σεισΡ:ε 1)· ἀε :σεἀἰε Ι1ο:εΙεεΒε.
:σε :σε σεΙεοσπΡεσετε Ρο: εἰ
ΑεεΙπιἀει εστ:εεε:οσ ὶοεεὶοε
σωσἰ:σοσἰο, εοσσεεε ει Γε:Ιο

ρω εὶ ισε::ἰ:ἰο.

·

·

Εσ εὶ εε:σἰσο ὶε ΙεΙἰε:οσ σΙ

.Ρ
Ι

σο
κ
·-.-δ
··---.

Ιτε:ισεσοε ὶοε :οἴεσοε , )! :εΙΙ4
οσιεε ει νο €ὶ1:ὶΡσεΙσο,Ρο:ο σο
ΓεοσεισειΠεσ,-Υἀεἴσσἀεσἀσίε- Ι

εσεσεσ::ο εΙοσσσε @πτήσει-ε
οσε οσε Ιοε :εσε:εσεἰε:οσ , γ

ὶεε νείσἀοε εὶε πιάτσα Ι`ε “στο

Ρὶἀὶε:οσἶοσε επ εΙ εἰεὶο (μια:

εοὶσσε;Είὶεσἀο εὶεἱεὶ;σεςεἀοε
ὶὶεοε:6 ὶοε νε:ἀσΒοε, ε::σβΙοε :

με εε:σὶσεσεπ ρω :ιοσεὶετεὶο

@σε οσε εεε @ΜΜΜ εοσ Ισ
Με. . . ."

ε.......-., ε

=-.-ο

ρ

εὶεΙὶειε
*ή

ΡΕΙ‹εΕσνσ 1σΝ ΜΗ. ιΑΡσΝ.

η;

ο οΙΙειε,Ροἔεισ |Ευο8σ :Με μήει,το Α Μη (άπο Ιοε Ι1σωΙ:τσε , 7 οθή
ισο,γ Ιοιῖει Γοο:1,γ ‹ΙΙΖἰοιπΙσΜἱ-

ΡειΙοΙοε , γ οοΙ1ὸΙσε οΙοΙεισιτο οΙοΙ

8οοΙ απτο Με ΙΙεισπσε οΙ (ἶτοοΙο,
7 Ι.ἰσσ το ΡΙτεοιπΙσ οσσ Ιοε σΙσε
ίἱκσε οι1 οΙ ΩἰοΙσ ΙΕ$νδΜετἰει,
ειο:ΙΙυειτσΠ οσο ἔΙστἰσίσ θα οΙ

τσίΙτσ,Ρατει ίσοἰΙΙτετ σπειε σΙ να
οΙσΒσ οΙ ΒσΙΡο σο Ιει φτασει , γ
ΦΠ :Μήτσο Ισι1οι1οἰΙσΙο Ιο σί
Χσ: ΡσεΙοΥε ΙιειΖοτ νσοίΙτσ σβ

οστίΙσ ‹Ιο (σώσει. '

7.

(30, 7 νἰοικΙσ αμκ οΙ νοτοΙσἔσ,

- -Ρι·οΙοστο ΜΜΜ ΜειΧοσοΙα

ΙοιιειιπεισεΙσ οΙ Ιπειςσ , (μπω

ΒΙστἰεισάσΓοοΙο ΜΙ ωσοπο , χ

(Κιτ οΙ ἔσΙΡο,ἰσυσοὸ όσε νο2οε

.

οιηΙσἰ‹.ΙἱἔιάσΙσ μπι Η, 7 σπα [σε Β Ιοε Γειστὶίἑἱτησε σὁΙστοε. σο ΙΕ
Ι1ῇσε,τειιπσ,σ-σο σε” νοΖοε ΙΙοέ
σειοΙσ εΙοΙ ίσως ΙΙΙΖσ ειοσσποτἰ-

ενε Μειτἱει, γ Ιο ίσο ςσΠεκ18 Η
οειΙ)οοα.
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[ηἰοστσ εστι Μαρ σο σσοκοιτ-

. Ποσο σιιοω:ιτσσ Πι Πισω

(ο οιπωτ- οσ οΙ ξοιοἔσ , οσσ Ιοε

οιιοτρσ;τοοσεΙοεΙσ ‹Ιο Ιοε Μοί

ἔΙστἱσΓσε Μ€ΙΙ`ΕΙΤῦ8ῖΡ"Ο οΙοτιι-

ίσωςοοσΙΖαο,Ισσωισοστο οσι1

σὶοτσιπΙει οσι1 νιιείσ8ει . σιιο ειΙ

Με σο Μἰ8σοΙ,›Ι Πω, Ιοε ισο

οιιοΙΙσ τωὶει, γ οσια οΙΙει Ισ ειΡτο-

ΙΙοτσιπ οτι νοσε_οσίΙειΙοε,οση 05

από Ηιοττοσποτο,Ρσή οσ τοοΙ0 Ο τἱ‹ΙεκΙ σο τἱοττεΙ ‹;ΙοΙ Ισἔειτ οΙοΙ
οειΓσ ‹;ΙοΧειΠοΙειἘο,γνη ΓσΙοΙσ(Ισ - πκπτἱτ1σ , γ Ιοε οοΙπιτσσ οι1 Ισ .

άοΓοσπΙ)ειχιπισεΙσ Μαιου” , Ισ
Ισ Ρσί`σ κατω] σπα να :Πα Βου

Τα” ΜΜΟ (Μ τὶς) . Ρατει ορο
Πο ομοεΙ:ιΠο οι Ιοε ()Ι1τἰΙΙἰασσε

@στα , εισποσειΖεσεΙσΙει οσιι Ια

Ρο: τοΙΙσι1Ι:ιο, :1ἰεωσΙεισοττε,

:σπασει εμέ τοΓρσιπΙἰσ:(3τει-

ίασεἱίἰοσάει εστι (σε τυπικα,

οἰσἴσ ΜΜΜ” οε. ΜΒ, μια Ια

οσπισ Η οσο οΙΙσ ΙσεΙσσττειεἔι σο

οσίει ουκ τσ” οΙοίΙοσ , οε άειτ Ισ (σε π1οττιστΙ:18.
ο η φωσ στ ποστ σο Ι)ἱσε,Π οΙΙΧο- ,
Ύ4
Μαξ), ορο απο :Μεσα ςΙο (Ισ Β
ΟΑ Ρ 1 Τ ν Ε Ο Χν°

:απ 7τΙΙΙπο,οΠσίσοτει Ισ Πασχα·

@Μωβ άψαὑπἱα·ὅ αλ:: /ΜΜ.σ

ασκοπα , σιιο φωσ νισ σπα

,Φορέων ά: :ἰω αφ: Θεά:

τἰι· Μο Ι11ειτιοΙοοσΠ τ:ΙιΙ σώσω,

βσαἰἰα·οπ Μ ο! Μ)

7 σΙοΒοἱει,Ρστ Πι Ι)ὶσε,7 Βάση

»ο ώ: ἶΒακέο.

οστι1σΡαοςΙο φαω νἰιιει , ΠΠ
8τεισοΙο ίοιπἰτηἰοιπσ, γ ἑΙσΙστΞ

Ο Οττισ τισ Γο ΜΗ (ΙΙ: νέεΙοτ
ο Ρστι11ἰΙειἔτσε ποσα: Ισεσι1ο

Ι)Ι2ἰοιπΙσ οίΙσ ΜειΧοσοἰει,

Ισ Ρεποοοιι, τῖιρσοσ (ο Ι_ή σο σο

ὶτοε:σἔΙσ Ιοε. οοΙ›οΙΙσε σας: Ιο οα-

επ Ιοε ή οιι τοεΙΙιοΙσςΙ σο νοτςΙω
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Ι ·τιοἔΙ·ο τιο τιω τοτιτιο, ΓοΙο το το τιο άο Βιιτιδο, ροτ ίοΙάαάο τιο- _ τι
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Ι Ι

Ιοτιτα αουτ Ιο ορο αΙιττιιατοτι αΙ

ΒΙο,α αυτοι οΙΙιτιιαιιατιιιιοΙιο,ν

Ιατιιιω
Ιαιιοτιω εΙιτιίτιατιω , 7
τα
ιττάοάτατιω , τι Ιω Γαάτοα άο τα

Γοτιτἱα Ια ταΙτα άτιο Ιο ροάτα Ιτα

8 (ἶοτιιΡαιἰταάο Νατιτταςατιιιτ.
Ροοω άταε. άοἴΡιιοε άοΙ τιιατ
τιτιο άορτωἴατι τω,ΙΙοιιατοτι Ιω

Ιιοτιταάο,άοΓΡτιω οτιο Ροτ τοτ=

τιιααε (άνω , τοίΙΙΙιοατιάο οτατι
Ιω τιιιίτιιαα τιιιο Ειιοτοτι οοΙια

Ιο:ΓτιΡοΙο οΙ ΓοΙάαάο,ν αττιιαάο
τΙο (ΞΙιτἰίὶἱατιο ναΙοτ , άο›τατιτΙο

Ι

τνοτ οτι Για Γοτιιιοἰο οτιαάστατι

τ:οτα Ροτί`οτια ,- ιιο ιατιάο αοαΙ›ατ

τ:οτι οΙ, (ο αοοιιιοάαΙΙο αΙ τἱοιιι
(ἶΙιτιΙΙιατιω α Ια ΙττΙοίτα άο Να· ΗΙ Ρο:ατιτιαιιαΙο
τατο ααυτι
άοτοττιιι:
τιὸντ οτι ΡοτΓοτια
ροτ(ιιαάτττο
Βαοατιιιι αΙἔιιτιω ΙιιιοΙΤω, ν το

άα:ι οτι οΙ τἰο: ΡτοΒιιτιταάω Ροτ / Ια ς:ιτατια, ν ΡιττιαΙ οσο τοτιτα οο
Ιω Ραάτω, οοτιιο Ριιάιοτοτι ατΐ τῖιάο,ΓαΙἰο άο οαἴα, ν οτι οικω
τιατ οοτι οΙΙαα, άιιιοτοτι οσο ατι
άατιάοΙαα Ιαιιίοατιάο Ροτ οΙ τις)
οοτι αττατι ατιίῖα,)Ι άοΙΤοο,Πτι Ρο
άοτΙωΙιαΙΙατ,νἰοτοιι άο τοΡοτιτο

οτα ττοε Ραττω άττοτοτιτοα νοτια
ΙτιΖω οοιιιο οΙΙτοΙΙαα, τοοατιάο

οοτι οΙ τανο οτιοΙ αΒιια,τιτιο Ρα
τοοο Ιοε Ματια ΓοῆαΙατιάο,ν άτ
2ιοτιάο:Ατμιι οίὶαιι , ν ατιἱαάω

ισοτ οΙΙαε ΙιαΙΙατοτι Ιω ίατιταε το

άο τοΡὸ οοτι οΙ Τοιιο, τι Μάι
:το οοιι τοάο τοΓροτο:Υο,ίοιῖοτ,

οοτιοΖοο , ν οίτιιιιο Ια τιιοτοοά

ο-~ ήπιο Ιια2ονα, Ροτο οίτον πιο)|
τοἴτιοΙτο οτι τιο άοΧατ Ια Ιον άο
Ιω (:ΙιτἰίΙἰατιω,Ροτάιιο οτι οΙΙα
ΙταΙΙόΙα ΓαΙιιατ:ἰοτι,ν νοτάαά : Η
νοτιτα α Ροτἴιιαάἱτιιιο Ιο οοιιττα
τἰο, οΐοτιἴαάο οτ ΡαΠατ αάοΙατιὰ
τα αουτ, Πτι οτιττατ οτι οατα,τιιο

Ιτατιταε , τ:οτι ιτιοτονΙαΙο αΙοετττα Ροάον ε οοττατ Ια οαΙαοςα, ν άτ
άο Πιτ. αΙτιιαα: ατά. Ιο το(Ιτί:τοατό 2τοτιάο οίΙο οίΙοτιάιο οΙ οιτοΙΙο,
Ιω Ιαιιοτιω (ΣΙιττΡτιατιω, ν Ρατο Ι) ΓαΙἱονιι Ιιτιο (ανο άο τιι1οιιο- -α#
οο,οιιο Ροτ Γοτἔοτιτο ΠττιΡΙο, ν τῖω, ν ΙιτΖο-αΙ Τοιιο οΙ αιτία/ιο
άοτιοτα, ν οΙ οαΓο οτι Η τατι ΡΙΟ, οίκοι τιιιοτιτο άο Ια οαΒοοα οο- η.
Γο Ιοε Ριιοάο άατ οτοάττο,ντιοΙ”ο ιιιο Πι Ραάτο,άοΓτιιιάατιάο,)| οίΣ
ττω άοαἰτι, τιιιο οΙ 5οτἱοτ ω οΙ
τοτιάἱοτιάοΙα αΙιτοΙΡο.
3-- τ

τιιιατάα,ν τοΓοτοτο άο Ιω Ιιτιοθ

ΒΙΒιιΙοτοτιΙοΙα ιιιαάτο, 7

Γω,ν Ρωτώ” @μια άο Ιω τοΙτ

ΙατιοΙα , οοττιΙατάατιάο τατιιΙαιοτι
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.
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Ιτιιιιαα άο τω Βατιτω, τι Ροτ οΙΤο
τιιτιτζιιτιο άοΙΙω Ροτοοοτα.

τ:οτι Γω οαΙαοςαα. Τατι οΓΡατιτα- τ
άο οτιοάὸ οΙΤοτιο,οιιο αιττισμιο
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σαππ(Ια(Ι(Ισ_α8πα παω· Μα Ρο(

Ι

:- 1ΙΙΙΙοαοθ.(:σσ α Ια (ποσκ(σ-ροτ [Μ Ιασαοσσα ώμο, ουσ (στήσο
1 Ιτωσσα(Γπ σο.πωπαασΙαἑ @ισ σΓ ι (Ιο Ρο( το(ΙοΞσΙ σπστρο Ια (Ισ

απο ουσ πααπ(Ισ (καστ (απαΙΙἱ6

Χὸ σΙα(Ια σοπΙοανσίΙΙ(Ιοε παπί”

Ιαἴπ παπἔστ9 Ρ·ι1σε.νσπἔα Ριά

[α(Ιοε,σπ εἰἔρο (Ισ αταπ(Ισξπο.

- ισο;γνσαπΙοε Η αχ σο :Ι (απ ρω

Α Ια ΙΙΙΙα πο (ΙΙστό α (:οιπστ "σε

; (τα ΙΙοπτα,οπσ Ιο σοπίΙσπτα,ίΙ χα

(Ιἰαε: α Βἰιποπ αΙαοίσ(σατοπ, 7

( ασ σε ουσ αγα(Ια(Ιο σπ τσιπασα

τοταἰστοπ Ιοε σπασω (απο (σο

Ι ΙΙ
-

1›ωτὸσΙ ιπαπ(Ια(ο α πω. ο

εταπ(Ισ σππ:Ι(Ια(Ι ,Πο παοΙΙ:ατ
πἰπἔππο ΓΙαοιασ2α, οΓσίιαΙ (Ισ

ΙΙΒέΒο στπΙαὶαίΤσ α Ια ΕοτταΙσααΙ~ ίσπ(Ιππσπτο.
νΙσπ(Ιοίσ σΙ Τοπο αἴεΙνσπ
ΙΙΜΠπΒστΜαάπαέρσπίαπ(Ιο το
Με”, ουσ (:οπ σίΙα νΙ(ἰπαα Μεσα σι(Ιο,σπαΙπὸ α Ρα Ιασ(τπαπο σοπ

: το(σ (σπ(Ιἰπα (ΙσΙ (ο(Ιο,γπο Ιια ο (μπα: α Έκο, ποτἰθσαπ(ΙοΙσ,ο

:πα πααε σοπτ(α(ΙΙσΙοπ. Ρστο σΙ ο Ππο(ΙσίΙΙΙΙα (Ισ (ο Ρσ(τἰπασΙα,
; ῖναΙστοἴο , γ ΙππσπσΙΙ:Ισ @Με

(ιο (ΙΙι(Ια παοτΙι·Ια.Κ(Γροπ(ΙΙο ΤΙ

Π ἑ(ὶαπο; ίἰπ πιο; (Ισ(σπἰπαἱσπ(ο : το, ουσ Ροεο απἰα χα ουσ-αποί
όσα) ·; να”, να” Μασἰπα απο 8ασσπ νπανι(Ια,Ροσέ απορο
Πωσ ,' οπσ (Με έοιπστο Ρωσσια ‹ΙΙ(Ιοοπα(το,(Ισ πωεσπΙαπω,γ
οσο( (:Ι ΙΙΙΙοε,γ (ια-ποστ, οιισ [ο . Μασαεωωσ σΙ Τοπο (Ισ ιπα
·ΒιππΓεππα σε.
σ:(σσΙσπ(σ;_ Μταα.(απ(α σοπΙΙαπ(ἰα , 7 να
Ποσ
· Γα(:(ΙπσΙο σίΙσ 5 ουαπίαςσΡτοα _Ιοτ,ουσ α (ο(Ιοε=ρστ(Ιοπὸ
·

'ασε παθω ωσπου; ΙΙασΙσ Β · (αΙιπσπτσ, ›· (Πο ΙισσπσΙα,· γ ΙΙ
άπασα( Ιοε (Πα-τωρα” (σ σα Ιασττα(Ι Ρατα νἰπΙ( σοπαο €ΙπΙ
›εσωταπ (Ισππο(ΙσΙ επαφη; ΙΙιαποε.ΒσΠ.ισἱτὸσΙ(οταςοπ (Ισ

(Με ο(ισ το(ΙοεΙοε οπ_σσοσαπα

Τἰ(ο ώ ταΙ Ρσ-σππΙΓειοπ , γ εοπ ;

αΙ επσηαο.Ι -

Ια νΙσοπα οιισΙαπωεστ ,γ·Ιαἰ- Ι

1 γ κι

5ασ(ΙΙΙσα(Ιοα Ρα:σ(:ΙααΙ οσε: ΙοεναΙσ(οΓαπασπτσ
ΙαοΙπΙσπ(Ιο το(Ιοε ααΙ(απσα(οπ,
@ο (:οπ_

'ν

(ῖΙπΙίΙ:Ιαπο_.ΤΙεου οπξ: :Μπα

ίπεΙιῆοε,γ Μποστ; ©3868. Τοὲι

ΙπίΙδπσΒσπστο(Ισ(ποπἘο:οπσ

ποΙοε (σπἱαίσασπαιπσπ(σΙσπή~ α(απεσσοπαραπΙα Ι)ἱοε Ιο ου
Ι

.. “Κα

ΕΟΓ!

.

ή!

Ἀ`.Ι.__Δ .

' ιι1ΒιΟ~) Τειισιιιισ στι ΒΑ

ί

-3

εστι Πιιπισ :ιιιι.ιτισ ίσΙσ σίτσ- Α εισαι· ιιισΙσίὶικΙσ εΙ:ΙσεΡτὶ·ιι:ι·ῖ.ι

εΙσε (ΚΙ
ΕπιΡστειάστ,
“τσι
απο
(Ισ ΒιιΙισμ γ,γ 'πιάσω
εμε: πιο

σε: Ύ ιισ 37 ιΙιι€Ιἔι σε (με Ισ Γι:

τιει σίΙσ ΓειαΙΒ(:ισσσ.Τιτσ ιιιιιγ

:ιΒιι:ιόειΙιΙσ, γ @Ικα-Ισα εισιισΙΙει

τσιιἱ‹:Π`σ ΙΒΙἐ:ΙΙ:ιέ, ιιΙΡαεΙτσε τη ι

(ειστε ί:ιιιιΙΙιέ σττειὲΙι€ικΙκ:ισ

αιιΙσ στο Ιιιισ φα: :ιιιι:ιιι:ιΙίῖισσὲ

(σε τἱσιι·ειε, ίσο εΙἰΓειιιιιιΙσικΙσ,. ι
ιιιειε ?οικω ει Ισ (Ζωα: ει νἱίὶτειτ
2Ι Ειιιικ:ισάστ ., γ Μπι ί-σΒιιιι
ΠισΙσιι Πι σιἱστιικιισ,σιιτσιιὸὶσ

μια Τιτσ εσιι πωπω κι”, σιι

σιισ Ρστ :Πο σωσει σΙ ΕπιΡστει

νο τιιιίτιισ ‹Ιἰ2Ισ Ωιαιίι‹:ὸ τατι

σοι εΙσΙΒιιίΙειεΙσ σου σΙ,›Ι ειΓεἰ :Γ

τσε,)ι τ:ιιι :Μπάσα

σιιιἱο ειΙ Κιότο ΡισιιἰιιειειΙ (Ισ
Ια (ῖσιιιΡειῆἰιι,Γσ ΙΙ16:ΙΙ€ΠΙ05 Ρα -

ιισε,σσ Πιο Με (Ισ ΑΙ:ιειΙισιι, Ρστ
εΙ :ιιιἰιιισ σιισ τουσ (Ισ ΕΜΗέ

σιιιι1Τνισ :σης

(Με :ι Νατιἔσςιισσι,γ (ΙεεΙιἱΖἱεἴ

[Μπι @πω ιΜΜήκιαάσ.τ ώ:

ἴσιι Με Ισ)Ισθειε,Ρειτει :ιΡΙεισσιΙσ57
Η σε Γοσιασ νιΙΙαιίΙστι Ιοε ΩΙιτι

_ Οπα!Μπωω `ΕκαιΜ. ·

Ρεἱειιισε,σΙ τισ Ισ σΙΙστιιειιιει:εΙσΙτ

Ο 05 @(28 εσιιβιεΙσ)ΙσΠειε το

ΙιΙ2ἴσισιιί-σ ‹:σιι σΙΙ:σ Ιειε Ι8Ισ σ 2
ιιισιιΙσε ΡαεΙτσσό:Ιο(ῖσιιι- ΒΙΙιι5_ ϊ
γ

[ΜΒΜ σιι :Ι Βε)ιιισ σο Οικο
ισιι,Βιι στισε σιισ :Με (Ισ νἰδε:ι5
πια ειιΡειαιτσ, Ισ σιιειΙ ιιιι:ιιιόδ

Βι:ΓΡιισε ΙΙε8ὸ Ιει μάσα?
:Ισιι ειΙῖΙ:ιωτει; ΡισΒσιιὸΙσ σαι:
τσ‹Ισε Ιοε €ΙιιΙΙΙιειιισε Η: μια τειΓ

αΙιθαιτ μια. Πι ΓεΡιιΙτιιτει;5σιι-_

@ο οι ντιέΡΙειεστει (Ισ ντι απο·

ιΙ:τ:ι Βιιιισσιι , Γσἴιστ σε 2911ΕΙ:
Ιὶσχιισ,νιισὸσ Ισειι·ιειε ἰτιΠΒιισσ
αιΡἰτσιισε , Πω: τουσ Τ:ιἰεσί`ει:

ΡΙο,ει‹Ισιιάσ ίσΙιΙΖΙστοιι ΙΙΒι,ιτο
Γσε σιωιιισιιςε,7Ρειτει ειτσιιιστἰὸ

τι:ιιιεΙειεΙ σε Ι:ιρσιι. Ξ

(Ισ ιιι:ιε σεΕικτςσιεΙσίΙσε,εΙ Ρή
πιστσ ως ΤΙισιιιο , ιιι:ιτια:Ισσ

Ζει-τ ει ιιιιπ:Ιισε,σσιι σιισιιιΡΙσ σε Ξ
σκι. Μι σττει σιι ΑσιιιΖιισιιι, σε · ΡσσσεΙ γιιισΙΙΙ:ιτΙσ σιιιιιόὶσε οι 3
εμε στα Γσιἱστ Πι ΙιστιιισιισΜι- Β_σΙ:αΙσεστ ειΙΕ-τιιιιστικΙσι,σωἰίῖσ
8ιισΙ 5σ7σιιισιιςΙσιισ , :ιιιιΙισε και "στ (Ισ ιιι:ιε τιἔστ εσιι όσε
ΕΙιτΙΙΙΙ:ιιισε,σικ :ιιιιστι πιάσει
Βιιιτιάσε Βιιιτσισε σε Ισ (Πισί
τ

_ Επι :Έσω Γειἴιστ εΙσΙ ΙΙσιιισ
ντι Ιιιισ σε 5ἱιιισσιι,(ΙσιιτιΙ5Ρσ-ι
το Εειιισισα:εΙστ σε Ισ5 Μάτσε,
Υ (ΣΙιτἰίΙἰειιισε , ορο τιιιιεΙισ ί-σ

ΙιιιιιΙεΙΡΙιαισειιι ι γ :ιιιιισιισ Με

τσΙιιιίΙσ , γ πισ7Η:τιιστοἴσ :ιι
ειιιιιιι:ιτ Ιοεστιοε, εΙσιιστο Ρατ
τἰσιιΙειτ σε: Ισ νιιἔσ ιιιισΙΙιέι δι:
ίιστει , ει φύση ειγιιιιειιι:ιΙσε δεν ·
Α

°βΔ

; Μάσι
4

ΡΕΒΒΕΟνΟ ΙΟΝ ΠΕΙ. Ι-ΑΡΟΝ.
σώσε , επ Με συειΙσε, γ στι το- Α εμε εσΙΒευεισ ειΙειε 'Ματσε (Ισ
‹Ισε Ισε νἰστικε Ισ (ΙΙΙΕΙΡΙΙστ

υ.ε.,εστησ τσΙΙΙΙΙσετσσ Με νού·
"σε (Με: Ισ σΙεισ, σ νεΙ:ιτι γτ (Ισ
σσεΙπ: ει Ια ΡΙ:η:ι, Ρεπει ρσεΙστΙσ
Ιπεπτ σ1:Ιε ΙΙΙποισστπσ. ΕΙ ΙΙ:

(σε σειἴειε, :Η ρτἰσειρισ (ΙΙ: ΠΙ ε
σο, ΡτστικτἰωπΙσΓε εση Ισ €οΓΙ

τἰσσει ν‹:τὸσπΙ ιΙ:Ι ετΙ:σΙ,Ρετρσ
Με ΓεΙΙεἰ‹ΙειςΙ σε Με ΜΜΜ”.
'Α ΜΙΒ (Ισ Παω ξερω πωπω·

γ νὶττικΙ τσιιγ‹:σσσεὶόσ,γ ειπε

το ΙΙΙ ἔσω: ει να εσσεΙΙει νΙΙΙό
8τεισεΙσ σε Με εΙσεοσΙΒεεΜεόεΙ

εΙσ (Ισ τσιΙσε Ισε ΡτἰικἰρεΙεε (ΜΙ

ρΙσσ,τεστσ τἰεσπΡσ, ΠΠ ρεπΙστ

σίΙειεΙσ5 Ρώτα σε Ισε ρσΙπ‹:ε, ει

Ια 2ΙΙΙ:ΒΙ'ΙΒ, ›νσΙΙιστ:ιεΙ σε πιω

συἱ‹:σσε,Ρστ (στ ωαΙΙεσ Βιωσ

Μη ευη Ισ ιΙἰεσ,σιισ(:Ι1ἰσιω

Ισ,σωεισει σε Ιἰωσἴσε.

άσσο εΙ‹:ΙΙ:ὸ ΜΗ.: ε ν:τΙσε, τιπιε
οσο ‹Ιστστωἱσεεἱσσ (Ισ ΙΙΙ:σετ

› έσπιΙσ,ΙσπΙ1Μ,Ρστ (ο σσικΙεπΙ

Ἑικτσσ ΡτσΓσεΙσε ‹Ισε Βικ
' ' οσε (.ΙπἱΙΙἱεσσε , γεω:ιπεκΙσε
ίσσπστπέκ,τΙ:ΙΡυσε σε το2ἰσε
εσωΙ:ατσε,νἰΙΙσ σιισ :το ευἰει το

πιαΙΙσ :Ισ πιεσε-Λώ , :ΜΜΜ

4:ΓεσΡαε,γ Ρτσιππ ΙΙ Με εσωτε
ικι Μεε:σωςσσεεεεΙσ Με σιωΙσε,
2υσσικ: Με σιιἰτ:πειΙε νἰ(Ιει , σο
Ια Ρὲ,γ πωσ: σε Η: Ι)ἰσε·εκΙσπ

Ι (ΣΙικσΥειπΙσπσ ΜεοσΙΞειΙΙΕσ Ο "ΜΜΜ σώσε (ΜΙ σείω:τςσ, 7
σε: ντι· ετσσΙ,γ :ΙσκεΙΤοσ :ΙΙεἰ,ΙΙε @σωστο έστησε :Ι.νσσ, γ εΙ

θα σε: σεΒειΙΤεσ Ια Ρὲ. Δ Με

οπο (ο :ισἱυσεωεπεσ τω τατιά

απο ‹ΙσΜειτςσ;σοΙεετσσ ει Με
εΙ1ἰσ σε ντι Ρἱτισ στη ειΙτσ , στι
νι1 ΡΜ:: Μη πσωΙππΙσ, «με
ΜΗ :ι Ισ <:τισεεΙει:Ιο Έπειτα, Με
Ρἰεε Με” Ια @σεφ εΙ:πασ,7

βΙ€,γ εοπτΙσυσ τστωσστσ. Ι
επ ΕσπσστωεμΙεστεε ῆ Ιαν
σΙ1ἰσ ‹Ιἰεσ :ι Πισω;; Π: Ι: @σε

>·Δ"-κ.ε-'-Μ..|ρ4.-*~σΜ.ύΔδ-

σου “Με σου ἔσω εθ:ΙίΙσ,γ εί
ίιισι·ςσ ε: ΑεσπΙεσε·,.Ικτωεσσ

ΤΙτσωο,εΙσ Ισ σε: συς:ΙΙτο Βο
ασ ει :ΜΜΜ εΙΤΙΙσπκ, νο ρο
σο ιπειε ασεπ σε ΙσεισΙΙΙΙ:ι. Επ Ισ ιἄστ,)ι Μει:ΙΙισ ΙεΙΙΙ(ΣΙπΙΙΙσ με...!

'Δω.-ωομω- Ε-.'-.

-

::Ι ΡΙσσ σΙΙιωἱασσ ?Η ·ε:σΙΙ.7>.ειε

άσσο ρω· πσίσττσε επ οΙΓειω

άσε αΙΙΙ ατε (Με γ ‹Ισε σο

τσειτΙ›σΙ σε Ια Οτι”, :Ισ (σε σε·

σΙκε σιπστεε, ίΙσεΙΙιτΙσε Με ίσ

.Εχω Πι τω,εεωωωεωω

Ισ ἔστει‹Ιε εεω.ΜεΙστμσσσ-.
ΙΙΙσσ Ιστἐι σΙΙσε Ιεω:τπκκΙε σε:

τοσεΙο Β,Ι'21ὲΙ3έ @Με απαιτώ (Ι Ι
Ι1σε Με σαφείαωσερυά · Ι

Ρεσεω,ρετε Ιει€ΙπΙΙΙΙεσεΙεά ἐΙ‹τΙ:

τσε·ε ΜΙσπΙωσΙσπω νο ΜΜΜ

Ιεροπ,σσο ‹:Ι σας τΙσικσ:Ισε Μ

τσΙγΐωσςυσΜΙΙΙΒσσε οσε με :Ι Ι-

Ι Ρσσε:ε,οσπ Με τειπισε·ςΙο @Με τσισειωσε σιωΙΒσεω Αρσ[Μηε .
Ι...

Ιεισ

ε "__

σ”
μ--υ-_Ι.
ε `

0/

Βου

.Ι.ΙΒΙΚΟ ΤΕΚΟΕΚΟ ΠΕ ΕΑ
-

(τισ Ι)οιΙτο. Εσ σπα σσἱΓσσι οσσΠ Α ΡστΙτοσπσε σσίσττσε ίἱοστΙσ ετσι.
θοττιοἱσσ οίὶσγ,οΙἰΧσ ΤΙτσισἑ, γ . ωστε τΙο Ι)ἱσε, 7 :ισὶοσ‹Ισ τοοο

Α

οΙΙειτσο σωσει οσ οί)το "πάσα

ΙσὶτΙσ τΙοΙ σωστο, Υ άι οσστἰσσειε

οΙοτσεσοτσ ,ορο στο Ρειτοοο σο

Πτοτοο(.Ιοε, σο8:ιτΙο ει8στει, γ σο

σετοΙσ Ισ σιτο ρ:κΙο2οσ, τοΓροτσ

ρ:τΙΤειτ εστω τ›στ τσεΙσε Ιοε τσι·

τΙο Ισ σσο τΙοίΤοσ ΡαοΙοοοτ:σ ίοὸ
οσ Ισ σπστΙσ Ιοστο):ιστο σ Ισ τΙοΙ
$οτῖστ οι] οΙ ΩσΙσστΙσ, σιτο των
το σπσε οτοοἰ:τ, σωστο ισετε σου

ιστ:στσε, στἰσοἰρσΙισοστο Ποσ

οΙο£Ι:τ.

ΙΙα, σετ σο Ιοε (5οσττΙοε , οσ
ισσ σο Ιοε ΩΙπἰΡάσσσε ,νσστΙο
Ιοε στι:τΙοε ΙΙο8ττσοΙσΓο οοτοει,Ιοε

Ι)ο Ιοε (;οστἱΙο5 σσο οσσοτι
ττΙοτσσ,τΙΙ:τοτσσ σΙἔσσσε σ Ιστι
οΙσσ,σσο Γο οΓΡσστσσεισ , οσστσ
ΙἱοστΙσ τσσ ομτοτΙΙΙσ σο τσιΙσε, Υ
τΙοΙΙοσσοΙσΙο Ισ νἰτΙ:ι (σε οσσσ
οττΙσε, @απο Γοτ ωστοτοσ οσ

τΙσ ΙσίαΙΙΙσΙο Ισ Γ:τΙσσοἰσσ οσ·ἴσ
(αστα Ιο)·Ξ

·

Ι:σο τστιγ ΙσπΙει Ισ τάσσο

στοἔσστὸοσσισ οίΙσσσσ97 τοΙ1
ΡσστΙἱσ Ισ:τοΙσσ : ΜυοΙτσ Ιησο
.οί,Ιτοττσεισσ απτο, ίΙοσοΙσίσΙτΙσ
‹Ισ,ισσε σστσασσε: Ιτο ί`οστΙτ:Ισ τι

Ισίτ ὶτ τ:τΙ τστισοστσ, τισ "κι σο · ἔσω τ:τΙοε τΙσΙστο8,σσο Ρειτοοσι
σ ττισ ἰσοἱοττσ,οστσσ οε.Ιει σο Ισ Ο στο οΙΙεισεισ σΙΤοττσσόσ σε: σΙτσ
ΩτΙσσοἱσσ. Βασσάο _ ΙσπΙσσ σΙσωτσ. Ροτσ οσσἴσΙεισστσ·ο,· ατι

Πιτ τοῦσσσ‹Ιοτ,7 σο αἱ σ νσ Ρσοσ _ στύλ ρστσΙσ τσσοΙτσ .σσο μπώ
ΙΙΙ:‹σ· @Μεσοι , γ σρ τοΓΡσσόὶετ, _ _(ζΙιτΙΙΙσ τοστ σύ ,7 σΡΙΙτ:τιστι Με
ρστ ττ:ιτστ σπἰε οσθιε οσσ Ι)ἰσε . τ:ΙσΙστοτίει Ιοε (αμε σωστώ
οἰσσ.οΙο.σσε ΡοοσοΙσε,7.Ιτετ2ἱεισ
σο Ιισσαστοε: φτασω σσίοτ .γ . ίοτσο ισ” (σΙστσίστ›..

ίΙσΙσ, ίὶσ σποτ οετίσ σο σώσω” .
τΙοίοσττοε , χ. ρΙοσίοσ.σσοοσω .

. ΒοΓΡσοετΙο οΙΙστ Ισοττοε @το

σισε σττοτ›οστἱτΙσε: οΙΙΒειστσοΐο

οσ οίΙοΡἱσσ,Ισε τσεστΙὸ απ

'ιῖστο8,σσἱἔ Ιω τοοοΙσΙτΙσοΙο ΟΒΙ Β οσγοστΙσσσ τΙοίοσΙΒστέρστησο
3 :οσἔοσ‹;Ισσσ τεστ” τοστ:τε,γΙ16 Μ σο στ Ρστ σΙΙΙσ τοοτοστΓο :ΙΙ
ἰ έτ85,οσσασ Μάτσα τσοτοοτΙοε#
Ρσοε Η (ο ντοΙΙ`οσ σἔστει οσ οσσ

τἰἐτ)οσοἱσ σο ' ΡοττΙοτ Ισ νττΙσ Ρστ
·τ:Ι,σ τΙατίοΙο Ρστοσοστἰἔ,τ)σε,7‹ΙοΓ
ΙοσΙοε , σσ οΓοσἔοτὶσσ εστω Ια
Ξσισοττο,σσο τη σωστα Ισ σάκο-τ
@Ισά σσο Ιο τΙοσοσ.9 Ρσοε οσιτσσ.

ετιισΡσ, γ τι νσ ΙσειστΙσοκο , ει Ιτιὲ
αίτιο οΙο ΟτιΙστ:5 σπειε οίὶο·Ισσστ
ίσο ρστει @Με σττσ σωστο τστ
Ισοστοτ στστσσΙσε ει νσετοί`οειΙο
τα σο ΡσΙσ,τιττωοίΙσσάο;ροτοΙΙσ
νσ Π12£ΙΠΟτ; τι σωστο σο @τη5

οσσ ΙσομτσΙ Το :ιΙοέτστσσοτσειδ
ο..

Ιοε
μ

το '
. τ
.
τιιτττοε
τιν, ο ντων τι Ε τ τ αντιο
τν.

-

ή·οι ·
ατι-57
Ι

Ιω ΒιοττοαοατιαΙΙοτωάο (:Ιιττί1 Αφτο οτι Ια ·Ιον-άο @πάτο @τα ζ
, ταρω-Ια ίοταιοτατιοαάιτο τοτιτατι
; @απόετιιαιτιοαςΙο.ΥτοιιάοθιΙ

ίαΙιταοιοτιτν άτττο:-Εττωτι, άτω

@απο οτι οατοτοαάωι νατοτιοα, 6

;οτττοτιάοτιο, ά οοτι τατι οτιιοΙοττ, α· τισ το ΡιτοτΙο·άτιάατ , Βιιο τιττο ο
..ΜΝ

ϋφτσΙοτιἔαάω τοττττοτι τω , τισ “ο ΓαΙτιατοτι,·ρττω τατιτο , γ οοτι
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(Ισ πσορσΙ , γ Ροσίυστσα Ισ ουὶ
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Γε,ῇ παεΙἰε Ιε ωοΙεΡεαΙΙα επι εΙ
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Α Ριιεττοεό γ άε τοάο ει εσετειεςΤ Π
Ι λευκώ: εἰ ΕυφσΜάοΜΜΜε ή. 4 άε Ιεροε.Ροτ (Με @Με νεὶεε
· .( 4 εἰ σΠεάο 4221246640 ΔΝ· .5 οτ άοΓε ρω εεείὶεά θεεεάει εεε
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@εε άε Μενα Γε Ιοάἱεε Ι:ἰεπε,Ρτοεετὸ Η επιπτ
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εετἰεεάε εεειε <έωεάε τεεεΓ - τε ε άοε ]υεε,εοτεονὶτεὸε,τε:_
~ττο άε ἰεεεεεἰοεεε Γεε Μάο; .ο επ_ἱεεάοΓε εεε Γε Ρτεάεεεἰε, Υ

με επεσε νεΖεε εοτεΒε1άο εε μ' ΡοάετΙε τεῦίΗεΓΓε _, Ϊ ΙιΓοιηε:ιε
ΗΜ εἰίὶοτἰεε εε Με Γε άεεΙειτε

άο 21 άοε ΜἰΒεεΙ , Ιε ΡετΓε:ιάἱο

ε! δε :1 εεε τεεεεε τοάοε Γεεάε _~ επι τἱεε1Ρο γε άε τοεπεε ει έο-'
ίῖεὶοε·.Τειεπωεεεε ει ΙεΡοε ε)! εἱετεο , γ εποΓὶτεε· εεε τεεἰει
άειεε ΓεεἔεἱΓεειω άε ΕετοΡε,

Ρξι1άεεεἰει, γ πάω Ρειτει εοεεεξ

εεε ευιεεει Γε εειαειε,γ ίὶεεπΡτε . εεε εο [Με εΙ εθειάο άε Ατἰετά,
- ιεεε ετἑάεε ἱε1Ρετἱ_οε,›| μπει Ρο
' ρἰάεε επε5,γ δείῖογε Οοεετεει
3άοΕάε Νεεἔεεεάεὶ τω” :εεε ' Με επι! εοε Γε Ρειάτε,:εειάτειΓ

Γε:: μεΒοάε εε ει εοειςοε:εε εΓ- ι ττε,γεετεπεεοε,Γε ειιἰίο Γε @Με
εε ἱ1ὁΒτε εΓὶιπο . ΥΒτεεάε Με;€ άείἴε,εο ε1εἰΠείΓε Γε ρεάτε τεΡετ -

Παει, γ Πεεάο άε Γε Ρεεεἐρἰο Ο τἱτ εΙ @Μάο εε Γεε εετεεεεοε

Με Ροἱ).τε εεφἰετετο,εοεπο Α Η . τεεεοτεε,Βῇοε άε Γε επεάτάβει.
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ΒΩΓΡεεε άε Ιει εύεεττε άε ά6
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Πεἔὸει Γει· εοεαβτεεεεχ Πω, Ο ωμά ά τειἔτειεεεεἰείΓε€ΙπἱΓ
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ΓεααεΙοαΙ.ιιεξαο Βαθογε αεΙ.ιεΙΙο

ιαιιειεοια εΙΙο 5αθογε φτετεα -Ξ

‹!ια,;εια αιεεει· εια·εαΓα, γ Γεω-α.

αΙ ΕιαρειαεΙοτ , ΙιααΙεαεΙο αε Βοειαειοα Ροιε απααο εΙε Γιι Ιιει
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.&αιιααα_εΙ Ιαεαι,57Ιια2ει εμει ειοα εΙε εμε Ιοε @ΙαΙΙΙΙααοε εί1
ΙραναΓΓαΙΙοα εΙεεΙοιι Μαμά Γει ταιιαα εοιαοαααοιἰααεΙοε , γ εΙ
αηαοι:ΙααΓΓεα εοαετα›εΙ , γ εΙείΞΙ· αιιειιοΑιιΙαααιιεΙοαο ετα Ιιοια

Με αῖιηιτεαασο, α εμἰεα Γιια
@με ·α_ΙοεἘΙαΙΓ-.
Υ @και
ιΙὶαιιιε›εεΙεΓιο
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ΡειΓιιαεΙιεΙοεΙδ ΜΙΒιιεΙ εμε Ροκ

εΙΙα να” είΙατ εαΓιεΙο εοα ΜΗ"
α·

ΠαιιααεΙοΙε ΓεεΙα οἱεα εμὶιαι εΙ ο
εΓιαεΙοα Αιιια:ιαεΙοαο, ο εμααη~ ε ·

Με ,Ιε εΙαιιαα οετο είὶαεΙο ααα)

εΙο Ιο ι:ι_οεαίΓε Ιο ματαιὶα εοα ι

εΙιο ιαα)ιοτ , εετεααο αΙ Βαφε

Γιι απααόο,γ Βοιαειαο εΙε Ναα- 2
Βαααεμἰ , Γεεμα Ια ΓααΒιιΙΙιιε·

·

.

ιιαεΙοε : εΓειἱιιιο. εοεΙο Ιο εμε Γιι

Ια·4

Ι

:Η

:Βου
Ι

.-υσΒυο τουουυο ΜΒΑ ΙΙΙ

'μ

Ισ ΡσσΙΙο:Ρυ£Ιἱστου-τυυσο σου-Α_ουσ ουΙουσΙοίυέσεΙυΙουσυοόΜ .:

ΙσΙΕυιΡσω‹Ιο€ συ” υιιουσε ‹Ισἔ σου συ συΠωσΙοεΙοεΒσγυοωσ '
. μου)!
ΙδειΙΙο
υυξοο
‹ΙΙο οτσΙσ,ουσ-ΙΙΙοε
7σ,ουσ
σΙσ
σουΓυυοϊσ
ΓσϊυυευτυΙυπέτσ
συττὸ
, γ συ
(ἰΙυἱίΙἰειυο9
στυσΙσΙευΙσε,ί
Μου;συσ;
σά ΙσΡου,σΙέΐοΙο
όὶο
(Μα
(ῖΙυἰρυυυοἔ
ΡοτσἔτσευπασΙσ
φωσ”
ΙστσίρουσΙΙστό
£σσουίστυο
γ ίσωοτοΓοσ
ώσεΜ.ο
ουσ Ι

σΙσ Ατἰυπιυο ‹Ισ›ευἴεἔ ΙειἙσ ουσΙ Ισυ υιυυυ Σοϊ5σΙουασυτσ οΙαδιυΙΙσθ Ε
Ρω£σ‹υυω,ωμυωωσυ·υπω ΙσΙ εσυ σ ΙΙΙκΙο ·σουπο σΙ τΙσ °Δι·ὶ+ α

' Ι1υΙΙει Ισ πυκυέσ,ουυουσ ΙΒΝ:3 οποσ' σΙΙοἐυτᾶΙσΒἰτἱτυοὸΙ νου· '
ξ στο ουσσΙειΠσ σΙσίἰστω ή( Πο Πει-σ `σΙεκΙστοἴσίιοτ,ουσ Η σουίυσ Νὰ Η

υ”ησ.'.-σ0ω·

Ι ΙόἱΙεσΙοτσε ,7 ουσ ΑυτυουσΙουοΙ

οσε»! Ι1υ2Ισυ‹Ι88 Ιο ΡυτΙΙστευ το #

υοσευΤσ σΙ συεισΙο σου οπο συ' υπσόιευ, συ υὶυουυυ σοβαροΔ ~|
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ουσ ίυστει σΙσ Ρσι·ὸσκ σου σ! σΓ

ίυσΙσ

τυσΙο νυίἴυΙΙοε πιο)! υοοΙσε,γ Πο

”. ”- -.ο. .

οου τουτο στσσΙἱτο,Υ τσΡυτεισΙο

Ισ5,7Ιο ουσ Ισ όπου σΡωουουυ 4·
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ιιιααιωωοαφε ιαΙΙια·ἑαιι.ζ Ι '

! ΓοΙο ()ΙιτΙΙΙΙαοόςικ @απο -Γιιὲ
ιΙσπαε,πισ Ι·ιατΙο οιιἱταιΊανἱ‹Ιαι
τιιοΒοοε πιικΙιο (ΙΙΓαιιιιιιΙ€γα

π ΜιηΙοοοραΙοΕΙ @σοφοί

ιΙοοεοια ΘΙΙα τὲ:ΓΡιιοΙΙα Ισπιαι·ι-.
τΙδιΙοΓιιικΙατ57 ΑΜΠ :τι

:Νότιο
Μ".

κΙσςΜσιαβιοειιιι:Ητο
Ξ
@δὲ-τω Βιιοιι-ΡτΙο‹:ιΡἰσ,α”ι‹Ια¦ ι
@ΙΙ-Μοε.Μαιι‹Ιὸ
ΕοικιιιατΙστ ,ουσ
Ισ
αηιιἰταιΓ:
Γι:ἔ,>)ιιιι‹Ισ
αιΓει Μέσο
Ισα Βιι€Π τοΙΙΙΒοΓογι άΙΧο:Αάα, ξ· ιιιααΙοοοιιιιιΠτοσ

Ροι Έσω, Υπο :Μωαβ α Ιο8
σΙσιιιαε απισκέφοι νιιοΙΙ.τα Ι:ὲΖ

(ΜΙ ατιιοτ οιιιΣνιιι:ΙΙ:α ιιιεισα;Ι Β

τιιτιισ α Ιοε Ρώπα , γ ι:αιιιΙαιστι
(ΜΙ (μιὰ :οποια @απο αισιιοΙΙια

ΙΙσιια:Ιο τΙ£Γιιιι‹Ισ ΡοτΙαα ἐεαΙΙ:εΙ ι

ιικιαπΙιοικεΓκωΡω Ισ τόσο·
ιατοιι,)· στο ειιιατσιι σει-τ ΒιιίΙο,

2ΙσΙα Γοι·ταΙσαα ›, εστι ι μπορω',
ωστοσο @οι ΓαΙΙ:ΙΙΙ:τι α νετ

Ποσό-ο ιιιαε οΙκεΙἱε:ιιτσεῖα Πιο

4~€) οι: ουσ αοικΙΙοἴι: τιι:αιπΙαιι€ι

οιεΙσιιτε,7 νοΙιιιαεΙ ουσ Ιοε'Ρι°σ

Ιιααοτ,Ρστ Για·Ρειιιιιαα, 7 ιιο οι

Ριἰ0$ Ι:ιοοιιοι,ι μεσο σαιτ

Ιισάοαι-αΙσε πιαιιεΙατοε (ΜτΙ

· Κια ιιιιΓιιισε οιΙα‹Ισε:1τιακοιιιιο

ΈιιιΡοιαιΙοιι.ιο @κοτσύφια Γι:

Με σε τιεξα)·οσιο σε: ΓαΙιιατιοιι

ΡΙαιιιαΠετι έιι Μπα ‹Ιοε εσω

ρι·σιπια,ιιο ΡιιαΙσ διο νέοι: το

οποσ οτΙιοι οιιιιιοικ ΡαΙιιιοε
φαω; €ΙΙΙΙα-ιιτσε· Μια (Κοιτα
σιιατισ,οοιι:ι-οσ @ο ντι ΡαΙο αἱ
πιαιιοΓΓαεΙσ, 7 "Με αιιιαιιαΙῖ

οπο. Βία: νιιι:ΙΙτα ωστοσο οσο
ιιο ικιΙΙΒιις Ιοε€ΙιτἱΙὶἰατιοαΡοι
Γιι νοΙιιιιταεΙ , Μο Ρο: τισ ρω
- στα· Γιι ι:ΙΙ:ι‹Ιο, 9ο εΙΙΒο,-σιι€Ροτ
1 ιιο μιὰ: ι:Ι εΙοΙανιεΙα επεσα,
_ είὶογεΙασιτιιἴιιατΙο ασεπ Ια οιἔιι:

Γι·:ιια ΑεΙἔι,τβιι‹ΙιεΙοα Ιοε Ιιταςοα~

7 ΡΙέ892 ιιισεΙο στ στοα, γ οσο-ι
(Μισο ειιαΓΡαεΙο,‹Ισ ιιιο‹Ιο ουσ

. ριοΒο ΓσαεαΙια:ΙΙ γο σΙααΙοειδ-1) ιιο ΙΙσααΠο αιΙ Γαμοσ σο Ια” :ι
(Ισ αΙ ΕιιιρειαεΙστ πιο ·‹:οτι‹Ι‹:α

ν-Ιιἰτιιαε ρωταω; Ιοε ΡΜ, Ραἔ

ιιαΙΓο, Ρο‹ΙτΙαιιιο 1:ΙΕπιρειαιΙστ

κι σοι: εστι-οριο €Ιιιι°ειΙΓ€ ιιιαιι σΙ

.ΙΙΙαι:ιι·Ξ Ριιοεαιιτιοιιο ΡιιεΙΙ:ΙΓο,

τοιιιιι:ιιιο,Βιι καψει; Ια νΙσΙα5 αιΓ

' Γοιι ταιιτοεΙοε βι:τιώειοει σοι:
' εΙε ιιιι δώσε ΙοΓιι (ΣΙιτἱίΙο και·

ΓΙ Για “ποιοι-ι; οικω: εΙΙαὲ σο

80 ιοοεΙαιεΙοε,οιιι: τισ εαΙαι: :τι

ιιιι:τιτσ,γ Ροτειιισ Ιοε ΩΙιτιΙΙἰα

Ισια σε ΙισιιιΙ:ισ οι: Μαι Ιια2ιτι
Ι ταΙ νἐΙεΖα5Ιιαἔανιιοίὶτα ωστοσο

ιιοε ιιοΙσ νοιι€ι°αΓΓσο Ρστ τοπι

Μ

α-ιωαωιωααη οι οΙΙο τα;

ΠΓ Ι€ (Ιι,ιΙταιι;ιη ὸὲζΠΟ(:Μἐ
9021060~

_ Νέα

έ

Γ

- ΡΕΜΕενεΙοΝ ΡΙΠ. ΜΜΜ.

..3 ()ε,

εμπιΠόο ΜΜΜ , Ροιηιιε Πο Α τω Ιω εοτι11ειποε, ςιιε νετιπε
ττωτἰε£Τε εΙ:1ὸο.
_
Ιὶἱπε @θα

(Σοἴει ίυε Μη Ποτ:ιωε,‹μιε

Με Βετετἱεε ή (Παω ει Λεἱἔ1

εαπ ία !ιοιπιπε εὶε (εΓεωει γ

ωἱειπτ:ιε ὸιιτὸ εΡιε τοπιτιεητο,

ττεε-26οε,γειὐετ Μἱάο Ροεο :1η

11ο (ε Ρυεάετπ Βιεἰὶιππειπε :είε

τεε εἰε νται επίετωεόειεὶ των

1ἰτ:ΠεΒΡΠόοΓεΙενο (Ξει1τΠ,ιε (Η

@παμε Ιε όεΧὸ πα” Ηειεο,

Χο:Νο Θεα” Αὰ:ιτι,εο @ εδ

γ είὶειτ τ:ιτποε @κι ὸεἴιπκἰο οι
Μο επ Ξερει τοττιπετκο, Πο Γε

Ηα)·ε Ραπ: ΜΒΜ: τω Ητιτιε,γ εὁ
Π:ιιπε επ ιπο!122ετ Ιο @ Γε οε Ρἰ

~Ιε-.νἰο, κή Ποτὸ Με ωἱτιἰωει
Ι11ι1είὶτει όε ίεΠιἰωἱει1το,ο τυο

όε,Ρωεε εεεἰεττο,εῖ οί ΙΒΙείἰει,πἰ
Ρειότε Μια εἱε (μιεόειτ ει1ΙειΡοι19

ΙεΡεἱει, Βὶειπ Ροὸεωοε Ρει1ί`ειτ ῇ Η τιπἰ Ρε ὸεΡεεὶἰετε ‹ὶείΤο, (Μο
Πω εί)το Ετιιτο,ο Ρτἰι1Πεἔἰο Ρετ Αεἱειο,·γ τω είΡετωπς:ι είὶτἰβετε
τἱειιΙειτ εἱε Ια εαπ ἀεὶ $ετῖοι· , γ

ίοΙο επ ἱοεΡειἀτεε,7ΙΒΙείἰω,ωτ

εἱε ΠιΡοΓεἱοο,ειΓω φαμε ει Ωω

Βατεπιπε εοπι εδω Μακ”, τι1:ιε

τοι11:ιτεἰ: Ιε @ΜΜΜ ετιι-

_εεηἔοΙ:ιεοὶἔεὰα εἱεΠὶοε,ῇεΠὲι

2ἰἰἰε:ιόο, .εοωο τειώ›ἰεια Ροή Ρεπτ‹Μει Ρετεε·,› .7 πο ιπιε Ριιεεὶε
'05 Μακ όἱεω εμε εΠἱεΡωιιο, ο ίαιωτ,γ Η όεΠωχετειιιεκ “Ρε
. ΕωετοιΠοεφε εγὸεωε εινἱω Με”γε!εΠετωτἔΙοεΡπὡεε,εΙΜε;
πεε,ωπεε ὰ: Ιω Βαιποε›, Β2.ίὶα 1εεεεΠθεειτα, 7 Με @σε ει ΙειΡὁ;

- ε €15:ιβέιτΙο Γάατα'

..:;ξὶν

(ΡΩΜΗ) ἴι1ετείΪεωὶὸο,Ρυεεωἔι

ΕωΜειωοΙεε «ΜΜΜ μου ότε Με νοὶειπταὸεωε Με ΜΈ-Ξ
ί`ο!επ Ροτ :Πἔωπὸε ΕΙπἰΠἰωοε,

-εεε όεΙ πι ωᾶ:ιόσ.Χ Πρ αγόἰθεώ-'

62! Φωτο· (με ποἐατνετιἰὸο πΧ:

ΝεωΡεις:ιφἰ. ΒεΓΡοΡὸὶο:2Πε

εαπ! εμε [ο Ραὶει:ΡονεΠςεη [ή
-ΕτΠΡεταὸοιἱφιε Ρωτάει καίω

Ζω αι Μια , εμε Ρωεὸεε&ἐπ

-ίὶι ὶιπΡετἰο. ·%

Σ1

=

εφηΓοΙ:Μο, Ροτηι1εείὶο›Ι Ρα" β . Ρωἔηὸοεὶἔωοεὶε ετῖίἰιπέ

ἔοτει εποε εμε επ :Με ιηἰ νἰὸ:1,

Ροττιπιοεψ:αεω ΑΜ Ιοε· 0305
τειΠωπἰο,ο Ιω ΗΧιιυε ειπ.εΙ αε
10,7ίε Ρο:1ιει επ οταεἰ·ὁ,Ϊεοωο
είὶειιι:ι;ει1 τσοὸο ὸε :ιἴΡει,εοπ1ο
8.Απάτεε,γεοΡ Με 'καφε επει
άοε Ροτ Με εοάοε,ιωδώόο Με
οῇοε :ή εἰεΙο,εΙυεὸειυα επ τα! Ρο

γ ως” ἀείἴεε Γε Με ειετεειειπ'

[Μπι , ηιτε @Μεσα όευοεΙου,

:ιι1ἰι11:ιὸο, γ τη τειίὶτο εὶε :Πι επ

Γεω1εόε.ὸ Ρε (εκπἰάο, εὶεἴΡι1εε
εμ ακμή απ ΡυίΞετοιπ,. εμε εκ
ετιεοιωευ.εΙε ει Πὶοε,γ Πο των

. · 8; Ρεπει εὶε Πτι, ειπα ί-ε ειιεετε
τ εὶε
Ρ ού Βἱετ1,Ρυεε
' γο Ιο εΡεο7 ει
Με

ν5

)|ειΙ:- ι

η
77

Ϊ

2ΤἶΟ

~1:13 Β Ο ΤΕΚΟΕΒΟ ΠΕ Ι.ΠΑώ

ι : 7.ΠΙΒΠΠειε νο2οε τειΠ ΓΠἴΡοΠἴο, Α

ΩΑΡΙΤνιο ΧΧΠΕ

(111€ ρειτοοἰΠ οί'απ ειτ;οβαἀο.
Ι -ΑΙοε (ΠΠΠΠΠΠοεΠΠο (ο Πο

ΡφέςΠοβ. ] ΜΜΜ ο! »πιτ

ΠΠΠΠΠ οοτοει ΜΜΜ οοΠ Πτυ
Πω εΠΠοτ,γ ειὶοἔτ1:Π οΠοοτΠοΠ

ΠΠ·-ίο :Ισ ΑΜΠ.

ΠΠΠΠοιοε Ιει οίὶἰΠπι όοΠΠοΗτει
[Μαι ΕΜ Η οοΠΠΠΠΠ οοΠΠΠΠ

ο:ι (Πιο ΠΠΠ«Π Πο τοΠοτ οΠΠἰοε,

ὲἔΠ

Π ΠΠἱοΠ ΡοιὶὶΠ Ιο οΠοοΠποΠοὶΠἴ

- :

θε ΠποΓοε οίὶΠ·Πο ΑόειΠ οΠ

απο Ποίὶο (ΞΠΠίὶἱειΠο,Βει2ἰο
€10 Με νἰὸει ιΠΠ7·ΓειΠω: τοοο
'Θείο οΠ νΠ ΠΡοί`οΠΠΠο, ορο το
ΠΜ Με 'αποφ οΠ ΠΠΠότο,τΠοιο

Η οΠοεΙο άοΖιειΠ,ίῇ ΡΠοε Β οΙ τὶοτΠρο @ΜΜΜ οΠ οτειοἰοΠ,
:Ποτἰει ΠπωτἰΠτοἔΠίΤοΡοτ οΠοε . ο Ιοοο1οΠ οΓΡἱτἱτ11ΠΙ,0 οΠ "εκατ

ἴοΠ:

οοΐειε Πο Ι)ιοε οοΠ Ιοε @ΜΜΕ

οΠ οἱ (ΠοΙο,Γο οοΠἔΠΠοὶιΠ,γ άο
2ἰΠ ΠΠο οτα ΡοοΠόοτ , γ ΠΠ:: Πο

Πω Ποιο :ιοΠ‹.ΠΠΠ :ι οἱ Π οὁΓσΙειτ

ΠΠοτοοὶε οιΙοο.ΠςειτοΙο Πἰοε απι

(ορο @Ποιο ΠΠἰ,ίἰΠο οτα Πο Πο' ;

το ΒἰοΠ.

άπο ει οΠτοτΠιτ ΜΒΜ ὸιΕΠΠτο.= '

,·

'

Βοίὶο .ΜΒΜ ιο τΠΠΠέιτοΠ οι

ΕιΠΒἰὸΙο ΠὸοΖἰτ οΙΟοΠο:Πει

τοΠΠοΠτο ει οττο.ιΠειε ΡΠΠΠοο,

ὸοτ,ΠΠο Πω τοΓΠοΙτο Πο Μέ

Υ Ετἰο,ΡτοοιιτΠΠὸο :ιτοτΠπΠτειτ

ΠΠΚ οοκειτ Ιοε όοάσεάοήόεξ _:

Μή, :ιἔτοΠΠΠΙο Παω Η $ΠΒειοΙο

Ριοε,γ1ΠΠΠσ5,Πο ΠοτΠοάο τμτοξ .
αΠΠΠοίΓοοοιΠοοΙὰοίἴοΠ.ΠΠ,ΠΠοἔ -

ΓειΠτο Ιο ΠοΓεωτοΠ,. Ποτ τωω,

: :ορο οοΠοκἶοτΠμο τω ΡΠΠΙἰοο
τ Γο ίοτΠΠοΠΠΠΠ Μαιο Ιοε @Βιότ

νΠο Π Μο9 Υ :Π ΠίΠοτίοέ @Πέ

φοτο-Παω Μαγιότ-τω 1Π οΠτο,7έ :

ΠΠΠω,πωω
ΠΕΠ: Πειτε οίοειΠΠἱέτο
άοΓΠΠΠοΠο Π;
· -ἰἰΠ.ΠΠε,_ γ ο1ΠούοΠΠοτάτΠαοε -488
έ_ τΙοΡοίὶτοποΠ
οΠΠο!οτΙο,γοΙΠὶέπ-Πο
οτι φάει ΠοΗπρωί 4τσαΒοί'ΡοΠώσ ΑΠΠΠ:ΑΡΠτο]εί-ε β
·ὸοοίὶΠ7· :ΜΜΜ
- “ΠΜ 6γ οοτΟιεξ γ
. ΠοΒατΙοοΠΠΠΠΠο.Ιο ΡιοΠοίἱοΠ5Ό εΠΠ-γοτο8,7-οοΠΠο οΠΒιοε ο] μή
· ροτο οοιΠο Πο Γο μπώ οποιο; .ιτει:τοοὶο Πω ΠειτΠΕΠοτοειε;γθ Πω;
ΒτἰΗ:ι οἱΠΠΠΠ οοϋΗοωαίο!πο Μοτο οΠ οΠοε·, (οτε ΠΠ ΠἱοἔτἱΠἔ
· ο! ιΠοΠτο , ωιΠΡοοοΙΠΙΠΖ (Η Ροτίοτε, γ Πω ειΠοτΙοε ΡΠΠΠΠοΤ

- Βοίὶιχο,οΙο]ΠΠΠο οωἰἔὸΠοΠ-

οΧοΠπΡΙο Πο ΑΜΠ, αιω
ΠΠο τοοοξ(Ποὶο οΠ αι
Γει Πο Πι οι
Π1ὶΒο.

Ο)

7τἔιοΠ οἰοἴοΠἔτο δ ΠπἰεΡοοειὸοεἑ
(Πιο Πο(Τοο,ῆ Η οίὶδ τοἴΠοΙτοοο:
ΠΠοίτοιΠοΒο , Ροή οοιΠο (οκ
~ =νἰο3ο, ΠΠὶβοτειΠΠτοεόο Πποτὶτ·

-ΠοΠειτ :ΗΒΟ εὶοίὶοΠποτο‹:ἰιΠἱδτο.Ξ
(ΣοΠ
η. _
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ΡΕ Η8ΕΟ νΩΙΟΝ ΠΕΒ ΙΑΡΟΝ.

3”

~ τ Ωω ΜΗ τε:ΓΡο:Πατιισο οι Α :ΜΒΜ τιποὸο Ι1ιητὲβ στο
ΟομετΠΜοΉπιπόε ταΗει,γωδ Παππά” μὲ ΑΜΜὶἰατο; άλα·
όὸΓε Μεσα εΧα:μτειιτόο Ιοςιπ:
· Παω; ὸἱεΒο , ω” τωεωεω

άοι1π ο Ρτὶπκτο (ΜΜΜ όοηά::
ἴο όὶΒει,εο:Μοαυἰωὸο Μο ἰδὲ

τ 5 Ιω Μιήθ:τοέ:ΠΒασ ατίὶἰΒο ἀεὶ

τοτἰοιπρο Ραίωιζωο όεΧεΙΤσ

αἱεΙο,ίὶ ται ωεωω.ωω ε‹ΐ

ΜΗ ὰ: (ΠιτἰΡτομποΙο φυΐοΙπι

ντι νἱο)ο πιο ΐατιτο,γάΠοεαπο,;
' Ιοίἶω:τόπ ὸἰΙεπειτιὸο; γ άοΓριπέΘ

ἀπὸ( ΡοτείΤο στα εὶείΒοηεωὁ·Ξ .

ό: :ισα εΜόο ΜΒΜ τῷ κάμπο;

‹ἰοτ ει ὸειτί`εΙ8,7φἑΓο εο11πιπἱφ

Νο Γε :ιττωἰο Η θουσεων ϊ

Μι τουσ οΧταιοτόἰηειτἱοε εοέ Β απ·τοόο σίὶοι1Ξτἔοοἰο εοπΙοε 5
2ο*~ 7τοἔειΙοε α:ΜΗΜΘεω Γα @από ΟοικωπΙοτοω Ι)αΙει

ΜΜΜ. 1 νω να ( Γεἔιω ση

τοΙω·ιο φα οσα ΑΦΜ ειιιἰ:ι Επί ;

(απτο όεΓωΒήοοένο Μωαβ

(πωσ Ρως” εΙΤοΠοΙο :Με 4

Βο)Ιο 2τε.ἔειΙὸ>ΙανΗΒω ί`ειπτἱΓ4
Πιηειωιοίὶτε εεΒοκι;ωοΓΜΜ

οκὶεἑπιὸὸ ΜΜΜ" ι1ἱΠἔω Ξ ;
έκ). ό€:-ὶοε (3Μ(Η:11165,Ιο (Με, -

εΙοΙ‹: «Ηπα @Ζ @ο “ΔΗ «ΜΜΜ

και ός: Μπα ειίΑάαΠηικ Νά;

φωτο: φωσ φτἱέ:110 @Ζω

ΈξΠ Ισηπἑκ: Ναμπῇ:ὶζεὶ [ο τέἰευέω . :
[Μπέκ-επ ω εείο,Ρο!ηιάσ 78 Πο:
--_ι_`.·-η. ”.κ·

εμέ βοτοτειικὶε έέοΜπιποεόΐ
Με όοστατεπώα$!φωγ ‹ὶεί ΜΙ[ΜεΕ·ώοάσμωναπαΙαΜι
άς 4ἑβά~Ρύπἔ0 ΩἔΡςτίωὸἱσ εφ
ωφω1πωωφ «θα ΜΜΙ

εΙοεΙσπἴΡοιΜΜοωφω εΙαςΙο ε
ηασειΤοτίστώόωσωπο , πο

τὶἰ·ζγῇ 211 τω τ€Ιπιἐωκι=ωπ 8Ιοἔ ' @έκτοτε τοὶέΜωο,οΙυ "Η Με
Έ :ΜΒ Ηοωωσ,4$οΗΒρωΡω ῇστπ·τωτο8άκηφοπωιπώ
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εμε Ιοε Ο€πόιΜΜΜ @επ @9 εὲΕα1ΡεωὸπάΜπΡωΜΜῆ :4
γ.1 έξ Ισ
@ο:ΜΜΜ
πω
Ισ :ιἑιἰείπ:ΙοἰΒεπΜἰτ
Φω-εωωέωω:τωσ8
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Ρ(1Γο

Δ.
-
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.···ΡΕαεεονωοΝ Μαι ΙΑΡΟΝ "αεί
ί ' ΙΜΟ εαχειαςΙο ειαΙα εαειπα εΙε Α αποεΙΙΙΙοΙ`εξ ΙειιααταιπΙο Ιοε 0
α ' ως” ΡοεΙτια (ετ,ϋπ αιαετΙιιἔατ Ιοα,εΙε Ια Μαι· αΙ εΙεΙο°, Πα @Πε
(ΙεπΙαιν απατα α ΙοεαΡαεΙτεα εΙε

τεΙ Παιτατ αΙα Πάτα .εΙοιαςΙε (Ιε

_ ' Ια εοπαρα;ίαπΙε ΙΕ$νδ (ΙΙ:

:Μια Πι Ι1ετωαηο,ΜοΒετ,γ Ια

' Ι Ια ςαε.ίεΓΡεεΙΙαυα, ΙΕ εΙεΓΡΙεΙΙο
Ι πΙεωεΙαΙΙα εαΐα,τετηΙαατεοΓε επ

Ισα: εΙα ζ<αταεΙαα αΙ)Ιοα ιααε(Ιτο

: Ι εΜΜΒαισΙ›ατεο εΙεΙ Παπαπα

$είίοτ Ροκ τα] (ΙΙεΙατζία Ιαοτα, γ
ΙπαοεαικΙο εΙΤαῇςἰίαἰιααο ΠοΠα

; Σ εΙοτ,7ίιιε ιπι17αΙεἑτε αΙα Ρεβ
φ1ει·ΙααγίεΒιιπωτεωΙΙα εΙε Για

Με εΙε Ι Ε 5 νε;1εω"αωα Ια

πἰεΙαα ΕΙΙαιπΙσεΙ ΙαατεΟ ΙεΧοε

Ια κατά ‹Ιε ΡεεΙτο , ΓαΙεΙτα εαπ εΙ

εαΙ›εςααΒαεια Ρε2 ετπτὸ ογ :τι

: αΙεατἰεπα,7.εοέησνηαΙΈΜ "6 αΙα ΡΙα:ΧαεΙε Ια αΙοτἰα, γ ΡτεΓεα
εΙὶκοεΙ.θωεωαεΙοἐ: Ι.ιιγε,εβ

€αταΙΙοΙ1α α €ΙπΙΙΙσ ίιιιεΙΙτο Βε

' τα” αυτι ε11 εΙπαἰΠηο Ρατεεετ . εκατο:: εΙιεΙαοΓο ΙαοπΙΙστε,εΙυε

ααα; (:ΙατὶίΙἰαμοΘ:Υ εοΠαό εΙΙ
Χο-Ευγααπιη αΙεἔτε: 8Ι είὶοχ,
: ΪαΡατεΙα‹Ιο Μακ” Ρατα ωσ
-' - Η: Ρο: εΙΙο;γ·ίὶ Εεε-ειπα ΙαεΒσία·
τα Ρατα τιαἰ εΙ.‹ΙΙαιΙε Μαρ: κ- .ο

ετεαεἱοια; πυρ @πρεπε ΡοεΙἱατε
.· ΠΩΓ.

_

τοτα Μπα ίεΙἱεἰεΙαεΙ εοιπ:Ιιιγὸ,
Ια νἱεΙα , 7 επ τααΒτευε άρα

τΙο αΙΤεἔιιτὸ Ια εεεωΙεΙαςΙ εΙε Ια
@στα
-Ι αηΟ·
γ

Ι.ιαεΒο εαπ τοεΙα ΡτἱεΙΙ`α , γ
ΙατειαεεΙαεΙ Ιιατιτατοια Ισα νετεΙα
'808 εΙ ειιετρο,Υ εαΙσεςα, Υ εοία

Ι ΟγειπΙοΙσ Με [πεί-ειπα ΙΙΙ
αἱετοια Ιαιιι›Ια ‹ΙεΙ-,πεπἰειπΙοΙε
Ρο: Ιοεο,γ ΙΜεοΓατο; ΡαεαταΙ

αΙἔυπα·α ΡἰεεΙταε Ιε ες:Ιιατοια επι

εΙειἰα,γ εΙεΙΤεαιια. Ρετο εΙ απα

φαω, 7 α είΙα εαυΓα Γε τταςὸ Ια

ςοια εΙε Ευ” εοπ ε:ΙΙ:ο Γε ΙΙειαα

ΡεΙὶΙαετΙα , 7 (με Πιείτε Για (ΙΙ

πα ακα εΙε αΙεἔτὶα, 7 εΙ εΙεΙ Οο

εΙιοΓα ι1αιαεττε ΙεΧοε εΙε τἱεττα:

-εΙ ΡτοΕυιπΙο εΙεΙα Ματ, φαμε
110 -ΡατεεἱεΠεια Γεια ίαιπαε τεΙἱ

ιιεττιαεΙοτ ‹Ιε Γαίια, εμε πο Ρια- ΠΡετο πιο ναΙεΙα αττἱθεἰοε οσα-4
‹ΙιειπΙο Για .:αΕ›ΙαΓαἔτἱτ εαυτο

ετα ΒΙοα,ειιααικΙο εόια Για Ρτουὶ

Βοαο,ΙαοΙαἱειπΙο εΙ τοΙΙτο α Η”

εΙειαεΙαΙοε εΙαΙετε εΙεαΙαααετ, αἱ

ετἱαεΙοα,‹ΙἰΧο:Ραεα “Η εαπ εἴ)

Ρι1ε‹.Ιεια αττεα , γ Ειαετςαε Ιω
Ξπιαιααε εοιπταίὶατ Ιαα εμε (011

τετιτο,'εοττειαΙε με Πο Ια εαΙ:ε
ςα. Βοα ίαε είὶα Ρατα Βημα ΙΙε

εΙΙυΙοαε.
ΌεΓΡυεα εμε εΙ Βοιωτια
@απ εοτΙΓιαεΙο , γ ΙααΙΙαπεΙοίε Ι
Ι

Ι ‹Ιοτ αεαΙαα‹Ια )·α Πι τεετεαεἰοπ,

.αΓαἰ (οΙο,ΙεκοαεΙε τΙεττα;εια Με

ν @ο εΙε Ια ειπα, @σε νετὸα8οε,

Υ Ρεί-αιιετἱα, Γε ΙοοΙιιΙο α τἱεττα,
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Ι

Με εΙε Ευγε,εΙειοεΙοΡοτ απού·

πο: είὶ:ιικΙο μι εΙείεοοΙΙ.ειοοέ,έ ῖ ο

2ο
ΜεεΙε(οΙατιπιἔε:..
πιοΒετ,ΙΙΙΙοε,7
Φο ωἱίῖπο
ΙΊᾶΖΙ(ῖΠ
ΙΙΙ:

εφοτεεΙο
Πο εΙατἰεΙειεΙ
Ια οοεΙ1ε
@ιτε ίὶἔοΙεοεαν.ῖ-ἶ
ΙΙιι1Ιτοο2ι εμ

(Μ εΙε (ο Ι1ετωειοο (Ζω-οκ ,με
ουὶειτ ωειτωΙοοείΙεπετ (Η Πι

Με; 7 Ι1πὶο.τεί`μΙετιιΙεεὶεωε 3
εΙειγτε) ίοοτε εΙ ΙοἔοὰΙοπεΙεἔ ξ

› @σου ίεΙἰοεχΙεἔτε εΙε ΡετεΙετ
Ροκ (ζΙπἰΙΙο Ιο οσε ποια, "Με
Ρο: Πο οοετοεπΠοοΙο. Μάο,

είὶειιιει :ΜΜΟ εοει=Ρο. (Σὁω ο
εΡω @ΜΙ Γε :ιοἰοπτὁ οπο
'
Ιοε(ΞΙιτἰίὶὶειοοει ειπετκΙἰετκΙοἑ

μ

0"
Η~ο,4·~···=
Ε--.

@Μο εοωΡ:ιῆετο εε Ια απο; Β εμιε ΒΙοε οοείΙτο $ε:ῖοι·ἔΙοεξ

Αϊ·

Πει ‹Ιε [ο Ι1ετοπιοο. νεοποε ειουἰ Ιοε εΙοε Ι1ετοποοε εοίοπε,

ΙΙΑππωο , γ ωοΙΙτειιιει εοο:εΙΙ:μ
εΙ Ιωδαε εΙεΙ πίσω ν εΓεοπάὶ-ζ

7 Ιοο)·8,νοο τουεττο,οττο εΙεί-

έα

εετι·:ιεΙο ροκ ΞΙπἱΡτο,Ιειε τουΒε_τεεεεωτἱοειε, Ιοε Ι1ιΙοεΙπιετίαοοε,Ιο Ιπι2ἱεοεΙει εοοθἴαπΙο,το-

'

.ἔ

‹

·. κι·

Ροετοοεοπ ΒΙ·:ιο‹Ιε εΙεἔτἱο,
γεοοδειοςεειΙο Ματ, εοο (σε ν
Ιππεοε,7 πάω ΙΙΙευειοεΙο @Η

εΙο ρω Ια Ρετ ‹Ιε ΩΙπιίΙο. 08: Ιεῇο-εΙεεεοτε @τα ττοετ εΙ βιο-Ι
τηε)οτ Πιεττε Ροε‹Ιε ειιιετ εο εἴ ο το ευετΡο,ίἱ ΙεΙπιΙΙαικιο.Εο Πε
τει Πάει, οιιε ΡεαΙετΙο τοεΙο Ρο: ` δει-Μο ειΙ Ματέο: (με Ια εΙειτ1οπεΙΙ

€Ιπ1ίΙο9 (Ξοο εμε Ριιε‹Ιε οΙοΙἰ-

ΓετῖοΙαοει,τἱεοεΙεο Ια τα” προ:

8:ιτ οποε :1 Νοε οι1είΙτο 8ειῖοτ,

.εε εοίΙο εοευετἰττἐιο (το εΙ ειιετζ

εΙοἱεο @Με Ιο ετετιπο , εμε

ρο.Νοΐε Ροε‹Ιε οτεετΙει θεΡώ,Ϊ

εοο (ΙΜ-[παοκ Ιο τεοπροτεΙ,

οφ” , γ ἔσω εφε Ιιιιιιο εο

Ρο: Πι Μπα, εμε ο :ιεειΙ3ει ρτἱ·

τοεΙοε Ιοε εμε μπω εο [καιω

π›ετο,ο ΙοτΙαιωεοτεεοο οοἴο-

Με εΙε πιο Με, 7 εΙΙἰονιεΙα Ρετ

.Η
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η...Δ

-ο·. η·-

αοε.9
'ο
Μο” τεεο8ἰετπΙο ειΙ Ιππεο Ια
Βοροίε ΙιιεΒο ειπ Ναοορς8- Π τεεΙ , γε εοιοἱετιςειο οἴεοτἱτ εΙ

ουἰ Ιο εμε :Με ΓοεεεΙΙεΙο,γ Με

Ρείο, οττοεΙΙΙΙατιΓεεοο Ιοε εοι·ει
ω·

τοτ1 ζοτοοεΙεε. Ιοε εΙἰΙΙΒεικἰειε ,

ςοοεεΙΙεοοεεΙε 8οΖο.ΕΙΙ:ιο Ιοε

ΡοτνἰταΙεΙοε ΡοεΙτεεΙΙΙΖὶετοι1

Ισοτεοε τοεΙοε ΙΠεΙΙΠ8εΙ05 ΠΠ

Με (ΣΙΠΜΗΠο-ε , Ροτ ΜΙΚ” εΙ

.Ι)οαΙε,Ιοε οΙοε ΡτοττιΡτοε,)Ϊ εο

ΐ ίὶπιπο εοετΡο:Υ οιΙοοοε εΙ (ΙοοετοειεΙοτ,Ροτ ειεττο ειιτιιΒο (ο

τοο ο Ροτίἰα εΙε φωτο Ρτἰπιετο
Ιε νἰο , ροεο ο Ροεο Ιε νεο Ιε

"
Ν.

γο εΙείεοΙ3τΙο εΙ ΜΒΜ @Με
-'Η.
ΜΗΝ».
πω·

ω Με εεΙΜεΙο, Ιο Βι1Γε:1τΟΠ ειοεο

οοοτειοςΙο.ΡατεεΙδόοίε μια εΙ Ι

ῶτιτο αιετρο ίοΙοτε Με @ΜΝ
τόπο?

ΡΕυεΕονοΙοΝ αει. ΜΜΜ.
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τοΙπυτατου Ιοε οΙοε εΙο το(Ιοε Α Γε (Ιιο νοα τοΙἰουΙα (ΙσΙ Γαυτο
ου Πισω” εΙο αουαε , το‹:οτιο

ευετρο, Ρατα Ια οπυΙτα ουσ (Ιο
τοτυυυαυα αΙἰΗεατ,ευ υποκο

οΙοτὁ Ια εαΙκοα εΙο Μἰυο Ιαυ7ε,
ΙιἱεἱοτουΙο του‹:τοοεΙα σου Ια
ούκα” (Η ρἰαΙαςΙ,γ αΙσοτἰα:Ραί`

Πα άουτ: ΒΙοτἰοίο,γ οΙουαυου

: Γαυαυἴο Ιοε ‹Ιο Ιοε οττοε Βατεοε

·ΙΙα εΙο Ιαρου Ια Ρέα €ΙΦΠἔ8(ΙΜ γ

τυταςΙο υααττἱτ,τουἰᾶΙο Ια ΙΒΙο- -

α αουοΙ,Ροτ νοΙΙο υπ” με Ποσα . υπ:τοοἱαΙα τυυγ` Μου Γυ (Μυο
· 8ο2ατΙο.
'

‹:ἱ6,7 ‹ΙἰοΙαοία ωστε, ουο Ρυοε
Ια Η)! (Ισ Ιοαουο ΙΙαΙΙαυ τοΓοτοε

1.υοΒο αρτοτατου εου Ιο8 το

Μου)| ΙαοοαικΙο σου τοςΙα Ευα· Β εΙΙΙΙ›ουο,ουο εΙαυ(Ιο Ιοε ὶυυου

έ ςα,7 αΙοοτἰα, οοτταυαυοου ταΙ

τα” Ια ουἱυτα μου: αΙοα (ο'

ριυοίΤα ::Ι αμα , ουσ ουκ Ρατσ-

ίἰοτοε το ευρα υετταε Γε (ΜΒ

. οὶα ΙαοΙατ Ρο: οΙ αμα: , ουσ απ- ·ουΙπΙστου 3, Β: ουαΙους:ου το
· _ τα μαι· Ια Μου ΕίΙαυαΠ οτι-επι·· τα αΙουυοε (:Ι1τἰΙΙἰαυοα εΙἱΓεἰ-

ΠΙΟ ΙΟ ‹Ιουααε,οτα καΖου,ΡυοαΡα
'ΒΙΟΜΙ2 ΜΗΜΟ @ΠΟΠΗ Πα),
ίυοίΐο [υχα,Ροτ Ιουαουοα αΙου
ΙΜ Ρυπα- Ι 7
'

. : .υαυΙαοοε,οΓΡοταυεΙο εΙ ΓυεεΠο,
' φ ουατκΙο ΜΗ» Ια ρτἰοΙΤαύ,

Σ

ΗοίΙα οου ουο Ιοε Ιααι·οοε Βοοα ο
υαυ , ουτουεΙἰει·οο Ιο ουο οτα. ) .Ι
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Ευοέζο εοΙτἰετου· οττοε α Ια ΡΙα
γα: Ροτο Πο τυ›κΙο ΙΙουατου (Η

ΙαιποσυστΡο αΙ (:οΙοοΙο ο:: Ια βαθυαφου: ἰο ?απ 20: Βάρυ
·
Σ ΏἶουαΡαιῖὶα ΦΠ Ε 5 ν Βουκ _ , 0Μσωπού ἔώπω άα/2
“μου Μ:: :ία (4 [Μ :ή _ ο

α οακουΙε: α Ιοε-ΙΡα‹Ικα·, @Με
Με τΙορϋίἶέαεΙο εΙαουτουκο
η “του Ια ΙοΙΙ:ΠαεΙε: Ια ΜΜΜ

ναττο' ΜΜΜ εΙο Ια @ο ? "

: ιΙἰαΙΠυ ου‹: Ροτ ουτουεω ραπ·

1)

(ΜΠΕ οουυουἱουτο Μπι άο

5οΙΒο @Παω αυ‹:Χο,Ια ΜΜΜ

· παουίΙταοΙου (Ισ Η€ΙΙα,εου ουο
' ταΙτοΓοιτο‹Ιουἰα (οτ κατΙαἰεΙο,
Ροτ τα) Ρτουοεατ Ια Ιτα εΙοΙ, θα

·οοτεΙΙα , :Ι ΗοΓΡΙταΙ εΙο 5αυυα
εδο, Υ Ιαοαία εΙο τοεΙοε Ιοε Βαυ

υοτυαεΙοτ,7οατ οσαΠου α οτιζοα
='.'
4,·-

. οδο-αρ'4-

'τοε: αυΙαοτταε ουαττο ΙΒΙΙ:Παε
ΙΡαττοοΙυαΙοα "τα εαρΙΙΙαα, 7

υπ αττἰτΙοε. - · ο
Π -'
Α Γαβ-ΙΟ (ΣΙΙΙΙΙΙΙαοο @το
..Ί
· ω

του Μουαρτοτἱοαοο ΒοΙΙΒιο

ω,

ραΙ ουο ΙΙαΖἱα οίὶαα εΙιΙἰοουοιαο,
. ...-

Ραίιἰα αυἰα ου Ια εἰυεΙα‹Ι εΙο
Ν'αυἔαςαουἱ , @Ι ἶ(ΞοΙοοἰο σου
ι
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ΕΙΒὶὶΟ τΕΗΠ ετα) Με ι.Α

Τα" Ρτωπ:ἰὶεο, γ ΒιηΑἔωίὶἰΠ. Αἀε Με (ζὶπἰὶὶωποε.

Αε

Υ εοιπο ΜΜΜ 7:1εοίετ-:

-Τοἀα ὶ:ι εἰυἀοἀ , γ Πι εοιππιτε:ι
ετα ἀε (:ὶπἰΠἰωοε, είὶεω:ιι1 ει1
εὶὶα μ τοἀοε ὶοε Ρειἀτεε εὶ€ὶι1

εεε Με ίτεεμιεεεεε ιπιευειεῆ

(ῖοωΡ:ιὁἰ:ιἀε ΙΕ εν '5 , γ Με

ἀε και” μπω ὶε ΜΜΜ , ἀε

ἀετΠειε ΒεὶἰΒἱοΓοε, ωετιοε ὶοε
εμὶεἀυεἀειτοιι επειιὶσἰετεοε, εἴ

πωπω ἀειε εεη·ὸ ἀεὶ τοἀο , 7·

Με πωεΡαο Βειῖοτ Γεωἰἀο ὶὶε

ρεαιπἀοὶει εΧεευεἰοτι ἀεὶ ἀεὶ'

υειτὶε Ροτοϋ,ει ἀἱε2 γ (εεε ἀε Ε

ιἰεττο,ο ὶ:ι τεωἰΒἰοπ ἀε ὶοε ἀε
ίὶετωἀοε. ΕΜ 8τω1ἀἰΒἰ απο εὶ'
εοηεωἴο ἀε τοἀειε Ρεπτεε, ΜΒ

Πετο,ἀε ίεγΐεὶειποε γ ει1τοτ2ε:

Ίἔὶείὶει , εοπ τωιεὶὶο εκατ Ρὶοξ

τει ἀεὶ θε ἀεὶ Ι:ιροωνηοε ει ἀεὶ1

ΡετΓοιπιὶ νἰΒἱὶειοεἱει, γ ειπετε-ἐ

Ρεἀἱτἶε,οττ05:1τεεεὶ3ὶτ ὶοεδει

2ει:εο εὶὶοε νὶο νειτὶοε Γυεείἶοε,ἔ

εωωειποε , γ :Μικτά Ρατει ὶει

νηοε ἀε εκει] Ρτοἴρετἰἀεἀ ἀεϊ

μεὶε:ι , ὶὶοτποἀο :0ἀΟε Το 8:20

εοὶπιεώοηεε,Ϊ επωπειπο ἀε Η
'(Ξὶπἱίὶἱω1ἀειἀ, 7 οττσε ἀε από :

ἀείΪιαφετο.
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ἀἰεΖ “η” ειδοε ἔοιιετπὸ 8ξΪὶὶ8.1
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ΕΠ Η ωἱΠ1πι εἰικὶεἀ τείὶἀἰει Εεεε τΙαβειὶοε,7 δετιπΡτε Γε νἰοἶ
εὶΟὶ›ἰΓΡο ἀοη Ευ” (Μπρε- (: (εμ εὶ νι128τειΠἀε ΓετεΠἰἀεἀ , χ
4 τα ἀε ὶα€οππΡωῖἰἀ ἀε ΙΕ8)75,. ·78ὶ19ὶ(ὶ3(ὶ εὶε Με), εσυ φαΐ
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ρεοὶτεοεὶαε ιουγοἰεο οτ‹Ιεοα

12ω,ευε:Ρο,7 ?Με α816ςΙεετ:το' Ι

' ααα ΙετΙαο Ιω Η;; 'ΙΙἱεἱΡΙΙοα ~εΙε

'Ζεα εμεοτΙοαΙΙευαοαοΞεοξΙϊδ)- - 3

_ Γαο8τε;,εετεα (ΜΜΜ (ιαπω

από” εοΜοΙΙεἐαιααπαΙοἡ›α ,

1εΙοἶιια
ο εφιαεΙαοέὶιΙαῖΙαΠω
ε Γε :Μαη ιΙαἑΙο απ :Ι (Σα

Ιω
τἰωΜΜ,γφωαααΠφαω,
εΙεἶΙαα 18ΙεΙΙαα,Ιευαοεαμαα] ἶ

ΙΜ. α Ιω Ι τοἔέ Μάο τω, οδο ΡακόεπεΙοαΙεῖΜε]οτΙωἐἰοἔ
·αῇωασἑ; Ϊ'5αΙαἰεοεΙογοοῆ Ιωἔ · ~
ΜΜΜ-το·
Ϊ: οσεΙαπω:
Ματ τΙτΙο,ίδ Με ἐἶαΙϊ ςΠοωα;α 3 ΏΙΙδίΙΙαοοααΙε Ώαοαἱ αιαἰαο ἴε'Ιϊ

φαω θα ΜΜΜ 4 Ροτ τοςΙο

@ο αεωεΜεαΜααέω Η

εΙ·'ε οετοο,οετοἐΙἰαῖοοΙω εΙ·ἔ αας,γτωασ;

ο φαω”

Ξ

ο :ια ροη ΡαΙοε εΞΙουἱοαόοα,αΡτἐ

μωαΙαπωφα ωτωεαΜα,ε

τααπΙο Ιω εαΜΙαα;ῇω ι16Ιοἐ,·ξΙε

ΤωαωααΦω ααααΙα =

ΜΜΜ φα.Ια-οποααα @οτ
' Με επτα-εεε: ΕβοαΗεοαοαο Ιω

ΜΗΠΩΣ”

ε"

αῖοαωεκαΜἄΜα8,

Ια @αφτα εοο,ΡαΙω,εο @τωα,

ΈΙεαιοόδο ΞἑΙε οπο ανπο

'

Ι€

ΦωοωαΜωωΜωΙ ἐ

· _ ΒοςΟκ 7:9αοαοαΜοψω
'.

4Τ

.Ι.”Ι_

1.',

.,,/α

,,”.7_

,ώ

:.

Ϊ - (Ια αναφεΙΙοεχηαΠ (Ιε·οςΙΙο Β ΙαοσραταΓαῶαΐοτ παταω-α ›
μ . -εο οεΙιο ειαΙΙΙΙεςα,, ΡιαεΙΙωΙοα το” αοαΜαεαω. ΜΜΜ ϊ
Δ-.

Ϊ ; ειιεΙΙω ετιττε εΙω|εταπό-εε νὶ

95,7 ατα‹Ιοε α έΙΙ58 , ΙΙεοαΗεΙο

:-Ρωααωα-Μαααωα .ΙΒΝ
α: ·εΙε Ια εἶοδέἐῇφ1πΙ1εια‹Ιο επ τ

; σααπΙω α-ΙωΙαοω,εοωο Ραε αααα·ω ΗΗΐεΗεοπΙΙαα Ιδἱω ,
Γεω οτι εΙ εεἱα6,οοε ετανο8ταΙα τι μεΠτοΈεἴἰοίτἐοοεαοαπΙοα Μ Ι
ωωωω,Ρωααφ αΙἔυοο θα Δ-Ιῖοα εστοΗΜοΉΙε;εΐοϋααέ,εοΙτ 1
? σα να ΡαποΕο·εταάετόοαα, Ισα `εΙαοοα, γΙ:Μαεαθα Ιω ααα, ε
- φαω τοεΙωα ΡαεΙεεΙαο.
Π Ιω Ιεταταἰαα
να”.ωπαατωωοω
"η ~“_~595~

ΠΕΙ.(ΙΑΡΟΝ.
53τΪ
ά Β ..φάτεΡΕκ8ΕΟνΟΙΟΝ
το‹.ἰοε @ΜΒΜ άξή:επιπετ Α εοιππο ει:: τΠι1ἔ€κε,7 τ›ἰιῖε›ε5-ἑΓ Ε
ΜΜΕ εε ΙεἔτἱτΠεε.ΡώΏεΜΜε

Πο οικία ὸοε,),.ττ€ενεπε επἔ Ξ

:ι1€υποεδειπΠεε , γ Ποτειικιο

οίὶ:ιερτο‹:ε:ΓεἰοΠεε,εὁ εΙ8ωμβ 1

τι:: εοωρεἴεἰοιπ , ωειετή (Πε Ιε
; Βτἰωεεωἱεποπε (μια (Ισ Ιοε

Ρα:ηἰτακἰειε , τσεὶο σο” ΜΜΜ:: Ξ
(Ισ παοκ: ε ηικΡαοδώοτ ε πιἱ;

οάοε @θα ΡειΠποε Πεεευεο ει

Γετπ:οπϋε, γ ωοίὶτειτ :ΜοΠῖέσἱ

εοταςοπ.·

.

φις ε‹:Πἰειπ ἀεΡειὸα:στ Ροτ Γε

.έ βοιπἰπιιετοη Με ΡτοοοΓεἰο

Μεση Βείὶει ναι ἱιἰ›ε (Μ Κε),

Με άΦωεω:τε,ημηρ ειεὶει εε Ἑτεπκἱί`εο ά: Βω18ο , Πεωεό:=1.
. _Πο,ηἰεσίτεὡε (με: πο ΜΜΕ: Β Σπάει, οσο εΙἔυτκιε Ρετἰετητεε
εστι Εείιηει,γ ὸἰεε @Νο (με Γε Γιιχεε,ίῖἔἀο Ρετἴοι1:ιε ό:ΙἰοειώἱΓ
βι11εε, ¦ τοπιετοι1ΤσεἀἰώΡΗΜεξ

“επρεπε” 7 ως, @ΜΜΜ

λοεφΠτυπκαΦε επωωεἱο·

βοίὶωἔτε, ει ς:μΪο εεωη›Ιο Ιειε

“ τ τ 1 @Με · Ρωεεεεεε “Με

Μεείοῆοτεεηικ @ο Βιιιτἔο, γ:

. ' Με απεΓΒΜπεδΧ.@ο Ρετρξεωειτ

ό; .0805 Βηνποε είὶευειτι :ΠΠ

. Φ Μαιοεἑοε @Με Με (με δκβε;[Μόεεε -]1ἰ2ἰςτοπ ΙΟ ΠάἱΓῖ

› Γε Μέσο» ωκεφεωε ω
..ΨΑ

-Β10.4)μτεϊρρ Με ΡτοασΓείοικε

ΕΓΡἰτἰω (απτο. Μ ρτἰφςτει ός: ςθώθΜΗΜτωεε ό: ‹μιὶηΖο Ιοε.

σ-."Ε'

@8 ΡΒάΕ98ἀΦ-ίεηφΒ@ωξηΒο, - .4Κωωετπσε φα: Μ ποεικ Με
@η Βρεεὸἰίεἱωρ 5 ηιι_ωετο Δε ΦΜΑΠ νἰίὶτ:ιππὶο Ιε1εΙΒὶείῖεε,ὸεΓ

ἔ Φ96ΜΒΘεω σ εοπίοεεεε Ιοε

@Με άι: Η; Αί`‹:επΠοη, ΜΜΜ:

' Θεῷ» εεοφωόε @Με

-ἰωΡΩ0τριμ @ΜΜΕ

- εειεΙεεεεεεω"ΜΓ=εεωτι;
; ΜΒοἑφεὸε ΜΔεωὶπωω

.

ω ΞΒομεωεκκὶε τοὁο,ν ειπαν

εκφωεωω
ΡωΜεω
Εφέ! ΜΒ8ι1Πα έκοβε
(ο ΡοςΜε ὸειτἔ '

; ΜΜεΙωΝεφωεωω
ΜΜΜ»ΜΜω «Με ΜΜΜ Π19εεχεεωαςο 8_ Με
ΦωφωεΜεωεωωεωτι»Ω!ΜΗΜέρκώεεωη=@αἱ '
φΜΜΜικΜε έσωσε:

είεεεεεω πεεεφΜωθω γ·

στα» ΜΜε- αυτι εκφΙΒΜεξ εφεεεΦωεΜΜΒΜο δεν
φωεεωαωε ΜΜΜ εεωεκαεεεε Φω›ἰωπ> σε Η
Μο ΡεεΦμΜφωεωμωε ΜΜΜ αέπεΒοεωὁωὸ ·
Με ΜΜΜ . ~ Ο Ι Με ε
ε . @Νώε ε:00-3Μεθ ΜΒΜ;;
φαω ΜΜΟ φαΓσωκΜΜε

(Φεβ
ςβειςφ]εΒεσοπε Ρτο‹:6Ό
ω Μωἰίεἱωε,!ερητΙ
@πω ε

ΜΜΗΜΜαΜΜ ς!ε!ιέϋκε,

(Πε ἀεΐ ΟΟΪΡ118:ΙΠ26(0 ρω:ε ε6

ίζωσ$2ετετηςηφ , οι' ρτορτὶο

“ω ·-.--ΐ.%...-·-... ...4 .η

`
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92.

~ιιΒιιο ΤΒιιοΕυο Με ι.Α

3:

ιιιυσΙια ΙοΙσιιἰσΙασΙ,σοιισυι·Γο, γ Α
(ΜΕ τσίστΙτα Ιο ουσ συ Ρατ .
τἱσυΙατ Ιιἰ2ο (Ιου ΙυίΙο συ σΙΙσ
ιΙσυοσιουρουιο σΙ σΙἰα, ›· ιοί
ιισιιιρο ουσ σίΙυυο συ Ναυἔα
τσιἱο ΡσιΙἰα.'·' ?

ΤΠ15 σΙΙα Ια οτασἰοιι (Ισ Με
ουαισιιτα Ιιοταε, σΙΙαιισΙο σΙ$σ·
ιῖοτουαΙσε
στα σΙἰαε
ρυΒΙἰσο
, συ
Ι Ιοε
(οι: στι
ἱιιΗτιἱτο
σΙ σου

ςαουΙ9 σΙ,7‹Ιοτι ΤΙιουισ (ουσ
(Ιου Ιυαιι σίΙαυα σιιΙΙ.στιιιο) Ισ
·ισσοζοἰσιου,)Ι Ιιἰαἱστοιι ιιιυμΙσ

σί`Ρασἰο Ιοε: σιισισισιοε (Ισ Ια(36
συι·ίο σΙσ οσιιτσ , ιιιυπισταΙιΙσιι Ραιἱἱα,σοτι ταυτα όσυοσιοιι,γ α
Π Ιαα σοιιΕσί-αιοιισε, γ σοιιιυιιιο- . ΡΙἰσασἰοιι , ουσ Ρατσσἰαιι ΙΙσΙΙ
οσε και ἴστιιιοιισε Με ιιιαἴια

φάω, γ σΙσΓΡυσε (Ισ οι ιιιυστ

οπού, Μιάου, γ·σΙσ .ταιιιαα Βιοτο

ισ Γσ ΙιαΙΙὸ νο ΡαοσΙ σΙσ Ιοε ίσια

ιιιαε,ουσ α-Ρσιια.5 ΡοσΙἰΞἱ Ιοε Ριο · τι ιτιἱσιιτοε, 7 σουΓυσΙοαουσΙυ
‹ΙΙσαιΙοισε ΙιαΙαΙατ, ιιἰ [στ οι·σΙοα, ΙΙο συ σΙΙοα αυἱα ισσσοἱσΙο.Το
αι·ιΙΙαιι νσπΙασΙσιαιιισυτσ Ιοε σο ‹Ιο σΙ τἱσιιιρο ιιο απο άπασα
ιαςοιισα σΙσίΙοε (ΪΙιτιίΙἱαιιοε συ σἰιαι·ἴσ συ οοι·αε Ριαε, ίῖσιι‹Ιο α
ἔυσοο,ι·-ιιο Ισ Ισια ισΡτσΓσιιιαυα :τοιΙοε του)Γ νἰυο σιισιιιΡΙο,7 σΙ
σοἴα σΙιίΙσυΙιοΓα-όσ Γυἴιἶτ- Ροτ

·

ιΡιἱιαισιοσιι ιο‹Ιο σιιἶισἰσιο (Ισ

ΙαΡσηαΙσα Ραι·σσἰα ίασἱΙΓσι‹ΙσΤΌ Ρἱσ‹ΙασΙ. Ι
ιστιαοοε,οσοοΙΙαιΙοο,ο οποιοι . Ρυσ σοῦ ιιιυχιιοιαΙ)Ισ,ουσ
τσιιισιικΙοαυΠο εΙο ουσιαιιἰα οι:
σαιΙοε.
Ιοε ιιιίτιιιοσ (οσοι'τοοσίοΙΙ

ιιιοιΙιιιΒιισεοσ σιιιΙ5·αιισατ[σ,συ

ιιτυαΙσε Ριοσυιο σΙ Ραοτσ Γιο;

τισιιιο @Βάρσου ‹ΙΙααουσ

υἰιισἱαΙ Ισ (ΜΗ-συ αιόόοέ-Ιοε
Δ ιΙσιιιαε ΙΙσιιιοε, Ρο: ΙοέΡασΙΙσο

αιΙΙι σίὶυυοἶταιἰι ίσουιοξ-3,Ρουίο

ουσ σΙιεθαοασΙοε Ιοε νιΐι·ιαοαιτ,

:ιο-Παριστα-ουσ Το ιαωέαιω

και @οδο ι¦ιουσιοσὲ «Μωβ

·γ σιιτοόοε Γσ‹ΙΙΓΡυΓοαουσΙΙα Μα οιῖιοιΙοιΙσ 'οΙΒιιτιοαΜο
.
ι (ῖΙιτἰίΙἱαυσΙα‹Ι σου ταυτἑι ισἴοΙιἱ- Ο ισαΩσιιιιΙσἐι,4υα αΜιοο·8 ουσ
__ .
Ι
_ '
ο
. _.
ι _
σιοιι.ΡαταΙο ουσ Βιο8 ιιυσίιτο οσοσαιιαιιιιαιαιωιιασΠιιιισο
$σιἱοιιΙσΙΙαο-ικΙστιαΠσ, ουσ αίμ

οσ Ιιοο2161 Βιιαοσταθοαφ ΕΙΕ»

ουσ (υ οιιιιιια Ρι·ουισΙσιισια Πο

πιαιΙσ α Για €οι-τσ,

ο Ι1υυἰσίΙσ (ισιεισαωιω ΪτυτοσΙσ

«υιον

άσσοΡσιάστιοΙΙιουιΜο Ξ ""

ΡεαΒιιαυ Ρστίσσυσιοο, ΙΙιιο οί:

ΕΙ οτιο ΕιυιισΙΡσ @ο @Τη

τσ , ΙααίΙαυα ρατα ουσ τοσΙοεΙσ

Ἑοἴαιιι-α,Ισ ιΙσίΤσαυα ιιιυσΙιο ρα

€ΙιοΙΤσιιιο$ οτασιαε Ροι μπου
τιτ α. ·
~
·
'

ια ΙιααστΙσ Γυ (Σαριιαιι θσιισιαΙ
(Ισ θέασα. Γστο ΙυίΙο τσιιια σΙ
€01.8
ω..ι.α. - 0.-0.

...Γ ο

>

εκβάῇήά
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Ι

:Με τι 8 απο το Ν·

1 @Ό Νο Η

_

Ι ωτεςοη επ οττπεοΓειτγ ἀεΖΙὲι & Με 5 ·τεΡτεΓετττωἀοΙε :τω Με
· τ φωτο ττοεττττε· Γιτ ἀεΓτἰεττο,

ττωττοττμεττε,ΓεεωεΠεε Ρετ! Δ

' μας” Ιωρετἱοιὶοεθεωὶὶεε Γε' ἀΙἀ65, · γ ;ιΝαττἔειε;τεμἱ ΡιιεΓτο _
.αἀωἰτεμἀι1 ἀετΓυ Ρτοεεἀετ; Υ

επ επτα”.

~

._

~

ἔ ἔτεττ1ἀεΖει ἀε :Νήμα- νἱετ1ἀο

Σ Ένἱεττἀοι εὶΈιτιΡετειἀοτ Με ξ

' Ιοεετἰαἀοε ἀε 5τιΓὶετε,Ἡυε τοἀοε
.ικιπεττ
Ιοε €ΙττΙΡαειττοε
Με Γατιτττε ··ἱτμετιεἰα
Γε οετιΡει-

ετττετε,γ Ιειἔτἱττωε ἀε Γε ν:τὶἰἀει, Ι
‹με
εϊΠβΕίιἶ2Πἀο
Πο ὶκιτἱε19ΕττοΙοΓε
Ι:τ εΓΡ:ιἀεμἀυτο
Μπαεδή:

·τ1ε8,εσπτο τεΓετἰττποε, χ :το Με

@σε Ηττα :· '5Ι τη” εετεει είὶτ1

@επι εττΓο ἀε Ιοε εοΓειε τεττπΡοτει ε Μετα ἀε ΝαττΒαε:ττμεΓιτετα ευ
Ιεε , εΓετἱτιἰετοιτ :ι ΜΜΟ εΙ
ηττ:τὶ Ι)οΙιτΙα μι ἀε Ια(3οττε)εμε
Ιτι1εμἀ:ιἀ είὶετι1ετ ετὶΒοτοτ8ἀ2, γ
τοεὶοε Ιοε (ῖὶιτἰΓτἰετττοε νττἱἀθε·
επι εττωοε,τεΓυεΙτοε ἀε πο οὶ›ε-·
ἀετ:ετ
Μ ἀε:τειτ
Γειὶἱτἀε:ιὶΕιῇΡετειἀοτ,
Ια τἰεττειΙοε Ρώτα?
με

επ"τι

ΡετΓοττε τι Ροττετὶο τοἀο τι Γειτ- Ι
με ,7·ΓιτεΒο, ἀιτε εοτττο δεδο
7ε ττοεε εΧΡετἱωετττεἀο ετ: οι·
11125 , τω ρώτα Ρ:τεΙΙΙε:ιτ εΡτε
πιστΙο.(Ζοπ τοἀο εμἰΓο Γε νἰεΓ Γε
εε (:οττΓεμ
Ιο εμεεοτμε
ΠΙ8.,7€1Πθ
Γε τεΓοὶιιετΙο
είὶτμἀο Ι

τατιἀοὶο τοἀο Ιο σπιτι Γεο εμε Έ εὶ Εμ ετειἀεὶτ τεμ 27τειἀο9Ττα<
Ρτ.ιἀὶετοιμ γ μπε εσωΓΡετειτΙο ττ›Γε ε φωσ” Γαετοι1Ιοε Ρἀ
ηπειε εοττττετ Ιοε (ΣΙττΙΡτΙειτιοω Ιε τεεετε5 εοπΓοτιπεε εοΠ Ια Ροίἰ
πιτἱίἶ1τοττΓειὶΓει, γ ω:τίἰοΓιιτττεη- Βοτιἀεὶ-ΕττιΡετἀἀοτ, ›· αὶ Πιτ ΙΙε
τε,εμε ΜΜΕ ὶ›ἰεττ εοπτο να φωσ εὶ τιεΒοεΙο ροτ τεΖοττεε
Μετρο Γε εοικο :το Γε;μετ8οπ ἀε .πωσ , @σε ΜΒΜ” νε2εε

ς:1τοτ1 , γ Γε ετττεττΙετοτι :τ ἀε2ἰτ

τἱετιειπ "πωπω τεΓΡεέτο τι Με (Η

τειὶ ΓεΙΓεἀειἀ;
ΕΙ εμε ὶὶευειυτι Με εειττετε πο
·εττεοιπτὸ εττ εὶε:τττΙΙΠο ει 5εϊΗσ Π
Υε , ‹με Η ὶο ΙπεΙΙ:ιτει Γατα τη”

ιτἱττετ5,Γε τεΓοὶι1ἱο @ιτε Γε Μειἔε ' '
Πειἀ ττκττΙἀΑΓΓε εοττ τοἀετ ΡτὶεΙΓετ

ει νττοἀε Ιοε Ρτἱιτεὶμὶεε Σαμ;
αμα
εμε τετ1ἱει εε -ΙαΓοττ:ιὶε2:1
ἀε ΡίτΧἱιτ1ἱρευἀἱείΓε:ι
Νε1Πἔ2- ~ Π

ΓειΖΙΙ ἀεΓετ18ειῆ:ιτΙε , ΡειίΓὸ εοπ

εὶΙετε τι 5ιτττω8ει,ἀΙοΙτιε τι Γτι Ιτετ

ςεκμἰ ατο Γτιτζετττε , 7 εσωσ

- μεσα θετττΙΙ,τοπ οπειὶ ἰτπετ1ειο

εειίΓε τοἀ:ι Ιαν εμε ΓιτείΓε ττεεεΓό '

τμἀπ εστω εὶ εοπττεΙοε (Πτή

Γειτἰει ἀε Ιοε Βεγττοε εοτυεττεττ·

ΓΙἱεττ105, γ Με), Γεωοτεεἱἀει ἀεὶ

1105, Ρειτει ἀτιε Γε ε›τεετιτειΓΓε Ισ

εμε<1ιτΙει τιμττἀ:τἀο εοτ1ττ:τ Ιοε
ιὶὶοτιιττἀο εοτ1 Με εειττετε ετὶ›ἱετ η ή. (ΞΙ1τΙΓΗεμοε. @σε Γε Ρώτα εΓ

Επτρεταἀοτ, ειΙ εμ:ιὶ Γιτε ὶιτεἔσ
Δ.

-Ι

-

Ρετἀτ
_

`

'
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Ι41·.Β α 0 ΤΕαοεαο Με ια
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--,-4- ή

Γ
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οι: αμκ αικ:‹Ιαιιατι, το Μαη (με
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Ροπ,αιιαττοαἰωταε γταιΙταα Ιο
Βιιαα, νἱιΙο να νἰεΙο (Ια παω (Ια
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ο τοτΙσ Ι:αιαστ αΙ εαρἱταιῖτΙοΙΙα, Υ
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Βασικα οι: Ραμ πιι,τ:στιισ σΙΙΒιιι

ΡατιτΙσ εστι ι:Ι Ρτι:ίστιτσ,εσιτισΙα
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Ιοε ΙιοιπΜΙοε , .εοτι Ια ει1ΙΙσα:έει
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εταοταετατο, 7 οττω τατατω Ιω
ΙαεεΙαω 7αΙαοααα”οτεε, οιαεα7ιν

ττεαρεφαετααε εω
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Ισα (.ΙΙπΙΡςίασσα:νΙαα σΙΡσΙΙΒι:σ
οι: ααα σιιαΙααασ, τσιτιἰατι σι::
αΙΒιισσε σοσΙοα τστωσητοε Ρο
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απο ρυόΙστσσ νοσΙτ, σπιΙαἰατσσ
ίσα σαααε,7 ασ αΙΒασαα νωἰαπ
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το εΙο αΡαττατίο σε (σε ΡαίΙο
πα, ΡτσωστἰσικΙσ ΡστΓσαστατ

εΙο Ια ίαΙίαΙαεΙ,σσσ εστω Ισ ΙΙ::
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υἰαο τετιι‹Ιο Ιοε Ροττο8ειεΓεε,γ Β (όποιο εΙΙοα)οο ΓιιεΓΓε εΙε Ρεο
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ὸα ασ [ο Ιπ:τωαοο (ΖοΠακ ,α
μ

ααἰοιτ πωπω θείὶαςατ αφ ία
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Ξ στο σΙσίΙἱσττοε,πτειττἰτἰοσα σΙσί;
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Ισ ουσ σοτσοὸΜ σοι ]υΡοσΜ,5 ›· 4

.σἰβαΓοποτσ,ροηυσ το Ετορστει

:που σο Γουοτ ξἰσ Ιοε ἰοοσσο

του °τοοίὶτὸ ΡευυευΜτ ειΙσΒ:Μ

τσε,σοιοο οττοΓἰΜτοε Μ ἰοοσσ .

·: σοο ΓυἔυσοΜει; -7?οοιοὸὸ Μπι·

σοὶ ὸσ εοτιίὶο, Ροτ οο σουπε

τουσ Γεω: ο ΣυοἰτοοοσΠει,` Υ

ὸσ2ἰτ υ σου", 7 τ:οο!οσο Ροή

·ειΙοε ΡοττυἔυσΓσε; Έκτο τουσ

ΜΒΜ ουσ σΙ ΕτοΡστουοτ ΜΜ

στο Ρα Γυ ἱοτσΕσε [πωπω.
(: υ;έ ουυγ τσΓυσἱτο σἰσ άσΓυυμ
ΒσίΜ τσΓοιυσἰοο 536070 του Μ ΟπιΡουοσΜὸ ὸσ Γυε τὶσ
απο σΙ Ρειὸι·σ ΡτουἰοσΜὶ σου :Με,εοτσε οσι·το:ιουὸο σου Με

σι @ούτω άσ Μ ουυσ, ουσ σου ο”, 7 σοουευοιοοουοΙο το
ιουσοει ΡὶσσΜά,άΙ οιωιιοΠω σἰο,Γσ τσΓοὶυἰο σοττσ Ιοε εἰοεοο
Γσ οΓσσσἰο γτ ο Μ Εστω ειΡσεΗτ ΓυσίΤσ σΙ Ευρἱτυο Ροτευἔυσε ει
ο ΕιοΡστει‹ὶοτ, ουσ Ροτιο υπ
οοε ρστιοἰτἰσΙΤσ νου ΜΜΜ συ

Μ(ῖοττσ , ίὶοο Γσ στοΒΜίΓσ οι
ΕιοΡσωἀοτ νου στοο:οοισΜ ώ
νο ΡτσΓσοτσ , Ροτουσ ουυοόο
ΝοοΒοςοουἱ,σοιοο δουμε: :ι
υἰειο τσοιἀο Με ΡοττυἔυσΓσε,›Ϊ Β (όποιο σΠοε)οο ΓυσίΓσ ο: Ρω

ΕΓΡειτῖοΙσε ουσ :ΔΙΠ τσΠόδ, γ νὶσ

οσο σου Γυε οουἰοε, γ Ρυτσσἰο
του Μου σοττειΓΓσ 5:ιοοχσ σο
σίΜ ουὶΓτοο Ρσοσιό, Ροτουσ το:
σου ιο:ιοστο οο τσουτΜ άστο;~

Μἰσουειε σΡεο Γσ Ρτοσυπυυά

υσσοο μου σΡ‹σ ευῖο,ὶο·Γστἰει Ρο
οι σΙ Γἰἔυ1σοτσ , @ουσ ευ σ!
ιουγοι· σοο]ο,)Γ άσίῖοἰουγσΜ Μ
ου (οι Εο1Ρσωἀοτ, ουσ Πο άυ

‹Μ Γσ ουσοτειοτειτἰυ ιουσοο το
Ρειο:Ιο σου σι ΡτσΓσοτσ,σοκοοΜ

ΠσΒὸ σΙ (ΜΡἰτειο , 7 Βσοεσ όσ

ΜΒΜ ‹:ὶσ ΕΓου σο Ιοε ευουάοε

ξ<5υσττει όσ Ρυχἱ οπἰ,σοτοο σιΕοι

Μωβ Ισ σιοΙ:Μυο άδειο του ο;
-

(:Π

.-.α-9.

Ι

Ι "Μεσα-ο (σω(αοσσω
φαν. .·
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1
α

7

Σ ΜΙΝΙ” ρσοααίσσΙοἱσΙ›(ασ·_ω(ι Α (35 ΙΙησίρσ(ασσαε, γ σοΡ(Μη((ωΞ . .
οΙαε (ΙσΙοε,(μισῇ σο(τισ Ια Ισ (ΙσΓσ6[σσΙο,Ρο( απ( (Ισ (Ισί
ο(α(ΙσίΙριΙΜασ ΙΩΝ.:
'Ε ω·

(Ιω-σπα( (Δωσε ΙΙΙΙΙοα(ΐσσασΙοσ
. ΕΜ: (σωστα @στα σΙΙσ (δα

Δ(σο ((αΙααΙσ,ΙΙΙ(Ιο(,γ ΒαίΙσ, Ρο(

ίσΙο-(Ισ 83607%Ύ.σΠΙΙ)ΙαϊΓο σΙ

σΓρασΙο-(Ισ (Φωτο @ασ άσε:

(πασοκ, αυο(Ισσ Ισ νΙα σ(α+(Ισ
οσοτ(αιοΙοα:Υ αΓεἰ ·ίσσ α Ια (30(
τσ σΙ σἴσ(Ι(ιασο (Ισ Ια ιπασσ,(1σσ

τ(αΙασ·α((ασσώ(Ισ σΙσο(αςσσ

στα ΙαίσἔσοιΙα Ρσ(ίοοα,(Ισ£οσσε

(Ισ Γσσ(ὶισΙσπ(σ.1πσασΙαίσσαΙ
αΙσςιΙ σα (Ι_σαΙσ8(Ιασ(οσΙσ (πωσ
(σ,γ (ΙσίσσαίοΙ:Ιο,ίΙσ Ισ( @ΙΒΙ

(ΙσΙ ΩαΡΙ(αο:27 Ισ” Ρο((.υΒσέ - ΙσΙσ αΡα((α((Ισ-σαίαΙοσ (ΣΜΗ

τΙαοοσ(ΙωΙΙααΙΙΞ(Ισ οσσΙΙσ.Νσ

(σε ΙΙοο(α(Ιοε , (σο Ια (ΜΙΜΗ
(Ια,)(για Μισο Ρ(σίσο(σ. Ιὶσσἰ

ασΙα Ρα(Ι(σ @σο (ΙσίΙσαΙΤσ συσ

ΙΙΙοΙοε Ιαἰσο σΙ Εσ1οσ(α(Ιο( ,- Υ

(Ια( σΓσοΙΙ(ΙΙ(ΙσΙΡα(α ασκι(Ια(Ισεθ

(σέσου(ΙΙο,(μισ σο Ισ (Ιω: (οσα

~7 Ρα((ισΙοα(:(Ισίασ σο(ο(ιαει οσ

(ια αΙσστοσ(σΙο , ἴσΙ1α(Ιαα Ιοε

Γο((οο)σσίσε (σ(Ισ ίασσ(,)Ι (1(Ισ

-(σ (Ισ σ(α ΡοΒΙΙ:Ισ Ρσ(Ιαα Ρ(ο
ΙΙΙΒΙσΙο(ισε ουσ σίὶασιασ ριΙσ£

σο Ισ (Ισωασ:οο αιΙΙα Ρο( σο

(α5,(1ἰ (ο(α(ισσΙαΙΡσ((Ισσ σο(τΙσ

(οικω ουσ Ι1αΙ5Ια(;Ρι(σε Ιοε α Ο σΙ ΕπΙΡσ(ασΙο(110 €1ικτΙα·ίσ το· Ι
σαΠΙσ σο Ιοε.ΒσΙΙΒΙσίοε, Πωσ
ῦ(σε ΡαίΙα(Ιοε (Ισ›(αο(Ιο (Πα ἴσ
Ια Ι.ΒΙσΠα στι Ναοἔαςα(Ιοἰ>,·ίσ

ίοΙσ ΗισΙΙΙσ (ΙσίαΙΙ)Ισ((ο , το(Ιο

Ι)σΙ(ιἰσ(οιΙ α σπαει( Ρο( τσ(ΙσσΙ

αιιἰα·(Ισ (ασ-(σοκ Ιοε (ΣΙΙ(ΙΡ

ΙαΡοο.

Ι

. συ ΙΙ

τἱασοε , 7 (ΙοΙαΙα(ίσ Ια (πέσου
(ΜΙ Μα (σίΙΡοσΙΙα , (ΙοίοΙσ σ(ο(Ι.
_ζ (
.
Π›Ιισἱ(α(ια '5αθο(·σ (σο (οσα Πιέ _- @ο τσ(Ισ (Ισ σἰσοτο γ νησ
(Ι(ιίΙ(ΙαΙα σα(τἱ(Ια·(ΙσΙσσ Ι)ασΙ(σσ (σ 7 (α(ποσ Πωσ ασἱα (Ισ Ια Πο
› (Ισ Ια ()ο(οΡαῆἰα, Ρσ(σ μια (ο . ραιῖἰα (ΙσΙ Ε 5 νε, Ισ Ρι1(Ιισ(οσ
ο(α(α( Ι›Ισο Για. Ιστσο(ο, ΙΙΙΖο Β (ΙΙεί(ασα(, χ(σΡα((Ι( (σου' Γσσ(σ

ν (μισ Ιοε Βσξ.2)Ι(Ιο(σε,)| (ΙΙ-ασ Βοο
(α(Ιο8(Ισ σα(Ια σαΙΙσ Ισ οΙΙΙΙΒ(Ιδ

4 (σο (Ισ σο σοσίσο(ἱ(Ρα(Ι(σαΙ

(αωσο(σ Ρο( (ΙΙσσ(Γασ ρα((σε
νσ·γο(σ 7 Πσ(σ. ΤαιοΙ›Ισο σίΙα
(ια (Ια‹Ιο στάση, ουσ
( αΙ ΓαΙΙ( (ΙσΙ

Βιι(1ο σΓσσο(ΙΙ(Ιο, Γο Ρσοα (Ισ Ια
νἰ(Ια,σοοίΙίσασἰοο (Ισ τσ(Ιοσίὶιε

Ρ(ισ(τσ Γσ (πωπω (1οσ(Ια( αΙ~
Βιιοοε$7(ΙἰσΙΙ(αιοσο(σ Ισ (σοσ

Ισἰσοσε,ωι18σ(, Ι( ΙΙΙΙοε (αιιώ

ΒΙσΙΙσο ασΙσ((αε ρα(τσε. Ρσ(ο

οοε.
.. ο
·
γ ·
Ι Αφ( Ισ νἱσ(οσΙσεΡα(Ι(σσ γα

σ(ασ (αο(αε Με Βαα((Ιαε, (σιω

τΙ(Ιαε Ρο( Ια( ΡΙαγα5,(Ιοσ (Ισ (Πο

`.Μέ

Κ ο

8ΠΠΠ.
-

@Η 8 ον ο 10 Ν ΠΕ μ τα” τα.
δ
να
.

Η??

ἔωτια ωαικτα 5.Ι€ΡΩΙΙ›ΙΙ)Ι© επ Αααἱα παω; ‹.ῖ ττεεΡάμετῖαα επτ
απατΙοξ
Πε Ιω (με ίσο αἰαι1απ ο] Η· α ΒατεαοΙοηεε μια απατα @ως
7 ΜΤΒ Μαΐ ωαΙ αΡατεΙαεΙαε.·

+-Ι-σ. _.- υ~-α.~...-·-α.·.

δωαΙααΠο.4, (μια εΙ‹: οπΙἱΠατἰο
εταποἰ€οτο, Υ Οττοε ταπποε Ιοε

Γ8 άτα Ια @Μα (Ι:Ήοετταφκ. Ξ

Ικ2£ΙΙοε γαΙ1οωΙπεε, ῳιεαγω

αυἰα ττα›κΙο €ΙΩαΡΙ:απ -(Ι€ Η:: '

εΙαιιαα οι] Ιω Ι:αίαε , γ τεΠιΙ‹:α-Ι

Χἰωὶ , ωτταοααεαόαβΙαοα Ια

εἰαε,Ἐαο ίω:Ις:αα Ροτ-Γ€τ ἱωΡο£·

οικω €αρααα>αΜοα ΜΜΜ

Μπακ ‹Ιοί`Ιο ΜπηΙ1,ἱ] σοβιε

ΉΙόΙο·ΙΙαιατ τοεΙαἶείΙα Βοιπο,‹Ιοἔ ' οτταεΙΙ: Ιαα›τΙσταέἐΙοΟπωἰα; _
ΡοΙΙὲατ ν11ὸα,%ΙἄραΙἰτοττοχ7 . απ
Ματιά»
Πο Η. απΙοαΜΗἘπΙοε
7 Βέρα @ατα ιαπροτ
@τη

ὲΙω‹ατ μπε ςΙεΙΙοε όοη Ιοε Ρα
άτα (ΙΙείταςαεΙοε, Ρατα φα Ροιί
Για απεξω) ρικΙΙεΙΤεα Ιω Ρώτα
νΙΙΙτατ, γ τταταττοι1 Ιοε @ΜΒ
τιατιοε.
~ ·

Μειωσα

·~ ~;"~ Η η

ία.

Ρ-αιθα (μια @ααα €αΡΙταιπ: ΙΙΙ
2ἱείΤοα ‹:ΙΜΒοεὶοα Για Μισο,

αΙΤε:ἔωὸ 5αθογε . ειπα €ηἔαιῖσ
Ι.οε ΒοΙἰἔΞοί`οε (Η: Γεια Παππ
Ιὸε €ΙπΙΙΙΙαΠοε· (ΜΙ τΙΙαεΙο·τΙΙ:·
‹:ὶίἔό,ἴαατο Ποωἱαἔο,γ θα Α Ατἰαπαά τοωοτοἴσαφ νΙαΞεΙΤοη
· Ι1Ι2ἰετοΙ1 Πω £:οΠωΙτα8Ι Ό α αγωεΙατ α Ιὸε εΙυ ΝαΠ88ς8φΙ.
Ι ΦΜ]
εαπ (ΙΜΗΟ
:Με αΪυεΙαταφοΙΙα

οιαΙαἰααεΙοΙεἐινακσαὸο @9
(:ΙπΙΙΙΙαικΙαεΙ , @Μάιο Ιο Μάο

‹Ιο, εΙἱ2ᾶταεΙοΙσε €ΙΙι1ι1Ι€ΙΙ€Π Γο

τοακΙΙείταςατοαΐο ταπΙΙ)Ιεια Ιοε ΒατοεαΡοηι10Ρ90 ςΙΙοε Μ [ε
(μια μπάσο”, ηαεεΙαπόοΓε ο
_ ΕταὶεΙοε α Πάω τοεΙοΟΡοιΙ ΒΙΟδ. αποικΙἰα Ια ΡτρΙΙΙΙ)ιειοα, απατα
Ιοε εδἴωςἰαἱι @Με ‹;οαποΕΙπἰ
υικΙΙτο 5εῦοτ, εοτΠο ω .πω
. Ιο-ΙΙΙΖΙε:τοΠ , εοτι ετα” εκφ

ΠΙααοεξαΙαυΠαε νεπε εΓΡἱατοι1

ΓοΙαιιααΓε ωικΙαο,γ Γειπἰαα ση
είὶτεπιο ΙΙΙ αι1ἴακΙα, γ Πο Η:

Μπι· παπα ο‹ΙΙὅΓοα Ιοε @Μία
τἰ:ιαοε,αι1ε ααα (Ιε Μάο εΙεί.Ρο

Ρικ:εΙο ‹ΙεεΙατατ Ιο (μια απτο Ρα

3αςΙο ασ τοιΙο,Παατιπαε,γ ΓοΙ‹Ια

άτα, γ £ΙπἰίὶιαΙ1οεΡαΠαυα, (Η:
~Ια$τἰτιαα50| Ρεατἱιταὶαποε. να

(Ιοε, Γε τεαπἱατ1 , εοππο Η ία να·
Ιοτ ΡικΙἰετα εοατταίὶατ το‹Ια;·πὶιε

ιεΙ ΡεΙΙΒτο ή ΙΙωαιααΠ, ροή αο

“ως”.

Ια @ία εί19ικ ιποταίκι εΙου Ια
. 1 ρΙο,γ ΡτοικεΙΙο ό:: αιΪΙΙα(:Ι1τἱί: Πο, Ρα να Ιῖαυἰαι:α Ιακωβ
·μτἰατκΙασΙ.
. Α Παπ”, οΠΙΙ: παται1α‹;Ιε @κατα
Ι νἰετιὸσ Ιοε €ΙπἱΙὶἱαποα Ια @ή ροίκωσίαΙεΙ,εοωο Ρα
Ι αΙΙἰε€ἰοι1 ά:: Ιοε Ρώτα, ‹Ιεἴώ-ἔ ΒαΠαταΙΒΜααεαΠοα οσα φα

νά

Υ
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ι

Τ

Ροτ

Ι

@8

1.112, ε 0 Τεεεεεο Πε εεε-ώ

: . Με) εμιεΙ Πο Γε εΠεἔωπιτι- Α Β:ιεεεΝΙ.ΑεοΙ ίΪε εεεΙ:ὸ εΙε οσε
Ξ @ο εΙ ΕωρεεεεΙοτ,··ώ εστι Ιεἰτ1-`
. εΙαΙΙτΙε ‹Ιε δύο” ,ι1ἰεοοΙει Βε

εΙειγτ εοεΙο, Με ειιΙΙοεΙερεο ε
Ιοε (:ΙπΙΠἰεποεσωτεεοΜεΙεε

: εε‹ΙεΙοε (Ιερἱωπεε, εἰ εσυ το

80 εε Με Ι8ΙείΙεε , ΙΙΙΖΙετοιεΙεε

Ι εΙοΙαεΙεωεεςειε είΙευε οτεΙε=
· από;) μετα Ιε @Με Ρτείὶε εΙε Ιοε

Ιοε ΡαεΙτε εΙοε νΙτἰωοε Γεττπο-ε
πεε,εοἰωεπεΙοΙοε ε Ρε:Γειεετατ

: ΡεεΙτεε,)Ι ()ΙπἱίΙΙεποε ; ετι1Ι›Ιὸ

εεε Ια Η εΙε εΙ1τΙΙΙο, "πατερω

νε ΡεἰιιειεΙο ίὶιγο ει εΡτεΙΤετοιτΙε,

εΙοΙεε,εοι1εοΙει ειιἰεπ εΙε εοείεί

γεΙετ εΧΡεὸἰεὶοηε τοεΙο. ΕΙΙε

θα εΙεΙεπτε εΙε Ιοε τἰτετιοε,γ Ιοε

Ι (ίεΒυτι εΙεί`Ριιεε Γε (αφ) :Με

ι11ἱεἰίΙτοε ,ρετΓειε‹Ιἰει1εΙοΙεε :ε

εοπεἰίεΙδ Ρετεεεεωτετ ετΙΑτὶ

εοΠθετ εε Ι)ἰοε, εμε ρτείΙο Ρε(

ι1πειΙοε τηεττἰτιοε,εΙε Ιοε εμπιΙεε

Γειτὶε Ια τοτεεειιτε, ›· νεπεΙτἱει·Ιε

Γεετεε:ιτε ειι εΙ Βετο Βέειἰειπε,
μπε πο Γε ειττεειἰο , Ικιίῖει εμε
Ιοε ΡεεΙτεε ωεω ειπΒ:ετεει
εΙοε; Υ εμετεωἰεΠε εοεΗΒοΙε

με” Ρετο εεε πωπω εΙ ί`επτἰ·

έ

'

ωἱειπο,εμε τισ άσμα Ιωδαε εΙε
εοπίὶιεΙο.

ΑεεΙ›ειεΙοε Ιοείεττιποιεεε,Ροτ
ἔειπε εΙε εμιεπε εμε “ΗΜ επ εμε Ιοε θεω;ἰΙεε Πο Ρω£ωε£
ΝεεΒεεεφΙ, εοεΙεεμειΙ Με· @Με Με Γεεεεε τεΙἰε1υἱεεεΙεΙοε
ΒιιτεΙΤε Ια εεεευειοο.
Μπήκε, Με ίεεετό εΙε Ιοε ΙυΒε
β

ή

ε:ΑΡ1Τνιο ΧΧΙΧ.

εεε εοτιοεΙεΙοε εΙεΙΙοε, γ εοωο
Ιοε δεεετεΙοτεε εΙεΙ τετερΙο εΙε
ΙεωίεΙειτ , τοιπετοτι εΙ Β.1εΒο

Επἱύπωπῇε Ιοε Ιδεών: , 7 ‹!ο%

πισω-[ε Με |ἔω?α: εἰ:

βετο εΙεΙ:1Ιτετ , γ Ιο εΓεοιπεΙἰε
Ιου , ερωτώ Βιετοπ ΙΙευειεΙοε

Νακἐπριμἰ.

εειιεἰυοε ει Ρετίὶε, χ εΙεί'Ρυεε ει:

›

$ΑΙ)εεΙοενεχοτε Υ εἰι1εο εΙε 1ἰεωΡο εΙεΝοΙιειεἱειε,ΒεεετεΙο
· ΟτυΙπε τεεπεΙὸ 8:ιΙἱογε ειιιὶ- Β τθ,ΙΙε:ΠεΙό τεΙΙἰεωγεΙοε Ιο εΙεΓευ
Ιετιετου ,' :ΙΙ τυΙΓωο πποεΙο Ιοε
θα εΙ Ρει‹Ιτε ΜΜΜ, φαι ΡειεΙτεε
, ΓειΙιειπΙο εΙεΡεεττεεΙοε,Ι

Ιοε νεχιπε γ ίΙετε ἱεἴειΙΙΙ›Ιειπἔ
τε (ε ειεΙεειταιίΤειπ Ιοε ΡεεΙτεε,γ · εΙ€2ΡοΙΙτετοπ Με Γεεεεε τεΙἱ‹μὶεε

ερωτώ πιο εΙΙΙιεύεΙΤε11 Ιοε εε
ιιιοε ειΡετεῇεεΙοε, θε ίεΙΙεΠεπ εΙε
Ι:ι εἰειεΙεεΙ,Ϊ Ιοείἴει1 :ι ΙΞεεωιεΙε,

εμιεΙε Βεὶε,
εε νει ει·εε
μεσω
ΜεεΙε
ειπτεεΙε
Ι ΙεΙε
ΙεΞεὅει:ιε
Νεε

Γεεεεεεωειπε επ οετοε Με;»
τεεοεειΙτοε, εΒικιτεΙεεεΙο ΒΟΙ
ιιετ, γ εοε εΡτουεεἰοΠ εΙεΙ 'δει
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·ειΙΒο π1ο]οτοε, γ'οΙνἰει]ε πιω
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βτωο,ΠεΒεποΠ επι Ροεοε ὸἰειε
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ει Μεαιο.ΡαοεΙφο μια ει Ρί
ΙἰΡἰπεε,Ροτ (σε νὶεάο, 7 Με! εφε
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ΜοΠ Ιο εΡεἔι εΙο Ιοε ἀείὶεττεάοε

Δω ΠειωοεΟΙε.οόοΓεε,φε (Με

ζωο σε Ρὶτωτὸο , εἰι1ἱίὶετοτι γτ
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4ἰιε/ἰο,ι
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Ι Ιατωειπε εΙ ΟσαεωαεΙστ εΙσσ

σ 5αΙάσ:ΙσίΙσω @στα εστι [τι.
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ἔσ;ἴασξτα.ῇεἰίεσ,· θα Α81ιΠἱῖ1, :
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τεε,ΚεΙἰ8ἱσίσα. ›· τοσα ίσεττό
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-σε'
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ἴε εεε Ιιοιπ,ει· εΙΙεΙείὶεττεεΙο·Ροι
(ΣΙπὶΙΙο ωεωεεεω. εεε Ιε
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: Με με” ἀε @πε εεεεεεεΙ, ?
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@σε εεεεωεωε, εεε-εεε
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Γε ΡοΓεὶΙ1ΙΙΙεΙο‹Ι,
Πο εοιι

οι” (Ιε νετειε ‹Ιε ΓειῖειΙεπΙε.::ιΙ-Ξ
@Με κατα οι ποιο-οτε εΙε Ιω
.ει1πΙ›1ὸ
Μ :κέεΙὶειεΙ:
ο εΙεΖἱτ
ΓειΙ.$ΙεικΙοΙο
@ο νοΙιιίὶο
Μάικ:
·

Ι

τεΙπο ‹.Ιε επιΙ›ἰατΙε Ιοε.<έο @ΙΙΙ

ο.: Ια @ΜΜΜ (Ιε ζ@Νεο

Ι και· εὁ νο τὶεο ρτεΓειπε, 7 απο),
Ι ο Ρι·οΡοθτο , Με εΠ ΡετΓοοει ει
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Ζάοφςμιωςωωςιφβώος,
εὶἑΜΜΒόΦ ΜΒ
ω
όε

@ζω ΓοΒωὲοὸο Η( ρετἴως:τεῖ›
; @ίου Η 1451;» οΜεπκωε:ὶωῇ

βΙειίΪεπ όσωφΓ;ιε Δ; 13 ΒΙοιἱεμ
7830 Η Γειτπἱ(€ἰωει Ε;ιΓεὶοΠ ός:

. 1110)ἐξά€ Βὶθ$;.χ. Ι:τοἱκὡωςἱ:ι

@Μάο1ωρίξςο_Βφόωτοτ, Με(

γ ωΙοε51Μεικε: ύ, ‹;ηείὶε-Ραττἰσυ› ἶΜή›ειΠ”ὸ τατι_τοειὸεὶωπο,ῳκ: ώ
' :Χα Βἰ :118αηο ημὡπωωίΤοἙπ

τει ‹]-ἱπιιοοφόο Ιοεἴωπἰίἑὶωοε
φωἰπεεὸο ΙΕ5ν5Μετἰει·ὸὶο
ΜΜΜ (Μεάοτ.ν
· ~

Ϊ ἔιηἱηἱωποΓα Ι;ἔ167ῶπτει 'ορο
Ϊ ιΡι;οξοπωω,Ιοεὸ;έτη:ιεΙ:: εκοιχε

η Φωτ Ποτειω‹: οι Γειπἰωἱξτο
άσε: το‹ἰο8,ς:ηἴμιηυακΠοωοδ
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ροτ ντταΡαττε ιταοωτΙοε τΙοΙ @τι Α τοεΙ: νεοιατι ΡτοΡτιατικο το αΙ .
· ~
·
- Ι
τ:Ιοατοοτ ουσ ΙοτεοΙαο,3τ εαπ-α @θα ο
Ι ·ταττςαε τΙτ; τμοΙεοΙοἱοοτΙο α Ια
ΕΙΩουττττατΙοτ ατκΙαοα εοττεο
Ξ [Ιου ατΙοΙατιτατἰα ωικΙΙο τοπίο ΙΙ Γε Ια Ιπτωτ:τα τοττεττο ΡατΙτε,ἐ
ΧἰτΙα,γ αποτο ΡΙο αουτ:ΙΙα (ΗΜΙ ο τ11ατΙτε , Υ Ρατα ΙΙοτΙτατΙο €ττΙ
~ ΪΙατιτΙαΈΙ5

Ρότ οττα (ο εοτιίςοΙα

ττπικττε,εοτοοΙοΙΙἰΖο το νἰεΙαττ

οατ1,νΙτ:τκΙοΙα τ:ΙΙςΙΙοί-α τοικτττ:

‹Ιιο οττΙοτττοτ:Πεο (σε εΧσοιΙΙαε
Ιαε ιπαείοΙοηεεφΙο οικΙΙείΙετ:τι,

‹Ιο ντα Γατιτο ταο ΙΙΙΙΙο,γ ταο Πτι

9 τοαο‹ΙὸΙΙαΙτεΠξο τοτΙο ε αΙ απτο
Υ

. τ

τα..

ΙΙ-τε εοοΕτ:ίΤο.τ τΙοΕΙΙτἰΡτοε Πω

αΓεἰ Ιττ ΙΙαττΙαυαττ α Ισοτ:α Παπά Β ττο,ν εΙΙΙτΙοε Δε Ιοτο οτ‹ΙΙτΙατἱ6,
οττοεΙο τοτΠαΡοτφαττἰτ?Ροτε εοοπο (τι 5τίιοτΙα:α τοτΙοεΞ βατό-τ
τΙτ:ΙΡτιοε @Μετα τ ΡατΙοοττ

@ο απο)7 Μεττή :τί-εἰ Ιο @καιω

τατττο ΡοτΙα Ετἔ @κήπο α τττοτίτ
€τΙτΙτ:ΙΙΙτ:ττό. Τ· :-Ι- Ι Ι
- Ι Η

ακου. Αοτεε ηιττ:Ιο σωστά:

ΑΙ φαω: :ΙΕ Ιαε#ὲαωραοαε,ῆ
1

.ότι τττοτΙοτττΙο ίτΙΙΙἰ2ο, Με ταο

ἔτατατΙε τι @απτο απο Ια τον
τΙατΙ , τοτυο ίἰαεατΙα πο Με
ι11ιττἱετα Ροτίοττα Ίσα τΙΙΙΙὁΙΙο
αττΙαοα.ΕεΡοίεΙΒΙτετΙσήατΙ'Πορ
ιπτιτΙοαομοΙἔατ1το, τΙοτικ:τά
εἰατττοε ἔοΖατ @ατε τΙτΙΙ ττοΙεω

το] Με Ρωτώ [ο τωΡσω_ τη:
Πα ΙαΙα τττο)τ Ματ ατΙετεςαεΙα,ἶ
αστα Ιοε τηαεΙοίὶτοἴοε ντ:ΙΙΙτΙοε
φα νΓαι1α: €Ι τοΙ3ττο τΙοἴωΙ›Ι το
τοταΙ Χίο οτ: ΙαοοιμτΙοιττΙο ασ ίε

ΡοςΙἰα τΙατ νατΙο α Ια Βοοτο οτε;
ΡαετττΙΙα α νττΙο, γ ΙκίατΙο -Ιοε
ΡΙοε,εοτοοαΙαοτο ΜαττΙττεο- . ἔ

ττκτοςὸ α ΙαἑΓατΙο
(ΞοτιαἰίΙατἰο
τΙεΙ ί`ατΙτο
Ια ττταττο
οίΙεΙο,

τισ το Ια άτιτΙα‹Ι,ΡοτΒατ:ττ “ΙΜΣ
εἰο οττα ΡΙατΙ£α; ΙΜΟ οι: ΙΜΗΟ,

Ιι1έαοΙοε ΒεΙΙἐτἰοἴοε τΙτ:τοτΙαε °

οτ: (τι νἰττοεΙ,εΙτ:Τα ΡτοτΙτ:τκΙ:τ,7

Ιαε ΒοΙΙΒἰοτττ€ε , Ιοε φαΙοε αΙΙἰ

Ιογειο,εΙο Για Μεσα, γ τΙτ:Ι το:

Ιετατττατοο Με τεἴροοί`οε.

. ΙΙ:12ετ,τοτΙοε
τιεττο,)τ Ιιοτιταεττοε
ίτ:-Ιο ΙταΧἱατι·Ρττ:τΙἱ
Γε Ια τΙουΙ5

Εττττ:ττὸίο το ΙαΙΒΙτΙΙα τΙο Ια
(ΣοτοΡαιΙΙα, εοφ-Μο Ποιτηοτο

εατΙοτοε, νττοε τΙοΖἰα Η: τοττΙαΙΙο

αμἱαίὶτΙο,γοοτπο εταΙτετττταττο

ροτ τοιοα:Μ/ἰατ,ω [ΜΜΜ βαδ

οτ: Ια ΜΙΙΙ:τΙοοττΙτα τΙ:ΜΙαοο, ο

ύττ,οττοε:Μ "πατατα στη” :

7 Ναοτταςαουι , οοΙΙΙοτοττ ρω ;

να Μ/Με: οττοε τατΙΙΙαἱτττ1 Ισ (Ισ
ΙΓαἱαε: ΠΜ” ἱα#ο,ααοπὶτυπ έα
Υ. πὲ.Ι.α ντ:ττΙατΙ τε,οοτ:τοτΙοε τα
ΙοΙατΙ τααοτι, γ τοεΙοε είΙοεΙοἔα

τΙτ:Ια(3οἴταεΙἰατΙοΙα
ΜΙἴστἰτ:οτΠι ρἰαΙατΙ ΓαΙἰτ αΙ ετττἰοττο
Ιοε · Π

τΙΙατΙο ΜαττΙΙΙα, τ:οττ τοτΙαεί`οε
ΙτΙΙΙΒοἰαε. ΑΙ Ιαεα-τ τΙτ: ΙΙΙ Μία τΙ Ι
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ΡΕΒε εονο ΙΟΝ οΕ.ε 1ΑΡοΝ;
εοετροΙωοονηο ΡΙοεΙοΓἑι εοο- Α
4 τιεοεΙ:ι,. Ροτοιιε τΟ(Ιοε ουει·ἱειο
ΙΙευεπεΙ :πωπω Ι1οοι·οτΙετ Ρε
ι·ο νποιετοο εΠ @τε εοοε1εττο_1

οιιε¦εΙ
Οοοετο:Μοτ
,· 7 Οχάο
Ι τα
Ιε ΓεεειΓΓεπ
Ι1ειΙΙ:ΙΙοεοΙΙεσΙ:ι

@Η

οΜ>Πνιο ΗΜ.
Ιοε Ζω ΜΜΜ: με 68 ΜΒΜ
# Μουσε.
Ε Ιεἔο‹Ιο εΙ εΙἱει εΙε Με ΙΙοοτ:15
Γε Ρτοειιτὸ εεΙππ εΙ τείὶο, γ

@αΏό , γ εοΓτ:ιεΙΙει εΙε Ιει @πο

Ροοετ εΙ ΓεΙΙο ει Ιο Ρει!Γ:κΙο: αι

ΜἰΓετἰεοτεΙἰο,Ιο ΙΙευειΓΓεο ΜΠΕΙ

ΙπἱοΓε Ια Ιξ.ε)ΙεΙῖει ςΙε εοΙΒΜΙυτοε

Ια ΙἔΙείἰει,7ειουἱ Ιε τοοηΙΓεο εε

εΙε Γεώ ΜΒΜ., ει1Ιειες]ωοΙεε Γε

ΙιοςηΙποε, ω (:ΟΜΜξωο (κι Β-Ριιίξετοο πωπω Ι1ΙετοἔΙΙΗεοε,

Γειοτο οΗεΙο,γΒορετΙοτεεεΙε Με

ερΙΒτειι11:15, εἴιειοτιεε, ίοΠετοε,

ΒεΙἱἔἰοοεε,ΙιοΓαι Ια €ειΡΙΙΙει επι

,οικω ΡοεΙΙιιε, εμε Πο ε:ΙιΙοἰεο

γοτ,ει‹:ΙοοεΙε Γυε επτεττεκΙο,Ισπ

ςΙο εο Ια (ἶ:ιΡὶΙΙ:ι ωειχοτ,Γε εΙΙδ

το εΙ εΙΙερτ.ΑΙ Ρ;ιΙΙειςΙε ει Ια Γ:ΡΜ

ςΙἰετοπ Ροτ εΙ ευετρο εΙε Ια Με

τιπει,Ιοε.οιειε @απο 8 ΡοτΓΙ:ι Ιε

Ι›εΓΙιοαοΙοε ΡΜ: γ οικιοςΙο Ιο

Πει,τοεΙοε ει1 ΜΜΜ ΙεοΒοοε, Ια
τΙοει,ΕΓΡοίίοΙει, ΙαΡοτήεει, 7 εΙε '

εμιὶίἰετοο εεΙιειτ ει1Ιο @ταμπο

Ια Ούτω, γ τ1ἰοἔμοα εΙε οπο

εΙοε μετεπεΙἰετοο Μπι· εκμιεΙ ηπειτετἰει , Μο @Με οΙποε εΙε
οθεὶο,ΡτἰοεἰΡοΙωεητε Ιοε (ΙΙΙ: ' ΙοίΙο,(ΙεΓο ν:ιΙοτ,οοΙ›Ιε2:Ι,νἰτ
ΓΙ808,7ΚΕΙΙΒΙΟΓΟ5,(ΙΙΖΙ€ΠὸΟ ε
τιιςΙ,γ ΟΙπΙΙΙἰεπςΙεκΙ,ῦο @Η άε
το ΙικΙεεειπε Ιο Ι1ἱ2ἱεΓΓε Θεοτε

ΙΙει.Ει1 Ια Γερι1Ιτιπει Ι:1Ι›τοτοο τὶ

οπΙΙΠ:1τΙ2Ι57 μια ετειει1ετΡο εΙε

1;ι.1Ι05 ΕΠΙ” Ι1οΠτοΓοε,οτεΙεοεο

Γεο το,ε:οοιιευἱει Γετ ττειτεκΙο Γεπ

εΙοΙο ειΓ5Ι Ι)1οε πιιείὶτο 5ειἔοτ,

αιωεπτε ρω: @Με εοοΓειετεω

μπει (ΙΜ ει ειπεικΙει·, (με επιπ

εΙει,γ ςΙεςΙἰακΙει:ι Ι)ἱόε.ε

οιιε ιτπιει·οοΙοε Γαβ” εε σει·

-

ΗΙΖο ει οΓἱειο
(3ειΙ)ΙΙΙΙο,
ἀε Π τειε
εΙΙτειῆειε,
@κατω, γΗ”Η
Α ΙΙ.ιοεἱοο,εΙ
είἔε Ρο:
@ηΓοεΙ‹Ιε
οπιεττεε
ΙΙΙ: Γε:Πο
Ιιοπτο(Ιειε
Ι:ιε Ιποπτειε εοπ παπάκι ΓοΙεοἱ

οικιο‹Ιο οποτἱο ει] Ια ετιιΖ Ροτ

ςΙειεΙ,γ εοπ Ια :ΠΙΓοπιΙειεΒεΙΙΒἰο
~ :- Ρα εΙε 5.ΠοωΙο8ο,75.ΡτειΠεΙΓ

ΠοΓοττοε , θα τεοετ ΓεΡυΙωτο
ΡτοΡτἱα, Ιοεωοπωοεπτοε Γε

· @επ Γυεδοτιοεοτοε,γ Ιει (Ιε 5.

ειΙ)τἰετοο, εοτιπο οιΙΙει1εε εμε

γ

Ἀἔι1ΙΙἰο ευ εΙ(:οΙεσἰοεΙε Ιο€6

τΙ:Ιο τεεεΙ)ἰτ ΓΙιΓειοτἱΓεἰωο αιετ

Ι ΡούΙα,ΙΙειιοοεΙο μπει εΙΙο Ια εε

ρο, ειΓεἰ των›Ι›ιεη Γε @ήπια 7

?:Ι ΉοΙΙεοτεεἰοο,Υ
Η, 7 οτοετοεπτοεεοο
ειΡΜοτο. ἔτειοεΙε

ΕΙοΙστειιοο,Ρ:ιτει Ι1οιποτ Ιοε (Ιε Γω
πωσ” ΒΙεΠΔι1ΟΠΕΜΜΙΟ5,εωό
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Α το ει)ιιιιΙὸιιι€ιαΙι6 αι ΜΜΜ:

ιιο Ιω ταινι:ιιι ΡτοΡτΙοε.
ι·

κο

'

ιι ΙοαΙιΙαε αοιιίαιοε, (μια αΙ Βοξ” Ι
Ι£ιΙὶοΙαει αιιιεια:ιιΙο αιι αΙΙ:ιιιι:ι- _
Μιδέα” ιιἰαιτοεΙα Ριοαιιια ῖιιιι Ι

?κακο αΙ Πιάτα Βαιοτ ςιαΙ
ΩΟΙ28ΙΟ,7 Ροτιμια αιι τειιι Βια
ι ιι: τιατιιΡο Πο ατα ΡοΓειΙιΙα μα; Ι
Ι ται ὸα βια νιττικΙαε Ροι α:‹ταιιἐ

ται , :ιαπιὶςΙσιι‹Ιο :Πανε (μια τα

Μια Ια ειικΙ:αΙΙα αειωιαι:

φκιωιιωω ςΙιιιίΙἱειιΡοα,ΙΙἑΙ

Ι
Ι

ιία Οι Λάο., Ροιειιια Ιοε ΙιααΙιοὲ,Ϊ

ιιιιιιιόοατιωΕι Τα @Πι 8 @349

ν α:-‹αιιιρΙοε ιζιο Ιιιαίἴαιι εστι να]

Μπι Βια @αθώα άαΙ αιιααιιιιιαζ
Υ Γοιι ΡαέΙτιδοέαΙιαΙΦΜΜια-ψα
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ια Ια ΠτικιΙαιτει,ΙΙιιο τιιιιαΙΙαιι ατι

ειιιιαΙΙιτι ιιιαιιιοΠα.ρΙοτιοΠι αι»
·ιιοε οι (σε ΙΙιιιτοε, αοιιιιιιιἱέἱ3
ιω..|

:.Ϊ-`

ιἔοΙαε ,

ω' αιι @Η νιιΙα ιΙα Ια

ία Ιπιιιέἰ·2:ιιἴά αιιατιιΡΙα θα Μέ

"κι :ι 1οιωωιωοιποα-ΕΜ
ἐοΙαετΙατιατιιΡαιτι:ΙααιΙαΐζόΒΜα

:Ιιαιιβι,7 ΒΙρἐΙαι απο φα Ιοὲ Ιιό

Ιο , νιαιιόοαιιιιτι:ιιιααΙσραΒιι

ια , 'ιι ΒΙοιἰῆέα αιιΙαοτια. Μπα'

:τρωει Μιέ:ιια·ιιιοόαΡό:ωΓ όΗ

ἔι-όιιιαὲο Ρα αἰατ_τόβια ΙΙΙΙΙό,Ξ

Γαι·ιιειιιαι:ιαΙα Ιιι··Ιαγ αΙαΙΙΒΙὸἑ ξ ?

ιιιιιιιαικΙο ατι αΙ αΙαΙΙἱαττο Ρόζ

αΙι2αιι:,”ςιιιαἩίιι ατε νΙΙΙειαιιΙ:ιέ

ζΒιοα,ηιια Η ιιιῆιιαιἑι ΜΜΟ να

βοτταατΙα·Ιιιε Βαγαε,Ύ και
ΙΜΟ
ἀαΙ ΕιιιΡατειαΙοι
ατιἶιι € «εΌ
έικΙΟι
Ι
.Ι Δ
' Α" @3 ραε (]Ιιι·ΙΙΙΙ:ιιιοαπα αΙΙιιιιαπι αιι
· ιιιιιςΙια;~7ίαόιιοαἱαταιιαΙναιΙοι

' ΑΙιιιἰι:ιιὸιιἴα Ιω @Μέ

α1ιιαιιιαιαςιαι.ΐ .

.

ε
1
Δ Γ:ιιααα α:ιιιΙΙιαοιιιΡαίειοιι
ι -

(φα Μια σπα ςΙαιιιΙΙ οι ΜιιιΙ

ΙΙ1):Ια ναι Η” ιι:ιτιιια:ιΙα8 Μι Ιιὅ
ταὸοε αιι ώστε ειιι)ατιει , Πάπια
ιιο
τατι όαΧειιι:ιιιάααοιιίιόατ:ιτ
τιιειΙ ττειταεΙοα αιι Ια (Πιόίμια

ωικιωωωιωιω @ὅσα
Μια, Πισω; 7'Ιει·έ (Ιοε τα” αΙα

(Ιου Ιυ:ιιι, 7 @τι ΈΙιοιιια α:ιτ8:ι

Γιο αιπτειιιΔ αιι :Πο ιιιταταιειΙΞ

«Με εΙα ΙιἰιοεἐΝιιΙἱμαοιι (σε Πο
Ι;Ιαε αοιιιΡαδατω,Βιι τατιιααΙιο,

ζζωο (Ια ΕίἶρειιἶοΙαε 5 ειιιιαα αο

ω τιαττει αΙΙικιίἱει, ίιιατει (Ι: Η”

ιιοαἰειιι ιιτος:αὸἰΜΙαΙ αιτιιοτ, Υ

Ρμιἰαιιτα5?γ αοιιοε:ἰςΙοε,›Ι αΙΙοε
τωιιι€πω οοιι Ια. ΓοΙα‹Ι:ιεΙ , 7·

ιιιαάειΙΙ,αιιια Ια Ια), ιΙαΠιοα ιιιιὲ

γ ριιιιιιει απ Ιοεαοται;οιιαε ιΙα Ιοε
Ι`ι€Ι(ἱ8,›' ΙιΙΖοΙαεαΙΙο @Με Ματ

όαΕιιιιΡειτοπιι:ιε αοιι Ια ιιιιιαΙια
Ιιοιιιτι,ι| Ε:ιιιοτ (μια ιαααΙιι:ιιι, γ

απ Ραμ αιπαιιιΙατΙιι ν(211ΙΜΙαΙό

ία ΙιΙΖιατοιι ει ΙιιΙΙο αιι “Η αικα

ιιιιαΙΙτει Μπα Η, (μια τιιιιαΙιοε

αμιἰ;ιε,γ (αριιΙτιπει, ία αΙειιιατι μι

αΙΟ Ιοε ρτιιιαιραΙααΙ.ι :ιααρτιιιό,

Ρα· αοιιιι:ιτιιτ:ιΙαε ιιιοτο‹Ιοτα5,

γ Ια ΙιιΖἰαιοτι ΩΙιι·ἱίΙἱειιοε.Α οί:

για τιἰειιι ιιιιιαΙιει από μια εΙΙο,

Ιι
μπαι ως;

Με ρ σε·
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_ ?Ε Μ Ε (3 νε @Η~ Π Ε ε 1Αιιο Ν._ Με; ι
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ΩΙιτΙΙΙἱατιοααΙαιιατι νοααεαοιι

ΓοιαΙιοττώταα , αοτιαο 11ο τα

ΕαΙΙαιιαΙο Ια (αιμα τα Ι ιιο ΡοαΙιαιι
[οτ ο)κΙοε. ΤαττιΙ›Ια ιτιιιαιιαἰοιι

οαιτε· νατΒιιατιςατΙα αίὶατ αίἑΙ

~Ρατα αιιΒιιΙΙιατΙαα,γ δια τοπικη?

τα9 αίὶαιιαιι Ροτ αΙ ΓιιαΙο “Μα-Ι

Ι τω ατοτττιαΠτατΙαα : Ρατο αοιι

ττιαττααΙοε αοττιο ααττιατοα ατι αΙ
ταΓΙτο,Ιοαοιια αιιιαιι (Ια Γατ ἴαατι

Δ

ἑ · ΙαΙΙανιιοε,γ οττοε αταιι ατοτττια

τΙαἴιιιιαΙοε αΙαΙατιτα τΙα τατιτα @

Ψ

9'

τ.:

α”

θεα- Ι
-

Ρο_Ε'Τ'ῖ-- ?που

"577ή
ΡΕπεΕονοΙοο Μαι οποιο.
-

' 6οαόωΡοτνΙέοποιε ‹Ιο(ῖΙπὶίὶο, Α εΙε αοοοΙΙα ιπαποτα οὅ Ιω αιοΙ·-μ
οπο :το ιποτοοἱτπιοοτο οΧοο(ΙΙα Ρω πποΙὶ‹Ιω,ΙΙοοω ‹Ιο ζοοΙροε,

α Ιω ποἰΙΙατοεοοο ΒαΙοι·ποπία

7ΙΙοοόω.νπω (ο οοπαρ:α‹ΙοοΙἔι

οοῆοὸ οπ ο απορω. _ ΜΒΜ. :
ΡαΙΙοίο Ια οποσ: οαίῖ τοιΙα οο
οίὶο οίροωοπΙο.ιοαε οἑοτα‹ΙοΙσΙο
α Ιω οῇω εΙο Με” ρἱο‹ΙειεΙ(ροτ
οιι-γο τοΓροτο Γε Ι1α2Ιο)οοο α Ιω.

οττω (ο @οποιο , @μπω Ιοε

οατοοΙατοο οπ τοτε @Ιω οοπ

τΙο Ιο·ΡτοΡΙα ἰιοΡΙοοΙαοΙ, οοπ αι

ΒοαπΙαε , γ (οΙεΙαοΙω οο εαεΙα ν

)Ια οπιοΙεΙα‹Ι (ο οΧοοοταιΙα . Σω
Ρώπα οπο εΙἱεἴταςα(Ιω αἴεἰΡεἰα

πα οΙοΙΙωοαατα οοο οο Ιοε εΙοΧαίἶ
ἴοο οοο1οοΙοατ απο: Η , οἱ οσο

τοοΙαπ οτοΙ:ΚΙΙα,Υοττω ΙΙειοἱαπ

ΒοτΙα.

Ι.οοοοΙω ιΙἱοἱεΙΙοτοπ, γ οο

α οίἱω (ΣΙπΙΙΙΙαπω , οοποα :ιι
οττω , Ροτο πο Ιο. ΡοεΙιοτοπ οί
οἱοτοο (Με ο:: ιοαγοτ οὁίοοΙο5 α τοτοατ , αΙΙΙ ραίΙ·ακοπ Ιω ιΙΙ£Ι105
νὶοπεΙο Πιο ΙοειταΙΙαο, γ οοαπ απἰ οοοετοοΙακΙω,αοοοΙΙ:ι ποοΙιο το
πιοΙαπκοτο ΡοΙοοπαπ,οΧοτοἱτα .ο ίαΙτω (ο: αΙ3τιοο , γ οοοίὶιο-1

εΙοΙω οοπί`οὶω , γ εΙοττἱπα οιιο
Ιοε αοἰαπ €ΙακΙο,:Μοοοο οπ1οΙ1ο

Ιοε ΙοίΙππαιιαΙα ίΙαοοοΖα ‹Ιο ο
πω.

4

Π ··

Απτοε ο ίΙο αοαΙααΠο οΙ εΙἱο(Ροτ Ο
οπο πο οτανπο Ι›αίΙατο , Ρατα τἄ
οταποΙο τορτοΓοοταοἰοο, όοααπ·
(Ιο οΙ ΡτΙποΙΡαΙ αθΙο Ρατα :Ι ΙΙ-·

οπἰοπτο)τοππαιτοπ Ιω @οπου
πο”, ίοΙοαεΙω οοοοΙΙωίαοπΗ =
οαςΙω , γ αίεἱ οοοπο οίὶαιοα (Ιοί1
ποοΙω,γοααπἰαταόω Ροτ ςΙοτταε
αΙοοοΙΙο, Ιω ΙΙοοατοπ ροτΙαο Π
οαΙΙοε· ροΙαΙἰοει5,οοπ ο1οοΙια Βοτ

Ιο Ιπιππαπο, τοαε οαογ μαι”
£Ιοε οΙοΙ οΙἰοἰπο . ΑΙΙἱ (ο απἰιο:ι

ποπ νπωα οττω . γ εΙαοαπ Ιω .
ρ;αταΙποποε τΙο ταοτα ἔοΙἰοπΙαεΙ,
(ΙοίΙοαπαοοττω οπο τΙουτοίω
οοοοοπττω , οοο νοοοοτ ναΙο

τοΓαπποπτο ροκ (:ΙπΙΙΙο.5€οαΙο
(ο παω οπττο οΙΙωΡοιΙτοΟιιὶ- '
παο ‹Ιο οΙοοοοποἰα οατιπαΙ, γ ~

Ροτ ραττἱοοΙατ οταοἱα :ο οΙ (Ιο
2ἱτ,γ οΧτταοαΙΙπατΙο Ιαποτ : πο
οοί-εὸ το‹.Ια Ια οοοΙιο οΙο ΙταΖοτ '
οΧοττειο1οπω, γρΙειτἰοαε ‹Ιο οο- _

ΓαεοἴρἰτἰτοαΙοε, αρτοροίπο οΙο

Ια,)Γ αίτοοεα,αΙ Ρώπα Ιοοατ Γα
Ιὶοτοπ αΙαε οιιοτταε,)· νοπταπεια,

Ιει οοαίὶοπ οπ οοο (ο ΙΙ:1ΙΙεΙο21.

ΙιοτπΙ:τοε,)Ι τοοΒοτοε,οΙοοω,γ
ΒτοποΙο8 ο να οοΓει πιο ο›ιττει
οτ‹Ιἰπαοει,οοτπο οτα οΙποποπτα

παο νογοτο 7 νπο ‹Ιο ΟτοΙστο
εΙο Γογἴοἱοοτω γ οειτοτΖο, οπο
ιίοπεΙο Ιω εΙοποτω ροίὶοπο

1 Ι1οτοΙποε εΙοίποὸω,ατπαοαἀω

πω ναΙοτίο ο: Ια Ιπτοτοοίἔἱοπ

μ

ΕΙ οΙἰει ΙΙοοΙοπτο Ροτ Ια οποῖα

εΙοΙ

....

''›Ρ.

/···

ή. ρω- ....-----

>---.(. - (Με-..Φ .ε

ΜΜΜ) ο_νΑΜ·ο .οτε με:

Ι
ί

(Μ Με ΜΜΜ-@τε (οτι οπιε (Ώ Α Βετο( (Μ Με Γοὶ(Μ(Με (πατά
-°

ξυ(τςο (Μτ Μ κά(Μ Ροτ Ω!πτὶΠο, τε(Με, φτου( Ρ(τΜμ(ταυεη(ῳ
(Μ((τοττ ΜεΙ.(:ττωιειε,επτο(ΠΠ:ιτι~ Η] (οΜΜττ(Μ ρημα :ιΜζωοοε (Με
Με ρεΜε (Μο [κτ Ματ Βτικ:ΙΜε,τ
(ΜΚ: (:οτιπο ι1Μ)οτ Ρο(ὶΜη, (ετι
τεττ(ΜΜε Νότο , γ τ‹:ἴΡοι1(ὶΜι1-›
(ΜΜε(Μτιπ:ιε.Ρο(ο (ΜΓΡΜε (ΜΕ
το Ρτορετει(Μο , οττττετοτ1 Πω
(ττοε [οι(Μ(Με (ο Με αιτ(:(Με,)(

Μ (μι(οτε(Μη,γ ειιδοποε (Με

(Μττοε ί(Μτοτι ττ(ε,γ (μεσο ν(
πε ρ(ΜΡτοε (η ερτ( τοττικτιτο.

Βιετι Μ ((ΙΜ (Μ γα (μιεικο Με

(Μ (Με «Με (ΜΙΜε, μια( Ροτ τη ' (:ίουττπιε (ΜΜΜ Ροτ Με (ειτ
τ(τ((ίε16(ΜΡετΜητ(:ε,Ρετ(ο ροτ ; τΜε,χ (οτι ου( (τοΜτ(ε Με πιο
ειττ1ἰίΜ(ὶ ουσ (οτε (ΙΜε τ(τ1Μι1,7 ΜτΜη Με ΜΜίἶοε. ΕΠ ρ(το (οτε
Μ ··τιΜτιεοτΜ (Μ ει(Ι(ΜΙΜε (επ
ΜτυΒΜτι.ροτ (ὶἰίωἱοιιγτ (Ι ιπτ
Μοτο (Μ Με (μια (πάω (Μ Πτειτ= . ει(μι(Με (Μυοε,(μ(: ΡειΜττετοττ

τγτἱ2:ιτ , (ηττ(Μ(ειτοιε τηυ(τιοε

Με ΡΜε (ΜὶΞεΜει(Μτ , Μ ρεπε

ο( Με οικετα:Μ(Με , 7· Πο το”

ίὶειττ ατύωοΜτιΜτπ:,7 (οτε Μπ
το Ρει(:Μο(:·Μ.
- '

(Μπεστ Με (μιἱ(ετοτ1Με ρτιΠο

Ααιοει(Μ (Ι τοττω:τπο , Με
τοτε (οτ1 (ο(Μ (τομεα 7 (Με: .τι Ο ΒοΜΜτοτ1 οττει νά 8. Με απο(

'τΜε,γτ:τηΒΜτοΠ Ποτοε.ΩΒ((Μ-·

(:Ρτοε Μ(ειτοπ Με ΜΙ(Μ(Με ο. νἱ-ί Με , (ΜΜΜ (ΡωτιΜτοττ ΙΜίΜΜ
τε (Μ Με (Μτιπε.ε ,γ νττοε νττο Π από( του), ίΜοοε , γ ηιΜΒτέο
(Με ΜΙ(Μ(Με Μ @παταω Με τει(Με (Μ Μετς”, τ1Με (οτε ετή
(εττΠΜε ο( Με ΡΜττΜε, (οπ1ο Η τττο το” αποτο . ΑΜ ΜΜΜ νι

Μ Με ρτοττΜτειη απτο Με (ΜΗ

11Μτοτι Με ΜΙ(Μ(Με ει ἀετΜε ο·

Με ο(Μυα(Με,οοη Με (ἴοι1Μειε

(τει Βιι(τ:τΜ,)Ι (Η (ιπτειτ1(Μ ΜΙΜ
τοιε ειι€ωτοε ,:Ροτ ἰιπ(:τ((Γεἰοπ

Πτιιγ νἰι1:ιε , γετε.(υ(Με (οτε το(Μ
Πι [οσοι , γ Πιβἰ(:τ1(ΜΜ οττοε (Μ Με ΡειτΜΠτ(ε, ο(τοε (Μικτή-τ
Μοτο Με τηἰϋποε ΡειΙοε απορώ Β (Με (Μ ΜείοΜΜ(Με (με Πο Με
(τοτε (οπ (ειπε ΜΙωιππιτύ(Μ(ἰ,(Ϊ εξ ειιιΜη (Μ ΠΜτητἰπιτ ,θττοεοΙ

'

-

((16 Με ΙΜΖΜη Μοτο( (οτε ο! Ρ:

Ρ(:τιτ Με ΡΜτττειε (σο Βεττο((:ε,

(Ι1οΜε ριιτπεε.
Ειτε (Με (ΙΜοοἱΜο τοπικη
(ο (Μ (ειτε (:Χ((Γεωο (ΜΜτ , (με
Ητιο(Μετοπ :ιΙΒΜοε,7 Ιοεΐοὶω
τοτ1,Με (ΜΜΜ ί(Μτοιι (εεττ (πιο
οΙ:τω(τπ(, ετ (οτι (ειπε ΜΒΜ, )(

ειίτοιπειτ Γι1ειοιιἔ(:τ(ε , γ (Μοτ

__

ττΜητειτ Με Μτοε , ΙΜυπ(Με (Μιφ
ει1ποτ ρτορἰο,)| εἴ(:έὶο Μπι-τει,
ΜΙτετο , χ Μ(Βο Εκτοτε Μετα.

Υ ΠΜΜοε,(ΜττΜΜτε (με (Μ Με
ττ(7τπει 7 (Με , (1ιΜ(Μτοτε (ἱΜΖ

” ιιιειεεενοι Με

ΙΔΙΑ Ραπ-Με- ῖ5312 !
ἡ

ι ΥΠε:ι:ε:,·φειε-.:ΓροτειικιιΒΙοτιοΓο
ι:ίΙοε ειιιιοικΙΒΙοε. ΑιεΙράιιειΡιο
Γι: ιιιοΙΙιτιιοιι
@ΜΙ
”8ηιιιει:ιο:ε
ν οοιιΠειια:εερετε
τοΠἰΒαιὶώτι

ΜΜΟ (Μ Ματια.
'

._
εε,

€ΑΠΤνιΟ

Γη τιιιιοι:τε.ΙειΡἐ,7 ιιιΙἔττειε οΙΙοε
ιιιιιοι:ειιετι εΙ5ειιιιιΓεἰπιοιιοιιι
Με: ιΙι:ΙΕ$ν5,Ιοε ΓοΙὸειΙοεΙοε··'

ΠΠ.

.
Ώ
.
' Φωποφτω ΦωΪβωΓ?”Μω°
. 4·οπ.πίοι ά: »πωπω σοκ
ειναι Με'.

.

Ι

ι. -:

οοττειιιειτι
Με ρω
Ικςειε, ειιεεΙιι:ίὶτωιπιιτε
Π_ἰοε εοιοτιειιε
τΙε 4. 4~
[Η ΙΜΗΟ. Ϊ
Νο Γι: ΓειτἱείΙΖοΙει δεισ” (Μ ·.

· Ι)ΕΓΡιιοε ὰ: νειιειε ΙπιτεΙΙ:ιε επι Β Ιοε· ΓοΙεΙε:Ιοε ‹:6 Με εειΙσοςειε σοι ~Ϊ Ι
ή
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(μια είΙοεαιιιεΙΙειοε τΙιτ(ΣΙιτι

τ:ιεΙεε,ιιἰ να Ιοε ειιστροε ιιιιιστ- 1

@ο ν:ιΙετσΓειιικιια: ροΙεειι6 μου τοε κτι‹ΙἰεΙοε ,. 7 ‹Ιι:ΓειιιἔτεεΙοε
Γιι Η : ιι:ίὶειιιε Ιει νΙτὶιτιε αι φα Ροτ εΙ Γιιι:Ιο. Πιιο ηιιο εοπιο ἰιι- Ι
Α (καιω (Ισ Γ:: εοτοιι:ιεΙοε, 7 τα ΓοΙ:τιτσε ται Ια ιιιτοιἱει , ειιιἰίἰς
· Πιο Ι:ιε εοιοιιειε ‹ΙεΙ -ιιιειτγιὶο; ιοιι;ριοιιετΓιιε αιτειιι:ιε, γ φορ ; -'
μπασο ιικ]οι ΓοΙπο αιΙειεςεε ΜΜΜ Γιισιτςει,.γ (Ιείὶιε:Ζει (Ια: Γιιε
ιζ Με
νἰιιειε,ειιιοιΞειπΙο
ΕΟΕΕ3(Ι88
, (μια Ι:ιεεΙ: Ι)ιοειιικΓ
οτο ΓοΙπο ο ΒιιιΜπἰἀειἀεψςΙιῖΓΡω398Μο°
Ιειεςοε,εοττειιιΙο εστι .Γιιιιιει Ιο · Γ

"ο 56ΐιοτ ὸειτΙ6ε Ιειετοιοιιειε, μ Ιοιι:βι:τιπιιιφιηιιςτοάοε φα : :;
@Πο εμ: εΙΙοε όιεΙΤε:ιιΙ:ιε κια-ι όειιοιιΙιεοΙιοηιιτιςεε;Πιι μπω ι
. ©6938»

- κι :εμ Θε Ξ : : ΙΙ

ΓοιΙἰΓει:τιιιτ ειιοεεΙσοτιοε,7 εμ : ·

~μεζδειαιτοιιΙοερμοε·όσ Ι:ἰει:εεω Ιἰιι ‹ΙοΧειοιι Ιφε·.€ιτειροεπιοι·ιε; '
' Ιοε αι ντι ιιιἱΓιτιο εΙὶε @Με Με Ιιεε,εΙΙ:.Ιοε Παει” ωεώσεω . .
@απο ει Μαΐ ειΓειοοιιιοΓειΙύ,

ε:Ι αιιτιΡο,Ριιιει μασ ός Ιοε ειιι€ε Ι

' 3ΠΙ€ιιι Ιοε Γοτοει:ειΓοΙὸει‹Ιοε εᾶ· Β (ΙεΙσιεΙο:Ιεεαιιικε άι: Με”- ι

Ιβ Θετ:ιιιιιε ·ςΙέ:ΒιιιξΙειε Ι:ιι-Ι:ιε ιιιώ

'πι
.

τοεΞΡ:ιτει ωωοει ἔΙιιε.ΒοίΒιιέ

Μεφως”
, ιιΡειτο]ειάΦε
ρειιε-:οιτειΙοει
:ιερό
Με
Με ειιταΙΙΙΙειιΔΓι
Μ _.4ΙιεΙειξ
Ι ~Ιιι€ειτ @ΜΒοριείειιιειιει
νη ειιιιτικΙαο, εν:ό:Βιιι:ΙΙα
€Ιο Βιιι:ιιει ἔ,ειιιειοΓα:ςἱειιι ι:Ι απο;

ό: ΙιὁΙικε ,. ο Ρο: πιεΙοιι (ΜΔ: Τ

· ΙΙ0,κοοιιοειέεΙο ΙειιιΙ·ῖιιἱι:ι Με

επι @ΙΜΗΟ ςΙεΙοτιιΓεΙ60 ε μια ϊ

= @ΜΜΜ Πιες ·Βἰοε Εοιι :Με
Ι Ι “Με , Ρα ειιιιιΙρεΙΙΙ›ι:εὸο ‹Ιο

στα Γιιιτο άι; Ιειε αιΙκςεε 9ο
το‹ΙσΙσιειιι:ΙοεΩΙιῇ&ἰειιοεὁ _ Α

μοεειιιΙειιΡωε (η ιιιιιαιειοιιεε

“καιει” ι€εο8ας,ρυΠαοτι αει

Ϊ ςΙεΙὸοπιοιιἰω, εωΓιιε ιιιι-ιιιΙΙιοε, ειΙτοϋπἱἱειεΙειε ι:ιιΓιιριοριει @Με Ι ΙΙ
208ἱ‹:ιιεΙοΙοεαπκ τειιιτοεξ Βιε,Ροι Ια απαιηειιιιιο εΙεΙ ό
--

' ε
με. .Γ
ιι

_.

.
7.

2

.-

ΜΒ..
-

8Με

-

Με Α·

-

-

*ιι

έ Λι .
Ι

ν._.

ι

.

~._...~.~_~

ΗΡ

ι

380 :

Ίν

“ ἐ·--Β-- -

: ϊ:ξΞσίσἑἰό ηοἐωἶΔε Ιἐι @σκιά Β Μ.ι6 ξεπ1ξωσ:Πσε Ρο: τῇ; γ

@Με , ΡΜ @κτ-@Μο νἰίὶειε>

μια· ώ; :ΜΒΜ απο ειιἰεὶιμά£

@ΜΜΜ Ηοι·ωμἄ~όῷᾶ€οΗο$

όσοι· ὁ: Γε: ΟπἱΡάὰποε , 7ιῖ ε

Ει:!ε5,7 φπα Πο Με Ρυὸὶε:Πέῖιτσ
μπάτ,-7 εοΙοεπ :τι ἱιέ8-ετ'ἴεἔωέ

Πι τὶἐΡο ς]:ἴευΒτἰτω Πἰοε Μωβ

@η μοιπρε:τωτε ει Μπαμ”

είἶΡωῖοτοε Πωσ εὶικὰωἔ οι αι· -

@ΠΜΠο;ίὶτἴιει|άτὸΠευετώὸσ
[ο!ό:ιὸοε, (μια ρω Παρε (Μ Φο;

αΙ:ιςΙοε,Ρ:τΠωὲἱηὁτὅ φάω

ττοβάιοτ [ά νοὶωπεὸ Ε 2108· Α

εΜητσραίωαΔΠΕπ,γ ΠιοΙΤσιι

. .<"- -

ϋκἰωεΙπ: ΜΜΒσω
-..
_

'

ἐ Β ΗεΙοε ει Πἰο€ΜΠε Πι ωικησ,Ρει

ζ : ΕΠ νΠ ρινεΕὲόνωἱηο [Παω . κικα:ΒΜε σωστή οΙε ῇαβἱἱ:ἱειἶ,

ΡΜ· (Ιοε Μτωεποέ,ΓοἔίΞ Μι επ: _ φαω ]ωίὶσΙΜΠω αυὶα (Ισ (Η:
σο ;! Ρωπο ςΙικ Ροτ Πι Η απο; ~

Ρο; γ τουεἱπό τιπιε (τη ο! @ΡΜ-2
ξυι,:Ραἱτο (ἔσω Βοπώκ ά: οἱιῇ

ήο(τω.Οοπ έοςΙο επαικεἱτ11ἰδ

βακέτα» γὸοε 86080' μηε(Ζο-`

εσ:Ιεαρώιω πω έα ΓαἴικΓ

;‹Με φατωαι·γ τΙὸΜαοωπειΒ % τοπικ ρεἔἀω Η ΙωΖἰωὸ;ι,ίνέ=
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Ι

το,εοιτίὶεΙετατκΙο εΙ εΙείΓεο ευε

Ισἰειτ1τΙο εοι1Ιει εοτιθωικἰε εΙε Με

.Ιοε τΙε Γιτετει τετιἰειιτ ὸε ετ1ττετ

ιικτττΙτεε,εμε ΡτευεΙεεἰε εε Ιω;

.εττΙει Ι)ειωΙΙει, τοεΙοε Γε @Μπιτ

τότιττειποε , εΙε μπα ΜΒΜ Ρτε -·

ΙΙΙ-εφ ; ποττΙεττκΙοΓε εΙε Ιο εμε εΙ

@Πάπια νεττεετΙει εαπ εΙ ττητΙο
εΙε Γι” νοΖεε,εοτηο Ιοε ειτε ετα

'ἑΒετῖοτ ρεεΙετ:τοεπ Γε ρτΙΙΙοτ1, γ
Με νττοε τι οττοε Γε ετωπ @Με

εε ειΙεἔτιε.,›| εοι1Γι1εΙο.
2

ΩΑττΤντο

ΙΙΙ.

εεττ τοειΙοε ΡΙεγτοε,εμιε τινο2εε
Ιοε Μετα] ει-Ι):ιτειτο;γ Ιοε Γειιποε
ωειττΙτεε φαμε ΙεεεΙετι1ει ἔτειτι
Ρεττει νετ @ επ Ια @Με εΙε(:Ι1ττίι

το Γε τΙειυειΙτι Γεπτεττεἰει Ρετ νο

Έπτάξεω Ζω (ΜΡἰΜυστ Με ο!

.2εε ιππ:τιτἱτοΓειε,›Ι πιο Ροτ Ιει νετ

. πΜΜτίο (ία/ω Με,

τΙεκΙ εμε εΙΙοε εοτι Ια τΙε Γιι Γατι

Ι

] βατ.

; ΒΕΓΓεετκΙο ισ5ωΡωΠω ΕΦΓ
.Γεω Ροεοε ΙοετττεττὶτΙΖειεΙοε,

..Βτε τεΙΙΙΓΙεειιιω.
.' Βετετ1τει τωἱειιπ εττττειτΙογει επ

Ια είὶειεει‹Ιει . γ ΡεΓΓειεΙο Ρετ Ια

ροττμιε εοτ1 ΓΗ ετιετττΡΙο Πείτε

ετττεΙ Ι1ΙΙετει τΙε ΙοενεΪπτεΓοΙ
ω ΜΜΜ Ιοε τΙειωιε ,ωειτπάτιτοτι Ο ότιτΙοε , γ ίὶειπΙο τοτΙοε ιιΡειΙεεν

@εεττ εΙε Ια είΙ.ειακΙε Ροτ Γιτετεει? ·: τΙ08,γ “πετάω εοτττο ηττετΙ:1 τΙἱ
?Με επτρεΙΙοττεε τι Ιοε εΙμείίρε
.τΙεΙοε εΑΓειε-ετεΙοετΙε Ιοεω;τεεεΓ

Φο, ει] εἰττετιετπτι εΧεειττειτοπ
Με” Γαετι1εΙεΙετΙ,Ροτευε Ιοε τΙεΓ

Ι εφε” εροΓεηωεΙοε ; ΡυβΙἰεἔτεΙο

τπιττΙειτοτπ ει'νἱίΙειεΙε τοτΙοεσειτττει

φάμε μετὲςεὸφ τιιιεΙΙτα Γεπτε_Εἑτ,

ττειτό εοΙ1 Γοἔρε,ει1εΙΙο τττείΠοε,

ετ μπειτε εΙΙοε Ισ εοηττεόεετε.

ΒΑΡΗ”. Ροτ εΙεττειε,ΡΙΓειτκΙοΙεε εδ

Ιεε τερατοπΙοε Βοεειε, (Ι6Πζ18Πστ

ΙττΙΙιττηετιπΙ (ΙΜΟ, 6ετεεε,Ιοε [σε

παμε ΠοΡικΙἰείΓεττ ΜΒΜ»! ῇίΞ

ττοε ετσι] Ιοε ε:τΡειτοε ΙΙεττοε τΙε

τειωεητε εεε είὶο Ιευτιιπειιτατ1

Β ΙοεΙο (εμε εε ΙειΡοτι.εε ρ:τττΙειι

Ιοε ΓοΙτΙεκΙοε τειΙ τιΙ:ΙτιεΙο,78τΙτετ, Η Ιετεεπετο τΙε ειΓτετττει) γ εΓετιτ
Ιεμιε Ροτ ωεε εμε Ιοε ειττττμοε

ττεεΙετκΙο τΙεΙΙοε , Ιεε τΙε;ἰω: 5ἱ

ΏΙ1τΙΙΙἱεττοε-εΙεωω νοΖεεεοτ1

ΓομΙΙοτηΙ›τεε , εοιτιο, πο τε

ΓεΠξωτΙοΙειΓ:τητε Ρε ; Πο ΡοόΙαπ
Γετ ο)ττΙοε. ΤεττΙΙ)Ιε ὶτ1τιετ1εἱοι1

τπε)·ε· νετΒιιεΠεεεΙε εΡτειτ ΜΗ
τΙεΓΠικΙοε εΙεΙειτ1τε εΙε Μετα Η

Ρετει ειΠἔι1ίΙΙετΙεε,γ ΠΠ τοττ11ετπ

τε9 είὶτιιιειπ Ρετ εΙ ΓιτεΙο :τω ο;

Ι Ι -τοε ειτοττττετπειτΙεε : Ρετο εοτι

ττ1ειττει‹Ιοε εοτττο ε:τττιετοε εε εΙ

· ΙεΙΙενττοε,γ οττοε ετειι1 ειτοττττε

τ:τΓττο,Ιοεςιιε αυἱειτ τΙε Γετ Ιὸεττ
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' θεεόοε Ροτν1&ἰτηειε εΙε€ΙιτἰίΙο, Α εΙε εκμεΙΙειιωπετειώ Ιοε αισ

ηιιε εε ιππετεεἱωιεοτο εΧεεεΙΙἔί

Ροε ΠεοΙΙ‹Ιοε,ΙΙειιοε ‹Ιε ἔοΙρεε;

ει Ιοε ωἰΙΙ:ιτεεφε 5ειΙοπιοπΓι-4

ΥΙ1ετκΙεε.νποε Γε εοτιπρεκΙεεἱἔι

ει·ἰθεὸ ©1101 τεπη5Ιο.

οττοε Γε @πωπω , ;ΙΙΒιισοε Ιεε

.

Ρ:1ΙΙοΓε Ιε αιτεΙε εείῖ τοεΙεΙ επ

ει1-γο τεΓρετο Γε ΙΙ:12Ι:ι)εΙυε ει Ιοε

πωπω ετιεΙ›ΙεΙἰει,χοαοε ΜΑΜ
ΜΠΕΙ.
Ι.υεΒο Ιοε εΙἰυἱάΙετοε, χει:
απεεΙειτοΠ επ “εε @Με εοπ

εΙε ΙερτοΡΙε ἰιτιΡἱεἀειεΙ, σο” αι

@ΜΜΜ . Υ ΓοΙὸεεΙοε επ εεεΙε ν~

γε ετιιεΙὸεεΙ Γε εΧεευτειιιε . Ι.οε
Ρώτα (με εΙἱεΓτειςειΙοε ειΓεἰΙΙΙ5

Πε άεΙΙ:ιε,Ρετεκμε Πο Ιεε εΙεΧειΓ
Γεω εοπωιεἱεεπ :Πεκ Η , ΠΙ εοιι
οττοε , Ρετο πο Ιο. ΡΙι‹Ιιετοι1 εΓ

είὶε εΓρεωευΙο.ιΉεε :πέτεὸεΙ›Ιε .

ει Ιοε οΙοε εΙε ΜΗ», ρἱεεΙεκΙ(ροτ

ε εΙΙοε ΕΙιεΙΓΙἱειι1οε , Μπα :ιι
ι1ἱετοιε (Με εΙε πκηοτ εδΓυεΙο,
νἱεικΙο Γεε Ιο:ιτειΙΙεε$ γ (μπω επί

τοτυ:Ιτ , εΙΙΙ ρεΓΓετοτ1 Ιοε εΙΙ€Ι108
ειπετεεΙαεΙοε,:ιευεΙΙ:ι ιποεΙπε το

πιοΕπτκιπε ΡεΙεεωω,εΧεκἰτ5

εε Γ:ιΙτοε εΙε ειὸει<έο , γ εοτ1ΓΙιε-1

εΙοΙοε εοι1Γε]οε , γ (ΜΜΜ εμε
Ιεε ειιἰειτι εΙεκΙο,:ιωηι1ε ωικΙΙο

Ιο Ιπιττκ1Πο, τη” επ”, ρτοι1ε7·

Ιεε ΙειΙΙὶωεωεΙα θειεΙυεΖε εε ο

ιιεΠ νηοεει οετοε ε 7 όεοεπ Ιοε .
ρετεΙεἰεΠεε εε :ειπε ΓεΙἰεκΙε‹Ι,

ασε.
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Αιπεε ῆ Γε εεεΒείΓε εΙ ‹Ιἱε(ροε

εμε Πο ειπε να) ΒείΙἐτε ~, μπει τΞί
ξ.5τειι1ὸε τερτεΓειπειεἰου, όσων
(Ισ εΙ ΡτἰιπὶΡεΙ :ΜΙΟ μετα εΙΓἰ-·

(Ιοε εΙεΙ εΙΙοἰΠο . ΔΙΠ Γε Μήπω

εΙεΓΓεευεωοττοε ιαπιε ήΒιιτοΓεε
εικιιειπτοε , (με νειεεετ νεΙε
τοΓεωειπε ρω €ΙπὶίΙσ.5εῆ:ΙΙο

ευἰετιτε)τοπιεεοΠ Ιοε (Σειρών

Γε τΠεε επττε εΙΙοε ΓεεΙτο (ΜΙ- ~
Με εε εΙοεΙιεειπ:ἰε ιππι1τεΙ, )/

Με), ΓοΙεΙεεΙοε εκμιεΙΙοεΓεετΙΗ ε
εάοε , γ Με 60010 εΙΙ:ωΞ εΙεί1

Ροτ ·ρετιτἰει1Ιετ @πει εε εΙ (Ιε
2ἱτ,γ εΧττειοτεΙὶπειτὶο Γειιοτ : Πο

εεΓεὸ τσάι Ια ποεΙιε εε Με '
:Η ειιεΙΙο, Ιοε Μειωσα ροτΙεε Π εκοττ:ιειοσε ε, γρΙειτἱεεε ό: εο- ζ

ΠικΙοε,7ω:ιοἱεωεΙοε Ροτ εΙεττειε

εειΙΙεε ριιΙ:ΙΙἰαιε,εοο ΜΜΜ Βιιτ

Γειε εΓρἰτἰτωεΙεε, ειρτορούτσ εΙε

ΙΙΑ,γ εΓτεΠε;ι,εΙ μάτια:: ΜΒΜ Γε

Ια οεειΙΙοιτ ευ εμε Γε ΙΙειΙΙεωει.
ΕΙ εΙΙα ίὶἔιιἱειπε Ροτ Ια ι1πεύει

Ιἰετοι1 ε Με Ρι1ετωε,7 νεπνειΠεε,
ΙιοτιεΙστεε,7 Ππ18ετεε,εΙιἱεοε,γ
8τειπΙεε ει νετ εοΓει τω επετει
οτ‹Ιἰικιτἰει,εοωο επι εἱικιιεητα
ΙΙοτηΙ›τεε εΙε Πω‹Ιοε,ειωειττεεΙοε

Με νεγετε γ νεο ‹Ιε ΟταΙπε
‹Ιε ΓεγΓεἱεπτοε ε αποτΖε, εοφ
:ἱεπεΙο Ιοε εΙειΙοτοε ρτΙΙΙοΠε

:ρε νεΙετΓε εΙε Η ἱιπετεεΓεἱου
εΙεΙ
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“378.”. μιαΒιεο ο_νΑΜ·οο τι ια;
-.

εΙε Ιοε·'5αιατο5, μια εοτι ιιααε εΓ- Α
Γιιετςο εΙαι Ια νἰεΙα Για (ΣΙιτὶΡτο,~
εΙΙιεειοιιΙαεΙ.εταιιιαα,αιιοεΙΙΙΙαπι
εΙοΓε εοτιαο ιααειοτ ΡοεΙἰαια, εαπ-ε
ταιιεΙοΙαε ΡεεΙτο , γ ΠῖΓΡΟΠεΙΙΟΠ-ι
εΙοΙοεεΙειιααε.Ροεο εΙεΓΡιιεε εΙεΓ
τα Ριεραταειοιι , ειιτιατοιι τιμ
εΙιοε ΓοΙεΙαεΙ05 εια Ιαε εαιεεΙεε,γ.

Γιιιοτ εΙε Ιοε ΓοΙεΙαεΙοε ποιμε

ταεΙοε, Ροτεμ ε ιτείΓειιειαιιιαιι ειτε
. .Δ-ις_.

Γο εοιαΙτατιεια μμε αΙἔιιιιοε (τα
Ιοε ραΙοε εοιαΓετ Βιειι€τιαεΠοα,·
Γε
τιαιτοε
οτιεΙαιατιαιτ,γ
Γοετοιι “με”
αΙΒιιτιοε
οι:ιαττο
@Με
νε ο
Ζεα ριιείτοε ειι είτε τοτιιαειιτο.

Βιεια Γε εεΙ1α εΙε γετ οιααιιτο Ιαε»

εΙε εαεΙα νιαα εΙεΙΙαε, Ραιτε Ροτ ια ' εΓεμιι·ια5 ειιτιατἱαια Ροι Ιαε εαιτετεεΓειοεΙεΡαιἰετιτεε,Ραετε Ροτ ; ιαεε,›ι εοιι φαεεΙοΙοιεε Ιεα ιιαοέ
ξατιιΙΙΙαεΙ εμε εοια εΙΙοε τειιιαια,7 Ιετἰαιι Ιοε ΙαειείΓοα. Ειι ρειο εοια

ταιιιΒιετιιΡοι· αιωιΠτω εΙ ιπτ

Ια ··ιτιειιτοιια εΙετ αεμεΙΙοε εαπ

τι·ιετο εΙε Ιοε αεκ αιιἰαιι ‹Ιε ιιιατ3 .

αεμεΙοε εΙαειοε,εμε Ρειιετιατοια

τγτἰαατ , ειιτιεΓαεατοιι τιμεΙιοε

Ιοε [Με εΙεΙΞαΙιιαεΙοι , Ιο ραΓΓα

εε Ιοε ειιεαιεεΙαεΙοε.,- )· Για ιιιαα

ιταιιΡαοιειαε·ια.
αιιιιααοίαιιαειατε,7
τα
- Ι εοια
. Γατι
·

ειταιιιεια Ιεε εμἰτατοι1Ιαε ριιΠο
ιιεε,γειιιΙαἱαιοιι ΙΙΙαιιεε.()ΒεεΙα<

τι ΑεαΙααεΙο εΙ τοτιιαειιτο, Ιοε

τοια εοιι τοεΙο τιτεγιιτα γ εΙοε: α Ο ΙαοΙειἰειοτι επτα νεα 8188 εατεε
εΡτοε Γαεατοιι Ιοε ΓοΙεΙαεΙοε α νἱΓ

Ιεε , @Με εΙΙιμιετοιι ΙιαίὶαΙα

τα εΙε-Ιοε εΙειιααε ,γ ντιοα νιιο 3 ιιαιτεΙε απο· Ηαεοα; γ οι.ιεΙ›ιαιι

ταεΙοε εΙε Γιιετςαε, ιιααε εοιι 'τιμ-ν
?εμε Π›ΙεΙαεΙοε Ιε αρι:εταιιαιτ Ιαε
εαιαιΙΙαε εΙε Ιαε μετιιαε, εοτιιο ΙΙ

Ιε Ιαε ριειαΓαιαιι ειπα: Ιοε Ραέ
Ιοε οεΙααιιαεΙοε,εοιι Ιαε εΓεμιιιαα

·--.ο.ν

απο του)! ειατετο ; Α Ια ταιεΙε νι.τ
ιιιετοια Ιοε ΓοΙεΙαεΙοα α εΙαιΙειι ο

τιια Ιαατειια,)Ι ειιειιτιαιιεΙο ΓοΙτα

οι” νἱοαε , γ αΒιιεΙαε εοπτοεΙα τοια αΙΒιιιιοε ,μοι ἱτιτειεεΓεἱοιτ
Γιι Γτιετςα , γ ΓιιΙαἱειιεΙοΓε οττοε εΙε με ραιἱειατεε, οτιοε «μετάέ
ΓοΙαιε Ιοε Παω” ΡαΙοε απειρα Β άσε εΙε Ιοε·ΓοΙεΙαεΙοε οιιε ιιοΙοε
ιιαια εοιι ταιατα ἱιιΙιιιιαιταιιὶεΙαεΙ,εῖ έξ αιιἱαιι εΙε ιιααττμἱ2αι , Βιμ ΒοΙ

εαΠ Ιοε ΙιααΙαιι ματια εοιιεΙ Ρε
εΙιο Ιαε Ριιιατα8.

Ι

'

Ι:ιιε είτε εΙιαΙαοΙἱεο τοιιτιεια

το εΙε ταιι ειιεεΓειιαο εΙοΙοι , εμε
ΓΙαοιιεαιοιι αΙἔτιιιοε,)Ι ΙοεΓοΙτα
τοιι,Ιοε εΙετιιαε Γιιετοι·ιταιι εμε
Ιοιαιιαειιτε, τι εστι ταιατα τετοια, γ

ΡεατΙαε ριετιιαα εοιι ἔατιοτεε,
αΓι·ειιται- Γιιειιπιδειεε , 7 ατοι- _
ιιιειιται Γωε Με» , ΙΙειιαεΙοε εΙεΙΙ
αιτιοτ ρι·ομο,)ι αΓεέτο ιιατιιιαΙ,
ΓαΙταιὁ , γ Ιτιεξαο Γιιετοιι ΙΙΙαιεε.

7 ΠιεΙτοε,εΙειιιαιιετα εμε εΙε Ιοε

τιειιιιτα γ εΙοε,εμεεΙατοιι εΙΙε:2

”|

ΡΕΒε8Ιἶ€1νΟΗδ

:Με ΜΝ·

[

γ
Ἡ

Υίῖεεε, απο είὶοε ·ὶπυ~επεἰΒὶεε, ἀεὶ Ρεἱοεὶριο Γε τιεοΠτεποπ εξω

'2 εμἱεεεε “μεμε εὶοτεοΓο” ' εοπίὶειπεε, ρεεε τείὶἰίἰεετ εεε
ειἱειπἔο
Δ . - ἀεὶ εἰτεοο.

~. _

ε Α 1,1 Τ ν Ε Ο ΠΠ. ο
Φου” Με: Μερφυ” :αν .

ία
εμεττεὶεὶ:ἐ,γ
Ματ” εὶὶοε
ἱουοεεωετι
εὶ $ει1τἰΓεἱιποΗοω
Με ἀεὶ Ε $ν5,ὶοε Γοὶἀεἀοεὶεε '
εοττευεπ ἀἱείὶτεκεεετε Με ο:

Βεεεε , εμε ὶ)_ἰοε εοτοικιυε ἀε
ΜΜΜ ά: »ΜΜΜ Με
Με: Με.

Πι μεσο.

Α

εμε εί)εοε εειιιεὶὶετοε ἀε(Σὶπἱ

τεἀεε,οἱ να ὶοε ευετροε εκμετ

Νο Γε ΐειεἰεθΖοὶε δετεΖε ἀε ε
Β
Ιοε
Γοὶἀεἀοε εὁὶεε εεεεςειε εοι· Γ.
4 Ι)Εί`ρυεε ἀε νετὶεε Βετεὶὶειε επι

έ Πο νεὶετοῦιιοεοεε Ρεὶεετεῖ Ρου

τοε εεοἀἱἀοε ,. 7 ἀεΓεηἔτεἀοε

[ο Η : πρεπει ὶει νὶτἰοπε εο εμε

Ρα εὶ Γιιεὶο, θεο εμε εοπεο ἱε

ἀεωεπ ἀε (ετ εοτοι1εἀοε, γ εο
τ πιο ὶεε εοτοπεε ἀεὶ ·πιεττμιο;

Γοὶεπτεε εοο ὶε νὶτοτἱε , εμἱίἰε

Ρετεεεη ιοεὶοείοὶπεεεὶεεεεε

τοπ;ρτοιιετΓειε εεεευεε, γ μοβ
τεεεὶείιιετεε,γ ἀείὶτεΖε ἀε Γειε

εοετεἀεε , εμε ὶειεἀε οτο Γοὶπε

ετεςοε;,εοπεοἀο εεε Γαπ12ὶΠ

- ὶεε νμεε,ἀι1ετἰεπἀοΒἰοε Με( (: Βιιμετιἰἀεἀε~μἀεἴρεἀεςετιἀο

:το Βεῦοτ ἀειεὶεε ὶεεῖεοτοεεε,Η ὶοε.ὶ)εωειεεμεμεἔεοἀοε εμε '
εμἰΓο εμε εὶὶοε Μπαμ εεε
“
ἀε~τοΜεεεὶιοεμεςεε,ίμ Ροἀετ ε
? Με”.
ο εμ
, .2 ; Ξ Γεἀίίἶεετοἱτ εεοὶεἀεοτεοε,›Ι εΙε 5
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:Ι5:1οτἰΓεἰπιο ι16Ιπο (ΜΒΜ, -

α:Βο οοΙ)Ιο,οοο :Μα θα ‹Ι‹: Ι Ιοε εοττετό Ιοε £2Ι)€988,)' Με ρω ~

ΠιΔυικιπικΙ εμπορω: Γεξἑςι1ἱτ Με

Π::τοιπ :ο οΙ τοΙΙ-ιπο αποτο (Ιο Ια

πιο”. , 7 ρεοίοΙΤειτ ΜΗΚΗ,
επιιηικ Γε .Ιο (Ιο ‹:ΓακΙο το”
2 ΙΙιοΡΙο , ΙἰΓο ,- Ϊ Ρι1ΙὶεΙο , Ρειτει

εστεὲι (ΚΙ (:οΙοἔιο3 Ι1:12.Ιε:ΠεΙο ο

Ι1€‹:Ι1ο ο Ιοε @ΜΒΜ Ροή ΠΙΠ

εΙε:ίοο‹Ι‹πΓο : εοι1 το‹Ιο απο εε

Βιιοο Εσείς: ε:οιποεΙεΙο τ::ΙοοΙ-

Ιοεαιοτροε τ:ήεκΙ:ιε, εοπιο ειιιὶἐ

5η @ποτε ,ο αποτο 2ΙΒυπο, ο ιικτοι1 ; 7 ΜΜΜ” εαπ Μπα
ςοοπο :1ι11[2ΜΙοΙο,(1ικ
εοο Πω
ΙΙιιΡαοε,7
ΙκιΖώοΙ”οε·Ιτα:ΙΙοε
Ιο Ό ΙοΙ1ιιωειοΙ‹ΙειεΙ Ιοε; Ι Σκόκο; (Ιο
Ιοένοοε «3 Ιοεοετοε, φαω]

ἔ ΙμιἔοΡωαιτ, γ οιΙππιτ . Ροτ εἰ::

“χορο ΙΙ1ΡαΕυγο “μποτ Ισ

‹Ιο ΙκεΙ1ει £ΙοΓι1 @απο πιο σ:οπιο
π18ΠΞι,ῆ Ροτ- [ετ (Ιο τηειι·τγτοεο

ι ΗΙποΙΙ)Ιοε ιοί-Ραπ (Ιο οοΓοττο$

Ι1ΙειΠοιι€2ιτοτ1 “Η εΙΙοΙε1ε οι] [ο

Β ςΙοἴΡμοε Φ: ιΙ:ποοε ΠΙ Μπα Ρὲ, ' ρτοΡΙει Γεωἔτ‹:ιε:οο :πω (σ μια

Ροφος: :ο οικω κακο εμιΙΓο

ΦΗΜΗ"
‹:οοποΠισω
Ια οπο Ι
(Ιο
Ιοε οσοώ‹ΙΙ‹Ιει,
ση (Σεπτειο,ο

(Μάτ, οικ:ομπουο Ιικεςο απ €Ι
.ι""””'Ϊ
°-'2-

Β:ιοτὶἴωο, οιι-ἔι‹Ιο νοο Γε ΜΜΜ Ο οεΙ1ὲκΙοει απ ε:Ι ΙΙοτΠο (Ιο Ια εεΙΙ,
ζΙ ‹Ιει
το «το
Ια (ο
παὶΙΙοἱε
εΙοΕΙπΙΙΙο,ΙΕΙο
μπε
εΙοίοοΓει
εΙ ειΙ›πο εΙε:Ιει Β Πο (Ιοε: Η”. αιαροε, γ τοΙΙουὶειε
ρικΙΙ‹:Πὶτο (οτ εοοοοΙτΙειε , Ροτο
] ΙΞὲ,ίἱτι @σκοπια οτοειςο ‹Ιο οπο

τε:οΙοπιειπο ΡτοΡτΙο , ΓοΙο Ρο:
οΙ οι: (1ΙπΙΙΙο,οΙΐο Πο Ι›ειίὶει,γ ω

οἱ Ροτ οίΙο (Μάι (Ιο ία· ιο” σε
ΙοΙστεκΙ:ιε ‹Ισδ.ΛἔωίΗο,Υ (Ιο Ιει ν

εοιπ Γεπιτειε. _οΙοτειε ,- 7 Ροιοικ Ια

Πἰω:τΙἑιΙ ΙΒΙοΙΙει: 7 ‹:ῦ 1826 @Με
Παω εοοκωτοτ,οιιο ‹Ιο Ια ιοί
Με οπιτιε:τειΙο (αδ :τι τἰοπιΡω

(ΜτΙ ιπειττμΙο οεΙει εαπ ουσ απο

νεοΙςΙ‹:τοε :Ιω εΙοΙ`Ιειροπ.

ο‹:ορίΙἑιτἰο,Ιο Παρα:: απο Μάο

β

(ΕΨΙ

ΜΒΜ) ο_νΑε·το υ Ε ε] 1
Α ίιειὶ:ιὶοε ρἱεε , γ εοτεοτεεωΓε

ΑΠ Τνι ο

ν.Γ

εοτεὶετο Γε ιὶεΧὸ εκει· , εοιπ 11185

Τετῇέική ἰο έσω.: εφε πω·

εεΓεετεο εὶε ὶ (με Ρικὶἱετει Π10Γ
πετ εε (ὶεΓειπὶετΓε. Ροτεμιε ὶοε

ι°ι›·ιο.

εμε ρεκἱεεετι Ροτ (ὶπὶίὶο,ωεε

Γ

ΕΝ οττο Ρι1εβὶο @το εε Ατί
Με , Π1οτειια νη £ἶὶπιίὶἰετιο
Ρετ Ποτ11ετε Τοπιε , εε εεὶαεὶ
εὶε ετη/ετα 7 Γεεε επῖοε,εὶε ιευγ

Γι.ιεττεε Γοτ1 εε ι11οτιτ Ρετ ὶ:ιὶ:ὲ,

ειπε ὶιιε·Ζιο,εεΓοτεειεὶο,7 Ρώπ

(με ΓὶιΓτει1,‹με ὶει εὶε ὶοε (με τε

εἰρειὶ:ντ1 Γοὶεὶεκὶο Γι1 επιπἱε)ο, ‹ὶεΓ

ΠΠεΠ.

Γεεικὶο ὶἰὶετ:ιτὶο εὶε ὶει τιιιεεττε,
εεὶ1ὸ Γειεει , (με Ροκ ειττιοτ ἀεὶ
ειιἰει εὶεΧειεὶο εὶε Γετ ()ὶιτὶΓεἱειΠο,

εοιππο εοτεὶετοε,εμιε επ Ρεὶεειτ
Ροτ Γι1νὶεὶ2 εοιεο ΙεεοΠεε ,
:Με ε_ὶοτοἱΓε εε ὶει εοτοτιιι`εὶεὶοε
Α

Γ

1ὶειωεὶο Τοπιε :Η Ρτείῖεὶεπ

τε,26τωὸ εοΠίὶειτπετεειπε ἀε
ὶεπτε ἀεὶ , εεε Πο :Με εὶεεειεὶο,` _ ›
τε:ιε εμετἱεικὶο εὶ Ρτεὶὶεὶειπε · εἰ ευ εειΓο ειὶἔεΠοεὶεΧατἱειὸε

ειιετἰἔμειτ ὶ:ι νετεὶειεὶ,ετεὶ›ὶο Γοὶ

Γει·€ὶ1ι·ἱίὶἰατιο , Ρετ Βοὶιιετ :Με

εὶειἀοε ει ΒειΓεειτὶε. ε

ειεὶοκιεἰοτι εὶε ὶοε (ἶειι11ἰε, γ Ρο

Είὶειικι Τοτιπε Βἰει1ἱΠοεεη- Ο τοςιιεε , Υ εὶἱΧοὶε εοτ1 τιπιεὶ1ει

“3,7 εὶείειι›κὶεκὶο εὶεὶο εμε ΡΜ: = ιεεΓυτε,γ εοττεΠε:$ειῖοτ Ρτείἱ
Γειὶιει,ηο Γεὶεἱειὶο εμε εὶεὶ Γε @Η

όεετε,ειιειπμιε είὶογ ρτεΓο, γ ει

εὶἰεὶιο , Υ εμιετίεικὶο ὶοε Γοὶεὶει- · πὶεπτεὸο,Πο ὶο είὶέ ΠΠ Ρε , ΥΠ
άσε εεὶ1:ιτ “πωσ ἀεὶ μετα Ρτετ1- · ὶίετωὸ,7 Π εεε (Η ὶἱεετιεἱει,Γερει
ιὶετὶεε εοτι1ο εισἱτΠοΓο ὶεε εὶἰΧο:

(Με εε εΠο ὶειῖοτεε9 Ροτεμ1ε
Ϊ @Με εεε Ρτεικὶεγεἔίὶ εε Ρετ Γετ
(ζὶπὶΓΗειΠο εὶε εποε ὶσι1εικι 821·~

‹ὶε εἰεττο , εεε τιὶΠειιπο εὶε ὶοε
εὶἱοΓεε ἀεὶ Ι:ιΡοι1 εε ειπε (με:

πωπω εεΡεο Γε ειΓεεεωτε,ιιΓτ'έ
τεΓε ' εὶε εκὶοτειι·ὶοε , ἰΒιιοτειΠεἱα

Πει Με όεΧετε ειτειτ , Η Ρετ ειὶ8ι1 Ι) εε ἔτέεὶε εμιεευἰετεω Ποιεὶότε
Πειοττει εοΓει , νΓειτε εε @Με εὶε ἀΙοΓεε , ὶοε εμε 11ο τἰει1ει1
εποε , @απο εοευἰεεε ειΓοὶεὶει4 ειπε εεε ὶο εμε απὶεινεο ὶεε‹ὶει

εὶο.(1εἱετε Γειῖοτ (εὶἱΖετι εὶὶοε)

εὶε Γε εεΓε,ΗΠ εμε ὶο @ωμή εεε

γ άείΓεει εὶ Ρτείὶεὶειπε Γιὶεετ εε
νοε Η Γοχε(ζὶάτἰΓὶίὲιΠο ο ΠοΠειι‹:
ερ εμε Τσοκ ὶοογὸ,τἰιπὶἰο

εὶε1 ευετ ειεὶε Γυ›κι. '5ὶ εὶεΓΓεει1
εὶἰωἰεκὶειςὶ ,Γειῖεὶ εε εεε Πο ὶεε

ει ΕὶπἰΓὶο ε γ 8 ο
!ὶ Με”ὶὶοεΜΜΜ
ὶεε επτοὶὸ Η εΓρει‹ὶει , Πω;
Γ

Γεε,ίὶΠο εε ὶο ἔΙ ὶε Γειὶτει εαπ”

τἰει1ει1 , Ροτ€Ιι1ε ιπἱεἔυτεο εὶεΓ

‹ὶείὶο,Ροηεε Ποε ΡἱεὶεΠ>ὶοηι1ε
.__ν-Ψ

ι,

| ..Τ

ΡΕ ααα-εαν (3-ΙΟΝΠ°ΕΙ. 1Α`ιαοιΝ. Υ :585 Α

. "-ή·

' .ί Παω): ειιεΙΙοεα~ξΕιιωειο εαν Α ειειιεΙοΙε ιααεΙιαΖὶα Ι›.ἱΜ06Φ›;
π

ΙΙ: Βια εΙ ιιμιαεΙοεια· για αταιαο εμ : α ν.ιιι.ιιιιιεΙιααΒταειαα Ρο: ααα
!

ΙΪ

ιτιοΙΙαςα,
ααα εΙἰιιἱτιΞεΙαεΙ
ειι αΙ, .· εΙαιιυε ματια Ροιι ταΙ εαιιΓα:ΒοΙ
8ι.ιιιοεΙεΙΙοε.βι
νιιαἰειαεΙοΔνἰεΙα
τιὶειιεΙοΓε α Ιοε ειτειιιαίταιιτεωτ
ιτιοιταΙ Ιιἰαἱει·οιι Ιαὶεια αμε τα
τειταΙεε εΙε
εοιαιιαἰΙἱεἱα,
αΙΒιιι·ιαα8τἰειιΙτοιατ
αιτε εμε Πι
Ι ·μετοιι

Ιτἰαιιοε, Ιω μεΙΙο Ιε ειαεοιιαειαε

_τιαεεΙΙε:Ιι12,0 Γετιαειαιατε: ματι

εΙαΠετι αΙ)ιοε.γ εμε Η ‹ΙεΠεαυα
Γετ ΓαΙοοε,ιτιιιιἰεΠειι ειι Ια Ναι
Ροι Ια1:ἔ: εμε εΙ ιιαοιἰα.
Ι

νιέεΙο ει·ιτιε εΙΙοετιιιιεΙιο8ΩΙιιι

εΙιαιοιαΙο εοιι ταιιταεΓεαΙεΙαεΙοε

εΙε ΡεεαεΙοε ,. εμε Ιοε Ιιοι·ιαΙ›τετι Ρ
ε.·.ι-.-α·-

ΙαΙειιατοιιΙε Ιοε ΓοΙεΙαεΙο 8 Πι

·ειιετεΙοει,)·εΙετααό,εοιααον.ιιι. _ . Ιοἔατ εΙεΙ εΙεἔτιεΙΙο εοιααιιια,εΙο
--Γε.εΙειιἰαιι αιιει·ἔοιιςαι εΙε Ιιαιαει· . .εΙε_αιτοεΙΙΙΙαεΙο ΤΙΜΜ: , αοι

@Γατα αεοτεΙαιΓε εΙεΙΙοε;ι Π πιτ:

πιαεΙο τα Ια ν' Γτα εΙε τατω ευει

τζαεια·ΡοΓαιΙαΙε [και α τοεΙοεΙοα

ΡοεΙαε:εΙιο5ΡεεΙεςοεροι€ΙιτἰίΙο

ζ =Βῳ2ο8,γΓειῖοιεε εΙεΙαΡοια:Ιεε ›

@ο ΙαεαΙσεςα τιααε αιαιτιαοΓαιααε

Α _ μεΒιιιιταια,ΡοιεμεταιιοΠ το _ τε αΙ ειιεΙιΙΙΙο , ΙΙειααιτιεΙο εΙ “Πα

απτο εΙενεχιατεεοιοιιαεΙοε Ροι
ιιαττα.Ιοε ασάφεια αΓιειιται Με ;: (Φωτο:ΓαειιετροΓιἱεΙαεεΙιοΡα

_ ιτειιεΙειιιιοε αρΙιεμεωοε α

ια

εΙαςοαΪΙαεαβεςαΡωτάει εοιι-Ια
@τα τα” α Ιιοτιιε ρθω τααοι·ιετή γ εΙε Ιοε οτιοε εΙιεα αιμειιε· :ια εΙ

; ταΙταεΒοεει αμίτο·εΙ ΡιεΗεΙεπτε
Ι

Μαιο εΙεΙ (ΣοΙεαΙο.Όια
ειιαε'αιιιιαιτε:ιίο @κατά (Ζατεα Ι @Με
εΙ1οΓο€οΙεἐ;ἱο
εΙεΑιιιιια, ἔεμε
εΙτατἱεο.ο ΒοτοτηαετίαεΙο ειι Ια: _

' νι:τιαετΗεΙαεΙρακΙε:ΤεοΙομα,.6 αιαιΙεμε Δε με πιοταεΙοι°εΒ εΓα ἔ ;
Κέιτ ααα” @Μετα "πεταει τωαΡοι)ιαιαα «και πο με: _ ·
(ΣΙιτΙΙΙιαιτο ; Μπάτη αιιι:ιοτἰιΙ ' τιοαοιαε εοπεγιιτε.εαΒεςαε ιΙε Ϊ τ
μοιάθΙ·ιτιίτοαμοα τακατω Με Γεια σωματα εοιοιιαιΙο. ιΩΟΠ· :τιμ ;
:Μείωσα:ΜΒατω·ξε :πιο ιι” Π νιΓταΓε αιιιαααώ-μετε.ΥΙ)Ιειαζ '

--ταΦιτειαεΙο ΤΙιἔπιιοΙαΓεατετια

τειΙοέ ΩΙιτιθΙααοε; @αμε ΙἱΞεΙ

ΡαεΓιεΙαιιτε,ΙΜΙαιώαπΔΓεἰεὲ;Γε=
α,ωαοωαοαΜωμα
μι

1?τείἰεΙεια τε Ρατααι:ειιιοιιαατΙοε
μια ιιιοθεταιιαα εοΙΒαεΙαε εΙεΙοα

ταΙαιιιιιαΙΕΙ ταιρ(ΞΙιτἱΠίαιαο Πηρα. ~ [ μετά” Ιαε. εαΒεεααΙΙΙ: Μειωσα
ιεΒιιααιωωεωεααμωω ‹ έΙααιΒιοεεεΙε ΙαὲαΙτιιειιαεεΙεΙ οιε _

ἑΙαοΙιιἰἔιτταὡΙεταιΙα @πιο τιμη
ί·ὶἑα.Ιἔια@μουΙΙδιαιατιι€ εΙΙ:εο Ισ

εοιντέανΙοειΙΙΙΙαΙο Βε9Γαγοαρατετ

ΙεἱΙαεεοιοιιαεεΙεΙοἑι οι.ιε εξι εΙ
ειιιΙαιι:εΙε καμπ μια δουμε.
29 ‹ΤοεΙοε- Ραιεεια αιαεΙαιιαια τα;
ΒΙ3
Ηερτα ·
#1

ό

.

Παω ονΑΚΤο Με ι.Α

Ι 386

-0-6.-6- .'

-

ΒοίΙειε , το(Ιοε αππωεω ο Ι)ἰοε Α οΙ νεαΙειεΙαο ο: Ια ΓειΙοπἰοο,
ἱωΡοΙἑἰοΙο απο ροὸοτΓοἴτἰτ Ιο
ετειεἱο-εεΙο 2ΙΙ:ετΙο,νΙοοεΙο :ειπα
ΙΙιπετο εΙσπειω:ιόει Ρο: €ΙΙτὶΙ”το, ουσ ΡειςΙοοεο, ώ τιποτε εΙοἔτἰ:ι, : '
Ιοε» ωοτροε ΙκεΙΙοε ΡαΙ:ιςοο Πα ποτςΙ:Με ‹Ιο Μπορω , ΙΙΙ
Ιειεαιοοςεικοτωὸω , 7· ντι τοπ Ιοε)Ιιπἰαιὸα3εωοτοε,7Ιποπτεε Α Ι
ὸεΙ τηι1ιπΙο, (μια: (οι: Ιοε ἱεΙοΙοε 3
οοΡἰοίο Ι:τιιτο εΙε Ια ΡοίεΙοο, Υ
€τιιΖ ιΙοΙ 5σίιοτ, γ οσο ιππική”. εΙε ΙεεεΙνοοε, οἱ ‹Ιο Ιο :Με οι::
απου ΙΙ: “πιο ειἔτεκΙαἱεΙειε :Πα
επ οθ;εωυικΙο Πω: ΙΙουειτ απο
Ι);ιος:18, ροτοοε ΙΙ ροτΙοε ΙιἱΙοε Η Ιοε εοωςοοοε;εοΓει σε :Πει οι εΙε (Σοτε:Ι), ουσ σεΙο τοἰίωο‹ἱ
ττειοτὸΙοοηε, εΙε: :Ιὸωἰτεκὶοπ, Υ
(ΜΙ ΩιΙοειι·Ιο , Γε @ΜΜΜ ΜΙ
οΓΡαοτο, γοιιοΡειταο απο ‹Ιο
4-

Ι

τηοε απ τἰοι11Ρο εΙε Ια νἔεΙἰωἰει,
ουαικΙο στι Ιοε Ιειο)οτοέΙΙ: Μοτί
Πω οΙ νἰοο:τοοπΙ:Ιοτι Ρο: “Με
(παω ιοειτοτδε,ουε: τοςΙοε ορ
εἰετοιπ εΙοΙ εεΙΙιιατΙο , 7 ασε (Ια
(ῖΙπἰίΙο,ἴο Ροεὸοη Ματ απτό

ι:ΙΙοίξε,οικ (Ισ Ι1οτοΙποε: οικω; ·
ιΙο Π: νἱο Ιεωειε τεσπα - ἔκ από:

2ει ‹Ιο επιηοΞτειοτει Ρε‹:Ιωά:ΙΞ.7·

“ο εκΙιτήτεΙ)Ιο ειιτιοτ ει Ια “Νο
ία Ι)ΙοΩΡετο νΙαπΙο :Πω θέ:

τὶΙοε εΙοτειωσητο,γ ΙομτκΙο,οο

‹:ο8 (ΙΙ: 2Ι€ΒϊΙ;Ι,ΡΠ€5 :ο οΙΙ:ιΡοτ Ο πω ωΙἱΙ›το σάπια: , :Με εοο
Ι`ὲοικὶοο τειοαιΙΈιοΒταΙαπωπ
τα] σοῦ” Π13Ι'£ΙΙΙΟ8.

Ι ·

κ Νο (ο ΡωαΙοο Φωτ αφ

- τα (Ιοε εοΙΞιε; (με του)! ώμο
τἱεοΙειε Π:οοωτοο, επ Ια απο;

Ι εἱοο
Μοτο,
εΙείὶοωτιεπἰτἱοὲ.
‹:Ι Βιοιτιὸο οΓΡεπιτο
1.2(μια

οΙπειε,7 πιΙΙζνὲτομ (μια σοι: Ιο- ~

τα” @ικα-μ :κοπιΡΙοε ςειο κι
ΕΟ8,71Ἡ8ΠΠ108 τᾶωτμομΙἱοο- ο
1'Ιό8,7 εοοίοΙΙαοιΙο :Με Ροκ
αππςιπΙ (ΙΜΜ,οω Ιπιπτιἑυπη
σαι τοιΙο οπο επεσε ώ Πι Μο ~
Ι:κι·πιόοο ραΙΙ5.ιΞπω οάοΙειπο, εΙε Ι

ζ η.τουΓειυει άι ειοαεΙΙοεΩειρἰτωοε; ΓοΙο Πι @πιατα γρὸπιἰτἑιὸΙοη,
· 78απἑ: εΙε ἔωωι σεβ: αφ, Β Πο ωτ::ικΙα Η ποπΙΜή Μα»
έ ΡΜοεοείοΙσ ΡαοΙἑιπἰει εΙε Ιοε εοωειΙΙ:ΜοΓειεΙα @ΜΜΜ
ιαΙΡείΙειτ,ώθΙ:Μοοίο ·πιέ:Μο
_ οοο Ιοε Ρει‹Ια:ἰεπι: χ Ια @Με ο
ξ Ιρὶπἱοο οοι1 οσο οικ:εΙειο:ιο εΙε!
με ἴωπἰὸειὸεΙοοικΒτοῶοω Η”
ἐροτοικ αόωΙτ.πΙοέ ίἑιΙΙ‹:τοο το
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Βείρι1εεὶε8 εὶεὶεεεὶειεειε ή)!

Α ὶεὶοε,εοε ν:ιτιοε ἔεεετοεεὶε ιτε'

εεεεεε ὶ;πειςοε,ιεεεοε,7εεεὶὶο, ε
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7 Ιοε ειἑσΖσεισεισ, σεΙπισ‹ΙσΙσ5· Α σἰσ,ρ:ιτ:ι σιω£ωῖ6 σΙ τστοπσ
σοι· :Ι ΓικΙσ, γ ΡΜ ίσωσ @σοὶ το πισεΡτσΙΙΧσ:ΡτίωστοΙοε ρω:
'Πωσ Ιοε Ρἰίἔωσσ τση Ιω ρἰσε δωσε σε Ισ σπισσ ,γ ΡΗ: άστε:
‹:Ι τσίΙΙσρσσΡωσἀσΙσ Ιοε ΙΜ”

ΟΙ105Ιι1280ΙΟ5ἰΙ© Ισ ωσΠσΩΡισ

Πσωσε ιΙσΙ $στῖστ,Ρστ τσιπσΙ16
τσ, φαση ΡειττΙωΙ:ιτ
Βάσω
Ιοε Ιπίζιικισ.
Π 1Ι .

72σσἰσπΙσ,γ "σε :Με Ιοε Με

·-Ι?υσίΙσσ ΜΗ επ Ματέι (ΜΜΕ

οσα ειίΒι Ισ‹:είὲἱσσ-ωσστσ γιά
άσε σ ςΙσε,ΙΙσίΙσ εσττστΙσετσάσε.
Ευα εΙΙο τσττικστο σωσΙ,γΙσίΙἱ

_ το άσΙΡΙσίὶεΙσστ-σ Ιε:$ΙπιΙ›Ιὸσ σει Δ Μσίσ,σωεσσωσσσ-σσ.σΙΙσε Ια
σα να). ση ΡεπιωΙσησ.ωσσεΓ

@σεβ ‹Ιἰσἱηει,Ισ ίσωστσσ εαπ

τεσεΙσΙσ5 ΜΜΜ σΙ ρτσρσίῖἐ : τ:ιπἰσίἔ8σσ ΕσττειΙσΖσή Ισ ΙΜΣ
το,Υ πο σικτΙσσόσ Ιοε σ ι1πισιΙὸ

τσμιωσ,σσι1ΙσσόσεΜ ω Ιἰείὶσ

"τοστ ιι σττσ-Ρσ·σΡεσ, εΙσσόσ οὐ

τσεισαισἰα σο Ιοε ισἱσΙίΙτσε , γ

Ϊ πωσ πωσσενΜωσσώσεωπα

“ σσταὸσΙ1στσσ,σαι12-,ττισΙστἔπ

νστεΙσἔςσε σσσΙσε εκστωἐωσῖΙ,
έ] :ο σΙΙσε σΙ εΙσΙστ ‹Ι:Ι τοπική

.σσω.ΙσΙΙσ Ιοε οσΙΒσιαστι σ ΕΟ£Ι08

Ρο;» ωε-σστήσσιω σε @αστε

' μ σεισσςσσΙσπσ,Ιεςε σπωσε,γΡΙσε

ΪειΙ‹ΙΗἔι σε ΜΜΜ ρἰσε,γισσσσε;

τ έ στι:εσεΙσε, 7. Εσ6:Πσώσστσ στα· 1: εσωσ σσαΙστἰο.π Ιοε σαφως άσε σωσωεωΟΜ ίσ ‹Ιε:Πἑισ8τω.ΙσσΙσίΙσσεΙσ :Ματσε
Ί στὸ Με ετΡδιωφω βἱσ‹Ιπιε,ῆ
· ττσ$σηικασΙΊσωστω ρσσσε

επεσε
@ΜΜΜσειἴισε
Δωσε:?στα
σΙΙεισεω
σΒστστΙσε,
εστω·

. φωσωφωωωσσσω

όσε.Οσσο σύκα :τισ [πίσω σε:

' (σσχράΙσωΙσ σο Ισ1:ὲ;·ίωτσ
στο ισσάεπέωετσίωσ σεΙσ ‹Ισ Ισ

Μπωωσσεωω σἴι παω ώ

Μάρω Ιοε ©ΙσΠΕσίσέ @ΜΜΜ

στα): ‹Ιι:Ι£ΞειΙσεισἰσΌ πωπω ετσ

τἱσ,εΙἰ2ἰἔεΙσΙσε:5σΙ)σωοε ειΙ από

Μο σ χωρἰσθο εσ έσωσε σε

· ·8ἐ€ζ)”τἰστω ‹Ι‹: ΙΙ ούτω, φα σε:

1 | @Μωβ ΙετάΙΙςΙασΙα 4: στα 19 Πρωτο (σ·ὸσίωΙ›Ισσσ Ι:1ρση:
""ΤΞΙ)Ισσ ΜΜΜ σΙΡΙ·Φσόστσ
;: ,έ ·1ΤΙΜΒΙσπ ΙώἱπωῶωσΙΙΒ μπα σ σΡεσε Γειστσε πἶἱἔιττἰτσ5
ΡἰσὶΜεξἰ£σιπἶΡ€ΙΙόσἘσσΙ$συσὸσε Χ σσ·Ισ Εκτοτε; σσι1 «ω Νασο ειτ- ·
ΜΜΒΙουν

γι

:εώς Ναι. .

.ιι

· :ζωο ΙόαφσΜσεμ;:1]ση ΗἱσσἐΙσ Ισ ΓώσΙὲΙσ Ισίαστει στσ2
' - “πω Με·σίσσἶΜσωσῇνΜω Ιεπἔσσωπτσ σώσε, Πο στα”
στ:πσ€Ιισε ωισσόωσ €:Ι Τα:

(τα σα: οσα εισυσΙΙσ Ιοε σκιφ.

· σεωἔ:σεωΙσεωωσωσΡΜ;

δεί ςσσΙει [αὐτή εΙσ Ιοε Ρτ‹:εΙσ!ἔπ-Δ
ΜεΙσε:πσΡτειτσσΙσε ΗεΙσε"Πεέ

Εγωσσσἑ,;ΜέάσσόΒΙ6Μετ:Τσ5
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τι Β τι 0 οῖΑΜοοοΕΜ
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ιιοε ο: (:ΙιτἰΙΙ:τ;τοτι ΡειττιωΙ:ιτ Δ :ιρξιττ:οἰ:τοιι,γ οι: ΓΙΙιτιοΙαιτιοε Ι
:ΜΒΜ είτε ΕΟΠΠεΕΟΦΟΙ' νττΓτ: το ττΙ τ:ιρἰττιΙο :σκοπο τΙτ:Ι τπτ
Η · ΙιοττειτΙοε Ροτ νοτ‹ΙειτΙοτοε£Ιιτἰ

τιιτ:το ΙΙΙ;ιτο,τιο ΓοΙ:ιιικιιτσΡτο:

Ρτἱτιιιοε , γ τ:ΓοΙτιιιοει~ Ροτικτιιοε

τιοίτιαιτιειτι Ια ΡττΓοτ:ιιεἱοΙι ντι»

τΙοΙ Βοιῖοτ. ΦΕ: ΙιοιιττιτΙοε Ποτ

ιιτ:τΓειΙ ός: τοτΙο τ:Ι Ι:ιΡοιμίὶτιο τη 1
ΡεττιτιιΙτιτ ΦΠΑ ΓαιτιοΓ:ι τΙο ΙΜΙΑ

ι,ιοε οοιι ΜΙ ΓοίιτιΙ οτ: Βοιωτια:
Ι)ττ:, ερτ: ΓοοΙτ: Ιιοτιττιτ Ιοε Γκο
. › τωτΙοΙοεΕιιιΡ‹:τωΙοτω;τῖΙππ-Δ

ιιιοΓοε Ροτεετ:τι:ιιι ειΙοε Αιχμ

ιικι,γ ο: Πιτ ΙυΒέτοετττωτιικτ
.
.
-Η .
ΖΙΠΦε,τ-ιι
Ιοε~ τρώτε
μιττ:οιοτοέ
το” το_ειτιιαττἰττ:5 τοπ Ιοε Μοτο; ι

Ι
· Ιοε,ειΙ)ιοτ,7.ει ΓιτεθττΙοε,τοτι τ:ιΙΒ :Μοτο-πιάτο. #.
Ι1Ι:ιΓοτι τΙοΙει_Ρ Με τιι,ιεΙ,Ροτ τἰοτ . ~ΕΙΕττ;ΠτΙοτιττ: τοπ τοτΙοεΙοεἶ
το , οοτιιο τΙΙ:τοΓειτι ΑιιιΙ)τοβο: ττιιιιἰΙΙτοε, 7 (ΞττιτἰΙαι @ΜαιοΙ
Βάσια” κάτω τιιιι€ιιιιο Πο· ττιιιτιιιτΙο τ,ιιιιτειτοιι Ηειιιτ:Ιτι,γ:ιΙο
' οοΓεἱτΙ:ιιτΙ ήτοι: τΙο :ιτΙτ:ττςο8 Ρο @ψήφο ΡοτΙἰἔιτιιτἔ:τΙτ:ττοττιο

τ:ι τιποτα @Μπι α Ιοε Ιιἱιοε ο:
Ια Ιζ<ἔΙτῦ:ι. , ΕΓΡοΓετ οτ: (ΣΙιτΙΙΙοτ

@μεσο τη ΙιὁΙ›τεε ο:: τοπιο, χ

μπε τοτιΙο πιω Ι);τιτο,γ ΙιτιτοΙΙ

Α :Μάο ντ1Φ;;ΡτΙοτ:ΙΡειΙτιπιπο,

@πέτα Γιιίτιττειιιτοιι τοτιτιἔτοτι.

ότι ο:: ΓιιΙιτιπιειτιιτΙ:ιό,τΠΞι τζι Ιιτ:τ φι;ιοτΙοΙο Εφτά» Ι;ιετττιπτώ
τιιοΓτι,τοττιο τοΙο ττιειε τιΙτο άκ:` Ιοε ιΙΜφωεωωεωω ΗΕ
[τι ΓοοετοιμιτΙΙιιΙιιιςΙτιτΙ; ιιοΓ: .τιτΓκιιττι τιο,ειτιτι:εΓο Ρωτάει τΙοΓιιε
_

τω,ιωρφωεω £ΙἔΡττΙἱτΙοτι

ιατιΡυθηΜτΙοτΙτ,οικιιηττπτ

Μπακ, φοτο ουσ ΙΙι:ιιτΙο ως ' Γαιττωο-ιτιιψΑ-Ε&ΥΜΓΡοπ
ΙἱΓειιτιει ει Ιειτ Ιιοτιτειε τΙἰιιἰτιτιειτΙς: ΔιττιτΙοτΙΙοεΑ:ιτ νο,έ τιΙττι··τιιτητ

Ιοε τμιτιΙτερτι ιιἱτιΒιιτιατιιτιιιοττι
ΓτιΓτς: Γε Ριτ:ττΙει ττιιιιΙιτιο Ρίκο;
οοτι τοτΙο. απο τοιιθο(Γει οτι-οτι;
ψτ

οΙοετοδβω,Ις”ΜΜωτΙατ οτιΣ .Ια Ι)ος;ιροτι βρω τιιιω,ῆιω_

τ4ΜΗΜΙΩτωΜσημΜά

Μια” ρτ08οπτι ΓιιεορτοΙ›τΙοτ, τι, ΙοετΙΙ:τιτοεφτιειιικΙειωΙωπιτΙοξ ῇ

ΙιοιιτἔιτΙοΓτ: οι: ττειιττΙοε ΓοΙ›τε: Ια
έτιΙκς;έγ το Ιειε @Με οι: Ιοεο9ι
· ιοε,οοιιιοΙο τΙε:ΙΙοε(:ΙιτΙΙΙιοιιοδ
γιοιιτΙοΙιττττατΙειε Γιιε Γκορ;;
τομ οΙορτοοτιο τΙτ: Γι: αυτ. . ·
Ἑοτ είτε:
ιιω:ιιοτοττικτιτο
Ι ' οι: εττιπε
ΡΟ(ΙΜΠΟ8
ρἱειιιιτ:οτ©

[ο Μ [Μαξ (ΙΙ: αΙΠΒκοτοτηιιο
τὶτωιιιτΙοτιοκτιττΙ,6.+ειιΙΙνῖο-ι

~ΜΜωφτω.μ .
-κωθΙΒΜο(Μετφαπο· Ι

τι: ΕΜΜΜεοττιἐΜΜ @Η
199ᾶ99ωΟΙΙΒΜ-έΙ© ειότιιἴτειτἰδέ

ιροιιΓιι· οτι; :ιτμιτΙΙτιπττιπε τιμ
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~Ιοποιοπ:ιπο εοΙ8εκΙοε άσπρο Α .· Ο Α Ρ ΙΤ νι Ο Χι
Πα @Μάο οποιιἰΠο, γ ίειτοοΙο

στοΖ,ρκ:ε ΡτοοίὲιεΙοε,Ρὶωτεε επ
Με ε·ΓροΙεΙειε,ἀεὸοεεΙο ΡΙοε,7πκι
πω εοττει‹Ιοε,ἔτωτοεΙκι·πιοΙο.ε,
ΙειΙ›Ιοε τείἔεκΙοε,εΙἰἔτω οικοτο

"ΕΙΟΒ5 γ :1ΙδιωοΙ1ουοοοοΙεΓειΙ
: τω :ιτοβοε οΙοε £:οι1Ιει νεοσ

Βε! :Μπαρ ο” ?-Ι:ΜπέΜοαέ
:εἰ :απο ο: Ιω ω›·ωωιω , ] :απο
%· @απο
ο! ·ἶΡΡεβἔωπ, Π Ι ·
7 608
ΟοπσΜοάοι·

δύο)σ.
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.ι|

Β Ε ΙΟ8 οὶικο (μια οικ‹Ι:ποπ

ΜΜΜ (ΜΙ τοτωεπτο , 7 πο

τοπ νἰ‹Ιο ‹Ι€ΓΡικ:ε ‹Ιο τωποε

·οιιςτἰω‹Ιο ξιωωωπ φίω Β τοτωἔτοε,νοο Εικ:ΤΙ1οπιο ΑΜ

Ια (Η τοάοΙοενΜεωφοή πο (ο

£1ιιἰΧἱ,ουο ετα ο: Ιο8ΡτιπεἰρεΙὸε

8ΙοτΙ:ΙΙΙοο ‹:οοεΙοκπτἱτἰο οσο

(ΙΙ: Η σὶυὸαὸ,Ι16Ιπο (Μ αε)Πω

οοΙΙΙ::ιοετο Ιοε<ωειοεΙὸ εΙοΓεοΙ-

7 Μαιο οίκο , απιΪ οικτόο,γ
Δ: Ιἱι1ΒοΙ:π νεΙοτ:ει οΙΙο ειτοτωδ
απο” οσο φοιτ αυοΙεΙεκΙ5 εμ·

· › δει: ‹ΙοΙ:ι ωειουΙπο,7 οιιοΙοε Φ:
καποτειΙΙω, γ εοττωκΙοΙω -Ιοε

Ι οε:τοἰω (Η: Ιω-σοτικιεΙοε εΙοΧοΓ

ΙαποηΙο εσυ :ιοἰωο·όο (μπειτ

ι Ιω @Η :Ι οπἰί`ωοΙοἔεμοΙοε ΙΙι: ΙοΙένἰεΙει :Ηπα (Ισ [ετ εποπτε
Ι Ι ΜΜΜ ειἔΙΙιε αιΓειαΙ..υοΒο ΔΙΠ :Γε όσα μια ἴαΙο οΕτα:ἱο αΙ ΜΙ:
· Δ Ρἰτειτοιὶ ωμωεωωω

π1οΙοε <:οτός:Ισε, οσο μπει ΜΙ:

; οττοε Εικτοτι τοεοΒἱεΙοε @ο θα

ι:ίοᾶο τωὶιι ειροτομιεΙοε εΙεΓ‹Ιι:

«κό-287 εοοΓεωοΒΙοε.εΙυπ απο

1”ο ‹::ιἴει,εοοτειοτο ΔΙεἔτἰο.,εοιπο

νΙ=ςΙα :ιΙἔοοοε,ΙσεΜ αΙΙΙΙαπ, 7 α-

ΙΙ Ιικτεπι φάω” εΙο ασ, τα]

Η -οἱοπειτοΙοο .στήσω! @Με 'φάει

οσο Ι1ιωΙοτειο.ὸ: απο 2. ΜΜΜ

.Ι. πμ

. Ύ τΙΙειω27οτεε ωοτοοποὶωτοω Ρο: ΤΙ1οπιοΙϋπ οΙ Ρι·ἰωπ;το
~ :με
οτ 03- Βοετοικ: σοὶ: Ια “πιστα σφι ΙΙ: ειιιΙ:ι οΕτα:Μορά! Ραἴοποἐωο
_ ~ . ΙΙ.Μω Γοοπτοτιο Ειι€πόνηπ ιιοΙ)Ιο , Ρτοοιιτὸ ιοΙ;Ρτώόωι:ε
-- Ι τογςΙοε,εΙοφιἰωσε οΙο:πιοε ἑΙΙ @) πιιιμΙο να” ΙΙ1οπιΙο Μωβ:
. ΒοοινοΙ ωΡΜΜΒωωκω οποιο, Ροτε]·οο Ιο8‹ΙωὶρωΙΒ ο
4 ‹: ωφωεω τση νὶὸει,· 7 @ως Βιιἰετειο,τωὲοο ΡιπΙΙοιπΙο ντο
ξ

πο ίο[ειΙκ οπο Γεω πινακα;

σως; ςοπ‹ΡαΙὡωο Ι . οπατμΙοΙα

@πιο Με τοταιοπωε. Έκτο”

εοΙερτ ‹:οπιο ο Ιω (Μπακ. ΠΙΝ

Ι Μα , Η” Μπάκα :παω ό
τΙ€11€ΙἘΡοτ ΡϊοΙπειΙ›Ιο με

[ομοσ ει [ο ΜΜΕ”, ΙΙΙ-Θωθ

· '
ι

Με ΡοΩκΙα αμκ: Μοτο”, :γ ρα

οιιοΙο Γεω.
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(.¦ο-'Ι " 1
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ΙΙ: ίοΙπε ΙΜ εΙΡ:›Ιοιιενοει ΡΙ‹::Ικι
η ΐοι1ε;ὸοοο ιΙΙ:ι εεΠ (Με Ιιοωε=
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ΜΜΟ ονΑκτου ε· τ.Α

Ροτο_ίττο ΙανοΙκτττἔεἰει τΙεΙ τοτ Α πιο ἴοτςειοει ο το·ΙΙ:ττΙο, Ια @οτα

ι1πτ1τοτ:ΙΙ. οτι: Η: ΓειΙτοι·οο Ιω
Ι Φο» χ

Ισ ΙτἰοςΙΙο τοτΙο έΙ

ακτΡο,γ ;ιίι αεοτετΙοικ το Ιοἐ
Ιποςοε, γ ΙπιπΐοέειεΙειε Γού:ιΙοε
τΙο Ιοε εοττΙοΙοε5τΙο εμε Η: ΙΜΗ
το,)/ ρτοεἱει ωειε τμιο τΙο ειΙοτ‹:εξ

(Ια Ι)Ιοε το: Εισαι τι τοΙΈτὶτΙο.ν
Ευ εμε τοΖοι1 αιΙκ,Ιτίιοτ ΡτοΠ
τΙωτο(ετ ουἱοτι ΙΙειἔο-Ιικ2 Φωτ
οποία) τ1ικ:ΐοῦ8εω ΓΗ:18 Ρττ:ΙΙο
Ιοε·ίτ:ταεηικ οιτἴτύω1 Ιοε Βοσ
Ζοε εΙο Ιοροπ,οικ Ια Ιογοτιο με·

(Βάι Ιω Μάτσε όαΕυτοραΡ(ΙΙΒ
τΙο οτο,γ ρἰαΙπωρταἰοΙῖω. '
νἰοιπΙοΙο εΙ Ρττ:ίΙςΙοτιτο- τω @τε ί-οττΙοε πιο” (ειτ1τοεἔ(ΣτοΙτ:έ
ΙειΠἰπιοτΙο, Πο ορο , γ ΙΙτ:Πο :Η ' Ισά πιω τΙοᾶοεΞ‹ξ οτι ΒΗΜΑτο
. 26 Ιοε @το τΙουἔ τα· ΓεἔυἰτΙοε.
ιῖοτΤΙ1οτικ,ιτο άπο τόσο νι.ιτ:θ ΗειΓο ΧιἰΙΙο οποΙἔυπο τΙο ΜτΙ:
τω εοττΙοτ:τ , 7 ττοΙ)Ι€2.ει Γεἔι1ἱτ ττοε Μάτσε οοΙτι οικ- ‹Ιοί`τΙἱἔει
"κι Η)! απο οικτιει,γτεἰο εαπ-τει :τΙοΙανοτοΙατΙ,γ τεΙΖοοϋΒιι Ρτοεο

ΙπτἰτΙοε,Ιο τΙΙ›το: Ροτ άστο, Γε

. Πει :ι Ια οτ: Ιοε (ΜΜΜ γ Ροτο>

‹Ιοτ ΠΟ τέε τΙο Ι1οωΙπω ίΙσπτοεζ

οσο-φωτ Γτ:ει_γο οΒΙΙΒΜΙο.:Ιττέι ' 7ντττΙοτΙοτοε,ουο ΡτοΕτΠου(ω.
τοτοε οτ: Μα τπέιτιστο τω (Βίο

ύω,”αεωωοϋ Με

κοκ ‹Ιτ: Ιο οτι: ΡοτνικίΙτα Ρα~ ~ ΙΙοιὶτετΙτπτω, (Πιο Ι:ιε.τΙτ:.Γα ε
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“στα” (ΣΙττΙΡτίαιπο.· Δω (ΕΜΠ Α ΙΙιεΙο τΙτΙ Ρώτα, 7 τΙε το‹:Ιοε Ιοε 7-·

ία εοτατεΠλαιαα,οΙα ΜΙΠαε, τοπι

(με: ΓυΡἰτ:τὸπντπαΓο Με :30, τ
ιταΙαε οταοἰοτπ:ε ότε Ια ΙΒΙοΠα,
τΙαυαΙιωοἴτ1αε,αΓεἱΠἰα α Ιοε Γατ
. _ωοτπ:ε, αιαατκΙο ραίΙαυα Ροτ α

.ταΙαΙ:.
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Εττ ΟΖα‹:α είὶαιΙα ντα ταῖτἰο

ἔ ,ΙΙΙ αΙατιω ΡατΙτ‹:, ο τ:Ι μια ατΙοττ

τ:ΙΡΙτατιτΙο , ΓυΡοΙο ντα τΙτ:τιοτο
€Ιατἰίὶἱαττο , ίσα τι εαΓα ό:: ΙΙΙ;

' ασ τ:ΙΙοε είΙαιτατι, Ϊ αΙ δια ετα το
- τΙο_ρτοεαΙἰα τοπιο (:ΙτττΙΙΙατιο,

ΡατΙτοε ρατα ΒαιιτἰἐατΙτ:, 7 τα
ταἰτνἐω1α τιπαττεταΙο εοτ1ίῖτ1τἱε

Υ ροτ ταΙ :τα τεταἰ‹Ιο, γ ατιττΙο, γ

τοτα.Ετα τ:ΙΙο σταματώ ΠΙΟ-ε Πωσ-

· Ι ακτιοΙα ν€ΙοΖεε τ:Ι τἱετηΡο επι
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' › εΙοΙαεοτταε αΙατΙεε,‹]υπο Βἱοε
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μια Ια οττα νἰ‹Ια.Ρικ εΙ Πιάτα,
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Ι)Ιοε τπιτ:Ρττο δεύτοτ ΙΙτ:τπα Ροτ
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«ΜΗ :Μιά οπεΙοΙςει Ιει'εωεπΒιι

ω τοοΙοε Ιοε ετῖοε @σε νἰικ ώ
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‹Ιο Ια ασια, ΙΜΙτο&υοΒιοποΝ

Ι:ιΞ‹Ιε Ματ -τοοτιτ, Ροάοτηοε τα
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ΙΞπέμιο ετοἶςΙ€Ιο Μο, εοο παω;

ο “ΜΒΜ :ο οοικΙ κοπο!» , γ
ογικΙοΙΙο οτι Ιο ου: ἴικΙΙοΡοβ

Μπακ νεπεΙο ‹ΙἰΧο εΙ @Με 3
νἱοΙο,οιιοΙπιμὶεΙοοἔΙο)=Ιἐ-2-τω '

ΙΙΙ:Ιο.νιοο εΙ μότο, 7 (σε απο

ΙοεουοΜεμεΙο Ιο οφ: ΡειΙΤειΙοέ =

οοτοΙοΙο,οοο Ιο‹:Βο (μια ἰοττὸ,

Μφωσ·οι·
εοπ1ο Μηπως: αιίὶ ΙΙι1·νῇςΙφωέ

ΠοιπΙο Μπες] ΩΙπἰΠἰοηο Μό
€0(€ΟΙΏοςΙΙΧΙΕΠό8)ῇΙΡ -3Ι1ΙΙΙ:ο_ Βι

986 ς] ΡταΙ€ΙΙΙΠ2€Ισ(Ι€ΒΙΟέ ' Ι

τομ Ιοε ΓεούςΙοοΙοε:έφοραο,

νιο ειΙ Μάιο , Ισ ΡΙ‹Ιἰοερηγοί

ους· ΔΙΖωπωω ·Ιο 99; :το πιο

Μι” ΠειαιΙο ΒοοτἰΖοίΐο ,ΥΜΕ

εείΐειπὶοΡμο ίαΙοοτΙΙ:,ιγ απατο

2ἰςΙΙἔ: ()Ιιτἰίἱὶειοο , φησὶ: (ο

‹ΙΙαπΙο πιο)! Μου το‹ΙοΙο ουσ

(ΙΙιέτἰει ΓειΙοεπἐἱοίἱωγοΙο €Ι Ρεν

.-ΗΠΊ<.
..νπ..κι.ν̀

Γε Ισ ἀε2ἱει, Γε εοοΙΕ:ΙΤὸ ροτ οι»

ότι: Ιο οκῇοι· ουσ ρυ‹Ιο, Μοτο
ατο εοοπο εΙοίΙΙ::ισει,γ [ο όπω
2ὸΙ:: εοο τοεΙει ΙσπικεΙεκΙ . 7 οι
ΙοΞ @ο ΜΜΜ ΒιτἱείοεΙοπ ίο
Ριππο εί`ΡΙτὸ.
ΪΙο [Με Ια οωοποἑ :ΜΜΜ »ο ε· νο σἱαεΙο Ι1οοπιεΙο (ΜΙ Τα 2
.πώ-ΙΙΙ! ειΙΙΞτο, ΙΙειτοὸ ναι οιιςτει

πο (Ιο Οοπποηοσω εΙΙα μπ- 7

ΟΙΚ/:ισ Ιο ‹ΙΙ›ιο οσο @Με :ής

[απο] @Η Μο ΠΊΙ.ΚΙΚΙ$ να έ
πε εοοπΙ›ειεὶτΙο ρω Ια Ρἐ·,τεοἶει !
6οίΙσπιΙππ
ΙωπεπΓέ
Με
κκε οι‹Ι‹έεΙοιῖο
ει Ιο$ ;ιΙΒοτ
οοἔο :ΞΙΙ

8πει: Μικτ0 του)! €οοίοΙοεΙο,

·ροτοιιο τεενέο εΙΙ:Ι:ιο;ς ‹Ιο ού
ναι Γειἱοτει “τη Βωξ, γ Ιπτ

Α.

οποίο,οοοτομ ΙΜΙΑ -οο Ποοτο
Ια οπωττο , γ εοτι €ίὶο:ιαιβὸ:

‹:Εοε :ο εμε εΙΤοπο Ισ αερα Ι

«η, 7 χτίσει-“Ρώσο ςοοίεΙΙεπ

ΙωΖἰωκΙοΙο Ια οσο :το 600 νε

‹εό ο] ΕεκΙτο,ίῖοτἰω‹Ιο οἐζοτε_ωἱ
Ι Ι Με ΙΙΙ: Ιειο)τΙππιε τε ‹ΙοΙςιπο‹Ιε Β,1οαΠοεΙ::ΠοττἰΙοοΙ:κἱὁ,οο[ο Ι

.Ι Ξ

.-Π

Ι .ΙανκΙο,Πιωογ @Ποία ΜΜΜ: >~ ΡτεΓοΒἰο$ @Η οπισττο, σκΙεβ ἶ
@φημωεωοοπε
38.
.ΙΙ .απο απο:: ΡΙΠ
Γεωτο”
ο; ΒΙΟΠΑ
(Ιο ΡτοΡοΠωΙἰωα,@ἐΙ
νΙεΙο,ως_Α€υ·ηκ
έ ; ο· · 'Α Νοο8:ιςοουίνΙοο νο (;δ-

τοιοΙπεκΙο ‹Ιειιο‹:ὶοο: Υ· Μοτο, Ι

: ·Ϊ Μάο οπο.Βομτο, Πο ρεοἴοὲ

φάω Η” ‹ΙιἴΡοο‹:τ οι: ία οΙἔ:

'

οπἱΕτο :ιΙ8οοοο‹:Ήὲιπτἴ0 @ΙΙΙ

η” , ΙΙἑοὸ :ή Μοτο Πο «το-Πέ

ΙΙἰειοο,γ είὶοοεΙοοΙΙΙΙο εΙιο ναι

τοίξω.όοΙΙοποίοο, ΡωειοικΙοξ

Ι,·'ων·ἡωβ·»- 1ιπ

Τ

-

Ι

ο

και εοἴ:τοποἀο:σΙ; ὁιορι·οτεεΙο

πΡεπτκίΙἶ: Ροτ Ιοε ΡοΙπεεὅτοιο
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Ι
θώκο ΙοΡωἱοεΙΙααΙΙοαοαΜΙΙ--Α αιΙπἰοΐο €Ι€ῖνἰως:Ια8, γ ασ
Γα,ναὁαο‹Ιο :τι ε:ΙΙαα ΒΙοἐ παώ Η]Μ::τα Ια αμα: εατοκι Ια Βατἔαη.

'Ισ-ΠΩ":

; ΙΙΙτοΒοήὁτ Ιο όΙσίξοΙ:αοααωοα
Ι

.

τοςΙμότουο Ισ Ρατε‹:ἰα οσο Πα

Ι :ο:ΙοὸαἶοΙβΙαΖο ΙΙΙ-ααα :ΙΙαοα

καφε οιια8ιαιχαροωκΙα,ηΙ Ι.)€α

Ιαἱε.Ια ΡοςΙΙα ραΠα;;[ααοίοΙα Ια :α

ΒιιαἶΙαοπ‹ΙΙ ια,Ια:φαΙΡα (Πα τομ 5

που] ααεα:οΙΙαα @ααα Ιαε Με
‹Ιαε;‹ἑΙΙοαΙοε ΙἐἔαιΙοε,·γ ακα:

€Ιααανοπε,.

παμακΙού:Ια

(Η ααατοΙΙὸ,ΡτοΜΜεὲωὁο 'Η

το;ΜαοωΙΜΜΕ-ΜΙο
Ο ο» ΙΙ .
ΦοίαΙκ5ὸ @Μο ΦΒ€ΙΙΙΙ€= ααα;

@Μα Ια Ιαοεαξ φώς; Β1-Ρα:‹αςὶΐ

οοεαοοπ ορο ΡοαἱαΙοεῳἰσεω
Ιαοε·ίεαοαΜοε εΙοΙαἐτοπιἰόα‹Ιζ7

ανασα ΜΙΟ ίοῖώθ9.Ππὸ Πο ο!

-ματαπ:ηίκ εοοαο Ιοε ατιωιαΙ‹:α
Ρο: ἐοΙὶΠΙΙἰήτο πατωαΙΙνοοε α

θα εοία αΙΒΜ05 ΦωαΙΗΜ Ι~]ἴΙ.?:

ΙΙοὶ‹ὅὸ- Η 6ο Ια ΡαπαΙατοιιο αα Ια

ι:ΗιΙἰοαοΙοετὶοπ›Ροε,οποε Ποια

ιΙαεΙαοαΙα αποφ: :Σ Μ: @Ρα-Σ
τα!! ΙΩΝ»

~Μαξ”εαατ1εΧωμπαω

·2=::;ἱ

αΙτοα8Ροτ οττοἰΜΙὶοτοΙοΡἐ

:: 2αΜαα$ωμαΜΜΒο ααα-Ι

ΜΙΟ φτοοΙΙαοοΙ ἑαπαἱς;γ εο

ααα., φερω ΜαιίωτοεΙο;

Ιω Ιααη.εΙονΙυΙε μια θεωρω,

[εΕιποΙαοτα το όφααρ:; ; των: ξ

ΡτοαοΙΙἰεαο , γ:;ιἰ‹:ικο αι Ην-, ο Μετα Ρο: ααα :τη ςΙ ωραια
:και τ:οωοαίΙοααιοε (Ιε: Ια ετα
@και .ο
α

ΙΙοδἔἑιὶεπτοοττααωαε .ίοϋίαΙα-έ
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-· -α!η

-ξ · (16 Μακ ρτα:ἴαΒΙοε (Ιε Ια οσα
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νἰιΙαΐέι:οοίοίίὸ Με Ιαοα1Ι›ι:ο
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-Ν.οιοι·

απι)ἶ (Ιε εί`Ραοἰο,‹Ιο(Ραοε παπι:
Με) ὲΙ Ραἀτο ΠιἐΙἰωο[Παεα 7 Ι::
6Ιο:οΙαΙΙΙΙΙΙα, α εστι οίΙαε Βα
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Ο ο! ο ΡΙΤνιο41Π.
Ο: Μα υποο:ΜςΙραήίωία·εξ,ι ζ
. _ απο, καψω ΙΜυα Θέα,ο "ο ῖῖ

Ια "ΜΜΜ
@Μα ο:- “ζΙ .
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' τόπο απειπΙΜαε (ο Ιοε αΙα ο
Ήῖα νΙΙΙα. '
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ἰ Σ 6ο: ΕΠ Ια εἱαεΙαΙΙ όσδιουΠέα
ἔώΧοαΙΒοοαε «κοπο να οἰἴιο οι:

Ν καίω ραΓοαξΙΙο ώ απο
›

εΙ·ια οθεαοΙαναπα Ι)υε:Πα ία-. ο

» 2ΓοΙοε Νεα αἴιοε αΙΙι Ρεορτια οτα

;6οτα,γ._όωοταΩΙω(Παωατἱοτ

·‹Ιτε:: ΜαεΙτο, ΙκαιοεΙο ραττιτ,·γ

τα εΙοιποΙΙα ΡατΙἔα-τα ία”, ου:

:Ρα Για” (με Ια φωτο Ισ οτε:

Με: _0πΙΙιαατΙο οΙΙαιια απο” οια

Βαοτὸ,αὸοοεΙο9 Πο Ιο‹Ιαιια ‹:Ι

Έοτηια, [ααα αοἰα (Ιε νΙι1Ιτ ορο-ο

φωσ οσα τσ:ΓΡαοΠα,ίὶποΙπωο
‹ΙοΡαττΙτ. Εικἔο οοίοτωὸ, 7

. ρο;τοοααίἶοΙα Εξ:;Ιο ΕΙπΙΙΙο,›
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πιααατα ΡαταΙατἱα αΙαΙααα. Βαα# Α- αοα ασἴοττοα: ΡατααιοΙαίαΠαατ
: τἰαὸΓα Ια αοαααΙΙα , γ ιαοίΙτὸ Γα @τα 7 πιαότα , ααα Ια ανα-τ

¦ατααιΙα αΙἱαἰαια α Ιαε ααΐαα αΙα
Ια·Ρα , γ·ταααΙια αοαοαιιαιαα4

αἱαα α Ι)αΓαατ Ρατα Ια `αΙοι·ἱα : .Ϊ

τὸ ΒαΙα ΜαϊαααΙ ααα Ι)ΙοεΙααα

ααααα,αααΙΙααααΠα αΙἶΡααΙια Ρα

αΙα·ΙιααΙτα: ΡαΙΤα‹Ιο κατ ατα-α Ια
Δω να αωαακααα Ια Ραία απ
_ ΙανΙτἰιαα, γ'αΙΙαιπΙο Ρατα άρα

τα αοαίαΠ`ατίαα Ροταααπο ία Ιω

''η-:·Αή|·._-αγφΦω·".-Ι”φ·-,4Μ_

αΙ αΙἱα @απατα αΙἰΧο α· Ια @Η

ΙΙααα Ματια; γ ΙααΒα ααἱα:αΙα
Μααεωωα Ια -Ιιατκαααα α ΙΙΙι
αΙΙ:‹ονα
Ια ιαααΙΙαο,γαται:αααο;Ιαἶ
ααΕαπαα: Να” Ρατα
Ι ααΙ·,ίααοΙαξοα Πι απατα, γ Ια Β.. ααα
. (Μο: ΒαΙαἰαΙαααα ΙΙαπααα, ΙΙ'

- · αΙΙα ααα ασ” ταἰτα Ι›Ιαααααία - ααα τταταιαοα :Ια ααααΙΙαααααα7
ΙααατΙαα αοα τοαΙοα ααα Μπαμ;
αο8,Ροτααα ασ τἱαααα απο τα

' ιαααΙΙοΡαςα ΓαΙαατία, παπα το·

605 Ισ ααα τΙΙαο; νογιαα ααα
πια ΙΙατααα ααα ΡτἱαΓΙα,7 απ αρ
(0 παιτἱο,7 ία Ευα
ααα
ΙαΙΙαιτιααα.
4 αΙ$αιἱοι·
' Ι

ασε , πα ααΐατωαιΙααΙ 11ο τἰααα
ααααίεἱαΙααΙ ‹:Ια αατα,ῦαο αΙαΙ Ρα

ατα; ἴαΙἰαΙο αΙ ΜααΙΙαο,ΙΙααὸ αΙΤ
@Μωαβ αΙὶοΙα ααααταὸα Πι
αΙιααα γ ‹Ια Ιο ααα ααἱα απατα-2

αΙο: αΙαἴοΙαΙαααΙοΙαΡααεαΙ 'Ρα-Σ
ατα , ααα ατατκΙα α‹αιαἰτααἱοα

ναα αοΙαΙα ςΙοαααΙΙα, Μπα

·αΙαταα κατα ΙἱααΡἱαςα αΙα αΙατα,

αα ‹Ια ρααΙτα,)· ταααΙτα,νἱαἰα αοπ

7 μια” αΙα αοααἰατιαἱα,αΙΙ)ο
παἰαἐο ρω Ια ΜΜΜ Ια ΙΙααὸ

ααα Ιααταπαιπα Γα)κα απ ντααα
παἰ, ταααποεΙατααΙα απ 018 αααἰο απααΡαο Βαιῖοτ α Ιοε όαΓΡοΓο _
ααα, ααα ααααα ία Ια αοτὸ ναα Υ -αω αταταοα. · Ι · 'α Δ
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αιαακια, ααα)Ι τααοακΙα , ααΙΙα

Οπα (ῖΙπἰίὶἰαπα Ια Βια α
αοπίαΙΙατ α νοαααα, να (Πα ‹Ια

όα, γ ΡατειααΙατ αΙααοτα (Ια Ια
νἰτἔαα αααΙΙτα 5αιἰοτα , γ ατα Ί) αοα
απατααπααΙαα
Γααπααα,
ἱαίΙαααἰαα
γ ααααααΙαρααΙια
(ΜΒ Ξ
τ αοαααἰαΙα,)· ταίβατααΙα αΙα τοαΙαα

.Μια-η
,σπ.ασω

Ιαα οτταε αΙοαααΙΙαε ααα Ια πατα

(απ αΙ ΓαατΙΓέἰααο Βαατααααατο, .

ααα Ροτ ατακα ακαπΙΡΙο (Ια νἱτ
τααΙ.Α αίὶα,Γαἔαα αΙΙα απο α να
Ρώτα , αρατααΙαιοα να Ιααααε
ατι Ια αοαΙαα (Ιοε ΡατΓοααε ναίΙἰ
ααα αοα τοραααπαα ΒΙααααε ααα
ΙααΙααα,ΙΙααπαααΙοΙα, ¦7τΙἰ2ἱαα·
μΙο:ναιπα αστα αοΐοττοεαναατα

αοα τοαΙο αΙΤο ία Ιο ααΒααα αΙ Ι
ΡααΙτα,ααατἰαααο ταἴαταατΙα Ια

(Σοπαααἱοα Ρατα αΙ Ποταἱιπὲο,

Ρατο αΙΙα παρΙἱαὸ,‹ΙἱαἰαικΙοι Ρα
ατα αίὶα αα Ια ροΙΙτατα , νααΒα
“Ια ταπΙαααα, Ροτααα Ιαααο τω
· ασ αΙα παοτΙτ. νιαααΙο αΙ Ρα‹Ιτα
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οΙΙο, Ισ (Πο Ιει οοιῖιοοἰοιη οο- Α Πάω,- οικ οι.ιετίαΓοοτΙτ (ΣΜΙΘ
@κο , ‹Ιἱο 926252 οο::ΙΙοο

τΙ:ιοα,Ρ:Ιτ.π.ΥΠιΙοὶοΙο, ΙοΙπιιιτἱ- >

5€:ἰἰοτ, Με 2 ἴοτοίἔι, ΡοΓοίΕ (Η:
τοςΙΙΙΙειε- €ττοτειοἰοτι, .7 ΕΙΙιἰοο9
(Ισ ΙΕ5ν5,Μοήει,εΙΙο εΙίοΙοποει

σα:Ι Βοῆοτ εμε Ρο: τειΙειν::‹Ιιο Ι

?Ι Γιιετἱ.εκΙοτ. › Έ
·› ΈτΙ Ηιαιτο,οΙοεΙαεΙ ‹ΙοΙ ΜΗ
= Πο 6ο ΟΙῖἰαιἔω ', ·οίὶειοα [Με
Μοτο-Μη οἱιἱει (ἔάπιΙ=; :ἀεὶ ο·

- Δω (ο ΜΜΜ, 7(ΙΜΜο
ΠΙΝ: ίο€ΡπΙτ68(οοο ωωΜεά

2ειτοο, γ Ι1ὶκἰαοο (ζΙπἱΡοειοοε:
Ιοε εοοι11ττιο , Ιοε ΙΙου:Ιτα Ροκ

Πι Βοπ1‹ΙοεΙ ειιΙοικΙο ΙΙοιιὸ “Η
ΗΡ.
ω
. ·

Ξ ή Έ·οο 6ο ΒτοποοοΕυοΙο)Ιει
πωπω :Ισ απο @ποτε ΟΜΕ . Ι
απο το Ισ οἰικΙ.πΙ ο: Ε1τοΧΙΑ

Ιει'οιιαΙοοΙοΙπωεΙο :πιο Ιει

Ι «απο ΟαπΙΙ€ο; (Ισ (Μεταπσέ
‹Ιοοοεἰοο ορο τΡοεΙο οΙ οπἰ-=

ίεϊοε) απ οσο τετο·ΡΙο.Ι1οΙΒἑπὶο

@Μοτο (παο :Ι:ΙΒάιοτ,γοεθ .

Ια ΒοτοττεΙΙΙἔο;Ιε1Ρτοἔυοτειτσο;

ΤοπικΙο εοοπιΙἔω εοπτικιε οί1 έ ·

ΒοοοιήοίαΞεοκιμ @Η .ίσιο
(ω ία μότο, Η ΙοἑΙοΧι:,τΙο Με

@κοιτώ , ο ο· 611 Η. (ειπα. εοτουέ .

Ρὶτὶο.ι , :Ι εΙὶο εΙοΑ6οοικοο Ιο

ΙΙΙ φωτα ΜΓΡοποίο,οοο ‹Ιο

ρἰοο @καν Ια αποίἱοὸ άδο
οἰο~ἔοοει εΙε:ΙΙοε. ΒοΙοιαοπΙΙοε ο: αΐοιε (με Βοιωτοι 7 Που” ο .οπο Δ

ξ ·ρ:ιςΙτο-ε τἰὶ·:ιπΙοἴσει ρτοἔωπα;Ιο:
.8,
1-9..
ω..,οη.-'ιι.'.

φτω,ωθω@ΜΜΜ €Ι °

Ραοε ·οοεττειε Τα ΒΙιτιΙΙΙαΡοΘ

~:Πιο εμε πο ΜΜΜ Ροτιμιοι

ΜΜΜ Ι:: οΜει(ΙΜΡΙτωει τω ευ

κΙοίοιπ:ε κ:Ιο Ι:ιτοτουτυοο, ΠΙΠΕ
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